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IR DARBININKŲ ŽINIOS

BOLŠEVIKŲ KURJE- į SOVIETAI-CHINAI EI- 
RIS ŽMOGŽUDYS | NA PRIE TAIKOS

Maskva. — Maridžurijosj

Laiškas iš Lietuvos

INĖJO GALĖN NUO 1 
GRUODŽIO

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių dirbtuvių dar
bininkams paskelbta padi
dinimas algų, kas bendroje 
sumoje metų laiku sieks net 
$20,000,000. Algų padidi
nimas prasidėjo nuo Gruo
džio 1 dienos.

Iki šiolei Fordo dirbtuvė
se žemiausia alga buvo $6 
į dieną, dabar tiems padi
dinta po $1 ir bus $7 į die
ną. Kurie gavo tarp $7 ir 

, . 7 j $10 i diena, tiems mokes- 
nuojami, kiti jau galutinai tig įdidinta 5c j valan„ 
nustatyti, pradėti ir be tos L Taį -ypa mechanikaL 
konferencijos, bet jie ruoš- mechanikų Fordo iš. 
ta patykiąi, be jokio skelbi-1 dirbystėse yra 113(444. Pa. 
mo. Po konferencijos, ku- gavusiu po $6 i die
noje buvo raginama palai- na 320 darbininku.
kyti darbus ir pramonę va-, ^das pksiryž& padid-n.

Daug bus nauju darbu 
1S30 metais

1930 metais viešų ii1 pri- 
vatiškų plėtimosi ir didini
mo darbų Suv. Valstijose 
bus už apie . šešis bilijonus 
dolarių,' Įdek jau surinktos 
žinios rodo. Tas išėjo aikš
tėn ačiū Prezidento Hoove- 
ro industrialistų konferen- 
cijai. Tie darbai buvo pi

ryt pirmyn, kiekvieną., kpny U. aJ g kuomet staru ]ai. 
"panija'pasiskelbė viešai ką
ji ruošiasi daryti, taip kad
jų paskelbimas savo projek
tų sustiprina šalies ūpą ir 
darbininkams 1930 metais 
žada gero.

ku dalyvavo Washingtons 
Prezidento Hoovero konfe
rencijoje, pasitarimui apie 
gerinimą darbų visose in- 

; dustrijose.
j Fordo kompanija Kana- 
idoj, kaip praneša iš Toron-

7 užmušta. West Frank- L irgį padaf0 patL 
fort, Ill. Old Beh kasyk- (^en rnjnjmum mokestis bus 
loj'e užmušta septyni darbi- j diena vietoj 
įlinkai. Sprogimas j-—1—' 
300 pėdų gilumoje, 
kiolika kitų darbininkų 
gelbėta.

Šį pavasarį Raguvės vien- Į
■ kielnyje, Panevėžio apskr., | vyriausybė sutiko ant so-Į 
| nežinomi piktadariai nužu- vietų reikalavimų atitaisy- j Kaunas kaipo laikinoji 
Įdė Barborą Pavilionienę ir j ti Rytų Chinų gelžkelio vai-j Lietuvos sostinė.
sunkiai sumušė jos vyrą, 
Vladą. Pavilionienę polici
ja rašo tvarte paplūdusią 
kraujuose, o jos vyras ras
tas bute be sąmonės, bet 
dar gyvas, kurio buvo su
daužyta galva ir išdurta 
viena akis. 1------ M —
mos liko trys maži ____.

Kriminalinė policija' nu
statė kad tą žvėrišką darbą 
padarė Balys Krupickas, V. 
Latvėnas, ’Petras Krupickas 
ir Stasys Kriščiūnas, 
darius pas juos kratą 
ta pagrobtas turtas. 
Vincą Latvėną rądo -įvairių 
Panevėžio bolševikų komi
sarų raikomo dokumentų: 
suvažiavimo nutarimų, or
ganizacijos apyskaitas, vi
sokios korespondencijos ir 
šelpiamų kalinių' sąrašus.

Paaiškėjo kad V. Latvė-

Rašo A. Argus. versitetą lankė 4002 studen
tai. Tat jei vienas studen-

| . I JULVVU’VO OUOIUIV.

jdymo santikius kaip buvo ; Lietuvos medžio pramonė.
I pirm nesusipratimo, o ka-1 

Tat jei vienas studen
tus Į mėnesi išleidžia 120'li
tų, per metus visi musų stu
dentai išleidžia, apie 6,000,- 
000 litų.

Be universiteto Kaune y- 
gimnazijų su 4089 

vidurinės

da tas bus padaryta sovie
tai sutiks eiti Į derybas už 
tolesnių santikių nustatymą 
ir viso reikalo sutvarkymą.

Nesusipratimas kilo per-

kąrą, | ;
reikš- ra

Tai mokiniais;

Kaunas. — Prieš 
palyginamai, Kauno 
mė buvo gana maža, 
paprastas Rusijos provinci-1mokyklos su 355 mokiniais; 
jos miestas. Dabar, kada 
Kaune randasi centro val
džia, padarė jį laikina Lie
tuvos sostine. Tapęs Lie
tuvos centru Kaunas susi
laukė tiek iš Lietuvos, tiekimais; sodininkystės ir dar- 
ir užsienio daugiau žmc- žininkystės mokykla su 70 
nių, kapitalistų, mokslo jie- mokinių; 4 amatų ir namų 
gų. ruošos mokyklos su 187 mo-

Dabar gana sunku išskai- kiniais; kunigų seminarija 
su jgg klierikais; 4 moky
tojų seminarijos su 500 mo
kinių ; Tumėno Brandos 
kursai su 323 mok.; 2 bu
halterijos kursai su 125 mo
kiniais; 58 prad. mokyklos 
su 5591 mok., ir policijos 
mokyklą. Išviso 1928-9 m.' 
mokslo metais Kaune buvo' 
94 mokslo įstaigos su 16,290 

f mokinių. Tai aiškiai rodo 
(didelę Kauno kultūros -bei 
(.mokslo- 'pažangą.
j Katine sukoncentruota vi- 
į sa Lietuvos pramonė ir pre- 
) kybą. 1928 m? visoje Lie- 
Į tuvoje buvo 22,554 preky
bos ir 5742 pramonės imo- 

j nės su 22,329 darbininkais. 
Iš jų Kaunui • tenka: 2892 

I prekybos ir 820 pramonės ■ 
įmonės ir 6644 darbininkai. 

Į .Tat matome kad Kaune su
koncentruota 13 nuoš. visų 
Lietuvos prekybos ir 15 
nuoš. pramonės ' įmonių su 
30 nuoš. darbininkų.

Lietuvoje (be Vilniaus 
krašto) yra apie 2,200,000 
gyventojų, tat Kauno gy- 

Įventojai tesudaro vos 4 nuo- 
,'šimčius visų, gyventojų, tai 
Kauno ekonominė reikšmė 
su kita Lietuvos dalimi, 
tenka pasakyti, yra ketve- 
riopai didesnė negu likusi 
Lietuvos dalis.

Pagaliau 
centruota 
aparatas.
■taigos tiesioginiais mokes
čiais prisideda miesto ūkio 
palaikymui. Įvairios cen
tro įstaigos, kaip preziden- 

I turą, finansų, žemės ūkio 
ministerija kasmet savo są
matoje skiria miesto tvar
kymo reikalams Š2/400 lt.

Tat viską trumpai su- 
(Tąsa ant 7-to pusi.)

BYRD APLANKĖ PIETŲ) 
AŠIGALĮ

Amerikietis pietų ašiga- 
! lio tyrinėtojas, kuris tenai 
| lankosi su buriu kitų moks
lo žmonių ir pagelbininkų, 
| Komsndierius Byrd pereitąI 
i savaitę sii keletu vyrų lėk
tuvu aplankė pietų žemga
lį, atlikdamas kelionės 1,600. 
mylių Į 19 valandų laiko ir. 
laimingai sugryždamas.
'■Kelionė buvo labai pavo

jinga, per sniegu apdengtus 
kalnus ir nežinomas sritis, 
kur negalima atskirti žemės 
nuo dangaus. Jie tenai gy
vena jau antras metas ir x 
sūsineša su likusiu pasauliu nas buvo Panevėžio bolše- 
per radio. Jie dar nesenai vikų raikomo kurjeris ir 
sulaukė šviesos, nes ištisą įuos dokumentus buvo įga-

Į lietas nuvežti bolševikų ko- 
jmįteto centran Kaune, ir iš 
I Kauno parsivežti literatū
ros. Sąryšyje su tuo buvo 
sulaikytas' ir komunistų Pa

i ne vėžio raikomo sekreto- 
i i'ius, Juozas Jurginis.

Spalių 23 d. Panevėžio 
apigardos teismas nagrinė
jo bylas del nužudymo ir 
'veikimo, komunistų naudai. 
| Kaltinami žmogžudystėje 
Į buvo nubausti: Balys Kru- 
įpickas 15 metų kalėti; Vin-

Paviloniu šei-1 pavasari, kada China! 
ži vaikai, padarę kratą sovietų kon-

Pa-

sulate Harbine rado doku
mentų Įrodančių kad sovie
tų atstovai prie gelžkelio 
kontrolės naudojasi proga 
propagandai Mandžurijoje 
plėsti, ir išgujo sovietų vir
šininkus iš visų gelžkelio 
Įstaigų.

Anglija ir Suv. Valstijos 
šiose dienose pasiuntė Chi- 
nijai ir Rusijai paragink 
mus taikytis, bet jos pačios 
jau buyo priėjusios prie to.

2 progimnazijos su 16'7 mo
kiniais, meno mokykla su 
154 mokiniais; muzikos mo
kykla su 265 mok.; techni
kos mokykla su' 302 rnoki-

vasarą ten buvo tamsu. Su-I 
laukę saulės, kuri dabar ten 
šviečia dieną ir naktį, pra-j 
dėjo tyrinėjimus.

Byrd yra primutinis la-Į 
kūnas kuris perskrido per j 
šiaurinį polių 1926 metais.! 
Dabar jam pavyko aplanky
ti ir pietų polių. Savo ke-į 
lionėj užtiko kalnus 15,000 
pėdų aukščio.

įvyko i
Ps.1}’ ATSIDARĖ S, V. KON- 

1S‘ ' GRESAS
Washington. — Susirin

kus Suv. Valstijų kongre
sui, Gruodžio 2 d. Preziden
tas Hoover darė savo ofi
ciali pranešimą Senatui iv 
Atstovų Buto nariams, iš

Baisuoja apie streiką. 5 
d. Gruodžio angliakasiai 7 
Kentucky valstijos apskri- 
čiuose balsavo už. streika- 
vimą ar ne, delei nesusita- j dėstydamas kad pačioj val- 
rimo su kasyklų savininkais stybėj, tarp visų valstijų 
už algas. Toje srityje 12,- Santikiai yra geri; Suvieny
to angliakasių priklauso į Valstijų vieta tarp kitų 
United Mine Workers uni-1 valstybių yra gera ir tai- 
ją. Pasekmės balsavimo da? i.kinga; viduje, po pastaro 
nežinomos. > biržos krizio, dalykai vėl

pasitaisė, o prie visko, di- 
Chicago. — Southern Pa-įdelėje dalyje industrialiai 

cific gelžkelio linija žadą negerumai tapo išvengti. 
1930 metais- išleisti apie 50 Viskas su kuo dabar ša- 
milijOnų dolarių praplatini- lis- susiduria, yra tik augi
mui savo linijų ir kitokiems mo ir progreso klausimas, 
darbams. Tas išdalies atsiekta atlai-

--- Įkius konferenciją su indus- 
AtSanta, Ga. — Southern trijų vadais, kurie užtikri- 

Bell telefono kompaniją sc- no šaliai gerą ateitį, 
kantį metą žada išleisti 35 -----------------------
milijonus dolarių pasidid 
nimams.

STALINAS PAĖMĖ VIR
ŠŲ ANT KITŲ

Maskva. — Sovietų dikta
torius Stalinas, laukdamas 
50 metų savo amžiaus su
kaktuvių, laimė j b viršenybę 
ir nuolankumą kitų komu
nistų vadų. Bukharinas, 
Rykovaš ir Tomskis, gerai 
išbarti, ir turbut bijodami 
kad liks be duonos kaip ki
ti kurie Stalino neklauso, 
nusilenkė ir liko ištikimi.

Bukharinas nesenai buvo 
išmestas iš politbiuro už 
nepalankumą diktatoriui, o 
Rykovas ir Tomskis už tą 
pat nepalankumą gavę iš
barti, kaip avinai nusileido 
ir toliau nesipriešindami 
nurimo.

Sako gauta laiškai nuo 
Kamenevo ir Zinovjevo su 
prašymu priimti atgal, nes 
matyt badauja.

Sunerior, ežere, nusken
dus prekybiniam laivui pri
gėrė 6" darbininkai, 18'kitų t 
išsigelbėjo. Laivas vežė ja
vus, pakliuvo į audrą. •

ATGAVO ŠV. PETRO 
BAŽNYČIOS TURTUS 
Roma. — 1925 m. iš Šv. 

Petro bazilikos buvo išvog
ta skarbų už $1,500,000. 
Šiose dienose atrasta dalis 
tų vogtų daiktų, tarp kitko 
ir garsus Šv. Petro žiedas, 
iškaišytas deimantais ir sa- 
firais. Tiesa, Šv. Petras to 
žiedo nenešiojo, jis paga
mintas jo vardu ir jo atmin-

Iš, Rusijos 1928-29 metų 
laiku išgabenta medžio už 
$68,000,000. Metai pirm to _________ ____ _ d___
buvo išvežta už $47,000,000. Įčiai daug vėliau po jo.

RYTIEČIAMS GRĄSO 
BADAS

Chini jo j, kur gyventojų cas Latvėnas 62 metu kalė- 
yra apie 400,000,000, nuola-: ti; Peras Kriipickas 15 m. 
tos viešpatauja badas ir ne- kalėti, ir Stasys Kriščiūnas 
dateklius. Gyventojų skai- 15 metų 'kalėti.
čius auga, bet .maisto ištek-1 Byloje del veikimo komu- 
lius ne. Gimimų kontrolių-1 
vimas labai keblus šalyse' 
kur žmonės atsidavę savo 
senovės' garbinimui. Teik
tai gimimų kontroliavimas 
galėtų pagelbėt tokiose ša-) 
lyse, bet žmonės perdaug 
tamsus ir jų tas mokslas ne
pasieks.

Japonijoj gyventojų skai
čius''padidėja po 900,000 kas 
metai, bet maisto gamyba 
yra paprasta. Emigracija 
nieko nepagelbsti.

Rytų Indijose, ypač Ja
va saloj, gyventojai daugė
ja po 300,000 į metus. Java 
dabar turi 39,000,000 gy
ventojų, o ten nėra nei an- trauktis Belgų ir Francuzų l mušta 11 gyventojų, 
gliakasyklų, nei dirbtuvių, kareiviai, kurie laikė ūžė- Į 
nei aliejaus nei rudos ir nė- mę šią teritoriją nuo karo 
ra budo padidinti ineigas. pabaigos.
Žmonės minta tik iš to ką jo savo okupantus džiaugs
is žemės iškrapšto. mingai, degindami ugnis ir

-------------- Įdainuodami savo himną. Ir mynos 7 žmonių—tėvų ir 
penkių seserų. Jis išsireiš
kęs tai padaręs kam tėvas 
nedavė jam važiuoti savo 
automobiliu.

luistų naudai to pat teismo 
Isprendimu nubausti: Vin- 
,cas Latvėnas 4 m. kalėti ir
Juozas Jurginis 6 metus.

Žmogžudys-plėšikas Vin
cas Latvėnas buvo ir akti- 

|vus komunistų partijos na
rys. Nors komunistai gina 
kad jų partijoje tokių as- džios nuteisti sušaudymui, 
menų nėra, tačiau aiškiai 21 kiti nuteista kalėjimai!, 
matyti kad viename asme- Jie apkaltinti buk po re
nyje gali būti ir žmogžudiė ligijos priedangą platina 
ir veiklus komunistų par- prieškomunistinę propagan- 
tijos narys. “L.Ž.” dą.

16 NUTEISTA SUŠAU
DYMUI

Voronežas, Rusija. — še
šiolika vadų “Feodoristų ’ 
sektos tapo komunistų val-

Taip komunistai nai 
į kiną religiją savo rojuje.

VOKIEČIAI LINKSMI Į -----------------
Koblenz, Vokietija. — Išl Marseilles, Franeuzija. — 

Reinlando srities pradėjo Sugriuvus senam namui už-

Vokiečiai išlyde-
Jaunas žmogžudis. 

rado, Kan. — Jaunas 
vaikinas suimtas ir teisia-j 
riias už išžudymą savo šei-

Eldo- 
18 m.

čiuoti kaip Kaunas augo, 
stiprėjo. Žinoma, kad prieš 
karą Kaune, be Įgulos, bu
vo 60,000 gyventojų, su ka- 
riumene 75,000. Tiek pat 
gyventojų buvo 1918 me
tais. Jau 1923 m. gyvento
jų surašinėjimas parodė 
kad Kaune tais metais bu
vo 92,000 gyventojų. Aiškų 
dabar bus 100,000. Toksi 
staigus gyventojų prieaug
lis ir Įvyko tik del dideli 
miešto kultūrinio bei poli
tinio pakilimo.

Dabar pažvelgsime į sta
tistiką, kuri vaizduoja da
bartini Kauną. Kadangi I 
Kaune centro valdžia tai ir 
valdžios tarnautojų yra vi
sa armija1— 5217. Kasmet! 
jiems išmokama apie 17,- 
000,000 litų algų. Tat ti?) 
17 milijonų litų kasmet pa
leidžiami Kalimo apivartc- 
je.

Didesnį asmeninį biudže-Į 
tą turi žmonės atvažiuojan-j 
tieji Kaunan iš Užsienio, 

| kaipo prekybos ir pramo-1 
nes atstovai, diplomatiniai i 
svečiai, pagaliau net jus, į 
Amerikos Lietuviai. Apy
tikriai apskaičiuota' kad 
1926 ir 1927 m. .Kaune sve
timšaliai paliko apie 4—5 
milijonus litų; atstovybės 
per 1925, 1926 ir 1927 m. 
paliko apie 5 milijonus lt.

Sunkiau apskaičiuoti kiek 
žmonių aplanko Kauną iš 
pačios Lietuvos. . Apitikriai 
apskaičiuojama kad iš vi
sos Lietuvos, nors trum
pam laikui, kasmet sustoja 
apie 15,000 žmonių.

Kaune tėra vienas visoje 
Lietuvoje universitetas. U- i 
niversiteto metinis biudže
tas siekia apie 4,000,000 lt. 
1928-9 mokslo metais uni-

Kaune sukon- * 
centro valdžioš 
Ir valdžios is-

Devyni užmušta. Onlėy, bažnyčių varpai visais gar-) 
Va. — Gelžkelio nelaimėje sais okupantus išlydėjo. 
Gruodžio 2 d. užmušta de
vynios ypatos, 24 sužeista.

Atami, Japonijoj, sudegė 
100 namų, gaisre žuvo sep
tynios ypatos.

Suv. Valstijų kongreso 
prašoma paskirti1' dar apie 
$100,000,000 padidinimui ir 
pagerinimui Panamos ka
nalo.

