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IR DARBININKŲ ŽINIOS

BIZNIO PRANAŠYSTĖS 
1930 METAMS

Pulk. Leonard P. Ayres, 
garsus Amerikos finansinių 
dalykų žinovas, pranašauja 
1930 metams tokius daly
kus:

Bankai duos pramonės 
įstaigoms trumpų terminų 
paskolas už mažesnius nuo
šimčius, taip palengvinda
mi pramonei plėtotis.

Automobilių ir trokų iš- 
dirbimas Suv. Valstijose ir 
Kanadoje bus mažesnis ne
gu 1929 m.

Budavojimo pramonė<ne-
bus didesnė už 1929; meįųvalstybės yra pasirašiu- 
budavojimą daugiau kaip 5 3^os' Rusijos spauda ir ko

munistai agitatoriai iš kai
lių neriasi atakuodami tą 
Amerikos paraginimą tai
kytis. Komunistų agitato
riai suvarę dirbtuvėse dar
bininkus priverčia išnešti 

""pradžioje 1930 metų bus į “protestus”, prieš “kruvinų” 
daugiau bedarbių negu bu
vo pradžioje 1929 m., bet to
liau pagerės darbai.

Vidutiniškos darbininkų 
algos nepasikeis daugiau 
kaip 3 nuoš. nuo 1929 metų, 
į vieną ar į kitą pusę.

Budavojimo kainos nepa
sikeis žymiai, bet šiek tiek 
eis pigyn.

Industrijų ir korporacijų 
pelnai 1930 metais bus gal 
žymiai mažesni negu 1929 
metais.

nuošimčiais.
Plieno ir geležies gamyba 

bus mažesnė negu 1929 m.
Pragyvenimo kainos ne- 

išrodo jog pakitęs 1930 me
tais.

SUKILIMAS HAITI 
SALOJE

Haiti saloj, Meksikos už
lajos vandenuose, pereitą 
savaitę 1,500 vietinių gy
ventojų streikerių norėjo 
užpulti ir užimti Aux Ca- 
yes miestą. Susirėmime ke
li darbininkai nušauta.

Everett, Mass. — Gazoli
no gamykloj ištikus sprogi
mui užmušta du darbinin
kai, keli kiti sužeista.

Chicago. — Susiorgani
zavo Interlake Iron Corp., 
su $50,000,000 kapitalo, pa
imdama į savo kontrolę ke
letą mažų plieno ir geležies 
gamyklų.

Meksikoj pereitą savaitę 
buvo sustreikavę darbinin
kai dirbę prie gelžkelio pri
klausančio Anglų kompani
jai, jungiančio miestą Vera 
Cruz ir sostinę Mexico.

SOVIETAI KEIKIA 
AMERIKĄ

Mukdenas, Mandžurija.— 
Mandžurijos valdžia visiš
kai atsisakė priimti sovie
tų statomas išlygas užvedi
mui taikos tarybų. Sovie
tų vyriausybė tarp reikala
vimų svarbiausią statė tai 
kad Chinai leistų atgal vi
siems sovietų prašalintiems 
nuo gelžkelio virišninkams 
ir tarnautojams gryžti at
gal Į. jų senas vietas, o tik 
tada apie tolimesnį dalykų 
sutvarkymą.

Su v. Valstijos pasiuntė 
Chinijai ir Rusijai paragi
nimą taikytis atsižvelgiant 
į Kelloggo paktą, kurį tos

Amerikos kapitalistų kiši
mąsi Į Chinų-Rusų reikalus. 
Turbut Maskvos carai nori 
pasidaryt gerovę kokią tu
rėjo Amerika laike karo: 
gamint kulkas Chinų žudy
mui, nes nieko kito nemo
ka pasidaryti.

18 UŽMUŠTA ANT 
GELŽKELIO

Namur, Francuzija . — 
Nuvirtus nuo bėgių dviem 
vagonam su žmonėmis, va
gonai sutrupėjo į šmotus ir 
užmušta 18 keleivių, keli 
desėtkai sužeista.

NAMINIS KARAS 
CHINIJOJ

Nanking. — Chinijoj už
siliepsnojo naminis karas. 
Šiose dienose ištikimi val
džios kareiviai užėmė Nan- 
kingą.

šeši Amerikos kariški 
laivai pasiųsta į Chinijos 
pakraštį apsaugojimui ten 
gyvenančių Amerikonų.

Sukilėliai 30,000 skaičiuje 
pasiryžo išversti Kai Šėko 
valdžią užpuldami ant Nan
king©, bet nepasisekė. Ki
ta jų dalis apgulė Kanton >, 
pietinės Chinijos sostinę.

Roma. Gruodžio 5 d. Ita
lijos karalius ir karalienė 
atlankė popiežių Vatikane. 
Po apie 60 metų atgal su- 
traukymo ryšių tarp Itali
jos valstybės ir Vatikano, 
karaliai Vatikane nesilan
kydavo.

Stalingrad. — Amerikos 
inžinieriai ruošiasi prie ka
simo Rusijoj $100,000,000 
vertės kanalo jungiančio 
Stalingradą prie Volgos ir 
Kalačą prie Dono upių. Ta
me darbe dirbs 40,000 dar
bininkų.

10 SUDEGĖ FILMŲ 
STUDIJOJ

New Yorke Gruodžio 10 
d. ištikus gaisrui krutančių 
paveikslų filmų išdirbystėj 
sudegė 10 žmonių. Gaisras 
nušlavė Pathe ir Manhat
tan filmų studijas.

STATYS 29 PAŠTINIUS 
LAIVUS

Suv. Valstijų valdžia už
tvirtino statymą 29 laivų, 
kurie bendrai kainuos apie 
$175,000,000. Tarp jų bus 
būdavojama keturi greitlai- 
viai sulyg paskiausių reika
lavimų.“ Jie bus naudojami 
šiauriniame Atlantike. Da
lis tų 29 laivų bus panaudo
ta keliose naujose linijose.

KAIP PATIKTŲ TOKS 
STEIK AS?

Chicago. — Vienas New 
Yorko milijonierius nupir
ko nuo Iowa valstijos jauno 
ūkininko jauną bulių, lai
mėjusį galvijų parodoje vy
riausią dovaną. Už bulių 
vaikinas gavo $7,837. Bu
lius sveria 950 svarų, taigi 
po $8.25 už svarą už gyvą 
kaip stovi. Papjovus ir at
metus nereikalingas dalis, 
to buliaus steiko svaras at
sieitų $12.

NUŽUDĖ 12 CHINŲ
Hongkonk. — Chinai ju

rų plėšikai užpuolė Anglų 
garlaivį su tikslu, apiplėšti. 
Susirėmime užmušta 12 y- 
patų, 60 Chinų prigėrė ir 
virš 40 sužeista. Anglų lai
vui galiaus į pagalbą pribu
vo Angliški karo laivai.

Senatoriaus Vare, Phila- 
delphijos Republikonų boso, 
po ilgų tyrinėjimų, senato
rių komitetas nutarė nepri
imti. Jis išrinktas trys me
tai atgal, bet buvo įtarta 
kad jis įsipirko, perdaug iš
leisdamas pinigų rinkimų 
laimėjimui.

“DIRBKIT” — SAKO 
HOOVER

Prezidentas Hoover vėl 
turėjo pasitarimą su dauge
liu Amerikos industrialis- 
tų Gruodžio 5 d., kur pasa
kė: “Aš neturiu noro jums 
pamokslų sakyti, tik noriu 
paminėti vieną gerą žodį— 
dirbkit!”

Anot prezidento, darbas 
yra geriausias vaistas pa- 
akstinimui biznio ir išven
gimui pramonės įstaigų ak
cijų smukimo.

McDonald neran
da PRITARIMO

Per šalčius' pereitą savai
tę nukritęs pašto lakūnas 
Nelson po kelių dienų atras
ta negyvas ukėj netoli Cle- 
velando, ties, Chagrin Falls.

Jieškota jo 25 orlaiviais 
per keturias dienas, galiaus 
užėjo medžiotojai. Laku-
nas buvo rasta su parištu 
paračiutu už keliolikos siek
snių nuo sudužusio lėktų m. 
Spėjama kad lakūnas kris
damas su paračiutu susi
trenkė ir užtai negalė la
mas greit atsipeikėti suša
lo sniege įkrUtęs. Rastas 
po sniegu.

Jis buvo geras Lindbe,-go 
draugas, taigi ir pats Lind
berg pribuvo jieškoti ir da
lyvavo laidotuvėse.

NUŽUDĖ MOKYTOJĄ
Rockford, Ill. — Namuo

se rasta nužudyta mokyto
ja, Cordelia Gummershei- 
mer, ,35 m.. / Lavonas ras
tas naktiniuose marškiniuo
se lovoje. Ji turėjo daug 
vyrų meilužių su kuriais 

but už tai kuris nužudė ne
pakęsdamas jos suvedžioji
mų.

11 PRIGĖRĖ
Pietiniame Pacifike per

eitą savaitę pakliuvęs aud
roje užmestas ant skalų lai
vas sudužo, prigėrė 11 jūr
eivių, 23 kiti išgelbėta.

SU GRABU SUVAŽI
NĖJO MOTERĮ

Lawrence, Mass. — Gra- 
boriaus šoferis, veždamas 
troku tuščią grabą, užva
žiavo ir suvažinėjo moterį.

NAIKINA DIEVUS
Sovietų Rusijoj, Gorlov

ka miestelyje, komunistų 
komisarai įsakė visiems gy
ventojams tame miestelyje 
ir apielinkėse sunešti visus 
Šventųjų atvaizdus-ikonus į 
rinką. Sunešta apie 4,000 
visokių šventų dalykų, ir 
komisarai užkurę sudegino. 
Vienatinė tame miestelyje 
buvus cerkvė uždaryta.

AUTOMOBILIŲ AUKOS 
1929 METAIS

Šiais metais automobilių 
nelaimėse Suv. Valstijose 
užmuštų skaičius sieks apie 
27,000 ypatų, arba pora ar 
trimis tūkstančiais daugiau 
negu buvo 1928 metais.

Tūkstančiai naujų auto
mobilių paleista ant kelių, 
išviso šymet yra 26,993,124. 
automobiliai.

SUŠALO PAŠTO 
LAKŪNAS

Anglijos Lordų Rūmų at
stovai 43 balsais prieš 21 
parodė savo pasipriešinimą 
MacDonaldo politikai ir pa
siryžimui atnaujinti su so
vietais pertrauktus diplo
matinius" santikius.

Lordtj nepritarimas san- 
tikiavimams su Rusija re
miama tuomi kad sovietai 
varo pasalingą propagandą 
prieš Angliją Pietų Afrikoj 
ir kursto tenaitinius gyven
tojus prie sukilimo.

Laukan, Raudonuosius!

DIDELĖS AUDROS 
ANGLIJOJE

Londonas. — Angliją už
puolė smarkios vėtros, ko
kių nebuvo per desėtkus 
metų. Daugiausia nuken
tėjo pajūrių gyventojai ir 
jūron išėję mažieji laivai. 
Daug laivų nuskandinta ir 
prigėrė apie 170 žmonių.

Spėjama kad su laivais 
nuskendo $70,000,000 ver-. 
tės krovinių.

Francuzijos pakraštyje; 
Gruodžio 9 d. nuskendo vie-

rę 30 žmonių.

MAŽINA RADIO STOTIS
Suv. Valstijose šiuo tar

pu dar apmažėjo radio sto
čių skaičius — išimta iš vei
kimo dar aštuonios. Dabar 
išviso yra 606 stotys, kuo
met 1928 metais buvo net 
733, kada pradėta varžyti 
jų plėtimasis.

Dabartinės stotys turi di
desnę spėką, bendrai jos vi
sos padidino savo spėką ant 
virš pusės milijono wattsu 
negu turėjo kada buvo jįj 
virš šimtu daugiau.

PLĖŠIKAI YRA JAUNI 
VYRUKAI

Ossining, N. Y. — Vidu
tiniškas amžius Sing Sing 
kalėjime esančių nubaustų 
užpuolikų ir plėšikų yra 19 
metų, reiškia daugiausia 
sugauta nuo 17 iki 22 metų 
amžiaus.

Pabrangsta laikraš t i n ė 
popiera. Kanados popieros 
išdirbystės pranešė Ameri
kos laikraščių draugijai jog 
pakelia kainą už popierą 
nuo $55 iki $60 už toną su 
pradžia 1930 metų.

Nužudė penkias y patas. 
Los Angeles, Gal. — Suim
ta 24 metų vaikinas įtartas 
nužudyme penkių ypatų sa
vo nepatinkamos šeimynos. 
Jis turėjo prieš tuos žmo
nes kerštą ir pasiryžo nužu
dyti.

Pasipurčius tikriems Lietuviams, nekuriose 
galingose komunistų tvirtovėse raudonukai tapo 
sumušti taip kad nei prasižiot negavo- Kada tau
tininkai sujudo, pasirodė kad komunistų galybė, 
kuri tūliems išrodo didelė, yra visai be reikšmės.

Štai smagios žinios iš Wilkes Barre, Pa., kur 
S. L. A. 7-tame Apskrityje suvažiavime Lapkri
čio 24 d. iššluota visi komunistai be jokios miela- 
širdystės — išvyti visi iki vienam iš visokių Ap
skrityje vietų Dalyvavo 90 delegatų — ir kur 
tik daug Lietuvių dalyvauja ten komunistai žlun
ga. Jie tik ten laimi kur Lietuviai apsileidę ir ne
paiso savo reikalų, savo draugijų, savo turtų.

7-tame Apskrityje yra apie 25 kuopos, ku
rios be abejo iki Seimo apsidirbs su komunistais 
kaip apsidirbo Apskritis- Taigi, vyrai, sujus'kit!

Iš Connecticut SLA. Apskričio jau girdėjo
me pirmiau — to Apskričio suvažiavime paskirta 
$500.00 tautiečiams delegatams į Seimą siųsti.

Pittsburgo Apskirtis irgi pasiryžęs savo su
važiavime Gruodžio 22 d. skirti $500.00 tautinin
kams delegatams į seimą važiuoti komunistus ap- 
kariauti.

CLEVELANDE KOMUNISTAI NUŠLUOTI
Gruodžio 4 ir 6 dienos buvo liūdnos Cleve

land© komunistams, nes tautininkai sujudę paro
dė savo galybę. Iki šiolei, apie pustuzinis komu
nistų rėksnių, su pagalba savo sumulkintų tamsių 
JĮ L i > * i . y- JUv/iej•€■ *-*-.'7 

rinčioje Dr. V- Kudirkos Draugijoje, ir Gruodžio 
6 dieną, sudarę savo 70 pasekėjų, atėjo tą draugi
ją visai užvaldyti. Bet tautininkai atėjo su dusyk 
tiek savo narių, ir komunistai tapo suvaryti j ožio 
ragą. Raudonukai atėjo visi, o tautininkų tik da
lis, nes tie vis, kaip milžinas, snaudžia.

Gruodžio 4 d. S. L. A. I 4-toj kuopoj jie irgi 
buvo suvarę 70 savo pasekėjų ir manė šluoti kuo
pą ir paimti vesti už nosies apie 350 narių. Bet 
tautininkai, tikri Lietuviai, atėjo irgi apie dusyk 
daugiau (bet ir tai ne visi) ir komunistus suvarė 
į užpečkį. Šiose dviejose organizacijose jie nega
vo net paprasčiausio durų sargo-maršalkos vietos-

Viskas tas padaryta kuomet susirinkiman at
ėjo vos tik pusė visų narių. Tas reiškia kad ko
munistų ir jų suklaidintų pasekėjų yra vos 4-tą ar 
5-ta dalis, o ką jie daro kada mes neapsižiurim!

LIETUVIAI VISUR, SUJUSKITE!
Cleveland© ir kitų kolonijų pavyzdžiai paro- 

ko kad komunistai gali vieno mėnesio laiku būti 
iššluoti iš visų Lietuviškų draugijų ir kuopų val
dymo. Reikia tik nesnausti. Jų niekur nėra ga
na atlaikyti trečdalio musų skaičiaus. O vienok 
jie daugelyj kolonijų valdo tautiškus klubus, drau
gijas ir net katalikiškas draugijas. Tam greitai 
galima padaryt galas.

Šymet pilnai to nespėsim, nes daugelis orga- 
nizacjių jau turėjo susirinkimus ir leido, neapsi- 
žiurėdamos, komunistams įlysti į valdybas. Kur 
dar galima, viskas ko reikia, tautiečiai, tai tik iš- 
kalno nustatyti ką rinksit į valdybą, ir paskui su- 
judinkit visus gerus Lietuvius eiti į susirinkimą.

KAS DARYTI TOLIAU
Komunistus lengvai galima suvaryt į maišą, 

užrišti ir pasiųsti ar į Maskvą ar dar kur šilčiau. 
Rimti darbininkai privalo neiti į jų prakalbas, jų 
visokius “protestų” mitingus, neduot aukų uba
gams nežiūrint kokį gražų tikslą aukoms jie iš
statytų. Vyti iš savo namų kolektorius ir užraši
nėtojus jų laikraščių, neįsileisti agitatorių kurie at
sivelka raginti balsuoti draugijose už jų kandida- 
datus, ir visur — darbe, sueigose ir mitinguose agi
tuoti tarp darbininkų neigti komunistus — nau
doti prieš juos tuos pačius kovos budus kaip jie: 
naudoja prieš mus.

