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nt DARBININKŲ ŽINIOS

j DIDŽIAUSIS BADAS 
IR LIGOS KANKINA 

PO NEDERLIAUS
Plieno gamyklose darbai 

gerinasi. Bethlehem plieno 
korporacija pradėjo žymiai 
kilti darbais, po pastaro nu
puolimo iki 45 nuošimčių 
normalįo saiko. Šiose die
nose jos dirbtuvėse dirba
ma su 71 nuoš.

U. S. Steel korporacija 
irgi skelbia jog plieno ga
myba pagerėjo, atsirandant 
naujiems užsakymams. ,

Minkštos anglies per 1929 
metus S. Valstijose iškasta 
daugiau negu bėgyj pasta
rų trijų metų paskirai.

Štai koks palyginimas to
nais :

1929 m. 525,368,000
1928 m. 500,745,000
1927 m. 517,763,000

Amerikos Darbo federa
cijos organizatoriai pradėjo 
savo darbų organizavimo 
pietinių valstijų darbinin
kų audinyčiose ir kitokiuo
se darbuose. ’ Organizatorių 
centras yra Charlotte,' N. 
C., iš kur visas darbas va
roma. Ten buvo įsisukę ko
munistai su savo neva au
dėjų unija, kas privedė prie 
kraujo praliejimo, šeši dar
bininkai neteko gyvasčių 
Marion mieste, kiti du už
mušta Gastonijoj.

Šiose dienose bolševikų 
unijos organizatorius Say
lors uždarytas kalėjime są
ryšyje su nušovimu Gasto- 
nijos policijos viršininko.

Šanghai. — Yangtse upe 
klonyje delei pereitos vasa
ros nederliaus apsireiškė 
didelis badas, nuo ko, sykiu 
su ligomis, mirė du milijo
nai Chinų Kansu, Šensi ir 
Šansi provincijose. Kiti du 
milijonai žmonių badauja 
ir jų laukia toks pat liki
mas. •

Šalip nederliaus, dar ten 
siaučia dideli šalčiai, kas 
viskas padidina nelaimes.

Bado kankinami, žmonės 
griebiasi net kanibalizmo, 
sako vienas iš ten sugryžęs 
mišijonierius: rastų merdė
janti žmogų apipuolę pjau
sto jo mėsas ir verda ir val- 
!go.

Prie to, apie trys milijo
nai Mohametonų fanatikų 
užpuldinėja Kansu provin
cijos gyventojus ir žudo vi
sus suaugusius vyrus, pra
nešimai sako.

LATVIJA SUSITARĖ 
' Ryga. —i Latvijos užsie
nių reikalų ministeris Ba- 
lodis pasirašė su Suv. Vals
tijų- atstovu draugingumo 
sutartį. Visokiuose nesusi
pratimuose abi pusės pasi
žada taikytis ramiu budu.

ANGLIJOJ AUDROJE 
ŽUVO 35 ŽMONĖS
Londonas. ■ Sausio 13 

d. užėjo smarki vėtra pie-
tinėj Anglijos dalyj ir ju-
rose žuvo keliolika ypatų. 
Keletas užmušta ant saus- 
žemio. Viso žįuvo 35 žmo
nės. Ligoninės užpildytos 
sužeistais. Griūvanti me-
džiai ir nutraukytos elek
tros vielos daug sužeidė.

Užmušta šeši darbinin
kai. Starven, Ala. — Ka
syklos eksplozijoj užmušta 
šeši darbininkai. Sprogimo 
priežastis tyrinėjama.

Alton, N. H. — Avalų iš- 
dirbystėj ištikus sprogimui 
užmušta du darbininkai.

Henderson, Ky. — Mel
ton kasykloj kilo gaisras; 
užgesinimui ugnies kasyk
la tapo aklai uždaryta. Bet 
ten liko lavonai dviejų dar
bininkų, kurių nesiimta jie- 
škoti del gaisro didumo.