Londonas. — Valijoj 
gliakasyklos sprogime 

įmušta 7 darbininkai.

an- 
už-

i CUNARD LINIJA LIETUVON
♦
| Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplauki ma i iš (N?w I Yorko Į Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresiniu laivų

| BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA i
|o paskui sausžemiu.i Kauna.
♦ Pamatykit pakeliu Londonu. j Taipgi tiesiai i Londoną kas Į Petnyčia nauji, aliejų varomi j laivai. Trečios klesos laiva- 
| kortos į abudu galu iš New*

I CUNARD LINE

Del kitų informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar-

Clei eland, Ohio



2 DIRVA

Korespondencijos į
PITTSBURGH, PA. . čiams pasiekti mokslą sy

kiu ir dirbant, kas nebūtų | 
galima neturtingiems.

Pittsburgo mokyklų bu
dinki} vertė yra apie $40,- 
000,000, mokyklų įmonės 
vertės $3,750,000. Viešų mo
kyklų- operavimas per me
tus atsieina virš $10,000,000.

Pittsburgo srityje pradi- 
į nių mokyklų yra 134 su 
63,005 mokiniais; 82 pradi
nės parapijinės mokyklos 

i su 41,399 mokiniais; 12 au- 
I kštesnių (high) mokyklų 
113,809 mok.; 6 vidurinės su 
113,684 mok.; 7 amatu mo- 
Ikykloš su 2,636 mok. ir vie
na užsilikusių su 1,223 mok.

Prie to, yra daug kinter- 
, garden mokyklų kūdikiams,

’ittsburgiečiai • žada au- 1 
caut $500 Delegatams I

Lapkričio 24 d. L. M. D. ' 
lalėję buvo posėdis Pitts- . 
mrgo SLA. Sargybos ko- 
niteto sykiu su apielinkės 
tuopomis, dalyvavo 16 ypa- 
;ų. Vienbalsiai nutarė rem
ti Brooklyno Sargybos Ko
miteto sąrašą į SLA. valdy- 
oą. Nutarta išnešti papei-! 
kimas kitoms kolonijoms! 
kur užsispyrę su savais 
kandidatais tik skaldo mu
ši} spėkas ir pasitarnauja' 
bolševikams1.

Nutarta dėti visas pas
tangas kad mio Pittsburgo'garucii 
ir apielinkės galėtų .visos priruošiamų mokyklų, 10 
kuopos pasiųsti į sekantį įį^bio kolegijų, 3 seminari- 
SLA. seimą visus delegatus jos, g sveikatos mokyklos, 
kiek tik galima, ir parodyt j niokytųjų lavinimo mokyk- 
bolševikėlių tikrą šeiminin- j knygyno mokykla, ak- 
kavimą draugijose kuria.s | įr kurčiųjų mokykla, ir 
jie valdo ir geriausia pasi- j įaUg specialių amatų mo- 
žymėję, nes jie ponauja ant i kyklų kurias užlaiko didė- 
A. P. L. A.- ir koks jų šei-.ggS industrijos.
mininkavimas ir santaika | Aukštosiose mokslo įs- 
kuopose tai apsaugok Vieš-1 tajg0Se yra virš 20,000 stu- 
patie.
SLA. tokia nelaimė neištik-

Turim žiūrėti kad (įenįų — Pittsburgo Uni
versitete, Carnegie Techno-

tų ir bolševikų užmačės Su- i0gįj0S Institute, Duquesne 
sivienijimą užvaldyt nieką- Universitete ir Pennsylva-
dos neišsipildytų. inįa Kolegijoje Moterims.

Aptarta kad SLA. 3-čias! ________ 

suvažiavime, kuris įvyks 22 L KDeįr,1 “2n,"sta; LaPk-33 
d. Gruodžio Liet. Sunu sa- įd- srltWe aut°-
lėi, N. S. Pittsbui-ge, Skir-Im°?lha;s 
4. q-Kon1 mušta keturios ypatos.tų is savo iždo kokius $50.0
pagalbai biednesnėms kuo- . ~ 7"
poms delegatams Į Chicagą' Nuteisė komunistus.
siųsti Turi komunistai pasiųsta į

Taigi visos apielinkės S. Į galėjimą po 30 dienų kuo- 
L! A. kuopos kurios dar me- jme^ atsisukę ųioket po $10,0 
Driklauso prie 3-čio Apskri- i pabaudos. Jie apkaltinti

už-

Ke-

priklauso prie 3-čio Apškri- j pabaudos.
čio turėtų prisidėti ir daly- M laikymą mitingo be lei- 
vaut Gruodžio 22 d. šuva-j 
žiavime, jeigu nori gauti.

dimo. Keturi kiti išteisin
ti. Jie tą mitingą laikė po- 

pąramą delegatų siuntime, jra mėnesių atgal.
Tik žinoma ne bolševikų 
kuopos, nes tokioms jokia1 
parama nebus duodama. I

.. J. Virbickas.

DAYTON
laike kryžeivių ■■ viešpatavi
mo ir Lietuvių persekioji
mų. J. A. U.

L
D A CT A D T T TZ T” C 2attogU-uzPU("a u> JI sumuša1 Ab 1 A. D U K. tl O. j gali tik paskutinis idijotas.
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Davatka ant senatvės už
sinorėjo vyro. Musų tur
tingas tautietis našlys su
dejavo: “Kad pačiutę aš tu
rėčiau tokių bėdų nekentė- < 
čiąu”. Geros valios tautie- 1 
čiai dagirdę našlelio dejavi- i 
mą ir pranešė kur ten II- ; 
linois gyvenančiai šimto ' 
nuošimčiu davatkai, kuri : 
kęletą metų buvojo kliošto- i 
riuje ir peržengus penktą 
dešimtį metelių amžiaus. Ji 
ir atgužėjo. Bet musų naš
lelis kaž ko pabūgo ir nori 
išsisukti nuo įsikarščiavu
sios davatkos, bet ji neduo
da jam ramybės, šaukia, 
“imk mane, imk mane, ber
nužėli imk mane”. Vienok 
jos balsas eina tuščiomis ir 
tas našlelis turbūt mano iš
laikyt savo našlystės stoną 
iki grabo lentos, negu ją 
imti....

Kuomet pereitą žiemą A. 
Vanagaitis dainavo: “Se- 

• has bernas gvoltu šaukia, 
nuo veidų ašaras braukia,” 
o. davatkėlė išgirdus išsižio-

■ jo “imk mane”, tai nekurie
■ šakė kad gerb. Vanagaitis 

taip dainuodamas davat
koms šlovę plėšia. Dabar! 
visi kalba kad Vanagaičio 
daina buvo tikra teisybė, 
sako, turbut jis pats turė
jo tokių bėdų su Įsikarščia
vusiomis davatkomis, kaip 
šis musų našlys turi.

Šurum Burum.
Kultūringa Kalėdų Dovana 

Liudvisė ir Jonas Bils- 
kiai, Dayton, O., kurie my
li “Dirvą” skaityti patys, 
kaipo tikrą Lietuvišką lai
kraštį, per J*. A. Urboną už
rašė metams “Dirvą” savo 
broliui Vincui Bilskiui i Lie
tuvą. Tai yra girtinas 
sektinas pavyzdis.

Šalčiai. Pittsburgą už- 
i klupo, sykiu su kitais mies
tais, ankstyvi smarkus šal
čiai. Šalčiai prasidėjo Lap- 

Telefonu ki'ičio 28 d., ir tokio šalčio 
kompanija pasiryžus 1930 nėra buvę Lapkričio mene- 
metais praleisti $44,000,000 £i» kiek rodo oro biuro re- 
savo Įmonių padidinimui ir-kordai.

Keli šimtai benamių žmo
nių kreipėsi į miesto valdy
bą gauti pastogę, nes nega
li pernešti šalčių; vienas 
56 metų senis rastas po tre- 
pais sušalęs.

Pennsylvanijos

praplėtimui, o bėgyje se
kančių penkių metų mano
ma išleisti $250,000,000 di- 
dinimuisi ir naujų budinki} 
statymui, naujų linijų tie
simui ir daugybei kitų da
lykų surištų su telefonu.

-------------- Sudegė. Namuose ant 611
Pittsburgo mokslo įstai-' Sweetbriar st., Mt. Wash- 

gos. Nuo pradinių mokyk
lų iki universitetų, Pitts- 
burgas duoda progos pa
siekti mokslą visų klesų 
žmonėms. Daugybė indus- 
trialių ir komercinių įstai
gų duoda progos tukstan-

ington, kilus gaisrui sude
gė du vaikai, tėvas ir sesuo 
apdegė.

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršiją $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. 1’iLŠalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuoM. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai įgauna laikraitl 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kalnia.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.08 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreiplritSa tina adresai

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

1 
a 
i B

L:

vienoj. .kuopoj išrinktas . i. 
Apskritį sugeba tuoj persi
kelti į kitą kuopą ir į tre
čią, ir tokių gabumų žmo
gus dabar kandidatuoja į 
SLA. iždo globėjus, Stungis 
tuoj pasiskelbė: nebijokite 
manęs, aš dabar *jau San- 
darietis. Reiškia, Stungiui 
viskas galima, ir iš kuopos 

j į kuopą kilnotis, ir kai nori 
būti SLA. iždo globėju pa
keisti ir savo pažvaįgas ir 
būti Sandariečiu, gavimui 
jų balsų.

* ¥ *
Jeigu kuriame mieste val

džia pastoja kelią komunis- 
i tų beprotystei ir vienam 
komunistėliui tūlam, laikui 
suteikia prieglaudą, tai mu
sų komunistai lyg per gal
vą mušami gvoltu šaukia: 
“Tyčiojasi iš žodžio ir su
sirinkimų laisvės, stokite į 
komunistų partiją, aukau- 
kit į darbininkų apsigyni
mo fondą”.

Tačiau kad Rusijoje už 
mažiausi 
kraugerį komunistą žmo
nės masėmis žudomi tai tie 
Maskvos pastumdėliai ne 
tik kad nesipiktina tuo bai
siai žiauriu komunistų te
roru ir prieš tai nekovoja, 
bet dar iš to džiaugiasi ir 
kiekvieną iš Rusijos- atėju- 

. šią tokią baisią žinią mini 
su pasigerėjimu. Na ir dar 
tokie kraujo lakėjai valka
tos komunistai drysta su
kauti kad jiems nėra žo
džio ir susirinkimų laisvės 
ir kaulyti iš visuomenės au
kų del palaikymo savo pil
vo.

Apysaka 
ii

13-to Įffi
įimiinečio b'4-

ii/

Nors .“Vienybė”-ir labai 
Laikraščiuose pas i r o d ė. agituoja už Naujienietį 

korespondencija iš Cliffsi- socialistą Gugi į SLA. iždi- 
de, N. J., kurioje V. P. Mu- j ainkus, tačiau Naujienos 
činskas nurodo kaip komu- j atsimokėdamos Vienybei 
nistai iš pasalų norėjo jį 

i permušdami ko- 
;eležiniu įrankiu jam!

Tai yra bjaurus ko
munistų darbas, kuriuo ko- 
žnas sveiko proto žmogus 
turėtų pasipiktint. Tačiau

nuo* ko po“trijų“dFenu| komunistams tokis įvykis
— - • -• j davė džiaugsmo, jų šlamš-

Papilės“ Dar “ateinančią va~-|tai svu pasigerėjimu sušuko: 
sąrą ruošėsi vykti apsilan-! fašistas gavo į kailį , tuo- 
kyt Lietuvoje, bet nelaimiu-1m]' užgirdami savo kama- 
ga mirtis viską sulaikė: Įr°bų kruviną darbą.

Velionis priklausė prie ” ' ”
masonų, taipgi lokomotivųj Jeigu toks bjaurus komu- 
inžinierių ir ugniagesių or- i nistų pasalinis užpuolimas 
ganizacijose, visi jo drau-jant Mučinsko įvyko čia A- 
gai atidavė jam paskutini Įmeriko j e, 
patarnavimą labai skaitlin
gai. Velionis vadinosi Mil
ler, su Lietuviais ‘jų šeimy
na bendro neturėjo.

Čia- daug Lietuvių taip 
nuo savųjų atsiskyrę ir žū
sta Amerikonizmo bangoj.

Sugautas Lietuvis plėši
kas. Lapkričio 15 d. tapo 
nuteistas 15 metų kalėjimo 
Kazys Mašiokas už savo 
plėšikiškus darbus. Jis yra 
Amerikoj.' gimęs ir augęs, 
23 metų amžiaus. Jau buvo 
gaudomas per 8 metus, nes 
iš pat jaunų dienų užsiimi
nėjo plėšimais. Kita pavar
de gyveno Brooklyn, N. Y. 
Pereitą Gegužės mėn. par- 
gryžo čionai pas savo mo
tiną ir patėvį su vogtu au
tomobiliu.. Bet čia tapo su-, 
gautas ir turėjo atsakyt už 
visus savo praeitus darbus..

Kiek, žinantieji pasakoja., 
ši šeimyna buvo tamsiau
sia iš visų vietos Lietuviui 
Sutikimo nebuvo ir patėvis 
turėdavo bėgti iš namų nuo 
savo posūnių ir savo vaikų.

Gaila kad musų tautos 
žiedai nueina tokiais kėliais 
ir žemina musų vardą.

St. Ūsorius.

COLUMBUS, O.
Mirė Lietuvis. Lapk. 14 

d. pasimirė inžinierius Mi
kolas Bačiunas, 39 m. amž. 
Paliko dideliame nuliudime I migalabyti 
jo šeimynėlė. Jis susižeidė Į 
Lapkr. 10 d. — puldamas ga^v^- 
iš lokomotivo smarkiai už
sigavo koją. Tuo laiku tru
ko jo viduriuose apendici-i 
tas, i j ‘ 
mirė. Iš Lietuvos paėjo nuo]

'už jos rūpestingumą sočia- 
j listų kandidatu, savo prie- 
I rašė prie V. Kamarausko i 
'laiško, kuriame Kamaraus
kas praneša kad šiais rin
kimais nekandidatuoja Į S. 
L. A. vice prezidentus, nei 

, puse žodžio nepataria už 
“Vįenybietį” A. Mikalaus
ką, kuris kandidatuoja Į S. 
L. A. vice prezidentus. Rei- 

. škia “Naujienos” gudriai 
užtylėdamos A. Mikalausko 
vardą uždavė “Vienybei” 
skaudų antausį.

kur komunistai 
neturi jokios galės, tai kas 
butų atsitikę jeigu komuni
stai butų Mučinską pagavę 
Rusijoj? Aišku kad Mučin- 
sko kraujas komunistų jau 
butų sulaktas ir kauleliai 
stogsotų po žeme.

Kad komunistai trokšta 
žmonių kraujo ir kad prie 
pirmos progos jie bando' tą 
pralietą kraują lakt aiškus 
ir dar vienas nurodymas, 
“Laisvė” talpina komunis
tėlio Mikelaičio laišką iš 
Argentinos, kuriame labai 
džiaugiasi kad K. Norkus 
dažnai apdaužomas per gal
vą ir dažnai jo šonkauliai 
pamankštinami. “Laisvė” 
nuo savęs pridėjo džiaugs
mingą prierašą kad Nor
kus nepajiėgs nei ^socialis
tų 'partiją (suorganizuoti.

Tai aiškus komunistų su
žvėrėjimas. Džiaugtis kad

(Tąsa iš p

ir

(ap-Linksmas vakaras.
kričio 30 d., prieš užeinant 
adventui, Lietuvių parapi
jos salėj jaunuoliai suren
gė gražų vakarą, suvaidino
kelis trumpus veikalėlius 
su įvairiais pamarginimais, 
pavyko gan gerai.

■Jaunuolius (daugiausia 
mūsų čia gimusias mergai
tes) taip puikiai sumokino 
pildyti Lietuvišką progra
mą nenuilstantis veikėjas 
Juozas Ambrazaitis, padė
damas daug darbo, bet pa
rode kad galima musų jau
nimą išmokyti ir pritrauk
ti prie Lietuviško veikimo. 
Garbė jam už toki prakilnų, 
darbą, garbė ir tiems jau
nuoliams ir jų tėvams už 
nesišalinimą nuo Lietuvys
tės darbų.

SLA. 105 kp. balius. Lap
kričio 30 d. Barney Commu
nity salėj SLA. 105-ta kuo
pa turėjo surengus balių, 
duodama progos pasišokti, 
ypač jaunimui. Griežė Va- 
rašiaųs orkestras. Dar pa
šoko pora klasiškų šokių 
Joę Rock (Rakauskas), pa
garsėjęs maratono šokėjas.

Patartiną užsirašyt ‘Kry
žeivį”. Lietuviai nepraleis
kit progos, o ypač skaity
mo mylėtojai, neužsiprenu
meravę tokia žema kaina 
“Dirvos” leidžiamos kny
gos “Kryžeivis”. Kaina tik 
$1 arba $1'50 tvirtai apda
ryta. Iš jos sužinosit musų 
bočių pragyventus vargus

DETROIT
Pargabeno lavonus. Per

eitą savaitę pargabenta iš 
Rusijos 56 .lavonai Ameri
kos kareivių žuvusių Ar
changelsko srityje kovose 
prieš bolševikus 1918 me
tais. Lavonams atiduota 
oficialė pagarba atlydini 

.juos iš stoties Į miesto ro
tušę. Varpai skambino lai
ke lydėjimo, grabus nešė ir 
lydėjo žuvusiųjų draugai.

11 nušauta medžioklėje. 
Detroit, Mich. — Pereitą 
savaitę Michigan valstijoje 
medžioklėj nušauta per ne
atsargumą 11 žmonių, 
so šį medžioklės sezoną 
šauta 22 ypatos.
ŠMUGELIAViMAS DEG

TINĖS LEDU
Detroit. — Upei Į Kana

dą apsiklojus ledu, šmugel- 
ninkai • pasiryžę pėkšti ar 
rogutėmis prisišmugeliuoti 
degtinės ir kitų alkoholinių 
gėrimų Kalėdoms. Bet val
džia irgi nesnaudžia ir pa
skyrė dar 25 inspektorius, 
išviso 150 vyrų, saugojimui 
šmugelninkų. Laikas nuo 
laiko sulaiko degtinę gabe
nančius. '

nu-

“Naujienos”, užty- 
Mikalausko vardą, 
nariams susirasti

Kodėl 
lėdamos 
pataria 
tinkamą ypatą ir ją nomi
nuoti? Todėl kad iš po 
“Naujienų” pastogės su pa
rašais “Naujieniečių” šmo
telio, Mačiuko ir Grybo yra 
išsiuntinėti lapeliai kuriuo
se agituoja už adv. Bago- 
čių Į SLA. vice prezidentus. 
Reiškia,. socialistų gudrus 
politikieriai duodami “Vie
nybei” ausinių, priverčia 
“Vienybę” agituoti už so
cialistų kandidatą.

Nors aš remiu A. Mika
lausko kandidatūrą Į SLA. 
vice prezidentus, tačiau ne
pavydžiu “Vienybei” to an
tausio’ kuri 
“Naujienų”.

Raganos

Vengimui vijiku 
siges ii* numanys ku 

1 ko į savo kraštą pas 
| kai Į pietus iki ne 
1 Ta linkme keliaujan 
J giaii Lietuvą pasiek 
| tas saugiau. Kur n 
j tas su- Brandenburg 
1 be, kur galėjo tą užs 
į turėjo gerai sektis, 
f wojingu prietikių.

ji gavo nuo

Kaip tik 
per spaudą 
menei apie 
mus, kuris norėdamas būti 
SLA. 6-to Apskričio pirmi
ninku, kaip tik netampa

B. Simokaitis 
pranešė visuo- 
Stungio gabu-

išsitarimą prieš

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau pusbrolį, Joną Drabe- 

lą, pirmiau gyveno McKees ** 
Pa., dirbo kasyklose, f 
k'a’ip- nežinau ar 
įpustas. y Žinančii 
prašau ’ atsiliepti, 
kalų.

