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IR DARBININKŲ ŽINIOS

[LIBERALAI G1L AT- 
SIMES IŠ KOA1ICIJOS 

SU SOCIALISTAIS

MILŽINIŠKĄ GELŽ- 
KELIŲ LINIJA

New York Central gelž- 
kelis nuo Vasario 1 d. pra
dės veikti kaipo $2,000,000,- 
000 vertės gelžkelių kombi
naciją. Tai bus didžiausia 
vienose raiikose valdoma 
turto kombinacija. Prie tos 
kombinacijos pridėta Mi
chigan Central ir Big Four 
gelžkelių linijos;

Užmušta Keli Desėtkai 
Angliakasių

McAlister, Qkla. — Ang- 
liakasykloj ištikus eksplozi
jai Gruodžįo 17 d., užmuš
ta keli dęsėtkaį darbininkų. 
Kasykloj tuo tarpu buvo 62 
darbininkai, iš jų 3 išgelbė
ta gyvi, gelbėtojai išnešė 
lavonus kitų apie 30 darbi
ninkų, o kitų dar jieško. 
Spėjama kad jie visi bus 
užmušti.

Prie kasyklos po nelaimės 
subėgo darbininkų šeimy
nos su baisiausiu klyksmų, 
laukti savųjų, ir daugiausia 
sulaukė tik lavonų. Valsti
jos valdžia ir Raudonasis 
Kryžius atsiskubino su pa^ 
galba.

Londonas. — Darbiečių 
vyriausybė, vadoyai j a. m a 
premjero ĄlacDoiddo, ku
ri išsilaikė nuo Gęptžės mė
nesio, neturėdama. daugu
mos savo pusėje, su pagal
ba Liberalų partjos, grei
tu laiku susidurs Su krizių 
angliakasyklų Idaisime.

Liberalų partijs yadas 
Lloyd Georgę nepitaria so
cialistų sumanymu anglies 
klausime ir kada ta parti
ja socialistų nereris jie tu-, 
rėš baigti savo vądymą.

STUDENTAI UŽĖMĖ 
UNIVERSITETĄ

Buenos Aires, Argentina. 
— Valstybinio universiteto 
studentai, nepasiganėdinda- 
mi universiteto administra
torium, sukėlė maištą ir už
valdė universiteto budinką. 
Pribuvo policija, įvyko muš- 
tynė ir studentai tapo nu
galėti. Jie laikėsi porą die
nų, bet jiems butų reikėję 
badauti, ir policiją užval
dė budinką.

POPI6ŽIAŲS SIKAK- 
TUVĖS .

Šią. savaitę popiižius apr 
vaikščioja 50 mėtį sukak- 
tūvės ' nuo įsišveitimmo -į 
kunigus. Jis būvi pusber
nis kada Italijoj yyko ski-

Angliakasių streikas. Ko-.]jmas bažnyčios ir valstybės 
muništų išvesti į streiką IL: jr atimta nuo poiiežių že- 

J.s pergy
veno kelis pdpiežiiš ir pats 
(popiežium patapę! dar su
laukė Italijos susitaikymo 
su Vatikanu — njt atgavo 
žemišką valdžią, iet ji tik 
tokia mažutė kad Veik glė
bių gali apkabint: — tik 
tiek kiek telpa Vatikano 
sienose.

linois angliakasiai, apie valdžia
tūkstančiai darbininkų, su-

1 siduria su liūdnomis Kalė
dų šventėmis. Atsibuna su-1 
sikirtimų tarp streikerių ir 
streiklaužių ir vietomis bū
reliai streikerių neklausy
dami savo vadų bando gry- 
žti į darbą.

Christian apskrityje bu
vo areštuotą 82 streikeriai 
ir jų simpatizatoriai už kė
limą suiručių.

Komunistai džiaugiasi iš
šaukę darbininkus į vargą, 
kada jie galėtų dirbti: jiems 
geriau kada darbininkai ba
dauja, nes tada jie gauna 
iš visur aukų po streikerių 
šelpimo priedanga. Kuomet 
darbinkai badauja komunis
tų vadai turi gerą gyveni-

I imą.

NERAMUMAI HAITI 
SALOJE

Haiti., saloje, netoli Suv. 
Valst., pereitą savaitę pra
sidėjo sukilimai ir kelioli
ka žmonių’ nušauta.

Haiti gyventojai, atsišau
kdami į Suv. Valstijų pre-į 
zideųtą, sako kad jie nori 
■rinkimų. • Septynios parti
jos padarė savo bendrą pa
reiškimą ir skundžiasi kad 
dabartinis^ jų prezidentas 
elgiasi kaip diktatorius ir 
nori būt prezidentu visą sa
vo gyvenimą. Prezidento 
rinkimai ten panaikintą jau 
12 metų.

EKSPORTAS APMAŽĖJO
Suv. Valstijų eksportas 

šymet Lapkričio mėnesį bu
vo mažesnis negu 1928 m. 
tą mėnesį, šymet ekspor
tuota už $448,000,000, per
nai — už $544,912,000.

Bet šymet per 11 mėne
sių eksportuota už $4,820,- 
447,000, po pernai per 11 
mėnesių—-už $4,652;512.000.

Amerikos aukso į užrube- 
žius šymet per Lapkričio 
mėn. išsiųsta $30,289,000 
vertės, pernai tą pat mėnesi 
tik $7,123,000.

13 UŽMUŠTA
Dviejų Meksikos mieste

lių kivirčiuose, susimušus 
gyventojams, užmušta 13 
žmonių ir 20 sužeista. Su
sivaidijo, už bendrą- plotą 
žemės, kurį ir vienas ir ki
tas miestelis norėjo prisisa
vinti.
PORTO RIKO BADAUJA

Porto Riko sala, pietuose 
nuo Floridos, badauja ir 
kenčia nuo ligų. Amerikos 
„Raud. Kryžius paskyrė tos 

■I salos gyventojų. (,< .šelpimui 
<| $77,000. Prie to buvo ten 

Que'iKa-p3as^r^a 5^,000,000 po per-

AMERIKOS DARBI
NINKU ALGOS

Ekonomiškų reikalų biu
ras surinkęs žinias apie A- 
merikos darbininkų ir darb
davių ineigas paduoda se
kančias įdomias skaitlines:

Darbininkų ineigos virši
ją darbdavių ineigas.

Taipgi, darbininkų inei
gos smarkiau kyla negu jų 
darbdavių ineigos.

1922 metais darbdavių in
eigos buvo $28,225,000,000, 
o darbininkai gavo algų ir 
pensijų $37,700,000,000.

1928 m. darbdaviai turė
jo ineigų $38,296,000,000, o 
darbininkai $51,123,000,000.

Šalies bendros ineigos ši
taip stovi: visokiausios biz
nio ir pramonės įstaigos 
1919 metais bendrų ineigų 
turėjo $65,949,000,000. 1928 
m. buvo $89,419,000,000.

1928 m. ineigų ant kiek
vieno gyventojo išpuolė po 
$749, tai yra nuo kūdikių 
iki senelių. Kiekvienam dir
bančiam tas ineigas padali
nus išeina po $1,898.

1928 ma 2,819,000 ypatų 
dirbo federalėj ir vietinėse 
valdžiose, gaudamos algų Į 
mętus <$4,992,000,000.

škas iš Lietuvos
Rašo A. Argus

Baltimore, Md. — Popie- 
ros dirbtuvėj kilus gaisrui 
sudegė keturi darbininkai.

Ohio valstijos angliaka
sių padėtis, po ilgo streiko, 
pradedą giedrėti, šiuo 
dalykai stovi geriau 
buvo pirmiau, anglies 
šamą daugiau negu 
metais. Darbininkų
į dieną yrą nuo $3,75 iki 
$5.25. Dirba ne pilną lai
ką, bet tiki darbų pagerėji
mo.

laiku 
negu 
iška- 
1928 

algos

“PIGUS KANKINIAI”
Washingtone, prieš pre

zidento namus, kcmunistai 
surengė protesto demon
straciją del įvykių Haiti sa
loj. Policija demonstraciją 
išvaikė ir keliolika raudo
nukų areštavo.

Prezidentas Hoover pa
prašė policijos paleisti juos, 
nes palaikymas jų belangėj 
per naktį padarys juos “po
litiškais” “kankiniais”, o tai 
yra visai pigus būdas “kan
kiniu” pastoti. Tokie ko
munistų švaistymaisi palan
gėmis nėra pavojingi, sako 
prezidentas. Jie visur tą 
daro ir jis ne pirmutinis 
prezidentas tą matęs.

NUŽUDĖ ŠEIMYNĄ
Three Rivers, Q^., . , _ . _ __ ,

nada. - Vienas pilietis pa- eito me,tu audros ir S' ,Val: 
pjovė savo pačią ir 7 vai-1 ^ngresas paskyrė
kus, nuo 1 iki 14 m., ir pats I?7’000’000 Paskolos- 
rasta gatvėj vaikščiojantis.-„.-„..X- ::_l $160,000,000 ATMUŠTA

NUO TAKSŲ
Suv. Valstijų gyventojai 

1930 metais mokės taksų fe- 
deralei valdžiai $160,000,000 
mažiau.

Nors darbininkai nuo sa
vo ineigų jau keli metai ne
moka valdžiai mokesnių, ta
čiau jie sumokėdavo neju
čiomis už Įvairius 'dalykus, 
nes pramoninkai ir preky
bininkai moka taksus už sa
vo ineigas. Dabar tiems 
apmažinta didelė suma.

su įpjauta gerkle. Sako jis 
tai padaręs iš susigraužimo Į 
kada, prarado savo pinigus 
gembleriuodąmas akcijomis.

SOVIETŲ ROJUJE 
GOS MAŽOS

Pastarame sovietų 
sojuzų kongrese buvo 
ta algų klausimas, nes ne- 
kurie darbininkai ir tarnau
tojai negauna nei ant duo
nos ir druskos. Paveizdan, 
kaip kurie darbininkai gau
ną algos tik nuo $7.50 iki 
$15 į mėnesį. Teismų ir ki
tokių įstaigų tarnautojai už 
12 ir 13 valandų darbą gau
na iki $23 į mėnesi.

Profsojuzų narių skaito
si 1,266,000, kas Reiškia 
sai mažai imant Rusijos 
durną.

AL-

prof- 
iškel-

vi- 
di-

Bulgarijoj šautuvų dirb
tuvėj ištikus sprogimui už
mušta penkios ypatos ir su
degė aštuoni namai.

Perei- 
sukili- 
užmu-

9 UŽMUŠTA KALĖJIMO 
RIAUŠĖSE 

Auburn, N. ’Y. — 
tos savaitės kalinių 
mę Auburn kalėjime
šta aštuoni (kaliniai' ir vie
nas perdėtinis, ir 12 sužei
sta. Sukilimas numalšinta.

Sukilimo vadas gyvas, jis 
bus teisiamas už žmogžu
dystes. Tame kalėjime yra 
1,556 kaliniai.

PERSKRIDO PIETŲ 
ATLANTIKĄ

Iš Ispanijos išskridę du 
lakūnai per pietinį Atlan- 
tiką į Pietų Ameriką, pasie
kė Braziliją, po 3,600 my
lių kelionės, ir nakties lai
ku priversti nusileisti nu
krito negeroj vietoj ir susi
žeidė. Nusileido nakties lai 
ku netoli kaimo, lėktuvas 
apvirto ir sudužo.

.Atnaujino ryšius. Sovie
tų Rusija ir Anglija pasi
keitė ambasadoriais. 1927 
m. ryšiai buvo sutraukyti 
kada Rusų ambasadoj Lon
done susekta komunistiška 
propaganda prieš Angliją.

Italijos fašistai pakeitė ir 
pašvelnino savo konstituci
ją. Fašizmas nebus toks 
.aštrus ir griežtas, kada jau 
šalyje dalykai aptvarkyta. 
Jis kilo kuomet Italiją be
veik buvo gatavi užvaldyti 
komunistai.

Sugavo žymų plėšiką. St. 
Joseph, Mich. — Važiuo
jant automobiliu, už užga- 
vimą jo automobilio, susi
vaidijęs su kitu važiuotoju, 
tūlas Dane nušovė pribuvu
sį ten policijantą. Suėmus 
už tai, paskui padarius kra
tą jo namuose, rasta $319,- 
000 vertės vogtų bondsų, ir 
Dane iš garbingo piliečio 
pasirodė esąs plėšikas.

Atskiros ūkio šakos 
Lietuvoje.

Lietuvos miestų
Sąvivaldybės.
Katinas. — Lietuva dabar 

pergyvena žemės ūkio kė
limo laikotarpį. Šis laiko
tarpis prasidėjo nuo 1925 
m. ir tęsis dar ilgus metus. 
Po karo visai užleistos at
skiros ūkio šakos dabar 
tvarkomos, kaip sausinami 
laukai, kaimai skirstomi į 
viensėdžius, gryninama gy
vulių veislės, taisomi ypa
tingai sodžiuose 
bendrai keliamas 
švietimas.

Pažvelgkime į 
ūkio šakas, išsiplėtojusias 
dešimties metų laikotarpy
je; Šį kartą paliesiu svar
bią ūkio šaką — gyvulinin
kystę. Gyvulių eksportas 
Lietuvai duoda ganą didelį 
pelną ir musų prekybos ba
lanse užima žymią poziciją.

Gyvulininkystė per pirmą 
dešimtmetį, kaip ir kitos 
ūkio šakos, pergyveno tai 
kritimo, tai pakilimo laiko
tarpius. Ypatingai išbujo
jo gyvulininkystė 1924 m., 
kada gyvulių eksportas pa
siekė savo čiukuro. Iki 1926 
m. gyvulių skaičius smar
kiai augo, paskui apsireiš
kė kritimas.

Prieš karą 1913 m. Lietu
voje -buvo 373,000 arklių 
1924 m. buvo 480,000 arklių.

1925 m. tas skaičius išau- 
• go iki 500,000. 1926 m. pa-
■ siekė 535,000; 1927 m. — 

617,000,; 1928 m. — buvo
- jau 611,000 arklių.

Galvijų 1913 m. visoj Lie- -
■ tuvoj buvo 766,000. 1924 

m. buvo 1,250,000; 1925 m. 
— 1,340,000; 1926 metais— 
1,400,000, o 1927 m. — nu- , 
krito iki 1,130,000. 1928 m. 
vėl pakilo iki 1,200,000 gal
vijų.

Avių 1913 m. buvo 577,000 
štukų; 1924 m. buvo 1,400,- 
000; 1925 m. padidėjo iki
l, 455,000; 1926 m. dar padi
dėjo iki 1,570,000; 1927 m 
nukrito iki 1,409,000; 1928
m. buvo vėl 1,467,000.

Kiaulių skaičius parodo 
dar didesnį sviravimą. 1913 
m. kiaulių visoje Lietuvoje 
buvo 458,000. 1924 m. bu- 

1925 m. jų

keliai, ir 
ūkininkų

atskira

jami iš Holandijos ir Dani
jos, nes jų karvės pienin
gesnės. Kiaulių ūkyje ypa
tingo dėmesio buvo kreip
ta į bekonų veislę. Musų 
bekonai1 gana plačiai užka
riavo Anglijoje rinką ir 
kaip geros rūšies, Anglų 

j gerai vertinami ir apmoka
mi.

Be to pradėta gerinti sa
vos veislės gyvuliai, atgai
vinti senos Žemaičių veis
lės arkliai, pagerinta savos 
karvės.

Paukštininkystė Lietuvo
je prieš karą nebuvo sava
ranki ukib šaka ir po karo' 
per 10 metų mažai pakitėjo. 
Paukštininkystei kelti' yra 
susidariusios tam tikros 
draugijos, kurios reikia ti
kėtis tik ateinančiame de
šimtmetyje parodys savo 
darbo vaisius.

Kaip matome, ši ūkio ša
ka Lietuvoje smarkiai ple
čiasi ir ateityje Lietuvai 
duos milžiniško pelno.

Lietuvos miestų 
Savivaldybės 

i Bendrai visi Lietuvos 
miestai reikalingi dar dide
lio tvarkymo. Dar nei vie
nas apskrities miestus ne-, 
turi vandentiekio ir kanali- 
zacijos (Kaune dar nebaig-1 
ta), nors jau reikalas ture- ■ 
ti senai pribrendęs. Dau-; 
gelis miestų dar neturi elek-; 
tros stočių, dengtų turga- ’ 
viečių, nors jau reikėjo se
nai įrengti. Ypatingai da
bar musų miestams reikia 
moderninių skerdyklų, nes 
sudarius prekybos sutartį 
su Vokietija padidėjo eksr 
portas ir žemės ūkio minis
terija reikalauja kad sker
dyklos butų murinės, mo
derniškai įrengtos. Šiuos 
visus patobulinimus musų 
savivaldybės iš karto nega
li padaryti, nes neišneša 
biudžetai.

Vidaus reikalų ministeri
ja yra tuo susirupinus ir 
yra paklausius miestų sa
vivaldybių kaip jos norėtų 
sutvarkyti svarbesnes ūkio 
šakas, ar paskolų keliu, ar 
padidinti mokesčius. Iš at
sakymų aiškėjo kad daugu
mas savivaldybių reikalau
ja ilgamečių paskolų, ku
rias garantuoja savo nekil
nojamais turtais.

