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Sovietų-Chinų Ka
PREZ. HOOVER’O 

KONFERENCIJA
UŽDARĖ “CUDAU- 

NAS” KAPINES Laiškas iš Lietuvos

ras Užsiliepsnojo
Washington: į— Pereitą 

savaitę Prezidento Hoover 
sušauktoj Suv. yalstijų žy
miausiu industrialist!! kon- 
fereneijoje, kuijoje daly va-j ddįas vįrg metų atgal j 

jaunas Airis kunigas. Fa
natiški žmoneliai kaip tai

Malden, Mass. — Kardi
nolo O’Connell įsakymu ta
po uždarytos stebuklingos 
kapinės, kuriose yra palai-!

Rudenėlis.
Sensacingos bylos.
Teatras, opera.
Nukirstas pirštas.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Komunistai nuteisti. St. 
ęiairsville, O. — Trys ko
munistai agitatoriai rasti 
kaltais kurstyme darbinin
kų prie riaušių ir gadini
mo svetimos nuosavybės. 
Bausmė po 10 metų kalė
jimo ir po $5,000 pabaudos. 
Gynėjai padavė apeliacijas.

Komunistai gauna progų 
rinkti daugiau aukų.

[ ŽUVO APIE 12,000 
KAREIVIU

Šanghai. — Sovietų ar
mijų spaudžiami iš rytų ir 
vakarų, ir trukdomi nami
nio karo pietinėse ir cen- 
tralinėse provincijose, Chi- 
nai deda pastangas susitai
kyti savitarpiniai, kad galė
tų bendromis pastangomis 
išstoti prieš raudonuosius 
Mandžurijoje.

Sovietų armijos jau 
veržė į Mandžuriją apie 
mylių, užgrobė anglies 
syklas ir terioja gyvento
jus.

Nęw Kensington, Pa. — 
Apollo Steel Co. paskyrė 
$900,000 padidinimui savo 
išdirbysčių, kad galėtų. ga
minį geriausias plieno plot- 
ves reikalingas automobilių 
išdirbime. Darban bus pąl|Vo ataką ant Chinų. 
imta 200 darbininku pri<:[ 
dabar esančių 900 darbinin
kų, kada naujas skyrius 
bus įrengtas.

New Caštle,. Pa. — Šią 
savaitę pradėjo dirbti 40 
skyriai Shenango dii'btuvės 
ir 20 skyrių New Castle 
dirbtuvės, American Sheet 
and Tin Plate Co. darbų.

įsi-
100 
ka-

[vo ir unijų atstovai, prezi- 
I dentas ragino [ industrijų 
i vedėjus vengti mažinimo 
I darbininkams algų, o dar- 
į bininkų unijų atstovų pra- 

■ šė vengti šaukimo streikų 
] už didesnes algas, kad butų 
galima tęsti dabartinis dar- 
bų ėjimas ir gamyba, ir jei 
galima didinti ir plėsti, kad 

I taip susidarytų šalyje pa- 
Istovumas ir gerovė.i .I Fordas net pažadėjo pa- 
I didint savo darbininkams 
algas.

Amerikos Automobilistų 
I Asosiacija pasiuntė prezi
dentui ir kongresui patari
mų padidinti valdžios meti
nę kelių budavojimo lėšų 
sumą nuo $75,000,000 iki 
$125,000,000, tokiu budu bu-į 
tų dar daugiau darbų. Prie! 
kelių darbų dirba tiesiogi-

Syracuse, N. Y. — Fran
klin automobilių kompani
jos prezidentas paskelbė 
kad jo dirbtuvėse 2,300 dar
bininkų neturi baugintis se
natvės ir, nežinomo ryto
jaus. Kurie galės dirbti, 
dirbs kiek tik įstengs, o ki
ti bus ant pensijų, kaip jau 
daroma per pastarus aštuo
nis metus. Užsitarnavusie
ji senstanti darbininkai ga
lės gauti sau tinkamus dar
bus po kelias dienas į savai
tę, kad nereikktų persidir
bti.

Harbinas. — Vakarinia- 
jme Chinijos fronte 20,000 
'sovietų kareivių pradėjo sa- 
• r.- 1 , Chi-
nijai atsisakius priimti so
vietų pasiūlymą pradėti tai- 

1 kymosi derybas, Maskvos 
carai pasiryžo pradėti da
ryti spaudimą ant Chinų, 

į norėdami atgauti kontrolę 
ant Chinų Rytų Gelžkelio.

Pati Maskva praneša kad 
J Šiose dienose Rusai nugin-. 

klavo 8,000 Chinų kareivių, 
suėmė 300 oficierių ir pa
ėmė 10,000 šautuvų ir ke
liolika kanuolių. Rusai ir
gi panešė sunkius nuosto
lius.

Iš Japonijos ateinančios 
žinios skelbia kad Rusų- 
Chinų karas įsiliepsnojo ir 
kad užimant Hailar miestų, 
Chinų pusėje, užmušta 
000 kareivių.

MIRĖ GARSUSIS DIP
LOMATAS---------  I

Paryžius.. — Lapk. 24 d. I 
mirė Georges Clemenceau, Į 
85 m. amžiaus, vienas iš žy
miausių Europos diploma
tų, karo pabaigoje buvęs' 

Į Francuzijos premjeru, ku
ris darė su Vokiečiais tai
kos išlygas.

Jausdamas mirtį parei
kalavo kad prie jo nebūtų I 
jokių moterų verkti, ir įsa
kė palaidoti be valstybinių 
ir religiškų ceremonijų, ša
lę jo tėvo, mažame kaime
lyje miške prie jo gimtinės, 
350 mylių atstu nuo pary-

v Inai 3,956,138 darbininkai ir 
Nekurie laikraščiai pra- g85)000 netiesioginai.

nesą kad .Clemenceau pra-| Rad kelius rdkia didin. 
sęs užkasti jį žemėje stačią, |ti -nti h. nWl9 budav0. 
kaip esą užkastas jo tėvas.|ti įai gtai kodeį. metų bė.

i giu automobilių savininkai 
praleidžia $3,500,000,000 sa
vo kelionėse, reiškia tokis 
didelis biznis išsivystė vien 
del to kad automobiliais ga-

KOKIA DIDELĖ AME- 
KOS STATYBA

Prie didžiųjų Amerikos 
industrijų skaitosi ir būda- 
vojimo industrija. Bėgyjejį“ 
pastarų sesių menesių šioje | 
šalyje užvesta naujų būda-i 
vonių už $2,000,000,000. Į 
šią skaitlinę neineina kito-i 
ki inžinierystės darbai nei 
kelių bei tiltų budavojimai. ■

Žinios apie tokią staty- 1 
bą surinkta iš 600 žymes
nių miestų.

12,-

ŽU-

ŽEMĖ UŽGRIUVO 26
Sassari, Italija. — Netoli 

Osilo nugriuvus kalnų že
mei ir užgriuvus namą už
mušta astuonios ypatos.

Belgijoj, prie Haine St. Į
Pierre angliakasykloje 
griuvo 18 darbininkų.

už-

Buenos Aires, Argentina. 
Cordobos provincijoj, San 
Francisco- mieste, policijos 
susirėmime su streikuojan
čiais darbininkais trys ypa
tos užmušta ir keliolika su
žeista. Štreikeriai nenorė
jo leisti įvežti Į miestų mai
stą.

JUROS UŽSILIEJIME 
VO 26 YPATOS

St. Johns, Newfoundland. 
—Pereitos savaitės žemės 
drebėjime, kuomet sujudin
ta, Atlantiko dugnas ir su
drebinta sausžemis rytinė
je Amerikos pusėje, 15 pė
dų aukščio vandens banga 
užmesta ant Burin pusiau- 
salio sunaikino daug na
mų ir prigirdė 26 žiriones.

Pakraštyje gyvenusių žu
vininkų sunaikinta beveik 
viskas ir jiems reikalinga 
pašalpa, kų valdžia pradė
jo pristatyti.

Kiti pranešimai sako kad 
žuvo 36 ypatos ir daug žu
vininkų valčių sunaikinta.

SIŪLO STATYT TILTĄ 
PER ANGLIJOS KA- 

vNALĄ
Londonas. — Šveicaras ■ 

inžinierius, Jules Jeager, Į 
išdirbo planą 'pabudavoji-i 
njui kelio per Anglijos ka
nalų tarpe Deal, Anglijos, 
ir Calais, Francuzijos, vie
ton galvojamo kasti po tuo 
vandeniu tunelio.

Tuo keliu butų vietos ge-l 
ležinkelio dviem linijom ir 
automobiliams, per vidurį | 
galėtų būti dar siauras ka-I 
nalas nuo vieno krašto i ki
tų. Tai butų tiltas-pilimas, 
aukštai išpiltas virš van
dens dviem eilėm. Viduryje 
butų tarpas-kanalas 
vams plaukioti.

Tunelio budavojimas at
sieitų $150,000,000, o tilto- 
pilimo pabudavojimas kai ■ 
nuotų apie $400,000,000.

NUTEISTI RELIGIŠKI 
FANATIKAI

Maskva. — šešiolika re
ligiškos sektos narių, kurie 
vadinasi “Kryžiaus N ešė- 

■ jais”,'nuteista mirtin Voro- 
, neže už surengimą religiš- 
ikos demonstracijos. Jie ap- 
l kaltinti kaipo revoliucijc- 
. nieriai prieš sovietus. Jie 
i surengė demonstraciją ir 
nešdami kryžių meldėsi ir 

~ j rėkė, “Kristus' prisikėlė,
- Dievas atkeršys už mus”.

Iš tos sektos 23 kiti už- 
" daryti kalėjime, o 500 kitų 

Y’’’i ištremta iš Voronežo gu- 
bernijos.

Laike tardymo, komunis- 
jtų šnipai kaltino tą organi
zacija priėmime nuo Ame
rikos misijonierių $35,000 

‘ Į nuvertimui sovietų val
džios. Komunistai mat greit- 
randa priežastį žmones ap
kaltinti ir žudyti.

Rašo Argus.
Kaunas. — Lietuvoj pil- 

I paskleidė gandus kad to I kas, niūrūs rudenėlis. z Ly- 
kunigo kapas darąs stebuk- ja, šlapia. Pageltusius me

ilus, ligonius gydąs, ir žmo- džių lapus baigia švaistyti 
Į nes pradėjo plūsti iš‘arti ir Į aštrus rudens vėjas.

Atėjus rudeniui vėl atgy
ja senas Kaunas. Juk Kau
nas tai Lietuvos širdis, čia 
koncentruojasi visos moks
lo, kultūros ir kt. Įstaigos.

Čia suplaukia tūkstančiai 
ištroškusio mokslo ii' gyve
nimo žmonių. Nematę dau
giau nieko kaip savo už
kampi, greit atsiduoda link
smam, vylingam kad ir ne
didelio didmiesčio gyveni
mui.

Musų senas Kaunas neat
silieka nuo moderniškos va
karų kultūros savo šokių, 
kavinių, sporto, radio įmo
nėmis.

Visur džiazo muzika gro
ja moderniškas meliodijas. 
Publika —- moters plikos, 
sulyg paskutine Paryžiaus 
mada, nūsitepusios, išsikvė
pinusios, vyrai su smoki.n-1 
gaiš (tuxedo kaip jus Ame
rikoj sakot), kurį baigia iš- 
stumt frakas (su ilgais 
skvernais), šoka sausakim
šai prisigtudusiose salėse: 

žodžiu, linksminasi Kau- 
verpe-

toli ten sveikatos jieškoti. 
Per dienų pereidavo desėt- 
kai tūkstančių. Valdžia ir 
bažnyčios vyriausybė ėmėsi 
sekti minių judėjimą ir pa
tirti ar teisybė kad ten ga
lima raišiems išsigydyti. 
Bet patyrus kad stebuklai 
nesidaro, tik tai yra fana
tikų paskalas, kardinolas 
Įsakė kapines užrakyti ir 

[neleisti ten žmonių.
Prirodymui kad ten kas 

nors išsigydė turi būti pa
rodyta trys dideli atsitiki
mai, bet to niekas negali 
prirodyt. Jeigu tas butų 
buvę parodyta, ant kapo bu
tų pastatyta koplyčia.

Paskutinę dieną prieš ka
pinių uždarymu, pro tą “cu- 
daunų” kapų praėjo apie 
150,000 žmonių.

Ar šitas apsireiškimas 
nebus tik dvasiškuos “špo
sas” ištirti ar dar žmonės 
tiki Į stebuklus, ypač pa
tvirkusioj Amerikoj, ii’ ar 
didelės spėkos yra tų kurie 
dvasiški jos klauso.

lais. Keli direktoriai kalti
nami kad tyčia nubankru- 
tavo bendrovę pasipelnimo 
tikslu. Teismas atsižvelg
damas kad čia buvo apvil
tas visuomenės pasitikėji
mas bausmes skyrė, gana 
sunkias.

■ O kur dar buvusio minis- 
terio Petrulio byla? Dabar 
negrinėjama Rokiškio Ūki
ninkų Sąjungos apgavystės.

Gyvenam sensacijų am
žių!

Ypatingų išvadų iš to ne
galima daryt, nes nėra tur
būt pasaulyje tokios visuo
menės kur neatsitinka že
minančių žmogaus vardą 
pasielgimų.

Galima pastebėti kad ry
šyje su bylomis kai kurių 
laikraščių pakilo skaitytoji! 
skaičius.

Apie pral. Olšauskų ruo
šiamasi net ištisų knygą pa
rašyti ir išleisti.

lai-

Chicagoj, Lapk. 26 d. iš 
15-to aukšto per langų iš
šoko 80 metų senelis ir už
simušė. Matyt negalėjo su
laukt savo mirties.

5 UŽMUŠTA SPROGIME
Washington. — Sprogus 

garo katilui vienoje_ krau
tuvėje užmušta 5 ypalos ir 
40 kitų sužeista. Sprogi
mas buvo toks smarkus kad 
išvertus sienų žmonės nu
mesta 40 pėdų atstu.

Youngstown, O. — Gele
žies ir plieno dirbtuvių ve
dėjai sako kad darbinin
kams algų nemažins. Prie 
to, geležinkeliams besiruo
šiant didinti ir tiesti naujus 
kelius plieno išdirbystės 
gauna naujų užsakymų.

Vietomis 
net 16 
Neku- 

didelės

14 MIRĖ NUO ŠALČIO
Užėjus pirmai šio rudens 

šalčio bangai Suv.' Valsti
jose pereitos savaitės pa
baigoj nuo šalčio sutiko 
mirtį 14 ypatų,
temperatūra nuėjo 
laipsnių žemiau 0. 
rias sritis užklupo 
sniego pūgos.

Popiežius paskyrė penkis 
naujus kardinolus, sudary
damas šventą'kolegiją iš 62 
kardinolų, iš jų 33 yra ne 
Italai, kiti Italai.

p W 1 UJU J - U

NUTEISĖ INŽINIERIUS
Maskva. — Doneco srity

je nuteisti mirties bausme 
trys inžinieriai apkaltinti 
sabotažu ir suktybėse tech
nikos institute.

niečiai/ gyvenimas 
tais sukas.

Valstybės opera šiam ru
dens sezonui ruošia prem
jerą “Trubadurus”, muzika 
Verdi. Musų operoj dau
giausia viešpatauja Italų 
skambi muzika. Ir tarp jų 
daugiausia statomos Verdi 
operos: be minėtų “Truba
dūrų”, dar “Traviata”, “Ri- 
goletto”, “Aida”.

Paskutiniu laiku paskli
do gandai kad teatrų ati
duosią privačiai biznierių 
grupei. Iki Kalėdų tikima

i šis klausimas paaiškės. Ma
no manymu, tas nevisai pa - sensa-l. . x .. . . , , 

Susido 1 “oru butų, nežiūrint kad 
. i dabartinis teatras reikalai!- nevi-l. ' - ja daug lėšų. Ten kur vy-visuopienes ° v ,, rauja praktiški tikslai, ide- nepaprastas. . .. jos, troškimai nustumiami i mir-i. b ,i _, . _. n • • j užpakali,gete mirgėjo smulkiais ap-r ,v . . , . . ~ , Visai pribrendęs reikalas■ rašymais, interviu ir foto-' . - \tai stengimas teatrų dides- 

Pačiose bylose ištikruju niuos5. Provincijos miestuo- 
‘ “ sę:' Siaubuose, Klaipėdoje, 

. Panevėžyje. Klaipėdoj šis 
klausimas įgauna konkrečia 

’’ forma. Ten po naujų me
tų stengiama opera, kuri 
visais- atžvilgiais remtina. 
Dirigentu žada būti Šim
kus. Kaunas padės mate
rialiai ir meno pajiegomis.

Klaipėdoj susiduria dvi 
kultūros: sena galinga Vo
kiečių, ir jauna, vos pirmus 
žingsnius težengianti, mūsų 
tautinė kultūra. Tat stei
gimas Klaipėdoj musų kul
tūrinių Įstaigų sveikintinas,

(Tąsa ant' 7-to pusi.)

šis ruduo gausus 
cingomis bylomis. I 
mėjimas, pasakysiu, 
sai normalus, 
tarpe buvo

22 STUDENTAI IŠMESTA | Laikraščiu puslapiai 
Iš UNIVERSITETO 

Urbana, Ill. — Illinois u.
niversiteto valdyba praša- grafijOmis kaltų ir nekaltu, 
lino 22 studentu sugautu Pačiose bylose ištikruju 
užsiimant girtavimu ir pri- figūruoja stambus ir žino- 
laikymu svaiginančių gėri- mį visuomenei asmenys: 
mil- nuteistas pral. Olšauskas,

ir kitoj ‘ garsioj lašinių by
loj Ūkininkų Sąjungos šu
lai, Dr. Draugelis, Mikšys, 
Josiukas ir kit. Kun. Vai
lokaitis net siūlė 100,000 li
tų užstato už Dr. Draugelį 
kad jį išleistų iš kalėjimo. 
Vyriausias Tribunolas ne
sutiko su kaltinamų moti- 
vais ir atmetė prašymą.

Išeilės stovi apeliacijos 
tvarkoj nagrinėjimas gąr- 

įsios “Rūbo” bendrovės, su
kurtos Amerikiečių kapita-

$13,000 UŽ KNYGĄ
Dr. Rosenbach New Yor

ke nupirko vienų knygų, 
už kurių užmokėjo $13,000, 
Tai yra 1618 metais leista 
“Baziliologia”, su Anglijos 
karalių portretais.