Rocks.
Septyni metai 

s gyvas ar už- 
arba jo *. paties 
ra svarbių rci-

Kostas Grikepelis
:es av. So. Superior, Wis.
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Kalėdoms Dovana
DIRVA bus puikiausia Kalėdų Dovana Jūsų inteligentiškam drau

gui ar draugei arba giminei, ir dovanojimas laikraščio parodys Jū
sų pačių inteligentiškumą, 
apie Jus ištisą metą, o Jus 
kas Jums labiausia patinka, 
ir giminės galėtų džiaugtis 
džiaugiatės jau eilė metų ir 
niame 1930 metų “Dirvos”
tus 1930 metais “Dirva” duos, 
kelis sykius.
laikas pradėti išrašyti

Laikratis primins apdovanotai ypatai 
jausitės pasitenkinę padovanojimu to 
Ar nenorėtumėt kad ir Jūsų draugai 

tais gražiais raštais kuriais Jus patys 
nenorit su “Dirva” skirtis? Pirmuti- 
numeryje tilps paskelbimas kokius raš- 

Jie vieni atstos laikraščio kainą
Apie tai dabar dar peranksti minėti, bet dabar jau 

“Dirvą7’ saviškiams Amerikoje, Lietuvoje, 
Kanadoje, Argentinoje, Brazilijoje ir kitose pasaulio dalyse. . 

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

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

®4
10;

k£r-
$4
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Siųskit prenumeratas pinigais laiške, pašto money orderiais arba čekiais,

DIRVA 6820 Superior Ave, Cleveland, O.

o*-

#-
— mt

^^ruininun.'inmi.

Iškirpkit 'E

šį Kuponą 'Es?

ir su T

pinigais '2ST

prisiųskit

★ PRENUMERATOS KORTELE
GĘRB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA

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

i Vieną dieną, ki
1 Įastuną, iširs keliai 
i tuščios garbės, nes, 
) me,'buvo tuščiagalvi: 

ffiunas.
Mozūras sulaikė

i — Iš kur vyksti, 
į — Iš gana toli,, b

—Tai gal ten yri 
I tu turi net skubinų ] 

* — Taip, yra, ir;
| si ką veikti.

— Ar ne iš Voki:
• pažystu, — kalbėjo-!

— Taip, broli, - 
į damas Šeirys, nes ne 
į jimui kelyje gaišuoti.

— 0 ar Vokietai 
I rodos?

— Taip, tikrai p 
J ta tokius narsius riti

— Ai’ tiesą saki 
narsus įšrodau?

— Vaoai haršos, 
.' tonus galėsi užkarta 
■ liti širdis!

— Na kad taip 
mario narsumą, pri 
drąsos. Aš iššauki' 

į liiirij — pareiškė tąs 
■. irai, ir ką šis darys 
: čia rupi kelionė, lai! 
’ gu besikaujant kiek 
t gali būti užtiktas; ga 
j resniuosius, ir gali b 
I ią nors daryti.

— Na, skubėk, bi 
; iys savo sutiktą drau 
J ią kelionę. Sakyk, u 
I autis?

— Už tavo auksin 
I b turi, — prakalbėjo

— Gerai, o aš iš ta 
't bugiaų kelio nepasto 
į tūbomis vyksta, jei pi 
I - Mielai! — ati’ėi 

■ jg gavęs Šeirio auksii 
j fa, sau mergelių ūži 
1 Susikirto jie raiti i 

ii Mozūras neteko st 
1 no galvos numušta jo i 

ifei’dą iš rankos išmuš 
i - Keliauk sveikas, 

‘■ii Ursuąlių laukia! — ir 
|
į Šeirys liko sveikas, 

bugo-ritierio sužeisti,
Į] atsitikimų — draug 
wystes dienose budavi

Adresas

Miestas .

Užrašė

Adr.

I Toliau jodamas; aukšt 
pamatė paupyje buri

i > Beišrodė i keliaujančii 
jiaug jam reikėjo supras 

; Skai. Netoli krante sto 
*lė, bet gražiai ištolo i 

. ^ėsi dairinėjasi aplink t 
•• laiko ją užpulti; Paski 
J «persergėt gyventojus 
j - Ko nori? — užklausi
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(Tąsa iš pereito num.)
II.

Raganos Naguose
Vengimui vijikų, nes žinojo kad jo pa

siges ir numanys kur iškeliavo, Seįrys vy
ko i savo kraštą pasukdamas keliais gero
kai į pietus iki nepasieks Prūsų žemės. 
Ta linkme keliaujant ims kelios dienos il
giau Lietuvą pasiekti, bet jis manė kad 
bus saugiau. Kur reikėjo jis sakėsi vyks
tąs su Brandenburgo valdovo pasiuntiny
be, kur galėjo tą užslėpė, ir kelionė rodos 
turėjo gerai sektis, bet nepraėjo be gana 
pavojingų prietikių.

Vieną dieną, kelyje susitiko ritierį 
bastūną, kurs keliavo jieškoti laimės ir 
tuščios garbės, nes, kaip toliau pamatysi
me, 'buvo tuščiagalvis. Jis buvo Mozūras 
didžiūnas.

Mozūras sulaikė Šeirį ir užkalbino:
— Iš kur vyksti, broli?
— Iš gana toli,, broli, ir labai skubinu.
—Tai gal ten yra daug kas veikti kad 

tu turi net skubinų pasiuntinybių?
— Taip, yra, ir patariu keliauti, gau

si ką veikti.
— Ar ne iš Vokiečių esi, iš tavo šarvų, 

pažystu, — kalbėjo- Mozūras.
— Taip, broli, — atsakė nekantrau

damas Šeirys, nes nenorėjo nei pasikalbė
jimui kelyje gaišuoti.

— O ar Vokietaitės gražios, kaip tau 
rodos?

—- Taip, tikrai puikios, ir labai mėgs
ta tokius narsius ritierius kaip tu....

Ar tiesą sakai, broli? Ar aš tau 
narsus išrodaų ?

— Labai narsus, ir 'nuvykęs pas Teu
tonus galėsi užkariauti puikiausių mergę- 
lių širdis!

— Na kad taip tu, broli, išbandytum 
mano narsumą, priduotam man daugiau 
drąsos. Aš iššaukiu tave kautis su ma
nim, — pareiškė tąs pusgalvis ritieris Šei
riui, ir ką šis darys kito, turėjo sutikti. O 
čia rupi kelionė, laikas brangus; dar jei
gu besikaujant kiek sužeistų, besigydant 
gali būti užtiktas, gandai tuoj pasieks vy
resniuosius, ir gali būti sugautas. Reikia 
ką nors daryti.

— Na, skubėk, broli, — paragino Šei
rys savo sutiktą draugą, — aš turiu sku
bią kelionę. Sakyk, už ką nori su manim 
kautis |

— Už tavo auksinį retežį ką ant kak
lo turi, — prakalbėjo Mozūras, apžiūrėjęs 
Šeirį.

— Gerai, o aš iš tavęs reikalausiu kad 
daugiau kelio nepastotum ritieriui kuris 
skubomis vyksta, jei pralaimėsi. Sutinki?

— Mielai! — atrėžė tas, manydamas 
jog gavęs Šeirio auksinį retežį galės joti 
toliau, sau mergelių užkariauti.

Susikirto jie raiti kardais. Pirmiau
sia Mozūras neteko savo skydo, paskui 
nuo galvos numušta jo šalmas, o ant galo 
ir kardą iš rankos išmušęs, Šeirys pasakė:

— Keliauk sveikas, Vokietaitės tokių 
narsuolių laukia! — ir nujojo zovada to
lyn.

Šeirys liko sveikas, ir nebandė savo 
draugo-ritierio sužeisti, tik jį pamokino. 
Tokių atsitikimų — draugiškų kautynių — 
ritierystės dienose būdavo labai daug.

* $ 7

Toliau jodamas, aukštai krante buda- 

rų aržuolinių vartų, dviem balkiais iš vi
daus užremtų, kada Šeirys prijojęs pabar
škino.

— Įleisk, turiu pranešti šeimininkui 
kad pilį užpuls plėšikai!

— Ar pats ne iš jų esi ir atėjai kad 
gatavai vartus atidaryčiau? Nėra dur
nų! — atsakė sargas.

— Nejuokauk, apgailausi šito jeigu 
nepaklausysi!

— Apgailaučiau jeigu tavęs klausy
čiau! — atrėžė sargas.

— Tai1 pavadink šeimininką, turiu jį 
persergėti! — reikalavo Šeirys.

Sargas tingiai ir su nepasitikėjimu nu
ėjo į vidų akmeninio namo kurs stovėję 
atokiau ir aukščiau ant krantelio. Šeirys 
dairėsi į pilaitės sieną ir vartus ir matė 
kad nėra stipri prieš drąsius puolikus, til 
apsaugota nuo tokių kurie prievarta nesi 
laužia. Iš sargo atsakymo suprato kac 
tokių svečių-plėšikų pilaitė turėjo nema
žai, užtai sargas nesidavė prigauti.

— Plėšikai jus tuoj gali užpulti! *-• 
šaukė Šeirys pamatęs ateinančią prie var
tų moterišką, — pranešk šeimininkui kad 
pasiruoštų gintis!

— Aš šeimininko neturiu, pati juomi 
esu, it atėjau pažiūrėt kas esi, jei ne iš pa
čių plėšikų, — atsakė ji.

Aš esu Brandenburgo margrovo pa 
siuntinis, gali manim pasitikėti, įsileisk, 
apsinakvosiu, ir jei bus reikalas padėsiu 
apginti, — patarė Šeirys.

Moteriškai neilgai truko pažinti kač 
brangiu retežiu ant kaklo, o ne iš nelabų- 
keleivis teisybę sako, pažino jo Teutoniš 
kus šarvus ir kad yra puošnus ritieris, su 
jų tarpo.

Pamojo ji sargui, ir vartai atsidarė 
Įjojo Šeirys į pilaitę, tenai tarnai pašerdl 
no jo arklį, o moteris nusivedė jį į vidų.

•Ji buvo našlė, turėjo keturis sūnūs 
kurių vienas, kaip ji apsakė, yra Palesti 
noj, kitas žuvo kovose užpuolimuose ant 
Prūsų, du išvykę į Brandenburgą; jų lau 
kia pargryžtant trumpu laiku, tai plėši 
kai, gal but nujautę tuščią pilį, ruošiasi už 
pulti.

Šeirys paėmė vesti apsigynimo tvai
ką. Darbininkai-vergai ruošė viską puo
limo atmušimui. Iš moteries elgesių matė 
si kad ji neprastesnė sumanume už berk 
vyrą, ir gabiai tvarkė prisiruošimo dar 
bus. Jau buvo vakaras, taigi ji įsakė pa 
kurti kuorą, davimui gando kaimyniškoms 
pilaitėms kad paskubintų atsiųsti pagal
bos.

Užėjo naktis, ir nors kuoras jau turė
jo liepsnoti ir ugnis matytis toli, kuore 
buvo matyt vos maži durnai, palengva rūk
stanti ir vėl nustojanti. Parupo pilaitės 
gynėjams, ypač šeimininkei ir Šeiriui, ko
dėl ugnis neįsidega. Pasiuntė kitą vergą 
ugnį pakurint smarkiau, bet ir tada pa
sekmių nesirodė. Moteris pati rengėsi ei
ti žiūrėti dalyko, bet netrukęs nubėgo ten 
Šeirys, ir štai ką užtiko:

Iš už dūmų, iš pasalų šoko ant jo vy
ras ir smogė durklu į krutinę. Subarškė
jo Šeirio šarvai, durklas nuslydo žemyn, 
tuo tarpu Šeirys griebė savo užpuoliką už 
gerklės ir bloškė sau po kojų; užpuolikas 
parsitempė paskui save ir Šeirį, ir prasi
dėjo žiauri imtynė, kuri gal butų ilgiau 
užsitęsus jeigu užpuolikas butų buvęs stip
resnis negu buvo. Šeirys jį prismaugė ir 
nuvertė nuo sienos į lauko pusę. Ten, ant

irias, pamatė paupyje buri raitų vyrų, ku
rie neišrodė Į keliaujančius kareivius, ir 
nedaug jam reikėjo suprasti kad tai buvo 
plėšikai. Netoli krante stovėjo pilaitė, ne
didelė, bet gražiai ištolo išrodė. Plėšikai 
matėsi dairinėjasi aplink tą pilaitę ir lau
kia laiko ją užpulti; Paskubo Šeirys i pi
laitę persergėt gyventojus apie pavojų.

— Ko nori? — užklausė sargas už sto- 

mynai pavojaus, tik darė durnus kad pilai
tes žmonės nesirūpintų ir neitų žiūrėt ko
dėl ugnis dar neįsidegė. Visiems aprimus 
ir plėšikų nesulaukiant, jis butų ėjęs ati
daryt pilies vartus.

Matydamas kad pilaitėje labai mažai 
apsigynimo spėkų yra, Šeirys ugnį įkūre
nęs davė gandą kaimynams. Pirm negu 
ugnis įsikurino, plėšikai jau buvo apspitę 
vartus, nes jų pasiuntinis ilgai laiką užtę
sė ir plėšikai manė kad viskas tvarkoje, tik 
reikia laukti kada atsidarys vartai.

Staiga jie pamatė kad kuore liepsnos 
jau į padanges kyla, vartai neatsidaro, .ir 
dasiprotėję kad jų klasta susekta, pasisku
bino šalintis ir dingo girių gilumoje. Visą 
naktį, nors laukta puolimo, nieko nesu
laukta, tik rytė atėjo žinia kad jodami į 
pagalbą vienos pilaitės vyrai susitiko su 
bėgančiu pulku plėšikų, kuriuos vienus iš
kapojo, o kitus paėmė nelaisvėn. Aplin
kinių gyventojų pareiga buvo vieni kitus 
nuo plėšikų ginti ir bendrai daryti ant jų 
medžiokles kada pajusdavo savo miškuose 
atsiradusius.

Kiek pramigęs, sekančią dieną Šeirys 
ruošėsi ne tik keliauti bet bėgti iš šios pi
laitės, nes žinia kad šeimininkės pora sū
nų lankėsi Brandenburge ir tuoj gali gryž- 
ti padarė jam nemaža rupesnio. Jie bus 
girdėję apie ją pabėgimą iš kalėjimo, tai

NELAUKIT ILGIAU, SIUSKIT 
SAVO $1 ARBA $ 1.59 ŠIANDIEN.

PUIKIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!
“Kryžeivis” bus puikiausia Kalėdų Dovaną inteligentiškam draugui 
ar draugei arba giminei čia arba Lietuvoje. Paskubėkit išsirašyti pa
tys sau arba kaipo dovaną. ĮJ

akmenuoto stataus kranto pamatė lavonus 
kitų dviejų vyrų. Tai buvo tiedu pilaitės 
vergai, kurie ėjo kuoro kūrinti. Šis vik 
rus plėšikų ,narys mišku prisėlinęs užsili
po ant sienos į kuorą, kurs buvo tolimame 
pilies kiemo kampe, aukščiausioj ė dalyje,

I ir darė kaip buvo vado įsakyta: kuorą kū
rinti atėjusius vieną po kitam nužudė, ug-

I niai neleido Įsidegti, kad nepatėmytų kai-|

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

gi pargryžę-ir užtikę pas save tokį pabė
gėlį gali pagodėti sulaikyti ir už gerą at-į 
lyginimą gražinti Ottonuį.

Nenorėjo-aiškint šeimininkei’savo sku
bumo, nors už jo gerą pasitarnavimą piliesi 
apgynime ji prašė vaikiną pasilikti dienai-! 
kitai, palaukti, jos šunų gryžtant, ir sėdęs! 
ant savo žirgo išsileido tolimesnėn kelio-: 
nėn.

Jis iškeliavo tuoj po pietų, o pavakarei 
gryžo našlės sunai, tik gal Šeirys niekados“ 
nepatirs kad jiedu apie jo pabėgimą riie-i 
ko nežinojo, nes apleido Brandenburgą! 
dienos metu, po ko tą naktį Šeirys pabė
go. Jie keliavo su ilgesniais sustojimais, 
todėl Šeirys juos pralenkė.

Kada motina apsakė vyram kas dėjo-; 
si pereitą naktį ir kad jos laimei Dievas] 
užsiuntė jai išgelbėtoją jauną narsų ritie
rį, kuris vos nesenai išjojo, jie motiną rūs
čiai barė už nevaišingumą ir taip greit iš
leidimą savo geradario, ir net norėjo leis
tis jį vytis ir grąžinti atgal, nors nebūtų 
paviję, nes Šeirys, sumetimui pėdų, jei kas 
.vytųsi, sakė senei josiąs į pietus, o pasuko 
į šiaurę.

Bet Šeiriui ne padėka rūpėjo, o tik 
kaip greičiausia pasiekti Lietuvą, tačiau 
jam kelią vėl pastos sekantis netikėtas ir 
labai šiurpus prietikis.

(Bus daugiau)

“Kryžeivio” 
PRENUMERATORIAI

SVARBI PASTABA:
“Kryžeivis” jau paduota 

knygrišiui, taigi už savaitės 
laiko bus išsiuntinėta pre
numeratoriams. Prašom ne- 
skubint su užklausimu ko
dėl jūsų knyga neatėjo, jei 
negausite tuojau, nes \ gali 
būti kad knyga apsilenks 
su jūsų laišku. Visiems bus 
bandoma sykiu išsiųsti ir 

i turėsit gaut tarpe 15 ir 20 
Gruodžio.

Kurie nuo dabar nori tu
rėti knygą “Kryžeivis” ga
li siųsti savo užsakymus ($1 
,ar $1.50 už apdarytą) ir 
gaus kaip ir visi prenume
ratoriai. Tik jų vardai jau 
knygoje nebus.

Šie nauji užsirašė:
K. Andriukaitis, iš East 

Windsor, Ont., Kanada, ra
šo: Siunčiu $2, iš jų $1 už 
“Dirvą”, kitas už “Kryžei
vį”.

A. Kriauckas, iš Clymer, 
Pa., rašo: Prisiunčiu $1 už 
“Kryžeivį”.

Simas Čaplikas, iš Forest 
Sta., Me., rašo: Siunšiu $2, 
už $1 prisiųskit “Vargšų 
Karalienę”, kitas $1 už 
“Kryžeivį”.

Mare Stankienė, Philadel
phia, Pa., rašo: Meldžiu 
prisiusi knygą “Kryžeivis”, 
už kurią siunčiu $1.

Juozas Bubnis, iš Union 
City, Corin., rašo: Prisiun
čiu $3 už “Dirvą” į Lietu
vą ii' $1 už “Kryžeivį” sau.

Jonas M. Navickas, iš 
Scranton, Pa., rašo: Siun
čiu $3: už “Dirvą” $2 ir $1 
už “Kryžeivį”.

Ona Vilakis, Thompson
ville, Conn., rašo: Siunčiu 
$1 už “Kryžeivį” ir lauksiu 
knygos.