Paskolų nori gauti šių 
miėstų savivaldybės:

$12,000,000 VERTĖS
TELESKOPAS

Kalifornijoj būdavo j ama 
astronomijos obzervatorija, 
kuriai Rockefellerio jauno
jo fondas padovanoja teles
kopą $1^,000,000 vertės. Tai 
bus..didžiausias -iš visų pa
saulyje .esančių astronomi
jos obzervatorijų telesko
pu

Atspindinis stiklas bus 
200 colių diametre, beveik 
17 pėdų, 26 colių storio ir 
svers 30 tonų.

Dabar esantis didžiausia vo 1,569,000. 
teleskopas yra 100 colių dia- skaičius nukrito iki 1,500,- 
metre ir sveria 4 ir pusę 000, 1926 m. dar krito iki

1,440,000; 1927 m. buvo tik 
1,010,000 ir 1928 m.
1,060,000.

Per pirmąjį musų 
gyvavimo dešimtmetį 
dėta daug pastangų gyvu
lių veislei pagerinti. Musų 
vietiniai arkliai gana silp
noki, todėl buvo importuo
jami Belgų ir Švedų veis
lių stambus arkliai. Galvi
jai taip pat buvo importuo-

metre ir sveria 4 ir pusę 
tonus.

Su tuo nauju teleskopu 
astronomai turės permatyt 
erdves kiaurai....

Vengrijoj nuteista 66 me
tų moteris už nužudymų 3 
ypatų. Kitos dVi moterys 
nuteistas visam amžiui už 
nužudymų savo vyrų.

Po 67 metų. Potersville, 
Tenn., vienas gyventojas 
gavo laiškų rašytų 67 metai 
atgal jo tėvui, kuris jau mi
ręs 30 metų atgal, o rašyto
jas irgi miręs 62 metai at
gal.

buvo

ūkio 
buvo

pusi.)

Kauno litų 29,575,500
Panevėžio 4,198,000
Mariampolės 4,555,000
Šiaulių 4,941,220
Ukmergės 700,000
Alytaus 660,000
Kėdainių 198,309
Kretingos 60,000
Prienų 60,000
Mažeikių e 303,000
Šeduvos 63,000
Jurbarko 40,000

(Tąsa ant 7-to
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LIETUVIAI MENININi 
KAI, Į DARBĄ!

ttfviškų,’ SUVišūF pėfridūją 
kelkime Lietuvystės obalsį.

'Tiesa, darbas sunkus ir Švieskime
PITTSBURGH, PA. L

Lietuvių Mokslo Draugi- 
pastarame susirinkime 

•inko 1930 metams valdy- 
, iš šių ypatų: Pirminin- 
1 — J. Pociūnas; pagelbi- 
nku — J. Balčius; sekre- 
rium — F. Savickas; fi- 
.nsų sekr. —■- J. Urlakis; 
liniuku —- V* Gutauskas ; 
io globėjais: J. Mineška, 
Kardonas; kontrolieriais 
V. Stačinskas ir J. Am- 

azaitis; direktoriais — B. 
ipeika ir J. Rožiukas; 
aršalka — K. Rožiukas; 
tspadorium — Alb. Kaula- 
s. Visi veiklus ir tikri 
etuviai. , : <
Taip pat nutarta kad vi
rins L. M. D. nariams bus 
draugijos iždo užrašoma,

Jau mulkina ir čia. Se
non St. Patriko bažnyčion, 
ant 17th st., pargabenta že
mė ir sušalusių žolių nuo 
“cudauno” kapo iš Malden, 
Mass., kuris šį rudenį pa- 
skilbo kaipo “stebuklingas”.

Du šios bažnyčios kuni
gai nuvažiavo. į Malden ka
pines ir prisikasė skrynutę 
žemių nuo kapo to mirusio 
kunigo ir kviečia parapijo
mis ir davatkas ateiti pa
žiūrėti tų žemių, supiltų į 
stiklinį indų. Sako, daugy
bė Pittsburgiečių negalėjo 
nukeliaut į tų “cudaunų” 
vietų pamatyt kapo tai dar 
bar galės matyt to kapo Ke
rnių..... .pi į,> jt,-f. t yj. .c 
' Pereitų sekmadienį ų baž

nyčių suėjo'tūkstančiai fa
natikų, ir praeidami pro ša-

21 d. sa- 
bankietų 
ir sutiki- 
Bus pui-

Ar ilgai'iškrikę busim?
Daug kas pasakys kad 

nėra galimybės ką nors pa
daryti, bet tai klysite. Im
kit pavyzdį iš Clevelandie- 
čių. Iki šiolei Clevelande, 
kaip ir kituose miestuose, 
tautiškos meno jiego buvo 
iškrikusios, nebuvo jokios 
meno kuopos. Jei: reikalas 
priėjo statyti veikalų tai ir 
bėgiok jieškodamas kur ką 
surasi.

Bet pora mėnesių atgal, 
viena Lietuviško meno mė
gėja, vos atvažiavus iš Lie
tuvos i Clevelandų, paste
bėjo menininkų i tarpe pa
krikimų ir; kad Lietuvių me
nas toks sudarkytas,.. todėl

etams laikraštis, kokį kas ų priklaupdami meldėsi -ir 
>rės, nebrangiau kaip užJ dėjo“apieras”.
•50- ' I šios bažnyčios kunigai su-
Sausio 19 d. bus ^mėtinis j mang padaryti tų kunigų, 
sirinkimas Lietuvių Tau- .. ..sinrikimas Lietuvių Tau-1 nuo kurj0 kapo žemių par- 
skų Kapinių. Prasidės 2 vegg, šventu, ir pasiryžę 
ii. po pietų L. M. D. salėj.Ipa(jaryt biznį laikydami per 
įsi nariai privalo dalyvau- 25 savaites pamaldas. Tai 
ir draugijos kurios pri- butu pirmutinis Amerikos

aušo .prisiųsti atstovus, 
š bus rinkimas valdybos 
raportai. J. Virbickas.

Žmonijos gerovei fondas, 
ienas vietinis kapitalistas, 
aurice Falk, įsteigė $10,- 
0,000 fondų labdarybės ti- 
lams,*pastumėjimui žmo- 
jos gerovės. Falk’o Fon- 
is pradės veikti su sekan- 
lis metais.' Fondas apri- 
tas 35 mėtų laikui, pter 
laiką visi pinigai ir. nuo- 

ntis už' 
.udota 
lonijos 
Fondo’
dk paskyrė septynias y- 
tas, pinigai gali eiti mok- 
11, religijai, labdarybei ir 
sšiems dalykams, iš ku- 
j visi galėtų pasinaudoti.

ju’oš turi būti su-1 
reikalingiausiems 
gerovės darbams, 
lėšas kontroliuoti

Nušoko nuo tilto. Gruo- 
io 12 d. nuo Smithfield 
tilto į Monongahela upę, 

0 pėdų žemyn, nušoko ne- 
lomas vyras ir po vande- 
.1 dingo. Mačiusieji pra
šė policijai.

butų pirmutinis Amerikos 
šventasis.

Pittsburgo kunigus pa
seks kitų miestų kunigai ir 
važiuos parsivežti žemių iŠ 
tų kapinių, padidinimui sa
vo biznio/ ;bidrs kapinės- y-- 
ra saugojamos, žemių -gave 
prisikasti inėjęs į kapines 
su nulydėtu nutnirėliu.

Trumpu laiku to '' kapo- 
vietoj bus didžiausias' ru
gys,' kunigų rankom iškas
tas; nors fanatikų mtilkim- 
įriui užtenka žemės' pakas'- 
toą.: iš. savo klobonįjos pa
langės, kam dar Jėšųotį^ va
žinėjimui į Malden, Mass.

Jeigu arcivyskupas užgy
nė kapų lankyti ir neranda 
ten jokių “stebuklų”, kam 
kunigams reiktų . tokiais 
niekais žmones vilioti? Ku
nigai tai kaip bolševikai: ir 
tie, gavę kokį skarmalų ar 
popiergalį nuo komuniste 
“kankinio” vežiojasi ir dar
bininkams rodo, ištrauki
mui daugiau aukų.

THOMAS, W. VA.

Trumpos Žinios
Lietuvių Šv. Kryžiaus pa

rapija Gruodžio 
voj salėj rengia 
palydėjimui senų 
mui naujų metų,
ki vakarienė, taipgi puikus 
programas iš dairių, vaidi
nimo ir kitokių pamargini- 
mų. Rengėjai pasitiki kad i 
dalyvaus visi vietos Lietu
viai. ; |

Garnio -Kalėdinė dovana. 
Garnys aplankė Uršulės:; ir 
Jono Varkalų namus ir pa- į 
liko puikią Kalėdų dovanų 
— grabu i sūnelį. Linkėtina ' 
jam sveikam augti, o tė> • 
yams džiaugsmo, kaipo ge
riems Lietuviams. 1 - j I

Nelaimė. Lietuvis.iAlfredl .n, 1 .Tv/r i v* j | R16KO • rielnukiisi patHlpinoMcGlinsky, važiuodamas sa-l . 1... , t 5 , 
vo., nauju! automobiliu, už
važiavo ant dviejų riiergi- 
nų seserų, laukiančių tram
vajaus, viena užmušta, ki
ta sužeista. Jis tapo areš
tuotas ir iki teismo paleis
tas po $5,000 užstatu. Ap
gailėtina kad jaunas Lietu
vis pateko į tokių bėda.

'Pagerbė atletų. Lietuvis 
Mike Ūsas, Kiser mokyklos 
studentas, • surengtame ban
kete tapo aklamacijos-būdu.. 
paskirtas kapitonu mokyk
los futbolo jaukto 1930 me- 
tams už jo gabumus moks
le ir' pasižymėjimus..sporto 
srityje. . i j. ,, ' 
,• Lųhkėsi svečias.. Pereitų 

iSayaitgjCia lankėsi Arkivys
kupas S. A.) Geniotisūš'Chi- 
cagos.-’ i Joj- tikslas i tai. rinki
mas .aukų j Lietuvių. Katali-. 
kų Akademijos; naudai, ūeij 
ištikro taipjyrUntP-ixiQljaigif 
'ja prakilni,., nes. teikia., įatai> 
ga''Lietuviams yra naudin
gi- t ...

Sugavo vagilkas. Policiją, 
areštavo: keturias paskiau-, 
šia mada, įsivęngųęįas. mpr. 
teris,. kurios spėjųma bus, 
plačiai veikiančios- krautu
vių, vagilės. Jos prie krau
tuvių atvažiuoja importuo
tu automobiliu, ir pasinau
dodamos savo turtinga iš
vaizda graibstė brangesnius 
dalykus, jausdamos kad jų 
niekas- nenužiurės. Bet de- 
tektivai jas pasekė keliose 
krautuvėse ir galiaus sulai
kė. J. A. U.

kolonijose padaryti tokis 
perversmas reikalaus dide
lių pastangų, bet reikia pa
sišventimo, nes nuo to pri
klausys Lietuvystės likimas 
Amerikoje.

Kiekvienoje kolonijoje at
eiviai privalo ' tverti meno 
kuopas arba eiti dirbti į 
meno ratelius ar kitokias 
tautiškos minties, • tėvynės 
meilę skleidžiančias meno 
organizacijas. Paskui, pri
valėtume sutverti ir Lietu
vių Meno Sąjungų. Tų at
siekę galėsime pakelti Lie
tuviškų tyrų menų ant auk
štų pamatų.
j ,' h J. A. Armonas,
1. ,P. M.;K.< pirmininkas.

Lietuvą

Kalėdų dovanos. Pitts- 
rgo daugelis bankų ir ki
nių finansinių firmų iš
tins tarp savo darbinin- 

$800,000 Kalėdinių bo- 
arba priedinių metinių 

vanų tiems kurie ištiki- 
11 savo darbų dirbo per 
isų metų.“; -

S3 metuose pralinksminsi! 
a kaimą — užrašyki! saviš
kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Lapkričio 23 d. vietos ro
dos SLA. kuopa turėjo su
rengus balių, žmonių buvo 
daug.

P. Sturgis, kuris ilgai gu
lėjo ligoninėje, po sužeidi
mo' kasykloje,, sugryžo na- 
mon. .Tuo tarpu su sunum. 
apsigyveno ..pas- Židžiunus..

Bižhiėr iai’Milkintai 'daro' 
gerų biznį , ir kas kartas įsi
gyja daugiau namų/.;.,

Pinavija/

VYTAUTO JUBILĖ- 
JAUS REIKALE

SUSIVIENiJIMAS LIET. AMERIKOJ i
Didžiausia Lietuvių Apdraudoš ir Pašalpos ; 

organizacija Suvienytose Valstijose, I
kurios turtas viršija $1,000,000.00. I

Nuo susioreanizavimo Ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. 3

SLA. kuopos randami visuose dideiniuoaa miestuose. Nariai pri- 4 
Imsryis nuo iki 50 m. amžiaus. Visi nariai (rauna laikrait) “T6- j 
vyne” dovanai ir taipgi (rauna SLA. išleistas knygas ui pusę kahsoe. M

Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 600 ir 1,000. 3
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 5

Del platesniu informacijų krelpkitfis šlua adrem «

1 JTHUANiAN ALLIANCE OF AMERICA t 
307 W. 30th Street New York. N. Y. t
rrryyg rnrrmfri > xir t z 1« rrrx mi mit tn t rr s 1

Brooklyne, A. P. Š- para
pijos salėj, Sausio 19. d., 2 
vai.- po pietų, įvyks rytinė- 
ne-vaistij'oše esančių organi
zacijų suvažiavimas, kurio 
tikslas yra’ aptartiYr priim
ti. programų ir- išdirbti pla
nus apvaikščiojimui 500 me
tų mirties sukaktuvių Di
džio Lietuvos Kunigaikščio i 
Vytauto. Aptarimui klau
simai yra: ruošinias įvai
rių iškilmių čia; siuntimas 
atstovo į Lietuvoje ruošia^ 
mas iškilmes, taip pat pa
ruošimas oficialė Amerikos 
Lietuvių ekskursijos į Lie
tuvą, ir tt.

. J, Krušinskas, 
Dr. M. J. Vinikas, 
J. Žilevįčjuš.

J. A. URBONAS -.7.
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

į “P'irydję” atsišaukimų į da- 
I bartihiuS i ateivius-‘‘grino- 
rius”, ir dėkų tai' Grinorkai 
jau šiandieni išdygo ;Cleve-i 
landė Lietuvių meno kuo
pa. Ji1 susideda vien tik iš 
pastarų laikų atvykusių. į 
Ameriką jaunuolių. . Tokių: 
jaunuolių yra privažiavę vi
sose musų kolonijose.

Clevelando kuopon 1 susi
dėjo energingi 'vyrai ir mer- 
ginos-moterys -ir štai Gruo
džio 7 d.1 susirinkime nuta
rė . rengti sava’ vakarų Sau
sio , 19 d., statys “Laisvės 
Kovotojai’*’/ Vasario 15 d. 
rengs' savo vakarėlį pami
nėjimui Lietuvos nepriklau- 

’ somybės. '•" - U j H1 -
Šių ‘‘grinprijį” ,darbui pi!-; 

nai pritaria ir prieškarinio 
laiko ateiviai, -jie ne tik-' kad' 
parems jų veikimą, bet me
no. 'mylėtojai^stos, į kuopų; 
ir’ dirbs šykiftv Jrik tai 'jų 

' riualihtų; nusilpnintų -eilių 
pąstipfiniriiaš'' ši “grihorių’’' 
kuopa., i’

“Grinorių” tikslas yra; vi
sus Lietuvių parengimus- ir 
vakarus Lietiivinti, nes mu- 
su" draugijos,1 gaudydamos 
centus iš- džigo'šokikų ne
rengia daugiai vakarų ku
rie patenkintų visus Lietu
vius ir primintų jų širdyse 
'jų senų tėvynę Lietuvą, tik 
pataikauja pulkeliui čiagi- 
mių šokikų. Taipgi, bus 
statoma daugiausia tautiš
kos idėjos veikalai.

Jie kovoja su darkytojais 
Lietuviškos kalbos ir Lietu
vystės idėjos.

Iš. to aišku koks yrą’tik
slas Lietuvių meno kuopos 
Clevelande.

Visuose Amerikos mies
tuose yra nemažai “grinor 
rių”, tik gaila kad' jie iki 
šiolei- dar snaudžia, o jeigu 
ir kų mano ‘daryti tai -viešai 
nėsiskelbia, > ' i-nr j
' Negaišuokit ir kitų imiesr : 
tų “grįnoriai”,-nors dides
nių kolonijų-, kur jūsų yra 
vietomis net šimtais/ Pašė’ 
kit Clevelandiečių pėdomis, 
nebijokit nepasisekimų, ne
paisykit kad pradžia sunki.

Girdim nuolatinius nusi
skundimus apie Lietuvių, iš- 
tautėjimų, taigi ant mušu 
“grinopų” pečių remsis pa
laikymas Lietuvystės ant 
toliau.