Pieno bonkų nuostoliai. 
Suv. Valstijų agrikultūros 
biuro surinktomis žiniomis, 
pieno išvežioto j ai, kurie pri
stato pienų bonkose į na
mus, kas metai turi nuosto
lių Į $20,000,000 už bonkas 
kurių negražinama. Tie 
nuostoliai priskaitoma pie
no naudotojams, taigi per 
savo apsileidimų pieno nau
dotojai per metus 
20 milijonų dolarių

išmok: 
dykai.

— Rin-Essen, Vokietija.
koje ištikus gazo eksploz 
jai užmušta 8 ypatos.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New 
Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresiniu laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausiem iu i Kauna. Yorko į Kauną v203 ir bran-
Pamatykit pakeliu Londoną. jSK. R‘au-. Atskiri kambariai, er- 
Taipgi tiesiai j Londoną kas dvi vletar Seras naminis val-
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi KMOf E* T?,ndae?s Patarnavimas, 
laivai. Trečios klesos laivą- kitų informacijų klaus-
kortes i abudu galu iš b.11® .2unnrd A^nto- ar-

ba rašykit pas:
CUNARD I INF 1022 Chester Ave.UVHAKD Lane. Cleveland, Ohio



Korespondencijos
PITTSBURGH, PA..
Susekta “piliečių” dirbė- 

li. Valdžia susekė keletą 
patų užsiimančių “padary
tu” piliečiais ateivių prie- 
ngai natūralizacijos įsta- 
zmams. Vieni sugamino 
rikalingus raštus, kiti ei- 
avo už liudininkus jog at- 
ivi pažysta gyvenusį Pitts- 
urge vienus metus ir Ame- 
ikoj išbuvusį penkis me
ls. Žmogus tada gaudavo 
ilietybės popieras, už ką 
lokėjo po $100. Pittsbur- 
as paskilbo kaipo lengyas 
liesta^ patapti piliečiu* ir 
ia suvažiuodavo tokių ku- 
ie neturėjo legalių teisių 
rie pilietybės. Patirta kad 
patos atvažiuodavo iš Bbs- 
ono, Texas, Milwaukee ir 
5 kitur patapti piliečiais.

Apkaltinta tame darbe 
;eletas Graikų, kurie savo 
staigų turėjo Graikiškame 
estaurante ant Wylie avė.

Valdiški budinkai Pitts- 
turgui. Federalė valdžia 
mtarė budavoti Pittsburgo 
.rityje naują pašto budin
tą už $7,552,000.

Pennsylvanijos valstijoje 
jendrai paskirta budavoji- 
nui federalių budinkų net 
>26,227,000 suma.

Važinėjimas netvarkiais 
iutomobiliais. Įvedus pri
verstiną automobilių padė
jęs peržiūrėjimą, Pennsyl- 
zanijoj iš 1,400,000 automo- 
rilių perėjusių per inspek
torius, 378,000 automobilių 
;urėjo netvarkius sulaiky
tus ; 777,000 automobilių 
r trokų turėjo nepilnai vei
kiančias priešakines švie
sas; 98,000 automobilių tu
pėjo išglebusius styrąvimo 
prietaisus. Kiti kitokius 
unikumus turėjo,, taigi jei 
le priverstinas inspektavi- 
nas su tais automobiliais 
lutų pridarę visokių nelai
mų.

Vandens nebrangins. Bu
vo kilę kalbos kad bus pa- 
iranginta Pittsburgo gy7 
zentojams vanduo, bet da- 
lar vandens departmento 
vedėjas praneša kad 1930 
n. vandens kaina pasiliks! 
:a pati.

Pennsylvanijos valstijos 
vieškelių departmentas pra-| 
neša kad šią vasarą išbuda-' 
vojo 518 mylių naujų kelių.- 
Prie kelių budavojimo dir-! 
io 8,366 darbininkai prie. 
<ontraktorių, kurie laikė 
savo darbininkus. Paties 
department© žinioj prie ke-' 
ių dirbo 7,726 darbininkai.

SHENANDOAH, PA.
Parapijos dalykai. Čia at

kėlė trečią kunigą už pra- 
baščių. Tai Kun. Karalių, 
bet jis neišbuvęs pilnai mė
nesį pradėjo smarkiai dar
buotis; pats pagamino raš
tą, sakydamas kad jam vys
kupas atsiuntė, ir paskelbė 
iš sakyklos visiems parapi- 
jonams kad nelaidos miru
sių per bažnyčią kurių lai
dojimo reikalaus naujose 
kapinėse, nes tos nešventin
tos. Visi parapijonai išgir
dę kunigo paskelbimą labai 
■ pasipiktino tokiu jo dekre- 
ftuv ’ Parapijos pirmininkas 
tu dj pasiuntė porą vyrų į 

‘kleboniją patirt ar tas raš
tas yra tikrai nuo vyskupo. 
Kunigas Karalius jiem to 
rašto nedavė į rankas, tik 

'ištolo parodė, užlengdamas 
abu galu, tik parodydamas 
ties viduriu laiško turinį.

Nieko negavę, atstovai tą 
I raportavo pirmininkui, ku- 
ris tuoj sušaukė parapijos 
susirinkimą Lapkričio 17 d. 

i Susirinkiman pribuvo ir 
klebonas tikėdamas dalyką 
pakreipti savaip ii’ gauti iš 
parripijonų pritarimą, kai
po naujas gaspadorius.

Pirmininkui. susirinkimą 
atidarius, Kun. Karalius iš
ėjo sakyt kalbą, pradėta- 

Įmas su malda ir raginda
mas visus pasimelsti. Pa
rapijonai gi pradėjo sakyt, 
“Eik bažnyčion melstis, čia 

I tam nevieta”. Taigi klebo
no planai neveikė. . Kada jis 

Lpabaigė savo kalbą praneš- 
Į damas apie kapinyną ir lai- 
idojimą mirusių per bažny- 
įčią, parapijonai to nenusi- 
I gando ir vienas po kitam 
ėmė rėžti kunigui apie jo 

| darbus kokius dirba ne tik 
■čia, bet ir ką pridirbo per 
visą Ameriką. Kunigas mė- 

I gino ir toliau tęsti kalbą no
rėdamas padaryti įtaką į 
susirinkusius, bet nieko ne
gelbėjo. Tada perpykęs pa
sakė kad jam turi būti ati
duota nuo salių raktai ir 
jis turi būti gaspadorius.

Parapijos pirmin i n k a s 
I padavė jam raštą pasirašy
ti kad jis nepriims į bažny- 

į čią mirusio, bet kunigas at-. 
Į sisakė pasirašyt, atsitraukė 
nuo stalo ir išėjo laukan, 
už ką aplaikė visokių žo
džių.

Po to buvo pakelta klau
simas ką daryti j‘ei nepri
ims į bažnyčią mirusį; visi 
vienbalsiai nutarė kad ne
reikia vežti į bažnyčią, 6 
mišias galima užpirkt pas 
kitų tautų kunigus, ir ne
duot bažnyčioje kolektos, o 
kai kunigas atkalėdos kad

nei vienas parapijonas ne
duotų kalėdinės nei cento.

Kunigai matyt nori kaip 
nors suardyfc parapijos rei
kalus .ir paimt viską į savo 
rankas, o paskui užrašyt 
vyskupui, bet kaip matyt to 
šiame mieste niekad neat
sieks, nes parapijonai tvir
tai laikosi prieš kunigų už
mačias. J. Basanavičius.

dystę.
Kritikavimas ir smerki

mai nepagelbės, sako majo
ras, reikalinga žmonių sa
vanorių pasišventimo ir pa
stangų.

Detroito srityje yra virš 
500,000 automobilių.
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DAYTON
Kiser mokyklos koncer

tas. Lapk. 20 d. įvyko pui
kus muzikališkas progra
mas Kiser mokyklos moki
nių spėkomis. Buvo orkes
tro muzika, kornetų duetai, 
dainos solo, smuiką solo, ir 
benas. Šios mokyklos mo
kiniai muzikoje gana gerai 
pažingėję. Iš Lietuvių prie 
orkestro griežia Vytautas 
Vilimaitis, pasižymėjęs ga
bus mokinys.- Vytautas ga
bus ir Lietuviškuose daly
kuose, gražiai kalba Lietu
viškai, ir nepraleidžia ne
perskaitęs kiekvieno nume
rio “Dirvos”, kurią taipgi 
mėgsta jo tėvai.

Puikus koncertas. Sek
madienį, Gruodžio 1 d., N. 
C. R. mokslainės salėj įvyks 
puikus muzikalis koncer
tas, su nemokama' įžanga. 
Prasidės nuo 3 vai. po pie
tų. Grieš garsus- tadio sto
ties WLW iš Cincinnati be
nas. Bus ir kitokių gražių 
pauarginimų. Lietuviai pa- 
sinaudokit čia proga.

SLA. 105-ta kuopa rengia 
balių Barney. Community 
salėje- Lapk. *30- d:"' Grieš 
Varašiaus orkestras.

Daytonas būdavojasi. Se
kančiais metais ruošiamasi 
pradėti Daytone naujų bu- 
davonių už apie $20,000,000 
Vienas tik budavojimas pa
darys naujų darbų šimtams 
darbininkų.

.. J. A. U.

Kanados I 
Naujienos Į

TORONTO, ONT.
Jaunimo šokiai. Lapkri

čio 16 d. Jaunimo Sąjunga 
surengė šokius. Publikos 
atsilankė pusėtinai, bet ro
dos niekad musų šokiuose
nebuvo pastebėta tiek jau
nimo kiek šiuose šokiuose: 
rodos kad senesnėsės publi
kos visai niekas nedalyva
vo išskyrus keletą šeimynų..
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gui ar draugei arba giminei, ir dovanojimas laikraščio parodys Ju- 
sų pačių inteligentiškumą. Laikratis primins apdovanotai ypatai fe 
apie Jus ištisą metą, o Jus jausitės pasitenkinę padovanojimu to fe 
kas Jums labiausia patinka. Ar nenorėtumėt kad ir Jūsų draugai fe 
ir giminės galėtų džiaugtis tais gražiais raštais kuriais Jus patys jfe 
džiaugiatės jau eilė metų ir nenorit su “Dirva” skirtis? Pirmuti- fe 
niame 1 930 metų “Dirvos” numeryje tilps paskelbimas kokius raš- fe 
tus 1930 metais “Dirvą” duos. Jie vieni atstos laikraščio kainą fe 
kelis sykius. į Apie tai . dabar dar peranksti minėti, bet dabar jau fe 
laikas pradėti išrašyti ‘‘Dirvą” saviškiams Amerikoje, Lietuvoje, fe 
Kanadoje, Argentinoje, Brazilijoje ir kitose pasaulio dalyse. fe

W5W .1 | | fe

O fe
fe 

“Dirvos” kaina Amerikoje ...$2.00 Lietuvoje ir visur kitur ......$3.00 fe 
Kanadoje ...................$2.50 (Pusei metų pusė kainos visur) fe 
Siųskit prenumeratas pinigais laiške, pašto money orderiais arba čekiais, fe

DETROIT

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta §375,122.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitl “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kninoe.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitfia liue adresui

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

Darbai. Fordo automobi
lių išdirbystės sustojo nuo 
10 dienų iki dviejų savaičių 
laikui, kaip sako pertvarky
mams ir priruošimui sekan
čių metų produkcijai. Su
laikyta darbai ir kituose 
miestuose esančiose Fordo 
dirbtuvėse.

Detroito srityje sutvar
kyta taip kad vieną skyrių 
uždarius darbininkai bus 
perkeliama į kitą, to sky
riaus 'priruošimui.

Trijose Detroito Fordo 
dirbtuvėse Lapkričio 21 d. 
dar dirbo 99,169 darbinin
kai.

Dalydaudamas Washing
tone, Prezidento Hoover’o 
sušauktoj biznio konferen
cijoj Fordas pareiškė kad 
visuose jo darbuose darbi
ninkams pakels algas.

Nelaimės. Detroitas, au
tomobilių išdirbimo centras, 
susiduria su krizių paeinan
čiu iš pačių automobilių. 
Detroite kas mėnuo auto
mobilių nelaimėse užmuša
ma nuo 26 iki 72 ypatos, 
1,371 ypata sunkiai sužei
džiama ir 3,482 lengvai su
žeidžiama. Majoras šaukia 
visus piliečius, organizaci
jas ir visas Įmones bandyti 
sulaikyti tokią žmonių žu-

Jaunimas linksmai vakarą 
leido be jokių politikavimų, 
be ko paprastai neapsieina
ma: senesnėji karta, kur 
žingsnį žengė, ar į susirin
kimą ar į šokius, visur tuoj 

i užverda politikos: pulkeliai 
'tuokiasi ir prasideda erge
liai : vienas Maskvos, kitas 
Romos abazą gina, ir tt. Iš 
šalies į tai žiūrint labai kei
stai- atrodo.

Šį sykį jauniems į akis 
lindo tik vienas toks neda- 
kepėlis siūlydamas komuni
stinę literatūrą, bet radosi 
tokių kurie gražiai jam ir 
atkirto.

Šokiai ėjo gana linksmai 
ir pavyzdingai, 'Lietuviška 
muzika griežę ' puikius Lie
tuviškus šokius. Orkestras 
nors dar jaunas, bet vis tik 
savas, ne svetimas.

Veikė ir skrajojantis paš
tas, laimėjo -šokolado dėžę 
Lietuvaitė, p-lė V. B. 
didelis konkuravimas 
gavimo didesnio skaičiaus 
laiškų; inteligentiškesni vy
rai neapsileido kitiems ir 
dovana teko V. B.

Vakaras, praėjo linksmai 
Ir gražiai. Tik vienas ne
malonus dalykas tai tas kad 
einant publikai iš salės, ap
stoję duris garsiųjų Lietu
vių sūneliai žmones viso
kiais žodžiais terlioja, pa
juokia, pliauškia savo pa
laidomis burnelėmis. La
bai negražu kad Lietuvių 
yra tokių išsigimėlių, kurie 
latrais pasivertę aplink du
ris slampinėja. Sunku es
ti ypač kitų pažiūrų ypatai 
per tų latrų frontą praeiti. 
Rengėjai turėtų pasisteng
ti tokius latrus, neišauklė
tus berniokus nuo durų nu
vyti, jei ne kitaip tai su po
licijos pagalba. Žvalgutis.

Ėjo 
del

Jeanette, Pa. — Čiuoži- 
nėdami ant plono ledo, le
dui lūžūs prigėrė penki vai
kai nuo 8 iki 12 metų am
žiaus.

Martins Fęrry, O. — At
sidarė Wheeling Steel Corp, 
dirbtuvės, tūlą laiką stovė
jusios. Ten- dirba 500 dar-! 
bininkų.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau pusbrolį, Joną 

lą, pirmiau gyveno McKees 
Pa., dirbo kasyklose. ~ 
kaip nežinau ar jis 
muštas. Žinančių i 
prašau atsiliepti, 
kalų.

Kostas
5517 Oakes av.

Drabe- 
Rocks.

. Septyni metai 
s gyvas ar už- 
arba jo paties 

yra svarbių rei-

Grikepelis
So. Superior, Wis.
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PRENUMERATOS KORTELE
GERE. "DIRVOS” ADMINISTRACIJA

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

Vardai

Adresą?

Miestas

Užrašė

Adr.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

peržiurėjus pirmą “Vieny-1 
bės” numeri; jau Valaičio! 
sui’edaguotą, pamatęs kad 
tai bezgrariiatnas žmogus. 
Turbūt Pruseika, kaipo ko
munistų eks-pijokų, kąra-' 
liūs, jau buvo paėmęs kele
tą; gerų munšainų kad žiu
rėjo Į “Vienybę” ir jam vie
toj laikraščio matėsi žmo
gus.

Tikrai tas Pruseika “gra- 
matnas”.

du prisidengusių, kurie sii 
Grigaičiu bičiuliaujasi.

> Taip ir buvo galima tikė
tis. Kaip tik Lietuvos Pa
siuntinybė paskelbė žinią

, apie suėmimą dviejų Pleč- 
, kaitininkų, kurie išgamos 
į socialisto Paplausko remia- 
. mi apsiginklavę atėjo į Lie- 
. tuvą su tikslu išsprogdyti 
. svarbesnių Kauno įstaigų, 

to paties plauko žmonių ve
damos Chicagos “Naujie
nos” tuoj gvoltu sušuko: 
“Nauja provokacija!” ir 
tuoj ėmė teisinti Paplauską 
ir Ancevičių, kurie kol kas 
dar tebesėdi Vilniuje ir te
belaižo tokiam pat Lietuvos 
išgamai Pilsudskiui padus>

Turbut “Naujienoms” bu
tų provokacija jeigu kada 
suimtų ir patį Grigaitį, ap
siginklavusi pragaro maši
nomis besėlinantį prie ko 
kių nors Kauno svarbių įs
taigų su tikslu susprogdyti.

Musų socialistų toks uo
lus gynimas Vilniuje susi
spietusių Lietuviškų bandi
tų, kurie Lenkijos buza la
kinami bando terorizuoti 1 
Lietuvą, savaimi parodo ! 
kad ir tie musų Amerikoje 
gyvenanti socialistai yra 1 
arĮi susirišę su tais Vilnių- 1 
ję susispietusiais banditais, 1 
ir labai galimas daiktas.p 
kad ir jie čia tos Lenkiškos 
buzos gauna.

Tikras Lietuvis ir sveiko 
proto žmogus niekuomet 
nedasileistų prie tų niekšų 
gynimo ir jų teisinimo.

Lietuviai tautiečiai turė
tų sykį ant visados atidary- bučiavę gieda iš Lenkiškų 
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“Naujienos” kalbėdamos 
apie sovietų atstovybių Pa
ryžiuje ir Berline narių pa
bėgimą, kuriuos dabar Mas
kvos carai kaltina išaikvoji- 
me milžiniškų sumų sovie
tų pinigų ir vadina juos va
gimis, netiki kad taip butų. 
Tas Lietuviškų socialistų 
organas teisina pabėgėlius 
sovietų valdininkus ir Įta
rią Maskvos carus norėji
me tų pabėgėlių nudaigoti 
neva už pakritikavimą so
vietų valdžios.