Gertruda Diškevičiutė, iš 
Harrison, N. J., rašo: Pri
siunčiu $1.50, malonėkite 
prisiųsti “Kryžeivį”.

Silv. Burneikis, Scrąnton, 
Pa., rašo: Prisiunčiu $1.50 
už “Kryžeivį”.

Justinas Žiogas, vietinis, 
užsimokėjo $1 už “Kryžei
vį”.

B. Šukys, vietinis, užsi
mokėjo už “Kryžeivį” $1.

Vincė Kinderienė, vietine, 
užsimokėjo už “Kryžeivį” 
$1.

J. J. Maksimavičius, New 
Britain, Conn., užsimokėjo 
SI už “Vargšų Karalienę” 
ir $1.50 už “Kryžeivį”.

V. Radžiūnas, Nipawin, 
Sask., Kanada, išrašė “Kry
žeivį” J. Radžiūnui į Lie
tuvą prisiųsdamas $1.

J. A. Balionas, Duryea, 
Pa., prisiuntė už “Kryžei
vį” $1.

J. Laučiškis, Brooklyn, 
N.'Y., prisiuntė už “Kryžei
vį” $1. ' -

P. Laukienė, Chicago, Ill. 
prisiuntė $1 už “Kryžeivį” 
ir $1 už ‘Vargšų Karalienę’.

J. Markūnas, Aspinwall, 
Pa., prisiuntė $Į.5O už ‘Kry
žeivį” ir $2 už “Dirvą”.

M. Macaitis, W. Philadel
phia, Pa., prisiuntė $2 už 
“Žmonijos Istoriją” ir $1 
už “Kryžeivį” O. Mikalaus
kienei, Simsbury, Cohn.

Pr. Gečiauskas, Taylor- 
ton, Sask., Kanada, siunčia 
$1 už “Kryžeivį”.
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SKAPIŠKIS

Šis miestelis randasi pen- 
ų kilometrų atstumoj nuo 
džiojo Radviliškio-Obelių 
džkelio ruožto. Pro pat 
iestelį eina siaurasis gelž- 
dis, kuris prasideda nuo 
džios Skapiškio stoties ir 
tigiasi Latvijos rubežiu- 
i — Suveiniškio stotimi, 
s gelžkeliukas tapo pra
ustas Vokiečių pastango
ms 1916 m. Iš to jie, žino- 
a, numatė didelį pelną, 
js iki galo savo šeiminiu-) 
avimo Lietuvoje gabeno 
jo Latvijos rubežiaus ‘ į 
okietiją įvairią miško me- 
egą ir javus.
I vakarus nuo Skapiškio, 

at aukštų Lėvens ir Kupos 
rantų stovi Kupiškis.' Ska- 
iškį ir Kupiškį jungia vieš- 
elis. I pietus Salų mies- 
dis, į rytus Pandėlys, kū
le, žinoma, sujungti taip 
at vieškeliais. Taigi Ska- 
iškiečiams su visais mies- 
eliais ir miestais patogus 
usisiekimas.
Iš visų pusių Skapiškį su

pa balos ir dideli miškai. Į 
rytus Skapagiris, į pietus 
Bajorgiris, į žiemvakarius 
Virbališkio miškas. Bau
džiavos laikais šie miškai 
buvo daug didesni, bet lai
ke didžiojo karo ir Vokie
čių okupacijos žymiai su
mažėjo.

Vakarinėj, miestelio dalyj 
randasi ežeras. Ežere yra 
dvi salos.. Viena iš jų di
desnė ir apaugus šimtme
čiais aržuolais, kur gražiais 
vasaros šventadienių vaka
rais jaunimas plaukia valte
lėmis dainuodami į salą lin
ksmintis, o jų. balsai kartu 
su ežero bangomis plaukia 
į visas šalis.

Prie vieškelio kuris eina
Kupiškį stovi garsus pa

davimais Mirabelio dvaro 
piliakalnis. Jo šalys išmū
rytos didžiulėmis, pusės me
tro didumo, plytomis, ku
rios ir dabar galima pama
tyti. Padavimai sako kad 
senovėj Mirabelio dvare, gy
veno kunigaikštis, didžiųjų

I Radvilų giminietis. Apsi
gynimui supylęs pilį ir vi
duryje padaręs rusis. Ke
liai einanti iš dvaro buvę 
pąpuošti įvairiomis stovy- 
lomis. Užplūdus Švedams 
Lietuvą, dvarininko įsaky
mu stovylos buvo suneštos 
į rusis ir durys užrakintos. 
Pats dvarininkas apleidęs 
dvarą ir pabėgęs pas Len
kus. Po kiek laiko pradė
jo griūti ir galų gale liko 
iš pilies vos tik 10 metrų 
aukštumo žemiij krūva.

Šiaurinėj dalyj piliakal
nio niukso alksniais ir kar
klais užžėlęs lieknas. Li
ejimas į pilį taip pat buvęs 
iš liekno pusės, ir žmonės 
sako jog ir dabar galima, 
kišant lazdą, jausti geleži
nes duris. Prieš kelias de-' 
šimtis metų dar kyšojo iš 
plytų sumūryti stulpai, bet 
dvariškiai, nematant ponui, 
išardė juos ir sunaudojo 
krosnims.

Istoriški padavimai
Ypač su padavimais yra 

surištas pats miestelio įsi
kūrimas. Senovėje, kara-

Tuokia Proga 
Ateina Sykį į Metus

TAABAR. ir vėl, per keletą savaičių, 

the Society’s Christmas Thrift Club

* atdaras ir kąs tik nori gali .įstoti i jį. Nč- 

j la lengvesnio budo išdirbto šusitaupymui

v pinigų Kalėdinėms reikmenims arba ki

tiems kokiems tikslams.

You deposit 

each week

5Oc
$ LOO

2.00
5.00

10.00

and after 
50 vjfėeks 
receive a 
check for

S 2 5.00
50.00 

100.00 
250.00 
500.00

Prie to dar prisideda nuošimtis jei nuolat 
sudėsit savo mokestį.

PRISIDĖK Š I A N D £ N

Incorporated. 184$

fecietg
PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

liaus Mindaugo laikais, pra
dėjus Lietuvoje plisti krik
ščionybei, atsirado ir dabar- Į 
tinėj Skapiškio srityj kele
tas Lietuvių krikščionių. 
Vietą kurioje galėtų mels
tis pasirinko ant ežero 
kranto ir iš didžiulių akme
nų pastatė bažnyčią. Pa
galiau kai karalius Mindau
gas pamatė jog kryžeiviai 
nori pavergti Lietuvą, o ne 
apkrikštyti, vienijo visus 
Lietuvos kunigaikščius eiti 
prieš- juos. Tuomet ir šis 
Lietuvių būrelis metė gar
binti krikščionybę, apleido 
šį ežero krantą su visa baž
nyčia ir traukė atremti ne
paliaujamų priešų. Dviem 
šimtam metų praėjus ir at
sistojus krikščionybei Lie
tuvoje. ant tvirtų pamatų, 
atrasta vėl tarp tankių ar- 
žuolų ta pati bažnyčia, ku
rią Lietuviai pirmiau aplei
do. Sienoje ant akmens 
buvo iškalta “1222” skait
mens, kurie be abejo reiškė 
tos bažnyčios įkūrimo me
tus.

Naujieji krikščionys Lie
tuviai vėl pradėjo spiestis 
arčiau prie bažnyčios ir įsi
taisė savo nausėdijas. Po 
kiek laiko padidėjus tikin
čiųjų skaičiui, bažnyčia bu
vo padidinta. Pastatė taip 
pat . ir akmeninę varpinę 
Varpą vežė iš. Rygos žie
mos metu, bet bevažiuojant 
per Skapiškio ežerą ledas 
lūžo ir vežimas su arkliais 
ir varpu nuskendo. Išti
sus tris metus laike pamal
dų buvo girdimas duslus 
varpo balsas iš .ežero pusės, 
žmonės pasakojo.

Kaip žinome, kovai su 
reformacija Lietuvoje, 16- 
me amžiuje- įsisteigė Vii 
niuje Jėzuitų Kolegija. Pa
tys Jėzuitai važinėjo po vi
są Lietuvą sakydami pa
mokslus ir steigdami vie
nuolynus. Tokiu budu ir 
Skapiškio miestelyje pasta
tė didžiulius dviejų aukštų 
muro rumus ir įsteigė vie
nuolyną. Prie vienuolyne 
buvo pradėta statyti nauja 
bažnyčia, kurią ir pabaigė 
1731 m. Dabar senoji baž
nyčia liko apleista. Bet 
1763 m,, po antro sukilimo, 
Rusų valdžia vienuolyną iš
vaikė ir įrengė kareivinę, 
nors kareivių vos kokia 10 
tegyveno.

Pradėjus Lietuvai gyven
ti nepriklausomą gyvenimą 
tie didžiojo karo audrų su
daužyti rūmai vėl buvo nau
jai suremontuoti, įkurta 
keturių klasių mokykla ir 
pradžios mokytojams kur
sai. Po kiek laiko, moki
niai nepasitenkindami mo-

seniau tos bažnyčios skie
puose buvo laidojama pa
rapijos kunigai. 1924 me
tais, žmonės sako, keletą
kartų nakties laike iškilda
vo iš to kapo trys maži ži
burėliai ir pavaikštinėję 
pranykdavo. Apie tuos ži
burėlius pradėjo eiti viso
kių kalbų. Vieni kalbėjo 
jog tai trys Dievo asabos, 
kurios jieško žmonėse tei
sybės ir grąsina juos už 
bažnyčios sugriovimą. Bet 
tai greičiausia galėjo būti 
fosforinės dujos atsidalinu- 
sios nuo pūvančių daiktų.

Iš senesnių liekanų liko 
dar du muro stulpai. Tuos 
stulpus pastatė Lietuvių 
dvasios vadas ir žymus al
koholio priešas, vyskupas 
Motiejus Valančius. Vie
name ir antrame stulpe ei
lėmis sukišti buteliai dug
nu Į viršų, vaizdavo Lietu
viams bereikalingą alkoho
lio vartojimą. Vienam stul
pe dar ir dabar galima ma
tyti tie buteliai, bet antras 
jau pertaisytas ir jo ango
je pastatytas misijos kry
žius.

Paskutiniu laiku Skapiš
kis žymiai paaugo, nes pri
statė daug naujų namų ir

tapo panaujinti ir papuošti 
senieji. Gyventojų gyvena 
apie 1000, iš kurių veik pu
sė Žydai,\bet su Lietuviais

jie gerai sugyvena ir nei 
vienas susivaidijęs nenu
stojo savo žilos barzdelės.

J. Kaunietis.

Akron o Naujienos
Smulkios žinutės

P. Steponavičiui išlipus 
iš gatvekario, pro šalį lėk
damas automobiliu nežino
mas važiuotojas užvažiavo 
ant jo, sulaužė jo ranką, vi
są šiaip sunkiai sutrenkė ir 
paliko gatvėje gulintį. Ki
ti žmonės jį paėmę nuvekė 
į namus, kur jis gydosi, la
bai sunkiai apžeistas.

P. Steponavičius yra di
delis mylėtojas Lietuvos ir 
rėmėjas jos reikalų; taip 
pat žymiai rėmė buvusią 
Lietuvių parapiją ir Lietu
viškas draugijas.

Prasidėjus čia dideliems 
i šalčiams, B. Golis užsikūrė 
gazinį pečių apsišildymui; 
pečius naktį sprogo ir butų 
jį nutrokšinęs jei kaimynas 
nebūtų patėmijęs. Taip jis 
tapo išgelbėtas nuo mirties, 
nes pats jau miegojo. Go
lis yra nevedęs. Sunkiai 

įgazu apnuodintas, bet gy

dytojai sako kad pagis.
Šalčiams užėjus, namuo

se įvyko daug gaisrų.
Garadžiuje prie savo na

mų rasta nuo automobilio 
dujų užtroškęs Baughman, 
61 m., sekretorius ir iždi
ninkas Swinehart gurno iš- 
dirbystės. Jis norėjo apsU- 
taisyt automobilį ir užsi
daręs garadžių dirbo su mo
toru veikiančiu.

Vienas darbininkas, 58 
m. amžiaus, apsilankęs sve
čiuose pas. pažystamus, jų 
namuose ant Dresden avė., 
pasikorė.

Keliautojas.

AKRONIEČ1Ų ŽINIAI
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata už 
“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu §1.00 vertės knygą 
dovanų.

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

Economical Trontfiorfatloi

“Everybody’s Six”

GRAŽUS - ŠVELNUS SAUGUS 

PATIKĖTINAS - IR KAINA TOKIA 

KAD KIEKVIENAS GALI ĮSIGYTI!

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

■ Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą JĮ 
B supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savamokslišku laboratorijos analizavimu PIR-
■ MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. Jg| 
|j Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- (Jj
■ kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- ■'
■ sų 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 ||J
■ be skausmo nauju gydymo Metodu. / M

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- lg
S EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. 3JŠ
O Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.

Užsišenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate ' gg|
B nuo to kreipkitės j mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- Jgj
E ma paslaptyje. . Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri. .
i X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00. H

I Mį DOCTOR BAILEY -specialistas-|
j Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. .
I I - Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadiėniais 10:00 iki 1.
= Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Rytojais sukilo. Nuo to 
daugiausia nukentėjo patys 
mokiniai, nes daugelis bu
vo pašalinti ir kai kurie 
baigę mokyklą negavo vie
tų. 1929 m. del stokos mo
kinių mokykla tapo užda
ryta ir rūmai liko nenaudo
jami.

Tą seną bažnyčią Vokie
čiai bešeimininkaudami su
griovė, o tais akmenais iš- 
grindo stoties gatvę. Baž
nyčios skiepuose rado dau
gybę žmonių griaučų ir vie
ną dar visai sveiką kunigo 
arnotą. Parapijiečiai nelei
do Vokiečiams toliau ardyti 
ir skiepą vėl užmūrijo. Tai
gi iš to galima spręsti kad

JAUJAS Chevrolet paga
mintas su tikslu kad 

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

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

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

The Roadster, $525; The Phaeton, $525; The 
Coach, $595; The Coupe, $595; The Sport 
Coupe, $645; The Sedan, $675; The Imperial 
Sedan, $695; The Sedan Delivery, $595; Light 
Delivery (Chassis only), $400; I Vs Ton Truck 
(Chassis only), $545; 1*4 Ton Truck (Chassis 
with Cab), $650. All prices J. o. b. factory, 

Flint, Michigan.

Consider the delivered price as well as the list 
(f. o. b.) price when comparing automobile 
values. Chevrolet delivered prices Include 
only authorized charges for freight and deliv
ery, and the charge for any additional acces- 

soriesjor financing desired.

] BBIKA1 

1
I, Skaldymas taulieči 
| “gaudymas” sociali'

Mums tikriems i 
i tams atsiminus SL 
1 nacijas ir rinkimu; 
I mosios Tarybos, ; 
I jog nuo įvedimo m 

balsavimo mes dar 
i savo balsų neatida

■ kitu srovių kandid; 
: tai socialistus,'.ar tž 
; vikus. Pažvelgkim

nes” 22 numeriu 19!
■ balsavimo pasekmei! 
•' sime kas kiek balsų 

. iždininko vietą:
T. Paukštis (taut 

jinkas) 29
A. Kišonąs (bolše 

I vitas) 22
| K. Gugis (socialis 
| f' 9

| Musų Connecticut 
■. tais veikėjams tūli 
į jienų” kampininkai 
I prikaišioti kad mes 
i tarę su bolševikais 
į gąmės padalinti ti 
j vynainių SLA narių 
j ir tt. Tokiems pa; 
f nereikia tikėti. Ku< 

1 perša mums balsuot
■ cialistą, tai ant tiki 
j nainių, SLA. veikė

ką nors išrasti, ap 
1 idant gerus Lietuv 

klaidinti ir atsieta 
tikslą, jie sako ka 
mums socialistą ši 

Įgauti socialistų bals 
absurdas, kuri gali 

j tyti iš praeities.
Žvelgterėkime' į < 

I pažymėtas skaitline

jį balsavo*! Aišku 
I socialistai. Taigi, 
I (socialistai) tokie 
I tininkų “draugai”, 
i tuomet nebalsavo 
I štį? Ai’ tuomet ne 
f vojaus iš bolševiki 
IJie (socialistai) to 

nepaisę, o mūsiški 
gybiečiai” dabar ti 
tu pačių pagalbos.

Man prisimena v 
f sakaitė; sekanti':

Kaimfetis susidi 
su žalčiu. Dirbo išv 

. kuomet reikėjo sari 
; vaisium- pasidalinti, 
į kaimietį prigavo. |] 
- sekantį pavasaiį žal 
] sisiulė kaimiečiui v 
Į di'adarbiauti kaimie 
; sisakė nuo to. Žalt 
I sinosi ir įkalbinėjo 1 
I dili kad jis (žaltys) 
| tas ką buvo, nes jo o

| KOKIAMS MUZ
< Albumas visokiu Lietuvi!

Kiį Muzikos — visokį 
ši], polkų, valcų ir 1 
Pianui kaina . . . . . . . . . .
1-mai smuikai . . . . . . . . .
Ir kitiems Instrument

“DIRVA”

WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road

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

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

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street

LARICK CHEVROLET CO.
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

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

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO.

Bedford, Ohio _ _ . .

P. Mulioli
Pirkimo-pardavimo n 
ir lotų ir Generalis Apd 
dos (Insurance) Ageni 
Taip pat padarome pa 
las ant antro mortgečio 
5300 iki ?1500 į 24 va 
das laiko, įkainavimas 
kainuoja nieko, šiais 
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH S' 
Rand. 6729.

j Rz 53 metuose pralinks 
nsą kaimą — užra^kit 

į Lietuvą “Dir
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Ugyvena h- nej 
ivaidijęs nenu- 
žilos barzdelė.

J. Kaunietis.

REIKALE SLA. NOMI
NACIJŲ

TMD. REIKALAI
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Keliautojas,
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k Skaldymas tautiečių balsų, 
I “gaudymas” socialistų, ir tt.

Mums tikriems tautinin- 
į kams atsiminus SLA. nomi- 
į nacijas ir rinkimus Pildo- 
L mosios Tarybos, pasirodo 
: jog nuo įvedimo visuotino 
r balsavimo mes dar niekad 
; savo balsų neatidavėni už 
!į kitų srovių kandidatus, ar 
; tai socialistus, ar tai bolše

vikus. Pažvelgkim “Tėvy
nės” 22 numerių 1925 metų 

I balsavimo pasekmėn, maty- 
| sime kas kiek balsų gavo į 
į iždininko vietą:

T. Paukštis (tauti
ninkas) 2912 bals.

A. Kišonas (bolševi- 
vikas) 2239 bals.

K. Gugis (socialis
tas) 910 bals.

Musų Connecticut ir ki
tiems veikėjams tūli “Nau
jienų” kampininkai mėgina 
prikaišioti kad mes “susi
tarę su bolševikais” sten
giamės padalinti tikrų tė
vynainių SLA. narių balsus, 
ir tt. Tokiems paskalams 
nereikia, tikėti. Kuomet jie 
perša mums balsuoti už so
cialistą, tai ant tikrų tėvy
nainių, SLA. veikėjų, turi 
ką nors išrasti, apšmeižti, 
idant gerus Lietuvius su
klaidinti ir atsiekti savo 
tikslą. Jie sako kad peršą 
mums socialistą su tikslu 
gauti socialistų balsus; Tai 
absurdas, kurį galime ma
tyti iš praeities.