Kurių kolonijų dabartinio 
laiko ateiviai vieni neįsten
gtų, prieškarinių “grino
rių” pareiga jiems padėti;

Imkitės darbo ir pastaty
kite Lietuviškų menų ant: 
naujų pagrindų, grynai Lie-

PRIE L. T. K. BAŽNY
ČIOS SYNODO

; Mačiau ‘“Dirvoje”,, jogei 
Pittsburge šaukiama -Lietu
vių Tautiškos Katalikiškos 
Bažnyčios Synodas. Teikia 
organizacija kaip išdėstoma 
tame atsišaukime ištikrųjų 
yra naudinga. Bet kadan
gi jau viena tokia organi
zacijų turime, kuri suside
da iš pačių Lietuvių ir in
korporuota Suv. Valstijose, 
kam butų reikalinga kitą 
tokia ar panaši korporaci
ja? ' ■ . . ! .. '.j , ■

Kur > buvo Gen. Vikaras 
Vipartas ir Kuri. Š.lęinis kar 
da. buvo sušauktas Synodas 
tos pačiosj Bažnyčios Chicu,- 
^oj6? ! Bene tik bus kįąd. 
kuomet buvo įcas. tveriama, 
.Lietuviško, jie tuomet pie
tavo pas prošępanus (laikė-; 
si sjj. Lenkų jĮįgdugij)?^; \

Kur dabar jie gavo dva
sios : šventos įkvėpimą .kad 
atsimesti, nuo. “nęzaliežni- 
kų”? . .Per visų laikų su jais 
draugayosį ir .neigė kųs bu
vo Lietuvių daromą,,.j,.

Taipgi butų gerai kad bu
tų paskelbta vardai tų pri
gavikų kunigų, vyskupų ir 
arkivyskupų, kuriuos atsi
šaukimas mini.

Kas .yra tas arkivysku
pas ir vyskupai kurie daly
vaus iminėtame Synode? Jei 
to viso nepranešite viešai ir 
nepaskelbsite visų dalyvių 
vardų, bažnyčių nariai tu
rėtų būti’atsargus nuo gai- 
šavimo. Parapijonas.

Nuo 'pa karo pabaigos, 
šimtai Lieivos žmonių, net 
tų kurie nuri jokių gimi
nių Ameripje, gavę pama
tyt “Dirvl, atsikreipė su 
prašymais siųsti jiems šį 
laikraštį, įrodydami kokį 
gerų jis fetuvos liaudžiai 
neša. Dagybė Amerikos 
Lietuvių paširdžių, užra
šė “Dirvų' tiems savo ne- 
pažystamiais broliams, ap- 
švietos tiškėjams, kaipo 
dovanų, irie už tai yra dė
kingi. Vfes kaimas skai
to “Dirvų! ir gerėjasi.

Daugybi Lietuvos žmo
nių, kurid turi Amerikoje 
giminių, nolat prašo užra
šyti jiems laikraščių, kiti 
tiesiog prso “Dirvos”. Ir 
daugybė ižrašo ir siunčia, 
taip kad ‘Urvą” pasiekia 
Lietuvos ziais valsčius ir 
daugybę kainų.

Bet ne vsi jus padarot 
saviškiams covanų — ne vi
si' dar turi užrašę saviš
kiams “Dirų”, nors dau
gelis siunčis net po dvi ir 
tris “Dirva” į paskiras 
Lietuvos dais.

Dar dauglis jūsų net nė- 
išpildėt jusikių prašymo— 
užrašyti jietis “Dirvų”, vis 
rengiatės ii neprisirengiat.

■ Daugelis jūsų nei nepa- 
galvojat kai-“Dirva”, kuri 
jums taip patinka, patiks 
ir jusiškiajis Lietuvoje, ir 
nors riepazydėdamį jiems, 
apšvietos, repagalvojųt kad 
jiems • laikjaštis yra malo
niausias skečias , iš Ameri
kos.- •

Yra įr bkių tėvų-brolių 
Lietuvoje kirie rašo saviš
kiams į Anerikų: “,Nesiųs- 
kit mums pinigų, mes vis
ko turim uitektinai, bet la
bai norėtune gauti iš Ame
rikos laikrištį ir knygų.”

Kurie iri taip neparašo, 
nepamanydami kad jus čia 
Amerikoje turit gausybę 
•laikraščių, patys privalot 
prisiminti f išrašyti “Dir
vų”.

Jums $3 metuose yra vi
sai mažas pinigas, o jiems 
bus visam metui naudingo 
skaitymo.

Pradėkit su 1930 Metais
Pradėki! siuntinėti “Dir

vų” 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-j. 
ti. Nepraleiskit progęs pą-, t 
tys, atnaujinkit savo pre-. , 
numeratas, bet neužmirškit,, 
ir saviškių — nepavydėkit ( j 
jiems to kas jums labiausia ' 
patinka.

Dabar yra pats laikas iš- ą 
rašyti “Dirva’’ giminėms Į 
Lietuva, Argentiną, Brazi- 
ja 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
vų” dabar, o prenumerata 
baigiasi, tiems jūsų gimi
nėms ar draugams laikraš- ■. 
tis bus sulaikytas jeigu ne- . ■ 
atnaujinsiti Nedžvilkinkit; i 
atnaujinimo, nes tie kurie , 
gavd “Dirvų”;labai' bus dė- ''i 
kingi< jeigu, ji..vėl jūsų-vardu ■ ■ 
juofe lankysv ir., '. . j

Prisiiįškit j prenumeratas ,, 
pinigais 'arba čekiais ar mo
ney orderiais, tas visai ne
sunku padaryti, ir jus «ne- 
apsisunkinsit savęs padova
nodami $3 savo artimie
siems, kurie skaito susiėję 
bariais į krūvų.

Už $3 metuose pralinks
minsit visų kaimų — užra
šyki! saviškiams “Dirvų”, a

“Dirvos” Administracija. -
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau pusbrolį, 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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Lietuvoje ir visur kitur ......$3.00 
(Pusei metų piisė kainos visur)

Siųskit prenumeratas' pinigais laiške, pašto money ..'.orderiais' arba čekiais.

“Dirvos” kaina Amerikoje ... $2.00 
Kanadoje ......? .v.'. /. .$2.50

DIRVA’’ 6820 Superior Ave.

Iškirpkit 23F

šį Kuponų 13^

pinigais
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PRENUMERATOS KORTELE

Vardas

Adresas

.Miestan

Aar.
muuiįūilūl

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

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



Chicagos Naujienos

TMD. REIKALAI
PRADŽIA NAUJO IŠ

KILIMO?
Gavau vieną pastarų nu

merių “Dirvos” ir jos T. M. 
D. Skyrius mane didžiai nu
džiugino. To ko nepadarė 
nei Pasaulio Istorijos dvie
jų tomų išleidimas, nei Cen
tro Valdybos išleista agita- 
tivė brošiūrėlė, nei ragini
mo straipsniai organe ir ki
tuose laikraščiuose, nei Dr. 
Šliupo knygos išdalinimas, 
pagaliau padarė,— T. M. D. 
sekretoriaus ramus užmi
gimas ir savo pareigų nė- 
jimas!

Tik žvilgterėkite. Susi
rūpino gerbiamas iždinin
kas, ramiai snaudęs nuo 
pat išrinkimo dienos.1 Susi
rūpino miegojusios kuopos. 
Susirūpino, galiau, ir visi 
“anti-fašistai”, kurie buvo 
nutarę sabotažuoti T.M.D. 
veikimą, nes jiems nepati
ko prezidento ir sekreto
riaus prisilaikymas sveiko 
tautinio principo: nepjauk 
šakos ant kurios sėdi.

Visas tas susirūpinimas 
primena man žmogų kuris 
važiavo traukinyj iš Chica
gos į Kaliforniją. Jis per 
dienas atsistodavo .ties lan
gu parlor vagone ir ašaro
davo. Pagaliau, jo bendra
keleiviai paklausė: “Kas gi 
tau yra, ko verki?” Tas at
sakė: “Verkiu kad štai jau 
trečia diena i ne tuo trauki
niu važiuojui”

Tas susirūpinimas turi 
nudžiuginti kiekvieną kuris 
gero: nori Tėvynės Mylėto
jų i Draugijai, nes jis rodo 
kad ir politiški sabotažnin- 
kai ir paskiausi apsnudėliai 
suparto jog negera, pikta ir 
smerktina yra C. V. sekre
toriaus savo pareigų nėji- 
mas, ir tiek pat negera, pik
ta ir smerktina yra visų na
rių neveiklumas. Susirū
pinimas rodo jog, štai, pri
brendo sąlygos kokiam vy
rui ateiti, padirbėti, tuo 
energingu upu pasinaudoti 
— ir suvikrinti vėl Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją, kad ji 
turėtų mažiausia 2,000 ge
rų narių, nes be to skai
čiaus, kaip jau ne syki nu
rodžiau straipsniais, Drau
gija knygų leisti negali. Aš 
tos karžygio garbės neno
riu ir, savo atlikęs, bei ne
veiklumu sukėlęs Draugijos 
narių susirūpinimą, piktu
mą ir energiją, šiuo įteikiu

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
su 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 net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
2626H Frontier Bldg.,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui: 

ROMANSAS 
Po karklynu pas upeli, 
Tarp žalių dažų, 
Sėdi viena ir dainelę 
Trauki pamažu.

Užžavėjai žalią šilą, 
Klausosi žiedai;

v O dainelę plaukia, kyla 
Kur dangaus skliautai.

Tos daineles balsas geras, 
Laimę žada ma’;
Aš klausaus ir liūdna daros, 
Liūdna kaip pirma....

Ašaros akis man ėda, 
Nenurimsiu, ne!
Lupos tyli, siela gieda; 
Pamylėk mane!....

J. Mikuckis.
jį-

Nuo Juokų Red.: Kaip 
tai ypatingai skaitytoji! 
geidžia kad visos eilės arba 
poezija butų meiliška, kito
kias eiles gali talpinti kiek 
tik nori, vis sako: Kodėl 
“Dirvoje” nėra eilių?....

■ Kaip ir pereitame num. 
čia buvo pasakyta apie vie
no “Dirvos” skaitytojo pa- 
sigedimą “Dirvoje” juokų. 
Mums rodos visi straips
niai', korespondencijos ir ži
nios yra vienas tik juokas: 
tai pasipjovė, tai susimušė, 
tai išsikoliojo, tai nori orga
nizacijas užvaldyt, tai nu
rodymai kaip gintis; tai ži
nios apie nuotikius Lietuvo
je — juk viskas tas vienas 
juokas kad smertelni žmo- 
neliai taip keistai ir durnai 
elgiasi.... ir tik per tai 
laikraščiai pilnai užgrūsti 
visokiais niekais. Jeigu ne 
tie juokingi žmonelių elge

siai, laikraščiai butų rimtį, 
^gražus, balti, be jokios rai

dės arba druko..v
Tai musų išvada.
Dabar duosime kokiam 

kitam pilvozopui padaryti 
išvadą ir jis pasakys kad 
viskas laikraštyje yra poe
zija: kaip žmogžudystės pa
pildoma su įkvėpimu, kaip 
partijos kovoja su atsidavi
mu, kaip kolionės ritmingai 
ir sklandžiai eina, lyg svie
stu patepta, ir niekad rašy
tojams nepritrūksta žodžių 
tai aprašyti. Tas tai poezi
ja, ir kodėl aimanuoti kad 
“Dirvoje” nėra poezijos?

Bet, iš “Dirvos” adminis
tratoriaus pusės, iš šalto, 
bizniško išrokavimo, tai vis
gi' norisi kad kas nors nuo
lat sirgtų meiliška liga ir 
rašytų, rašytų “Dirvai” sa
vo eiles, nes, sako gerb. ad
min., skaitytojai (ypač skai
tytojos) labai meilišką poe
ziją mėgsta....

Suprantama, komunistai 
įtą gali užginčyt, bet užtai 

. jiems “Dirvoje” vietos nė- 
į^Fa....

Jie prirodys kad geriau
sia poezija yra ta kurioje 
kalbama apie kraują, ver
giją, sukilimus, ir taip ar
čiau.

pirmininkui savo rezignaci
ją, rekomenduodamas pa
skirti iždininką A. B. Stri
maitį iki seimo eiti sekre
toriaus pareigas. Taip pat 
užtikrinu jokių “pasenusiu 
čekių” nėra. Musų iždas 
ne toks didelis kad čekius 
galima sendinti privatinėse 
rankose. Kuopos siųskit už
vilktas narių mokestis, ku
rios, tikrai, jūsų rankose 
gerokai nuseno! J kitą sei
mą Chicagoje suvažiuos ge
riausios tautinės spėkos. 
Bukime pasiruošę jos va
dams pagelbėti, vėl TMD. 
pastatysime ant kojų.

Vyt. Sirvydas, 
TMD. Sekretorius.

CENTRO PIRMININKO 
ŽODIS

Gaila kad musų Centro 
sekretorius rezignuoja, bet 
jo gyvenimo aplinkybė jam 
neleidžia patogiai savo par
eigas eiti. Jis dabar gyve
na Kanadoje ir dirba kaipo 
imigracijos inspektorius.

Pasitikime kad Iždinin
kas p. Strimaitis neatsisa
kys Draugijai pasitarnauti 
per pusmetį priimdamas iš 
kuopų prisiunčiamas mo
kestis ir su jomis susirašy
damas organizacijos reika
lais.

Tuo tarpu kuopoms ir 
veikėjams, ypač vakarinių 
valstijų, kurių globoje sei
mas bus, laikas pradėti rū
pintis su seimo suruošimu 
ir paskui su pastatymu iš 
savo tarpo tinkamų ypatų 
į Centro Valdybą; Žinoma, 
nėra uždrausta ir rytinių 
valstijų veikėjams būti val
dyboje, ir kaip seimas ma
tys tinkamiausiu taip pa
darys. Vienok vakarinių 
kuopų veikėjams — Chica- 
cos ir Wisconsin apskrities 
— pareiga bus suruošti sei
mą ir padaryt jį pasekmin
gu. Chicagoje gyvuoja ir 
TMD. moterų kuopa, ji ga
li labai daug pasidarbuoti 
seimo ruošime.

Visus kviečiu į darbą, o 
kuopas prašau pasiųsti sa
vo užvilktas mokestis Iždi
ninkui, A. B. Strimaičiui, 
G. P. O. Box 127, New York 
City, kuris pasirūpins kad 
kuopos gautų liudymus už 
mokesnius, ir taip prieisi
me, prie atkiutimo, kas bū
tinai reikia pradėti.

K. S. Karpavičius
TMD. Pirmininkas.

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

| ĮGALIOJIMAI
! reikalingi Lietuvoje pirki-
Į mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

į K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
1 Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave'. 

Cleveland, Ohio.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

DIRVA

AMBRIDGE, PA.
Čia Lietuvių yra neper- 

daug, bet turi dvi pašalpos 
organizacijos: SLA. 169-tą 
kuopą, kuri turi 20 narių, ir 
APLA. 12-tą kuopą, kuri 
turi ir kliubelį ir viso narių 
turi 23.

Centro valdybos nomina
cijose SLA. 169-ta kuopa 
balsavo už SLA. Sargybos 
komiteto rekomenduo t u s, 
tik ne visi nariai susirinki
me dalyvavo.

Darbai čia eina nevieno
dai, kaip ve Am. Bridge Co. 
dirba net perdaug gerai, ki
tos dirbtuvės vidutiniai, o 
dar kitos tik po tris dienas 
savaitėje ir su apmažintu 
skaičium darbininkų, taigi 
ir čia bedarbių netrūksta.

Ambridge yra apie 16 
mailių į vakarus nuo Pitts- 
burgo. Miestukas gana dai
lus. Gyventojų turi apie 20 
tūkstančių. Pagal tautas 
tai turbut Italų bus dau
giausia, paskui Lenkų, Ai
rių, Rusinu, Kroatų, o po 
seka miširiis visokių kitokių 
tautu.

Gyvena visi įvairiai, yra 
barnių, nesutikimų, persi
skyrimų ir net žudynių. 
Apie savaitė laiko atgal vie
nas Muravas peršovė savo 
pačią ir pats nusižudė, už 
kokį tai kavalierių kuris ją 
mylėjo. B. Gramba.

DEL AMERIKOS LIE
TUVIU NUOSAVY-

Labai dažnai čionai apsi
gyvenę lietuviai turi vargo 
dėl savo nuosavybės jiems 
pri klausančios Lietuvoj e.' 
Vietoje siuntinėjus pakar
totinus paklausimus konsu- 
latan, patartina neužmiršti, 
kad Lietuvoje kaip prieš 
karą taip ir dabar vei
kia užsisenėjimo (užsigyve- 
nimo) įstatymas (Statute of 
Limitations), kurio laikas 
buvusių Kauno ir Vilniaus 
gubernijų vietose buvo ir 
dabar tebėra 10 metų, gi 
bu v. Suvalkų gubernijos vie
tose ir Klaipėdos Krašte tas 
terminas yra daug ilgesnis 
(iki 30 metų).

Kad nebūtų širdgėlos ir 
bylinėjimosi dėl užsigyveni- 
mo, patartina kiekvienam 
čionai apsigyvenusiam lietu
viui (be skirtumo ar jis bu
tų Lietuvos ar Amerikos pi
lietis) pasistengti 10 metų 
nelaukiant sutvarkyti savo 
nuosavybės reikalus su sa
vo giminėmis ar kaimynais 
Lietuvoje arba patiems nu
vykus Lietuvon ir padarius 
ten raštišką pas notarą su
tartį arba paskiriant savo į- 
galiotinį Lietuvoj, surašant 
įgaliojimo dokumentą Lie
tuvos Respublikos konsula
tuose New York’e ar Čika
goje, arba pas vietos advo
katus ar agentus surašytus 
ir notaro patvirtintus do
kumentus atsiunčiant Lie
tuvos konsulatui paliudytu 
Be Lietuvos j konsulato pa- 
lįųdymo (legplizayimh) do
kumentas neturi jokios ver
tės Lietuvoje.:

Veik nėra reikalo primin
ti, kad pirm negu daryti i- 
galiojimus, ir pradėti - byli
nėtis teismuose dėl nuosa
vybės teisių sutvarkymo,, 
reikia1 išbandyti visas gali
mybes susitarti geruoju.