‘Tačiau kuomet “Naujie- 
■ nos” pasigavo Lenkų palei
stą kriminali šmeižtą apie 
Prof. Voldemarą, tai vi
sai nekreipdamos domės nei 
į ■ Lietuvos Pasiuntinybės 
užginčijimą, prisimygusios 
tvirtina kad Pasiuntinybė 
nebuvo teisingai informuo
ta; ir Voldemarą atkarto ti
nai vadina, vagim.

Lygiai tą pačią giesmę 
gieda ir Pruseika “Laisvė
je”. Reiškia, buvę drau
gai Grigaitis ir Pruseika 1 
nors Rusijos klausime ir ne- i 
sutinka, tačiau Lietuvos 1 
klausime abu saldžiai pasi-

‘Naujienos’ graudžiai de
juodamos skundžiasi pa
sauliui kad ir .“Sandara” 
atidarė savo špaltas agita
cijai prieš Gugį į SLA. iž
dininkus.

Bereikalo “Nauji e n o s ” 
taip graudžiai dejuoja kuo
met jos nieko nepratrotijo: 
kuomet “Sandara” išėjo 
prieš tai “Vienybė” už.

Aš irgi su “Sandara” ei
nu prieš socialistą Gugį, o 
už tautietį Tareilą, kuris 
bus sekantis SLA. iždinin
kas.

Komunistai matomai ne
labai norėtų kad tautietis 
Tareila butų išrinktas į Su
sivienijimo iždininkus, ir 
komunistai jau garsiai per 
savo mazgotes kalba kad 
tautininkai turės nusileisti 
socialistams, kurie jau per- 
drūčiai įsikabinę tautinin
kams į gerklę ir tautininkai' 
jokiu budu nusikratyt ne
galį.

Ar ištikrųjų taip yra par. 
rodys trumpa' ateitis.

ti savo akis ir pažinti tik
ruosius Lietuvos Judošius.

Pruseika sako kad V. Šir- 
ydui išėjus iš “Vienybės”,

kantičkų, kad tik daugiau 
išliejus pagiežos ant Lietu
vės ir jos valdininkui

Na ir dar yra tokių Lie
tuvių, net tautininkų var-

Ar “Dirvos” skaitytojai 
mėgsta 
skaityti 
nąu kad 
gąta ir-
'yė” persispausdino iš “Dir
vos” Nr. 45, kur mario bu
vo parašyta kad Maskvos 
buza lakinami Lietuviški 
komunistai labai išalkę ne
kaltų žmonių kraujo.

Tai ir gerai, kurie neskai
tė “Dirvoj” tie gavo progą 
paskaityt “Laisvėje”.

mano pastabukės 
aš nežinau, tik ži- 
komunistai jas mė- 
žodis žodin “paiš-

1 S.L.A. likimu 
diduma narių ik

Iganizacija nepate 
I tvos‘bernų ranl 
Iriau sakant į pr: 

tai eiliniai naria 
trano pažiūrų:

J socialistai, sandai 
įtalikai ir bepar 
I dryžę dėti visas 
į Maskvos bernų i 
alsuodami į Pild 
įiybą už tokius ži 
trie yra tikri Li 
Ipasidatbavę SLA. 
j Tik bėda su jur 

kad jus pradėjo 
lirdyti, ir patys 
įjasitikėjimo narii 
Jvikams, tas išeis į 
j jie gali laimėt rin 
j Bodos Brooklyi 

jai SLA. Sargyb 
lietas, perstatė ti 
j dus žmones į SL/ 
lir iždininku rad

liausiu Adv. K. ( 
įtikėjo visiems vie 

Įiys agitaciją už t 
|) laimėjimas butų 
| as musų pusei, o 
I ros piliečiams, kui 
jteisės prie Ligtuv 
į janizacijos.
] Bet ant nelaim 
s rie jus vadai, va 
j ayb užmačias, gel 
kvos bernams laii 

j Įalėtų pražudyti i 
j pnizaciją.
] štai Chicagoj si 
i avo SLA. Apsigy 

■; >a, ji primaišė sai 
latų ir ragina už 
suoti, suniekino T 

h,L.A Sargybos 
perstatymą kandi 

Corin. Apskritis 
liktai vieną iždini 
darni ton vieton Jc

| Kam dar šaukt 
| alsuoti už bolševi 
ĮI, kad patys jus v 
|isi) padedate lain 
I įdamiesi.
Į Jeigu bolševikai 
jiminacijas tai žim 
gis padėjot jiems 
litai atsakoįriingi.

J. A. Ur
SLA. 105 kp.

Dayton

Nuo Redakcijos: 
| rijos sulyginamai 
Jirbą turi, net ir 
iimai neturi rei 
Is tautiečiai su s< 
«susidėję galim i 

iro valdybą, bet jei

Į štai komedija

IVORSA
Kjausia, linksimai 
Bgviausia vaidinti. >

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Lietuviškus rekordus.

I1LANG0S PONAI 

faja, melodrama, le: 
p vaidinti .........5 
Palaukit “Dirvoj 

plAMS MUZIK 
;^>as visokių Lietuviškų

Muzikos — visokiu n 
p polkų, valcų ir kitol
Si kaina ..........

smuikai ....... .$1 
piltiems Instrumentams

“DIRVA”
J'metuose pralinksmin 
|Įw — užrašykit sav 
n i Liriūvą “IMryą”.



ATVIRAS LAIŠKAS KUR ŽMONIJA A T ST- RED. ATSAKYMAS |

| Vadai Tautiečiai, Nežais
kite!

S.L.A. likimu susirūpinę 
| diduma narių nori kad or- 
3 ganizacija nepatektų Į Mas- 
| kvos bernų rankas, ar ge- 
į riau sakant j pražūti. Už-

■ tai eiliniai nariai, be skir- 
j tumo pažiūrų: tautiečiai, 

‘I socialistai, sandariečiai, ka- 
1 talikai ir bepartiniai pa

’s siryžę dėti visas pastangas
■ Maskvos bernų atmušimui, 
j balsuodami j Pildomąją Ta- 
] rybą už tokius žmones ku

rie yra tikri Lietuviai * ir
j pasidarbavę SLA. labui, 
I Tik bėda su jumis,; vadai, 
į kad jus pradėjot vienybę 
1 ardyti, ir patys nustojate 
f pasitikėjimo narių, o balše- 
| vikaras, tas išeis j naudą — 

i i jie gali laimėt rinkimus.;,
Būdos Brooklyno veikė- 

] jai SLA. Sargybos Komi- 
i tetas, perstatė tinkamiau- 
I sius žmones Į SLA. urėdus, 
I ir iždininku rado tinka- 
Imiausiu Adv. K. Gugi. Tik 
I reikėjo visiems vienodai va- 
J rys agitaciją už tą sąrašą, 
I o laimėjimas butų užtikrin- 
g tas musų pusei, o ne Mask- 
gvos piliečiams, kurie neturi 
■ teisės prie Lietuviškos or- 
I ganizacijos.

)Bet ant nelaimės neku- 
rie jus vadai, varinėdami 

Isavo užmačias, gelbstit Ma- 
I skvos bernams laimėti, kad 
galėtų pražudyti musų or
ganizaciją.

Štai Chicagoj susiorgani
zavo SLA. Apsigynimo Ly
ga, ji primaišė savų kandi
datų ir ragina už juos .bal
suoti, suniekino Brooklyno 
S.L.A. Sargybos Komiteto 
perstatymą kandidatų.

Conn. Apskritis permaino 
tiktai vieną iždininką, rem
dami ton vieton Joną Tarei- 
lą.

Kam dar šaukt kad ne

imą suvažiuos daugiau dele
gatų komunistų jie gali at
mest musų valdybą, o už
tvirtint visus savo narius, 
ir po visko. Toliau, jeigu 
mes išrinksim, seime vistiek 
delegatai išnaujo renka, ar
ba užtvirtina, kad ir tuos 
pačius kuriuos išrinkom.
' Taigi, kas dabar darosi 
dalyko nepablogins, tai yra 
tik teisė tautiečiams išsirei
kšti. Del socialistų grąsini- 

|mų susidėti su komunistais, 
musų dabartinė centro vai- 

j dyba Įsibauginus , pasiryžo 
užimti tautiečiams ; burnas 
ir verčia mus kvėpuoti taip 
kaip socialistai' nori.

Gyvenę, dirbę, 1 išauginę 
Susivienijimą į tokią dide
lę ’ organizaciją", ant galo 
turim bijoti socialistų ir 
klausyti ko jie nori. Jeigu 
su jais skaitysimės ir kuo
pose rinksim jų delegatus i j 
seimą, jie ten nuvykę susi
dės su bolševikais ir tikrai 
prapuldys organizaciją. Tai 
bus musų kaltė kad leidoln 
socialistams augti, nes jų 
buvo visai nelikę.

Butų liūdnas vaizdas jei
gu musų tautiečių diduma, 
kaip Naujoji Anglija, Chi- 
caga ir kitos kolonijos ne
turėtų ant galo nei kur sa
vo balso išreikšti. “Dirva” 
negali dasileisti to kad tau
tininkai liktų gabaus visų 
nuslopinti ir atstumti Į už
pakalį, dėlto kad socialistai1 
nori Susivienijime vietų.

'Kas mums tie socialistai 
ir kokia užmačia jie ant 
musų užsikorė?. ;

Šios nominacijos parodys 
ar socialistai tikrai tokie 
galingi kaip juos musų cen
tro valdyba įsivaizdino ir 
net po grąsą visiems mums 
nori priversti remti socia
listą kandidatą remti.

Kas nori su socialistais

RADO
Mokslininkai pasidalinę į 

tris dalis klausime žmoni
jos atsiradimo lopšinės — 
vieni savo kad žmonija at
siradus Europoj, kiti kad 
Azijoj, o dar kiti kad Afri
koj. Kožnai vietai parem
ti randasi antropologistų.

Visi tik sutinka ant vie-

“žmonijos aušros” laikų, 
dar kada nebuvo tikrai pa
našus į žmogų. Apskait- 
liuojama kad jis gyveno ko ■ 
kie 100,000 metų atgal. Ne
toli tam panašių keletas 
atrasta ir Heidelberge, Vo
kietijoj.

Seniausio žmogui artimo

K J. Semaška, Chicago,! 
Ill. — SLA. nominacijos jau 
einasi, todėl toliau agitaci-i 
jos varyti prieš ar už kokį I 
nors kandidatą neapsimo ■ 
ketų. Ginčų su p. Stungiu! 
taip pat toliau nemanome 
leisti. Po nominacijų, kada 
reiks balsuoti galima busi 
vėl patikrinti kandidatus ir j 
remti kurie mums patiks.

TIK KELIOLIKA 
' KNYGŲ BELIKO! 

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

balsuoti už bolševikų sura
šą, kad patys jus vadai (ne 
visi) padedate laimėti, taip 
elgdamiesi.

Jeigu bolševikai laimės 
nominacijas tai žinokit kad 
jus padėjot jiems ir busit 
už tai atsakomingi.

J. A. Urbonas,
SLA. 105 kp. narys 

Dayton, Ohio.
Nuo Redakcijos: Nomi

nacijos sulyginamai mažą 
svarbą turi, net ir patys 
rinkimai neturi reikšmės. 
Mes tautiečiai su socialis
tais susidėję galim išrinkt 
savo valdybą, bet jei į sek

Štai komedija

bičiuliautis lai eina į jų par
tiją, o ne į musų tarpą įve
da discipliną kad mes socia
listams lenktumėmės.

Socialistų riksmai “nei 
cento Lietuvai”, rėmimas 
išdavikų Plečkaitininkų, iš
niekinimas visų musų tau
tos vadų, smerkimas visko 
Lietuviško yra tai siena ku
ri doro patrioto Lietuvio 
neleidžia su jais draugau- 
tis.

Jeigu socialistai laimėtų 
nominacijose tai laimės to
dėl kad musų net žymiausi 
vadai ir laikraščiai iškėlę 
juos ant savo sprando laiko 
ir tiki kad jie yra didesni 
už mus.

Sulaukėm dienų kad be

DIVŪRSAS’ 
naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti. 50c. 

PALANGOS PONAITIS” 

nauja, melodrama, leng
va vaidinti ............... 50c.

Reikalaukit “Dirvoj”

KOKIAMS MUZIKA: 
Albumas visokių Lietuviškų Šo

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

Pianui kaina ............ 75c
1-mai smuikai .............. $1.25

Ir kitiems Instrumentams.

socialistų negalim savo na
rių nominuoti į SLA. Pila. 
Tarybą, negalim seimų lai
kyti, o ant galo atsiras mu
sų vadų kurie bandys drau
sti laikraščiams kitaip rašy
ti negu socialistams patin
ka. Jau ir dabar SLA. or
ganas taip darė: “Dirvą” ir 
“Vienybę” smerkė už tai 
kam negiedojo apie Lietu
vą taip kaip patinka socia
listams.

Tikrai galime sakyti kad 
turės ateiti laikas išsigry- 
ninimo: atsiskirs tikti tau
tininkai nuo visų kitų ir va
rys savo darbą kaip varė 
per eiles metų. O kurie no

“DIRVA” rės su socialistais draugau-

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams i Lietuvą “Dirvą”.

tis galės tverti socialistų’ 
kuopas, nes patys socialis
tai jų išlaikyti neturi narių.

no klausimo, tai kad nauja
sis pasaulis, Amerika, buvo 
pernaujas rr jame žmonija 
negalėjo atsirasti. Jie su
tinka kad žmogus Ameri
kos kontinente galėjo atsi
rasti apie 15,000 metų at
gal. Spėjama’kad atėjo į 
Amerikos , kontinentą per 
Alaską.

Dr. Ales Hrdlicka iš Suv. 
Valstijų Nacionalio Muze- 
jaus, vienas iš pažymiausių 
pasaulinių antropologistų, 
tiki kad žmonijos lopšinė 
galėjo būti vakarinė ir piet
vakarinė Europa. Jis re
mia savo tikrinimus ant to 
fakto kad'dauguma anksty
viausių žmogaus skeletų ir 
likučių atrasta Europoje.

Atkasimai ir ištyrinėji
mai urvų parodo kad žmo
nių rasė, daug toliau skir
tingesnė nuo šių dienų žmo
gaus negu įvairios rasės 
dabar esančių viena nuo ki
tos skiriasi, gyveno didu
moj Europos nuo 40,000 iki 
20,000 metų atgal. Ta rasė 
žinoma kaipo Neandertali- 
nė rasė.

Apie 20,000 metų atgal, 
tos rasės vietą užėmė kita, 
vadinama Cro-Magrion, vė
liaus gi kitos rasės,- - kurios 
panešėjo į šių dienų žmo-

sutvėrimo galvos kiaušas 
tačiau atrasta Azijoj, Java 
saloj. Antropologistai va 

i dina jį žmogaus-bezdžionės 
kiaušu.

Rhodesijoj, Afrikoj, at
rasta kiaušas 1921 metais, 
tas ■ turi daugiau primitivį 
subudavojimą negu Nean- 
dertalinis žmogus. Taipgi 
du tipai beždžionių arčiau
sia panašių žmogui, gorila 
ir šimpanzė, randasi Afri
koje.

TMD. Centro Valdyba j
K. S. Karpavičius — Pirmininkas i

6820 Superior Ave. Cleveland, O. I
M. Kasparaiti® — Vice-Pirmininkai

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

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

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

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

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

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

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

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.
T Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokių užkreyiamą ligą privalot 
S būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
X Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 
"į. silpnintus kūno organus.
-,- Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir "kainos žemos visiems.
? DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
f 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
❖ Ofiso .valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldienlais nuo 10 iki 1.
t .............. v

Ši knyga jau visiškai baigiasi ir už sa
vaitės-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 viršeliuos^ jau nėra.)

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

nes. •
Po visą Europą randama 

likučių Neandertalinės ir 
Cro-Magnon rasių kultū
ros: ginklai, padargai, in
dai ir dailos kuriniai, taip
gi skeletų likučiai. Tų li
kučių gausus radimas yra 
žymiausias argumentas kad 
žmonija galėjo atsirasti Eu
ropoje.

Labai ankstyvų laikų li
kučių rasta labai mažai. Jų 
Europa turi tik du. Tai 
yra galvos kiaušas ir žan- 
dakaulis rastas Anglijoje. 
Antropologistai skaito tą

Kalėdos Artinasi
Turiu gražių atviručių su vokais, 

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

A. S. KULBIS
12008 Superior a v. Cleveland, O.

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites, •

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

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

“DIRVA” I
6820 Superior Ave.
- Cleveland, O. '

tikras rūkymas!

nėra palyginamų 
gerumu!...
Camel skonis yra

Camels padaryta žinantiems, 
kurie ieško malonumų geruose ci- 
garetuose, ir šie rūkytojai gali 
but užtikrinti, kad tikra Camel 
ypatybė bus visumet laikoma.

Camels išrasti ir padaryti, kad butų malonumo rūkyti. Geriausius sumaišy

mus kuriuos ekspertai moka padaryt, tai yra šio tikrai stebėtino cigareto 

paslaptis! Moderniškiausi ir labiausi tobuli metodai vartoti šį cigaretą pada

ryt! Visų naminių tabakų patenkinti skonį išranka, rečiausi Turkijos taba

kai priduoti kvapui! Camels daugiau patinka patyrusiem rūkytojam del to 

kad įvertina raminantį gerumą gerai sumaišytuose parinktuose tabakuose.

kuomet supranta skirtumą visi
bėga pirkt

© 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C,

Camels



D I R V A,

Dienos Klausimais LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

POTERIU
RATAS

die-

SMUGIS MUZIKOS MENUI
Amerikos laikrašči u o s e' 

pasirodė skelbimas, kuria
me pačiame viršuje yra pa
veikslas tokis: Meno Mūza 
(moteriška), nugriuvus ant 
nulaužto akmeninio stulpo, 
viena ranka užsidengus sau 
akis, kitoje laiko laurų vai
niką, ir verkia. Prie jos 
kojų guli sulaužyta, nu* 
trauktom stygom lyra (mu- 
zikalis instrumentas). .

Po to eina skaityklas, su 
“antgalviu: “Verkianti Mu
za”. Aprašymas eina šitaip:

“Nejaugi moderniškas in- 
dustrializmas tuoj suduos 
liudniausį smūgį Muzikos 
Meno istorijoje?