Žvelgterėkime į aukščiau 
pažymėtas skaitlines. Gu- 

T gis gavo 910 balsų. Kas už 
jį balsavo? Aišku kad vien 
socialistai. Taigi, jeigu jie 
(socialistai) tokie geri tau
tininkų “draugai”, kodėl jie 
tuomet nebalsavo už Pauk
štį? Ar tuomet nebuvo pa
vojaus iš bolševikų pusės? 
Jie (socialistai) to pavojaus 
nepaisė, o mūsiškiai “Sar- 
gybiečiai” dabar tikisi nuo 
tų pačių pagalbos.

Man prisimena viena pa
sakaitė, sekanti:

Kaimietis susidraugavo 
su žalčiu. Dirbo išvien, bet 
kuomet reikėjo savo darbo 
vaisium pasidalinti, žaltys 
kaimietį prigavo. Kuomet 

j sekantį pavasarį žaltys pa
sisiūlė kaimiečiui vėl ben- 

i dradarbiauti kaimietis at- 
; sisakė nuo to. Žaltys tei- 

■ sinosi ir įkalbinėjo kaimie
tį čiui kad jis (žaltys) jau ne 

tas ką buvo, nes jo oda jau

KOKIAMS MUZIKA: 
Albumas visokiu Lietuviškų šo

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

kita. Kaimietis jam atsa
kė: taip; oda tavo jau kita, 
bet širdis pasiliko ta pati.

Tas pats ir su socialis
tais: kokiais jie buvo pir
miau tokiais yra ir dabar.

1927 m. nominacijos
I Štai pavyzdis ir 1927 m. 
nominacijų, kaip paskelbta 
“Tėvynės” nr. 4, 1928 m.:

T. Paukštis gavo 2972 b.
J. Gerdauskas 1823 b.
K. Gugis 627 b.
Ir ai1 K. Gugis atsisakė

nuo kandidatūros, idAnt ne
kenkti T. Paukščiui (nors 
gauti tik 627 balsai parodo 
kad socialistų spėkos suma
žėjo, ii- dabai’ gal visai jie 
jau išsibaigė)? Visi puikiai 
(žinome kad jis nepaisė pa
vojaus iš bolševikų pusės, 
kuris nebuvo menkesnis už 
šįmetinį pavojų.' Na o da
bar mums .perša į iždinin
kus “tą gerą žmogų”, su ta 
pačia širdžia ką ir perei
tais rinkimais buvo.

Mes, tikri Lietuviai, neti
kinti jokiems izmams, nie
kad už /socialistus nebalsa
vome ir nebalsuosime. Mu
sų kandidatais yra visi ge
rai žinomi tėvynainiai ir 
mes už juos balsuosime:

Ant Prezidento — Stasys 
Gegužis,

Ant Vice-Prezidento — 
Antanas Mikalauskas,

Ant Sekretoriaus — Pet
ronėlė Jurgeliutė,

Ant Iždininko — Jonas 
Tareila,
'."Aht Iždo Globėjų — Juo

zas Januškevičius, Jr., ir 
Mikas Rugis, abu jaunuo
liai,

Ant Daktaro-Kvptėjo — 
E. , G. Klimas.

Jau .esam gavę uaųg pra
nešimų iš Pennsylvanijos, 
Illinois, Mass., N. Y., ir ki
tų valstijų jog šie kandida
tai yra priimtini, ir jau 
daug kuopų juos nomina
vo. Tat visi tautininkai no
minuokite savo srovės čia 
paminėtus žmones kandiua- 
tais į SLA. Tarybą, o socia
listai ir bolševikai lai bal
suoją už savuosius, mes jų 
pagalbos 'nereikalaujame, ir 
taipgi jų peršamųjų nerem- 
sime. Bolševikai tegul taip 
labai nesidžiaugia, o musų 
“nevierni Tamošiai” nenu
simena kad dabar dalinai 
musų balsai skaidosi (skai
dosi tačiau per jų kaltę), 
ateis laikas, mes sutvirtė- 
sime kaip Gibraltaro uola, 
o savo priešams parodysi
me “šventąkuprių emble
mą”.

Jonas Žemantauskas,
Conn. Valstijos S. L. A. 
Veikėjų Komisijos Pirm.

“DIRVA’ Lietuvos Konsulatai

raoLEr ®' 
cewood

ET CO.

LES CO. 
ne 
irons, i* 
i Woodl*^ 

LES, !««■ 
Street

SALES Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

= = sas s ag.aaa<,

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

1306 EAST 68TH ST.- j! 
Rand. 6729.

Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn Street 

Chicago, DI.
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 “Dievai”* . _

(TMD. Iždininkui, kurio, ad- 
resas telpa gale šio straips- 

įas nio. Laiškuose įrašykit vi- 
- I sos kuopos valdybos adre- 

įsus, kiek kuopa turi narių, 
Į ir kitas smulkmenas. Iždi- 
Įninkas laikinai ves dalyką, 
prisius, kuopoms liudymus 
už mokesčius, o reikalingus 
davinus perves Sekretoriui 
suvesti į nuolatines knygas.

Chicagos ir Wisconsino 
kuopų prašome ruoštis prie 
seimo, ir pranešti ką daro- 

I te. Neužtenka kad patys 
tos srities darbuotojai ži
no, reikia kad. žinotų visos 
TMD. kuopos.

Išsirinki t Agitacijos Ko
jis dabar atrašė ir žadaim^e^ Pr’e Seimo Rengimo 

( Į Komiteto ir lai ji dirba: lai 
praneša kuopoms kas bus, 
kaip turi rengtis prie sei
mo, ar siųsti delegatus sa
vo lėšomis ar įgalioti SLA, 
delegatus; paraginti kad 
sukeltų seimui aukų, naujų 
raštų leidimui. Vis tai yra 
darbas kuris atneš gerus negali būti vikriais, j;

judėti. Bet turbut 
laiškas taip liko neperskai-j 
tytas kaip kitų kuopų laiš-Į 
kai ii’ jokio sekretoriaus pa- 
gelbininko nesulaukėme.

Bandžiau beveik po syki 
Į mėnesį su sekretorium su
sinešti, bet jam vis laikas 
nepavelino TMD. reikalų j 
sutvarkyti.

Kada patyriau kad Sek
retorius V. Širvydas išva-

irVIEŠAS REIKALĄVIMAS 
T. M. D. PREZIDENTUI

TMD. 68-ta kuopa, Det
roit, Mich., savo susirinki
me Lapkričio 10 d., apsvar
sčius TMD. Sekretoriaus V. 
Sirvydo visišką paneigimą 
jam uždėtų pareigų, nuta
rė pasiųsti TMD. Preziden
tui sekantį viešą reikalavi
mą:

Pirma, kad TMD. Prezi
dentas tuojau paragintų žiuoja Į Kanadą ir gauna 
sekretorių atlikt pilnai vi-Į lengvesnę vietą, kuri duos 
sas pareigas Draugijos rei-'jam liuoso laiko, vėl para- 
kaluose, I šiau kad pasistengtų imtis

Antra, jeigu jam (sekre- sutvarkyti TMD. reikalus, I 
toriui) laikas nepavelys .to « 
padaryti tai kad Preziden- tai padaryti. Bet anot p. 
tas. pareikalautų jo rezig- Strimaičio, seni čekiai bus 
nacijos' ir ’iki Seimo pats negeri, už juos pinigų ne
paskirtų laikiną sekretorių, gausim. Reiks siųsti juos 

.Ši musų reikalavimą Pre- atgal kuopoms kad išrašy- 
zidentui motivuojame tuo-1 tų naujus. Tokiu budu su

eis į iždą daugiau pinigų, 
kurie dabar guli paštuose 
ar bankuose.

Apie smulkmenas viso to

mi kad sekretorius V. Sir
vydas nei Į kuopų paklausi
mus Draugijos reikalais ne
atsakinėja, nei pagaliau ne-.
kvituoja kuopų mokesčių. I bus TMD. nariams organe
Pavyzdžiui: musų kuopos i pranešama.
sekretorius kelis sykius su
sirinkimuose skundėsi kad

(už šių metų mokesčius dar Į 
jokios kvitos negavęs, todėl j

KETVIRTAS LAIŠKAS
Štai yra paties TMD. Pre- 

nežinąs ar pinigai priimti! zidento prašymas TMD. na- 
- j- - -- - — Y-'-- riams ir kuopoms:

.Kurios siuntėt pinigus T. 
Į M. D. sekretoriui čekiais ar 
money orderiais persitik- 
rinkit ar tie čekiai išmo,ke

iti ar ne. Kurie neišmokėti 
tuos senus kanceliuokit- ir

centre ar gal yra žuvę.
K. šnuolis, 
F. Motuzas, 
J. Smailis.

ANTRAS LAIŠKAS
TMD. Prezidentas gavo .išrašykit. naujus. Suėjus į 

antrą laišką nuo TMD. Iž
dininko, A. B. Strimaičio, 
kuris irgi, klaupia kaip yra 
su TMD. Sekretorium, jis 
iškeliavo į Kanadą, apsigy
veno ilgesniam laikui. Nuo 
Birželio mėn. jokios įplau
kos neprisiuntė, čekiai ku
rie pas jį gulėjo suseno ir 
jais negalima išgauti pini
gu.

Toliau Iždininkas klausia 
ką darysime? Nei seimų, 
nei valdybos rinkimų, nei 
gyvumo kuopose.

centrą pinigams tuoj galė
sim duoti nariams naują 
knygą.

Tuo tarpu čekius Siųskit

TREČIAS LAIŠKAS
T.M.D. Prezidentas g£vo 

trumpą laišką nuo Centro 
Sekretoriaus, V. ŠirVydo, 
kuris dabar jau gyvena Ka
nadoj ir pasiliuosavęs nuo 
“Vienybės” redagavimo, to
dėl turi liuosesnio laiko.

V. Sirvydas rašo: Dabar 
turėsiu liuosesnio laiko, pa
sistengsiu sutvarkyti TMD. 
reikalus.

TMD. Prezidentas iš sa
vo pusės štai ką turi pasa
kyti. Jau senai gaudavau 
kuopų nusiskundimus kas- 
link Sekretoriaus neatliki
mo savo pareigų ir vis ar- 
gindavau kad bandytų da
ryti ką tik išgali.

Kada tapo “Vienybės” 
pirmuoju redaktorium jam 
TMD. reikalai pasidarė ne-j 
aprėpiami, bet per tūlą lai-| 
ką vis dirbo ŠĮ tą.

Bet užleisti Draugijos 
reikalai neatsitaisė, kuopos 
negavo atsakymo, ir gauda
mas kuopų nusiskundimus 
pereitą žiemą apsiunčiau 
per pati Sekretorių prašy
mą Brooklyno TMD. kuo
pai kad ji iš savo tarpo iš
rinktų liuosnorį sekretoriui 
pagelbininką, kuris sutvar
kytų reikalus, susineštų su 
kuopomis ir užvestų gyvu
mą, kad Draugija pradėtų

kad iš to butų nauda orga-l NEWARK, N. J- 
nizacijai, o ne jūsų tulžies I ------- .
išliejimui proga. i Nušautas Lietuvis. Lap-

Gera valia ir geri norai kričio 28 d., kaip praneša 
Tėvynės Mylėtoji! Draugi- vietos Angliška spauda, la
jos vėliavą dar neš pirmyn, j vo je rasta nušautas Lietu- 

K. S. Karpavičius, vis gaisrininkų kapitonas, 
TMD. Prezidentas. Jonas Tartis. Apie jo mir- 

spėjama kc- ties priežastį
liariopai, bet policija sako 

T MD. Centro Valdyba svarbiausia yra. rasti jo bu- 
K-u^1AKorpav-ičiuSA ~ Pirmininkas vūsios moteries pusininką, 6820 Superior Ave. Cleveland, O. . .. _ 1 c
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai SU kUTlct JI laikė ki’ctUtUVC.

1420 Howe Street, Racme, Wis J/[an0 įęacJ jįs kaip jj-Qj-g su

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ta ZUdySte SUl’lStaS, lies pO 
’> A. B. Strimaitis — Iždininkas j Į-.., mut— miviirlV—
) G. P. O. Box 127. New York City I W Kal lai US 13Sta nUZUOy 
j____ :------------------------------------------------1 tas tas pusininkas prasiša

linęs nežinia kur ir j ieško
mas.

Tartis liuosu laiku studi
javo teises ir ruošėsi prie 
advokato. K.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais Įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Ne vienas vyras ar moteris 

_ jaunais ir
. . . i energingais kuomet sąnariai sus-

VaiSlUS. tingę ir muskulus pradeda skau-
Kurie pykaujant ant kb d«ti ir gelti nuo mažiausio jų iš- 

HOIS UŽ koklUS ten fclŠlZ- Bet nenusiminkit — jus turite 
mus” užmirškit tai, nes tas j išbandytą irpatikrintą„draugą, tai 
nieko bendro su TMD. ne
turi. _ HĮHHi..
“fašistai” visai nepyksta Jas 7ra naudojamas visam pašau- 

, x " Iv nnn 1 x/S7 mAfm Pniitrintne

ant jūsų kad jus kitaip ma
not. Nenorėkit kad visi jū
sų protu gyventų, o jei 
gyvena nemanykit kad 
tai TMD. negera.

Kurie -TMD. veikėjai
norit rašyt Į TMD. organą, 
o rašot kituose laikraščiuo
se apie TMD. reikalus, at
minkit pirmoj vietoj rašyti

tempimo.
Bet nenusiminkit — jus turite 

■ patikimąjį Pain-Expellerį su In- 
. karo vaisbaženkliu. Išbandytas 

Tie jūsų nemylimi dėlto, kad šis galingas Linimen-

ly nuo 1867 metui Patikrintas 
Į dėlto, kad niekuomet nesuvylč 

J ūmai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus', šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerj sulig 

ne užsipuolimus ant ko nors nurodymų. Rytmety atsikęlsite 
bet kokius, naujus.s^nyJgS.į-'į“* 
mus Draugijos - labui turit, • kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

ne- 
už

ne-

rūkyti

“DERVOS” Agentura 
PARTRAUKIA 
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

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

“DIRVA’
6820 Superior Ave. 

CleVdland, O.

Aš ir baigiu rū- 
kyti Camels,” pradėjusio rūkyti 
Camels rūkytojo pasakymas, iš
reiškia milijonų patyrimą, kurie 
pažino tikrą malonumą rūkyti.

Kai rūkytojas įgauna skonį, kiekvienas ieško geresnių rūkalų, naturališ- 
kai. Nauji, rūkytojai gal ir nelabai kritikuoja, bet kartą patyrę tikrą leng
vumą ir viršijantį kitus cigaretų kvapus, isitikina, kad Cąmel cigaretai pa
daryti geriausiai ir pritaria, kad Camel cigaretai pagaminti tikriems rūky
tojams ... ir jiems išrinktas geriausias tabakas. Ši rūšis, patinką pažįstan- 
tiems rūkymo malonumą ir tai — milijonams.

kuomet supranta

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

:V
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LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

Kaune Susprogdinta Ge
ležinio Vilko Raštinė
Amerikos spaudoje pasi

rodė žinia kad Kaune bom-

KAS GALI SULAIKYT KARUS [ nori kad geri komunistiški

Buvęs karo laiku Suvie- 
tų Valstijų prekybinio 
vyno komiteto pirminin- 
s Hurley, savo laiške j 
rptautinio Prekybos Bu- 
pirmininką Theunis, Bel- 

, išsireiškia kad pasauli- 
d industrialistai galėtų 
laikyt ir net visai panai- 
it karus. Taigi Hurley 
ašo kad Theunis kreiptų- 
į savo organizacijų ir iš- 
lęs tą klausimą padarytų, 
veikmingu.
Anot Hurley, sukontro-1 
o j ant desėtką ar dvyliką 
matinių žalių medegų rei 
tingų moderniniam karo | 
dimui, bent kuri karinga 
Istybė negautų reikalin- 
s medegos karo tęsimui 
turėtų nurimti. Reika- 

įga tik industrijų vadams 
ikamo toje linkmėje su
irimo.
Reikalinga sukontroliuoti 
ležies ruda, anglis, gu- 
as, manganas, aluminas, 
kelis, petrolejus, popiera, 
ngstenas, chronium ir 
erkuras tokiu budu kad 
tų medegų nebūtų galima 
luti tiek daug kad užtek-

Nauja Ligoninė Kaune

pinigai patektų kapitalis
tams.

Kaip pranešama, Kaune 
atidaryta nauja modernise
ka ligoninė Šv. Luko vai1-' 
du. Ji įkurta Lietuvos tre
tininkų krikščioniškos mei
lės draugijos. Ji gavo že
mės 10 ha iš vyriausybės.
Ligoninė turės 34 lovas, jos 
pastatymas kainavo apie 
200,000 litų.

Vokiečiai Bėga iš 
Rusijos

Daugybė Vokiečių kurie 
iš senesnių laikų gyveno 
Rusijoje, kurie pradėjo no
rėti bėgti iš rojaus ir vyk
ti į savo tėvų žemę, pradėjo 
su džiaugsmu keliauti “na
mon”, kurie tik gauna lei
dimus. Šiose dienose Rusi-

Pagarba vistiek Atiduota
Prancūzija negalėjo pra

leisti7 oficialiai nepagerbus 
Žymiausio savo karo laikų 
valstybės vyro, Clemenceau, 
kuris mirė savaitė laiko at-
gal ir pagal jo reikalavimo 
buvo parvežtas Į jo gimtinį 
kampelį ir palaidotas pa
prastose kapinėse. Gruo
džio 1 dieną Paryžiuje, po 
Pergales Vartais, prie ka
po nežinomo kareivio, atsi
buvo valstybinės iškilmės 
to diplomato pagarbai.

Iš visų Clemenceau nuro
dymų ir reikalavimų neiš
pildyta tik vienas — tai ne
palaidota stačias, kaip jis 
reikalavo, kaip palaidota jo 
tėvas.

ją apleido ir per Rygą iš- Prie to, Clemeneau prieš 
plaukė 558 Vokiečiai. mirtį uždraudė kad nebūtų 

Sovietų valdžia paprastai!išimama jo smegenys ir šir
mio išvažiuojančių atlupa j dis ir laidojama tarp kitų 
labai brangiai už paspprtus žymiausių šalies žmonių 
ir dar paskutinėje stotyje kaip yra kartais daromą, 
atima visus pinigus, palik-j jei kūnas reikalaujama pa- 
dami kelis desėtkus rublių, laidoti kur nors paprastoje 
Taip padarė ir su jais. N e-(vietoje, savoj gimtinėj.

, karo reikalams, ir karas 
įgalėtų tęstis.
Hurley sako kad jis ypa- 
škai pažysta kelis indus- 
ijų vadus kurie galėtų to- 
gerą pasauliui padaryti.

Lieka tik klausimas ar jie 
irys, nes kada kyla karas 
e gauna geriausią,, progą 
įsipilti milijonus dolarių.

odino Muzejus 
hiladelphijoje
Lapkričio 29 d. iškilmin- 
li atidaryta meno muze- 
is vardu garsaus Francu- 
) skulptoriaus, Rodino. To 
uzejaus vertė, su viskuo 
as jame yra, $2,000,000.
Muzejus yra dovana ve- 

onio Jules E. Mastbaųmo 
idamų paveikslų magnato, 
uris mirė 1926 m. Muze- 
ije yra 83 Rodino kuriniai 
* daugybė jo piešinių.