1930 metais — didelės tautos šventės metu, 
Vytauto 500 metų mirties sukaktuvėse — lai tik
ri Lietuviai pasiryžta išvyti iš savo draugijų ko
munistus, o norėdami tikrai tą galės padaryti — 
tą jau padarė tos kolonijos kurios norėjo.

Šalin komunistai iš Lietuvių tarpo!

Areštavo 900 studentų.
Japonų valdžia areštavo 900 
Korėjiečių studentų Seoul 
mieste, pasekmėje riaušių, 
kurioms iššaukta visa poli
cija; Korėją valdo Japonai.
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orespondencijos
'TSBURGH, PA..

ogime užmušta 5 ypa- 
Munhall srityje Gruo- 
> d. susprogdinta paš- 
dinkas, kame užmušta 
tos ir 50 sužeista.
yrinėjant pašto su- 
dinimo priežastį, įvy- 
įtras
prie 

romą 
astys
paipos.

sprogimas greti-
pašto vaistinėje.

kad sprogimą
buvo prakiurę

Pirmame tardyme su juo 
nuteisti kiti du Lenkai, Mo- 
dawski ir Swiderski, nuo 15 
iki 30 metų.

Jie sugauti laike užpuoli
mo žmogaus gatvėje. Pas
kui išaiškinta kiti jų užpuo
limai ir jie už visus įkliuvo.

LIETUVIŲ TAUTIŠ
KOS KATALIKIŠKOS 

BAŽNYČIOS 
SYNODAS

SHENANDOAH, PA.

Apie kapines. Musų pa
rapi jonai turi dvejas kapi- : 
nes — vienos senos, jau ( 
pripildytos, bet dar kaip 
kas laidojasi; jos yra šven
tintos, jei kas jose laidoja
si tai kunigas važiuoja, ži
noma jei užmoka už nuva- 

is policijantams šauti įdavimą.
is niekšus ant vietos Taipgi turim skersai ke- 

pasitaikytų susidurti, lią naują kapinyną labai 
į puikų, daugybė jose prilai- 

įtomobilių nelai mėse dota, tik vyskupo dar ne
itą sekmadienį užmuš-Į buvo jose, tai reiškia ne- 
> metų senis ir 3 metų | šventintos, bet jose buvo 
kis paskirose vietose, keturi kunigai prie laidoji- 
tas sužeista, tarp jų mo — du Lietuviai ir du Ai- 
as policijantas, polici-Iriai kunigai, net man pa- 
automobilio šoferis. j čiam teko pereitą vasarą 

matyt kaip Airių kunigas 
patarnavo Lietuvį laido
janti Airis kunigas važia
vo į kapines lydėdamas Lie
tuvį tik už $11, kada paty
rė kad Lietuvis kunigas at
sisakė. Airis sako tame jo
kio blogo nėra, žemė visa 
šventa. Žmonių buvo daug 
prisirinkę pažiūrėt ar tik
rai kunigas atvažiuos, ir 
tikrai jo sulaukė. Kunigas 

‘ pašventino duobę, išgyrė

nditų siautimas. Mies- 
adėjo siauti plėšikai— 
ola namus, krautuves 
tiones gatvėje. Polici- 
riršininkai išleido įsa-

h pačios apraudojo, 
jst Hills srityje rasta 
įdytas tūlas Stayler. 
rrus kas jis, atėjo jį pa- 
ati dvi moterys, viena 
lėtų, antra 19 metų, ku
bu vo jo žmonos.

s buvo vedęs jas abi ir 
viena kitai apie tai ne- 

,nt galėjo su jom gyven- 
Abi jos pasisakė jį my- 
sios. Tik jo tėvai ir ki- 

o. vi o i
otuvėse dalyvauti.

ettysburg, Pa. — Savo 
įuose nakties laike su- 
ė vyras su žmona. Kai
mai manydami kad jų 
a namie nesistengė nei 
)ėti, tik kuomet gaisras 
esinta viduje rasta ap- 
ę lavonai.

Tigėrė gazoline. Harris- 
g, Pa. — Prie gazolino 
onų pasigesta vieno dar- 
inko.
rasta 
olino 
buvo 
ikėtai

Ilgiau pajieškojus 
prigėręs viename 
tanke, kurio vir- 
atsukęs ir matyt 
įpuolė.

>lawnox miestelyje suim- 
už girtumą tūlas Steve 

)ic, 31 m. amžiaus, už- 
tynas belangėje pasiko-

►ar 6 metai. Lenkas Jo- 
Majewski, 22 m., suim- 
už plėšimus ir vagystes, 
eistas trys savaitės at- 
už kelis'įkaltinimus nuo 
d 14 metų, suradus dar 
ijų įkaltinimų, pargaben- 
iš kalėjimo ir nuteistas 
nuo 3 ikį 6 metų.

atlikęs savo ceremonijas 
nuvažiavo.

O musų kunigai baidosi, 
sako tose kapinėse prilai- 
dota visokių nekatalikų ir 
pilna velnių, užtai jie nega
li jie kojos į tas kapines kel
ti. .

Pirmose kapinėse kunigai 
priima laidoti kad ir nebu
vusius parapijonais ir nie
kad neatlikusius bažnytinių 
pareigų, bile tik užmoka.

Kunigai turi savo naujas 
kapines, kurias Lapk. 11 d. 
šventino ir jų pritarėjai ga
vo žemės po lotą katrie ėjo 
dirbt, valys akmenis; už pi
nigus niekas tose kapinėse 
lotų nesiperka.

Kapines tvėrė akmenine 
tvora, darbininkams žadė
jo mokėt po $7 į dieną, bet 
darbą užbaigus neturi kuo 
užmokėt, liko skolingi. Ne
žinia kaip musų kunigė
liams nusiseks. O kirvių ka
pitonas buvo visas vadovas 
to darbo, tai jis dabar nori 
prisikabyt prie parapijom} 

. pusės. Mato juose aukso 
(yra, tik negali jo paimti.

J. Basanavičius.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija 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 laikrašti “Tė
vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkite# tiue ūctream:

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

Gruodžio 29 d. Šv. Jurgio 1 
Lietuvių Tautiškoj Bažny
čioj, 107 So. 19th st., Pitts- * 
burgh, Pa., atsibus Ameri- ? 
kos Lietuvių Neprigulmin- ‘ 
gų parapijų Synodas, į ku
rį šiuomi yra kviečiami: ■

1. Visi tautiškų (nepri- j 
gulmingų) parapijų klebo
nai ir kunigai;

2. Svietiški visų tokių pa
rapijų (ar jos turi bažny
čias ir kunigus ar ne, tas 
nedaro skirtumo) atstovai. 
Atstovų gali būti tiek kiek 
parapijos išgali prisiųsti.

3. Visi svietiški inteligen
tai ir veikėjai kurie šiuomi 
judėjimu yra suinteresuoti.

Amerikos Lietuvių visuo
menei yra' žinoma kad ne- 
prigulmingos Lietuvių ka
talikų bažnyčios judėjimas 
prasidėjo apie 30 metų at- 

1 gal, bet tai buvo maždaug 
’ vietinių kolonijų apsireiški- 
’ mas, be jokios centralinės 
’ organizacijos ir tvarkos, 
1 tankiai po įtekme Lenki.} 

“nezaliežnikų”, ir dar tan
kiau su negeistinais, visuo
menę erzinančiais ir Lie
tuviams morale ir materia
le skriauda kunigais. Ju
dėjime pasirodė įvairus ap
gavikai ir apsimetėliai pa
sivadinę “kunigais”, “vys
kupais” ir net “arkivysku
pais”, ir drumstė ir diskre
ditavo visą judėjimą.

Synodo tikslas 
r synodas yra sauKiamas 
sekančiam tikslui:

1. Suvienyti visas nepri- 
gulmingas parapijas ir in
korporuoti pagal Suv. Val
stijų įstatymus, 'įregistruo
jant visose valstijose kur 
tokios parapijos egzistuoja, 
tveriasi arba gali tvertis 
ateityje.

2. Sutvarkyti bažnytinę 
hierarchiją (valdžią), ko
ordinuoti visų kunigų vei
kimą ir padaryti žingsnius 
su tikslu prašalinti negeis
tiną elementą iš Lietuvių 
tarpo.

3. Priimt konstituciją pa
gal kurią bažnyčia ir para
pijos tvarkysis.

Synode prašoma būtinai 
dalyvauti dvasiški ją ir svie
tiškus atstovus Lawrence, 
Scranton, Binghamton, Phi
ladelphia, New York, Chi
cago ir kitų parapijų, visus' 
inteligentus ir šiuomi suin- 

, teresuotus kolonijų veikė
jus. Synode taipgi daly
vaus arkivyskupas ir du 

i vyskupai.
Synodas prasidės su pon- 

tifikališkais mišparais šeš
tadienį, Gruodžio 28 d., Šv. 
Jurgio bažnyčioj, ir tęsis 
bent tris dienas.

Kun. Z. K. Vipartas,
Gener. Vikaras Senosios 

Kat. Bažnyčios Amerikoj.
Kun. Stasys šleinis, 

Klebonas Lawrence Par.
Adv. F. J. Bagočius,

Juriskonsultas.

1 M

BALTIMORE, MD. i
Iš SLA. kuopos susirinki- j 

mo. Gruodžio 6 d. buvo lai- . 
kytas SLA. 64-tos kuopos ‘ 
susirinkimas, kuriame buvo 
nominuojama ir SLA. Pild- 
Taryba. Nominacijų pa- ; 
sėkmės tokios: Ant prezi
dento St. Gegužis 57 balsus; 
Adv. N. Rastenis — 6; ant 
vice prezidento: A. Mika
lauskas — 60; V. Kamarau
skas 3; ant sekretoriaus; 
P. Jurgeliutė — 62; ant iž
dininko: J. Tareila — 53: 
K. Gugis — 9; ant iždo glo
bėjų: M. Rugis — 54; Ra- 
ginskas — 54; J. Januške
vičius — 10; ant daktaro- 
kvotėjo: Dr. E. G. Klimas 
— 53; Dr. Bronušas — 7.

Nominacijose mažai bal
sų gavusius apleidžiu.

Nors “Vienybė” Baltimo- 
rėj turi daug skaitytojų, 
tačiau jos peršamas Gugis 
gavo vos tik 9 valsus, o Ta
reila gavo 53 balsus. Tuo- 
mi Baltimoriečiai įrodė kad 

, jie moka įvertinti SLA. pa
sidarbavusius Susivieniji- 

, mui narius ir juos pagerbia 
atiduodami už juos savo 

’ balsus. Taip tautininkai ir 
' privalo daryti, ir taip dary

dami palaikys savo tarpe 
vienybę, o kur vienybė ten 
galybė.

Skaldytis tarp savęs ir 
j ieškoti paramos pas kitus 
yra beprasmis darbas.

P. P. Jaras.

iš šios naujos idėjos, šokių 
su juodukais, o salės valdy
ba pasakė kad panąšiems 
šokiams komunistai Lietu
vių salės daugiau negaus.

Dabar musų komunistai, 
žinoma ne visi, pakampiais 
vaikščiodami zurza kad to- 
lkiems naudingiems pasilin-° * , VV1V1 Ull UlUllliU

ksminimams atsakyta Lie- laikraštis pritinkantis skai- 
tuvių salė. Tačiau už taikytį įr laisvamaniui, ir tau-

Užrašykit Savlš 
kiams “Dirvą”

“Dirva” yra puikiausias 
šio laiko tautiškos dvasios, 

.pažangus ir tolerantiškas

nereiktų pykti, juodukų gy- 
venamoj sekcijoj yra pa
kankamai salių, kur gali 
rengti šokius ir susirinkę 
linksmintis kiek tik jų šir
delės trokšta.

Salės fėrai. Lapkr. 30 d. 
Lietuvių Salės Bendrovės 
direkcija turėjo surengus 
fėrus, kuriuos atlankė ne
mažai publikos, taip kad li
ko pelno keli desėtkai dola- 
rių. Kiti salės fėrai atsi
bus Gruodžio 14 d., į ku
riuos Lietuviai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti.

Birietiškis.

DARBO ŽINIOS
Angliakasiai nutarė strei

kuoti. Hopkins apskrityje, 
Kentucky valstijoj, apie 15 
tūkstančių angliakasių tu
rės išeiti j streiką. Iš apie 
16,000 darbininkų tik apie 
200 balsavo prieš streiką.

Detroit, Mich. — Fordas 
ruošiasi prie didžiausio biz
nio meto 1930 metais. Jau 
vėl ima atgal į darbą tuos 
darbininkus kurie buvo at
leisti tūlam laikui.

Lietuviški komunistai sė
brauja su Žydais ir juodu
kais. Lapk. 21 d. Lietuvių 
= skoniu- .
nistų organizuojamos uni
jos prakalbas, kur apart 
dviejų Žydų kalbėjo, arba 
tikriau sakant šnekėjo, ir 
koks ten Kazakiunas Lietu
viškai. Kokie kalbėtojai to
kios ir kalbos ir apie jas ne
verta nei rašyti. Publikos 
atsilankė nedaugiau kaip 20 
ypatų. Iki pradėjo taip va
dinamas prakalbas, Kaza
kiunas landžiojo prie tų ke
lių ypatų ir siūlė visokius 
komunistų šlamštus.

Apie 9 vai. vakaro atgu- 
žėjo apie 30 Žydų ir keli 
juodukai, publikos susidarė 
apie 50, ir tuomet pradėjo 
savo spyčius, kuriuose mai
šė žemę su dangum ir Ame
riką su purvu, smerkė esan
čias unijas, kapitalistus, ge
rai kliuvo ir valdžiai. Mat, 
salėj nebuvo policijos tai 
raudonukai buvo labai drą
sus. Karštai agitavo už ko
munistų organizuojamą u- 
niją, žadėdami darbininkui 
rojų šioje ašarų pakalnėj.

šokiai su nigerkom. Jei
gu komunistams galima su 
Žydais ir juodukais bendrai 
rengti prakalbas tai kodėl 
negalima rengti šokius? Ta 
pati gauja toj pačioj salėj 
Lapkričio 24 d. surengė ir 
šokius, kuriuose Lietuviški 
ir Žydiški kojnunistaį norė
dami įrodyti kad tarp dar
bininkų nėra jokio skirtu
mo, šoko su juodukėmis, o 
komunistės su nigeriais.

Nors komunistai tuo iro-' 
dė kad tarpe komunisto 
juodo ir balto nėra skirtu
mo, ir nors Bimba Cleve- 
lande su juoduke ar juodu
ku gulėjo vienoj lovoj ir ant 
tos pagalvės, bet rimtesni 
darbininkai net komunistų 
pasekėjai labai pasipiktinj

Chicago. — Illinois ang
liakasiai priklausanti į ko
munistų suorganizuotą uni
ją nutarė streikuoti, strei
kas palies 176 kasyklas.

Gerai nubaudė. Youngs
town. O.— Vįeųas.7 vaikų, 
tėvas automobilmsuvazine- 
jo kitą žmogų, 5 vaikų tė
vą. Teismas kaltininkui už
draudė per 20 metų valdy
ti automobilį. >

tiečiui ir katalikui ir nesu- 
mulkintam komunistų pase- < 
kėjui.. “Dirva” yra tikriau
sias darbo žmonių draugas, 
stiprina Lietuvio darbinin
ko dvasią gyventi ir žiūrėti 
į skaistesnę ateitį, nežada 
jokių nebūtų dalykų ir ne
gąsdina baisybėmis kurių 
nėra.

“Dirva” tinka užrašyti 
kaipo dovana visam metui 
jūsų inteligentiškam drau
gui ar draugei ir giminėms, 
ir užrašymas laikraščio sa
vo artimai ypatai parodys 
jūsų pačių inteligentišku
mą. “Dirva" primins apdo
vanotai ypatai apie Jus iš
tisą metą, o Jus jausitės pa
sitenkinę padovanojimu to 
kar Jums labiausia patinka.

Pradėkit su 1930 Metais
Pradėkit siuntinėti “Dir- 

vą” saviškiams su pradžia 
: 1930 metų.

“Dirva” ruošia labai pui
kių ir svarbių raštų progra-

■ mą 1930 metams, kas bus
■ paskelbta pirmame 1930 m. 
• numeryje.

Tai bus vėl skaitytojams 
dovana kokios jokis kitas 
musų laikraštis negali duo-

■ ti. Nepraleiskit progos pa- 
i tys,. atnaujinkit. savo pre- 
' numeratas, bet neužmirškit
■ ir saviškių — nepavydėkit
- jiems to kas jums labiausia
- patinka.

Dabar yra pats laikas iš-

rašyti “Dirvą” giminėms į 
Lietuvą, Argentiną, Brazi- 
ją ir kitas tolimas šalis — 
ten kainuoja metams tik $3.

Taipgi daugybė yra Lie
tuvių Kanadoje, kurie turi 
čia savo draugus ar gimi
nes. Jie patys neįstengia 
išsirašyti “Dirvos” — išra
šyki! jiems —kaina metams 
tik $2.50.
Atnaujinkit Skaitančiųjų 

Prenumeratas
Kurie turėjot išrašę “Dir

vą” dabar, o prenumerata 
baigiasi, tiems jūsų gimi
nėms ar draugams laikraš
tis bus sulaikytas jeigu ne
atnaujinsi t. Neužvilkinki t 
atnaujinimo, nes tie kurie 
gavo “Dirvą” labai bus dė
kingi jeigu ji vėl jūsų vardu 
juos lankys.