“Kaltinti mašineriją kai
po naikinimo instrumentą 
butų keista, bet tiesa kad 
mašinerija išstumia Tikrą 
Muziką iš judamų paveik
slų teatrų, tokiu budu žmo
nėms uždaroma proga gir
dėti tikrą muziką.
į “Jeigu mašininė muzika 
užims tūkstančių muzikan
tų vietas, muzika neteks 
savo kultūriškos reikšmės 
ir paskirų asmenų siekimas 
muzikos srityje bus nuslo
pintas. Visoks menas pri
klauso nuo jo mėgėjų ir ku- 
nytojų entuziastiško atsida
vimo.”

Tą skelbimą skleidžia A- 
merikos Muzikantų Federa
cija. Muzikantai neteko te
atruose vietų, grojW maši
ninė muzika pritaikyta prie 
filmų.

Muzikantų federacija ta- 
. me skelbime klausia skaity
tojų ar jie randa malonumo 
mechaniškoje muzikoje ar 
pageidauja tikros muzikos. 
Apie tai ragina savo nuo
monę pareikšti savo teat
rų vedėjams.

Skelbimas daug teisybės 
pasako. Muzikos mokytis 
beveik neapsimokės.' Viena 
muzikantų grupė įgroja me- 
chaniškan instrumentan ir 
tada jau tūkstančiuose te
atrų aparatas atgroja, kur 
iki šiolei grodavo orkestrai.

Taigi, ne tik paprastą 
darbininką mašinos išstu
mia iš darbo, bet ir profe
sionalą.

Išeivybė iš Lietuvos .. • ■«

Lietuvos spaudos žinio-
mis, 1929 metais iš Lietuvos
į kitas šalis išvažinėjo tiek:

Sausio- in. išvažiavo * 987
Vasario . 1740
Kovo 1928
Balandžio 1529
Gegužės 1858
Birželio (1119
Liepos .1191
Rugpjūčio 1066
Rugsėjo 876
Spalių 11'78
Spalių mėnesio išeiviai

pasiskirstė šitaip:
Argentinon 474
Brazilijon 264
Afrikon 112
Kanadon 74
Uragvajun 87
Suv. Valst. 116
Meksikon 7
Palestinon 43
Australijon 1

Paminklas
Motinai

Amerikos Gimimo Kon
troliavimo Lygos vedėjas 
Dr. Cooper siūlo sumanymą | 
pastatyti paminklą nežino-1 
mai motinai, pagerbimui 
26,000 motinų kurios kas 
metai miršta laike kūdikių 
gimdymo.

“Nuo karo pabaigos, dau
giau motinų mirė laikę 
gimdymo negu kare Ame
rikos kareivių”, sako jis"

Butėnas Atstatytas 
iš Operos

Iš tikrų šaltinių patirta 
kad Amerikietis daininin
kas Jonas Butėnas, už vai
dus su kita Amerikiete ope
ros dainininke, Mare Ra
kauskaite, tapo iš Lietuvos 
operos atstatytas.

Kadangi Klaipėdoj orga
nizuojama Lietuviška ope
ra, Butėnas be abejo tenai 
įstos.

“Grinorių” 
Organizavimasi

Vietinėse žiniose skaity
tojai ras pranešimą apie 
Clevelande suvažiavusių šio 
laiko musų ateivių pradėji
mą organizuotis ir imti ką 
nors veikti. Šis jų sumany
mas sveikintinas ir be abe
jo prasiplės po visą Ame
riką. Clevelandiečiams pri
klausys garbė už iniciativą.

Sumanymą pakėlė viena 
“Grinorka”, vos mėnuo ar 
pusantro kaip iš Lietuvos 
atvykus. Jos balsą išgirdo 
ir kiti.

Daug jaunimo yra Ame
rikoje gimę, išvežti į Lietu
vą kūdikystėje. Jie augo 
Lietuviškoje dvasioje ir ge
rai pamokyti. Jiems Ame
rika taip pat yra svetima 
kaip ir kitiems ateiviams ir 
jie nori dirbti Lietuviškoj 
dirvoj. Laikraščiai priva
lo juos paremti, nes tai rei
škia nauja pagalba mums 
senesniemsiems sulaikyti iš- 
tautėjimą musų pirmesnių 
ateivių.

MIRŠTU Aš UŽ GIMTA ŠALĮ
Snaudžia vakaro ramumas, 
Snaudžią gamta ir miškai, * 
Snaudžia dangiškas tolumas 
Ir j’o mėlyni skliautai.

Snaudžia žvaigždės sidabrinės 
Glamonėjamos erdvių, 
Nors dar akys jų ugninės 
Mirga, spindi tarp gelmių.

Mirga tyla,, visi miega,
Visi ilsisi saldžiai,
Tik kareivis tarps sniego 
Aimanuoja dar gailiai.

Nesenai čia mušis buvo -
Ir jis kovėsi narsiai
Bet staiga karžygis griuvo 
Sudejuodamas garsiai:

—Mirštu aš už gimtą šalį
Gindams tėvus ir namus, 
O apgynęs aš jų dalį 
Einu jaunas į kapus....

Jis gulėdamas ant sniego 
Aplink dairėsi bailiai, 
O jo priešai šalin bėgo 
Sniegan klimpdami giliai.

—A! pradžiugo, — priešai bėga, 
Tai nebaisi man mirtis;
Nors aš mirštu, nyksta jiegos, 
Bil laisva liks mus šalis!

Tuokart kraujas bėgt sujudo 
Ii’ vingiavo sau sniegu, 
O jis amžinai užsnūdo 
Tarpe miegančių draugų... .

■ ' ■ '■ Jonas Morkūnas.

PAŽVELGK, MERGELE
Pažvelgk, mergėle,' 'skaisčiom akelėm
Į mano liūdną veidelį,
Šypsą tu savo praskaidrink mane, 
Sustiprink mano širdelę.

Laikyk man meilę krūtinėj savo, 
Laikyki tu ją kuotvirčiausia,- 
Nereiks nei žodžių, suprasiu tave, 
Mylėsiu aš tave karščiausia.

Kaip skaidri diena ta, sapninga naktis 
Kai tave išvystu, mergele, 
Akelės man tavo ir tavo veidelis 
Skaisčiausias svajones vien kelia.

Ilgėsis toks didis, sunkus pas’ilgimas 
Kai tavęs kada neišvystu,
Trumpa valandėlė rods amžium virsta 
Ir laikas lėtučiai taip nyksta.

Bet vėl, kai su tavim, tai valandos bėga, 
Nors noris ilgiau vis pabūti, 
Prabėga ir dingsta, visai lyg nebuvę, 
Vėl lieka tavęs nematyti....

Laikyki širdužėj man meilę-, mergele, 
Tu busi laiminga, linksmiausia, 
Mylėsiu aš tave kiek tik spėkos leidžia, 
Mylėsiu už viską labiausia.

i. ' Adonįs.

(Tąsa iš pereito num.)
Kartą betgi juokų bejieškodamas jis 

apsiriko. Nukalėdojus pas vieną darži
ninką, kunigas smuko greitai grinčion, o 
kalėdninkai pridurmu, kad užspėt neapsi
švarinusius. Priemenioj ten butą pašer- 

! to meitėlio. Pravėrus priemenios duris, 
meitėlis išsigando ir movė per duris lau
kan. Bėgdamas jis pataikė lyst per kuni
go kojų tarpą, o kad kunigo abitas buvo 
užsegiotas iki žemei todėl meitėlis persi- 
tiesė kunigą išilgai savęs, ir dabar, dar la
biau išsigandęs, pūsdamas leidosi Į laukus, 
o kalėdninkai vijosi paskui, kas meitėlį 
dar labiau gąsdino. O kunigas Įsikabinęs 
į meitėlio keteros šerius, irgi išsigandęs', 
laikėsi. Paleido jis šerius tik tada kada 
meitėlis šokdamas per krosnį (akmenų 
krūva), kunigo vieną kelį (kairės kojos) 
pasuko į akmenį. Del skausmo dabar jis 
jau nesijuokė, ir kelio skaudėjimą jautė 
beveik visą savo gyvenimą. Nuo tada jis 
liovėsi jieškojęs šitokios rūšies juokų.

Tada jis pasirinko kitokius juokus. 
Esant trečiam kunigui, jiedu važiuodavo 
kalėdot, pasiskyrę sau atskirus rajonus. 
Priimtuvėse jie prisidrožę, vienas kitam 
bėgiojo už akių. Būdavo vienas perkalė- 
dojęs kaimą sau nuvažiuoja į kitą kaimą, 
čia atkalėdoja kitas, klausinėdamas “ar 
pas jus jau buvo kunigas”. Nusiveja į ki
tą kaimą ir užvažiuoja pas kurį ūkinin
ką: čia priimtuvių • balius prasideda, at
važiuoja kitas kunigas su savo kalėdnin- 
kais. Kįla juokai kad anas šitam užbėgo 
už akių. Taip darydavo Urbanavičius, 
Bendaravičius ir Užupis.

Kartą kun. Urbanavičius kalėdojo Kli- 
navo kaime. Par Derenčių iškelta balius. 
Bebaliavojant, sužinota kad kaime yra jau 
kun: Bendaravičius ir taigosi užbėgt už 
akių. Pametus balių, šoko visi nepasi
duot; sėdę į roges visi, dūmė tiesiog per 
pievas ir grabes, pas Rucevičių, nes tai 
buvo jau paskutinė vieta kaime. Suėjus 
gryčion, apsižiūrėta kad kunigas neturi 
komžos nei stulos, o zakristijonas krapy- 
los. Tuoj vienas kalėdininkas sėdęs į ro
ges žaibo greitumu išmovė pas Derenčių. 
Kol iš ten jis sugryžo su šventais padar
gais. Ruėevičiaus gryžioj jau kun. Benda
ravičius krapino, giedodamas “Salve Jessu 
parvuli”.) Paskui prasidėjo priimtuvių ba
lius, ir juokai.... Ir taip veik kas metai 
būdavo.*T

Be to kun. Urbanavičius dar kai kada) 
ir bliuznijo. Kun. Užupis sukabinęs baž-1 
nyčioj ant sienų Kryžiaus Kelių (Stacijų) 
naveikslus (pirmiau jų nebuvo), pasišau
kė kun. Urbanavičių ir paklausė jo, “Jak 
teraz kosciol wyglonda”. Jis pasidairęs 
nusijuokė, ir Lietuviškai atsakė: “Tai.... 
niekas nematė Žydų.. ” Girdėjusioms mo
terims tas labai nepatiko.

Kitą kartą atvažiavo Vilkaviškio su
fraganas, vyskupas Oliaka, pašventint 
naują aukurą, ir atsivežė mažytį, gražiai 
padarytą grabelį su relikvijomis. Grabe
lis pastatyta ant šventoriaus, tam tikslui | 
padirbdintoj koplytėlėj, tarp degančių žva-| 
kių. Žmonės ten suklaupę poteriavo. At
ėjo kun. Urbanavičius, su skrybėle ant gal
vos, įkišo galvą į koplyčaitę ir nusijuokęs 
pasakė: į “Tai.... kad nėra mergų....” 
Ten buvę žmonės tuo labai pasipiktino.

Išbuvęs Liubave 22 metu, tapo iškel
tas į Krasn’opolį klebonu, iš ten į Vygrius, 
o iš ten- į Alvitą, kur būdamas atsisakė 
nuo bažnyčios, ir bene Sintautuos nusipir-Į 
kęs kiek žemės su namais, ten apsigyveno 
ir numirė.

,4. Kun. L. Bendoravičius. Parapijo
nai negalėdami prisišaukt kunigo tikybi
niuose reikaluose, nutarė priimt dar vieną 
kunigą, mokant jam algos 150 rublių me
tuose, sudedant proporcionaliai, nuo mar
go žemės. .Vyskupui sutikus, atsiųsta iš 
Garliavos jau pabuvusio amžiaus kunigas, 
L. Bendaravičius. Liubave jis išbuvo ar
ti tris metus. Paminėjimui savo buvimo, 
jis šį-tą nuveikė. įvedė du kartu metuose 
vaikų mokinimą katekizmo, poterių ir pri-j 
ėmimo prie pirmos išpažinties, ko pirmiau) 
niekad nebuvo. Ant šventoriaus prisodi- 
no jaunų medelių, kurių, man Amerikon 
išvažiuojant, tūli jau buvo dikti medžiai.) 
Šiaip buvo didelis prasčiokas ir labai pik-1! 
tas. Rūkė daug stipraus tabako (maho.r- 
ka) ir daug gėrė. 1885 m. šv. Antano die
noje jį pritrenkė perkūnas. Nebuvo kaml 
jį greitu laiku užkasti žemėn, todėl naba
gas nukentėjo: neteko regėjimo, paskui 
aptino ir galiaus negalėjo paeit. Jo bro
lis iš Garnabudžio nusivežė pas save, ir 
ten jis mirė. Palaidotas tapo Liudvinave.

Liubavo kunigai laidotuvėse nedalyvavo. 
Tuomi parapijonai labai piktinosi. Nu
mirdamas kun. Bendaravičius paskutinį 
šimtą rublių paliko įrengimui naujo auku
ro šv. Tadaušui, Liubavo bažnyčioje.

5. Kun. J. Užupis. Dabar biskį nu
krypsime nuo Liubavo.

Pirmesniuose šimtmečiuose katalikų 
bažnyčios dalinosi į dvi provincijas: ryti
nė ir vakarinė. Rytinės provincijos sosti
nė buvo Konstantinopolyje, su katedra šv. 
Zofijos (šiandien Mohametonų bažnyčia- 
mečeta) ir vyskupu arba patriarku. Va
karinės provincijos sostinė buvo Romoj 
su katedra (šiandien bazilika) šv. Petro. 
Visus bažnyčios reikalus sprendė ir tvar
kė dvasiškių suvažiavimai (sinodai), ku
rių tarimų, išpildymą, pridabojo vyskupai

Laikui bėgant Romos vyskupas • užsi
geidė liktis aukščiausiu bažnyčios viršinin
ku,' ir gavęs pritarimą tūlų savo provinci
jos vyskupų, pasiskelbė save katalikų baž
nyčios tėveliu (papa). Prieš tokį Romos 
vyskupo sauvališką bažnyčios viršininku 
pasiskelbimą išėjo su aštriais protestais 
vyskupai visoj rytinėje ir dalyje vakarinės 
provincijos. Romos vyskupas savo pro 
vincijos vyskupams išsiuntinėjo laiškus 
kuriuose pasisakė kad jis Dievo pašauktas 
liktis katalikų bažnyčios tėveliu, nėra jo
kiu viršininku, tik Dievo tarnų tarnu (ser
vus servo rum Dei) ir tuomi savo provin
cijos vyskupus nutildęs, ėmė viršininkauk 
ant vyskupų.

Rytinė provincija nenurimo, ir pe; 
daug* ilgų metų protestavo prieš Romo; 
vyskupą-popiežįų, sinodai tam daug laik< 
ir energijos suaikvojo. Konstantinopolis 
patriarkas matydamas kad lytinės pro 
vincijos protestų Romos vyskupas neklau 
so ir nepaiso, viešai sinodų vardu parei 
kalavo kad popiežius butų renkamas vi 
suotiname vyskupų suvažiavime, ir išrink 
tasis gyventų prie savo katedros, ne vier 
tiktai Romoje. Mat, tada popiežius buvr 
renkamas šiokiu budu: Pasamdyti agita 
toriai, iš Romos aikštės (forum) sukvies 
davo gaujas (plebs) prie šv. Petro kateri 
ros ir patys imdavo šaukti, minėdami vie 
no dvasiškio vardą, to vardo žmogų iš tar
po savęs, 
buvo jau 
kardinolų. 
Grigdrius 

Tokia
kui bėgant, labai ištvirko. Sukviestos gau 
jos “į balsavimus” jau agitatorių neklausė 
ir tiems ėmus šūkaut, minint vieno dvasiš 
kio vardą, minioje “balsuotojų” pasigirs 
davo ir vardai kitų dvasiškių. Tokiu bu 
du, sakoma, kartą buvo išrinkti net ketur 
popiežiai, nes nei vienas kurio vardas bu 
vo gaujų minėtas nenorėjo nusileist ii 
skaitė save išrinktu. Tokia rinkimų me 
toda buvo vadinama “balsas liaudies — 
balsas Dievo” (vox populi — vox Dei) 
Tokiais “liaudies balsais” paskui buvo po 
piežiais išrenkama ir visai ne kunigai, c 
kartą išrinkta net nesubrendėlis, 14 metų 
vaikėzas. Taip dedantis, valstybės irg' 
tame maišėsi. Išrinkus kokiai valstybe; 
nepatinkamą popiežių, ji sušaukė savo dva
siškių sinodą, išrinko antipopiežių, apgy
vendino Avlonoj, ir antipopiežius kariavo 
su popiežiais už autoritetus. Antipopie
žius labai rėmė Vokietija. Popiežiai gi 
niovėsi tarpe savęs. Kiti savo vietą par
davė už pinigus, kuriuos praleidus, kovo
ta su nupirkusiu vietą. Tokiems ermyde- 
riams einant, rinkdavosi visuotinas sino
das ir vienus popiežius iškeikė, kitus prie
varta prašalino, kiti net į kalėjimus mesta.

, (Bus daugiau)

tuojau apsupo purpurą, .irvt^; 
popiežius (popiežiaus rinkimu 
konkliavoj, įvedė tik popiežių; 
VII, Ildebrand).
popiežiaus rinkimo metodą, lai

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS

Angliškai-Lietuviškos Kalbos.
18,000 žodžių 

Kaina tiktai 65c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Raukius 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 krautiųgp i, pas daktarę, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ft ti.- Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___85c

REIKALAUKIT “DIRVOJE"

Tibete lengva išmelsti 
vų pagalbos.

Tibete, Azijoj, melstis y- 
ra lengva. Ten naudojama 
“poterių ratai” arba volu- 
kai.

Poteriai arba maldos iš
rašyta arba išspausdinta 
ant ilgų popierio šmotų. 
Maldų yra daugybė ir vi
sokių. Kas tik ko nori sa
vo dievų prašyti tokią mal
delę užsideda ant voluko ir 
rdnkenuke voluką suka lyg • 
kokį tekylą. Sykį apsuki
mas voluko su malda reiš
kia kiek ir atkalbėjimas tos 
maldos balsu. Juo daugiau 
sykių apsuksi voluką tuo 
tuo daugiau gali sulaukti 
dievų išklausymo, tiki tie 
žmonės.