Edisono Naujas Išradimas
Elektros srityje žymiau- 

ias išradėjas, Tomas Edi- 
on, iš savo laboratorijos 
Vest Orange, N. J., trum
ai atsakė kad jis išrado 
aują augalą kuris duos pi- 
esnę gurno medegą ir gu
lo pramonė bus pelninges- 
,ė.

Šalip to, Edisonas paša
lė kad jis dirba ant kelių 
ritu didelių tyrinėjimų, bet 
rolei kas jie negali būti pa- 
rersti komerciniais.

Cas Darysis Ore
Oro protą turintieji, ne- 

mrie jau skelbia, kad ne- 
iraeis keli metai ir bus iš
vystyti lėktuvai kurie neš 
jo 225 pasažierius. Planai 
jokiems. lėktuvams jau esą 
gatavi, reikia tik pinigų ir 
rinkamų įmonių tuos lėktu
vus padaryti.

Lėktuvų sparnai galas 
įuo galo bus 262 pėdų il- 
>io. 1930 metais manoma 
sukelti’ir' $2,000,000 kapita- 
o projekto vykinimui.

LENKIJOS SAPNAS IŠIRS
Kai mane ristasis žirgelis nuneš
I Vilnių, kur aras skrajoja,
Nevienas ten Lenkas sau mirtį suras, 
Jei kelią į laisvę pastojo.

Nebosiu jei priešai man kelią pastotų,
Ir mirtis ištiestų sparnus, 
Manyje drąsumo ugnis suliepsnotų 
Ir bočių primintų laikus.

Braškinčiau sau kelią į priešų pulkus
Ant risto savo žirgelio, 1
Juos kardu blaškyčiau lyg vėjas lapus 
Nuo džiūstančio gelsvo berželio.

Jei dryso jie kelią į laisvę pastot 
Ir skambina pančius vergijos, 
Tai jų mylimosioms priseis apraudot 
Kai žus jie del sapno Lenkijos.

Lenkija sapnuoja mus gražią Tėvynę
Ir tyko ją visą pavergt,
Ji nori vergijos užnert mums grandinę
Ir kraujo verpete panert.

Bet ją jos tas sapnas į pražūtį veda
Ir šviečia padangę gaisrais,
Jis drumsčia ramumą ir audrą vėl žada, 
Ir. karas plasnoja sparnais.

Sapnuok nesapnavus, šalies mus negausi,
Ir turtų tu jos nevaldysi,
O jei pabandysi, pati mums vergausi, 
Jei ginklu pavergt mus mėgysi.

Jonas Morkūnas.

RUDUO
Atūžė ruduo nuožmus,
Nušaldė gėlių žiedus, 

Vai kas bus?
Pavyto rūta žalia,
Nuleido rožė šalia

Galvelę.
O vėjas purto lapus,
Ir rengia juos į kapus — 

Vai kas bus?
Nukris lapelihi žali, 
Paliks medeliai gryni 

Šalti vieni.
Paukščiai apleidžia lizdus,
Skrenda į šiltus kraštus — 

Vai kas bus?
Saulė slepias debesuos,
Rodos pavydi šviesos

Ji del mus.
Reik užmiršt gražius laikus,
Ir lyst į šiltus rublis — 

Žiema bus....
Laputė.

(Tąsa iš pereito num.)
Tokią netvarką matydamas Konstanti

nopolio patriarkas ir reikalavo kad popie
žiai butų renkami tik abiejų provincijų 
visuotiname sinode. Popiežius tokį pat- 
riarko reikalavimą suprato kaipo patriar- 
ko paties geismą liktis popiežium, o turė
damas savo vasaliais karalius: Venecijos, 
Ispanijos, Francuzijos ir Valakijos, ii’ jau
sdamasis jau stipriu, patriarką iškeikė, ir 
liepė pasitraukti’iš vietos. Patriarkas ne_- 
norėdamas įsivelt į karą su popiežium, pa
sitraukė ir rytinė katalikų provincija li
kosi be vado. Ilgai dar sinodai trukšma- 
vo, pagaliaus vyskupams pradėjus tarpe 
savęs vaidintis, provincija suskilo į ketu
rias atskiras dalis: Viena dalis, nepripa- 
žinus popiežiaus, pasiliko kaip buvus, su 
sinodų tvarka, vyskupų priežiūroje (šitie 
katalikai šiandien vadinami tautiškais ka
talikais). Adrianopolio vyskupo šalinin
kai Armėnijoje sudarė Adrianų bažnyčią 
(šita bažnyčia griežtai priešinga šventų
jų paveikslams). Balkanuose susidarė 
bažnyčia Ortodoksų, o Rusijoj, Ukrainoj 
ii’ Rusinijoj (Baltgudijoj) susidarė bažny
čia Stačiatikių (tarpe Stačiatikių ir Orto
doksų yra skirtumas pripažinime dievybės 
Šventoje Trejybėje).

Už kiek laiko, Ukraina ir Rusinija 
atsimetė nuo Stačiatikių ir popiežiui išsi
reiškė ištikimybę, prašė priimt savo glo
bom Popiežius būdamas užimtas tęsynė- 
mis su Vokietija ir Anglija, pasišalinusius 
Ukrainus ir Rusinus priėmė, savo globon 
kaipo catholicus unitus (katalikai prisi- 
vieniję) be reformų. Šitie unitai-unijotai 
ir iki šiai dienai yra popiežiaus globoje, 
beveik su visomis Stačiatikių formomis: 
bažnyčių bokštai apvaliai gaubti, lyg pin
tinės (tai Graikiškas stilius), kryžius su 
trimis ’skersiniais, liturgija tautos žmonių 
kalba (ne Lotynų), liturgija be muzikos 
(vieton vargonų, susirinkusieji gieda psal- 
mas), žmonėms komunija dviejuose pavi
daluose (hostiją vartoja tik kunigas, mi
šiose) ir tt. Vienatinis skirtumas nuo Sta
čiatikių tai kad kunigai skutasi ir kerpasi 
plaukus, ir drabužį, kasdieninį ir bažnyti
nį, dėvi tokį kaip ir Romos kunigai. Beje, 
unitų kunigai veda vieną pačią, tai numi
rus kitą vest užginta (taip yra ir pas Sta
čiatikius).

Rusija užkariavus Rusiriiją ir Ukrai
ną, ėmėsi Unitus versti prie Stačiatikių 
bažnyčios. Užgynė jiems spaudą, uždrau
dė viešose vietose jų kalbą, išvaikė kuni
gus ir jų vieton įstatė kunigus Stačiatikių 
bažnyčios, ir žmonėms prisakyta tikybos 
pareigas atlikti tik Stačiatikių bažnyčiose.

Taip persekiojami Unitai Rusijos svie
tiškos ir dvasiškos valdžios, vieni bažny
čios nepaisė j o, kiti bėgo į užrubežius, o 
treti, reikalui esant, slaptai keliavo, kad 
ir toliausia, į Romos katalikų bažnyčias, 
idant apkrikštyt kūdikius, atlikt išpažinti 
ir priimt komuniją. Valdžia tai labai da
bojo. Laike atlaidų ir didžiųjų švenčių, 
Romos katalikrj bažnyčiose, visur, net pa
čiame Vilniuje, ties klausyklomis stovėda
vo žandarai ir policijantai, dabodami ar 
koks unitas neis išpažinties pas katalikų 
kunigą (pažindavo juos iš drabužių — 
baltų sermėgų). Sugavus tokiose vietose 
unitus, jie buvo baudžiami: kalėjimu, iš
trėmimu ir turtų konfiskavimu. Baudžia
mi buvo ir katalikų kunigai kurie unitus 
aprūpindavo tikybos reikalais.................

Kuri. Jonas Užupis būdamas Panemu
nėje kamendorium, kažmkur atlaiduose 
apkrikštijo šitų unitų šeimynos kūdikį. 
Už tai Rusijos valdžia jam atėmė algą ir 
i j trims metams ištrėmė kur ten prie Juo
dųjų jurų. Atbuvęs ištrėmimą ir sugry- 
žęs Panemunėn, tuojau buvo paskirtas į 
Liubavą, su parapijos alga. Buvo darbš
tus kunigas. Anksti keldavo ir tamsoje 
ėjo bažnyčion klausyt išpažinties, kas Liu
bave pirmiau niekad nebūdavo. Gegužės 
mėnesį įvedė rytais ir vakarais pamaldas, 
o sekmadieniais prieš mišias iš sakyklos
žmones mokino poterius. Bažnyčioje ant) 
sienų sukabino Kryžiaus Kelių paveikslus 
(Stacijas). Tai vis buvo reformos, ir žmo
nės jo tokiu darbštumu labai pasigadino. I

Jis turėjo ir keistenybių. Klausykloj 
būdamas jei ką pamatė dairantis ar klū
pant bile kaip, ėjo ir bardavo. Kartą pa
matęs kad procesijoj pirma altorėlių eida
ma moteris neša kryžių, nuėjęs atėmė nuo 
jos kryžių ir uždraudė jai jį daugiau nešt. 
Girdi, “boba neturi tiesos prie kryžiaus.” 
Nuosyk jis neprisileisdavo moterų: nu
ėjus kuriai į jo kambarius, jis užsidaryda
vo antrame kambaryje, palikdamas mote
riai savo reikalą atlikti su jo tarnu (leko- 
jum). Sakė kad kunigui su moterimis ga
lima kalbėt tik zakristijoj ir klausykloj 

į (buvo kalbama kad moters jį įskundė val

džiai už unitų kūdikio apkrikštijimą). Bet 
vėliau jis buvo tankus svečias vienos naš
lės namuose, o paskui ir davatkų namelyje.

Vaikus mokindamas katekizmo ir aiš
kindamas kad yra artimas, klausė ar Žy
das gali būti artimu. Vaikai, supranta
ma, atsakė kad ne. Bet jis tikrino kad Žy
das artimu būti gali.

Darbymečio laiku važiuodamas į Kal
variją ar į Seinus netrukdė ūkininkų kad 
jį nuvežtų, bet pasisamdydavo Žydą su 
vienu arkliu ir. vežimėliu, ir su tuom va
žiuodavo. Žmonės juokdavosi kad “kuni
gas Užupis važiuoja su savo artimu”.

Pagaliau jis sukėlė revoliuciją. Kle
bonas U Savičius su gaspadine pyko ant jo 
kam jis “paikina žmones”, bet to buvo per- 
mažai. Kartą jis pamatė pilną šventorių 
avių, kiaulių ir Žydų ožkų: vienos kniso 
žemę, kitos graužė medelius. Užupis pa
sišaukė špitolninkus su lazdomis ir vargo
nininko šunim, ir tuos gyvulius ėmė iš 
šventoriaus vaiky t, mušant lazdomis ir 
pjudant šunim. Su kiaulėmis ir avimis 
apsidirbo lengvai, bet ožkos nepasidavė. 
Užtai jas pats Užupis ir špitolninkai ėmė 
ir leido viršum parkono, žemyn ne viena 
nusisuko sprandą, iš stataus kalno besi- 
risdama. Apsidirbus, pasišaukė stalių 
šeškų ir liepė padaryt šventoriui vartus 
(bromus), kuriems pats nupirkęs jutrines 
ir užrakinėjo; reikalui tik esant špitolnin- 
kas juos atrakindavo.

Klebonui ir gaspadinei šito buvo per
daug (nes ir klebono avys iš šventoriaus 
šunim išpjudyta), todėl Užupis apskųsta 
vyskupui už kišimąsi ne į savo reikalus. 
Pašauktas į Seinus jis vyskupui išdėjo vis
ką: kad klebonas jokios tvarkos nežiūri, 
kad nesako pamokslų, tik keikia, kad su 
kamendorium iki 9 vai. miega, naktimis 
kaimuose baliavoja, o žmonės mirštą be 
krikšto ir išpažinties, suaugę žmonės- po
terių nemoka, kad pirmos išpažinties eina 
tik eidami prie šliubo, ir tam panašiai.

Sugryžęs nuo vyskupo, pirmą sekma
dienį pasakė kurstantį pamokslą. Pasi
daręs įžangą iš evangelijos apie gerą pie
menį ir samdininkus, pasakė kad “jus ge
ro piemenio neturėjote, tik samdininkus, 
kurie jūsų dūšias aukavo vilkų maloni:. 
Girdi, geras piemuo tai pasišventęs kuni
gas, kuriam nėra draugų, nėra vaišių he.'.,: 
puotų, nes jis visada pasirengęs laukia, ii 
kaip tik kas jo šaukiasi, dieną ar nakčia, 
jis turi skubintis su pagalba dūšiai krikš
čioniškai.”

Dabar parapijonai jau ėmė tiesiog 
dukt ant kunigų Ūsavičiaus ir Urbanavi- 

l čiaus. Atvažiavo iš Kalvarijos dzekonas 
i Žaliauskas tyrinėt dalykų ir parapijonams 
j po mišių liepė susirinkt klebonijos kieman, 
į Prisirinko kiek tik galėjo tilpti. Dzekonas 
išėjęs paklausė Lietuviškai: “Vyrai, ką jus 
turit prieš kunigą Usavičių?” Tuojau tie 

| sušuko Lietuviškai ir Lenkiškai: “Mums 
nereikia Ūsavičiaus, mums nereikia Urba- 

j navičiaus, tegul jie sau eina iš kur atėjo, 
mes tik Užupio norim.”

Dzekonui išvažiavus, atvažiavo vys
kupo kancleris pralotas- Jakštys peržiūrėt 
parapijos tvarką. Iš klebono Ūsavičiaus 
pareikalavo parapijos knygų. Tas sakė 
kad jas turi kunigas Urbanavičius, bet ir 
tas jų neturėjo. Kancleris išvažiuodamas 
klebonui Usavičiui pabučiavęs ranką pa
sakė: “Tėveli, gaila man tavo senatvės” ir 
išvažiavo. Kun. Urbanavičius jau nemie
gojo. ilgai, ir vaikus jau katekizmo moki
no, ir nuo ligonio gryždavo greitai.

Šv. Marijos gimimo atlaiduose kun. 
Užupis pasakė pamokslą ir atsisveikino 
parapijomis:. “Liubavo parapijonai dideli 
liežuvninkai, apkalbomis sukėlė vaidus 
tarpe kunigų, ir todėl daugiau su jumis bū
ti nenoriu (o vaidus pats sukėlė), nes man 
vyskupas davė vietą Smalėnuose. Likit 
sveiki, manęs daugiau nematysit.” Ir tą 

| pat dieną į Smalėnus išvažiavo.
(Bus daugiau)

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Angliškai-Lietuviškos Kalbos.

18,000 žodžių
Kaina tiktai 65c.

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

ba susprogdinta Geležinio 
Vilko organizacijos vyriau
si raštinė. Nuo trenksmo 
ištrupėjo ir Universiteto 
langai.

Geležinio Vilko organiza
cija rėmė Voldemarą, kiek 
yra žinoma. Bet galima ti
krai sakyti kad niekas iš 
dabartinės vyriausybės ne
siėmė Geležinį Vilką išnai
kinti sprogdinimo budu, jei 
nori gali tą organizaciją iš
naikinti areštais ir oficialiu 
uždarymu.

Tas darbas yra siaura
pročių niekšų iš Lenkams 
parsidavusių, arba komu
nistų ar net socialdemokra
tų.

“Senmergių Diena”
Lapkričio paskutinę die

ną Francuzijoj yra mada 
švęsti “senmergių dieną”: 
tą dieną, visos merginos ku
rios jau ineina į senmergių 
amžių, švaistosi gatvėse ir 
gaudydamos vyrus bučiuo
ja. Bet šymet pirmu kar
tu Francuzijos istorijoje iš
lenkta bučiavimas, mergi
noms paklausius sveikatos 
vyriausybės prašymo to ne
daryti, kadangi toks palai
das bučiavimas platina li
gas, o daug merginų yra už
sikrėtusių net lytiškomis li
gomis, neskaitant paprastų 
nesveikumų.

AR MATĖT PIRMUTINI KANA
DOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“KANADOS LIETUVĮ”?
Visi Lietuviai remkit naują Lie

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

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

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

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

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

“Kanados Lietuvy j” 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 
gfyzba tomis.
NEATIDĖLIODAMI UŽSISAKYKIT 

“KANADOS LIETUVI”
“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.

i TAUTŲ S4JUNG 
STOVAS VILN.

Iš Vilniaus pran 
| ten lankėsi Tautų 

gos tautinių' mažui 
i liaus pirmininkas 
i Careens. Nors Lei
i kraščiai tvirtino kai
] lykęs susipažinti si 
: tu, bet kaip praneš 
j niaus Rytojus” jo 
I buvo susipažinti su I 

Lietuvių gyvenimu, 
lydimas jis atsilank 

j tauto Didžiojo gimi 
■ kur teiravosi kiek jo 

I1 kinių ir mokytoją, ■ i
Įytojų tarpe nėra Li 
liečiu, kokia dės 

kibą, ar gimnazija 
š valdžios pašalpas. ) 
ją išlaiko.

Patyrė kad gimna 
mokosi 340 moksveilii 
riuos moko 24 mok] 
risi Lenkijos piliečio 
tarpe trys Lenkai. I 
buvo paaiškinta kaa 
nazijoj dėstomoji kalbi 
Lietuvių, bet Istorija i 

I ografija dėstoma Le 
| lai, kad gimnazija j< 
I pašalpos iš valdžios ne 
a na ir ją išlaiko Lietuvių 
I to Draugija.

J Po to Tautų Sąjungos 
(stovaslankėsi Lietuvių' 

fios mokykloj, kur ta 
teiravosi apie padėtį. 
Lenkai palydovai kli 

I atstovui atsilankyti “Rj 
I draugijoje, kur butų pi 
I rąs visas žinias apie Lū 
1 rių padėtį po Lenkais, 
I jis to nepatyrė.
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! prašome įdėti 2c paš- 
I to ženklelį jeigu no

li . rit gauti greitą atša
li kymą. Ženklelį ne
it klijuokit laiške, įdė
ti' kit liuosą. Iš kitų ša
lį lių ženklelių siųst ne- 
{] reikia, nes jie negeri.

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

j -’’artely Alyv

16146F
Į Saičiai lr Merj 
j Liaksncs Ariwri

| UAHANOJi

1 'Dainuoja A.
I Tetai’* .’olS

16147F

•įt:CI48F

.(J! 12120F

Piriili '

i
Jam CdguLc 

-dnas Kairini

.ir prašykite

COLUMBIA PHONO
1825 Eart 18th Stre,

Columbia
Rri- ttįnal Becoriing - į

/Coli



D I R V A

e- iš LIETUVOS I
_ ______ ___

TAUTŲ SĄJUNGOS AT
STOVAS VILNIUJE

Iš Vilniaus praneša kad 
ten lankėsi Tautų Sąjun
gos tautinių' mažumų sky
riaus pirmininkas Ispanas 
Carceris. Nors Lenkų lai
kraščiai tvirtino kad jis at
vykęs susipažinti su mies
tu, bet kaip praneša “Vil
niaus Rytojus’.’, jo tikslas 
buvo susipažinti su Vilniaus 
Lietuviij gyvenimu. Lenkų 
lydimas jis atsilankė Vy
tauto Didžiojo gimnazijoj, 
kur teiravosi kiek joje mo
kinių ir mokytojų, ar mo
kytojų tarpe nėra Lietuvos 
piliečių, kokia dėstomoji 
kalba, ar gimnazija gauna 
iš valdžios pašalpas ir kas 
ją išlaiko.