Prisiųskit prenumeratas 
i pinigais arba čekiais ar mo

ney orderiais, tas visai ne
sunku padaryti, ir jus ne- 
apsisunkinsit savęs padova-

■ nodami $3 sąvo artimie- 
. siems, kurie skaito susiėję

būriais į krūvą.
Už $3 metuose pralinkį-

■ minsit visą kaimą — užra- 
; šykit saviškiams “Dirvą”.

“Dirvos” Administracija.

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

PĄJIEŠKOJIMAS
• Pajiė^JcuU ^'įnrsbrolį, Joną Drabe- ‘ 

lą, pirmiau gyveno McKees Rocks, 
Pa., dirbo kasyklose. Septyni metai 
kaip nežinau ar jis gyvas ar už
muštas. Žinančių arba jo paties 
prašau atsiliepti, yra svarbių rei
kalų.

Kostas Grikepelis
5517 Oakes av. So. Superior, Wis.
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“DIRVA” bus puikiausia Kalėdų Dovana Jūsų inteligentiškam drau
gui ar draugei arba giminei, ir dovanojimas laikraščio parodys Jū
sų pačių inteligentiškumą. Laikratis primins apdovanotai ypatai 
apie Jus ištisą metą, o Jus jausitės pasitenkinę padovanojimu to 
kas Jums labiausia patinka. Ar nenorėtumėt kad ir Jūsų draugai 
ir giminės galėtų džiaugtis tais gražiais raštais kuriais Jus patys 
džiaugiatės jau eilė metų ir nenorit su “Dirva” skirtis? Pirmuti
niame 1930 metų “Dirvos” numeryje tilps paskelbimas kokius raš
tus 1930 metais “Dirva” j duos. Jie vieni atstos laikraščio kainą 
kelis sykius. Apie tai dabar dar peranksti minėti, bet dabar jau 
laikas pradėti išrašyti “Dirvą” saviškiams Amerikoje, Lietuvoje, 
Kanadoje, Argentinoje, Brazilijoje ir kitose pasaulio dalyse.

Lietuvoje ir visur kitur.........$3.00
(Pusei metų pusė kainos visur)

“Dirvos” kaina Amerikoje ... $2.00
Kanadoje ....... . ....................... $2.50

Siųskit prenumeratas pinigais laiške, pašto money orderiais arba čekiais.

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

PRENUMERATOS KORTELE

Iškirpkit

šį Kuponą

ir su ’E?’

pinigais

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

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

Vardas

Adresas

Miestas .

Užrašė

Aor.



DIRVA

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Nuo Juokų Red.: Vienas 
geras skaitytojas pasigen
da “Dirvoje” juokų.

Tai štai jam musų 
širdus ha, ha, ha.

į

BE SKRIAUDOS
Vieną kartą 

šitaip buvo:
Pasibučiavo, 

du draugai,
Ir vieno laikrodis 

pražuvo, 
O kito — 

visi pinigai.

nuo-

Teisybės grūdeliai
Moralinė viršenybė 

toks daiktas kurio papras
ta moteris nieku budu ne
gali pakęsti.

Meilės prietikiuose labiau 
negu kur nors kitur, pra
džia sužavėja moteris.

Jei tikrai nori sužinoti 
kurios nors moters blogą
sias puses girk ją kitai mo
teriai.

Dievas sutvėrė daug mo
terų šauniomis, kai kurias 
gudriomis; ir tik nedideli 
skaičių gerų moterų.

Idealingas bučkis yra tas 
kurio niekuomet nepasise
ka gauti.

yra

P. A. Deltuva per “Nau-
• jienas”, agituodamas už so- 
; cialistą Gugi į SLA. iždi-
• ninkus, smerkia J. Tareilą 
ir sako kad “Tareila sutin
ka kandidatuoti į SLA. iž
dininkus kad pakenkus da
bartiniam iždininkui Gu- 
giui — atskėlus nuo jo dalį 
balsi), kad davus progą lai-

I mėti komunistam^”.
Jeigu Deltuva kaip sako

te nesate socialistas (žino
ma nesate nei tautininkas) 
ir smerkiate Tareilą tai ko
dėl gi nepasakot kokiu tik
slu pereitais rinkimais Gu- 
gis kandidatavo prieš Pau
kštį ? Kodelgi nesmerkiat 
Gugi o, kurs socialistų re
miamas net ir seime Balti- 
morėj griežtai reikalavo 
kad Paukštis rezignuotų ir 
užleistų jam iždininko vie
tą, priešingai grąsino susi
dėti su komunistais?

Tareilos nuveikti Susivie
nijimo labui darbai užrašy- ' 
ti net SLA. Istorijoje, kuo
met Gugis nėra nieko gero j 
nuveikęs musų organizaci- ■ 
jai.

mėjus, šaukiasi kad jam pa- KASLINK D. L. K. VY- 
dėtų pasmerkti visokius li
gonius kurie serga balsi) 
skaldymo liga.

Kadangi pirmas iš tokių 
ligonių yra Gugis, jau nuo 
daugelio metų sergąs balsų 
skaldymo liga, visuomet 

Statydamas SLA. rinkimuo
se savo kandidatūrą į iždi
ninkus, ir kadangi antras 
balsų skaldymo liga jau yra 
užsikrėtęs Deltuva tai ar 
smerkiu juos abudu.

TAUTO 500 METŲ 
SUKAKTUVIŲ

Kadangi “Dirva” visuo
met stojo ir stoja daugiau 
kaip bent kuris kitas Ame
rikos Lietuvių laikraštis už 
Lietuvos gerovę ir jos vei
kimus, taigi mes mylinti sa
vo šalį tėvynainiai ir ątsi-i 
liepiam per prielankiai at- 
sinešančius į tėvynės reika
lus ir naujus sumanymus; 
remiančius laikraščius.

Kanados
Naujienos

(Rašo “Dirvos” Specials 
Korespondentas)

Kuomet Rusijos krūvi- Aš manau * v.isLkįti sa' 
ipii komisarai atsisakė iš- Vo myhntl Lietuviainieji komisarai atsisakė iš

leisti Vokiečius kolonistus 
ir privertę juos pasirašyt 
išgrūdo atgal į gilumą Ru
sijos, Amerikos Lietuviški 
Maskvos buza'lakinami ko
munistai sušuko: “Vokie
čiai kolonistai nenori aplei
sti sovietų respublikos, su
dėjo savo parašus kad jie 
sutinka pasilikti darbinin
kų šalyje, gryžo atgal į sa
vo kolonijas ”.

Dar kokios, komunistų 
šlamštai pasakys kad ir ko
munistų šaudomi žmonės 
atsisako gyventi ir sudeda 
savo parašus reikalaujan
čius kad jie butų nužudyti. 
Mat,' pas komunistus 
kas galima.

vis-

Ateina baisi naktis. Gruo
džio 17 dieną bus trijų me
tų- -bilijušas nuo tos, bąįąiog, 
nakties kada socliaudinin- 
kai ir valsdemokratai nete
ko šiltų vietų (ba tą naktį 
buvo šalta ir jie lovose gu
lėjo ir buvo iškrapštyti.)

Po 97 metų bus 100 metų 
sukaktuvės, o- po 497 meti) 
bus 500 metų sukaktuvės to 
garsaus prietikio, kurs “fa
šistų” istorijoje bus užra
šytas kaipo prakilniausias 
žygis Lietuvos pirmojo de
šimtmečio bėgiu, ir “fašis
tų vaikai ir jų vaikų vaikų 
vaikų vaikų vaikų vaikai tą 
atsitikimą apvaikščios su 
tokia iškilme su kokią kitą 
metą Lietuvoje bus šven- : 
čiama Vytauto mirties su- } 
kaktuvės.

Deltuva ‘Naujienose’ tei- 
teisindamas socialistus, ku
rie prieš kelioliką metų 
griovė Susivienijimą, suver
čia visą bėdą ant dabarti
nių socialistų išperų komu
nistų ir parodo į Žagarą, 
kuris dabar yra pas komu
nistus. Bet užtyli “Kelei
vį”, J. G. Gegužį, Bagočių 
ir' daug kitų, kurie dar ii' 
Šiandien tebėra socialistais

Senis Mikolainis per so
cialistų gazietą “Keleivį” 
sunkiai dūsaudamas sako 
kad Tareila lygiai taip tin
ka j SLA. iždininkus kaip 
ir komunistas Gerdauskas, 
ir ant galo sukaupęs visas 
savo jiegos iš visos kruti
nės suvaitoja kad Dievas 
duotų kad Tareila negauti) 
nei vieno balso daugiau 
kiek turi gavęs SLT. 11-toj 
kuopoj.

Nelaimė Tareilai kad ne- 
pasivedė Mikolamiui išmo
kinti kaip būti SLA. iždi
ninku.

tik
W.

Komunistų “Laisvėj” 
. po korespondencija iš 

Lynn, Mass., kurioj aprašo 
Pruseikos spyčių sekančiai: 
“Kada Lietuvos 
kas pasipriešina prieš val
džią, tuojau riša prie stul
po, duoda krūtinėn švino ir 
siunčia pas Abraomą. , O 
kada ■ pralotas Olšauskas
nužudė savo meilužę tai ga
vo tik 6 metus lengvo ka
lėjimo, ir dar tiek nesėdės, 
nes Smetona anskčiau j j 
paleis iš kalėjimo. Aplodis
mentai pasipylė po visą sve
tainę”.

Ką gi tas reiškia? Ar 
publika nesuprato Prusei
kos arba ta publika paplo
jo katutes išjuokimui ko
munistų vado Pruseikos? 
Greičiau bus taip, nes tas 
plojimas komunistams la
bai nepatiki ir jie raukosi 
dar ir šiandien.

darbinin-

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

Ligonis Deltuva, gulėda
mas socialistų ligoninėj 3 
“Naujienose” ir sirgdamas 
pagiežos ir neapikantos li
ga prieš Tareilą ir jo rė-

KOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo

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

“DIRVA”

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

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du- 
! sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi,

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti riet vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

“Laisvėj” tilpo iš Balti- 
morės korespondencija, ku
rioje štai ką rašo: “Tūli fa- 
šistuojanti elementai, pa
matę ineinant į salę neg
rus, labai nustebo. Mat, tar
pe Lietuvių pirmą sykį pa
sirodė negrai. Atsirado net 
ir tokių neva ‘progresyvių" 
kurie susirinko į grupę ir 
demonstrativiai apleido sa
lę. Tai negražus, smerkti
nas ir neprogresyvis tų 
žmonių pasielgimas”.

Reiškia Lietuviški komu
nistai jau nejuokais pradė
jo su negrais draugautis. 
Dabar lauksime kada ko
munistų senberniai pradės 
juodukes vesti, o šeimynos 
įsileis į savo namus juodu
kus ant burdo. Tuomet tai 
tikrai bus darbininkiškai.

ir Lietuvaitės nebus prie
šingi jei mes Amerikos 
Lietuviai ne vien žodžiu pa
reikšime kad mylim savo 
tėvynę Lietuvą, bet ir dar
bu parodysim išrinkdami iš 
savo tarpo gabų kalbėtoją 
ir sutverdami komitetą kė
limui kapitalo padarymui 
atminties 500 metų Vytau
to mirties sukaktuvėse.

Dabar žiemos laiku kaip 
'tik geriausia proga pradėti 
šis naudingas ir gražus dar
bas. Musų kalbėtojas per
važiavęs per ’kolonijas ne 
tik kad sukeltų pinigų, tyet 
podraug daug sudemorali- 
zuotų musų vientaučių at
verstų prie tikros meilės 
savo tėvynės.

Šias savo mintis-pareiš
kiu išsikalbėjęs sū savo 
draugais tėvynainiais; ku
rie taip pat nesigailės dar-i 
bb tame reikale.

Žinoma, šis darbas nėra 
vienos ypatos, ąr organiza
cijos, bet visų Lietusių gy
venančių šioje šalyje, kurių 
širdyse dar neišdilL meilė 
savo tautos ir atmintis' jos 
karžygių.

Mus visų pareiga pasiro
dyti pasauliui kad mes mo
kame įvertint musų buvu
sius karžygius.
. Mums kaip tik geriausia 
proga parodyti savo tautiš
kumą ir savo džiaugsmą 
kad Lietuviais esame laikei 
didžiausio musų tautos kar
žygio Vytauto penkių šim
tų metų mirties sukaktu
vių.

Neatidėliodami, kurie nu
simanome, privalom imtis 
vadovybę ir garsaus Vytau
to obalsiu budinkime snau
džiančius musų Amerikos 
Lietuvius, perstatykim tik
rus Lietuvos reikalus, o jie 
neabejotinai prisidės ir bus 
patenkinti kad mes juos pa
žadinom į tą darbą.

Lai Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvės,, padaro 
mus tikrais Lietuvos vai
kais, o mes už jo didvyriš
kumą nupinsim garbės vai
niką ir apvainikuosim jį 
savo širdyse amžinai.

J. J. Strazdas.

Daugelis Amerikonų, ne- 
i rasdami progų “tinkamai” 
atšvęsti Dėkų Dieną savo 
valstybėje, . buvo atvykę į 
Kanadą. Vietos laikraščiai 
ta proga gardžiai nusijuo
kė iš “laisvų” piliečių.

Kanados statistikos biu
ras skelbia jog Lapkričio 1 
d. krašte dirbę 1,081,576 
darbininkai, kuriuos samdė 
7,043 firmos. Per Spalių 
mėnesį darbo netekę 8,270 
žmonių, bet, sako, žmonių 
dabar dirba daugiau negu 
kada kitados Kanadoj dir
bo.

Apie 50 jaunų Anglų, ku
rie imigravo šią vasarą į 
Kanadą, bus deportuoti iš 
Toronto, nes pasirodė esą 
netinkami Kanadoje darbo 
rasti,

Quebec apskrityje Kana
doj degtinės galima laisvai 
pirkti, bet tik iš valdžios 
krautuvių. Prancūzas Pla- 
mandon, kuris pardavė vie
ną bonkutę draugams, gavo 
mėnesi kalėjimo.

Vienas svarbiausių klau
simų Kanadai yra imigraci
ja, Kanados eks-kareivių 
draugija savo metiniam sei
me priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalauja iš valdžios 
griežtai ateivybę suvaržyti 
ir įsleisti ateivius tik iš 
“tinkamų” tautų, reiškia 
Anglus ir Škotui.

Kanada yra tautų miši- 
nis kaip ir Suv. Valstijos: 
aną dieną Winnipeg mies
te 34 metų Japonietis per
šovė 22 metų Prancūzaitę, 
kurią 'buvo pamylėjęs ir 
net sužiedotuvių žiedą do
vanojęs. Nušovęs ją už tai 
kad ji nenorėjo už jo tekė
ti nei žiedo grąžinti: Mer
giną peršovęs jis ir sau dvi 
kulkas suvarė.

Anglijos laikraščiai ragi
na tuos karininkus kurie iš 
tarnybos jau išėję ir gauna 
po $1,500 per metą pensijos, 
važiuoti į Kanadą. Sako, 
žmogus su tokia metinių 
pajamų suma galįs puikiau 
Kanadoje negu Anglijoje 
išgyventi.

Quebec apskrityje dau
giausia gyvena "Prancūzai,

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA 
IŠ LIETUVOS: r

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”,

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
2625H Frontier Bldg.,

FRONTIER ASTHMA CO., 
843-J Frontier Bldg. 
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Feen^-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 

kaip Gumą
KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

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

‘DIRVA”
6820 Superior Ave.

ęieveland, O.

kurie yra karšti katalikai. 
Tat, kad Hull miestelio pi
lietis, Dubois, truputį įsi- 

l traukęs, užmigo bažnyčioje 
Į ir, kunigui pamokslą sa
kant, ėmė garsiai knarkti, 
jis tapo teisėjo nubaustas 
jpio.oo.

Jei tikėti vienai didesnių 
Anglijos finansų. kompani
jai, Kanada, tvirtai žengian
tį 'gerovės keliu. Vėliau
siam savo biuletine minėta 
kompanija ragina Anglus 
investinti savo kapitalus 
Kanadoje: sako, per pasku
tinius penkis metus Kana
dos žemės ūkio, miškų, ka
syklų ir elektrinės jiegos 
gamyba didėjo. Taupomų 
pinigų sumos bankuose taip 
pat augo.

Toronto graboriams pri
metama mokėjimas “komi
so” gydytojams nuo kiek
vieno pristatyto “kostume- 
rio”.

Kas valia lydekai tas ne
valia kvakei. Kanados alu
tis nepageidaujama “asaba” 
Suv. Valstijose: Vienas vy
rukas kuris savo kare vežė 
471 bonką Kanadiško alučio 
pro Burlington, Vt., tapo 
sugautas ir atiduotas teis
mui.

Ontario apskritis jau pra
dėjo mokėti pensijas senu
kams, kurie sulaukė 70 me
tų. Gaus tie kurie neturi 
iš ko pragyventi. Pirmieji 
čekiai išsiuntinėta del 23,- 
000 senų žmonių.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau savo krikšto tėvo, Sta

nislovo čipo, kuris gyveno Škotijoj, 
Newtongrange, ir 1913 m. išvažiavo 
Į Suv. Valstijas. Noriu susižinoti 
su juo. Kas žino arba jis pats at
sišaukite. Rašykit ’ (52)
su kuriais gyvenome Newtongran-

Taipgi prašau atsišaukti1 draugą 
ge, Škotijoj.