Vohikų yra visokių, va
rinių, medinių, kaulinių, si
dabrinių ir net auksinių, la
bai artistiškai išdabintų.

Kad malda butų naudin
ga reikia sukti rankenukę 
iš kairės į dešinę.

Lamų kunigai ir net pa
prasti žmonės nešiojasi to
kius volukus ir suka, tuo
mi manydami meldžiąsi į 
savo dievus, kaip daro ne
turte musų kunigai, skaity- 
lami brevijorių kai eina 
pasivaikščiot.

IR MATĖT PIRMUTINI KANA
DOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTI

“KANADOS LIETUVĮ”?
Visi Lietuviai remkit naują Lie

tuviškų laikraščių šeimynos narį, 
‘Kanados Lietuvį”! . Tai darbo žmo
nų mėnesinis 20 puslapių žurnalas.

Jo turinio mes negirsime, palieka- 
ne tą jums patiems spręsti.
jfjj^autjįenos” pirmam “K.--L” pa

sirodžius šitaip atsiliepė: “ ‘Kana- 
los Lietuvio’ leidėjai sugebėjo paga
linti ,tokį laikrašti kuris nedarytų 
■ėdos ir patyrusiems laikraštinin- 
tams.”

“Vienybe” sako: “Laikraštis žur- 
aluko formoje, spausdinamas nii- 
leografu, bet gyvai ir gabiai sure- 

’aguotas.”
“Dirva” pataria savo skaitytojams 

Kanados Lietuvį” užsisakyti ir pa- 
emti”, be to labai palankiai atsilie
ja apie juokų skyrių “Juokai ir 
Irysbatos”, kuris gausiai iliustruo
tas.

“Kanados Lietuvyj” telpa įvairaus 
turinio straipsneliai, žinios iš Kaba
los Lietuvių gyvenimo, vaizdelių, 
ipsakymelių; yra ir juokų skyrius, 
’Juokai ir Gryzbatos”, 6 puslapiai 
tu iliustracijomis, feljetonais, dai
niškomis ir įvairiomis juokingomis 
tryzbatomis.
NEATIDĖLIODAMI U2SISAKYKIT 

“KANADOS LIETUVI”
“Kanados Lietuvis” metams kai- 

luoja: Kanadoje, Jung. Valstijose 
r Britanijoje $1.25; Lietuvoje ir 
Pietų Amerikoje $1.50.
Redakcijos ir Administracijos antr.: 

KANADOS LIETUVIS 
1111 Dundas St. West 

Toronto, Ont. Canada.

. 2c.
Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu 'no
rit gauti greitą atsa
kymą. ' Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri;

HAS
MADE GOOD with

millions!

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
„ millions of pounds 
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Šeirys kitaip i 
yra klastinga mei 
savo tikėjimui, per 
jimas ir dabartinė 
jam biivo eiti į Pal 
čiamas kariauti su i 
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Pasiryžo jis lik 
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sidėjo šarvus, kardą; 
damas, patykiai ėjo i 
ko į lauką.

Kaip Katrės buv 
t. tavo jo arklys ir vai



DIRVA

pročių? Patyrę jo žmonės su kuo ir kur 
jis buvo, jį patį pasmerktų ir neklausyti) 
jo skelbimų apie kryžeivių ūžė jimą, prie
šingai, galėtų palaikyti už krikščionims 
parsidavėlį, nes gi ar geras Lietuvis butų 
buvęs du metu svetimoje šalyje, ar butų 
su svetimo tikėjimo mergiščia susidėjęs

ir net pats priėmęs jų tikėjimą? Taigi, 
ta meilės ąpimta mergaitė galės paga
dint visą -Veikalą, Šeirį gali pražudyt rūs
čiai pagonų. naguose. Kas iš to visko iš 
eis pamatykime vėliau, s

DabarTeikime žiūrėti Šeirio.
oą;.;('(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito num.)
Kaip tai ji dasiprotėjo ir pradėjo da

lyką iš kito galo. Eiti klausinėti Šeirio, 
to atsimetėlio, butų bergždžias darbas. 
Taigi Katrė pradėjo daugiau klausinėti 
apie Leopoldą, kada ji apsigyvens pas jį, 
kada paims į savo rankas jo namų tvar
ką ir galės dalinti dvarus kam panorės. 
Apie Seirj kalbėjo kaipo apie pasmerktą 
ir nevertą žmogų, pagonį atsimetėli, nes 
jis neklausė jos gražių prašymų ir jos pa
čios išsižadėjo gailėdamas savo žmonių. 
Dora krikščionė apie tokį vyrą niekados 
neprivalo svajoti.

Šitaip ji apgavo gudrų Frederiką, ir 
tas, jausdamas kad Katrė vistiek teks Leo
poldui ir galės jai malones padaryti, pasi
stengdamas prisukti kokį puikų vyrą (nors 
Katrė apie nieką kitą nei svajote nesvajo
ja), pasakė jog tas atsimetėlis randasi ka
lėjime, ir kuriame, ir ten jau jam lemta 
suputi.1 - ' ' ' t: \

— Ir gerai jam! — pratarė Katrė su 
pagieža ir kvatodama nuėjo savo keliais.

Į kelintą dieną po to, lietingą naktį, 
kada vėjai kaukė, medžių šakos ūžė ii* da
rėsi ore aplink pilį visokie garsai, Katre 
nuėjo į požemį ir po neilgo-jieškojimo su
rado Šeirį. Nešina mažą žvakutę, bijoda
ma pristojo prie jo kameros durų ir ne
daug trukus per durų skylę pažino Šeirį, 
ir palengva atsidarius duris, kurios buvo 
užspręstos storu balkiu iš lauko, inėjus j 
vidij pakuždomis užkalbino:

— Konradai, čia aš, tavo Katriutė....
Sudrebėjo Šeirys, kurs nemiegojo, iš

girdęs jos balsą. Tas balselis kurs nese
nai jį žavėjo dabar jau Šlykščių buvo; kurs 
jo širdį kuteno dabar neapikantą kėlė.... 
Kaip greitas viskas pakitėjo! Ir kodėl?

— Tu ir vėl atėjai gundint mane prie- 
mano žmonių žudymo?! Ar ne per tave 
tapau įkalintas, už tai kad nesutikau ant 
tavo viliojimų, dar tau negana? Verčiau 
žusiu čia negu sutiksiu būti savo šalies iš
daviku, ant tavo prašymų!....

— Konradai, klausyk, aš tave my
liu.... Atėjau tave paliuosuot, atėjau iš
leist iš šito urvo, bėgk iš čionai, jeigu ma
ne myli.... Gryžk pas savo žmones.... 
Atnešiau tavo kardą ir šarvus.... Kark
lyne rasi savo arklį ir valtį.... irkis iš

paą.valtį, tėnradb ir Katrę: ■
— Aš bėgsiu su tayim, Konradai, imk 

mane sykiu, aęčia likti negaliu! — puolė 
prie jo Katrė, iš ko vaikinas labai nusi
stebėjo.

— Nedaryk to, tu esi pažadėta Leo
poldui, ir nepritinka man jo sužiedotinę 
vilioti ir užsitraukti jo kerštą, — atsakė 
Šeirys ir stūmė ją šalin nuo savęs, laiky
damas ją prasižengusia jam.

— Išleidau tave kad pati galėčiau su 
tavim pabėgti iš čionai, prapulti Leopol
dui ant visados, o tu manęs išsižadi.... 
Kodėl užkietėjo tavo širdis prieš mane *ir 
kodėl tu manęs daugiau neapkenti ?.... 
verkdama išmetinėjo Katrė.

Bet Šeirys jau buvo pagonis kareivis, 
o ne tas krikščioniškas laisvas meilužis, ir; 
jo pareiga gulėjo ten prie Nemuno. Kryž
eiviai tuoj užpuls jo žmones, turi gelbėti, 
ir negali turėt meilės prie tos kuri bandė; 
padaryti jį ■ savo žmonių žudymo įrankiu. 
Jie visi prieš jį suokalbiavo, suprato jis,ir 
atstūmęs mergaitę, sėdęs į valtį, vesdamas 
paskui save vandenin savo arklį, irėsi į 
rytinę pusę.

Dabar tai buvo paskutinis, ir tai žiau
rus, atsisveikinimas su Katre.

Brido mergaitė paskui valtį į vandenį, 
ir bemaž ko nenužengė į duobę ir nenu
grimzdo, bet Šeirys jos netėmijo: jo šalis, 
jo žmonių kraujas jį šaukia ir tik tą vieną 
jis prieš save mato. Jo mintys verda kuo- 
greičiau parbėgti, sukelti visą kraštą, su
ruošti žmones gintis. Bėgs pirmiausia pas 
Tranaitį į Žemaitiją, šauks tą atkakliausi 
pagonį valdovą ruoštis į mūšį su kryžei
viais. ’ -

Katrę atgal į krantą pasuko viena ge
ra mintis, per kurią ji išliko gyva. Ji stai
ga pajuto kokį blogą darbą padarė sau. 
Užėjo mintis rėkti, pakelti sujudimą, su
šaukti sargybą ir Šeirį sugauti1. Ji, nors 
manė pati su juo iškeliauti, taip beširdžiai 
atstumiama ir paniekinama, lai ir jis ken
čia kuomet taps sugautas! Bėgo į pilį, 
prie sargybos, ir žadėjo pasakyti, bet be
bėgant pati save susigavo: juk ji kalinį pa
leido, ji tapo išdavikė, dėdė tą patirs, ir 
iš rūstybės gali ją pasmaugti! Juk jo vi
si planai suardomi — Lietuviai spėfe prisi
ruošti gintis.

KRYŽEIVIS

360 Puslapiu Didumo 
| Tik$l 

Apdaryta $1.50
salos ir bėgk....

—; Pasišalink nuo manęs, nuo išdavi
kės pagalbos nereikalauju! r

Šeirys atsiradęs kitoj pusėj upės, sėdęs

savo dėdei, per tave įkalintas tapau, ir 
dabai’ atėjai su naujomis pasakomis! — 
atrėžė vaikinas ir nusisuko nuo jos.

ant savo gero arklio, ilgą rudens naktį tb- 
Tu išdavei Ii pakeliavo iki prašvito, o toli nuo Bran-

Neliko kas mergaitei daryti kaip tik
šalintis; ir su širdgėla ji išėjo. Kaip ji pra
sižengė prieš jį savo neapgalvotu gundy
mu eiti ant jo žmonių, nenujausdama ko
kią neapikantą tuomi prieš save sukels.... 
Geriau'butų patarus jam bėgti tada, kuo
met nuėjo dėdės pasiųsta su juo kalbėtis.

Šeirys kitaip nemanė kaip tik kad ji 
yra klastinga mergaitė, pasitarnaujanti 
savo tikėjimui, per kurią jam atėjo tikė
jimas ir dabartinės nelaimės. Kas kita 
jam buvo eiti į Palestiną, kur buvo siun
čiamas kariauti su svetimais, bet ne prieš 
savo žmones....

Pasiryžo jis likti kalėjime negu pri
imti sau nevertos viliokės pasiūlymą bėg
ti. Vienok, neilgai trukęs perkeitė savo 
mintis kada pamanė jog Ottonas vistiek 
ant Lietuvos eis, todėl vietoj likti nelaisvėj 
rado geriau bėgti persergėti savo kraštą 
apie Užeinantį pavojų ir prisiruošti gintis.

Tačiau, ar išbėgs dabar? Ar Katrė 
paliko duris atdaras, ar kerštui vėl užsu
ko? Su baime priėjo prie durų, ir pastū
męs jas pajuto kad durys liuosos.... Už
sidėjo šarvus, kardą tvirtai rankoje laiky
damas, patykiai ėjo iš kalėjimo ir išspru
ko Į lauką.

denburgo -būdamas ir Teutono rūbuose, 
buvo saugus ir ramiai bet skubiai per Teu
tonų žemes keliavo.

Tuo pat laiku Katrė sumanė savo: ji 
prieš švintant pasirūpino sau arklį, rado 
valtį, ir pasileido per upę — keliaus ji pas 
savo mylimąjį, vysis jį į Lietuvą, ras ten 
ir parodydama savo tikrą atsidavimą ir 
meilę jam, liks su juo ant visados. Ne
rūpėjo jai tikėjimas,, nes meilė ją valdė. 
Likti čia negalėjo, nes tikrai žinojo kad 
nukentės už kalinio paliuosavimą, o kad 
i’yte sukilus pilis trukšmingai kalbėjo jog 
Konradas pasiėmęs Katrę pabėgo sykiu, 
apie tokius neteisingus spėjimus ji nieka
dos negirdės. ■

Ji žino kelius, Šeirys jai išpasakojo 
viską apie savo žemę, apie savo tėviškę, ir 
ši jauna krikščionė mergaitė išsekė pas
kui į pagonų šalį pas savo pamylėtąjį. Vi
sos jos mintys buvo tik surasti jį, pulti po 
kojų, perprašyti už mažiausi jam prasi
žengimą, nors ji neturėjo blogos minties 
jam pakenkti, ir jis, supratęs ją, dovanus 
ir tada ji bus laiminga, meili ir ištikima 
jo žmona. Juk jis turės suprasti jos tikrą 
meilę prie jo....

Kažin ką butų pamanęs Šeirys jeigu 
butų patyręs kad ji parbėga paskui jį: į 
Lietuvą. ’ Bet jis to nežinojo. O dabar, 

i ka jis darys su ja jeigu už dienos po jo
Kaip Katrės buvo nurodyta, paupyje ■ parvykimo jo pilyje atsiras Katrė, Teuto-

Paskutines Dienos
PO GRUODŽIO 5 DIENOS .11 SU 
PROGA TAPTI “KRYŽEIVIO”

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

RYTOJ BUS PO LAIKO!

PUIKIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!
“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 1 R V A”

“Kryžeivio”
PRENUMERATORIAI

PASTABA
Po išleidimo “Kryžeivio”, 

kada knyga bus gatava ir 
bus galima gauti prisiuntus 
užmokestį, perkančiųjų var
dai netilps nei knygoje ir 
nebus laikraštyje skelbia
mi, kaip daroma dabar, ku
rie už knygą iškalno moką.

Kurie norit kad vardai 
tilptų knygoje kaip “Kry
žeivio” prenumeratorių pa
siskubinki! prisiųsti savo 
prenumeratą iki Gruodžio 
5 dienai. ,

* • * u
Šie nauji užsirašė:
Ona Krimiser, Dayton, O. 

rašo: Siunčiu $1 už “Kry
žeivį”, lauksiu knygos.

J. šaulis, Pittsburgh, Pa., 
rašo: Skaitant “Kryžeivį” 
“Dirvoje” išrodo labai įdo
mi apysaka, vertėtų kiek
vienam Lietuviui ir Lietu
vaitei įsigyti ir knygą. Aš 
sifrnčiu $1 už knygą.

Jonas Smith, Sutton Bay, 
Ont., Kanada, rašo: Siun
čiu $4, iš jų $1.50 už “Kry
žeivį” ir $2.50 už “Dirvą”. 
“Kryžeivį” pasiuskit nuo 
manęs našlaičių prieglau
dai Kaune.

Joe Schnitzer, Bird Ri
ver, Man., Kanada, rašo: 
Siunčiu $1 už “Kryžeivį” 
ir $1.25 už pusę metų “Dir
vos”. Gyvenant Kanados 
akmenuotame miške, ap- 
vienėjusiam malonu prisi
minti Lietuvių praeitis.

J. .černeckis, Utica, N. Y. 
rašo: Prisiunčiu $1 už kny
gą “Kryžeivis”, noriu pri
sidėti ir aš į to karžygio ar- _ 
miją.

Bruno Dikčius, Niagara, 
Wis., rašo: Užrašykit ma
ne į “Kryžeivio” prenume
ratorius, už ką prisiunčiu 
$1 ir lauksiu knygos.

St. Seniškevičius, iš East 
White Plains, N. Y., rašo: 
Prisiunčiu $1.50 už knygą 
“Kryžeivis”, prirašyki! ir 
mane į prenumeratorius.

J. Žemantauskas, Water
bury, Conn., rašo: Siunčiu 
$8, iš jų $1 už “Kryžeivį”, 
kiti už prenumeratas ir pa
vienius “Dirvos” numerius.

KAS DAUGIAU?

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

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

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

AT ALL DRUGGISTS

buvo jo arklys ir valtis. Bet kada atėjo Į nė, be kalbos ir nepažystanti pagonų pa- 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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. Jj



vedijoj, po 1931 metų, j iš pensijų, o ne iš visuome- 
giau nebus biednųjų js- nes aukų. Visi gyventojai 
ų arba prieglaudų. To- yra apdraudžiami sėnatvė- 
parapijoms ir miestams j e. Senatvės apdraudos 
:yta turėti gatavus se- fondas turi virš $100,000,- 
j namus, kuriuose galės 000 ir jo užteks visiems se- 
enti neturintieji savo'nukams virš 67-m., jeigu 
>ėjų, bet gaus užlaikymų jau negalės dirbti.

Brooklyn, N. Y. — Valy-j 
darni aukštą dirbtuvės ka-| 
miną, nuo pastovų nukritę 
užsimušė trys darbininkai.’ 
Jie rasta kamino viduje po Į 
to kai namiškiai pasigedo! 
ir pradėjo jieškoti.

Duokit ką Nors
Elektriško

Kalėdos 1929 
Geriausios kokios 

kada buvo!

Kokios puikios Kalėdos — geriausios Kalėdos negu ka
da gubo — taip daug priežasčių. būti linksmais ir apdo
vanoti kitus — tiek daug puikiausių, moderniškų' būdų 
kuriais galima išreikšti savo jausmingumą ir džiaugsmą 
Kalėdų sulaukus .— tokia daugybė tinkamų, naudingų 
ir ilgai laikomų dovanų — tiek daug Elektriškų Dovanų, 
tinkamų kiekvienam kišeniui, atsakančių kiekvienai ypa- 
tai — nęgadąrysit klaidos parinkdami ir dovanodami ką 
nors Elektriško.