Patyrė kad gimnazijoje 
mokosi 340 moksveilių, ku
riuos moko 24 mokytojai, 
visi Lenkijos piliečiai, jų 
tarpe trys Lenkai. Toliau 
buvo paaiškinta kaa gim
nazijoj dėstomoji kalba yra 
Lietuvių, bet Istorija ir ge
ografija dėstoma Lenkiš
kai, kad gimnazija jokios 
pašalpos iš valdžios negau
na ii' ją išlaiko Lietuvių Ry
to Draugija.

VILNOS ATPIGO
Lietuvos ūkininkai nusi

skundžia kad šiais metais 
esančios pigios vilnos. Lie-1 
tuvos rinka nekalta už tai: Į 
kainos pareina nuo užsie-Į 
nio rinkos, o užsienyje šiais į 
metais vilnų kaina nukrato 
apie 30 nuoš.

Nevalytos vilnos dabar i 
parduodamos 4—5 lt. kilo-Į 
gramas, valytos 12—14 lt. 
klg. Vilnų išdirbinių par
davimas taip- pat labai su
mažėjęs. Vilnų apdirbimo 
pramonininkai yra sumanę I 
šiam rudeniui vilnoms kai
nas sumažinti 20—25 nuoš. 
Žinovai sako kad vilnų pra
monė visur pergyvena kri- 
zį. “L.A.” į

Lietuvoje yrą 879,000 ha 
valstybinių girių ir 63,000 
ha privatiškų girių. Girių 
valdymui yra 41 girių urė
das, 281 girininkas ir 250.0 
eigulių. Ateityje numaty
ta urėdų ir girininkų skai
tlių padidinti, o eigulių su
mažinti.

Lapkričio men. Kaune at-, 
sibuvo Valstiečių Liaudi-j 
ninku (socialistų) partijos i 
suvažiavimas. Apie Lietu
vos užrubežių politiką ilgą 
pranešimą padarė buvęs j 
ministeris pirmininkas ir 
užrubežių reikalų ministe
ris Sleževičius. “L.K.”

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.)

SMULKIOS ŽINIOS
Lietuvos Prezidentas ap- j 

dovanojo Nepriklausomy
bės medaliais 302 Latvių 
karininku. Lietuvos atsto- 
.vas Latvijoje Dailydė Ry
goje iškilmingai medalius 
įteikė.

Lietuvos gyventojų vi
suotinas surašymas atsibus 
1930 metais. Surašymas bu
vo daryta 1923 metais, bet 
tada padaryta kai kurių j 

Po to Tautų Sąjungos at- klaidų. Naujam surašymui 
stovas lankėsi Lietuvių pra- reikalingi pinigai jau pė
džios mokykloj, kur taipgi skirta.
teiravosi -apie padėti. | Kai kurie laikraščiai pra- 

Lenkai palydovai kliudė neša kad paimdami degtu ■ 
atstovui atsilankyti “Ryto” kų monopoli Švedai nupirks 
draugijoje, kur butų paty- Lietuvoj esančius degtukų 
ręs visas žinias apie Lietu-Į fabrikus. Ūž vieną dides- 
vių padėtį po Lenkais, ir'nįjį fabriką sumokės net 
jis to nepatyrė. .2,800,000 litų.

10 Coliu 75c
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Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia 

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

TĖVAS PAPJOVĖ DU 
SAVO VAIKU

Tauragės apsk., Graužų 
kaime., gyveno nepilnapro- 
tis Juozas Andruška. Jis 
turėjo tris sūnūs: 2 m., 4 
m., ir 6 m. Labiausia my
lėjo vidurini, kuri, kur tik 
eidamas, paklodėj susivy
niojęs ant kupros nešioda
vosi su savim.

Pastaru laiku tėvui pro
tas visiškai susimaišė. Vie
ną dieną, žmonai nesant 
namie, paėmė skustuvą ir 
papjovė savo jauniausi sū
nų, paskui iš eilės papjovė 
savo mylimiausi. Trečiasis, 
vyriausias, matydamas ką 
tėvas daro, išspruko iš na
mų ir nubėgo pas kaimynus 
pagalbos šauktis.

Atbėgo kaimynai, rado 
šulinyje tik tėvo kepurę ir 
sudrumstą vandeni. Matyt 
jis Suprato blogai padaręs 
ir norėjo nusiskandinti. Vė
liau jis. rastas pasislėpęs ša
kose, visas šlapias.

Policijoj tardomas bepro
tis- tuoj prisipažino nužu
dęs savo-vaikus-. Dargi pa
sakė jog mylimiausią il
giausia kankinęs. “L.Ž.”
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BAŽNYTINES GIESMES
JONAS BUTĖNAS. Baritonas 

Su Vargonų Akom pa n.
u! šiandiena
•.ci’.a’.s Jėzau Mažiausias
XIAS BŪTĖNAS. Baritonas, ir KVARTETAS 

Su Vargonų Akompan.
•Bic"/’. Mums Nušvito

u';!;ir.'. Art. Keliu
JONAS BUTĖNAS, Baritonas, 

Su Vargonų Akompan.

TR.UBADVEŲ KVARTETAS ir* Soloislės

OLGA ROLLER,- Soprano 
ve- Maria 
/cika Maria

MARE KARU2IŪTE, Soprano

JONAS BUTĖNAS, Baritonas

r. STANKŪNAS. Barjtoni 
. su Orkeutros Akompan.

M AMANO JAU! :A MAINIEU1V

L*'r. Yotko, Vadas

;GAITT3 IR " AKIRAS

artimiausios krautuv
arba

ir prašykite pilno katalogo.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 
1825 East 18th Street, Cleveland, Ohio

Columbia Records

©€ 1

®w.

DU GAISRAI
Rokiškis. — Spalių 28 d. 

sudegė senelių prieglaudos 
pirtis. Spalių 29 d. sude
gė Rokiškio valsčiaus pašto 
daržinė. Daržinė buvo su
tvarkyta taip kad priešaki
niame užtvare buvo laiko
ma šienas ir pašto pakink
tai, užpakalyje stovėjo- ar
kliai, iš šono buvo daboklė, 
kurioje gaisro metu buvo 
.du kaliniai. Gaisrui kilus 
arkliai vargais negalais iš 
tvarto tapo išstumti, o kali
nius paleido. Panika buvo 
didelė, nes apielinkėj buvo 
daug medinių ir tankiai su
statytų namų. Gaisrinin
kams pasisekė gaisras lik
viduoti.

ZTze Records without Scratch

®s

Notes**-

Gaisro priežastis aiški
nama dvejopai: 1) ant šie
no gulėjo pil. S. ir galėjo' 
gaisras kilti iš' liulkus. 2) 
Iš daboklės į šieną buvo 
skylė ir spėjama kad kali
niai galėjo įmesti degantį 
degtuką.

Kaip ten nebūtų buvę, bet 
mums reikėtų būti atsar
giems su liulka, o daboklė 
turi būti sutvarkyta ir vie
toje, o ne daržinėje.

P. Kriukelis.

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7030-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

glaudus matome kad Kau
no tiek ekonominė, /politi
nė bei kultūrinė reikšmė y- 
ra .milžiniškai sustiprėjus. 
Ir per tą trumpą laiką pa
siekti laimėjimai yra tikrai' 
pasišventusio darbo vaisiai.!

Lietuvos medžio pramo-j 
nė. Didysis karas daug nu-į 
teriojo Lietuvos miškų, bet i 
vistik likusieji teikė dide
lės reikšmės krašto ukiui. I 
Ganą blogas reiškinis Lie-, 
tuvoje tai geros rūšies me
di vartoti kurui. Juk turi
mi neišsemiamus' durpy
nus, kuliuos išnaudojus vi
sai Lietuvai ilgam laikui 
pakaktų pigaus ir savo 
krašte randamo kuro.

Lietuvoje, be Vilniaus ir 
I Klaipėdos krašto, yra 875,- 
000 ha. miško. Miškai skir
stomi taip: 27 nuoš- pušy
nų, 35 nuoš. eglynų, 4 nuoš. 
beržynų, 13 nuoš. drebuly
nų, 4 nuoš. alksnynų, 15 
nuo. aržuolynų ir 5.5 nuoš. 
kitų rūšių.

Iš medžio apdirbimo Įmo
nių žymiausią vietą užima 
lentpjūvės, kurių 1924 m. 
buvo 257, o šiais metais 271. 
Stambių daugiau: kaip 25 
darbininkais yra 14. Vidu
tinio didumo 56, > likusios 
smulkesnės. Be to dar Lie
tuvoje yra 5 degtukų fab
rikai. Dabar Lietuvos vy
riausybė susitarė -i su Šve
dais ir tepaliks du fabriku.

Metalų apdirbimas. Lie
tuvoje yra trys didelės me
talų apdirbimo įmonės. Jos 
turi 650' darbininkų. Prieš 
karą, musų metalo pramo
nė buvo daug plačiau išsi
vysčius ir tose trijose įmo
nėse dirbo -apie 1500 darbi
ninkų. Daugiausia gami
nama': vinys, spynos, viela, 
gradinės, ir k. Fabrikai ap
tarnauja vidaus pareikala
vimus ir dar eksportuoja į 
Latviją, Estiją ir Rusiją 
Paskutiniu laiku vienas di- 

Į džiausiu metalo fabrikų, 
Br. Šmidt,-gavo iš Rusijos 
maždaug 1 milijono litų už
sakymą.

Linų, kanapių pluošto ap
dirbimas. Ši apdirbimo ša
ka pradėjo smarkiai augti 
nuo 1922 m. kada buvo pa
naikintą linams monopolis, 
Dabar linų apdirbimo Įmo
nių yra 1017 Iš jų 4 stam- 
nių yra 1017. Iš jų 4 stam-

| Kanados |l 
|| Naujienos |. 
p   j

TORONTO, ONT.
Paskaitys ir diskusijos. 

Liet. Jaunimo Sąjunga 19 
d. Lapkričio suruošė Italui 
salėje paskaitą su diskusi
jomis. Klausytojų susirin
ko apie 50, narių ir pašali
nių. Kuopos pirmininkas 
prelegentu perstatė vietinį I 
Stuką, kurio paskaitos te
ma' buvo “Menas ir teat
ras” ar tam panašiai. Jis 
norėjo labai plačiai viską 
nušviesti, bet nuvedė visai j 
siaurai, užbaigė apie ožius,-Į 
ožkas, ant galo dar prele
gentą Maila ėmė ir sukri
tikavo.

Toliau sekė paklausimai i
ir viešos diskusijos, suma
nymai kaip patraukti palai
dą jaunimą į organizaciją, 
bet apie tai mažai kas kal
bėjo, daugiausia diskusijos

vidutinių, likusios smul
kios.

Kaip matome Lietuva tu
ri visų reikalingų pramo
nės šakų įmonių. Bet. mu
sų dar jaunutei pramonei 
lieka plati dirva toliau in- 
tensiviai plėstis.

Paskutiniu laiku musų 
pramonėje pastebima gana, 
kenksmingas reiškinys, tai 
įvairių įmonių jungimąsi į 
sindikatus. Susijungusios 
įmonės kelia kainas ir tas 
atsiliepia vartotojui. Vals
tybė įurėtų tuo daugiau su- 
sirupint, apsaugodama var
totojų reikalus.

Kalėdos Artinasi
Turiu gražių atviručių su vokais, 

gražiai pieštos, Anglų kalboj clru- 
kuotos. Linkėjimai Kalpdoms ir N. 
Metams. Labai gražios, ’*24’ atviru- 

į tęs su vokais už $1. Persiuntimo 
pridėkit 10c. ekstra.

A. S. KULBIS
IĮJJ008 Superior a v. Clcveiajjd, O.

kita- jaunimo organizacija. Į čių girdamas, ir paskui už- 
Švyturys, bet negalėjo pa- • sipuolė, kaip koks laukinis, 
daryti išvedimų kaip ją su-į ant Sąjungos nario, J. Kra- 
griauti. Kalbos ėjo vienaįsausko, kaipo? tautininko ir 
po kitos, bet klausytojams i švyturiečio, ir tiek rėžė iki 
iš jų jokios naudos nesutei- išliejęs savo komunistišką 
kė. Smarkuoliai kalbėtojai I garą turėjo nutilti. Kra- 
pradėjo vienoje temoje, oĮsauskas trumpa kalba at
baigė visai kitais posmais, I sakė kaslink Švyturio ir ai
tai užkliūdami už fašistų, rėžęs į Straževičiaus nacha- 
tąi už katalikų, o komunis-1 liskumą apleido salę. Kiek 
tų čiuprynas švelniai glos- j girdėti, J. Krasauskas iš- 
tydami. Įstojo ir iš Jaunimo Sąjun-

Išėjo kalbėti ir naujas į Į gos už tokį komunistų na- 
čia atvykęs svečias iš Suv. i chališkumą. Tas nachalas 
Valstijų. Jis kalbėjo kiek jau ne vieną panašiai už- 
ilgįau ir tvarkiau, pritaiky-j puolė. Jeigu Jaunimo Ša
tai jaunimo reikalams. Bet jungoje tokie nachalai vy- 
ir jis užkliuvo už švyturio I rąuja ir kai vilkai žmones 
jaunimo organizacijos ir i puldinėja, net Savo drau- 
net pribėgęs prie vieno sė-įgus, tai nevienas dar pasi- 
dinčio Švyturiečio griebė Į trauks iš Sąjungos ir pada- 
už peties ir liepė eiti kalbė- rys jai nuostoliu.
ti ir koliotis, kaip daro jie. Į Tas Straževičius skelbia- 
Bet tas atsisakė, nematy- Į si darbininkų užtarėju, bet 
damas reikalo. Įištikro jis yra darbininkų

Toliau išgauna balsą gar
sus vietos komunistų eilės 
nachalas, Straževičius, ir 
kaip išsižiojo ant visų pa
saulinių pažiūrų, ant tiky-

varyta kam reikalinga čia bu, vien tik komunistų bu-

pjovėjas, jeigu turėtų valią 
ne vieną’kitų pašiūru darbi
ninką suėstų. Saugokimės 
broliai išeiviai tokių drau
gų kurie elgiasi aršiau ne
gu vilkai. Dalyvis.

Ohio Bell Telephone 
Company dabai- turi naudo

jamų virš 700,000 telefonų. Tai

Teleofnai Įvedima paprastai 
ant tos dienos kada jus nusta
to!, ir sugedimai ir kitokios ne-

reiškia padidėjimą virš. 225,000 
telefonų nuo to kai ši kompani
ja susiorganizavo astuoni me
tai atgal.

Rugpjūčio 1, 1924 m., kuo
met inčjo galėn dabartinė mo
kestis už naudojimą, naudoto
jai galėjo kalbėtis su 168,000 
kitų vietinių telefonų. Dabar 
jie gali kalbėtis su 248,000 ki
tų telefonų Clevelande, 80,000 
daugiau.

Ne tik kad patarnavimo išga
lės padidėjo Bet ir perdavimas 
pagerėjo taip kad dabar jus ga
lit girdėti aiškiau ir pašauki
mai daug greičiau gaunami ir

geroves, kurios retkarčiais pa
sitaiko, pataisoma labai greitai 
ir atsakančiai.

Pasikalbėjimai sii kitais mie
stais sutvarkyta taip kad susi
jungia! tu,p pat laiku be lauki
mo.

Tolesniems gerinimams ir di- 
diiiimams Cleveląndiečių patar
navimo bus reikalinga praleisti 
suvirs $60,000,000 bėgyje sekan
čių penkių metų, nuo 1930 iki 
1934 pabaigai. ,

Tas yra eilėje musų nusista
tymo duoti geriausi galimą pa
tarnavimą už mažiausias lėšas 
užtikrinančias finansini saugu-

Tlae Ohio Bell Telephone Toinpnnv
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IŠ COLLINWOOD Darbai apmažėjo. Pasta- ! uii ClAiml o vi rlnSI Kaip teko patirti, Collin-™ >?»“ Člevelande,darbai Kas Girdei CleveLande-AįMelinkes @ iiii I woodo Lietuviu R. K. nara- žymiai apmažėjo kad neku-

6820 Superior Av is. lei. Randolph 1476

EKSTRA!
Dr. V. Kudirkos Draugi.-' 

os metinis susirinkimas at-Į 
ūbus penktadienio vakare-,! 
Gruodžio 6 d., Lietuvių šą- 
ėje viršuje. Nariai kvie-t 
iiami dalyvaut, nes bus rin- 
•imas valdybos 1930 me-

.. 14-TOJ KUOPOJ i
KOMUNISTAI
SUTARŠYTI

yba išrinkta tautinin-

Tunney sako jog į kumš
tynes niekados negryš, to
kiu budu užleidžia pirmą 
vietą Lietuviui, Šarkiui.i|Įl woodo Lietuvių R. K. para- 

y| I ui ja rengia gražų vakarą 
su teatru, dainomis ir šo
kiais sekmadienį, Sausio 5' 
d. Lietuvių salėje, mieste. 
Šis parengimas ai' tik ne-, 
bus pirmas 1930 metais.

Naujai organizu o j a m a 
parapija, nežiūrint jokių 
kliūčių, palengva .auga ir . 
sulauks 1930 metų, su vii- , . _ , . .. ,

dar -O’eriau augti I Dnbtuvės kurios cinba “Lapkričio 16 d. Stasiui ir'raginamos nelaikyti darbi- 
Onai Vasiliauskams Deru ninku dirbti viršlaikį bet 
namuose, ant E. 170 -st. bu- sutvarkyti taip kad gautų 
vo surengta surprize party.“11' nedirbantieji nors kiek 
Svečių buvo daugybė, visi darbo, 
gražiai linksminosi ir Vasi
liauskus apdovanojo.

Lapk. 25 d. Ona Vasiliau
skienė tapo išgabenta ligon- 
butiri ant operacijos, išėmi
mui apendicito. Po opera
cijos ji jau sveiksta.

Lapk. 28 d. pas Vaškelius 
lankėsi svečių iš Detroito. 

Laputis.

85
77
21
21

rios didėsės dirbtuvės palei- 
* do po daug darbininkų.

Dabartiniu laiku bedar
bių esą daugiau negu kada 
buvo nuo 1921 metų. Tas 

I remiama aplikacijomis dar- 
'bu biure, kur Lapkričio mė
nesi buvo paduota 16,829 
aplikacijos darbų jieškoto-

kai; Centro nominacijo
se musų viršus!

Gruodžio 4 d. SLA. 14-tos 
kuopos valdybos rinkime iri 
Centro viršininkų nomina-' 
c'jose iš komunistų visų pa
stangų, vajų, žebravojimųl 
ir kokusų garadžiuose išėjo1 
tik didelis piššš! Po susi
rinkimo nabagai sustoję į 
kampą tarėsi kur dėtis, nes 
14-toj kuopoj vietos nėra!