PAGERINIMAI TABA
KO DARBININKAMS

Winston-Salem, N. C., 12 
d. Gruodžio. — Toliau atsi
žvelgiant į^praktišką gero
vę savo darbininkų, ką iki 
šiolei jau vykdė, R. J. Rey
nolds Tobacco Company, iš
dirbėjai Camel Cigaretę įr 
Prince Albert Smoking To
bacco, įsteigė savitarpinę 
apdraudos grupę del apie 
10,000 savo narių, ant su
mos virš $10,000,000, kas 
aprūpins gyvasties apdrau- 
da visus darbininkus Wins
ton-Salem dirbtuvėse ir at
stovus visose šalies dalyse. 
Ta apdrauda yra po globa 
Equitable Life Assurance 
Society of the United Sta
tes. Nors darbininkams bu
vo duota 30 dienų prisidėti 
prie to plano, bėgyje trijų 
dienų po pirmo pranešimo 
80 nuošimčių dirbančiųjų 
Winston-Salem įsiregistra
vo nariais.

Planas apima gyvasties 
apdraudą, visišką ir nuola- 
tiną sužeidimą bei negalėji
mą dirbti ir sveikatos ap
draudą. Kurie išdirbę Rey
nold kompanijai 6 mėnesius 
ir daugiau gali į tą apdrau
dą įstoti. Gali išsiimti ap
draudos kiek kas nori, nuo 
$500 iki $10,00.0, taipgi ne
sveikatos atsitikime savai
tinio atlyginimo nuo $6 iki 
$40, žiūrint pagal darbinin
ko ineigų. Jeigu darbinin
kas pasitraukia-iš šios kom
panijos gali pinigus ištrau
kti arba tęsti. mokėjimą ir 
pasinaudoti kada reikės.

Neįgalinti dirbti, vyrai 
nuo 65 metų, moterys nuo 
60 metų, galės gauti senat
vės pensiją nuo $6 iki $40 į 
savaitę, kurie išdirbs kom
panijai per 20 ar daugiau 
metų.
“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS
SPORTININKŲ VEIKIMO,

BĖS LIETUVOJE “Dirvos” Redakcija ir Administracija 
linki visiems “Dirvos” skaitytojams, 
rėmėjams ir draugams

LINKSMU KALĖDŲ.

APMAŽINO JURAS
Holandijoį iš Zuyder Zee 

(jurų) išplėšta vėl šmotas 
žemės ir jura atstumta to
lyn. Holandija tokiu būdu 
padidėjo 550,000 ketvirtai
niais akrais. Tas kainavo 
net $200,000,000.

Holandija per eiles metų 
nusausino, užpildė didelius 
pelkynus, kuriuos užsemda- 
vo jurų vanduo, ir tuomi 
prisidėjo sau daugybę saus- 
žemio.

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 draugų 
ge, Škotijoj.

Barbora Mikalauskienė 
268 Grande Rue, St. Maurice 

(Seine) Frąnce

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

I
Tel- CHerry 2370 X 
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- T 
land Universitete, darbuojas su X 
Teisių Ofisu advokato g

Anderson & Marriott į308 Engineers Bldg. | 
X kur su visais teisių reikalais -j- 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir ¥ X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
į rėš teisingų patarnavimų. į 
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“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

Kreipkitės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Vis'ad ei- 

1 kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

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

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi j 
laivai. Trečios klesos laivą- _ Į 
kortės j abudu galu iš Nevį**,*

CUNARD I INF 1022 Chester Avė.UU1NAKU L.I1NL. Cleveland, Ohio

Kalbėdama j mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:.

“Vienas iš svarbiausiu 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
naturalį funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normali manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštų kelios dienos pir
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

Atsikvieskit savo mylimuosius 
į Ameriką

Pirkit United States Lines 
Laivakortes

Jei mąstot apie kelionę į tėvynę išplaukiančią iš 
New Yorko bet kuriuo United States Lines 

pagarsėjusiu garlaiviu.

Sustoja Plymouth — Cherbourg — 
Southampton — Hamburg.

Sausio išplaukimai
S. S. George Washington .... ........Sausio 8
S. S. America........................ ........Sausio 15
S. S. Leviathan ..................... ........Sausio 18
S. S. Pres. Harding .............. ........Sausio 22
S. S. Pres. Roosevelt ............ ........Sausio 29

Pilnų informacijų, kainų ir tt. klauskit savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog- į',,.

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.

:ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokiu Lietuvišką šo

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Naminis linimentąs naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dąntų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamąs kąipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar 70ę.

Paimkite blogiausj iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbežepkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris - turėjo! kankinančius 
skausmus.

O prašalintmui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti sa kenksmingais ir vidurius, 
apsarginančias vaistais, kad tuo
budu sumažinti skausmą.

Yorko į Kauną "203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:



Dienos Klausimais LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas. PALAIKYMAS

IŠKILMIŲ PROGRAMAS LIETUVOJE

Maj. Ardickas, vienas iš' 
rių D. L. K. Vytauto Ju- 
ejaus rengimo komiteto, 
so “Dirvos” redaktoriui 
santį laišką, iš ko maty- 
e kas Lietuvoje veikia- 
1. ir ką matys tie kurie 
;ą vasarą Lietuvoje lan- 
sis. Rašo štai kaip: 
Dabar pas mus eina pil- 

tempu pasiruošimo dar- 
i šventei. Sudaromi įvai- 
s komitetai, komisijos ir 
opagandos sekcijos, .kad 
t iškilmingiau tas sukak- 
ves atšvęsti.
1930 m. tikrai bus Jubile- 
liai metai, nes be Vytau- 
iškilmių dar yra rengia-

ruošta. Tada parvykę pa
pasakos ir mums.

Vengrija turi mažiausia 
mokėt, po $40,218; daugiau
sia Suomija, po $183,680; po 
$1,500,000 moka Lenkija ir 
Čekoslovakija.

Amerikos Kalėjimai 
Užkimšti

Suv. Valstijų kalėjimai ir 
pataisos įstaigos paskuti
niu dešimtmečiu padidėjo 
kaliniais 50 nuošimčių.

Kalinių Sausio 1 d. 1929 
j m. buvo 121,646, arba po 
1 nuo 1,000 gyventojų. Tai 
yra tik valstijų ir federa- 
liuose kalėjimuose, čia ne- 
ineina apskričių ir miestų 
kalėjimų nelaisviai.

1918 m. kalinių buvo 73,- 
548.

Laiškai iš Užrubežių
Kiekvienam Suv. Valsti

jų gyventojui per metus iš
puola 4 laiškai iš užrubežių 
ateinanti, ir po maždaug 
4 laiškus nuo kiekvieno gy
ventojo išsiunčiama į užru- 
bežius.

Iš Suv. Valstijų metų bė
giu tik į vieną Europa per 
Atlamtiką išgabenama 40,- 
000,000 tonų laiškų.

Mikas Petrauskas 
Koncertuos

a: -
1. Pabaltės Valstybių, t. 
Lietuvos, Latvijos ir Es- 

ios prekybos ir pramonės 
imu Konferencija.
2. Pabaltės Vai s t y b i ų 
itbolo Turnyras.
3. Žemės Ūkio Prekybos 
Pramonės Paroda.

4. Dainų Šventė.
5. Amerikiečių ir Pabal- 
s -Valstybių Sporto Olym- 
ada.
Tai matot kiek yra nu- 
atoma iškilmių.
šios pažymėtos iki 4 nr. 
ii jau tikrai įvyks.
Kaslink Sporto Olympia-

Permainos Ministerijoje
Lietuvos vidaus reikalų 

ministeris Pulk. Musteikis 
atsistatydino, jo vieton pa
kviesta Alytaus apskrities 
viršininkas Aravičius.

Lietuva vėl Mokėjo 
Skolos

Suv. Valstijų iždas šiose 
dienose gavo iš savo skoli
ninkių valstybių $98,657,973 
bendros karo skolos, iš to 
Lietuvą mokėjo $94,075 ir 
kitos aštuonios valstybės 
sumokėjo savo dalis.

Komp. Mikas Petrauskas 
ruošiasi su koncertas per 
kolonijas. Nors buvo pra
nešta kad jis nesveikuoja, 
bet tai buvo tik laikinai ir 
dabar jau jaučiasi gerai ir 
tvarko savo maršrutą, ku
ris įvyks po Naujų Metų.

Draugijų ir SLA. kuopų 
prašoma paremti to musų 
dainos ir muzikos veterano 
darbą.

Sovietų skolos. Sovietų 
Rusijos valstybinės skolos 
bėgyje metų pasidvigubino 
ir dabar turi 2,547,000,000 
rublių skolų.

js ir Amerikiečių prisidė- 
mo tai prašyčiau šiame. > 
iikalė man padėti paskel- | 
iant “Dirvoje” , kad / yrą . 
orima suruošti tokia O- 
mpiada ir nurodyti asmę- 
is ar organizacijas į ku
tas aš betarpiai galėčiau 
uo' reikalu kreiptis.
Iš spaudos teko matyti 

ad nori atvažiuoti ir mu- 
į tautietis Šarkis-Žukaus- 
as. Butų labai gerai kad 
(i kokiu nors budu atva- 
iuotų ir p-lė Osipavičiutė 
* kiti garsus Lietuviai 
p*ortininkai.
Vytauto Komitetas nori 

■asiųšti visoms Amerikos 
rganizacijoms ir draugi
oms literatūros ir leidinių.’ 
'odei prašyčiau pranešti 
ian visų gyvuojančių Ame- 
ikoje organizacijų ir drau- 
,ijų antrašus.

Be to tų draugijų ir or
ganizacijų pirmini n k a m s 
nanoma yra įteikti 10 me- 
ų Nepriklausomybės me
teliai.

LIAUDIE^ DAINA
Augin’ tėvas du šuneliu 
Kaip aušo žiedeliu, 
Užaugino, užnešiojo 
Ant baltų rankelių.

Ir nupirko tėvužėlis
Po plieno dalgelį, 
Ir išleido žalion lankon 
Pjaut žalio šienelio.

Vienas brolis šieną pjauna 
Ir linksmai dainuoja, 
Antras brolis šieną pjauna 
Ir liūdnai dejuoja.

Vai tu, broli, brolužėli, 
. Ko tau taip dejuoji:

Ar tau gaila žalios lankos, 
Baltų dobilėlių?

Nei man gaila žalios lankos, 
Baltų dobilėlių, 
Tik man gaila jaunų dienų 
Jaunų mergužėlių.

Aš girdėjau kaip šį rytą 
Tėvelis kalbėjo

Nuo “Dirvos” redakcijos: 
Šiame laiške išdėstyti daly
tai prašomi suminėti ir ki
tų laikraščių. Kaslink pri- 
jiuntimo literatūros ir ki
tų leidinių apie 1930 metų 
įvykius Lietuvoje, draugi
jos pačios galėtų parsitrau
kti sau, pasiųsdamos savo 
antrašus Vytauto Komite
tui, Kaunas, nes mums nė
ra galimybės visų antrašų 
surinkti.

Prie to, draugijos gali tą 
literatūrą gauti ir iš Lietu-

Kad į musų tėviškėlę 
Jau priešas užėjo. 

Gana, broli, šieną pjauti, 
Reiks tėvynę ginti, 
Meskim dalgius, imkim kardus, 
Valio priešą vyti.

i (Užrašę Jonas Bakanas.) ’

NUŠVISK!....
Nušvisk man bent kartą, gyvenimo saule, 
Palydėki man tekantį rytą daina 
Spinduliuotan rytojun, į grožio dausas, 
Kur žūsta šešėliai, kur amžiais diena.
Nuveški, aūšsine rytų, patekėjus, ' 
Į tavo žydrias mėlynąsias šalis — 
Gal ten man nurims amžius šėlę jausmai, 
Gal ten man bus skirta, gal jie nušvis.

vos Konsulatų Amerikoje, 
kurių antrašai nuolat “Dir
voje” talpinama..

Kurie Amerikiečiai patys 
ruošiasi vykti kitą vasarą į 
Lietuvą, galės patys savo 
akimis pamatyti tai kas ten 
didaus ir gražaus bus pa-

Koliojimų žemės pritvinko padangė:
Tik vėtros, perkūnai ir amžinos naktys.... 
Gyvenimo saule, jau tavo vaikai 
Atšaldyti vėtrų; greit širdys stos plaktis.
Nusileisk žvaigždžių soste haosan, 
Man atnešk iš aukštybių sparnus, 
Nušvisk man nors kartą, gyvenimo saule, 
Ištiesęs rankas meldžia tavo sūnūs.

Kaunas. Antanas Virbickas.

(Tąsa iš pereito num.)
Apie 1839 m. klebonu buvo paskirtas 

kun. J. Usavičius ir per porą metų pamok
slus jis sakydavo nors tik retkarčiais, ta
čiau vis Lenkiškai. Jis, kaip jau VIII sky
riuje minėjau, labai keikdavo. Laikui bė
gant, tie pamokslai žmonėms labai įkirėjo 
ir todėl jie pradėjo tų pamokslų neklau
syti: kaip tik klebonas evangeliją perskai- 
davo tuojau žmonės' imdavo urmu grūstis 
laukan. Klebonas bėgančius labai keikė, 
bet tas nieko negelbėjo. Paskui jis išgud- 
rėjo: kaip tik žmonės imdavo iš bažnyčios 
grūstis laukan, jis imdavo šaukt:'“Neikit, 
nebėgkit! Kad jus nesuprantąs Lenkiškai 
tai aš jurus pasakysiu Lietuviškai. Ir im
davo sakyt Lietuviškai. Žmonės gryzda- 
vo ir klausydavosi iki galui. Paskui Usa
vičius kada tik sakydavo pamokslą, visa
da pasakydavo vieną dalį Lenkiškai, kitą 
Lietuviškai. Lietuviško pamokslo, noriai 

Įklausydavo ne tik grynieji Lietuviai, bet 
ir tie kurie Lietuviškai menkai suprato, 
nes, viena, būdavo tai lyg naujiena, o an
tra, klebonas Usavičius Lietuviškai kalbė
jo labai aiškiai, švelniai, ir mandagiai, be 
jokių šiurkštumų, palygindamas evange
lijos ištraukas su žmonių' gyvenimu iš
duodamas daug naudingų pamokinimų. Is 
to pas žmones susidarė opinija kad Lietu
viška kalba yra malonesnė ir švelnesnė uz 
Lenkišką kalbą tuomi kad Lietuviškoje nė
ra keiksmų ir šiurkštumų. Jie tai spren
dė iš to kad tas pats kunigas Lenkiškai 
kalbėdamas baisiai keikia o Lietuviškai 
kalba kuošvelniausia.

Apie 1859 m. į Liubavą pradėjo tan
kiai lankytis ir kartais ilgesnį laiką pabū
davo, iš Šmalėnų, Franciškonų vienuolyno 
perdėtinis, kunigas M. Vasiliauskas. Jis 
patvarkė taip kad Lietuviška evangėlija 
buvo skaitoma nuolat, o atlaiduose buvo 
sakoma du pamokslai: mišiose Lenkiškas, 
o po mišių — Lietuviškas. Be to pats kun. 
Vasiliauskas labai tankiai sakydavo Lietu
viškus pamokslus ir paprastais šventadie
niais, ir sekmadieniais (Lenkiškus pamok
slus jis sakydavo retai). Jis tai labai daug 
prisidėjo prie Lietuvystės atbudimojo.

Kun. Vasiliauskas buvo geras Lietu
vis ir labai gabus pamokslininkas: buvo 
diktas vyrąs, turėjo stiprų balsą ir mokė
jo visus nudavimus, todėl jo nonai klau
sydavo ir Lietuviškai menkai suprasdami, 
nes ko nesuprato iš kalbos tą suprato is 
nudavimų. Franciškonai,. nuo pat savo 
atsiradimo ir iki pat šių dienų pamoksluo
se vartoja 'paprasčiausią kalbą, nevengda
mi vulgariškumų, šlykščių ir net nemoia- 

I liškų išsitarimų. Jie tai daro todėl kad 
į žmonės prašciokai juos aiškiai suprastų. 
Todėl ir kun. Vasiliauskas tai darydavo. 