Barbora Mikalauskienė 
■268’ Grande Rue, St. Maurice 

(Seine) France

RED. ATSAKYMAS
“Dirvos” skaitytojui. — 

Nors sakote nesat jokios 
partijos narys, bet iš jūsų 
paklausimi) ir laiško turinio 
matosi tamistai komuniz
mas geriausia kvepia negu 
kas kitas. Kadangi nepa- 
sirašėt tikros pavardės ir 
adreso jūsų klausimų netal
piname'ir į juos neatsakysi
me. Jeigu nepriklausot ko
munistams tai tik-todėl kad 
farmose .nėra komunistų 
kuopos. Jų laikraščiai ant 
tamistos paveikę.

1930
GRAŽUS DIDELI SU 

PUIKIAIS PAVEIKSLAIS 
SIENINIAI 

KALENDORIAI 
Jau gaunami “Dirvoje” 

po 25 centus.
(j kitus miestus paštu 30c.)

Naudokite išlaukiniai nuo 3
Skaudamų Muskulų 2

. Skausmų Krutinėję W 
Sustingusio Sprando mS 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir

> Išsitempimų
Neuralgijos . <3

Persitikrinkite, kad gaunate tik- (a 
rąjį! INKARO vaisbaženklis ant 3 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti. <S

Knygutė, kurioje paduodama pilni J 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų^ pri- d 
dedama prie kiekvienos bokutės. j

• Parsiduoda visose vaistinėse j
pc 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš '

tF.A«i. RICHTER Sf CO.J

CUNARD LINIJA LIETUVON
j Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New 
| Yorko į Southampton kris Sereda vienu iš milžinu ekspresiniu laivų

I BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui šausžemiu i Kauna. JA Y.orko LW ** bran'

j Pamatykit pakeliu Londoną. *jlau'. ^ts;km l®™barmi, er-
Taipgi tiesiai į Londoną kas, dXl v,eta’. geras namlnl®. val-
Pčtnyčia nauji, aliejų varomi' ^s! "’andagus patarnavimas,
laivai. Trečios klesos laiva- _.Dal k>‘U "'formacijų klaus-
kortės i abudu galu iš New—;Cunard Agento, ar-

I CUNARD LINE 1022 Chester A™’ . . n..♦ - Cleveland, Ohio

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

F TRIMITAS

Puiki Eilių-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka 
minusia dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimu 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik q h 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra....;.. £ v C



DIRVA

Dienos Klausimais LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

DRUSKA NAUDINGA 
DAGELIU KITŲ 

ATŽVILGIŲ

“TĖVYNĖ.” IR LIETUVA
«------------------Nežinia kokį pasitenkini

mą turi “Tėvynės” redak
cija neigdama viską kas 
Lietuvoje darosi: viskas jai 
užkliūva, viskas negerai, ir 
gaudama Lietuvos vidujinį 
judėjimą ir gyvenimą nei
giančias ir veikėjus nieki
nančias žinias talpina ant 
pirmo puslapio.

Suvirs 20,000 Amerikos 
Lietuvių “Tėvynės” skaity
tojų savaitė iš savaitės še
riami tokiomis užnuodyto
mis pagieža žiniomis, o tei
sybės, tikro dalykų stovio 
Lietuvoje SLA. Prezidentas 
Gegužis atsisako aprašyti, 
nors dar prieš- išvažiavimą 
į Lietuvą žadėjo.

Tame yra kokia nors pa
slaptis, ir jeigu “Tėvynėje” 
p. Gegužio aprašymas ne
pasirodo jau laikas pradėti 
spėlioti apie tai, ir “Dirva” 
daro štai kokius spėlioji
mus:

1) St. Gegužis bijo para
šyti teisybės apie Lietuvą, 
ką pats matė ir patyrė, nes 
dabar artinasi SLA. valdy
bos rinkimai ir nenori pra
sižengti socialistams. Visa 
dabartinė SLA. Centro Val
dyba, bolševikų gąsdinama, 
įsivaizduoja kad Susivieni
jimo nariai visi yra socia
listai ir tik už jų pečių gali 
centre vietas turėti (nors 
tų socialistų pereitais SLA. 
rinkimais buvo tik 600).

2) Gegužis sugryžęs pa
rašė savo tikrus įspūdžius, 
bet p. Vitaitis, matydamas 
kad jie nesutinka su jo nu
sistatymu prieš Lietuvą ir 
priešginiauja jo talpintiems 
raštams apie “vulkanus” 
Lietuvoje, atsisako p. Gegu
žio raštui duoti “Tėvynėje” 
vietos.

3) Tikrai žinome kad nei 
p. Gegužis nei p. Vitaitis' 
nebijo savo brolių tautinin
kų ir neturi priežasties ne
rašyti apie Lietuvą to kas 
labai tiktų “Tėvynės” nusi
statymui, jeigu p. Gegužis 
butų radęs dalykus taip 
kaip “Tėvynė” juos piešia.

4) Jeigu p. Gegužis butų 
patyręs dalykus Lietuvoje 
tokioje šviesoje kaip juos 
“Tėvynė” įsivaizdina, tik
rai p. Gegužio aprašymas 
butų buvęs perspausdintas 
ant pirmo puslapio.

Jeigu šie spėliojimai ne
pataiko į tikrenybę, prašo
me “Tėvynę” pareikšti ka
me dalykas kad Susivieni
jimo Prezidentas gryžęs iš 
Lietuvos nei burbt nesumi
nėjo apie Lietuvą, nors iš 
jo SLA. nariai ir visos A- 
merikos Lietuviai tiek daug 
ir teisingo tikėjosi.

Protingas Patvarkymas
Pagal naujausį būdavo ji- 

mo įstatymą Lietuvoje yra 
uždraustos bučlavoti medi
nės bažnyčios ir kitokie 
maldos namai. Mediniai tų 
įstaigų namai bus leisti tik 
su ypatingais leidimais ten 
kur daug girių medegos 
yra, rašo Lietuvos laikraš
čiai.

Nori Apvaržyt Ateivybę
Suv. Valstijų kongresui 

vėl bus pasiūlyta sumany
mas apmažint ateivybę iš 
kitų šalių. Norima kad bu
tų sumažinta ateivybė iki 
200,000 į metus..

Lenkų Radio Pletkai
Lenkai per radio paleido 

žinias buk Prof. Voldema
ras padavė prašymą priim
ti jį į Vilniaus universitetą 
kaipo profesorių. Tačiau 
tai yra tik paprastas Lenki] 
prasimanymas, sako Volde
maras.

Šis yra nors vienas Len
kų prasimanymas nekenks
mingas Lietuvai. Bet tik 
gerai kad tos Lenkų radio 
žinios negirdėjo musų “tau
tiečiai” Amerikoje. Butų

surikę: “Žiūrėkit, ar mes 
nesakėm kad Voldemaras 
yra Lietuvos išdavikas: jau 
glaudžiasi prie Lenkų”.

Vėl Diktatūra
Lenkijai grąso diktatūra 

po Pilsudskio letena. Pil
sudskis atstovauja Lenkiš
ką fašizmą. Reiškia, po 
Lenkų fašistų letena turės 
kęsti priespaudą demokra
tiška Lenkų visuomenė. Fa
šizmas ar Lietuviškas, ar 
Itališkas ar Lenkiškas yra 
smerktinas.

Musų “demokratizmo gy
nėjams” laikas ruoštis į ko
vą už “demokratizmo prin
cipus” Lenkams. Jei to ne
darys tai pasirodys menki 
ir siauri demokratizmo pra
našai.

Amerikos Militarinės Lėšos
Suv. Valstijų lėšų biud

žeto iš kiekvieno dolario, 
72 centai eina išmokėjimui 
praeito karo lėšų ir prisi
rengimui bei pasilaikymui 
reikalingame stovyje karui 
koks galėtų pasitaikyt atei
tyje-

Sekančiam fiskaliam me
tui reikalinga $3,830,445,- 
321 suma, iš jos tik 18 cen
tų teks kitiems reikalams.

PRISIMINIMAI
Kas gal but meilesnio 
Už musų Tėvynę, 
Kas gi but gražesnio 
Kai šalis gimtinė?

Man traukia ten širdį 
Atlankyt brolelius,

/ Ir liūdna kai girdi 
Apie jų vargelius.

Norėčiau paguosti 
Aš jųjų varguose, 
Prie širdies priglausti, 
Suramint bėdose.

Ten seni tėveliai
Meldžiasi širdingai
Kad jųjų vaikeliai
Gyventų laimingai.

Svetimoj padangėj
Toli nuo savųjų, 
Apie juos svajojam 
Kaip smagu ten buvo.

Bet ne visiems gryžti
Ten prie jųjų, 
Daug čia turės mirti - 
N’atlankę tėvelių....

Laputė.i
KO?.....

Ko verki, širdele, kodėl tau liūdėti,
Juk turi mergelę, yra kas mylėti;
Jinai tave myli, save tau žadėjo,
Niekad nieko kito ji taip nemylėjo;
Dega jos akelės kai į mane žiuri,

' Skamba jos balselis kai prie manęs stovi; ■ 
Linksma kai paukštelė mane kai pamato, 
Rausta jos veideliai kai man žodį sako.

M. Petrauskas Susirgo
“Tėvynė” praneša gavus 

žinią jog sunkiai susirgo 
komp. Mikas Petrauskas ir 
išgabentas ligoninėn. Ko
kia liga nežinia, tačiau tai 
nesmagi naujiena. Komp. 
Petrauskas rengėsi šią žie
mą pervažiuoti su koncer
tais per Lietuvių kolonijas. 
Jei liga ilgiau užsitęstų ga
li jo planus suardyti.

To budžiu kad josios ilgai neregėjau, 
Jos saldžių kalbelių senai negirdėjau; 
Senai jos akelės jau man nežįbėjo, 
Jos meilios dainelės senai neskambėjo... 
Ak, ateik, mergele, ramink man širdelę, 
Uždainuok man savo jausmingą dainelę, 
Lai spindi man tavo skaistutės akelės, 
Leiski vėl paimti tavasias rankeles, 
Niekas neramina manosios širdelės, 
Kaip tik akelės mylimos mergelės, 
Paguoda mano jos meilus veidelis, 
Visas džiaugsmas mano jos tylus žodelis.

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Už dviejų savaičių klebonas Usavičius 

po evangelijai, Lenkiškai ir Lietuviškai 
nusiskundęs ant parapijonų kalbų, del ku
rių kun. Užupis turėjo pasitraukt, pasakė 
kad del senatvės jau nepajiegia daug dirbt, 
todėl prašęs kunigo Urbanavičiaus užimt 
jo vietą, bet tas del žmonių kalbų prašy
mą nepriėmė ir vyskupo prašė kitos vie
tos. Gabaus pasakė kad parapijos tvar
kos vedimui klebono vieton ateis iš Kalva
rijos kunigas Narkevičius. “Aš kiek ga
lėdamas eisiu visas kunigo pareigas, bet 
pas ligonį nevažiuosiu”, ir tuomi baigė, pa
rapijonų atsiprašydamas. , >

6. Kunigas J. Narkevičius. Buvo tai 
žmogus prasčiokas, blaivas, darbštus ir 
teisingas. Buvo jis didelis skupuobs ir pi
niguočius; turėjo didelį pasisekimą lote
rijoj, ir' laimėdavo dideles pinigų sumas. 
Jis buvo biskį ir filantropas, nes po atlai
dų susišaukdavo prie bažnyčios elgetas 
(kurie buvo verti vadintis elgetomis), ir 
visiems duodavo po dvi kapeikas. Svai
ginančių gėrimų pats negėrė ir baisiai ne
kentė girtuoklių. Draugais jis turėjo tik 
gubernatorių ir apskrities viršininką, to
dėl nieko nebijojo. Su ponais jis neturėjo 
nieko bendro. Su paprastais žmonėmis, 
ūkininkais, kalbėdavo nedaugę bet kuris 
jam pasirodydavo kalboje taktišku ir iš
mintingu su tuom pasikalbėdavo ilgesnį 
laiką ir vesdavosi parodyt savo darbus. 
Jis prie klėties turėjo daržinaitę, kurioje 
praleisdavo visą savo laiką, buosą nuo par
eigų. Turėjo įvairios medegos ir daug vi
sokių įrankių, todėl daržinaitėje dirbo iš 
medžio klumpėms padus, šaukštus, sam
čius, grėblius, spragilus ir panašius daly
kus, o iš kanapių vijo botagus, virves, ir tt. 
Tokiu budu jis visada buvo užimtas. Joki 
baliai jam nebuvo žinomi. Kalėdodamas 
jis tik pietus pas kokį ūkininką valgė ir 
daugiau niekur nepriimdavo jokių vaišių. 
Vieną žiemą būdamas be kamendoriaus, iš- 
kalėdojo visą parapiją per šešias savaites, 
ko kunigui Urbanavičiui užtekdavo pilnai 
trims mėnesiams. Narkevičius kalėdoda
mas ir bažnyčioj atlikdavo visus privalu
mus ir pas ligonius kai kada važiuodavo 
vidurnakčiais.

Jis savo buvimo Liubave atminčiai nu
veikė vieną didelį ir gražų darbą — gra
žiai sutvarkė kapus. Pirmiau kapai buvo 
lyg kiaulių suknaisiotįi; kur kas pamanė 
ten savo numirėlius laidojo, o žiemos me
tu, kad žemė įšalus, laidota daug į naujai 
užkastus kapus, kad nereiktų kas duobę. 
Kapai žmonių buyo greitai numindžioja- 
mi. Narkevičius su špitolninkais ir stip
resniais elgetomis nugriovė jau pasviru
sius, senus kryžius, išrovė senus medžius 
ir išilgai ir skersai kapus išdirbo kebus 
žmonių vaikščiojimui, ir juos apsodino 
jaunais beržais, liepomis, klevais ir šer
mukšniais. Numirėlius žmonės "turėjo lai- 
dot dviem rėdais, abiem pusėm vieno ka
bo, iš vieno kapų galo iki kitam, o tą ke
lią išlaidojus, tokia pat tvarka turėjo but 
laidojama (kitu kebu, vieną nuo kito 12 co
lių tolyje. Laidojami turėjo būti paeibu, 
be skirtumo ar numirėlis buvo turtingų, 
ar pavargėlių giminės. Kiekvienam kapui 
duota numeris ir tokiais numeriais buvo 
rašomi į knygas. Tokiu budu žmonės sa
vo mirusio giminės kapą galėjo atrast ir 
už kelių dešimčių metų. Ant kapų' sodint 
medžius uždraudė ir leido sodint tik gėles 
ir kokius žydinčius krumus. Šitą tvarką 
užvedęs kun. Narkevičius pats ją ir griež
tai dabojo*kad žmonės ją pildytų; neklau 
santiems grūmojo svietiškąją valdžia. 
Žmonėms s.u tokia tvarka apsipratus ir 
pakeliais medeliams suaugus, kapai išrodė 
lyg koks gražiai prižiūrimas, vaisinių me
džių sodas.

Tiek apie kun. Narkevičių. Apie jį 
teks dar kalbėt IX skyriuje, kalbant apie 
Lietuvystės atbudimą, kame kun. N. irgi 
nuveikė daug gražaus darbo.

7. Kunigas V. Bradunas. Jis atėjo 
į Liubavą vos įsišventęs į kunigus, vieton 
iškelto kun. Urbanavičius. Buvo jis kilęs 
Pajavonio parapijoje. Buvo tai labai sim
patiškas, švelnus ir mandagus kunigas. 
Liubave jis išbuvo 14 mėnesių. Visi jį be
galo mylėjo. Pavasario sulaukęs, atlieka
mu laiku šventorių. apsodino medeliais, jo 
krantus aplygino, užsėjo žole, prisodino 
gėlių ir žydinčių krumučių. Šventorius 
virto gražių darželiu. Vasaros dienų va
karais, pats, nusirengęs iki šliafrokui, ran
koves pasiraitojęs, klupščias kasinėjo duo
bukes, sodino krumus ir gėles, ir viedrais 
nešė vandenį pasodninkų palaistymui. Pa
skui juos aptvėrė tvoromis, kad žmonės 
nenumindžiotų, o patvoriais sutaisė elge
toms atsisėst suolus. Jis šventorių pada

rė labai panašiu į pirmaeilį Amerikonišką 
“parką”.

Gabaus nabagas nuvažiavo (rodos į 
Santaką) pas raupais sergantį ligonį, nuo 
to užsikrėtė ir sirgęs dvi savaites numirė 
didelėse kančiose. Mirimą jam paskaudi- 
no iš Kalvarijos pašauktas daktaras, kuris 
sumažinimui karščio, ligonį apkrovė ledais! 
Mirė nabagas, visas apsidengęs storu, juo
du šašu, nuo galvos viršaus iki kojų padų. 
Verkė jo visi parapijonai, verkė ir Liuba-1 
vo Žydai, sakydami: “Uj.... kam tas' 
šventas žmogus numiro ?!....”