Garbė tautiečiams, o dari 
didesnė garbė musų mote-| — 
rims, kurios savo gausiu' dybos

i-i « A- • I atsilankymu parodė kad ru-| vakarą vii'šų paėmė bolše-
Padekos žodžiai. Siuomi pįnasį savo organizacijos.vikai, nes mūsiškiai nesusi- 

starna'ine sirdmgoš padėkos rejkalais ir jų pilnai užteko' organizavę buvo.
lodžius ,uz surengimą mums, j§negįį pergalę ant raudo-j 
surprize party ’ Lapk. 23 na rėksnių ir' jų suinulkin- 

1. Lietuvių salėje. Tas po-hu nesusipratusių darbinin-n, 
filis padarė i mus neužmir- kį. " -

Atsiminkit, tautiečiai, jog 
iomunistai, pralaimėję Su
sivienijimo 14-toj kuopoj, 
jandys šią draugiją užval- 
iyti ir iš jos iždo skirs au- 
sas kitų miestų SLA. kuo
jų . bolševikų delegatams Į 
susivienijimo seimą siųsti.

Sugriuvo jų'tvirtovė 14- 
;oj kuopoj, sugriaukim ją 
r kudirkinėj. Narys.

itamo įspūdžio. Širdingai' 
lekuojame švogeriui ir se
sutei Suopiams ir broliui 
Pranui Tulauskui už jų pa- 
ūdarbavimą, ir svečiams 
:okį skaitlingą atsilankymą 
.r suteikimą mums taip (ti
ldės .ir puikios dovanos, 
lining room seto vertės

Juozas ir Juze Tulauskai.

Community fondas pasie
tė savo tikslo — savaitės 
aiku sukėlė $4,654,357 sū
nų, nežiūrint komunistų di
liausių pastangų sukurs- 
■yti žmones neduoti nieko.

Šiose dienose Člevelande 
ankėsi A. A. Žukas, ŠLA. 
Jeneralis Orgąnizatorius. 
Paleidęs Člevelande ketu- 
'ias1 dienas iškeliavo toliau.

80
18

Ant Iždo globėjų: 
Raginskas 
Januškevičius 
Joneika (kom.- 
Jucius (kom.)
Ant Daktaro-Kvotėjo

Dr. E. G. Klimas 
Paliavičius (kom.)
Keliolika balsų paduota 

už šiaip ypatas, taigi nomi- 
i nacijose už svarbiausius 
i kandidatus paduota virš- 
minėta skaitlinė.

Šitokioj spėkoj esant, tau
tininkai yra pilnai užsitik
rinę kad 14-tos kuopos dele
gatai Į seimą bus visi tau- 

| tininkų pusės. Buvęs.

I Briggs automobilių viršų 
išdirbystė ant Taft avenue 
atsidarė šį pirmadieni ir 
paėmė Į darbą 1200 darbi
ninkų. Ta dirtbuvė stovė
jo nuo Lapk. 15 d.

SLA. 136-tos kuopos val- 
s rinkimuose- tą pati

MAROTTOS IMTYNĖS j
Šio ketvirtadienio vakarei 

miesto auditorijoj Įvyksta ■ 
Marottos suruoštos imty-l 
nės, kuriose pirmu kartu po j 
trijų-metų pasirodo Vladek 
Zbyszko, kuris imsis.su Ai-į 
riu Ned McGuire.

Kitose porose imsis Jos, 
Vargo su Clancey ir Char
ley Fox su Jacobson.

GRAŽUS DIDELI SU 
PUIKIAIS PAVEIKSLAIS' 

ŠIENINIAI 
KALENDORIAI 

Jau gaunami “Dirvoje” 
po 25 centus.

(į kitus miestus paštu 30c.)

GANSONAS ĖMĖSI 
WATERBURYJ%

Gruodžio 4 d. Waterbu
ry, Conn., turėjo imtynes 
Gansonas su Rusu Grando-, 
vič. Kitose porose buvo De 
Vito, Italas, su Graigu Ma-' 
mos. ”

K. E. YOCHUS
Duokit 'išvalyt ir išprosyt se

nus rųbus ir išrodys kaip "nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina: 

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės

' Siutas
News Kelnės

Pasekmių nesužinota.Atidarė naują gelžkelių 
stotį. Clevelando nauja ge
ležinkelių stotis, penki me
tai atgal pradėta budavo- 
ti, atidaryta Gruodžio 1 d. 
atėjus pirmiems trauki
niams iš Detroito ir iš ki
tų miestų. Dar visas judė
jimas negalimas, bet naujo
ji stotis veiks sykiu su se
nąją, 
visos 
atsiėjo 
rymas 
vėliavų, be varpų.

KUMŠTYNĖS
Ateinančio pirmadienio’ 

vakare miesto auditorijoje. 
Įvyksta', dienraščio 
suruoštos kumštynės tarpi 
•Risko ii’ Ernie Schaaf iš1 
Bostono. News kas metai, 
rengia tokias kumštynes su-i 
kėlimui biedniems pašalpos

Naujų Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

New Yorko Gruodžio 27 į 
d. suruošta kumštynės Cle- j 
velandiečio Risko su Jerryi 
Griffith iš Sioux City, la. . 
Griffith sako kitaip nesu-(|i 
tinka su Risko muštis- jei- jį 
gu tik už pažadėjimą staty-1Į 
ti jį su Šarkiu, jeigu sumuš Į Į: 
Risko. ' j

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

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

i “Grinorių” Susirinkimas | 
( Šio šeštadienio vakare, 8 
j vai., “Dirvos” redakcijoje 
• vėl Įvyks dabartinio laiko 
ateivių viešas susirinkimas. 
Jaunesni ir senesnieji kurie 
.atvykote iš Lietuvos pasta
rų kelių metų bėgiu, malo
nėkite ateiti, dalyvauti ir 
pasinąžinti su “savo” žmo
nėmis^ Manoma kas nors 

I veikti, reikalinga daugiau
. . opead. Prisidėkit kiekvie-' _ T \,karo, prakalbas po prakal- na įr i<įei<vienas Mirė. Lapk. 27 d. mirė

„„„ p’ Pijus Lipinskas, pavienis,Gimines pas Kuriuos yra ’
atvažiavusią jaunuoliu pa- ?3 ™s’
raginkit juos atsilankyti i LaPk-.30Q£L Anienkoj isbu- 
ši susirinkimą. -T6-^8- m?tuS'lz

‘ “Dirvos” Redakcija 'yra‘1G.eisterisklJ-| k” Keturvala- 
!po antrašu 6820 Superior k1’' M™Poles ■ aPs; 
i"ve - 1 I Člevelande liko jo sesuo,

Pereito šeštadienio vaka-l orgamzacijaa| ra keletag «gl?inorių» turė | 
j jo draugišką pasitarimą p. Į 

~ ĮĮ , “grino-
| rių” naująi kuriamos drau-

Laikas atsikratyti. Cleve- 
lande tarp Lietuvių pripra-

I to landyti ilgasnukiai bol
ševikai ir taip užsisėdo dar-

■ bininkams ant sprandų su 
| visokiomis kolektomis kad 
daugiau jų pasmirdusių, po 
nosia kaišiojamų kepurių 
negalima pakęsti.

i Jie rengia vakarą po va-.
K - ikaro, prakalbas po prakal- °

se (pirmas vardas yra tau-jbu ir aj§kina kad visi kiti; 
tiečių, antras komunistų)’:

Ant kuopos pirmininko
J. Šutris gavo balsų 110
A. Baltrušaitis 69

Ant vice-pirmininko

Susirinkime iš virš 300 
narių dalyvavo apie 180. Su
gužėjo bolševikai ir jų pa
sekėjai visi, viso 70 galvų. 
Daugiau jau jie sugramdyt 
negalėjo. Tautininkai juos 
viršijo 40 balsų. Štai' kaip 
balsuota kuopos rinkimuc-

Stoties budinkas ir 
sistemos- suvedimas 
$150,000,000. Atida? 
buvo paprastas, be

fondo Kalėdoms.

VISI NORI ŠARKIO

g1 Koatas
Šilkinė 

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

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt

1276 Addison Rd. 
Telefonai: Penn. 2^07 
Mamų telefonas Penn. 1099M

BUS SIUVĖJŲ STREI
KAS

Člevelande Įvykęs mote- 
■iškų rūbų siuvėjų unijos' 
itstovų suvažiavimas nuta- 
ė užgirti New Yorko siu- 
’ėjų general) streiką nuo 1 
l. Sausio. Norima taip pat 
ur uosti kreikus Clęvelan- 
le, Bostone, Chicagoj, Bal- 
imorėj, Philadelphijoj ir 
lituose siuvėjų centruose..

Člevelande daugybė siu- 
rėių visai pametę uniją tai 
lėra taip lengva streikas 
ššaukti.

New Yorkę siuvėjų yra 
įpie 50,000, o Člevelande 
įpie 5,000.

Jau Laikas Rinktis 
KALĖDŲ DOVANAS 
Iškahio liuosiau galima išsirinkti 

au tinkamas dovaneles ir įpjauti 
aides, kas padaroma dovanai. Už- 
liltau didelį rinkinį Deimantu, viso- 
iu žiedų. Wrist Watches, Laikrodė
li ir Laikrodžių, tikrų Lietuvos Gin- 
arij. Didelis rinkinis skėčių, rašo- 
lų plunksnų, stalinių setų, sidabri- 
ii; indų, visokių stiklų, prosų, kil
iais š'lūma .nustatoma pagal reika- 
j. Geriausių skustuvų, ridikulių, 
diet setų, kryželių, rašančių ir tt.! 

’aisau visokio išdirbimo laikrodėlius.
Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak-l

yra skriaudikai ir darbi-- 
Įninku išnaudotojai/ Jie rė
kia kad darbininkai neduo-' 
tų niekam nei prakeikto į 
cento, nelankytų kitų "pa
rengimų, kad tik daugiau 
atliktų jiems.

Per savo Į
terlioja kitas organizacijas
ir ių veikėjus, niekina kitus Į ^ibinos^ Padienės,‘ 
laikrascius, o savo visokius |rį» • • - •
popiet galius prięvąrta fflu‘igįjėlės iždininkės, namuose 
da kiekvienam._ Tokių ilgą-i į’G95 E. 71 st< ' Nai..ys. 
snukių kitų nėra kaip tie . 1 '.

Lietuviai darbininkai, lai- Lankėsi Chicagietė Per- 
,kas jums suprasti kad tielĄ savaitę viesejo Cleve-/ 

i aklamacijos budu. ilgasnukiai nėra jūsų drau-lįllde Ona M. širmuhene is 
^ i-lgai, jie nėra nei darbiniu- Meli:as,e Park111

irgi paėmė viršų :;pai, tik jūsų išnaudotojai. v0 Miko Prokopo Imdotu- 
Baranauskas gavo 114 ųųe dvikojai gyvūnai pama-1 Y9se. 11 aV.lka tulus savo 

balsų.; J. G. Polteris - 108; | te kad kąsnelis priklauso I p™1“ . skalys. Pnsipir- 
F. J. Žiuris - 101. Rau- : hitam, tai“ prisikabinę be|kus P?™0® krautuvėj vi- 
donukai gavo 36, 34 ir 32, jojdos‘ gėdos -lupa iš darbi- akordų gryzo at
balsi! kiekvienas. _ į ninko. Jie kiekvieną nu-, *

Organizatorium užgirtas skriaus, apšmeižš, bile tik!
V. P. Banionis, daktarais—i gales sau naudos turėti.
Dr. Vitkus ir Dr. Terrell, j ------ • ■ --

Nuo tautininkų Banio- 
riiui įteikta dovana už jo 
pasišventusį dirbimą kuo
pai — rašoma plunksna ir 
paišelis. Laike dovanojimo 
Mazgeikienė ėmė karvės 
balsu baubti. Laike susi-į 
rinkimo komunistai kitokių 
garsų ir keiksmų leido. Ne-;

J. Brazauskas 105
M. Lukošius 70

Ant finansų sekr.: 
V. P. Banionis 102
J. Katkauskas 67!

Ant užrašų sekr.: 
A. šmigelskis 101'
K. Rugienius. 60
Iždininko vieton jie savo i bolševikai, 

kandidato nei nestatė, J. P.1 ’ • ■ 
Javaitis, senasis iždininkas 
užgirtas t ' ’

Iždo globėjų .vieton tau- 
tiečiai
F

Broliai Lietuviai, jie ty
čiojasi iš Lietuvių svetim
taučių akyse, jie pardnodą 
Lietuvius pikčiau negu 
Lenkai. Tik paklausyk ką 
kalba ant tavęs musų bol
ševikai ir apsigalvok ar ne 
laikas jau jų atsikratyti. Už 
jūsų aukas jie nieko gero 

———-c ------ . darbininkams nepadarė, bet
dykai tokių gyvulių darbi- patys puikiai minta arba 

' šeria kitus savo “draugu- 
ičius” padaužas. Šluotų jiem 
jei ateis Į namus, o jeigu 
salėse kaišios kepures tai 

| žinokit ką pasakyti. Jie 
nęgauna ramybės iki jau
čia kad jūsų kišeniuje yra; 
centas. Lietuvis.

truks- 
savaitė 

vaikų 
vakare

Bruščiuvienė.

OHIO TEATRE
Vienos savaitės bėgiu, pradedant 

Gruodžio 8 d., Suvienytos Mažą Te-

“Little Orphan Annie’. Šis veika
las .sutaisytas pasiremiant garsia 
Amerikos .poeto James Whitcomb 
Riley poema.

Veikalas yra žingeidus ir visiems 
patiks. Mėgstantieji gyvąją dramą 
turės visiško pasitenkinimo. Kainos 
bu-, populiarės, popiečiais vaiidni- 
mai bus trečiadieni ir .šeštadienį.

TUNNEY GRYŽO Į
Pasaulinis sunkaus svorio' < 

kumštininkų čampionas Ge- j; 
ne Tunney, kuris pasitrau-i i 
kė iš kumštynių apsivesdą-./ Į 
mas su milijoniere, šiose Į 
dienose gryžo su žmona Ą-ipI 
merikon pp suvirs metų Ii] 
išgyvenimo' Italijoje. . Įį

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 
Konsulate Notaras.

sykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

R:

tikoje per daugelį! 
metu. Už savo I 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

itur. Temykit antrašą:
/. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave.

ninkai ir neseka.
Paaukauta iš kuopos iždo 

M. Paltanavičiui $5.'
Centro nominacijos

Ant prezidento 
Gegužis gavo balsų 
Bacevičius (kom.)

Ant vice-prez.: 
Mikalauskas 
Petronis (kom.)

Ant sekretorės:
Jurgeliutė
Jaskevičiutė (kom.)

Ant iždininko:
Gugis (soc.)
Tareila taut.) 
Salaveičikas (kom.)

86

83
28

85
31

74 
9

27

LIET. MOTERŲ KLU
BO priešmetinis susirinki
mas bus laikomas pirma
dienio vakare, Gruodžio 9 
d., Onos Mihelichienės 'na
muose. Kviečiame nares 
būtinai atsilankyti, nes bus 
svarbių dalykų, taip pat ir 
valdybos rinkimas.

Sekr. O. K.
Ii ADCXLPH C. JACUBS

(Adolfas C. Jakubauskas)
Jš
£

f

Laidotuvin Direktorius — Laisnuotas
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas Pennsylvania 1763
i E£r.a Avenue_____  Cleveland, Ohio

PARDAVIMAI

Suėmė komunistų 
madarius. Trečia 
išeilės komunistų 
gauja pirmadienio 
buvo nuvesta Į miesto tary
bos posėdžių salę rėkauti ir 
neva reikalauti “darbinin
kų vaikams” dykai važinė- 

Įjimo tramvajais į mokyklą. 
Tuomi komunistai manė su- 

I kelsią visus darbininkų vai
kus prie visuotino reikala
vimo ir gaus jaunimo sim
patiją. Bet kiti darbininkų 

i vaikai pėkšti nueina į mo
kyklas, neš prie pat mokyk
lų gyvena. Kurie lanko 
aukštesnes mokyklas tiems 
tenka pavažiuoti kiek, bet 
tie nėra “darbininkų” vai
kai: tų tėvai daugiau uždir
ba ir nepaiso. Kitų darbi
ninkų vaikai net automobi-i 
liais j mokyklas atvažiuoja.

Taigi, komunistams vie
toj laimėjimo riksmas išėjo 
tuščias, o gauja rėksniukų, i 
neva “darbininkų” vaikų, 
tapo sulaikyti. Vyresni ir 
jų vadovė, Žydelkaitė, kuri 
parvažiavo iš St. Clairsvil- 
le, O., kur irgi už trukšmus 
buvo nuteista ir paleista po 
užstatu, atsiduria teisme. 
Mažieji vaikai bus pavesti 
jaunųjų priežiūros teismui.

Vaikų buvo suvesta 21, 
nuo 6 iki 16 metų amžiaus.

ŠVIESA IR AKYS
Cleveland Electrical League švie

sos ekspertas M. G. Buchan pagami- 
no septynias taisykles apie akių svei
katos užžiurėjimą tinkamu pritai
kymu šviesų. Tos taisyklės seka:

1. Šviesa turi muštis ant piurimo 
dalyko, o ne į žiūrėtojo akis.

2. Blizgėjimas, kas reiškia šviesą 
n? vietoje, galima. prašalinti užden
gimu arba nukreipimu į šalį.

3. Reikia vengti griežtų kontras
tų šviesos ir šešėliu.

4. Vengkit, blizgėjimo šviesos at- 
simušanč:os nuo žibančių dalykų.

5. Reikia vengti- dirbti prie švie
sų xturinčių paskiras lempas rsika- 
lingose vietose. Tos lempos turi 
^štries šviesas prie ak s ir daro še
šėlius. Reikia turėti darbe bendras 
lempas ant viso kambario.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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

SOS
7. Akių nuvargimas ir niežėjimas 

nueina nuo nevienodos ir neaiškios 
šviesos arba visokių atspindžių.

Člevelande pradėjo pardavinėti 
elektriškus maudynės kambario šil- 
dytojus kurie pritaisoma ant sienos.

Tie šildytojai yra labai patogus ir 
duoda daug šilumos tuoj kaip tik 
įsukami.

Taipgi patariama moterims nuo
lat gerai išvalyti elektriško valyto
jo maišus į kuriuos dulkės sutrau
kiama, nes tie maišai prilaiko dar 
ir ligų perus, ne tik paprastas dul
kes iš grindų sutraukiamas.

X

|

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas bu 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

f

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1; x

PARSIDUODA
Grosernė ir bučernė, Lietuvių 

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

PARSIDUODA
j Į 12924 Lorain avė. Elektrišku da* 
j * Ivku ir lempų krautuvė, duoda $200
JI gryno pelno į savaitę, nėra kompe-
U. ticijos.
L Taipgi 5 aki^ lotas ant Memphis!sutiko mirtį tiesioginai arH avė. netoli W. 73 st. Mat-viof 7im-1 .... 5 °jį | erman, 1204 E. 105th St.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiame Lietuvius atsilankyt; 
į šių patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas

CHAS. STONIS
Per didelius šalčius kurie 

'tęsėsi Člevelande apie sa- 
ivaitę laiko, keletas žmonių 

Tf-i t. -r- sutiko mirtį tiesioginai ar Matykit Zim- 5 °£52) netiesiogmai.

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

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

Ž
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A. S. BARTKUS j
Vienintelis Člevelande Lietuvis Artistas X

Fotografas |
F0T0GRAFU0.TAM VISOKIAS GRUPES ?
VESTUVIŲ, .ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų dideli pui- '.į. 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tusi- <• 

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

tografijas visokių kitų traukimų. j*

1197 E. 79th St. Cleveland -f 
“Studija su dviem nurodė’ 'an-zais’’ t
— Telefonas Randolph 3535 —

imsis.su