Į Bardamas žmones už girtuokliavimą jis 
sakė: “Dievas žmogų sutvėrė ant savo ab- 
rozo: davė jam gražią kūno sudėtį, davė 
jam skaistų veidą, davė jam blaivą mažu
mą ir liuosybę. Gyvenk, žmogau, ir mylėk 

Į savo sutvertoją Dievą!. O jus, padlos, ką 
įdarote? Einate į karčiamas, prageriate 
savo paskutinį skatiką, tuomi nuknvidi- 
jate savo šeimynas, ir patrotiję savo razu- 
mą paskui kaip bjauriausi sutvėrimai, vo- 

I liojatės po purvyną ir Žydų š..;., o namo 
parėję dar sukeliate peklą: mušate nekal
tuosius, daužote savo Statkus ir ramumo 
niekam neduodate.... ”

Didžiausis įsjudis pas žmones susida
rydavo kuomet kun. Vasiliauskas, baigda
mas pamokslą, sakykloje, puolęs ant kelių 
ir pakėlęs aukštyn galvą ir rankas imdavo 
šaukt: “Dieve mano brangiausias! O as 
kas tavo akyse? Aš esu dulkė.... Aš esu 
vabalas, kirmėlė.... Aš esu ubagas ir di
džiausias griešninkas.... Susimilk ant 
manęs, pone ir tėve mano aukščiausias. 
Duok man savo šventą loską, kad aš visą 
savo gyvenimą eidamas siauriausiu ir aš
triausiu takeliu, galėčiau ateit į tavo šven
tą dangaus karalystę!”

Žmonės buvo paprašę matyt savo ku
nigus į juos žiūrinčius iš labai aukštai, pa
siputusius,, nupuikėlius ir kokiais tai virš
žmogiais nusiduodančius. Dabar jie maty- 

• darni kunigą taip nusižeminančiu, net el
geta ir didžiausiu nusidėjėliu save vadi
nant girdėdami, susigraudinę balsiai verk
davo. * ■ ’ • _

Už tokius pamokslus žmonės kun. Va- 
siliauska taip pamilo kad žiniai perbėgus 
jog jis Liubave yra, iš visų pusių rinkosi ir 
bažnyčion grūdosi kiek tik galėjo sutilpt, 
kad tik išgirst jo Lietuviškus pamokslus. 
Man teko kun. Vasiliauską matyt tik vie
ną kartą, kada buvau dar visai mažas ; jis 
jau buvo senas, pražilęs. Paskui jau žmo
nės kalbėjo kad į Liubavą jis neatvažiuoja, 
ir po porai metų gandas prabėgo kad jis 
jau numirė. Gailėjosi žmonės jo labai, o 
jo pamokslus minint teko girdėt ir Ame

rikoje būvant.
Apie penkiais metais vėliau po kun. 

Vasiliausko atsiradimui, tankiai Liubave 
lankydavosi blaivybės misijonierius kun. 
V. Girdžiunas, kuris pasakė daugiau Lie
tuviškų negu Lenkiškų pamokslų. Jis la
bai keikdavo girtuoklybę, bet labai švel
niai žmonių prašydavo mest gerus degti
nę. . Kun. V. Kudirkevičius nors ir neil
gai buvo, bet pasakė keletą, nors šiurkščių, 
bet visgi Lietuviškų pamokslų. Kun. J. 
Urbanavičius komendorium Liubave išbu
vo 22 metu; per tą laiką jis pasakė tik tris 
Lenkiškus pamokslus, ir tie jam nesisekė, 
nes prikaišiojo daug Lietuviškų žodžių. 
Mat, jis Lenkiškos kalbos tik seminarijoj 
kiek prasitrynę. Aišku, su tokiu diplomu 
pamokslininku Lenkų kalboj but negali
ma. Jo pamokslai buvo ilgi, nuobodus, ir 
be jokio įspūdžio. Vienok žmonės jų klau
sydavo, nes tai buvo pamokslai Lietuviški.

Kun. L. Bendaravičius mažai Lietuviškų 
pamokslų pasakė, bet jo pamokslais žmo
nės gėrėjosi. Jis pagaliau Lietuviškus pa
mokslus padarė jau nuolatiniais, nes vieną 
sekmadienį pamokslas buvo Lietuviškas, 
antrą Lenkiškas; Lietuviškus pamokslus 
sakydavo kun. Urbanavičius. Vadinasi, 
ponai stypsoję pas didįjį aukurą, išklausę 
Lenkiškos evangelijos, tuojau smukdavo 
per duris. Kun. Bendaravičius patvarkė 
taip kad prieš Lenkišką pamokslą Lietu
viška evangelija buvo skaitoma pirma 
Lenkiškos, tokiu budu ponai turėdavo iš
klausyt ir Lietuvišką evangeliją.

Kun. J. Užupis prie Lietuvystės atbu- 
dinimo neprisidėjo. Jis buvo Lenkomanas. 
Visame savo buvime nepasakė nei vieno 
Lietuviško pamokslo. Poterius pradėjęs 
mokyt, iš sakyklos tik Lenkiškai paaiškino 
kad Liubavo parapijoj yra trys dalys Len
kų, o tik viena dalis Lietuvių, todėl ir po
teriai Lietuviškai bus mokinami tik kas 
ketvirtas sekmadienis. Jis taip ir darė. 
Lietuviškai su žmonėmis nekalbėjo, o jei 
turėjo kalbėt tai kalbėjo stragiai, ir grei
tais baigęs ėjo šalin. Jis net savo tarną 
(lekajų), gryną JJetuvį, kuris liuosnoriai 
su juom ėjo į ištrėmimą ir ten jį prižiūrė
jo ilgai sergant malerija, dabar pavarė, ir 
jo vieton pasiėmė tik Lenkiškai kalbantį,, 
irodos tūlą Januškevičių. Jis išvažiuoda
mas iš Liubavo ir parapijonus atsisveiki
no tik Lenkiškai. Kad jis butų ką turė
jęs Lietuviškų knygų platinime, kaip stu
dentas J. mini, nesinorėtų tikėt. ' O jei ir 
nusipirko sau kokią Lietuvišką knygelę 
tai tas jam nesudaro jokį pliusą Lietuvys
tės platinimo žvilgsniu.

Kun. A. Steponaičio darbus Lietuvys
tės budinime nespėjau patirt. Žinau tik 
kad pirmiau po pamokslų visuomet kuni
gai “ant poterių” priimdami, kalbėjo Len
kiškai. Kun. Steponaitis po Lietuviškam 
pamokslui visuomet poterius užduodavo 
ir pats poteriaudavo tik Lietuviškai: tą 
paskui darė ir kun. Narkevičius.

(Bus daugiau)

PATAISYMAS
“Dirvos” 49 nr. šiame skyriuje, mano apipasakoji- 

me skaldymosi krikščionių bažnyčios praėjusiuose šimt
mečiuose, kažinkaip raštas susimaišęs, ir iš to išeina 
neteisybė kad “rytinė provincija suskilo į keturias da
lis”. Ten turėjo būti pasakyta šitaip:

“____Dalis vakarinės (Romos) provincijos nepripa
žino popiežiaus ir pasiliko prie sinodų tvarkos, vysku
pų priežiūroje, su visomis savo formomis, iki tol buvu
siomis (šita bažnyčia šiandien žinoma kaipo bažnyčia 
senųjų katalikų, dar kitaip — tautiškųjų katalikų). Gi 
rvtinė provincija suskilo i tris dalis, ir susidarė trys at
skiros bažnyčios: Armėnijoje Adrianų, Balkanuose Or
todoksų, o Rusijoje, Rusinijoje ir Ukrainoje — Stačia-| 
tikiu_

Šiuomi atitaisau įvykusių klaidų. V. S. J.

Del pačių Lietuvos pilie
čių interesu geresnio aprū
pinimo yra pageidautina, 
kad visi be išimties Lietu
vos piliečiai, svetur apsigy
venę, nuolačiai laikytų ryšį 
su Lietuvos konsulatais', pra 
nešdami savo adresus ir jų 
pasikeitimus, taip-gi ir apie 
šeimynines atmainas bei pi
lietybės pakeitimą (antrų 
natūralizacijos popierų ga
vimą).

Santykiuodami su čia ap
sigyvenusiais lietuviais, Lie
tuvos konsulatai gauna įvai
rių Įvairiausių paklausimų 
ir visados stengiasi suteikti 
galimai pilną atsakymą. To
dėl pašto išlaidos konsula
tuose. pralenkė tam tikslui 
skirtą sumą. Todėl butų gei
stina, kad paklausėjai nepa
mirštų tam vokan apie 10 
centų pašto ženklais dėl jų 
paklausimo išpildymo.

AK MATĖT PIRMUTINI KANA
DOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“KANADOS LIETUVĮ”?
Visi Lietuviai remkit nauja Lie

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

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

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

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

I 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 LIETUVĮ”
“Kanados Lietuvis” metams kai

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

KANADOS LIETUVIS 
1111 Dundas St. West 

Toronto, Ont. Canada.

'jsr

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

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

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

'LIETUVOS- 
ŽEMLAPIAI

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Lengvas Budas Išmokti t Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Raukius rei

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

Mrs. Winslow’s
Syrup

has
MADE GOOD with

millions!
Wovr®**

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces £or 25/ 
Pure—Economical 

Efficient 
'millions of pounds 

USED BY OUR GOVERNMENT
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Iš
Lietuvių 

Krikštijimo 
Dienų

(Tąsa iš pereito num.)
Kaip tik jauna grafienė tai išgirdo ji 

pradėjo numanyti kodėl jos vyras toks 
keistas, kad jis ką tai pergyvena ir ką tai 
mintyse ir širdyje nešioja, ir griebėsi pra
šalint visą jo sąžinės sunkumų priežastį. 
Įsakė /vienam tarnui nueiti ir nužudyti 
Laurą ir jos kūdikį, išnaikinti visas žymes 
to kas jos vyro mintis link savęs traukia.

Jau ir taip sumaišyta, net silpno pro
to būdama del visko ką pergyveno, Laura 
pradėjo labyn ir labyn nebūti savyje ir 
tankiai nėt klejodavo, pamišdavo. Kada 
užsiųstas žmogžudis vaikutį pasmaugė, o 
ją spėjo namiškiai išgelbėti, ji visai pa
mišo. Pasiėmė vaikučio lavoną ir bėgo 
iš kaimo — bėgo į kalnus, tolyn ir tolyn., 
h’ tik toli kitoje šalyje atsiradus apsistojo 
toj vietoj kur dabar ją Šeirys užėjo.

Ilgai ji ten gyveno, maitindamasi gi-
rių augalais ir gyvūnėliais, slapstydamasi 
nuo žmonių, bet pamatė kad ta vieta yra 
tolima nuo visų ir labai retai kas ten'už
suka, netyčia užklysdamas. Nuo tdda jos 
niekas nematė. Kas matė — daug vėliau 
po to — niekam negalėjo sugryžti pasakyt.

Ji pradėjo didžiūnams keršint nuo to 
kai sykį pas ją užklydo vienas bastūnas ri- 
tieris—ji dar buvo jauna ir graži—ir pra
dėjo savo pagyrų .kalbas kalbėti, jos gra
žumą girti. Atgryžo jai prisiminimas jos 
nekaltų jaunystės dienų, ir tą naktį ritie- 
riui apsinakvojus jos pamiškėje, Laura su
galvojo apnuodint jį savo surastais giri
niais nuodais ir pririšus prie medžio nu
kankinti. Nuo tada ji ir nepaliovė taip 
darius ir atiminėjo gyvastį visiems: kąs, iš 
didžiūnų jos srityje užkliudaVo. Ar stebė- 
tumemes patyrę kad čia randasi kaulai ir 
Rolando suriauš iš jb' aukštos kilmės žmo
nos, kuris keliolika metų atgal be žinios 
dingo....

Dabar ji jau buvo sena, visai nusenus 
ir išdžiūvus, tik šešėlis anos gražuolės, ir 
buvo ragana, kaip tokias moteris galima 
butų vadinti, nes ji darė nežmoniškus dar
bus, ir pažinojo visokius girių uogų ir žo
lių nuodus ir panaudodavo juos pagal sa
vo reikalavimo.

Pasikarus ugnį priešais Šeirį, virė 
'nuodus ir garais smalkino jį, neduodama 
atsipeikėti,-kaip darydavo su visais kitais, 
kurių čia tik kaulai stogso.

Tuo tarpu, tiesiu keliu, Katrė skubi
nosi į Lietuvą ir jau buvo besiartinanti 
Prūsų žemės, todėl dabar eisime pažiūrėti 
kas tenai dedasi.

III
Dievams Auka

Brandenburgo valdovų eilė pagaliau 
įkūrė Vokišką Prūsų karalystę, kuri ir po 
šiai dienai gyvuoja, kada daug vėliau po 
Ottono kiti jo įpėdiniai užgrobė visas Prū
sų žemes iki Nemuno, tuomi, nors netie- 
sioginai, įkūnydami savo pirmtakuno sva
jones.

Kada ant Lietuvos šaukta Europos 
kryžeiviai, iš rytų pakilo baisus Europai 
debesys — Mongolai, kurie grasino sutry
pimu visos Europos, taigi didelis Lietuvių 
apgulimas negalėjo įvykti, ir subėgę į Pru
sus kryžeiviai vietoj pradėti karą prieš 
Lietuvius stengėsi stiprinti savo pilis kad 
neprarastų ir tą ką jau turi. Lietuviams 
ir Žemaičiams tas davė progą susistiprin- 
ti, ačiū tam atsiekė laimėjimus, apie, ku
riuos neužilgo pamatysime.

*. * *
Pirm negu kas tarp Lietuvi’ų ir kryžei-

lės, jo neteks', jieškos, ir ras.... mirtį.... 
Dingo ji iš šio pasaulio, dingo ir Branden- 
burgui ant visados, sunaikindama ir abbės 
gražius įsivaizdinimus apie dovanas ko
kių iš jos tikėjosi gauti....

Kas Nutiko su Šeiriu?
Taip baigėsi Katrė. O kaip yra su 

Šeiriu? .Jį palikome su sene ragana, svai
ginamą, palengva marinamą, išblyškusį, 
vos gyvą.

Bet žiūrėkim kas čia! Štai Nemuno 
pakrante joja vyriškis — budrus, išdidus. 
Tai Šeirys, ne kas kitas! Bet ar ištikro 
tai jis, ar tik mums vaizduojasi jo dvasia 
jojanti savo gimtos vietelės apžiūrėti pirm 
iškeliausiant sau į Anapilę amžinam apsi
gyvenimui tarp kitų karžygių?....

Dar neišsibaigė gesti Katrės laužo pe
lenai kaip į Rambyno šilą įjojo Šeirys. Jį 
apipuolė vaidilos, nes jis buvo Teutonų šar- 
vuosei Sulaikė ir ėmė tampyti ir stum
dyti, manydami kad' jis joja* jieškodamas 
tos "kurią jie tik ką sudegino. 'Bet nuėmęs 
nito galvos šalmą Šeirys pasirbdė jiems kas 
yra ir prašnekino sąva kalba. Nors ne vi
si jį pažino, po kelių metų pertraukos, pa
didėjusį ir pagražėjusi, bet užteko pasisa
kyti kas jis yra ir iš kur ir visus apėmė di
delis džiaugsmas kad sugryžo tas kurs bu
vo prisiekęs krikščionims keršyti.

— Šeiry! Šeiry! — šaukė išskėtęs glė
bį krivė pamatęs savo pažystamą vaikiną, 
kurį keli metai atgal lydėjo į Ragus, dar 
vaikų; parėjusį iš klaidžiojimų .po tėvo žu
vimo kovose su kryžeiviais Prūsuose. — 
Ir vėl tu mus nustebini, lyg iš mirusių su- 
gryždamas! Koks tavo likimas kad tu ir 
dingsti ir vėl sveikas .pareini! Jeigu dar 
sykį dingsi niekas netikėsim kad esi mi
ręs!

— Ak, tėveli, tokia mano laimė: die
vai mane globoja, gal but del gero visų 
musų, — atsakė Šeirys. Ir savo širdyje 
atsiprašė savo dievų už savo paklydimą,; 
labai apgailaudamas kad buvo išsižadėjęs 
savo seno tikėjimo.

— Tik gaila, vaike, kad pavėlavai: šį 
rytą deginom dievams auką — jauną krik
ščionę, kuri iš kur tai vakar čia pakliuvo.

— Gaila, bučiau galėjęs padėkuoti die
vams sykiu su jumis, — pridėjo Šeirys.

— Keista buvo mergaitė: išrodė lyg 
čia ko jieškojo ir minėjo keistą vardą, 
“Konrad”. •

— Kaip ji išrodė? — persigandęs pa
klausė Šeirys, nes tas jam ką tai priminė.

— Išrodė? Nagi šviesiaplaukė, mė
lynakė, labai gražaus veido, ir šaukė ko
kio tai “Konrado”, bet jo niekur matyt 
negalėjo.

(Bus daugiau)

“Kryžeivio”
PRENUMERATORIAI

SKUBĖKIT!
Visi jau gauna “Kryžei

vį” kaip greit prisiunčia pi
nigus, ir knygos skubiai iš
sibaigs. Siųskit savo užsa
kymą dabar, pridėdami $1 
už popieros viršeliais arba 
$1.50 už audimo viršeliais.

Kaip ir kitų knygų, šios 
spausdinome neperdaugiau- 
sia, todėl nejusit kaip jums 
neliks.

“Kryžeivio” apysakos 
skaitymo “Dirvoje” užteks 
dar iki Vasario mėnesio, to
dėl kurie nenorit laukti iki 
to laiko ir norit patirti ko
kia apysakos pabaiga, užsi- 
sakykit dabar.

Dabar užsirašančių var
dai talpinami' “Dirvoje”, po 
Naujų Metų tas nebus daro
ma. Kitas numeris bus pas
kutinis vardų skelbimui.