Japonijoj atidaryta nau
jas gelžkelio tunelis, apie 6 
mylių ilgio, didžiausias ry
tuose ir septintas ilgiau
sias tunelis pasaulyje. Prie 
jo pei* 7 metus dirbo apie 
.700 darbininkų.

DANTYS IŠ ŽIEDŲ IR 
LAIKRODĖLIŲ

Iš kardų ir šautuvų ark
lai ir plūgai — toks buvo
komunistų obąlsiš iš seno.

Dabar sovietų rojuje iš
leista kitas tam panašus 
patvarkymas: iš laikrodė
lių ir žiedų dantys.

Tai yra: jeigu koks bur

KEISTA LIGA
Suv. Valstijose apsireiš

kė ypatinga liga, nuo ku
rios jau mirė 8 ypatos: ji 
susekta paeinanti nuo pa
pūgų nesenai importuotų j 
šių šalį iš pietų Amerikos.

SUGAVO ŽMOGŽUDĘ
Phoenix, Ariz. — Čia su

laikyta moteris kuri Gruo
džio 27 d. nušovė Pennsyl- 
yanijos policijantų, kuris 
norėjo sulaikyti jų važiuo
jančių automobiliu su jos 
vyru ir vaiku, po apvogimo 
krautuvės Butler, Pa. Iki 
šiolei ji buvo gaudoma. Jos 
4 metų vaikutis pasakė kad 
motina policijantų šovė. Ji 
su vyru pabėgo kitu auto
mobiliu, vaikų palikę. Jisai 
randasi Pittsburge.

šeši žuvo gaisre. Find
lay, O. — Netoli čia sude
gus namui sudegė šešios 
ypatos.

$5,000,000 dovana. Miręs 
Philadelphijos fabrikantas 
Stuart Wyeth paliko Har
vardo universitetui Cam
bridge, Mass., $5,000,000.

Tautų Sąjunga Genevoje 
apvaikščioja savo 10 metų 
sukaktuves. Per tą laiką 
turėjo 12 didelių tarptauti
nių kivirčų išspręsti, tarp 
tų du Lietuvos: vieną su 
Lenkais, kitą su Vokiečiais 
del Klaipėdos.

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAS!
Leidžia kas savaitė Clevclande, Ohic

Ohio Lietuvių Spaudos Bendi
Metinė Prenumerata:
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Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. Argus.

RUSIJA BUDAVOJASI 
SU AMERIKOS INŽI

NIERIŲ PAGALBA
Detroit. — Sovietų res

publika pasikvietė vyriau
siais vadovaujančiais inži
nieriais Albert Kahn inži
nierių ir architektų firmą 
šiame mieste.

Jie dalyvaus sovietų pen
kių metų industrializacijos 
darbuose. Jau yra nusta
tyta praleisti $1,900,000,000 
išstatymui. įyųįrių dirbtu
vių automobiliams, trakto
riams ir:. kitokiems daly
kams gaminti.

Sovietai rengiasi, pasi
naudodami darbininkų ver
gija, savo pigiais produk
tais. užpildyti pasaulio rin
kas ir- tokiu budu suban- 
krutyti visus kapitalistus.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
SEPTYNIS

Pomeroy, O. :— Vieno ka
lėjime elektriškoj kėdėj nu
žudyto vyro brolis išpasa
kojo kad tas kalinis prieš 
mirtį jam prisipažinęs jog 
nužudęs septypias ypatas. 
Pateko kaliniri ir panešė 
mirties bausmę tik po nu
žudymo septinto.

žujus (tik nežinia ar jįj yra 
koks užsilikę) nori susidėt 
sau auksinius dantis turi 
atsinešt pas x dentistą savo 
auksinį daiktą, iš kurio tik 
valia dantis daryti, šiaip 
gi aukso uždrausta naudoti 
pasiturinčiam “kulakui” 
dantis daryti.

Tik proletarams yra pa
velyta iš dentisto turimo 
aukso dantis daryti. Bet 
kad proletarijošiai neturi iš 
ko užsimokėti tai jie vaik
što be dantų.