. 8. Kunigas J. Sakalauskas. Jis iš kas- 
žin kur atkelta vieton mirusio kun. B ra
dimo. Išbuvo metą tiktai ir geros atmin-l 
ties nepaliko. Buvo tai didelis girtuoklis. 
Kartą išėjęs laikyt mišias (Gruodžio 8 d., 
1903 m.), girtu būdamas, ant laiptų pas au
kurą sudribo. Kun. Narkevičius iš klau
syklos nuėjęs jį prikėlė, nuvedęs zakristi- 
jon nurengė, ir pats pamaldas užbaigęs, 
išvažiavo pas dziakoną su skundu. .Už 
kiek laiko Sakalauskas iškelta į Lankeliš
kius (Vilkaviškio apsk.); nors ten kareia- 
mų nebuvo, tačiau jis ir ten girtuobavęs 
nesiliovė, tai vėliau jis uždaryta Smalėnų 
vienuolyne, ir turbut ten numirė.

9. Kun. A. Steponaitis, iš Kapčiamies
čio į Liubavą atsikraustė tą pačią dieną 
kurioje Sakalauskas išsikraustė. Ar jis 
ką minėtino nuveikė nespėjau patirt, nes 
netrukus man teko iškeliaut į Ameriką

IX. 
Lietuvystės atbudimas.

Lietuvystė Liubavo parapijoj, arba tei
singai kalbant, aplenkintoje jos dalyje, at
budo ir išsiplėtė savo rūšies evoliucijos 
budu. zMat žmonės iš prigimties Lietuviais 
būdami nešė Lenkų jiems primestą lieka
ną, bet laikui atėjus jie greitai tą primes
tą bekaną nuo savęs atstūmė. Reikėjo tik 
aisirast įtekmingesniems žmonėms, kurie 
jiems pamotų pas save ateit, ir jie tuojau 
atėjo. Prigimtis jiems neleido pasilikt to
kiais į kokius juos Lenkai vertė.

Kaip kas manytų ar aiškintų, tačiau 
faktas lieka faktu kad Lietuvystę Liuba
vo parapijoj atgaivino tub katalikų ku
nigai. Jie pradėję bažnyčioje sakyt Lietu
viškai pamokslus, tais pamokslais išbudi-1 
no iš Lenkiško snudubo aplenkintus Lie
tuvius, lėtai juos pripratino klausyti Lie
tuviškų pamokslų, ir taip dienoms slen
kant,, Lietuviškais pamokslais išbudinti, 
tie nabagai galiau pamilo savo kalbą, ku
rią Lenkai buvo jiems savotišku budu iš
plėšę.

Kad Lietuviškus pamokslus pradėjo 
Į sakyt kun. Narkevičius 1902 metais, kaip 
“Knygnešyje” rašo studentas J., tai yra 
gryna neteisybė.

Mano motinos atsiminimuose, bažny
čioje viskas buvo atliekama Lenkų kalba. 
Apie 1831 m. Liubavo bažnyčion atsilan
kanti vienuoliai Kamenduriai retkarčiais 

j paskaitydavo Lietuviškai evangeliją. Bis- 
kį vėliau pradėję atsilankyt vienuoliai Ma
rijonai (kun. Gilius, kun. Senkauskas) ret
karčiais pasakydavo Lietuviškai ir pamok
slą; nebuvo tai regubariški pamokslai, bet 
tik kaipo priedai prie pamokslų Lenkiškų, 

j Tie pamokslai nebuvo įdomus, nes kunigai 
buvo augę baudžiavos atmosferoje, tat jie 
tik liepė žmonėms klausyt ponų ir jiems 
ištikimai dirbt.

Stalinė druska turi daug 
gerų ypatybių, šalip padil- 
ginimo skonio.

Ji daugiau ir daugiau 
naudojama maudynėse, ir 
ji yra paprastu dalyku at
letiškuose klubuose. Atle
tai naudoja druską tryni- 
muisi pirm užsiėmimo savo 
darbe ir po to. Jie išsitri
na druska savo sušlapytą 
kūną ir paskui plaunasi.

Druska nuramina nuvar
gusius raumenis kurie per 
dieną tampomi. Atnaujina 
odos veikimą, atgaivina, ir 
svarbiausia visko suramina 
nervus. Sūdytame vande
nyje išsimaudžius, jautiesi 
ramesnis ir jaunesnis.

Sveikatos žinovai reko
menduoja druskos maudy
nes, supilant apie puskvor- 
tę druskos į kubilą van
dens. Ji taipgi gera vai
kams, atšabna nekurias jų 
mažas nesveikatas.

Druska gera mazgoti iš
augoms arba pučkams. Ji 
net nedaleidžia pučkų au
gimą.

Dentistai pataria šveisti 
dantis su druska. Druska 
gerai mazgoti akims, pra
šalina karštį ir sustiprina 
akių muskulus.

Nieko nėra geresnio kaip 
druska plaukti gerklei pa
prastuose suskaudėjimuose^ 
Reikia naudoti gerai užsu- 
dytą karštą vandenį ir gar
galiuoti.

AR MATĖT PIRMUTINI KANA
DOS LIETUVIU LAIKRAŠTI

i “KANADOS LIETUVI”?
Visi Lietuviai remkit naują Lie

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

Jo turinio mes negirsime, palieka
me tą jums patiems spręsti.

“Naujienos” pirmam “K. L.” pa
sirodžius šitaip atsiliepė: “‘Kana
dos Lietuvio’ leidėjai sugebėjo paga
minti tokį laikraštį kuris nedarytų 
ęėdos ir patyrusiems laikraštinin
kams.”

“Vienybė” sako: “Laikraštis žur- 
naluko formoje, spausdinamas mi- 
neografu, bet gyvai ir gabiai sure
daguotas.”

“Dirva” pataria savo skaitytojams 
“Kanados Lietuvį” užsisakyti ir pa
remti”, be to labai palankiai atsilie
pia apie juokų skyrių “Juokai ir 
Gryzbatos”, kuris gausiai iliustruo
tas.

“Kanados Lietuvyj” telpa įvairaus 
turinio straipsneliai, žinios iš Kana
dos Lietuvių gyvenimo, vaizdelių, 
apsakymėlių; yra ir juokų skyrius, 
“Juokai ir Gryzbatos”, 6 puslapiai 
su iliustracijomis, feljetonais, dai
nuškomis ir įvairiomis juokingomis 
gryzbatomis.
NEATIDĖLIODAMI UŽSISAKYKIT 

“KANADOS LIETUVI”
“Kanados Lietuvis” metams kai

nuoja: Kanadoje, Jung. Valstijose 
ir Britanijoje $1.25; Lietuvoje ir 
Pietų Amerikoje $1.50.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose.
Kaina 75c. Tvirtuose viršuose $1.

LIETUVOS 
ZEMLAPIAI 

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
I 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 z 

’nors, nuėjus krautu.Jp, pas daktarą, pas barzda, 
skutį, pas siuvėją, u’ tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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 buosą. Iš kitų ša
bų ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

Babies Love It
O -

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

krautu.Jp
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(Tąsa iš pereito num.)
Trečią dieną ramios ir geros kelionės 

po apleidimo našlės pilaitės, musų pabėgė
lis. prijojo nedidelį upeliuką, kurs atitekė
jo iš toliau, nuo kalnuotos dalies, kuri bu
vo apaugus mišku. Priešakyje matėsi gi
ria ir tankus krūmai, iš kur išėjo į gryną 
pievą upeliukas. Miške upelio šonais bu
vo aukštoki krantai. Upelio vanduo išro
dė labai tyras, taigi ištroškęs keleivis pri
jojo artyn, nulipo nuo arklio, privedė ark
lį gerti ir pats aukščiau paėjęs užsilenkė 
ant upelio ir atsigėrė.

Leido arkliui pasiganyti, ir tuoj vai
kinas pajuto kad jį pila šaltas prakaitas, 
spėkos apleidžia ir ima miegas. Nejaus
damas nieko blogo, tik miego norėdamas, 
išsyk bandė tam nepasiduoti, bet gabaus 
nepajiegė laikytis, ir sunkiai kojas vilk
damas traukė paskui save arklį paupeliu 
aukštyn, į pamiškę, į užveją, ir ten rengė
si prigulti ilsėtis.

Kur ėjo jau nematė, nes ėjo pusiau 
užmigęs, ir kas su juo paskui atsitiko Šei
rys nežinojo, bet mes pamatysime, ir pasi
darys baisu:

Štai, Šeirys, išvilktas visai nuogas, pri
rištas prie medžio, ir nors gyvas bet nieko 
nejaučia ir nežino. Aplink jį prie medžių 
matosi kaulai-skeletai kitų kitados buvu
sių žmonių-vyrų, iš ko lengvai suprasime 
kad ir jį'toks pat likimas laukia.

Aplink jį trusiasi sena, skarmaluose, 
susivėlus, moteriška, kurią galim pavadin
ti ragana, o kaip ji1 čia atsirado ir kaip 
Šeirys pakliuvo prie medžio tuojau pama
tysime. .

Miške, up'ėlib 'pakrantėj, buvo tos ra
ganos buvynė. Ji gyveno išsiriausus urvą 
stačiame krante, toli, toli nuo visų žmonių. 
Tik retkarčiais kas pasitaikydavo pro jos 
buvynę prakeliauti, ir jeigu tai raganai 
patiko, turėjo sutikti1 mirtį jos rankose.

Ji matė Šeirį — ritierį — atjojant, 
nujautė kad jis norės gert vandens, ir sku- 
bomis paleido upeliu svaiginančių ir mig
dančių bet nemarinančių nuodų, taigi van
duo buvo užnuodytas, ir Šeirys apsvaigo. 
Kada apsvaigęs ėjo į pamiškę, jį pasitiko 
ta ragana ir prilaikydama nusivedė prie 
medžio ir išrėdžius pririšo.

Šitaip ta moteriška keršino visiems iš 
vyrų eilės, ypač jauniems, gražiems ir tur
tingiems , kurie , užkliūdavo jos srityje. 
Biednų, paprastų vyrų ji neliesdavo, ir jei
gu tokis apsvaigdavo užnuodyto upelio 
vanderliu ji atgaivinus leisdavo keliauti 
savo keliu.

Raganos Kerštas
Keršino ji labai žiauriai, ką liudija 

prie medžių stogsanti kaulai, nuo kurių 
mėsos nudžiūvę ii’ nukritę.

Ji jau buvo sena, bet dar gyvent no
rėjo — gyvastis jai buvo brangi: juo il
giau gyvens tuo daugiau atkeršys tiems 
kurių kerštui ji gyveno; žinojo kad visi 
gyvastį' brangina, todėl savo auką paga
vus kankino palengva, išlėto, iki gyvybė 
apleisdavo Runą. Sugavus, pririšus prie 
medžio, svaigindavo kad neatgautų spė
kas; priėjus arti, iš nuogo tyčiodavosi, 
girdavo gražų kūną, veidą, akis, plaukus 
— taiš gražiais žodžiais kuriais vyrai mo
teriškas vilioja, iki nelaimingasis nualps
ta, pradeda merdėti, netenka gyvasties, 
ima puti, mėsos nukrinta, kaulai apnuogė- 
ja, ir lieka tušti skeletai.... Ar pasisekė 
kam iš jos nagų ištrukti sunku žinoti, nes 
tų žymių nelikę, bet apie nelaiminguosius 
kurie čia gyvastį paliko liudija prie me
džių stogsanti skeletai, kurių vienų jau gal
vos nukritę prie kojų, kitų visai subirę ir 
išsidraikę po žemę, o prie kitų medžių jau 
stogso kelintas kitas, ilgiems metams bė
gant.

Taigi štai Šeirys, tas skubantis gan-

ją neateis.... Bet tolyn dar labiau jąi 
rūpestis graužė ir Laura su didesniu neri
masčių ir priderama priklausomybe Ro
landui sakė kad jau ateina jai motinystė 
ir kad jis privalo rūpintis taip pat kaip ir 
ji kas bus su jų kūdikiu.

Laikas bėgo ir nyko. Rolandas pa
matė kad ji teisybę kalba, ir vieną dieną 
Laura savo mylimojo visai nesulaukė. Die
na praėjo, manė gal jis negalėjo ateiti, 
laukė kitos dienos, bet vėl nesulaukė. Pra-
dėjo ji vaikščioti tuose keliuose kur jis ap
link savo pilį vaikštinėja, bet daug sykių 
matė jį išsilenkiant iš kelio ir jos nepatė- 
mijant. Vieną sykį ji įsitaikė į sodą kur 
Rolandas po medžiu sėdėjo, ir pribėgus 
puolė jam po kojų prašydama pasigailėji
mo, o kada jis ją atstūmė, mergaitė pa
sileido bėgti į palocius prie jo tėvų apsi- 
skųsti. Rolandas ją pagavo ir išvarė per 
vartus, pagrąsindamas šunimis užpjudyti 
jeigu daugiau ateis, o jeigu tylės jis jai 
suteiks pagalbą, tegul sau augina kūdikį, 
jeigu susilauks. Jam tegul niekados nesi
rodė, nes gėdą padarysianti, — toks buvo 
j;> patvarkymas.

* * *
Gimė kūdikis, Laura labai jį mylėjo, 

ir pati sau davė jam vardą Rolandas, ką 
jeigu butų patyręs, grafas butų jai griež
tai uždraudęs. Taip ji mylėjo Rolandą kad

danešis apie užeinantį Lietuvai baisų pa
vojų, sulaikytas ir pasmerktas pavirsti į 
išdžiuvusių kaulų krūvelę.... Tuo tarpu 
Brandenburge Teutonai kryžeiviai lyg de
besis ruošiasi patraukti į šiaurryčius ir už-; 
gulti nekaltus, neprisirengusius žmones.

Prieš akis, apsvaigime, jam vaizduo
jasi jo buvusios mylimosios — Angutė, 
Katrė, Kristina, tai vėl bėga eilėmis tos 
raganos veidas: ji kartais išrodo sena ir 
šlykšti, kartais jauna ir graži — ir taip 
viskas maišosi, bėga; kartais dangus pro 
jo kojas plaukia, upelis į kalną teka; me
džiai vaikščioja, jis pats sparnais po orą 
skraido; pilna pieva matosi raitų moterų, 
maža kuo pasidengusių savo nuogumą; tai 
vėl užeina tamsuma, ima kaukti plėšrus 
žvėrys, aplinkui mato šliaužant baisiau
sius siaubūnus, kurių nasrai išsižioja to
kie dideli kad rodos viršus siekia dangų, 
o dantų vietoje auga medžiai. Kartais vie
toj raganos mato prieš save klūpančią sa
vo motiną, kuri iš jo kvatoja, arba grau
džiai verkia. Ant virvių sudribęs bando 
miegoti, bet vėl baisybės pasirodo ir išbu
dęs nori nutraukti virves, prašo raganos 
jį paliuosuoti, arba padengti jo nuogumą 
bet ji tik daugiau jam nuodų užsmalkina. 
ir vėl prasideda mintys banguoti ir vaiz
dai keistis.

Kodėl ji taip darė?
* * *

Šios raganos kerštas gražiems vyrams 
turi liūdną istoriją ir prasideda keli de- 
sėtkai metų atgal, dar tais laikais kuomet 
Šeirio visai pasaulyje nebuvo. .

Ji, kuomet buvo jauna, buvo labai gra
ži, ir nežiūrint jos-biednumo — nes buvr 
tik piemenaitė — ją mylėjo net didžiuna; 
jaunikaičiai. Ji žinojo savo gražumą, bei 
suprato ir savo laipsnį, taigi vengė ne sa
vo luomo vyrų. Bet vienas labai meilus ii 
lipšnus jaunas ir gražus grafas, užtikęs 
ją medžiodamas, taip prie jos prilipo ir 
pertikrino kad ji nėra niekuo prastesnė už 
visas kitas, kad ji jam patikėjo, ir many 
dama jog jis ją tikrai ir amžinai mylės ati
davė jam savo meilę. Pamilo ir ji jį iš pat 
sykio, bet slaptai ir atsargiai ir savo sva
jonėse apie jį manydavo kar mato prieš 
save dievaitį. Tikrai, jis buvo gražus, au
galotas ir labai jai meilus. Kuždėjo jis ja; 
apie jos akių žavėtinumą, lupų saldumą 
veidų gražumą, plaukų švelnumą, apie jos 
kūno dailumą, ir iki to prisiviliojo kad ji. 
tyra ir nekaltfi, sutikdavo, esant jiem toli 
nuo visų žmonių, saulėje atsistoti prieš jį 
nuoga ir leisdavo jam gėrėtis savimi. Jis 
pasakodavo kaip žingeidi ir žavejanti ji 
yra ir kaip nuobodžios ir įgrisnios yra jo 
kilmės moterys, kurių jis niekados nemy
lės, tik ją vieną.... Apteikdavo jis ją vi
sokiausiomis dovanomis, kurias ji, tačiau, 
turėdavo slėpti nuo savų žmonių, kad ne
pamatytų, nes liktų visų paniekinta kaipo 
nedorėlė.

Jos vardas buvo Laura. Jos mylėtinis 
vadinosi Rolandas.

Nors jo tėvai sekiojo jo pėdas, bet sa
vo slaptą meilę prie tos kalnų gražuolės jis 
mokėjo išsergėti; ir nors jos tėvai bandė 
išgauti jos paslaptis ir kodėl ji taip žymiai 
persikeitus ir nuo savų atsiskyrus, ji tylė
davo ir gyveno savo svajų dienas, klausy
dama Rolando pasakų apie jųdviejų bu- 
sintį laimingą gyvenimą, ir tęsė savo sap
nus, iki mergaitė — nes ji buvo penkioli
kos metų — pasijuto kad jau pastojus mo
tina.