Jau krikščionys valdė Klaipėdą, kur 
buvo įsteigta -jų pilis ir užvardinta Me- 
melsburgu. Jie turėjo taip sakant užėmę 
Nemuno gerklę, ir per Memelį tegalėjo 
įplaukt į Nemuną Vokiški prekybiniai lai
vai. Nuo Sambijos iki Kuršio visą pajūrį' 
ir pajūrio Žemaitiją jau valdė krikščionys, 
Prūsuose įsibriovę kryžeiviai su Rygos 
kardininkais. Visoj \toj srityj statė savo 
galingas pilis, Sūrias kartais Lietuviai, 
kartais Prusai ir Žemaičiai bei Kuršiai 
puldinėdavo, vietomis laimėdami, vietomis 
pralaimėdami.

Dabar vėl buvo metas (1258) kada po
piežius šaukė visos Europos krikščionis ei
ti naikinti pagonis Lietuvius, kurie puldi-

vių prasidėjo, Nemuno pakrantėse atsira
do Katrė, kuri jojo jieškoti savo Konrado. 
Išbėgo ji iš Brandenburgo ir ant balto ark
lio atjojo į Prūsų žemę. Čia, per Teutoni 
valdomas sritis keliaudama, sakėsi vyks 
tanti į Memelsburgą pas savo giminieti 
misijonierių, su kuriuo eis gilyn į Lie tu v? 
skelbti Dievo žodį. Kryžeiviai, tikėdami 
jos kalbai, gražiai ją priimdavo, vaišinda 
vo ir po pasilsio palydėdavo iš pilies į pi 
lį, ir taip mergaitė su linksma širdžia ar 
tinosi prie tos vietos kur tikėjosi, rasiant: 
savo mylimąjį; Viena mintis buvo jos gal 
voj: dasigavus' į kitą pusę Nemuno, susi- 
klausinėjus .kur yra Ragų pilis, skubėt' 
pas. Konradą,ir išsipasakoti kad ji jį visa
da tikrai mylėjo, ko patvirtinimui pame
tus savo namus ir tikėjimą atvyko paškif 
jį; būti tokia kokia jam.patiks. ‘ .

Jojo šiaurinė Nemuno puse aukštyn 
ir prijojo pagonišką šventvietę, Ramby- 
na. Jodama gražiu aukštu Nemuno kran
tu, dairėsi į toli už lankų tekančią van
dens juostą. Miškas kuriuo jojo dares' 
gražesnis, ir kuoniet įjojo į pačią gražiau
sią dalį, net apsistojo apsidairyt. Aplink 
matėsi nedideli pilimąi, rambai arba se 
noviški kapai žymesnių žmonių, augo tie
sios, gražios pušys; paukščiai skraidė ir 
čiulbėjo, ir jai pasidarė malonu tokioje 
vietoje būti — bet tai buvo jos paskutinis; 
pasigerėjimas gražiu ir linksmu pasauliu. 
Ją tuoj apspito pagonų vaidilos, ir suėm- 
nuvedė pas krivę.

— Vokietė! krikščionių špiegė! — šu
kavo vyrai, surišę Katrę ir vedini kalinin.

— Sudegint! Krikščionė! Prieš die
vų valią įžengus į.šventą mišką!

Sekantį rytą jau buvo sukrautas lau
žas, ir prie didelių apeigų Katrė — ta ne-

PUIKIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!

NELAUKIT ILGIAU, SIUSKIT 
SAVO $1 ALBA $1.50 ŠIANDIEN.

pi :

ar Jau GATAVA!, “sm

laiminga Teutone, kurią meilė prie Lietu
vio atvedė į Lietuvių žemę, buvo paguldy
ta ant laužo ir sudeginta auka dievams, 
nes pagonys tikėjo kad Lietuvių dievai la
bai mėgsta svetimo tikėjimo žmones kaipo 
sau auką. Niekas jos kalbos nesuprato ir 
niekas negelbėjo — jos Vokiška kalba bu
vo visa jos pražūtis.

Štai liepsnoja laužas, durnai kyla į 
dangų, liepsnų liežuviai šoka . į aukštį — ir 
už trumpo laiko neliko tos kuri bandė pa
versti Šeirį Teutonų įnagiu, iš didelės mei
lės prie jo; kuri pajutus kad jis nepalen
kiamas pati palinko į jo pusę, bet tik tam 
kad užbaigti savo jauną gyvenimą taip 
liūdnai ir žiauriai, niekados daugiau nepa-

Puslapių Didumo
Tik $1

Apdaryta $1.50

nėdavo kryžeivių pilis ir neduodavo jiems regėjus akių to kurį mylėjo ir net mirti 
ramiai žmones smaukti. del jo turėjo.... Kaip ji troško kad nors

Į šitą tai karą rengėsi ir Ottonas, ir 
reikia pasakyti jis turėjo plačias svajones 
— pereiti per Prūsuose įsistiprinusių krik
ščioniškų valdovų galvas ir įkurti sau ga
lingą valstybę. Prusupse ir Kurše įsiver
žę krikščionys elgėsi taip pat kaip Palesti
nos krikščionys: bijodami kad tie ar tie 
neįsigalėtų, vieni kitiems darė pinkles, ir 
tik ačiū tam gal but jie negalėjp užvaldyt 
Lietuvos.

prieš mirtį galėtų išvysti jos veidą: visur 
šaukė Konrado, dairėsi ar nepamatys jį 
minioje, jeigu jau ir ne užtarėju tai nors 
smerkėju, vienok su liepsnomis nuėjo jos 
svajai — pakilo į padanges, į ten kur vi
sos mylimųjų gražios svajonės nueina ir 
lieka, kuomet neišsipildo, nepasiekia įsiku- 

j nijimo.
Burtininkės pranašystė išsipildė: ji 

pasakė Katrei kad ji pamylės jį, jis ją my- Į

“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:"D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Štai nauji užsirašę:
Louise Navickaitė, Elli

cott City, Md., prisiuntė 
$1.50 už “Kryžeivį”, užsa
kydama savo motinai Kalė
dų dovanoms.

Doris Žuke, < Hart, Mich., 
prisiuntė $1 už- “Kryžeivį” 
ir i už “Vargšų Karalienę”.

J. Pasvenskas, New Bri
tain, Conn., prisiuntė $1.50 
už “Kryžeivį” ir $1 už ‘Var
gšų Karalienę’.

Marė Linikienė iš Nevį 
Britain, Conn., išsirašė 2 
knygas “Kryžeivio” už $3 
ir 1 “Vargšų Karalienę” už 
.SLoį’,'..':' .-
..Ip. Stasiulionis, Paines
ville, O., atsilankęs užsimo
kėjo savo prenumeratą už 
“Dirvą”, užrašė “Dirvą” į 
Lenkų valdomą Vilniaus 
kraštą, ir užsimokėjo $1 už 
“Kryžeivį”. Jis sako nega
li praleist neužsiprenume
ravęs. “Kryžeivio”, nes pre
numeravo visas “Dirvos” 
leidžiamas knygas. ,

Bronius Druktenas, iš A- 
berdeen, Wash., užsimokėjo 
už “Kryžeivį” $1.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

'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.

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

LISTERINE
THROAT TABLETS
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DELEI KITU METU 
CENZO

"'oreign Language Infor- 
tion Service pasekmin- 
pravedė kovą kuria su- 

eresuoti visi ateiviai — 
yra kad 1930 metų Suv. 

Istijų gyventojų surašė 
;ų remiamasi ateivių pri- 
ita kalba, o ne kokioje 
stybėje jie gyveno ir iš 
c atvažiavo.
.930 metų . cenzo Patari - 
Komitetas norėjo Įvesti 

is naujus klausimus cen

ze ir tuose klausimuose no
rėjo neįskaityti žmonių pri
gimtas kalbas.

Sulyg to naujo plano vi
si svetimšaliai Amerikoje 
butų buvę klasifikuojami 
sulyg šalies kurioje gimė. 
Turėtume skaitlines apie 
atvykusius iš Vokietijos, iš 
Anglijos, iš Lietuvos ir iš 
kitų šalių, bet neturėtume 
tikrų skaitlinių kiek yra 
Lietuvių, Vokiečių, Italų ir

NDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

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

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

“Sandara” Pub. Company
331 So. Halsted Street Chicago, III.

A. S. BARTKUS|
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas T

Fotografas X
Geriausia dovana jūsų X 

draugui ar draugei bus ? 
Jūsų Fotografija. Šiuo lai- 1 
ku mes turim speciales ? 
kainas ant visų fotogra- X 
fijų. 'Rėmai plise kainos. X

1197 E. 79th St. Cleveland?
‘Studija su dviem parodos langais” t 
— Telefonas Randolph 3535 — |

SERGANTI ŽMONES i
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 

I DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. X
Dr. Smedley, garsus Specialistas X 

su 45 metų pasekmingu medikaliu ? 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- T 
pintus metodus ir vaistus ir atsiekia ? 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių į 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, X 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- į 
gų ir kitokių su tuo bendrų. X

Egzaminavimas su X-Rąy mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir T 
tokis tikras kad negalima padaryti X 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- T 
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi X 
išegzaminuoja. T

Jeigu jusi; liga neišgydoma jis tą X 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- ❖ 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- t

Dr. C. W. Smedley, Specialistas siuskit, nes musų laikais beveik vi- X 
sos J iros yra išgydomos. t

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Prospect 2420. , ■ Į

THE F. W. ZIMMERMAN CO. f
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 1 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiami i 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O. j

kitų tautų žmonių šioje ša
lyj e. Vokietis imigrantas 
gimęs Čekoslovakijoj butų 
skaitomas kaipo Čekas ar 
Slovakas, Lenkas gimęs Vo
kietijoj butų skaitomas Vo
kiečiu ir Italas gimęs Fran- 
cuzijoj butų Francuzas. Ir 
neturėtume jokių informa
cijų apie mažesnes tautas, 
kaip Slovėnus, Kroatus, 
Žydus ir kitas tautas. Cen
zas neminėtų tautinių gru
pių kurios neturi savo poli
tiškos teritorijos. “Šalis” 
ir “tauta” butų buvę lygus. 
Iš trijų Vokiečių gimusių 
Austrijoj, Lenkijoj ir Čeko
slovakijoj vienas butų bu
vęs , Austras, kitas Lenkas 
ir kitas Čekas arba Slova
kas, kuomet Žydai, Ukrai
niečiai ir kitos grupės bu
tų skiriamos su Rusais, Vo
kiečiais ir kitais.

Foreign Language Infor
mation Service tiki kad yra 
daug - svarbiau žinoti kiek 
yra Čekų, Lietuvių, Vokie
čių ir kitų tautų negu žino
ti 'kiek Suv. Valstijose gy
vena gimusių Rusijoj, Vo
kietijoj, ar Italijoj. Ši or
ganizacija ne tik pati rašė 
cenzo direktoriams apie tai 
bet ir kitas organizacijas 
ragino tai daryti. Ir tik 
tada Cenzo Biuras nutarė 
palikti prigimtas kalbas gy
ventojų surašė.

Balandžio mėnesį bus gy
ventojų smulkmeniškas su
rašąs. Tam paskirta 30 die
nų laiko.

Pirmu kartu bus renka
ma skaitlinės namų savi
ninkų.

Paprastas asmuo turės 
atsakyti apie 30 klausimų. 
Ūkininkams bus suvirš 240 
klausimų atsakyti. Papra
sti klausimai apims užrašy
mą gyvenimo vietos, gyven
tojų vardus, amžių, šeimy
nišką stovį, asmens aprašy
mą, gimimo vietą, prigimtą 
kalbą, pilietystę, užsiėmi
mą ir industriją, darbą; tt.

Bus surašyta kiekvienas 
biznis nuo mažiausios krau
tuvės iki didžiausios korpo
racijos. Kiekvienas karo 
veteranas irgi bus sužymė
tas su faktais apie jo tar
nystę. Taipgi pirmu kartu 
bus renkamą statistikos a- 
pie darbą ir bedarbę.

Lietuviai neprivalo bijo
ti atsakyti į visus klausi
mus ir nemanyti kad atėjęs 
surašinėtojas rašo kokiam 
blogam tikslui ar mokesčių 
apdėjimui. Šalies stovis rei
kalauja pilnų žinių apie vi
sus gyventojus. Visi taipgi 
privalo sakytis kad gimę 
Lietuvoj ir kad Lietuvišką 
kalbą vartoja. FLIS.

Akrono Naujienos
KAS DEDASI KOMUNIS

TŲ VALDOMOJ SLA.
198-TOJ KUOPOJ

Šią kuopą jau dū metai 
kaip valdo komunistai, ir 
man toje kuopoje prigulint 
ir nuolat dalyvaujant susi
rinkimuose galėjau nutė- 
myt visus komunistų šmu
gelius.

1928 m. komunistai suma
nė užprotestuot SLA. Pild. 
Tarybai kam prez. Gegužis 
laiko pas save SLA. iždą, 
po iždininko mirties. Pas
kui, 1929 m. Vasario mėneJ- 
sį išnešė kitą protestą, kani 
Pild. Taryba nepriima -Sa- 
laveičiko į iždininkus. Pro-? 
testus sako siuntė į “Tėr 
vynę”, bet jie ir dingo pa
saulio nepamatę. P. Turge
lis pasiunčia laišką į centrą 
su užklausimu kodėl organe 
nesimato SLA. 198-tos kuo
pos protestų, bet gauta at
sakymas kad ten jokių pro
testų nesulaukę. Gruodžio 
5 d. susirinkime P. Yurgelis 
užklausė kas nutiko su to
mis rezoliucijomis, pirmi
ninkas J. Bruožą, komunis
tas, teisinosi kad pasiuntęs, 
bet esą ne musų kaltė kam 
organas netąlpino. Yurge
lis tada išsiėmė laišką gau
tą iš centro- ir padavė pasi
skaityti,. iš kur paaiškėjo 
kad centre jokių rezoliucijų 
iš 198-tos kuopos negauta. 
Pirmininkas ėmė aiškinti, 
sako: matot, draugai, Vitai- 
tis netalpino, p, Yurgeliui
parašė kad negavo, tai ar 
mes kalti?

Dar buvo ir daugiau aiš
kinimų tame reikale, bet 
be naudos.

Prie to kiti komunistai 
kuopos nariai pridarė kuo
pai ir nariams visokių pai- 
nasčių su mokesniais, o na
riai turi nukęsti.

Kuopos korespondentu iš
rinkta žmogus kuris įvai
riomis meklerystėmis pasi
žymėjo, raudonas komunis
tas.

Kuopos valdybon sekan
čiam metui išrinko raudo
nuosius, su nelabai geromis 
reputacijomis.

Komunistai sugriovė Lai
svės Pašalpinę Draugiją ir 
pridarė darbininkams nuo
stolių. Jįe tik žiuri savo 
naudos.

Senas Narys.

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

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

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

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

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- 
EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. |||| 
Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums. Hj

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

t-1 '01 x-ray Egzaminavimas si.oo.

(Hwta DOCTOR BAILEY ‘specialistas’i
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

1 Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
J . Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.
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Nuo Redakcijos: Kores
pondenciją aptrumpinome, 
nes perdaūg išeinate į smul
kius klausimus. Šiaip gi ge
rai iškelti viešumon komu
nistų darbus ir parodyti 
darbininkams jų netikslu
mus.

Visiems Akroniečiams ži
nomas Antanas Kairys su
sirgo; Gruodžio 12 d. ligo
ninėj darė operaciją, opera
cija pasisekė gerai. Linkė
tina Kairiui greito pasvei
kimo.

Rusas Kurpolov už vogi
mą tajerų nuo svetimų au
tomobilių liko sugautas ir 
laukia teismo.

Ateinant Kalėdoms, ge
rai padarytų Akrono Lietu
viai jeigu visi vietiniai už
sirašytų savo kaimynišką Į

sisako toliau-policijantų ra
mybę ardyti.

PARDAVIMAI

laikraštį, taipgi visi “Dir
vos” skaitytojai kad užra
šytų savo mylimą “Dirvą” 
dovanų saviškiams Lietuvo
je; kaip patys mėgstat, pa
mėgs “Dirvą” ir jūsų gi
minės. Jie laukia “Dirvos”.

Keliautojas.

Tarakonus nugirdo, pas
kui — šaudo? Akrono po
licijos stotyje priviso tara
konų ir negali,jų atsikraty
ti. Policijos kapitonas su
manė pripildyti plyšius kur 
tik tarakonai gali laikytis 
munšainu atimtu laike kra
tų. Jis išbandy damas tai 
matė kaip iš plyšių išeina 
tarakonai, visai apsvaigę ir 
paskui pakrato kojas ir at-

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
Siutas išprosyt .................. 45c
Kelnės išprosyt .................. 20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50
Šilkinė dresė išvalyt ir 

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

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

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

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 Zimerman, 
1204 E. 105 st.

ANT..REN DOS
1942 ROCKWELL avė., 3 prieša

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

1570 EAST 22nd St.

PARSIDUODA
12924 Lorain avė. Elektriškų da

lykų ir lempų krautuvė, duoda $200 
gryno pelno į savaitę, nėra kompe- 
ticijos.