ATEIKIT SAVO KALĖDINIUS PIRKIMUS ANKSTI
Apsilankykit Parodoj Visko Elektriško del Namų, 14-tame 

Aukšte, Hotel Statler.... atsineškit sekantį surašą su savim.... 
pamatykit viską pilniausia kokių yra Elektriškų Dovanoms Da
lykų .... pasirinkit kokius norit čionai, ramiai, patogiai.... 
pasižymėki t ant to surašo raides tų kuriems kokias dovanas' 
parenkat. ... ir tada galit pirkt kur jums patinka.

Air Purifier ... Health Lamp s... Range
Boudoir Lamps ... Heater .... Refrigerator
Bridge Lamps ... Hot Plate .... Sewing Lamp
Chafing Dish ... Immersion Heater .... Sewing Machine
Clothes Washer ... Iron .... Study Lamp
Cooker ... Ironing Machine .... Table Lamp
Corn Popper .. .Juice Extractor .... Table Stove
Candlesticks ... Kitchen Aid ... .Tea Samovar
Curling Iron .... Lamp Shades .... Toaster
Desk Lamp ... Library Lamp .... Torchieres
Dish Washer .... Ligthing Fixtures ... .Toys
Floor Lamp .. .Massage Vibrator .... Tree Lights
Grill .... Percolator* ....Vacuum Cleaner
Hair Dryer ... Piano Lamp ....Waffle Iron •
.Health Exerciser .... Radio ... .Warming Pad

PARODA VISKO ELEKTRIŠKO DEL NAMU
, 14th Floor, Totel Statler PRospect 3466

The Electrical League

Akrono Naujienos
Paaiškinimas buvusio “Rū

tos” Banko reikale.
Daugelis apgailaudami 

klausinėja manęs kas atsi
tiko su “Rūtos” banku, ar 
jis gyvuoja, ar baniutijo, 
ar kas nukentėjo, ir jei ban- 
krutijo tai kas buvo kalti
ninkai bankruto.

Kadangi “Dirva” turi čia 
daugiausia 'skaitytojų, ku
rie daugelis turėjo depozi
tus- “Rūtos” banke taigi ir 
teikiu paaiškinimą ‘Dirvoj’.

“Rūtos” banką suorgani- 
zavom. mes keli pabaigoje 
1918 metų. Kadangi Akro
no Lietuviai daugiausia yra 
suvažiavę iš Mass, valsti
jos, o ten tokių vadinamų 
paskolos organizacijų nėra 
tai ir Akrone su jomis bu
vo sunku kas išdaryt.

1919 m. “Rūtos” paskolos 
banko raštininku buvau aš, 
ir gan puikiai sekėsi prikal
bint Lietuvius remti šią Įs
taigą. Nekurie gan gau
siai ją rėmė, ir bankas nu-| 
sipirko nuo manęs sau mū
rinį namą likdamas skolin
gas tik $2,000.

1919 m. Lapkričio mėnesį 
aš susirgau, ir per šešias 
savaites kovojant su mir- 
čia, laike mano ligos rašti
nėj dirbo mergina, kuriai 
paklausius blogų žmonių ir 
raštinę apleidus, paliko vi
sos knygos netvarkoj. Ban
ką vedė pirmininkas ir’ ne
kurie direktoriai, priiminė- 
dami nuo žmonių pinigus ir 
išmokėdami kas reikalavo, 
be jokios tvarkos. Sugry-

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ
* 49 metai tarnavimo jums. 

Reikalaujam Moterų pardavėjų
Musų biznis eina gerai.

i Tel- CHerry 2370 | 
į P. J. KERŠIS J
j; baigęs Teisių Mokyklų Cumber- t 
X land Universitete, darbuojas su 3.

Teisių Ofisu advokato
+ Anderson & Marriott t 
| 308 Engineers Bldg, f 

kur su visais teisių reikalais 4 
jį Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
-i- rėš teisingų patarnavimų. *

žęs po ligos, radau viską 
apversta aukštyn kojom.

Sausio mėn. 1920 m. bu
vo naujų “Rūtos” direkto
rių rinkimas. Viską tinka
mai sutvarkęs atsisakiau 
nuo raštininkavimo, valdžia 
pertikrino mano tvarkytas 
knygas ir rado viską gerai, 
taip kad aš pasitraukiau 
prideramai, nors man laike 
ligos nesant ir direktoriams 
savaip ponaujant sugryžus 
reikėjo pridėti apie pora 
tūkstančių dolarių neda- 
teklių. Mano vietą užėmė 
A. Paleckis. Nuo mano at
sitraukimo bankas gyvavo 
dar keturis metus, bet vie
toj kilti ėjo žemyn. Tam 
buvo ir priežasčių. Banko 
valdyba nenusimanė bizny
je, nes jų nei vieno nebuvo 
patyrusių tame darbe. Ki
ta priežastis tai kad Akro
ne 1920 m. prasidėjo baisi 
bedarbė ir ji tęsėsi per ke
turis metus, sustojo ko ne 
visa pramonė, žmonės kas
dien tūkstančiais apleido 
Akroną, kas turėjo pinigų 
pasiėmė iš bankų ir išva-

žiavo. “Rūtos” banką tas 
pat patiko. Bankas buvo 
išdavęs pinigus Į paskolas, 
o sustojo dėjimas ir ėmimas 
padidėjo, ir banko vedėjams
prisiėjo blogai. 1922 me
tais keli susitarę depozito
riai pasiėmė advokatą ir 
bankui pagrąsino teismu 
jei neatiduos pinigų. Aš 
tuo laiku buvau Pittsbur- 
ge. Banko vedėjai atrašė 
laišką prašydami kad par
važiuočiau Akronan ir kaip 
nors sutaikyčiau ir apsau
gočiau nuo teismo ir nuo 
banko uždarymo. Man tas 
pasisekė padaryti.

Bet trečia priežastis bu
vo taijpačių banko vedėjų! 
padaryta klaida: jie pada
rė vadinamą “running sto
ką”, šėrus pervedė ant de
pozitų be valdžios žinios, ir 
paskui banko depozitoriai 
pradėjo įstaigą bombai’-! 
duot. Išvengimui nesmagu-! 
mų, valdyba, nesuprasda
ma biznio, savo namą per
vedė depozitoriams ir su 
valdžios žinia uždarė ban
kas savo biznį, už 4 metų 
nuo mano atsitraukimo iš! 
tos įstaigos vedėjų. Žinau 
dalykus tik paviršutinai, 
nes nenuolat Ohio valstijo
je gyvenau.

Dabar depozitoriai valdo 
mano namą, turi savo val
dybą, biznio jokio nedaro, 
ir matyt tuo yra patenkin
ti. Jei kas turi kokią nuo-
skriaudą ar reikalavimą lai 
kreipiasi į buvusio “Rūtos” 
banko depozitorių valdybą.

S. Rodavičia.

|jf~-------"—'i
! ĮGALIOJIMAI :
! reikalingi Lietuvoje pirki- ! 
! mui, pardavimui, valdymui ! 
j žemių ir kitokio turto, j

j K. S. Karpavičius •
: Registruotas Lietuvos !

Konsulate Notaras. ;
Į Rašykit laiškais arba atsi- į 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avc. į

Cleveland, Ohio. !

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau
dos (Insurance) Agentas).

Į 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
i 1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.

^br Economical Transportation

“Everybody’s Six”

GRAŽUS — ŠVELNŪS - SAUGUS 

PATIKĖTINAS - IR KAINA TOKIA 

KAD KIEKVIENAS GALI ĮSIGYTI!

I SMULKIOS 2INI 
I Kauno miesto valdi 
Į ri nekilnojamo turt 
į ulės ir namų) išviso 
J milijonus litų.

Del Švedų pasiulyn 
■ imti Lietuvos degtuk 

J nopolį už paskolą, Li 
,į vyriausybė netrukus 
d savo atsakymą. Jei? 

! sakymas bus priek 
; švedai atsiųs savo ąts 

< toliau derėtis.
J Vidaus Reikalų mi 
1 rija susirūpino nug 
j Kaune aplužusius nam 

Įiifiy yra net didėsėse 
I‘ rise Kaune ir prie

■se.
tane nesenai atsi 
Itavos javų išvežimo 
aitoju pasitarimas, 
akėjo kad išvežimui 
įpie 100,000 tonų vis 
javą 
Lietuvos geležinkelis 

spalių mėnesi turėjo 
(114,015,000 litų.

| - -

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

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ||| 
supranti tai jau aip pusiau" išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- M 
MIAUS1A SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. :

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsieni:- =| 
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama ■ 
be skausmo nauju gydymo Metodu. JHS

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKI!? VILTIES. AT- gal i
EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už .manes. M
Ką padariap jiems tų galiu padaryti ir jums. ~

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s. 606 ir 914. Jeigu kenčiate
nuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligų. Viskas užlaiko- ggg
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00. ■

DOCTOR BAILEY‘SPECIALISTAS’!
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

I ~ Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. 2
/ Išsikirpk ši ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas

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

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

Patyrimu

E. E. VROOMAN & C0*
195 Atlas Bldg. 

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

^JAUJAS Chevrolet paga
mintas su tikslu kad 

suteikus progą įsigyti’šešių 
cilinderių patogumą tiems 
kurie gali įstengti įsigyti 
nors kokį automobilį. Delei 
šitos priežastis' jis sutiko 
stebinantį pasisekimą—su- 
virš milijonas ir du šimtai 
penkiasdešimts tūkstančių 
jų randasi ant kelių į ma
žiau negu devynis mėnesius 
laiko!

in-head inžinas yra švelnus, 
stiprus ir greitas kada rei
kia pradėti. Jis išdirbtas 
pilniausia didesniam sau
gumui ir patvarumui. Ir jo 
maža'pirkimo kaina, sudė
jus su žymia ekonomija o- 
peravimo, padaro jį ištikro 
“Everybody s Six”.
Ateikit šiandien ir paban
dykit!

] AMATŲ MOKYKLA 
| Lietuvos švietimo m 
j tevis paskelbė visuom 

. kad nuo šiol daugiau b 
j kreipiama dėmesio į i 
I tų mokyklas. Tą žinią 
j lovos visuomenė priėmė 
Į tai prielankiai.
j Šalip batsiuvių, siu’ 
i mūrininkų, stalių ir, 

5 amatninkų, kaip Inek 
laikraščiai propanavb; 
kia darbininkų mišk 

Į reikia darbininkų iš n 
ii’ betono trobesiams st 

į W ssvraę®: 
amatų mokyklomis.

Kaslink mišku , dar 
i kų, išsireiškiamą i 

Pavyzdžiui, jau ant 
i; treti metai kai mišk 

partamentas plačiai 
įvairios medegos iš m
i VIETINIAMS

' “Dirvos” krautuvė atd; 
I vakarais iki 8 vai. Tu 
j darni kokius reikalus st< 
i gkites ateiti iki tai vala 

dai.
_— 1 " "

Nebūk vienai 
kentėti

1 Mirkite PAIN-EXPI 
įUo taojaus, šiandien, a 
J iki gydantis ir palengi 

oudojamas nuo 1867 met 
hnatizmo, Neuraičio, J 
Mėšlungio ar Galvos Skai 

sustingimą iš i

Lietuviską Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Mes maloniai kviečiame jus 
ateiti ir pamatyti šį nuos
tabų karą. Jo gražus Fish
er darbo viršai yra vėliau
sios mados-—su gražiais ap- 
vedžiojimais, išlenkimais ir 
su pailgais langais. Jo pui
kus šešių cilinderių valve-

n -pa jĮsop Vnpnvop w'wiios

-tapoe [Buopippe Xub joj oUJBqo aq, puB 
-Ajpp puc j qVpj, joj eaUiBųa pazuoųinB X|uo 
apnpuj saajad paiOAjpp iajoxioq3 -SBn|BA 
BjjqoiuoinB Uupcdmoo uaqM aojjd (*q -o.*,) 
4SJI aq, BB JP* SB soi-id poaoAipp oql jopisaoj

•uoUjųajjv ‘tujų
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raods »ųj ‘S6SS ‘adno^ aųj -S6St ‘ųaooj 
aųj ‘SZSt 'uotaoi/j aųj tffrst ‘aatspoo^ aųj

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road

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

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

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street

LARICK CHEVROLET CO.
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO.
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

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

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio

į tim kentėti metai iš metgnnc 

■ ®iiis skausmus nuo neuraičit 
i ®dgijos ir 1.1, kuomet dyieji 
I išsitrynimas su Pain-Ex 
i win su Inkaro vaisbajenklit 

j Ji sustabdo visus gėlimus ii 
į jus sustiprintu, energingu 
| Miuėiatės vėl normaliu ir svei- 

I '«iii pirm Jo buvote.
; ’r galite reikalauti geresnės re- 
j ^udacijos kaip tas faktas, kad 

y “sPellcris su Inkaro vaisba- 
i ’ta yra rinkoje jau suvirs 60 

j J! ir galite užtikti jį praktikai | 
jenoje pasaulio valstybėje! 
F turi būti tam priežastis. 
t Į Plikus Linimentas įsisunkia

Mos skylutes, suteikia umu i 
^nimg skausmu apimtoms 1 

«*<Bluns, prašalina kraujo su- i 

j R ir atstato tinkama kraujo 1 
jįpiaajį. ' ■

1 į”ir Irimai ’.išnyksta s 
j Ttogisku bužu; skaudėjimas, I 

j bospect 2420.

THEF.W.Z1M
GENERALIŠKI PER 

.. thatisįonie visokias mašina 
’®kius daiktus. Rakandus i

St. Clair



t IŠ LIETUVOS 1
ROKIŠKIO KALĖJIME

gamybą. Daug urėdijų iš
moka darbininkams per žie
mą po šimtą tūkstančių li
tų. Bet kas iš to kad mu-i 
su kaimiečiai ne ką gali tuo 
pasipelnyti. Jie ne ką nu
simano kaip medį įvertinti

SMULKIOS ŽINIOS
Kauno miesto valdyba tu

ri nekilnojamo turto (že
mės ir namų) išviso už 64 
milijonus litų.

Del švedų pasiūlymo pa
imti Lietuvos degtukų mo
nopolį už paskolą, Lietuvos ir ką iš jo pagaminti. Mu- 
vyriausybė netrukus duos sų miškuose dirba kiekvie- 
—- _a__i----- T-’— lną geresnį darbą svetim

taučiai, musų kaimiečiui 'be
palieka pats juodas darbas.

Regis ne taip jau butų 
sunku miškų departmentui 
įsteigti prie kai kurių urė
dijų trumpalaikius kursus 
miškų medegai gaminti.

savo atsakymą. Jeigu at
sakymas bus prielankus, 
Švedai atsiųs savo atstovus 
toliau derėtis.

Vidaus Reikalų ministe
rija susirūpino nugriauti 
Kaune aplužusius namelius, 
kurių yra net didėsėse gat
vėse Kaune ir priemies
čiuose.

Kaune nesenai atsibuvo 
Lietuvos javų išvežimo pre
kiautojų pasitarimas. Pa
aiškėjo kad išvežimui bus 
apie 100,000 tonų visokių 
javų.

Lietuvos geležinkelis per 
Spalių mėnesį turėjo inei- 
gų 4,015,000 litų.

siuvėjų, 
ir kitų 
nekurie 

rei-

AMATŲ MOKYKLOS
Lietuvos švietimo minis- 

teris paskelbė visuomenei 
kad nuo šiol daugiau busią 
kreipiama dėmesio Į ama
tų mokyklas. Tą žinią Lie
tuvos visuomenė priėmė la
bai prielankiai.

Šalip batsiuvių, 
mūrininkų, stalių 
amatninkų, kaip
laikraščiai propanavo, 
kia darbininkų miškams, 
reikia darbininkų iš molio 
ir betono trobesiams staty
ti, siūlo kiti susirūpinusieji! 
amatų mokyklomis.

Kaslink miškų, .darbinin
kų, išsireiškiamą šitaip: 
Pavyzdžiui, jau antri ar 
treti metai kai miškų de
partamentas plačiai varo 
įvairios medegos iš medžio

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuve atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

nybę”, “Dirvą” ir apie de- 
sėtką- iš pačios Lietuvos. 
Pasirodė kad kaliniai labai 
trokšta skaityti ir net pra
šė manęs kad aš jiems at
siųsčiau į kalėjimą laikraš
čių.

Kalinių be darbo nelaiko, 
kaliniai turi atlikti kad ir 
pačius nešvariausius dar
bus. Teisėjui visus darbus 
kaliniai atlieka, bet be jo
kio užmokesnio. Valgis ka
lėjime: kruopos, biskutis 
riebalų, ryte kava ir apie 4 
gramai cukraus.

Atvarytą kalinį tuoj nu
kerpa, ko kaliniai labai bi
jo. Koks jaunuolis atėjęs 
ant paros lieka nuskustas 
kaip erkė. Namie paskui 
iš jų juokiasi.

Kalėjimas pilnas, vieni 
išeina, kiti ateina. Per ka
lėjimą lyg per arpą žmonės 
sijojami padarymui geres
niais.

RICHMAN
BROTHERS

725-31 EUCLID AVE. 
ONTARIO & PROSPER i 

5716 BROADWAY

Tiesiog iš Richman’s ■ 
Nuosavos Siuvyklos 

Jums — be Tarpininko 
Pelno

Petro Kriukelio Įspūdžiai 
iš Rokiškio kalėjimo.

Rusiškas priežodis sako: 
“Komu tiurma, a mnie rod- 
noj dom”. Šis priežadis ga
lima pritaikyt ir musų tau
tai. Didelė retenybė kad 
koks vyras nebūtų kokios 
paros nakvojęs kalėjime. 
Lietuvoje visada 'buvo len-

j gviau papulti į kalėjimą ne
gu suvalgyt prinokusią sly
vą. Išsižiojai ne vietoj, su
sipykai su davatka, davei 
ai- patarei prieš-kuniginę 
knygelę skaityti, nepakėlei 
kepurės prieš kiemo sargą, 
nepataisei- kelio, nemokėjai 
jomarke apsieiti, numynei 
valdiškam miške eglutę, nu
raškei bė leidimo uogą, ne
norėjai pameluoti o para
šei tiesą, ir dar yra devy
nios galybės griekų už ku
riuos tuoj veda už geleži- 
friis užpintų langų.