Vėl ji sutiko kalnuose — savo slapto
je sueigos vietoje — savo mylimąjį, ir ap
sakė jam savo paslaptį, ką Rolandas iš
klausė labai šaltai ir pasakė netikįs kad 
taip butų, ir liepė jai netikėti, nes jai tik 
taip rodąsi, viskas praeis ir bus gerai. To 

j liau mergaitė daugiau ir baimingiau apie 
tai jam kalbėjo, ir jis pradėjo bartis kad 
to visai neužsimindinėtų, nes jis visai pas

PUIKIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!

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

Ifir Jau GATAVA! "W

KRYŽEIVIS

Puslapiu Didumo
Tik $1

Apdaryta $1.50
“Kryžeivis” bus puikiausia Kalėdų Dovana inteligentiškam draugui 
ar draugei arba giminei čia arba Lietuvoje. Paskubėkit išsirašyti pa
tys sau arba kaipo dovaną. '•

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:

‘'DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

atsisakė ir savo .tėvams išduoti kas buvo 
jos kūdikio tėvas, ir viską pergyveno ir ži
nojo tik sau. viena.

Kuomet kūdikėlį išsinešdavo į lauką, 
laukuose būdama jei matė keliu jojantį 
Rolandą sakydavo savo kūdikiui: Ve, sū
neli, štai tavo tėvelis.... bet taip patykiai 
kad niekas nenugirstų.

Ir viskas rodos buv.o gerai: -ji supra
to, kaip Rolandas įtikrino, kad ji yra ne jo 
luomo, jis negali jos imti, ir taip turėjo
būti. Bet atėjo Laurai liūdna diena kada 
išgirdo jog Rolandas ima sau moterį — ki
to 'grafo dukterį.... Išgirdo, ir taip sto
josi — niekas 1 nepakeis. Įvyko iškilmin
gos vestuvės ir visi džiaugėsi, išskyrus 
Lauros, kuri nekentė tos kuri užėmė vietą 
šalę jos mylimojo....

Bet ir prie to turėjo priprasti, kaip 
štai atsitiko dar baisesnis dalykas. Lai
kui bėgant, Lauros šuneliui augant, žmo
nės ėmė žiūrėti ir šnekėti kad jis Į ką tai 
labai panašus — ot tiesiog tas ir tas, ir 
drąsesnės bobos pasakė atvirai kad ne į 
ką kitą panašus kaip į Rolandą, jaunąjį 
grafą. Juk 'iš dangaus kūdikis neatsira
do, turėjo kas nors būti jo tėvas, kalbėjo 
visi, ir dabar, vaikučio veidui aiškėjant 
visi pažino į ką jis panėši, ir, kalbos plito 
labyn ir platyn iki pasiekė net Rolando 
žmonos ausis!

(Bus daugiau)

“Kryžeivio” 
PRENUMERATORIAI

SVARBI PASTABA:
Iki galo šių metų skelb

sime vardus “Dirvoje” visų 
kurie “Kryveižį” užsisakys.

Bet patariame skubėti su 
užsakymais, nes “Kryžei
vio” greit neliks, kaip neli
ko kitų žingeidžių apysakų.

Tėmykit: Apysakos skai
tymo “Dirvoje” dar bus iki 
Vasario mėnesio, taigi ne
laukit, isširašykit “Kryžei
vį” (knygą) dabar ir žino- 
sit kaip dalykas baigiasi.

Nepadarykit klaidos kaip 
padarė kiti su kitomis kny
gomis, dabar ■ ir labiausia 
norėdami negali gauti, nes 
pas mus išsibaigė.

H
A. Merkevičienė, iš Mus

kegon, Mich, užsirašė “Kry
žeivį”, prisiuntė $1.

Julė Lendraitienė, Wor
cester, Mass., prisiuntė už 
“Kryžeivį” $1.

Ona Regalis, New Bri
tain, Conn., išsirašė “Var
gšų Karalienę”, “Sapniny- 
ką” ir metams “Dirvą”. 
. .J. Novegrockis, New Bri
tain, Conn., prisiuntė $1 už 
“Kryžeivį” ir $2 už “Dir
vą”.

M. Kilikevičia, Baltimo
re, Md., prisiuntė $1 už 
“Kryžeivį”.

P. C. Salus, Brockton, 
Mass., rašo: Siunčiu $2 už 
“Dirvą”, $2 už “Žmonijos 
Istoriją”, $1.50 už “Kryžei
vį” ir $1 už “Vargšų Kara
lienę”.

Jonas Račkus, Newark, 
N'.' J., rašo: Siunčiu $1 už 
“Kryžeivį”.
..B. Matulevičienė, iš Par
ma, O., atsilankius užsimo
kėjo $2 už “Dirvą”, $1 už 
“Kryžeivį” ir $1 už “Dak
taras Kišenių je”.

A. J. Martišauskas, vieti
nis, užsimokėjo $1 už “Kry
žeivį”.

Jonas Tamulynas, Cam
bridge, Mass., rašo: Gavau 
nuo savo draugo jūsų skel
bimą apie knygą “Kryžei
vis” taigi siunčiu $1.50, ir 
meldžiu mane įrašyt į pre
numeratorius.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, 111.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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



DIRVA

KIT ELEKTRIŠKAS 
kLĖDŲ DOVANAS

virimo ir kepimo padargų, visokių 
darbą palengvinančių mašinų, valy
tojų ir tt. PASVALYS

tug kas laukia Kalėdų sų iš
tiš klausimais ką kam dova-

inku nupirkti Kalėdų dova- 
augams ir giminėms, bet sun- 
pręsti ką kam nupirkti. Ypač 
apdovanoji tuos pačius metas 
to.
*asdama lead sunku yra išrin- 
ialėdines dovanas, Electrical 
i sudarė surašą elektriškų do- 
kurios tinka visokiems žmo- 
ir visokiems amžiams.
triškas laukas yra labai di- 
r yra produktų nuo lempų iki 
>jų. Taigi nesunku tokį sura
dai padaryti.
irims yra tinkamų dovanų tai

Kaslink vyrų, jiems yra skaity
mui lempų, elektriškų įrankių gara- 
džiams, šviesų ir cigarų degtuvų. ■ 

Tarp dovanų vaikams, yra elek
triškų žaislų ir kitokių dalykų. Yra 
tinkamų dalykų mergaitėms.

Kurie mano pirkti elektriškas do-I 
vanas gali apžiūrėti tuos daiktus 
Parodoj Visko Elektriško del namtj,' 
14-tas aukštas Hotel Statler, Euclid 
avė. ir E. 12th st. čia Elektriška 
Lyga užlaiko pilną išstatą visko kas 
tik randasi, bet nieko nesiūlo par
duoti. Pasirinkę kas jums patinka 
galit pirkti kur jums geriausia.

Paroda atdara tarp 9 ir 5 kas1- 
dien išskyrus sekmadienius. Nėra 
jdkios įžangos mokėsties.SANDARA”

DARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio . nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

DARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

DARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

‘Sandara” Pub. Company
51 So. Halsted Street Chicago, Ill.

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
kų 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 į 

“Studija su dviem parodos langais” į
— Telefonas Randolph 3535 — J

SERGANTI ŽMONES |
TEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ?

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. Ž
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- 
ią, 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 sUeiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

feigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
linai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
Jr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
mintus kūno organus.
Ziskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
0406 Euclid Ave. • Kampas E. 105th St. Cleveland 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedėldieniais nue 10 iki 1.

rospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI 

erkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
inkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam.
400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Negaliu nieko pasakyti iš 
gilios senovės Pasvalio per
gyventų) laikų. Pasakysiu 
šį tą ką atsimenu apie Pas
valį iš savo dienų, dar prieš 
pasaulinį karą ir dabar.

Pasvalys guli beveik slė
nyje, bet pats miestas ir 
apielinkės yra apdovanotos 
nepaprastai gražiomis gam
tos vietomis. Retai kur ga
lima rast tokių gražių apie- 
linkių kaip Pasvalio —tiš- 
vingiųotų upėmis, jų kran
tais išpuoštais, žaliais alks
nynais.

Per miestą teka dvi upės, 
Levena ir Svalė. Miestas ir 
pavadintas nuo Svalės. Pa
svalyje randasi keletas sie
ros šaltinių, iš kurių vie
nas yra daugiausia pagar
sėjęs sieriniu vandeniu. Čia 
vasaros metu suvažiuoja 
nemažai žmonių gydytis 
nuo reumatizmo iš įvairių 
Lietuvos vietų.

Prieš pasaulinį karą Pa
svalys nekaip atrodė, namai 
buvo prastoki, gatvės ne
brukuotos, turėjo tik 2,000 
gyventojų. Prekyba vystė
si neblogiausia. Buvo svar
bus sustojimo centras va
žiuojantiems į Rygą. Ki
lus pasauliniam karui, var
gšas Pasvalys daug nuken
tėjo. Rusų valdžios buvo 
padaryta pirma skaitlinga 
mobilizacija, nuo kurios 
daug nukentėjo miestas ir 
apielinkės. Liko tik vienos 
moterys, visi vyrai buvo pa
imti į kariuomenę. Atim
tą gyvuliai, žemė liko ne
apdirbta. '

Karo pradžia iš pirmų 
dienų nepaprastą smūgį da- 
vė prekybai, iš pirmų dienų 
viskas lyg apmirė. Per ko
kius du mėnesiu prieš Vo
kiečių užėjimą buvo duota 
įsakymas Rusų valdžios vi
siems Panevėžio apskrities 
Žydams išsikraustyt per 24 
valandas iš to apskrities, 
kad Vokieičai jų nepapirk- 
tų. Jiems buvo leista apsi
stoti Biržų ir kitose apielin- 
kėse. Per tokį trumpą lai
ką jie nieko negalėjo spėti 
pasiimti su savim. Krautu
vės paliko pilnos visokių ge
rybių.

1915 m. Rusai apleisdami 
Lietuvą, beveik visai sunai
kino Pasvalį, daugumoj vie
tų tik pelenai teliko. Abu 
tiltai per Levenį ir Svalią 
liko sudeginti. Žmonės bi
jodami mūšio apleido savo 
namus, išbėgo į miškus, iš
lakstė, o kiti net visai ap
leido savo šalį ir išbėgo į to
limą Rusiją.

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

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

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- BS 
no. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama fg| 
>e skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis- jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- 
SIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. ■

Į vieną naktį Rusų kariu- 
menė apleido Pasvalį pali
kus liepsnojantį ugnies lie
žuviais. Po kelių valandų 
Pasvalį aplankė nauji sve
čiai Vokiečiai, pasveikino 
keletu granatų.

Vokiečiams užėjus, tuoj 
pasijuto kita tvarka, nauji 
šeimininkai pradėjo savaip 
elgtis. Jiems nereikėjo nei 
rekvizicijos, ką pamatė tą 
ėmė. Žydų tuo laiku jau 
nebuvo Pasvalyj, tai iš kai
mų biednuomenė ėmė rink
tis sau butus kur tik rado 
tuščius.

Vokiečiai išbuvę metus 
laiko tuoj pradėjo iš Lietu
vos gabenti mišką, gyvulius 
į Vokietiją, mat čia tomis 
medegomis turtingas kraš
tas. Susisiekimas su Pas
valiu buvo labai blogas tai 
sumanė tiesti siaurąjį gelž- 
kelį nuo Šiaulių į Biržus, to 
gelžkelio ruožas siekia Pa
svalį. Daugiausia darbo 
prie gelžkelio tiesimo atli
ko Rusų belaisviai, bet ir 
daugumas biednuo menės 
gavo darbo. Užtai tai ver
ta pasakyti Vokiečiams dė
kui, jų dėka ir dabar turi 
geresnį susisiekimą.

1918 m. Vokiečiams ap
leidžiant Lietuvą, ir Pasva
lio miestelis paliko be jo
kios tvarkos ir valdžios, už
tai sukilimai ir mušis tęsė
si per mėnesį laiko. Per me
tus pora kartų miestelį bu
vo paėmę vietiniai bolševi
kai valdyti, tik (tretį kartą 
nuvertė jų valcįžią iš paėmė 
į savo rankas Atėjus iš Ru
sijos vadinamoji raudonoji 
kariumėnė. Per 6 savaites 
laikę Rusai valdžią savo 
rankose, 1919 metais aplei
do.

Po tų visų vargų mieste
lis žymiai ėmė augti visais 
atžvilgiais. 1920 m. buvo 
tapęs apskrities miestu; bet 
neilgai tą garbę turėjo: 
Biržiečiai turėjo daugiau 
pritarimo Kaune ir 1924 m. 
iš Pasvalio apskritis buvo 
perkelta į Biržus, taip pasi
liko ir iki šių dienų.

Šiuo laiku miestelis turi 
3,000 gyventojų. Taip pat 
turi keliolika įstaigų: paš
tas, Lietuvos Bankas, Žy
dų 'bankas, du smulkaus 
kredito bankai, keletas mo
kyklų, vidurinė, aukštoji, 
dvi liaudies mokyklos, ir 
Žydų liaudies mokykla.

Pramonės įstaigų taip pat 
turi, pastatyta du gariniai 
malūnai. Prekybos atžvil
giu gyvuoja neblogiausia, 
turi apie dešimts manufak
tūros krautuvių ir kitų.

Šiuo laiku visai gražiai 
atrodo, turi keliolika gražių 
namų, gatvės brukuotos, 
paskutiniu laiku padarė ci- 
mento šaligatvius. Taip pat 
per Levenį ir Svalią nuties
ta gražus cimentiniai tiltai. 
1927 metais įvesta elektros 
šviesa. J. Armonas.

Akrono Naujienos
- 

Biznieriaus p. Petraičio 
žmona labai apsirgo. Jai 
darė operaciją ligoninėje; 
po operacijos parvežta na
mon. Sveikata šiek tiek 
pagerėjo.

65 užmušta. Automobi
lių nelaimėse Akrone per 
12 mėnesių iki Lapkričio 30 
dienai užmušta 65 ypatos, 
kuomet pernai per tiek pat 
laiko suvažinėta tik 50 ypa
tų.

Iš 78 didesnių miestų su
rinktos žinios rodo kad per 
tą pat 12 mėnesių laiką už
mušta automobilių nelaimė
se 1,159 ypatų daugiau ne
gu tuose pat miestuose me
tai pirmiau. Per 12 mėne
sių tuose miestuose automo
bilių nelaimėse užmušta vi
so 7,053 ypatos.

Skrabas laukia teismo.
Charles Skraba, iš Barber
ton, kuris nušovė savo pa

čią ir po to pats norėjo nu
sišaut, bet susižeidė ir pa
gijo, dabar laukia teismo 
už žmogžudystę.

Reikalauja didesnių algų. 
Summitt apskrities komisi- 
jonieriai reikalauja padidi
nimo algų apskrities šeri
fams ir kitiems viršinin
kams bendroje sumoje $16,- 
000.

AKRONIEČ1Ų ŽINIAI 
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata už 
“Dirvų” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laikų ir lė
šas. Kas naujų užsirašys “Dirvų” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygų 
dovanų.

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

. ' Telefonas Main 5807

<ų padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.
Užšisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate s 

įuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligų. Viskas užlaiko- U 
na paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00.

DOCTOIx BAILE Y ‘specialistas‘I
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsikirpto šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KA LBAM LIETUVIŠKAI. /

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

AT ALL DRUGGISTS

Tiesiog iš Richman’s 
Nuosavos Siuvyklos r 

Jums — be Tarpininko 
Pelno

RICHMAN 
BROTHERS 
725-31 EUCLID AVE.

ONTARIO & PROSPEC i 
5716 BROADWAY

Pirkit; sau SIUTĄ 
arba Overkotą
UŽ PAPRASTA KAINA KAIP VIENĄ

Tą galima padaryti pas Richman’s be nusto
jimo rūšies gerumo. Bent siutas ir overko- 
tas kokį pasirinksit bus geros moterijos, tin
kamai pritaikyta, geriausio stiliaus, ir pui
kaus darbo kokis galima rasti tik rūbuose už 
kuriuos kitar mokat dusyk tiek negu kainuo
ja pas Richman Brothers kurie turi pardavi
mo galimybes per 40 krautuvių.

Jus patirsit jog mes prisiruošę pritaikyt jums 
stilių kokis tik jums tinka — bent spalvos ir 
materijos. Kokį geresnį investmentą galėtu
mėt rasti už savo Kalėdinius Pinigus kaip sau 
Richman siutą ir overkotą?

Bent Overkotas, Biznio Siutas arba 
Išeiginis Siutas Kiekvienoj Richman 
Krautuvėj per visas S. V. Visuomet 

Viena Kaina.

THE RICHMAN BROS. CO.
Trys Clevelando Krautuvės

725 EUCLID AVENUE PROSPECT ir ONTARIO 
5716 BROADWAY

Broadway Krautuvė Atdara Vakarais ir 9 Valandai.
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$ IŠ LIETUVOS B
NAUJA MOKYKLA

1I Kaune atidaryta didžiau- 
I į šia ir gražiausia pradžios 
I mokykla visoj Lietuvoj—tai 
I naujoji d-ro Kudirkos vardo 
h mokykla Trakų gatvėje.