Prie paprastų prohibici- 
jos įstatymo vykinimo lėšų 
dar reikalaujama paskirti 
$15,000,000 daugiau, kad 
pasekmingiau butų galima 
su įstatymo laužytojais ko
voti. Tas reiškia, kad dau
giau galėtų gauti vietų su 
geru užmokesčiu.

Sovietų atstovai vagys. 
Buvęs sovietų pasiuntiny
bės sekretorius Paryžiuje, 
Besadovskis, nuteistas 15 
metų kalėjimo už išaikvoji- 
mą $15,000 atstovybės pi
nigų. -i

Bet iki to prieis truks fto-j 
ra šimtų metų.

$30,000,000 ORLAIVININ- 
KYSTEI

Suv. Valstijose pastarais 
metais orlaivininkystės pa- 
stumėjimui išleidžiama po 
$.30,000,000, daugiausia iš 
valdžios pusės, sako pašto 
viršininko padėjėjas, kurio 
globoje yra orinis paštas.

KOMUNISTAI SUŠAUDĖ 
ŠEŠIS ŽMONES

Maskva. — šeši turtingi 
ūkininkai nuteisti sušaudy
mui už neva rengimą suki
limo prieš sovietų valdžią.

LIETUVOS IŠEIVIAI, VENGKITE ŽIAU-

„ iapie Rusijos komunistu val-NENUSIGĄSKIT! ' |baiJsenybes> bet pras. 
Sidabrinis Amerikos do-iįj, nesusipratę darbininkai 

laris šiose dienose yra ver-iįjems pranešimams nenori' 
tas vos 35 centus, imant si- tikėti. Yra daug Tamošių 
dabro vertę, kuri pastaru > kurie netiki iki rankom ne-l 
laiku žymiai nupuolė. Tai | dalyti ugnies. Į
yra žemiausias nupuolimas! 
kokis istorijoje buvo.

RIŲ KOMUNISTŲ, NESEKIT JŲ
Nors daug yra rašoma! niams darbininkų diktato-

SUV. VALSTIJŲ 1929 M. 
INEIGOS

Suv. Valstijų valdžia per 
1929 metus turėjo ineigų 
$4,243,689,000, žymiai dau
giau negu 1928 metais.

Korporacijos taksų sumo
kėjo $2,513,147,000..

Muitų — $606,548,000.
Smulkių valstybinių mo

kesnių — $629,961,000.
Išlaidų manoma bus visu 

$100,000,000 mažiau negu 
ineigų.

Nesenai nutarta numa
žinti $160,000,000 taksų se
kančiam metui, bet pasiro
do kad taksų gali numažint 
daugiau negu tiek.

Šiose dienose valdžia at- 
grąžino taksų kurie skaito
si permokėtais už 1929 me
tus, bendroje sumoje $190,- 
164,359. Korporacijos ir 
pavieniai asmenys gavo at
gal sumas nuo $500 net iki 
$25,847,000. Šią paskutinę 
sumą. gavo Carnegie Steel 
Co.

Nors komunistai kiek ga
lėdami stengiasi savo žiau-, 
rūmą ir puvimą slėpti, bet 
puvėsiai yra tokie dvokian
ti kad nei giliausis jų pa-, 
slėpimas nesulaiko smarvės.

Gruodžio pradžioje per 
Lietuvą pravažiavo keletas 
ešelonų Vokiečių ir kitokių 
kolonistų, kurie Sibire ir 
kitose Rusijos dalyse buvo 
per gentkartes pragyvenę 
per šimtą kitą metų. Daug 
praėjo valdžių ir karalių, 
bet nei vienam kolonistui 
nereikėjo bėgti iš Rusijos, 
bet dabar jau prasidėjo bė
gimas tų kurie gali išbėgti.

Reikia stiprių nervų iš
klausyti viską ką pasakojo 
kolonistai apie žvėris ko
munistus. Rusija jau ne 
del žmonių, nes komunistai 
yra tai kaip mirtini nuodai 
viskam kas nori būti gyvas. 
Tik žmogžudžiai ir vagys 
ten patenka į komisarus ir 
kitokius valdovus.