Ir ačiū Lietuvos kultūrai 
kalėjimai netušti, juose ra
sime nuo elgetos ir prasčio
kėlio iki milijonieriaus, ge
nerolo, profesoriaus ir mi- 
nisterio, rasime ir aukštų 
dvasininkų.

Aš parašiau žinutę “Nau
jokai Apkūlė Žydus”.
mendantui 
nosies i jo 
ko ir mane 

Irų arešto.
Areštavo

aš buvau nuėjęs Į vaistinę 
vaistų.

Rokiškio kalėjimas prigu-lvos Filharmonijos! Draugi- 
Ii apskričiui ir jame po tei
smo nėra laikomi dideli-nu
sikaltėliai: Kalėjimas 
dinis, aptvertas stačiais 6 
metrų aukščio' kuolais; Kie
mas kalėjimo turi apie aš
tuonis sieksnius ilgio ir po
rą sieksnių pločio. Išeina
moji vieta atvira, ir prie pat 
lango stovi. Kaip kieme 
taip ir viduje jaučiasi pra- 

Igariškas kvapas. Jeigu ka
lėjime negauni ligos, nesi-

I nori tikėti ir į bakterijij pa- 
Ivojingumą, laisvas būdamas 
‘ gali jas saujomis ryti ir 
(prarijęs nesirgsi.

Kalėjimas sudalintas ka
merom. Pirma kamera at
skirta inteligentijai, bet tai 
kuri skaitoma sunkiais nu
sikaltėliais. Dabar kamera 
Nr. 1 lyg koks vienuolynas, 
nes pilna vienų krikščionių 
partijų šulų. Sėdi čia Ūki
ninkų Sąjungos valdyba, 
dvarininkas Mačiulis, Ame
rikietis Repšys, kuris gyve
no Chicago j ir prisirinkęs 
aukų šelpimui Lietuvos nu
sipirko sau palivarką, bet 
Lietuvoje vagiliavimas ne
pasisekė ir papuolė Į kalė
jimą. Sėdi septyni kaltina
mi išvogime 880,000. Prie 
manęs atvarė anstotį Lašą, 
'kuris atsinešė apie porą 
šimtų griekų.

Visi šiame skyriuje val
go poniškai, net ir saldai
nių netrūksta. Juos aplan
ko vietiniai tautininkų šu
lai.

Aš buvau laikomas ben- 
suomet reikalaukite Pain-Expel- druomenes kameroj, kurio ■ 
lerio. Apgr.—No. 89A Į je racJ:au 14 vyrų. Visi bu

vo parimai, tai už kelio ne- 
pataisymą, tai už policijos 
pakoliojimą, o daugiausia 
už miško vogimą. Kaliniai 

|raane gerbė ir žiurėjo kai-

TAURAGĖ
Lapkričio 10 d. buvo su

ruošta išleistuvės Tauragės 
apskrities viršininko, Vaiš- 
nio, kuris iškeliamas į Kai- , 
šedorių apskrities viršinin
ko vietą. Išleistuvėse daly
vavo 270 svečių iš Tauragės ' 
miesto. ir. provincijos. Bu
vo kai kas ir iš Klaipėdos 
krašto. Svečiai — tai val
dininkija ir inteligentija. 
Erdvioje komercinės moky
klos salėje vos. sutilpo.

Atsisveikinimo kalbas pa - ( 
sakė vietos komendantas 
Stapulionis ir .kiti. Kalbė
jusieji nupiešė p. viršinin
ko nuopelnus padarytus lai
ke beveik" astuonių metų jo 
viršininkavimo Tauragėje, 
linkėdami naujoje vietoje, 
Kaišedoryse (Trakų apsk.), 
taip pat pasekmingai virši
ninkauti ir dėti pastangų 
"kad Vilnius butų prijung
tas prie Lietuvos, kaip kad 
Klaipėda tapo jo direktivo- 
mis prijungta.

Paskutinis kalbėjo pats 
I p. viršininkas, pareikšda
mas kad jam malonu bus 
prisiminti šis Žemaitijos 
kampelis.

Naujasis viršininkas, p. 
Pranculis, atkeltas čia iš 
Šiaulių, irgi dalyvavo tose Į 

i išleistuvėse. < Giružis. i

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS

Nebūk vienas iš milionų 
kentėti skausmus šimet!

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen- 
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimą ir 

sustingimą iš muskulų ir sąnarių.

Kam kentėti metai iš metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
ininutų išsitrynimas su Pain-Ex- 
pclleriu su Inkaro vaisbaženkliu 
urnai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re
komendacijos kaip tas faktas, kad 
Paiii-Expelleris su Inkaro vaisba
ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60 
metų ir galite užtikti jį praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Tai turi būti tam priežastis.

Šis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su- 
kepitną ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.
•Skausmai ir gėlimai ‘.išnyksta 

kaip magišku budu; skaudėjimas,

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia justi pailsusius musku
lus ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.

Už 35c. ar 70c. bonka, galima

nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų 1

Pasarga: Akyvaizdoje didelio 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje, daugelis pavyduolių par
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expellerį. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi-

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Pcrkraustonic visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus, supakuojam ir išsiunčiant.

i 3400 St. Clair Avę. Cleveland, O.

Ko- 
mano įkišimas 
reikalus nepati- 
nubaudė 14 pa-

mane tada kai

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

nes bus reikšmės kaip tau
tai, taip valstybei.

Musų dramos teatras su- 
kontraktavo naują režisie
rių, A. Oleką, dirbusį sveti
miems Maskvoj. Jis yra 
garsaus visame pasaulyje 
Maskvos dailės teatro auk
lėtinis. Tikimasi kad mu
sų teatras pakils''menišku 
atžvilgiu ir įgaus’ savitą 
tautinį veidą.

Jau buvo šį rudenį Lietu-

jos Simfonijos . koncertas. 
Tame koncerte bė ‘ko kita, 
skambino pianinu . pasauli'- 
nio masto pianistas Osbor
ne. Koncertas pasisekė.

.Mieste daug kalbama a- 
pie nukirstą pirštai Vie
nas vyras labai mylėjo sa
vo žmoną. Bet žmona vi
sai nejautė , savo vyro mei
lės. Ji vieną dieną pabėgo 
pas meilužį. Vyras nenuri
mo. Prašė, maldavo, laiš
kus siuntė kad žmona gryž- 
tų. Bet niekas negelbėjo. 
Tada vyras, netekęs kan
trybės, nukirtęs 
tą nusiuntė savo 
jungtuvių žiedu, 
baisų siuntinį
ko neapalpo, bet pas vyrą 
negryžo. Susijaudinus nu
važiavo į Italiją.

savo pirš- 
žmonai su

Ši gavus 
nusigando,

Klaipėdoj nesenai užsi
mušė su motorcikliu du stu
dentai. Jie buvo garsus vi
same mieste. Vienas jų tu
rėjo prie šono Žydę. Ši iš
girdus tokią nelaimę nepa
prastai susikrimto, uždėjo 
gedulą ir laidojant veikė 
daugiau negu giminės. Jau 
kelintas mėnuo, o ji su ge
dulą vaikšto Į kapus su gė
lėmis.

Patieksiu mažą ekonomi
nę santrauką. Klaipėdoj pa
statyta ir paleista darban 
didelė elektros stotis:

Prie Kauno, Petrašunuo- 
se, jau baigiama statyti ki
ta elektros stotis. Kurui 
mano sunaudoti durpes, ku
rių dąug esamą artimose 
apielinkėše.!

Šios stotys galės tiekti 
dideliems rajonams elektrą.

j po i susipratusį ir demokra • | Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
! tijos gynėją. Laikraščius pietų Amerikoj ir kitur — už
jaudavau “Sandarą”, “Vie-Į rašykit jiems “Dirvą”.

RICHMAN
OVERKOTAI

Garsus Nešiojimu
Ar jus pasirinksit dvieili velvet kalnierium ploš- 
čių, ar ulster, raglan arba box palaidinio modelio, 
galit but tikri kad gaunat puikų, šiltą, gražiai pri
tinkanti, pasiutą sulyg jūsų kūno sudėjimo, nau
jausios mados.

Kuogeriausios materijos, sykiu su atsargių atsa
kančių darbininkų darbu, kuomi Richman organi
zacija pasižymėjus, suteikia jums pridėtiną pasi
tenkinimą ilgo neišojimo ... už kainą kurioje 
Richman Brothers Rubai yra pasižymėję savo pir
menybe ir vadovybe.

Bile Biznio Siutas, Ploščius, arba Išeiginis Siutas 
Kiekvienoje Richman Brothers Krautuvėje Suv. 
Valstijose Visuomet kainuoja tiktai Viena Kaina.

THE RICHMAN BROTHERS CO.
Trys Cleveland© Krautuves

725 EUCLID AVENUE
PROSPECT & ONTARIO

5716 BROADWAY
Broadway Krautuvė Atdarą Vakarais ir 9 Valandai.
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KUDIRKINĖS NARIAMS 
Į Dr. V; Kudirkos dr-josi 
metinis susirinkimas įvyks 

xGruodžio 6 d., 7:30 v. vak.l 
Lietuvių salėje. Nariai ne- 

. pamirškit, būtinai atšilau-į 

. kykit. Susirinkime, kaipo 
į | metiniame, ne tik kad kon- 

1 stitucija gali būti pakeista, 
bet bus ir rinkimas valdy
bos 1930 metams, nuo ku- 

VA..,. ___ j rios priklauso draugijos bu-
j5"aa JIaLc' ..„aI. Girdėti jojimas ir užtikrintas pa- 
naujoji parapija ruošia di- stovumas tose pačiose vė- 
delį vakarą, su vaidinimu i ..... .
šokiais. ' Į .. . . v.

Taipgi -daugiau tautiečių Į110 manijai siaučiant, 
pradeda laikraštį prenume- ' 

_____ x. __r,__. ruoti. Pas Lietuvius apsi- 
|21 d. gyvulių skerdykloje j lankant daugelyje namų už- 
i vienas darbininkas peiliui einu “Dirvą”. 
supjaustė Lietuvį užvaizdą,'-.............
J. Klimavičių. Ji pusgyvi 

” ‘ ' Sako

==%

Kas Girdėt Clevelande-Awel'inkeJSe j! Šioje dalyje miesto Lietu-_______________ |ii viai povalei pradeda judė-

6820 Superior Ave. Atdara vakarai: 
į-~------

Tel. Randolph 1476
ti ir vis atranda ką veikti. 
Susitvėrė nauja SLA. kuo
pa, žiūrėk tai balių tai va
karą rengia. ’Tai vėl kiti 
darbuojasi, parapiją tveria. Į 
Vis išlėto, lyg kad tik mo
kinasi, praktikuoja.

Bet darbui turi energi
jos ir dirbti nori. C

Iš Lietuvių “darbininkių”! SI 
vakaro. Lietuvių salėj sek-iriai! 
madienj buvo vaidinama kuriame dus renKama kuo- 

istoriška drama, “Kerštas”.Ipos valdyba ir nominacijos 
Palyginus su šio sezono ki-j centro viršininkų. Visi ge

ri tautiečiai ateikit i susi-j 
rinkimą trečiadienio vaka-| 
re, Gruodžio 4 d., Lietuviui 
salėje. Fašistas.

“Grinoriai” Pradėjo
Organizuotis

Lapkr. 23 d., 8 vai. va
je, “Dirvos” redakcijoje__  ____________ ___
yko pirmas susiėjimas ir Jai vaidintais veikalais tų , 
įsitarimas dabartinio lai-Į pačių asmenų, galima paša-j 
r Lietuvos ateivių, arba kyti kad “Kerštas” suvai- 
ip vadinamų ‘grinorių”, dįhti pavyko daug geriau 
. tikslu plačiau susipažin-Į negU kįtį

. r- ——x ---• Reikia p'ažymėti ‘Keršte’1
dalyvavusius asmenis: Ma- 
nigirdo rolę vaidino A. P. 
Baltrušai'tis; atliko gerai,, 
tik kartais truko ritieriškoį 
gyvumo. j nuvegg į ligonbuti.

Rusnos .rolę vaidino Skle- - ’
rienė, ji atliko geriausia iš P & ’ ____ _
|visų. . . .
j Lelos rolę atliko Rašiliu- Jurgis Barauskas, 
įtė, vidutiniškai. Į vos”

SLA. 14-tos kuopos na- 
__ ! Susirinkimas ateina, 
kuriame bus renkama kilo

Laikas siųsti Kalėdų dova- 
vanu i Lietuvą — dabar!

ip vadinamų “grinorių”,

pasidalinti mintimis iri 
iti ką nors veikti. < 
Šiam prietikiu! įvykus, j 
■ikia padaryti sulyginimą! 
ūsų pirmųjų ateivių su Į, 
ais dabartinio laiko atei-1, 
ais. Įsivaizduokit sau 251' 
• 30 metų atgal, sakysim ■ 
ūe 1900 metus, kada dar 
levelande pradėjo rastis Į 
’enas kitas Lietuvis: Ta-' 
a jie, pasiilgę vienas kito, 
eškojo, susiėję tarėsi apie 
ivo reikalus, kalbėjo apie 
neigimą kokios nors drau
gelės, kad galėtų susieiti 
inkiau, pasimatyti, nes ii- 
ii ir liūdna buvo vieniems 
irp svetimųjų.
Dabartinio laiko ateiviai, 

iesa, tos bėdos neturi, atv
ažiavo pas savuosius, ra- 
,o daug Lietuvių, nepra
puls tarp svetimųjų. Bet 
ų reikalavimai, jų dvasios 
roškimai yra kitokie. Jie 
lidumoje yra apsišvietę, pa- 
nokyti, jau Lietuvoje vei- 
lė jaunimo organizacijose. 
Ja atvažiavo, rado savuo- 
liųs kitaip kalbant, kitaip 
nanant, kitokius reikalus 
;urint. Širdys tuoj trau
kia prie to ką Lietuvoje tu- 
’ėjo ar ką veikė.

Taigi ir pakilo samany
nas savitarpiai susituokti 
.r imti ką veikti savo dva
sios patenkinimui ir savo 
seniau atvykusių brolių pa
linksminimui, parodymui 
savos kartos gabumų ir ką 
Lietuvoje išmoko.

Ką “grinoriai” darys
Išsyk, kaip ir visuomet ir 

visiems pradžia maža, tai
gi ir šie ateiviai susiėjo tik ; 
šeši, bet turi vilties kad po- 
valiai Į jų organizaciją su
sidės ir kiti, kurių Clevelan
de yra keli desėtkai. Rei
kia tik juos paraginti, o ki
ti ’bus specialiai užkviesti į 
sekanti susirinkimą, kuris 
nutarta laikyti Gruodžio-7 
d., vakare, “Dirvoje”.

Išsirinko sau valdybą, — 
pirmininku Jonas Armonas, 
raštininku — Juozas Pet
rauskas.

Kaip tik susidės desėtkas 
ir pradės jų būrelis augti 
didyn, “grinoriai” žada im
tis sceniško darbo — tuoj 
statys net savo iš1 Lietuvos 
atsivežtą veikalą, apie kuri 
patirsit vėliau.,

Jų ruošiamas vakaras bus 
tikrai' Lietuviškas, su Lie
tuviškais šokiais, žaislais 
ir kitokiais paįvairinimais.

“Dirva” sveikina jų pasi
ryžimą ir užtikrina kad mu
sų nauji ateiviai, arba “gri
noriai”, kaip mes seniai sa
kom, ras Clėvelando visuo
menėje širdingo prijautimo.

žėse kuriose -tvėrėjai įstatė. 
| Pastaru laiku, bolševiz- 

t, tūli 
ir musų nariai ta liga už- 

Isikrėtę bando ir visus ap- 
i krėsti, ir iš pastovios, užti
krinančios pašalpos ir ap- 
draudos draugijos bando 
paversti bolševikišką poli
tišką klubą. Pastarais me- 

; tais, pasidėkavojant tūliems.
. _ ___ _____ šios valdybos nariams, per su-

srities Lietuviui užsirašyti. sirinkimus ir draugijos pa- 
“Dirvą”, tuomet “Dirva”, rengimus pirmoj vietoj įve- 

, , ji” as ■ i j •- 1'oasisten&’s talninti žinutes skleidimas bolševikiškųKūno role vaidino Gailiu- mas darbo Clevelande, is-j laipn.u ziiiuies npo-ann f o npf no
iviinu loię \ dilimu oaiiiu . ivrOi-irinnrin -ino- i is musu kampelio ir visiems siamstų, negana to, net po

nas, taipgi atliko neblo- važiavo į Merylando ang- snįaffiau daugiau ov-'narių namus landžioja, tu- 
o-iausia I liakasyklas. wu<igi<*u, uaugi^u gy rėclnmi drano-iino nariu an-
&.di.bid.._ , r| J Ivumo sulauksim. Laputis, leoanu aiaugijo^ nauų an

Rūteles rolę vaidino Ra- -------------- • ________ 1 . trąšus.
mandžiukė; ji judesius vi-j Mirė. Mikas Prokopas. . Į Susirinkimuose jie kelia

____ _ r__ .S-j.i su Ohio valstijos guberna-tuos pačius savo lermus ku
šino pasauliu žinomas biz- Į torius, atsiliepdamas į Pre- i 

nierius, Mikas Prokopas. zidento Hoover’o raginimą radžiuose tarp savęs, 
turėjęs krautuvę 1023 An-j judinti šalies^ darbus, krei-1 sirinkimai tiesiog virto 
Scl Į 

VOS 
ėjo iš Bubių k., Vilkijos p.. 
Kaimo aps. Amerikoj išgy
veno keliolika metų, Cleve
lande per apie 15 metų už
laikė valgomų daiktų krau
tuvę, darė gerą biznį. 1921 
m. m. buvo gryžęs su šei
myna Lietuvon, manė pirkt 
Pačtavos dvaro centrą, bet 
nesusitaikius gryžo. Ta
da dar Lietuvoje buvo daug 
netvarkos, bet gryžę Lie
tuvos nępeikė ir neniekino, 
kaip darė kiti kurie tada 
Lietuvoj važinėjo.

Velionis rėmė tautiškus

Sužeidė Lietuvį. Lapkr

pagis.

j, “Dir-
skaitytojas, neganda-

atliko neblo-įvažiavo 'į. Merylando ang- 
' ‘ I liakasyklas.

sai gerai atliko, tik kalboje Sekmadieni persiskyrė
truko jausmingumo. Bet 
viską sudėjus 'bendrai, ga
lima pasakyti jog gerai.