Tos mokyklos namai iš- 
j i, kilmingai atidaryti ir pa-l 

Į šventinti pereitą šeštadieni 
- vakare, minint "d-ro Vincos 

Kudirkos mirties 30 metą 
sukaktuvės. Iškilmėse daly-, 
vavo švietimo ministeris p. 
inž. Šakenis, savivaldybių 
departmento direktorius p. 
Jasiukaitis, miesto burmis-, 
tras p. J. Vileišis ir abu mie
sto tarybos pirmininkas p. 
Digrys, miesto savivaldybės 
švietimo komisija ir šiaip 

" nemažai švečių ir visi tos 
I mokyklos mokyto jai-jos su 
I pradžios mokyklų inspekto- 
| rium p. Palukaičiu.

Mokyklą pašventino Kar
melitų parapijos, kurios ra
jone mokykla yra, klebonas 
kun. Mieleška .Ta proga jis 
pasakė ir prakalbą, reikšda 
mas džiaugsmo, kad jo pa
rapijos neturtingi vaikučiai 
dabar turės erdvią, gražią 
ir sveiką mokyklą. Tai esąs 
kaip ir atsilyginimas musų 
naudžiai ją mylėjusio ir 
švietusio Dr. Vinco Kudir
kos vardu, kuriam pačiam 
tekę mokslus eiti labai var
gingomis sąlygomis, kuriose 

I jisai ir savo sveikatą prara
dęs ir dėl to peranksti nu- 

į žengęs Į kapą.
r Miesto burmistras p. Vįū 
] leisis šia proga nusiskurid^ 
' kad miestas dėl lėšų stokok 

ligšiol iš apie 50 savo prą 
džios mokyklų su 128 kom 
plektais teturėjo tik 6 mo
kyklas nusaviuose namuose 
su 16 kompletų. Dabar pri
sidėjo ši mokykla su dešim
čia kompletų. Miesto val
dyba bent po vienerius tu
klus pradžios mokyklos nau
jus namus nors ir po ma
žiau komplektų kiekvienur. 
To busią ir siekiama.

Iškilmių dalyviai pasirašė 
■ tam tikrą iškilmingo moky

klos atidarymo aktą. Pas
kui, prie bendros arbatėlės, 
pasakyta daug gražių kalbų. 
Kalbėjo švietimo ministeris 
p. Šakenis, d-ras Jonas Šliu
pas, prof, d-ras Bagdonas, 
kunigaikštis J. Gediminas- 
Beržanskis-Klausutis. Nuo 

Į 1877 m. liaudies mokytojo 
I darbą dirbęs inspektorius p. 
• Palukaitis (šie visi keturi

Turime bulvių už 132,000,- 
•000 litų.

Jau galutinai apskaičiuo
ta, kad šiemet Lietuvoje 
bulvėmis apsodinta buvo 
132,000 ha, gi pernai 121,000 
ha. Vadinasi, musų ūkinin
kai ir po nederlingų 1929 
metų sugebėjo surasti ir 
užsodinti tokį dideli plotą.

Manoma kad šiais metais 
j iš vieno ha vidutiniškai gau 
ta apie 250 centnerių bulvių, 
o iš viso ploto apie 33,000,- 
000 centnerių. Skaitant cen
tneri po 4 lit., visas šių me
tų bulvių derlius bus davęs 
apie 132,000,000 litų.

Dr. J. Basanavičiaus liau
dies universiteto atidary

mas.
Šančiuose (Kaune) Lapk. 

17 d. įvyko Dr. J. Basana
vičiaus liaudies universiteto 
atidarymas su prof. I. 
Tamošaičio įžanginė paskai 
ta apie “Santykius kultūros 
elementų su auklėjimu”. A- 
tidaryman atsilankė ir Kau
no m. pr. mokyklų inspekto
rius p. V. Palukaitis.

Gerb. prelegentas paskai
tos pradžioje apsidžiaugė' 
matąs, kad žmonės kas kar
tas labiau tolsta- nuo tai j 
vad. “bačkininkų kultūros” 
ir ima domėtis mokslų, ap- 
švieta, kad musų liaudis pa
rodo sąyo rimtumą.

Toliau savo paskaitoje, 
nurodė tuos kultūros ele- 

-mentus, kurie Įeina j žmoni
jos auklėjimo programą iv 
kartu pabrėžė, kad tas žmo
nijos auklėjimas neturi eiti 
siaura vaga, t. y. vienpusiš
kai, bet turi eiti vispusiškai 
suprasta kultūra, o tuomet 
ir pats kultūrinis auklėji
mas eis tinkamu keliu. Ne 
tik protas reikalingas kūno. 
Siauras intelektualizmas ga
li pražudyt žmoniją. Nuo jo 
reikią šalintis. Atsikratę 

J nuo siauro intelektualizmo, 
1 o paėmę pagrindan visa
pusišką žmogaus auklėjimą 
ir etiką žmogaus išauklėji
mą ir jo etiką, tuomet dirb
sime tautinį-patriotinį dar
bą ir padėsime savo tautos 
piliečiams siekti apšvietos. 
Tik tuomet žmogus bus tau
rus, kada jis klausys etikos, 
kada jam bus duodamas vis-- 
pusiškas išsilavinimas.

“L. A.”

SMULKIOS ŽINIOS
Lietuvos žemės ūkio mi

nisterijai paskirta milijonas 
litų, už kuriuos bus super
kama didesnis javų ištek-| 
liūs, idant išlaikyti viduti-1 
nišką javų kainą.

Kaune, Šančiuose būda
vo jama stiklo fabrikas, ku
ris šiose dienose pradės dir
bti.

Lietuvos Koperatyvų Su
jungos atstovas išvažiavo į 
Švediją ir Daniją susipažin
ti su kai kuriais didesniais 
tų valstybių pasiūlymais 
pirkti nuo jų sėklinių javų 
ir kitų dalykų.

Netoli Kauno gražioj ir 
sveikatos atžvilgiu labai ge
roj vietoj, Panemunės gi
rioje ant Nemuno kranto,

baigiami budavoti dideli
džiovininkų ligoninei na
mai.

Laikraštininkai Šalčius ir 
Paškevičius išvažiavo mo- 
torcikliu kelionei aplink pa
saulį. Savo kelionę pirmiau
sia atliks per Vokietiją.

Kauno vandentiekio dar
bai jau baigiami atlikti. Vi
sam Kaunui prie vienos vie

tos tapo iškasta 10 šulinių. 
Vandentiekis dar pirm me
tų pabaigos pradės veikti.

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

“Visuomet geriausios prekes 
už mažiausia pinigų”

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

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

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

GIVE SOMETHING ELECTRICAL

ATLIKIT KALĖDINIUS PIRKIMUS ANKSTI

Smagumas ir Sveikata, grože ir patogumas, liuo- 
sybė nuo darbo ir rupesnio —- viskas tas galima su
teikti parenkant Kalėdų dovanoms ką nors Elek
triško — tų dalykų yra tiek daug, juos lengva pa
sirinkti iš apačioje telpamo surašo, ir jie prieinami 
kiekvieno kišenių!, tinkami kiekvienai ypatai — 
net brangiausi dalykai jums pasiekiami, nes jie 
parduodami ant išsimokėjimo — ir Elektriškos 
Dovanos yra tokios moderniškos^ tokios puikios, 
kad jas per visą pasaulį mėgsta.

buvę Dr. V. Kudirkos kas 
bendradarbis, kas draugas), 
pačios mokyklos mokytoj į 
vardu mokyt, p. Papečkys, 
mokyklos tėvų komiteto pir
mininkas p. Kaukorius ir ki 
ti. Atsakinėjo kalbėto jfins 
burmistras p. J. Vileišis, 1

Kalėdos Artinasi
Turiu gražių atviručių su vokais, 

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

A. S. K ULBI S
12008 Superior av. Cleveland, O.

1 Tel- CHerry 2370 1

į P. J. KERŠIS *
T baigęs Teisių Mokyklų Cumber- į 
X land Universitete, darbuojas su a 
4 Teisių Ofisu advokato 4
4 Anderson & Marriott | 
t 308 Engineers Bldg. 1 
4 kur su visais teisių reikalais 4 
4 Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir į 
4 Rusai draugai kreipdamiesi tu- 1 4 rėš teisingų patarnavimų. 4

Lietuvių Vokiečių komisija 
ginčytinais klausimais 

spręsti vėl tarsis 1930 m.
Klaipėda. XI. 13. (Elta). 

Klaipėdos krašto guberna
toriaus rūmuose įvyko miš
rios vokiečių lietuvių komi
sijos ginčytiniems pilietybės 
klausimams spręsti posėdis. 
I posėdį iš Kauno buvo at
vykę užsienių reikalų minis
terijos referentas p. Daili- 
dė ir vidaus reikalų minis
terijos pilietybės reikalams 
referentas p. Banaitis. Iš 
vokiečių pusės dalyvavo mi
nisterijų patarėjai p. He
ring ir p. Meyer. Posėdy bu
vo aptarta komisijos darbų, 
tvarka ir nutarta tolesniems 
pasitarimams susitikti 1930 
metais sausio 21 d. Kara
liaučiuje Lietuvos delegatai 
tą patį vakarą išvyko į Kau
ną. _____ ________ _ j

Aplankykit Parodą Visko Elektriško del Narnų, 
I 4-tas aukštas, Hotel Statler — atsineškit šitą su
rašą su savim — apžiūrėkit pilną išstatymą Elek
triškų Dalykų — pasirinkit čionai, ramiai, pato
giai — pasižymekit surašė raides kam ką norit nu
pirkti — tada pirkit kur jums patinka.

... Air Purifier
... Boudoir Lamps
... Bridge Lamps
... Chafing Dish
.. .Clothes Washer
...Cooker
... Corn Popper
... Candlesticks
... Curling Iron
... Desk Lamp
...Dish Washer
... Floor Lamp
...Grill
>.. Hair Dryer
.. . Health Exerciser

.. Health Lamp

.. Heater

.. Hot Plate

.. Immersion Heater

.. Iron.

.. Ironing Machine

. .Juice Extractor

.. Kitchen Aid

. .Lamp Shades

.. Library Lamp

.. Ligthing Fixtures

.. Massage Vibrator

.. Percolator

.. Piano Lamp

.. Radio

,.. Range
... Refrigerator
... Sewing Lamp
.. . Sewing Machine
.. .Study Lamp
... Table Lamp
... Table Stove
...Tea Samovar
...Toaster
... Torchieres
...Toys
.. . Tree Lights 
...Vacuum Cleaner 
/.-.Waffle Iron 
...Warming Pad

EXHIBIT OF EVERYTHING ELECTRICAL
1 4 T H FLOOR » HO T^E L STATLER • P

FOR THE HOME
ROSPECT 3 4 6 6

T H E * E L E C T R I C A L * L E A G U E

L 
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lte
l

3
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Kas Girdėt Clevetende-Apielinkese |į
6820 Superior Av

“URVĄ’
The only I 

Published
Ohio Lit
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Canada anc 
Lithuania a
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6820 Super

SPORTAS Risko turi kitas muštynes 
New Yorke Gruodžio 27 d. 
su Griffith. Kuris iš jų 
laimės tam bus proga susi
tikti su Šarkiu Floridoj už 
kokių poros mėnesių.

Gavo kunigą. Vietos Lie
tuvių nauja R. K. parapija 
sulaukė klebono. Kun. An- 

i tano'Karužiškio, iš Youngs- 
Prieškalėdinis vakaras, towno. Sako kad Kun. Ka- 

Per daugelį metų prieš Ka- ružiškis yra tikras Lietuvis 
ledas Lietuvių parapijinėje patriotas, mylintis savo kal- 

. bą ir tautą, už ką jį Young- 
;towno Lietimai mylėjo. .

Pirmas mišias naujas kle-Į 
ys šį sekmadienį,!

apie 10:30 ryte., Five Points;
bus statoma Kalėdiniai vai- teatro salėj, ant' St. Clair į tai;pio„la'iillin?osi ratelius-. | 6. Ruošti koncertus, teatn

Jj.! baksus, paskaitas, referatus,
į parodas.

Atdara vakarais. .7 el. Randolph 1476 I

KUDIRKINĖJ KOMU-į “Grinoriai” Rengia Va- 
NISTAI IŠMESTI | karą Sausio 19 d.

Tie nekenčiami “fašistai” 
Cleveland© pasijudino i . 
kad ėmė šluoti komunistus I šio laiko ateivių arba “gri- 
iš savo draugijų tai tie tik įnorių” susirinkimas, įstojo 
dulkėmis išgužėjo. į organizaciją dar keli nau-

Po pergalės SLA. 14-toj ji nariai, taip kad organiza- 
kuopoj, už poros dienų, 6 d. cija jau auga ir jau siekia 
Gruodžio Dr. V. Kudirkos netoli 20 narių, vyrų ir mo- 
susirinkime padarė tą patį, teriškų.

Šiame susirinkime priim- 
ir draugijėlės įstatų pro- 

Įjektas, kuris teina kitoje 
vietoje šiame puslapyje.

Organizacija užvadinta 
Lietuvių Meno Kuopa. Tai 
gal bus tik laikinas vardas, 
o gal ir ant visados pasiliks 
jeigu bus galutinai užtvir-

‘fašistai” Pereitą šeštadienio vaka-| , . .
irjrą “Dirvoje” įvyko kitas lsa^Je buvo paskutinį sek-1

madienį rengiama didelis iri 
Įvairus programas. Šymet bonas laiky, 
taip pat, Gruodžio 22 d., * "

“Grinorių” Meno Orga
nizacijos Įstatų 

Projektas 
skyrius i. •

Vardas šios organizacijos bus 
kantis: Lietuvių Meno Kuopa.

SKYRIUS 2. 
Tikslas:

Lietuviu Meno Kuopos tikslas bus:
1. Kelti tautišką idėją tarpe Ame

rikos Lietuvių, žadinti jų tautiškus 
jausmus Lietuvių tautos daile, menu 
ir tautiškomis tradicijomis.

, 2. Kovoti su darkytojais Lietuvių 
kalbos ir tautiškų įpročių.

3. z Visomis įmonėkis skleisti Lie
tuvių tarpe Lietuvišką dailę-meną.

4. Spausdinti ir platinti tautišką 
1Į dailiąją literatūrą, ir tt.
S j 5. Organizuoti biblioteką ir savi-

ir toje'vienoje iš didžiausių 
ir turtingiausių Clevelando į- 
Lietuvių draugijų, valdybo- Į ‘ 
.je neliko nei vieno komunis
to. Jie šioje draugijoje tu
rėjo net kelis, tarp jų ir iž
dininką;7 Bet nuo šio susi
rinkimo jie iššluoti iki pas
kutiniam, net durų maršai-, 
ka, kurs taip kovojo už sa-j tinta, 
vo garbingą vietą, tapo iš-’ 
mestas.

Balsavimų pasekmės pa
rodys kokia begėdystė da
rėsi, ačiū musų tautininkų 
snūduriavimui. Šiais 'me
tais. draugija turi apie 335 
narius, o tik apie desėtkas 
akiplėšų komunistų, su ke
liolika savo suklaidintų pa
sekėjų, įlysdavo Į draugijos 
valdybą ir vyraudavo.

1930 metų valdybon inėjo 
visi tautininkai, gavę dides
nę skaitlinę balsų. Mažiau 
balsų gavę yra raudonukai:

Ant pirmininko: 
A. M. Praškevičius 129 
Martinaitis 69
Ant vice pirmininko

J. Brazauskas
K. Rugienius

Ant finansų sekr.
V. P. Banionis, 
Žebrys

Ant užrašų sekr. 
K. Kairukštis 
Daugėla

Ant iždininko 
J. Bindokas 
Valeika 
Iždo globėjais viešu 

savimu išrinkta: M. Čigas, 
M. Šalčius.

Maršalka — V. Brazaus
kas.

Knygų kontrolėn: J. P. 
Garmus, J. Jarus, J. Vilčių-

zdeliai, “Gintarai”/ “Kalė-1 
dų nakties Sapnas” ir “Eg
lutė”, su dainomis, kurias 
išpildys Moterų Sąjungos 
jaunamečių choras ir skait
lingas parapijos mergaičių 
choras. Veikalėliai yra la
bai gražus ir įdomus pama
tyti. Rep.

135
61

119
85

116
75

116
60 

bal-

“Grinorių Vakaras”
Grinoriai, su pagalba ir 

parama. “Dirvos”, nutarė 
parengti gražų, linksmą ii' 
skirtingesnį nuo kitų Lie
tuviškų vakarų, tikrą “gri- 
norišką vakarą” Lietuvių 
salėje. Tai bus sekmadie
nį, Sausio 19 d. Bus pa
statyta jų pačių iš Lietu
vos atsivežtas veikalas, ku
rio niekas Amerikoje dar 
neturėjo ir nematė pasta
tyta. vardu “Laisvės Kovo
tojai”.

Po programo bus visas 
Dakaras vien Lietuviškų šo
kių ir žaislų, tokių žaislų 
kokius dabar Lietuvoj jau
nimas žaidžia. Tai bus va 
karas vien tik tikrų Lietu
vių pasitenkinimui ir pasi
smaginimui. Čia augęs jau
nimas turės progos pasimo
kyti.

Bus ir Lietuviški muzi
kantai.