Taipgi 5 akrų lotas ant Memphis 
avė. netoli W. 73 st. Matykit Zim
erman, 1204 E. 105th St. (52)

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už-

• rašykit jiems “Dirvą”.

to ■ •

to 
to 
to

to
M 
tol 
to

to 
to 
to 
to

to

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
KARŠTOS IR ŠALTOS

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

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekės 

' už mažiausia pinigų”

PARSIDUODA
Gro šerne ir bučernė, Lietuvių 

apgyventoj vietoj, su gražiais įren
gimais, parduosiu visai pigiai. In
formacijų klauskit “Dirvoje”, 6820 
Superior avė., Rand. 1476. (50)

The Loyal Savings & 
Loan Association

vienatinė Lietuviška finansinė įstaiga, 
linki visiem savo draugams ir rėmėjams 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų
Metų.

VALDYBA.

Su pirma Sausio, 1930 metų, bus išmoka
ma 7% šios Draugijos Banko šėrininkams, 
taigi gerbiamieji malonėkite ateiti į ofisą 
pasiimti savo čekį, nes nebus siunčiami į 
namus.to

to
to

to THE LOYAL SAVINGS & LOAN ASS’N
to 67 12,Superior Ave. Cleveland^ Ohio
to ■11 ■ 1 ■; w
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to 
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Pakabykit ir Pančiakas 
ant Public Skvero

MIEKO GERESNIO nėra kaip Geras

Kalėdinio Klubo čekis užpildymui

Kalėdinių pančiakų. Dabar kaip tik

yra laikas prisidėti prie Society’s Christ-

mas Thrift Club del 1 930 metų. Padė-

liai kas savaitę pagal jūsų kišeniaus iš

galės . . . nuo 50 centų iki $10.00.

PISIDEK ŠIANDIEN,

public Square

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

Darbinink;

Nuo 1930 r 
švietimo mini 
Kaune darbini 
su audimo ir 
bimo skyriais 

Jei 1930 m 
pravesta, tai 
stori j a mano 
steigti ir kitus 
kursus Kaum 
su kartonažo, 
bimo ir stab 
riais. Tokius 
fabrikų .dari 
kvalifikuoto d 
dą ir bus sus 
retiniu amati

Mirė žymus 
zįtorius Bei 

ri

Kaip rašo 
Keleivis,” ši 
Berlyne mir 
žiaus kompc 
zikas Marty 

.kuris buvęs 
mylis Prūsų 
kitų jo kompi 
nas didesnis 
“Aus Litaue 
vos), kuriam 
gražiais bals 
gražiausios 
dainos. Rod 
laiku jis dai 
iš lietuvišku

MANOMA] 
LĖ VYTAI

ILISTRŲC
Vyriausias 

nūtetas nese 
dijuojančio 
Koncės ilg 
me jis siu! 
metais didi 
kams iliusti 
čiajai visuo 
sumanymą 
Vytautą D. 
prof. Voltei 
rėš apimti i 
nevimą ir 
pat norima 
duoti anų 
žmonių gy 
čiai, namai, 
ir t.t.

Visi eksp 
statyti tap} 
modeliais, ’ 

u gramomis, 
.Agrafijomis, 

! * Čia butų ps 
ginklai, š 
metraščiai, 
nuorašai a 
įvairių raš 
D. bibliogr

Vyriausi: 
mitetas Šį 
svarstė ir i 
rodą suruoš 
manymas s 
talizuojam: 
šiam suma 
sudarytas 
iš įvairių

Prof. Vi 
šinėja su 
vairiomis 
ti iš slapt 
riems doki 
jų tikslior

Mėgstat 
kit “Dii 
čiausi i 
žymiaus 
tininktii
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dėl tų mašinų užpirkimo ir 
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mašinų už 100,000 litų,-'
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Darbininkams kursai
Nuo 1930 m. sausio 1 d. 

švietimo ministerija rengia 
Kaune darbininkams kursus 
su audimo ir geležies apdir
bimo skyriais.

Jei 1930 m. sąmata bus 
pravesta, tai švietimo mini
sterija mano kitais metais 
steigti ir kitus darbininkams 
kursus Kaune (senamiesty) 
su kartonažo, medžio apdir
bimo ir statybininkų sky
riais. Tokius kursus baigę 
fabrikų darbininkai gaus 
kvalifikuoto darbininko var
dą ir bus susipažinę su teo
retiniu amatu.

Mirė žymus lietuvis kompo
zitorius Berlyne—M.-Lau

riškus.

kompozitorius ir mu- 
Martynas Lauriškus, 
buvęs savo tėviškę 
Prūsų lietuvis. Tarp

Kaip rašo “Nauj. Tilžės 
Keleivis,” šiomis dienomis 
Berlyne mirė 54 mėtų am
žiaus 
zikas 
kuris 
mylis
kitų jo kompozicijų likęs vie
nas didesnis kūrinys vardu 
“Aus Litauen” (Iš Lietu
vos), kuriame tarp kitko 
gražiais balsais supintos ir 
gražiausios Prūsų lietuvių 
dainos. Rodos, paskutiniu 
laiku jis dar parašęs vieną 
iš lietuviškų melodijų.

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS

PUSL.)

400,000 
20,000 
10,000 

168,000 
128,000 
26,000 

240,000 
68,000 

140,000 
200,248 
646,262 

k 162,000 
100,000 

išvardintoms

l-MO

RICHMAN 
BROTHERS 

725-31 EUCLID AVĖ.
“Tru- 

Verdi. 
su di- 
Dabar

(TĄSA NUO 

Raseinių 
Rokiškio 
Naumiesčio 
šakių 
Radviliškio 
Žagarės 
Tauragės 
Telšių 
Plungės 
Utenos 
Kybartų 
Vilkaviškio 
Zarasų 
Tat šioms

miestų savivaldybėms rei
kia 46,163,438 litų paskolų. 
Daugiausia pinigai butų pa
skirti miestų tvarkymui, 
vandentraukiui ir kanaliza
cijai ir elektros stočių, pir
čių ir skerdyklų statybai. 
Vandentrauki ir kanaliza
ciją nori įsivesti Kaunas, 
Šiauliai, Mariampolė, Pa
nevėžys, Ukmergė. Liku
sieji miestai del mažo gy
ventojų skaičiaus šio pato
bulinimo dar nereikalingi.

Meno žinios. Musų vals
tybės opera pastatė 
badurus”, muzika 
Opera pbaėjo gyvai, 
dėlių pasisekimu,
ruošiama statyti nauja Ru
sų kompozitoriaus Musors- 
kio opera “Dubrovskis”.

Valstybės teatro drama 
pastatė naują P. Vaičiūno 
dramą, “Liepsnojančios Šir
dys”. Musų dramaturgų tė
vas P. Vaičiūnas tradiciniai 
kiekvienam sezonui parašo 
po naują dramą. Mūsų te
atre eina šios pragarsėju
sios dramos: “Tuščios Pa? 
stangos”, “Sudrumsta Ra
mybė”,. “Patriotai”,. “Nuo
dėmingas Angelas”,; “Sta
bai ir Žmonės”, ir paskuti
nė “Liepsnojančios Širdys”. 
Sportas. E

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Jonas Stanislovaitis ... Lt. 300 
Petras Liebas .. .......: 109 
Ona Kairukštienė ............. 70
Grasilda Bluntaitienė ..... 50 
Antanina Maurutienė ....1000 
Barbora Mikėnaitė ....... 
Rozalija. Ačiutė ......... ,.... !
Stasė Laudanskienė .......
Doriicelė AĮūbėckiėnė .... ‘ 
Antanas Krepus ........ 
Marė Aršketytė........5
Petronėlė -Barkauskienė; . ' 
Jieva Juostaičiutė ...........
Elzė; Skuodžiutė ........

Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra 

6820 Superior avė. Cleveland, O.

Richman’s 
Merchandise 
Certificates 

tai Kalėdų Dovana 
kiekvienam «vyrjii.

ONTARIO & PROSPER i
5716 BROADWAY

Visos Krautuvės atdaros 
Šeštadienio vakare prieš 

Kalėdas.

Musų amatų mokyklos ap
rūpinamos mašinomis

- Amatų mokyklos gauna 
daug mašinų, reikalingų mo
kinių praktikos darbams. 
Švietimo ministerija šudarg

Teatrų Vaidintojai,

50 
200

50 
250 
100 
200 
400 
100 
150

Sportas. Lietuvos futbo
lo nugalėtojas šiais metais 
išėjo jaunutė, daug žadan
ti Klaipėdos Lietuvių ko
manda, K. S. S. Nors Klai
pėdoje iš šešių komandų tik 
dvi tėra Lietuviškos, (kitos 
Vokiečių), bet mūsiškiai pa
ėmė pirnlą vietą, jK.S. P- 
keletą kartų ' nuvykę pas 
kaimynus Latviūs; kut bu
vo gražiai įvertinta savo 
gražiu žaidimu. ; ‘ : - 

mitetas neseniai gavo»aš^stiia!si,>Kauuenęsenąi- įvyko bok? 
dejuojančio Leipcige stud, so pirmenybės. Nors mums 
Koncės ilgą j laišką, kuria- Amerikiečiai paveržė Viri
me jis siūlo surengti 1930 čą, bet. turime vėl 'naują 
metais didelę Vytauto lai- stiprųjboksininką Puidoką, 
kams i” 
čiajai visuomenei. Tokį pat —. --------------- -
sumanymą pateikė ir vyr.njss 
Vytautų D. komiteto narys Į 
prof. Volteris. Ši paroda tu- Į 
rėš apimti visą Vytautų gy- “įffi 
nevimą ir jo darbus. Taip: 
pat norima parodoj atvaiz
duoti anų laiku Lietuvos 
žmonių gyvenimas, papro
čiai, namai, žemės dirbimas 
ir t.t.

Visi eksponatai butų iš
statyti tapytais paveikslais, 
modeliais, braižiniais, “dia
gramomis, kopijomis, foto
grafijomis, schemomis ir t.t. 
Čia butų parodyti anų laiku 
ginklai, šalmai, vėliavos, 
metraščiai, dokumentai (jų 
nuorašai ar fotografijos), 
įvairių raštų apie Vytautą 
D. bibliografiją ir 1.1. 1 

Vyriausias Vytauto D. ko
mitetas šį sumanymą 
svarstė ir nutarė tokią pa
rodą suruošti. Dabar šis su
manymas svarstomas ir de
talizuojamas. Greitu laiku 
šiain sumanymui vykyt bus 
sudarytas 'atskiras organas 
iš įvairių sričių žinovų.

Prof. Volteris jau susira
šinėja su Karaliaučiaus į- 
vairiomis įstaigamos išgau
ti iš slaptojo archyvo įvai
riems dokumentams ar bent 
jų tikslioms fotografijoms. 

“LA.”

MANOMA RUOŠTI DIDE
LĖ VYTAUTO LAIKAMS 

ILISTRUOTI PARODA
Vyriausias Vytauto1- D. ko-j

Štai komedija

‘DIVORSAS’ 
naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti, ,50c.

“PALANGOS 'PONAITIS” 
naują, melodrama/ leng
va vaidinti /.L .<750c. 
Reikalaukit “Dirvoj”

GARSINKIS

DIRVOJE”

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.PATENTAI

Apsaugoki! Savo Idėjas
Rašykit atvirki, siųskit vi- 

' sas žinias apie savo Išradi
mui ' klauskit patarimų.
Reikalaukit “Proof of Invention”, 

knygelė siunčiama dykai?1 
Registruojam Trade-Marks
Teisingas ypatiškas' patarnavimas: 

Įsteigta—Su Trisdešimta Metų: ■
Patyrimu

I i E. VROOMAN & C0
11 195 Atlas Bldg.

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

Broadway Krautuvė 
atdara kas vakaras.

Tiesiog iš Richman’s
Nuosavos Siuvyklos

' Jums — be Tarpininko
Pelnote 'TU

OVERKOTAI

ap-
v.

Mėgstat Sportą? skaity- 
kit “Dirvą”—telpa pla- 
riPiiQi anrasvmai am a Jz**ciausi aprašymai apie ( 
žymiausius musų spor
tininkus.

Duodam Merchants Red Stamps

Euclid Avenue
& 101st Street KRAUTUVĖS

Ontario Street
& Prospect Ave.

Paskutines 4 Dienos
Kalėdiniams Pirkiniams

Mažiems Vaikams Siutai
$1.69 Vertės—Mieros 3 iki 8

98c
Kiekvienas vaikutis neapsakomai ap
sidžiaugs gavęs Kalėdoms vienų šitų 
gražių siutukų, kelnaitė ssu pamušalų, 
su kišeniais. Mieros 3 iki 8?
Vaikams 98c švenčių marškiniai ..77c 
79c Vaikams Bliuskos po ........59c 

Tiktai Downtown krautuvėje Skiepe

Chiffon Šalikai $3.95
Dvigubo platumo, margų spalvų ir 

labai gražių mišinių. $3.95
Abiejose krautuvėse

Vaikams Pirštinės $1.25
Micros 2 iki 7. Kailiu apvedžiotos 

rudos ar gelsvos spalvos. Dovanoms.
Abiejose krautuvėse

Blanket Robes $5.95
Mieros 48 iki 52. Iš Beacon blan- 

keto audimo. Gražių gėliuotų margi
nių. Tinka dovanoms.

Abiejose krautuvėse

S

su

Dovanoms Sliperiai
moterims $1.19

Moteriški Dupont D’Orsay sliperiai 
chrome odos padais ir gražiais kul
nais. .Visokių spalvų. Mieros 3 iki 8.

vaikams 98c
Vaikų Bunny sliperiai avikailio vdum ‘ 
ir apvedžiojimu. ^Laibai gražus ir vai
kų mėgiami. Miferos 9 iki ,2.

Tiktai Downtown krautuvėje Skiepe

Moteriškos Nosinukės 50c
Iš novelty šilko. Su išsiuvinėtais 

kampais ir mezginiais apvedžiotos.
Abiejose' krautuvėse

Porto Rican Materijos 69c
Margų spalvų, .puikus muslinai ko

kių tik norite. 69c
Abiejose- krautuvėse

10-Lb Roasteriai 69c
Reguliariai $1.25. “Betty Gray’’ pa- 

livuoti mėsai kepti indai. Pasiskubin
kite iki dar turime.

Abiejose krautuvėse

SU STYLIUM, PRITIKIMU IR RŪŠIES GERUMU 
. . . UŽ KAINA

KURIĄ KIEKVIENAS VYRAS IŠGALI MOKĖTI

Mes netikime kad galėtumėt rasti panašius overkotus 
styliaus puikume, pritikime, materijos rūšim ir dar
bo gerume už dusyk tokią kainą kaip Richman . . 
kiekvienas ploščius musų didelėj daugybėj vaizduo
ja darbo gabumą, atsargumą, ir tas plačias galimy
bes kokios sudėta jų pagaminimui.

Šilti ulsters, bok, Raglan ir velveto kalnieriais plaš- 
čiai, iš Melton, .Boucles, milo, storų siūlų ir šiaip vi
sokie gražus ploščiai aukščiausio pobūdžio 
naujausiose Spalvose ir gražiai sutaikytuose fniši- 
niose . . . Jeigu mes nepritaikysim jums at
sakančiai ir nepatenkinsime visais atžvilgiais darbo 
ir moterijos, jūsų pinigai noriai bus grąžinti.

Bent Overkotas, Biznio Siutas ar Išeiginis 
Siutas Kiekvienoje Richman Brothers 
Krautuvėje S. V.-Visuomet Viena Kaina

THERICHMAN BROTHERS COMPANY 

Trys Cleveland© Krautuvės
725 EUCLID AVENUE PROSPECT ir ONTARIO

5716 BROADWAY
Broadway.v Krautuvė Atdara Vakarais ir 9 Valandai.

Visos krautuves atdaros Šeštadienio vakare iki Kalėdų



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese Iš Collinwood Birutė ir Kuprelis’’ Scenoje. I ją dramą, ^Birutė; ir* KupVe'6s’\

j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 i

JAUTIŠKI VAKARAI MIEŠ- | Ruoškitės! Visi Clevalandie- 
TO AUDITORIJOJ I čiei gerai įsitėmykit Sausio 19 

i vim.ią, kad neprasnaustumet 
progos. Aš manau jog kiek- 

su ateiviais vienas norėsit pasižiūrėti “gri- 
- ■ - ,. |norių” suruošto vakaro. Tiesa, 

Člevelande | baisiai jums skamba tas žodis 
■ “grinoriai”, bet neįsivaizduokit 
| jų vakaro tokiu. Jie dirba visi 

arba'Pitoi energijos ir pasišventimo. 
Tokiems visi deda paskutines jiegas no

rėdami parodyti jums, gerbia- 
imieji, tikrąjį modernišką Lie
tuvių meną. Kiekvienas kuris 

I norite valandą pakvėpuoti Lie- 
| tuviškoj atmosferoj trengkitės 
| į tą grynai Lietuvišką vakarą. 
Žinau kad kiekvienas galės 'pa
sidžiaugti tuo vakaru.

■ Td vakarą, be vaidinimo 
“Laisvės Kovotojai” dar skam
bės tautiškos dainos šokant vi
sokius ratus, bus monolobai ir 
dialogai, ir tt.

Kviečiu Visus ir visas nepa
miršti tos dienos. Grinorka.