Iš tarnų išėjo mišinis — 
vienas buvo Dzūkas, kitas 
Žemaitis. Kareiviai atliko 
savo dalis gerai.

Scenerijos buvo gerai pa
rengta, tik pirma buvo ne
tinkamai parengta. Neži
nau ar rengėjai nesuprato 
ar nenorėjo suprasti. Kur 
turėjo būti senovės kuni
gaikščio kambaris tai buvo 
parengta kaip paprasto šių 
laikų bajoro kambaris.

Publikos buvo pilna salė, 
ir girtinas dalykas kad už
silaikė ramiai.

Pertraukose Mažeįkenė, 
perdaug įsidrąsinus, kai ką Į 

parengimuose visai netiko.
Dar iš kur tai buvo atvy-

Kokių par- 
tiviškų šlamštų musų Lie
tuviai šalinasi, bolševikus 
su jų spauda ir kolektomis 
veja iš namų.

Patariu kiekvienam

‘(Dirvą”, tuomet “Dirva’

ŠIKAČIUI PUIKIAI SE
KĄSI

Prūsų Lietuvis, Ričardas 
Šikatis, naujas Amerikos; 
sunkaus svorio imtikų čara-l 
pionas, nepaprastai pasižy
mi savo spėkomis. Jisai ta-1 
po pripažintas čampionu 31 j 
valstijoje, taigi Gus >Son-| 
nenberg, kuris atsisako iiuj 
geresniais vyrais imtis, yra! Duokit išvalyt ir išprosyt se- 
čampionas tik vienos Mass, i nūs rubus ir išrodys kaip nauji, 
valstijos. Kitos valstijos Pasinaudokit musų žema kaina: 
laikosi neutraliai. | . Vyrams

Lapk. 20 d. Šikatis ėmsėi į Siutas išvalyt ir išprosyt .$1.40 
Springfield, Mass., su Buck ^.el"es '"+ cn"
Olson, nugalėjo į 31 iiii^.u- Kelnės 
tą pirmu kartu, antrą kar-j 
tą į 2 minutas ir 40 sekun- Į 
dų.

Lapk. 23 d. Šikatis ėmėsi! 
su Charley Fox, Hamilton. I 
Ont., Kanadoj, pinna kartai 
laimėjo i 39 minutas, antrą, Naują Siutą pasinaudokit musų 
— į 42 sekundas. žemomis kainomis. Niekad dar

Lapk. 25 d. ėmėsi New taip pigiai nebuvo siuvama!

Oo. 49

K. E. YOCHUS

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt ............... 45c
išprosyt .'.. ............20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
šilkinė

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

Taipgi kurie ruošiatės Įsigyt

Forth

1/DARB AI J B DARBININKŲ ŽIN1

riais užsiima įvairiuose ga- 
. Šu-1

rd. Dar buvo jaunas, pėsiĄ visiis Ohio apskričiusIpakenčiami kultūringam 
metu amžiaus. Pa- ragindamas ruoštis prie žmogui.

iš Bubių k., Vilkijos p„ 1930 metų kelių budavoji- Negana to, jie dar pasi-
Per pirmus šešis me- ryžo galutinai draugiją už

net iškoliojo, kas tokiuose i reikalus ir paremdavo Lie-
tuviškas organizacijas Cle
velande. Buvo “Dirvos” 

. Paliko žmonakęs toksai vadinamas sve- skaitytojas. ž____
tys kalbėtojas^ pertraukoje įr trys jauni vaikai. Cleve-
kalbėjo Angliškai; kalboje 
jo užsilaikymas 'buvo gana 
nachališkas. Keisčiau kas 
gali būti, tai bijojo į publi
ką pažiūrėti, lyg ko nusi
kaltęs jai. Buvo renkama 
aukos, ;bet publikai turbūt 
nereikia žinoti kiek surink
ta, nes nepaskelbė.

Gaila kad musų “darbi
ninkės” taip ištautėję. Pub
likai prievarta reikalaujant 
griežti, Lietuviškus šokius 
tai susimilo, tik pusantros 
nuskurusios polkutės su- 
grajino. J. Armonas.

landė gyvena jo broliai ir 
giminės ir yra daug jo kai
mo draugų ir tos srities pa
žystamų.

Priklausė prie Dr. V. Ku
dirkos Draugijos.

Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis trečiadieni, 
Lapkr. 27 ‘d.

Yorke, su Italu George Cal- 
za Paguldė Į 53 minutas.

Šikatis sveria 217 svarų, 
sudėjime panašus i Praną 
Yušką.

mo.. Per pirmus sesis me- ryžo galutinai draugiją, už- 
nesius bus galima panaudo- valdyti, pagal komunistų 
ti keliams $12,000,000. I centro įsakymą, nes jie no-

Otis TSteel, Co. preziden- Jį užvaldyti kiekvieną orga- 

konferencijos,! nigų.J'
Šiams Kudirkinės valdy

bos rinkimams ateinant, jie 
parsitraukė net Bimbą kad 
duotų instrukcijas kaip už
grobti draugiją. Didžiau
siu jų noru yra prašalinti 
iš valdybos dabartinį drau
gijos pirmininką, kuris- yra 
jiems didžiausia kliūtis sa
vo planams vykinti, ir no
ri įsistatyti savo. Jie nuo
lat atsineša į susirinkimą 
visokių laiškų su prašymais 
aukų, nori įsileisti į susirin
kimus visokius Rusus ir Žy
delius kad žodžiu prašytų 
aukų, bet pirmininkui- sau-, 
gojant draugiją nuo viso
kių išnaudotojų jie

Ohio valstijoje automobi
lių nelaimėse pereitą sek
madienį užmušta šešios y- 
patos.

Clevelande, nuo pradžios 
metų iki pereito sekmadie
nio, automobilių ir gatvėse 
suvažinėjimo nelaimių au
kų buvo 256 ypatos, 47 dau
giau negu pereitą metą iki 
to pat laiko.

tas E. J. Kulas, sugryžęs iš nizacija kurioje tik yra pi- 
Prezidento 1;-*------J';.' ■
pareiškia kad jo kompanijai 
skirs apie $10,000,000 didi-, 
nimui tos kompanijos Įstai
gų.

CIevelandas ir apskritis I 
žada, pradėti darbą prie sta-1 
tymo Lorain-Central avė. j 
tilto per Cuyąhoga upę. | 
Tai bus didžiausias 1930 m. i 

Į darbas šįąme. apskrityje, 
Tiltas kainuos $8,000,000.

Prie tilto ir kitų apskri
ties darbų dirbs apie 20,750 
darbininkų, prie to dar mie
sto gatvių taisymo ir geri
nimo darbuose gaus darbus 
1,250 darbininkų.

Bus bųdavojama tiltas 
per Brookside parko slėni, 
kainuos $900,000, ir vanden- 
tekiu darbu bus užvesta už 
apie $4,000,000.

Prie Canal rd. tuoj bus 
pradėta budavoti nauja ge
ležinkelių dirbtuvė, sąryšyj 
su nauja geležinkelių stoti
mi.

Visų tautų kostiumų ba
lius miesto auditorijoje per
eitą . šeštadienį buvo gana 
gražus ’ir nuoseklus. Ma
tėsi veidai ir rubai Euro
pos įvairių tautų ir net A- 
zijos, girdėjosi jų muzika, 
šalip paprastos Amerikoniš
kos muzikos. 
buvo įvairių tautų prbgra- ________ ___ _________
mėliai: dainos ir šokiai, ju atsiekė tokio populiariškumo Ame- e . C O' CS4- it* IZAC:pačių muzikantams pnta- 

Tas išpildyta vidų- -w 
rjc milžiniškos auditori- J: 

Daugelis tautų ture- -u

RUTH ST. D,ENIS 
penktadienio vakare, miesto* Kito 

auditorijos Muzikalej salėj, duos žy
Tarp Šokiu programą Ruth St. Denis ir Tec' 

' ? Shawn solo ir duoetų šoki j. Tai bus

nan

dienose
Chica-
Jis iš-

du nie

Svečias. Šiose 
Clevelande lankosi 
gietis Jonas Kulis, 
•buvo Lietuvoje virš 
tu, eryžo šį rudeni su Povi 
Iii Vasiliausku.

ms.
jo savo - užkandžių ■ skyrius, 
turėjo ir Lietuvių moterys. 
Tik Lietuvių mažai buvo, 
bendrai publikos buvo gal 
2,000, nes nedaug išsigarsi- 
no. Iš Lietuvių tik viena 
viso dėvėjo tautišką kostiu
mą, kuomet kitų tautų bu
vo čieli pulkai.

Gruodžio 6 d. Jokie kiti šokikai lie

koje .kaip Ruth St. Denis ir jos tru
Tarp visai naujų šokių kuriuo? 

statys bus Joseohine ir Hippoly- 
duoetas vaizduojantis Pirmos lin
ijos laikus, kuriuose dėvės Fran- 
ų Imperijos papuošalus. Taipgi 

bus Arabiškas tikybinis šokis, su 
Arabiška muzika.

Muzikos Biuras- taipgi parkviečia 
Jasha Heifetz, garsų smuikininką, 
kuris gros aSusio 20 d.

I .ADOLPH C. JACUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams

jau Laikas Rinktis
| KALĖDŲ DOVANAS
| Iškalno liuosiau galima išsirinkt 
sau tinkamas dovanėles ir įpjauti

I raides, kas padaroma dovanai. Už
laikau didelį rinkinį Deimantų, viso
kią žiedų. Wrist Watches, Laikrodė
lių ir Laikrodžių, tikrų Lietuvos Gin
tarų. Didelis rinkinis skėčių, rašo
mu plunksnų, stalinių setų, sidabri
nių indų, visokių stiklų, prosų, ku
riais šiluma nustatoma pagal reika
lą. Geriausių skustuvų, ridikulių, 
toilet sėtų, kryželių, rąžančių ir'tt. 
Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.

HįBgragįjaĮguBffl Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak- 

" tikoje per daugelį 
metų. Už save 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausi.--, 
padarau negu kur 

Tėmykit antrašą:

fei^i

KOMARAS APSIVEDĖ |
“Sandara” praneša kad 

Chicago j e apsivedė musų 
žinomas imtikas, Juozas 
Komaras su p-le Ona Gre- 
seriute. Po to išvažiavo Į 
Brooklyn, N. Y.

Linkėtina naujavedžiams 
geriausio gyvenimo. .

Juozas Komaras Lapkr. Į 
23 d. turėjo imtynes Phila-I 
delphijoj su Ray Steele. Iš
ėjo lygiomis po 30 minutų.

Ten ėmėsi ir Požėla su- 
.Mike Romano, Požėla lai
mėjo i 14 minutų.

jim Londos nugalėjo Ru
sai Kwariani i 1 vai. ir 4 m.

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 
Nantu telefonas Penn. 1099M

Ruošia Šarkiui Oponentą i 
Chicago j Lapk. 29 d. at- 

sibuna kumštynės Paulino I
Tuffy Griffith. Sako,!j.e savo su ______----

tikslo neatsiekia, už tai la- kuris iš tų laimės bus su-.... - 1 . . . , . . i X. i • _ X_ i_r_bai įširdę ant pirmininko, 
Į net vienmarškiniai išsivil- 
|kę sudėjo prisiegas kad mes 
| jį iš vietos ir rinks savo.

Taigi gerbiami nariai, 
I kuriems apeina draugijos 
Į likimas atsilankykit į se
kantį susirinkimą, ir kolei 
dar nepertoli bolševikų už
simojimas nuėjęs, apsiva- 
lykim nuo jų ir lai draugi
ja ant toliau savo garbin
gą gyvavimą tęsia, kokį ve
dė per virš 20 metų. Kurie 
norit turėti užtikrintą pa
šalpą ir apdraudą numirus

statytas su Šarkiu. Šarkis I 
gatavas sutikti bent vieną 
iš jų-_j
PARDAVIMAI

Sveika, 
Motin!

i Daug bus naujų da 

1930 metais

I 1930 metais vifešų ir 
Iratišku plėtimosi ir dii 

m darbu Suv. Valst: 
te už apie'šešis bilij 
įtarių,' kiek jau sūriu 
aulos rodo. Tas išėjo i 
iėn ačiu Prezidento Hc 
io industrialistų konfi 
ėjai Tie darbai buvo 
auojami,'kiti jau galu 
įstatyti, pradėti h’ bi 
konferencijos, bet jie i 
ta patykiai, be jokio si 
mo. Po konferencijos 
rioje buvo raginama ] 
kyti darbus ir prainon 
ryt piimyn, Idekviėnį 
^Miiįa'ųasiskelbė vieš 
ji ruošiasi ėarjti, tail 
jų paskelbimas savo į 
tų sustiprina šalies 
darbininkams 1930 
žada gero..-

7 užmušta. West 1 
fort. Ill. — 0M Ben i 

įloję užmušta septyni 
mukai. Sprogimas 
300 pėdą gilumoje. 
Miką kitą darbiniu! 
gelbėta.

Kuomet' senesni 
sų šeimynos-nariai 
gab kitaip pasimatyti, 
koks puikus draugas 
jiems tampa telefonas! 
Jie gali būti linksmi ir 
liūdniausiose dienose, 
padarydami vizitus te
lefonu pašaukiant savo 
senus draugus arba1 ki
tus šeimynos narius.

Pamanykit apie sa
vo malonumą ir jų — 
kada tą galima padary
ti be jokio varginimo- 
si važinėjimu, kuomet 
namuose randasi tele
fonas.

ju- 
ne-

PARSIDUODA
Grosernė ir bučernė, Lietuvių 

apgyvento j vietoj, su gražiais įren
gimais, parduosiu visai pigiai. In
formacijų klauskit “ Dirvoj e”, 6820 
Superior avė., Ra nd. 1476. (501

I Balsuoją apie streik 
■ i Gruodžio angliakas 
i Kentucky valstijos ap 
i finose balsavo už str 
- rimą ar ne, delei nesu 

rimo.su kasyklą savinii 
už algas. Toje srityje 
DO angliakasiu priklau 

į United Mine Workers 
’ į Pasekmės balsavimo 
I težinomos.

Komunistai lenda į mies
to tarybą. Clevelande rau
donukai sugalvojo kitą bū
dą. lermo kėlimui. Pradėjo 
vesti burius vaikų į miesto 
tarybos posėdžius ir rėkau
ti, spygauti, neva reikalai!- 
>•11 111 *1 .11 SČllĮJČt 11 cLUVll 11LL11111

ti kad mokyklų vaikams ^u" budėkite nors šiam manijos 
tų leidžiama dykai^tramva- Lj -mo iaįke Nepamirš- 
jais j mokyklas važiuot. Jie kit*bukit susirinkime ir pa- 
nesako kad “mokyklų vai- ...... r
kams”, bet “darbininkų vai- Į 
kams”2 lyg paskui atsistoję 
prie tramvajų ar tramva
juose žiūrės katras darbi
ninko vaikas, kad galėtų be -j- jy-A
užmokesnio važiuoti, o kat- 1/ f J
ras buržujų vaikas ir turi 
už važiavimą mokėti, kad 
nesinaudotų darbininkų tei
sėmis.

Šį pirmadienį susinešė į 
miesto tarybos posėdžio sa
lę plakatų ir po parėkavi- 
mo pradėjo juos iš balkono 
mėtyti. Juose pasakyta: 
“Kovokit už Darbininkų 
Vaikų nemokamą važinėji
mą.” “Šalin su visokiais 
kompromisais.” Reiškia, jei 
kompanija sutiks už pusę 
kainos vežti tai nepriimti.

Ir keisti tie gaivalai, lyg 
miesto taryba gali privers
ti kompaniją vežioti dykai 
ką nors. Užsimanys paskui. 
dar kad “darbininkų” pa- 

■ čias dykai vežiotų jeigu .jos. j GARSINKIS 
.............................. “DIRVOJE

siryžkit pastoti kelią tiems 
kurie neturi jokių teisių, 

| tautiškoj organizacijoj bu-';
ti ir vyrauti. Tikras Narys.!

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Jonas Babušis .. Lt. 

Pranas Kuisis ....... 
Agota Geležunienė ... 
Marė Bubriutė ...... 
Petras Jocis ......... 
Antanas Dubinka.......
Paulina Jurkenienė .. 
Jieva Meilunaitė ..... 
Juozas Kapustinskas .. "G00

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 

6820 Superior avė. Cleveland, O.

100
50 

150 
100

95
50

300
150

ANT RENDOS
6707 Star avė. 6 kambariai, por- 

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

6014 SUPERIOR AVE.

PARSIDUODA
4218 Superior avė., kampinė sal

dainių, cigarų ir mokyklos reikme
nų krautuvė, $400 savaitinių inei- 
gų, 6 kambariai greta, $60 rendos. 
Parsiduos pigiai. Matykit Zimer- 
maną, 1204 E., 105th St., 8 iki 10 v.

The Ohio Bell 
Telephone Company

. Aš turiu labai gerą man nereika
lingą deimantą, parduosiu nebran
giai, kas norėtumėt įsigyti kreipki-1 
tės pas mane. Būtinai turiu par-| 
duoti. — P. Vasilaiuskas, 6820 Su-1 
peri or avė.

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda namas sale State Rd. 

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

Chicago. — Southern 
& gelžkelio linija i 
M metais- išleisti apii 
Bilijonu dolarią prapla 
Bui savo liniją ir kitokį 
febams.'

."■.“p1!' .icias ayiiai vežiotų jeigu josi
V. D. Staupas, Jeweler važiuoja į miestą pasidairy- j

6704 Superior Ave. ti ką krautuvėse pavogti. į6704 Superior Ave.

A. S. BARTKUS
Clevelande Lietuvis ArtistasVienintelis

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų 'traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
— Telefonas Randolph 3535 —

Atlanta, Ga. — Soutl 
Sell telefono kompaniją 

i santį metą žada- išleist 
■ milijonus dolarią pasu 
' linams.

Ž

?

Superior, ežere, nūs 
k prekybiniam laivui 
gėrė 6 darbininkai, 18 
išsigelbėjo. Laivas veži 
uis, pakliuvo j audrą.

E, Rusijos 1928-29 n 
fesu išgabentą medžio 
5®,000,000. Metai pin 
fe’o išvežta už $47,000

rimo.su