Kitas susirinkimas
Šio šeštadienio vakare, 8 

vai., | “Dirvos” redakcijoje 
įvyksta kitas “grinorių” 
susirinkimas. Gali ateiti ir 
senesni grinoriai, kurie tik 
nori prisidėti ir padėti sa
vo jaunesniems broliams- 
sesutėms dirbti.

šiaurinės Ohio 51 mies
tas ir 17 apskričių pasiruo
šę užvesti įvairių darbų už 
apie $100,000,000 ateinančių 
metų bėgiu.

Akrono miesto ribose bus 
užvesta darbų už $34,000,- 
000.

Draugijos daktaru — Dr. 
J. T. Vitkus.

Šis ir SLA. 14-tos kuopos 
Clevelando tautininkų pa- 
vyzdis lai paakstina ir ki
tų kolonijų tikrus Lietuvius 
panašiai iššluoti komunistų 
agentus iš savo draugijų, o 
tada ir jų suklaidinti pase
kėjai liks rimtesni.

Einą gandai gad vietos 
“fašistai” eis į komunistų 
draugijas ir iš jų vys rau
donukus laukan....

Pus-Fašistis.

ŠioAtvyko “grinorka”.
se dienose Į Clevelandą at
vyko iš Lietuvos Valerija 
Gudynaitė, kuriai kelionei 
dokumentus ir laivakortę 
pagamino “Dirvos” agen
tūra.

Šią žiemą atvažiuos dau
giau Amerikoje gimusių, o 
Lietuvoje augusių jaunuo
liu, kuriuos traukia į Cle
velandą jų giminės per ‘Dir
vos’ agentūrą.

Lietuvių Moterų Klubo 
metinis susirinkimas atsi
buvo pirmadienio- vakare, 
Gruodžio 9 d, O. Mihelichie- 
nės namuose. Narės skait
lingai atsilankė. Sekančiam 
metui tapo užginta senoji 
valdyba ir dar prie to padi
dinta, nes Moterų Klubas 
pasekmingai auga. Valdy
ba sekantiems metams ši:

Pirm. — O. Mihelichienė,
1 vice p. M. Muliolienė;
2 v. p. V. Šukienė,
Sekr. O. Karpavičienė,

, Ižd. O. Pečkaitienė, 
Iždo globėjos: L. Banio

nienė ir U. Chesnulienė.
Lietuvių Moterų Klubas 

gyvuoja jau penktas metas 
ir interesuojasi pilietybe. 
Kuri Lietuvė nori patapti 
šios šalies piliete šis klubas 
pagelbsti prisirengti prie 
to. Lietuvės kurios tuo in
teresuojasi kviečiamos pri
sidėti.. Įstojimas yra 50c. 
ir $1.50 į metus. Buvo $2.

Klubas savo susirinkimus 
laiko kas antrą pirmadienį 
mėnesio Onos Mihelichienė,š 
namuose. Paskutini ketvir
tadienį mėnesio buna drau
giškas susirinkimas pas na
rės paeiliui. Narė.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green at
silankė moteriškų rūbų siu
vėjų unijos- konferencijoje 
ir kalbėjo patardamas ne
kurstyti siuvėjų į streiką.

Jeigu streikas kiltų nuo 
Sausio 1 dienos, išeis apie 
5,000 unijistų.

Paskiausiomis žiniomis, 
Clevelandas turi 1,328,046 
gyventojus.

Už 100 metų sako Cleve
landas turės 5,000,000 gy
ventojų.

Kunigų permainos. Kun. 
Kuliavas, šv. Jurgio para
pijos pagelbininkas, iškelia
mas į Youngstowną. An
tradienio vakare buvo su
rengta bažnytinėj salėj jo 
išleistuvių vakarienė.

Kun. Karužis iš Youngs- 
towno atkeliamas į Collin
wood nauja Lietuvių para
piją

Kun. šteigmanas, kuris 
pereitą pavasari įsišventi
no ir buvo nuskirtas į Len
kų parapiją Loraine, tapo 
atkeltas į Šv. Jurgio para
piją Kun. Vilkutaičiui pa- 
gelbininku.

Lietuvių Moterų Ratelis 
turėjo savo-susirinkimą A. 
Grigienės namuose Gr. 7 d. 
Išrinkta nauja valdyba se
kantiems metams:

Pirmininkė — Elena Bal- 
trukoniutė; .vice pirminin
kė — Adelė Zubiniutė, sek
retorė — A. Baltrukonienė; 
iždininkė — A. Vilčinskic- 
nė. ' ’ N.

Cleveland© suvirs 40,000 
žmonių daro pragyvenimą 
tik iš to kad šio miesto in
dustrijos varo prekybą su 
užrubežiu. Clevelando pro
duktai pasiekia visus pa
saulio kampus. Virš 300 iš-' 
dirbysčių siunčia savo pro
duktus Į visų šalių rinkas.

Cleveland, Ohio

ADOLPH C. JACUBS 
, (Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas Pennsylvania 1763

Klaidos pataisymas. Per
eitame numeryje, padėkoje 
už surengimą ‘surprize par
ty’, varduose įvyko klaida: 
vietoj Juozo turėjo būti 

Jonas Tulauskas.

Nušoko nuo tilto. Trečia
dienį ryte nuo Superior til
to iš 110 pėdų nušoko ir už
simušė tūlas James Naugh
ton, akivaizdoj’e savo drau
go, kuris automobiliu pro

ir Five Points, arba prie E. 
150th st.

Gruodžio 12 d. naujosios 
parapijos nariai laikė susi
rinkimą aptarimui naujo 
klebono priėmimo.

Gruodžio 28 d. parapijos 
komitetas rengia Lietuvių 
salėj-, Cleveland© šeimyniš
ką vakarą naujo klebono 
sutiktuvėms. Tikietai gau- 
narpi pas komiteto narius, 
A. M. Rusecką, 7416 Corne
lia avė., ir kitus. Po vaka
rienės ir kalbų bus šokiai.

Laputis.

Iš SLA. 362-ros kuopos. 
Pastarame kuopos susirin
kime organizatorius per
statė penkis naujus narius 
ir 4 rekomendavo, taigi ši 
kuopa galina 9 naujus na
rius.

Komisija iš Lapkr. 17 d. 
rengto vakaro raportavo 
kad kuopai liko pelno.

Lapk., 22 d. 362 ’kuopos 
valdyba turėjo savo posėdį 
ir vienbalsiai nusprendė ir 
įgaliojo S. Čerauką ir' A. 
Dubauską susieiti su A. L. 
D. L. D. 190-ta kuopa ir pa
naikinti su jais turėtus ben
drus reikalus.

Dabar i kuopos susirinki
me raportuota kad tas at
siskyrimas padarytą, ir tos 
dvi kuopos,, nors tarėsi žie
mos bėgiu rengti du ben
drus vakarus, dabar SLA. 
362-ra kuopa Vasario 9 die
ną atidavė ALDLD. kuopai, 
o pati rengs savo vakarą 
Balandžio 27 d. Susirinki
mas šį raportą užgyrė. Tai
gi ir ši SLA. kuopa atsikra
tė nuo raudonųjų.

Centro valdybos nomina
cijos šio ją. kuopoje praėjo 
ramiai, kaš ką norėjo tą no
minavo.

Kuopos valdybos rinkime 
buvo diskusijos. Valdybon 
1930 metams išrinkta pir
mininku A. Dubauskas, vi
ce pirmininku J. Burbulis, 
užrašų sekr. V. Stasiūnas, 
finansų rašt. S. Čerauka, 
iždininkas K. Burbulienė; 
iždo globėjai: A. Dubaus
kas ir J. Matonis. Dakta
ras kvotėjas — Dr. L. J. 
Perne. Girdėjęs.

Jau renkasi Darželius. 
Apie 15 tautų jau padavė 
miesto parkų komisij orde
riams prašymus paskirti 
Rockefeller parke vietas jų 
darželiams. Kiekvienai tau
tai žada skirti po tris ak
rus.

Lietuviu komitetas dar- 
zuojasi taipgi. Kaip tik bus 
nurodyta vieta, imsis kelti 
reikalingą kapitalą įrengi
mui.

Jan Laikas Rinktis 
KALĖDŲ DOVANAS
Iškalno liuosiau galima išsirinkt’ 

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

Patyręs Laikrodi-

sali važiavo ir sustojo prie] 
io pavėžėti? Vos sp'ėjo apsi-’kitur, 
žiūrėti, draugas j 
perlipant užtvarą ir. nušo
kant.

SKYRIUS 
Nariai

1. Lietuvių Meno 
gali tapti kiekvienas 
pažystahtis Lietuvių

nariukuopos
Lietuvis pri-
tautos- - . - . įdeją,

jos meną, dailę, Lietuvišką žodi.
2. Kikvicnas narys įstodamas už

simoka 25c Įstojimo ir po 15 centu
3. Narys neužsimokėjęs mėnesi

nių mokesnių up G msnesius tampa 
suspenduotas,, o 10 menesių nemo-

SKYRIUS 4.
1. Lietuvių meno kuopos nai*ys 

privalo gauti sutikimą iš kuopos 
valdybos jei nori kur kitur priklau
syti.

2. L. M. K. narys nežiūrint kur 
jis dalyvautų, privalo pirmoj eilėj 
statyti Lietuvišką žodi.

3. Nariai turi vienas kitam būti 
draugiškais.

SKYRIUS 5.
1. L. M. Kuopos narys prasižen

gęs prieš įstatus bus prašalintas iš 
organizacijos.

2. Valdyba renkasi ant metų lai
ko: pirmininkas, pirmininko pagel
bininkas, 'raštininkas, iždininkas ir 
du iždo globėjai.

3. Likvidavus L. M. kuopą turtas 
pereina Lietuvių meno organizaci
joms.

Sherwin-Williams malia
vų kompanija didinimui sa
vo dirbtuvių praleis Cleve
lando srityje $500,000 ir ki
tuose miestuose dar apie 
milijonų dolarių.

Komp. Mikas Petrauskas 
rašo “Dirvos” redaktoriui 
kad žada atsilankyti Į Cle- 
velandą su koncertu kada 
Vasario mėnesį. Gerb. Pet
rauskas . atsišaukė į SLA. 
kuopas rengti koncertą, tai
gi vietinės kuopos privalo 
pasidarbuoti senam S.L.A. 
nariui paremti. Po sezono 
žada gryžt Lietuvon.

Cleveland© automobilių ir 
kitose gatvių nelaimėse už
mušta iki šios savaitės pra
džios 264 ypatos.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

ANT RENDOS
10720 Garfield avė., Lietuvių na- 

'me, 5 kambariai, gražiai Įrengti, su 
šiluma, renda nebrangi. Klauskit? 
pas J. Karuža, viršminėtu adresu, 
telefonas Eddy 6190-R.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

4218 Superior avė., kampinė sal
dainių, cigarų ir mokyklos reikme
nų krautuvė, $400 savaitinių ineigų, 
6 kambariai greta, renda $60. Per
siduos pigiai. Matykit Zimcrman, 
1204 E. 105 s-t.

ANT RENDOS
1942 ROCKWELL avė., 3 prieša

kiniai kambariai, arti mokyklų. Vi
sai arti miesto vidurio. Renda vi
sai pigi. Klauskite

" 1570 EAST 22nd St.

MAROTTOS IMTYNĖS j
Šio penktadienio vakare 

Marotta rengia miesto au
ditorijoj imtynes, kuriose 
svarbiausia pora bus Italas 
Renato Gardini su Francu-/ 
cu Boulanger.

Prie jų bus kitos poros 
gerų imtikų.

Pereitos savaitės imtynė
se Wladek Zbyszko laimėjo 
prieš McGuire, pagirdyda
mas jį du sykių. Airis sy
kį parito Lenką.

Joe Varga laimėjo prieš 
Clancy, Jacobson paguldė 
Fox.

Komaras Laimėjo
Gruodžio 6 d. Philadel

phia, Pa., ėmėsi Komaras 
su Jim McMillan, Komaras 
laimėjo į 29 minu tas.

Požėla ėmėsi su Grabiola, 
laimėjo i 22 minutaš.

Londos ėmėsi su Rudy 
Dusek, laimėjo į 1 vai. 26 m.

Risko Laimėjo
Miesto auditorijoj Cleve- 

lande Gruodžio 9 d. kumš- 
čiavosi Johnny Risko su 
Ernie Schaaf iš Bostono. 
Refery priskyrė laimėjimą 
Riskai ant punktų.

“Dirva” rengs ekskursiją 
į Lietuvą ir 1930 metų pa
vasarį. Viskas ko reikia 
kelionei tai pinigų, o nepi- 
liečiams reikalinga gauti iš 
Lietuvos sau metrikus. Da
bar nėra pergreitai para
šyti į Lietuvą giminėms 
kad atsiųstų. Iškalno apsi-1 
rupinę busit ramus kada 
artinsis laikas važiuoti.

OHIO TEATRE
Ohio Teatre pradedant Gruodžio 

15 d. bus statoma ištisą savaitę nau
jas ir misteriškas veikalas, “The 
Jade God”, parašė William E. Bar- 
rey pagal to pat vardo novelės ki* 
to automiaus.

“The Jade God” yra misterišką 
drama kitokio turinio negu teatrų 
lankytojai pratę matyti.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siūtas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt-/ 50c 
išprosyt .......145c 
išprosyt ..........20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

1.50
Koatas 
šilkinė 

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penri. 2107 

-. Namų telefonas Penn. 1099M

NAUJI REKORDAI
Skubėkit atsilankyti "Dir

vos” ki-autuvėje, gayome pui
kiausių naujų rekordų, kokių 
savo gyvenime neturėjom. Tai 
Olšausko su Vanagaičiu duetai, 
taipgi Mahanoyaus Mainerių 
Orkestro įgrajyti su dainomis 
ir muzika. Puikesni už “Lietu
višką Veseilę” 'ir už kitus pir
miau išleistus rekordus.

Taipgi kas nori gali gauti ir
’“Veseilių”. ? i ■' ’ ____ ___________

ĮSIAS KALĖDAS

No-. 51

DAI
IR DARBI

Užmušta i
Ang

McAlister, 
liakasykloj i 
jai Gruodžįi 
ta keli desėt 
Kasykloj tu< 
darbininkai, 
ta gyvi, ge 
lavonus kitų 
ninku, o ki 
Spėjama ka 
užmušti.

Prie kasyk 
subėgo dar] 
nos su baisi 
laukti savoji 
sulaukė tik; j 
jos valdžia 
Kryžius atsi 
galba.

Mažas Jmokejimas

išsimokėjimai likusiųjų

x§nW/Z

ant kiekvieno pirkinio

Dvjlekajtasią

MAIN 
STORE 

2 0 10 
E. 9th 
Street

BRANCH 
STORE 
One 

Euclid 
Arcade 

“Cleveland’s Finest Credįt Jewelry House”

The xAMBASSADOR l„_____ .... ._ ________ v ,,
25 metu Garantuotais dulkiu nepereinamais viršais. 

ĮMOKEI J.........
by BULOVĄ. 15 AGMENŲ viduriai

’ ....., ?37.5o.
$1 išsyk
e į savaitę

“Užbarguokit 
pas HARBURGER’S”

Nerokuojama
už šita patarnavimą!

DEIMENTAI

Skaistus denmantas įdėta? i 
puikų 18K aukso žiedą. Tai 
puikiausia dovana JAI. $25.

ĮMOKEI *

Tai DOVANA JAI! Žėrintis 
DEIMANTO solitaire vėliau
sios mados žiedas iš 18K TY
RO aukso. $50.

ĮMOKEI .Š SL

Angliakasį 
’ muništų išve 

linois anglis 
tūkstančiai 

1 siduria su 1 
dų šventėmis 
sikirtimų tai 
streiklaužių 
reliai streik 
darni savo va 
žti į darbą.

Christian ; 
vo areštuotą 
ir jų simpatū 
limą suiručių.

Komunistai 
šaukę darbini 
kada jie galėti 
geriau kada d. 
dauja, nes ta 
iš visur aukų 
šelpimo priedą 
darbinkai bada 
tų vadai turi 
mą.

Baltimore, A 
ros dirbtuvėj 
sudegė keturi

Ohio valstijf 
siu padėtis, po 
pradeda gįedrėi 
dalykai stovi į 
buvo pirmiau, ; 
sama daugiau 
metais. Darbi 
j dieną yrą m 
55.25. Dirba n 
ką, bet tiki dar] 
mo.> PARSIDUODA

Grosernė ir bučerne, Lietuviu 
■ apgyvento) vietoj, su gražiais įren- 
‘ gimais, parduosiu visai pigiai. In-1 

............................ t “Dirvoje”, 6820 
., Rand. 1476. (50)

PARSIDUODA 
12924 Lorain avė. Elektrišku da

lykų ir lempų krautuve, < 
gryno pelno į savaitę, nėra ___

I Taipgi 5 akrų lotas ant Memphis'

. . ' ginimą, yaiuuvoiu
pinkas savo prak-1 formacijų klauskit 
tikoje per daugeli Superior ave„ Ran< 
metų. Uz savo __ :______________
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

Tėmykit antrašą:/ - • • ~ errvno
pamate jį D. Štaupas, Jeweler ticii°s.

6704 Superior Avė. 
FLORIDA 6791-R

duoda‘$200 
lėra kompc-

DVI KRAUTUVES MIESTE
Bulgarijoj ša 

tuvėj ištikus sp: 
mušta penkios y 
degė astuoni n<