Clevelando dienraštis Plain dieną 
lealer, neužsileisdamas kitam | 
ienraščiui kuris 
eikė, sumanė naują dalyką: 
tsikreipė į visas C_______
sančias tautas pasiūlydamas 
ims ruošti savo vaidinimų va- 
ąrus miesto auditorijoj :__ _
is mažesnėse salėse, 
akarams duoda ,20 nedėldie- 
ių, kad kiekviena tauta galė-l 
| pasinaudoti proga.
Plain Dealer apmokės teat- 

3 lėšas, scenos pagelbininkų, 
uos tikietus, spaudą ir kitas 
eikmenis dykai. Net duos ge
lis teatro direktorius truku- 
lams ištaisyti, tegul tautinės 
rūpės sau stato dramą ar ką 
ori, tegul sukviečia savo žmo- 
es ir rėmėjus, kiek bus pelno 
isas, eis tiems kas vaidins.

Lietuviai Apsiėmė
Gruodžio 15 d. “Dirvos” re

akcijoje įvyko greitai sušauk- 
as Lietuvių posėdis, kuris nu
arė ruoštis vienam Lietuviš- Apsidirbę savo tautiškose drau- 
am vakarui, statyti “Živilę”,' gijose su bolševikėliais, “fašis- 
rba “Birutę” ar ką kitą. Pel-Į tai” slaptai organizuojasi eiti. į 
ą skirti Lietuvių Darželiui, ir komunistų draugijas, šluęt juos 
ykiu apvaikščioti Vytauto 500 laukan ir padaryti darbininkiš- 
tietų mirties sukaktuves. Ge- kas draugijas tikrai darbinin- 
iau nei negalėtume apvaikš- kiškomis, 
ioti ir Amerikoje išgarsinti tą

“Fašistai” rankų nenuleis.

Jaunieji “fašistai” ketina žy-
lidį musų istorišką nuotikį kaip; giųoti i b^šeyikų šmeižikų šta- 
urengiant vakarą miesto sa- bą ir kiekvieną šmeižiką išsma-
ej, kuomet Plain Dealer dykai 
ą viską išgarsins.

Speciali Lietuvių komitetų 
.udaro: Ona Mihelichienė, A. 
Grigienė, Dr. J. T. Vitkus,- Pi 
I. Česnulis, K. S. Karpavičius,

Muliolis, J. Čižauskas, P. A. 
Šukys.

Veikalui parūpinti išrinkta: 
1. Čižauskas, J. Klimavičius ir 
{. S. Karpavičius.

Tėmykit apie tai daugiau.
Prie šito visų tautų teatrų 

irganizavimo dirba ir John H. 
Gourley, ■ miesto viešų pasilinks
minimų komiai jonierius.

Pirmą vaidinimą duos Veng
rai Sausio 12 d.

SLA. 14-tos kuopos nariams, 
[’įmykite, sekantis kuopos, su
sirinkimas perkeliama iš sere- 
los į ketvergą iš priežasties 
Slaujų Metų šventės. Tolesni 
susirinkimai vėl bus paprastoj 
lienoj. V. P. Banionis, sek.

luot ir plunksnomis apibert. Ne 
dykai bolševiikėliai “fašistus” 
vadina smala viriais: ta smala 
jau išvirta ir komunistų laukia 
vaišės. štabo Viršininkas.

Visi vietiniai, atsiimkit savo 
knygą “Kryžeivį”, o kurie dar 
nepiokėjct galit gauti pirkti.

Kūčių vakaras. Goodrich sa
lėj Gruodžio 21 d., 8 vai. vak.,' 
buk Lietuviškas vakaras per- 
statantis kučias. Dalyvauja ke
liolika vyrų ir moterų. Šalip 
Lietuvių programo bus ir kitų 
tautų kalėdiniai programai. į

Parapijos reikalai. Gruodžio 
12 d. naujos parapijos įvyko 
susirinkimas. Susirinkime ža
dėjo būti naujai paskirtas kle
bonas, Kun. Ant. Karužiškis išPataisymas, Pereitame nr.

“Dirvoje” paminėjime kunigų I Youngstowno, bet klebono ne- 
permainų įsiskverbė klaida kas- sulaukta. : Mat, jam važiuojant 
link Kun. Kuliavo išleįstuvių automobiliu, vakare automobi- 
vakarienės. žinutėj pasakyta'lis nuvirto į grėbę ir prisiėjo 
kad jam surengta išleistuvių ilgai laukti iki gavo pagalbus 
vakarienė bažnytinėj salėj. Bet ištraukti automobilį iš grebės. 
ištikro vakarienė įvyko pas pp. Pats kunigas nesusižeidė, , bet 
štaupus namuose, 6704 Supe
rior avė. Kad kas nors iš šv. 
Jurgio parapijos pusės butų 
prie rengimo prisidėję tai to 
nebuvo, nors dalyviai buvo ir 
parapijos nariai ar buvę nariai, 
žmonių buvo virš šimto, dau
giau jau ir netilpo, nors, daugiau 
norėjo dalyvauti.

Vakarienės eiga buvo tokia.: 
pirtniausia Kun. Kuliavas at
kalbėjo maldą ir prasidėjo val
gymas. Vėliau Stasė Greičienė 
pratarė keletą žodžių į dalyvius 
paaiškindama vakarienės -tisklą 
ir Kun. Kuliavo nuveiktus- dar
bus tarp vietos Lietuvių kata- 
lių. Toliau kalbėjo Adv.*. Česnu
lis, vėliau p. žiuris, galop V. 
Greičius, o po visų kalbėjo pats 
Kun. Kuliavas. Jis paaiškino 
kokiu budu jis pateko į Cleve
lando dioceziją; išsireiškė kad 
jis nėra priešingas Lietuviškai 
spaudai, bet tokiai spaudai ku
ri garbina Maskvą o ne Lietu
vą tai jau priešingas.

Prie užbaigos, visų dalyvių 
vardu Kun. Kuliavui buvo įtei
kta

atvažiavęs matėsi labai nusi- 
varginęs.'

Pirmos pamaldos. Sekmadie
nį Five Points 'Teatro salėj bu- 
vo pirmos Kun. Karužiškio pa
maldos naujai 'Lietuvių parapų 
jai; ■ žmonių ėuėjo daugybė. 
Po pamaldų kunigas pasakė lą® 
bai 'gražų pamokslą.: Reikia pa? 
sakyti kad jis nors yra čia gi
męs ir. augęs bet yra tikras 
Lietuvis patriotas ir kalba ty
rai.' Lietuyiškai. >

Tą pačią dieną po pamaldų 
Kun. Karužiškis gryžo į Young- 
stowną sutvarkyti savo daly
kus, paskui gryš į savo naują 
parapiją.

Parapijos komitetas darbuo
jasi sukėlimui kapitalo kad tik 
greičiau parapiją sustiprinus. 
Braziai Broliai padovanojo pa
rapijos naudai vyrišką siutą, 
leidimui išlaimėjimui.

Parapija taipgi gavo • dova
nų nuo J. Bartnikų pianą, kiti

labai puikios dovanos.
A. Padegimas.

Pereitą savai- 
jauna moteris, 
gydytojai ne- 
Liko vyras ir 

vaikas. Ji bu-

OHIO TEATRE
Harald Kreutzberg ir Yvon

ne Georgi, sensaciniai Vokiečiai 
šokikai, kurie pereitą sezoną 
Ameriką sužavėjo kaip perkū
nas įš tyro dangaus, pasirody- 
dami New Yorke, Bostone ir 
Chicagoj, dabar duos tris per
statymus savo ypatingų šokių 
Ohio teatre Gruodžio 19, 20 ir 
22 dieną. Popiečiais prasidės 
nuo 3 vai. Niekad pirmiau jo
kie kiti šokikai negavo ‘tokio 
entuziastiško publikos pritari
mo kaip šitie.

Jau Laikas Rinktis 
KALĖDŲ DOVANAS

‘ 'Iškalno liuosiau galima išsirinkti 
šau tinkamas dovanėles ir įpjauti 
raides, kas padaroma dovanai. Už
laikau didelį rinkinį Deimantų, viso
kių žiedų, Wrist Watches, Laikrodė
lių ir Laikrodžių, tikrų Lietuvos Gin
tarų. Didelis rinkinis skėčių, rašo
mų plunksnų,j stalinių, setų,- sidabri
nių indų, Visokių stiklų, prosų, ka
riais šiluma nustatoma pagal reika
lų. Geriausių skustuvų, ridikuliųi 
toilet) setų, taryželių, rąžančių ir tt. 
Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir1 pigiausia 
padarau negu kur 

antrašų: J *...kitur. Tėmykit
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave. 
FLORIDA (G791-R

Prakalbos. šį penktadienį 
Lietuvių salėj ruošiama prakal
bos Amerikos Katalikų Bažny- 
šics Arcivyskupui S. A. Genio- 
tui iš Chicagos. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbės temoje: 
“Katalikybė ir jos išpažintojų 
bendras uždavinis. Tautos gro
žybė ir jos gyvata. Kaip pajun
gti savo proto jiegas kurios pa
daro kiekvieną žmogų gražiu, 
išmintingu ir turtingu.”

Nusinuodino. 
tę nusinuodino 
Maksimavičienė, 
galėjo išgelbėt, 
vienas 14 metų
vo čia gimus ir augus.

Taipgi Gruodžio 9 d. buvo 
apsinuodinęs Jonas Usevičia. 
išgėręs jodino su tikslu nusižu
dyti, bet gydytojai ligoninėje 
nuodus išpumpavo ir išgelbėjo 
jį nuo mirties. Jis sako dau
giau jodino negers. Rep.

44444444444444444444444444 
A. T. HUETER ' '■

8801 SUPĖKlOR AVĖ.; te 
f// . ’ ■>; te

<5 žymiausias ■ Brangmenų pardavė-te 
jas rytiniame miesto gale. te 

te 
Parduoda puikiausius deimantus. ĮT( 

Galima pirkti ant Kredito, pagal ge-te 
W riausias jums išlygas. Viskas 

koma konfidencialiai.

LIETUVIAI 
PADANGĖSE

Programas per RADIO — 
pasikalbėjimas PETRO ir 
JONO apie Gabrieliaus 
Trubą Nedėlioj, Gruodžio- 
Dec. 22 d., 8:45 vai. išryto. 
Stotis WHK, Cleveland, O. 
(1390 kilocykles, 215-7 me
ters). Meldžiame nusista
tyti savo radio ant 8:45 v. 
išryto.

Kviečia T. B. S. S.

Koncertas — pišš. Komunis
tų ruoštas koncertas “Vilnies” 
naudai išėjo pišš. Nors atva
žiavo dainuoti Menkeliuniutė ir 
Stankūnas, bet publikos nepa
traukė, nuostolių pasidarė iki 
kaklo. Publikos atsilankė vi
sai mažai. Koncertas ruošta 
Slavokų auditorijoj, manyta 
kad Lietuvių salė bus permaža;

Pritaiko taipgi akinius.

tižiai-(te 
te 
te

'• B te 
_ te

.’te
te
te

Cedar 0765

4444444-4444444444444444444

1930
GRAŽUS DIDELI SU 

PUIKIAIS PAVEIKSLAIS 
SIENINIAI 

KALENDORIAI 
Jau gaunami “Dirvoje” 

po 25 centus.

(į kitus miestus paštu 30c.)

ADOLPH C. JACUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas Pennsylvania 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

te 
te 
te
te

te 
te 
te
te 
te

Linki yišieips ,Cleveland© Lietuviams

savo rėnjejanis ir draugams

LINKSMŲ KALĖDŲ

ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

kitimą liaukajuji.
- Parapijos komitetas rūpina- Sausio 26 d. SLA. 14-ta kuopa j iš Lietuvių kovų sų Rygos kar

si suradimu, tinkamos vietos rengia pastatyti istorišką nau-! djninkais 13-me špntmetyje. ' 
kur butų laikoma Lietuvių pa- L -------------  -- -------------
rapijos- pamaldos.

Komitetas ruošia parapijos 
naudai vakarienę. Tai bus of i-, 
cialis priėmimas naujo klebo
no. Vakarienėn kviečiami šv. 
Jurgio parapijos klebonas Kun. 
Vilkutaitis ir vikaras Kun. E. 
šteigmanas.

Lietuvių salėj Sausio 5 d. 
naujoji parapija rengia savo 
vakarą, statys veikalą “šv. Bar
bora”. į Vasarą nutarė rengti 
pikniką. Jovaras.

444 i 4414 4 44444444444444444
SUPERIOR PHARMACY

6710 SUPERIOR AVE. f

K. A. Tamkus, Ph. G., Sav.

Linki visiems Rėmėjams ir 
Priešams Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų.

CLEVELAND© LIETUVIŲ
APTIEKA

i?*- 
te 
te

te te te te m* 
H te

te

444444444 44444444444444444 
te 
te LEADER CASH MARKETS

Linki jums Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

dėkuoja jums už jūsų paramą praeitais 
metais, taipgi nori matyti jus ir ateityje. .
ir

7S23 Superior — 1611 E. 79th
6926 Superior Ave.te

te Neužmirškit musų Specialų Šeštadieniais te 
te

“Dirvoje” lankėsi Arkiv. S. i 
A. Geniotis iš Chicagos. Savo 
kelionėj apvažiavo jau kelias 
■Lietuvių kolonijas. Jis yra va« 
das Amerikos Katalikų BažnyĮ 
čios, kuri1 skiriami nuo Lietuvių 
Tautiškos Bažnyčios tuomi .kad 
stovi už visų tautų katalikų 
bažnyčią Amerioje, atskirą nuo 
Romos. Lietuviai pirmutiniai 
tą Amerikos Katalikų Bažnyčią 
pradėjo organizuoti, sako Ar
kiv. Geniotię. Jis yra vidur
amžis ir energingas, žmogus.

Laikraštininkų metinė vaka
rienė. Gruodžio 17 d. Holen- 
den viešbutyje įvyko Clevelan- 
do visų tautų-laikraštininkų va
karienė. Tarp kitko, šiame su
sirinkime laikraštininkai nutarė 
remt sumanymą kad Clevelan- 
do ateiviai padovanotų savo lė
šomis miestui portretą Mana- 
džerio Hopkins’o, kuris yra vie
natinis šio miesto valdovas 
draugiškas ateiviams.

taip

Bimba nusibimbavo.
nistų ubagas Bimba vėl 
laikyti darbininkams prakalbąs 
Lietuvių salėj antradienio va
kare, bet tie padlęs darbininkai 
daugiau neina jo klausyti. At
ėjo keli “darbininkai” ir viskas.

Komu- 
bandė

M

-r f f. f .f f f f f f f j f < y y y f y y f -y y -y.
4 f j f f-f f yy y y y yy y yy.y y y y y y yy y 
2-..-O - JOHN J. LAZICKAS, Jeweler

ATWATER KENT & EARL :
perkamti Radio jus 

puikų marmuro, setą 
dviejiĮ elektriškų lik- 
marmuro.
laikrodžius, laikrodė-

su kiekvienų
gausit dovanų 
iš laikrodžio ir ’ 
torių taipgi1 iš

Parduodame
liūs, deimantus, taipgi taisome viso
kius laikrodėlius.

6407 SUPERIOR AVE. kamp. E. 65
Rand. 5535

f II I f f-f f
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te 
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te!
te Del Jūsų Patogumo

JOHN JACOBY & SON
703G SUPERIOR AVE.

bus atdara vakarais iki 9 valandai
Su pilniausiu pasirinkimu visokiausių

KNYGŲ - ŽAISLŲ - ŽAIDIMŲ 
Dėžutėse Naujybės Dovanoms VISIEMS už Kainas 

Kokių Negirdėjot!
Taipgi j

Visos' Paprastos Prekės Gražiai Sudedamos Dykai 
į Kalėdines Dėžutes.

Pirkitės Anksti! Vengkit Susigrūdimų!

te te •B te te te te te te
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JUS ir KIEKVIENAS I
Džiaugkites Naujomis Drapanomis per Šventes

VYRU IR JAUNU VAIKINU
GRYNI VILNONIAI SIUTAI

ir OVERKOTAI

UŽ PASTEBĖTINAI ŽEMĄ
KAINĄ — TIK

Siutai ir Overkotai gaminti parda
vimui po $25 ir daugiau. Kiekvie
nas pagal naujausios mados ir mo
delių ir pasiūti su didžiausiu atsar
gumu. \

Už pertaisymus nieko 
neskaitoma.

Lg te i B te te f ■ te

KALĖDŲ DOVANOS kurias visi mėgsta
Vyrų Broadcloth .Marškiniai 97c iki
Šilkiniai kaklaraikščiai visuose/ stiliuose 'i ,50c iki 
Šalikai keturkampiai ir pailgi : 
Sveteliai . .$1.45 iki $8.95 
Diržai........v48s iki $1.50
Pirštinės .... 50c iki $3.95 
Vaikų Lumberjacks $2.95 
Vaikų Kepurės .... 75c 
Vaikų Lietaus ploščiai $2.95
Vyrų Naujos Minkštos Skrybėlės, visokių stilių . .$3.85

iki
iki 
iki

$1,00
Union Siutai $1.00
Pančiakos .... 25c
Petnešos . ...50c iki
Vaikų Overkotai....

Vaikų 2 kelnėm Siutai
Vaikų Sport Pane. .. 35c

$3.95 
$2.00 
$2.95 
$6.00 
$1.00 
$1.45 
$4.95 
$7.95
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Visos Dovanos Sudedamos į Švenčių Dėžes Dovanai

THE KRAMER & REICH CO
Krautuvė atdara

Kas Vakaras

7002-04 Superior Avenue
Kampas Giddings Road
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