Ūkininkai apdėti mokes
čiais ir iš jų yra atimama 
paskutinis grūdas ir gabe
nama į miestus dykaduo-

riams. Kuris ūkininkas dar
bštus ir kurie šiek tiek šva
riau prisilaiko ir švariau 
nešioja, prisilaiko doros, to
kie yra vadinami ‘kulakais’ 
ir jų kas minuta laukia ka
lėjimas ir mirtis.

Jeigu busi doras žmogus 
tai Rusijoje jokio mokslo 
eiti negali, žinoma, nėra ir 
reikalo, nes jų mokslas yra 
beprotiškas. Vagys, galva
žudžiai aukštus mokslus iš
eina per porą metų.

Išvažiuojant iš sovietų 
žemės, komunistai kolonis
tus taip smulkmeniškai krė
tė kad net moterų lyties or
ganus apžiurėjo, mat bijosi 
kad kokių brangenybių ne
išvežtų. Nors ir savo daik
tą veži, vistiek nevalia; turi 
palikti komunistams.

Todėl Lietuviai išeiviai 
Amerikoje ir kitose šalyse, 
kurie dar garbina komuniz
mą, turėtij žinoti kas ko
munistai yra, ko jie siekia, 
ir privalo jų neįsileisti į jo
kią savo organizaciją. Do
ras Lietuvis darbininkas 
privalo vengti jų, neiti į jų 
susirinkimus ir pramogas. 
Su jais turi kovoti kaip su 
žmogžudžiais ir vagimis, 
nes kiekvienas komunistas 
turi šias ypatybes ii* ant to 
jų galybė ir gyvybė parem
ta. P. Kriukelis.

Iš Kauno padangės. 
Teatro naujienos. 
Pienininkystė Lietuvoje.

Kaunas. — Jau pasibaigė 
Gruodžio mėnuo, o šalčio 
kaip nėra taip nėra. Kai 
kuriose Lietuvos vietose net 
medžiai pradėjo sprogti. 
Tikrai linksma žiemužėlė! 
Kaune dabar vienas kito ir 
tekiausia kada pašals, kada 
pagaliau žiema savo šalčio 
retežiais apkaustys Lietu
vos žemelę.

Meteorologijos stotis dar 
praneša kad šymet Lietu
voje žiemos dar ilgai nebu
sią, girdi į Ameriką užkly
do, kur, kaip laikraščiai ra
šo, sušalo daug žmonių.

Kauno gyventojai džiau
giasi kad nėra žiemos, bet 
kaime tai jau blogiau. Lie
tingas ruduo padarė kelius 
ir laukus neišbrendamais 
ir kaimiečiams sunku savo 
naudą pristatyti į miestą. 
Todėl ir turgai Kaune da
bar visai menki. Tik ar-- 
čiau miesto gyvenantieji 
ūkininkai pristato maisto j 
produktų parduoti.

Didelį džiaugsmą Kaunie
čiams padarė vandentiekio 
įvedimas Kaune. Jau da
bar ir Kaunas gali lygintis 
didesniems vakarų Europos 
miestams, turėdamas mo
demiškai įrengtą vanden
tiekį. Skaidrus, gardaus 
skonio vanduo jau kiekvie
nam Kauniečiui yra priei
namas. Dabar tik tenka 
Kauno miesto valdybai pa
linkėti greičiau įvesti ka
nalizaciją, išmesfaltuoti ga
tves ir pagaliau įrengti tą 
senai laukiamą elektros 
tramvajų.

Jau baigiama statyti pas
kutinis tiltas per Nemuną 
— Aleksoto tiltas. Kauną

su kitomis Lietuvos dali 
jungs keturi tiltai: SI: 
dos, Aleksoto, Geležinis 
ir Panemunės tiltai, 
tiltai galima sakyti 
visai nauji ir dabar Li 
vos valdžia galės skirti 
šas kitoms ūkio šakį 
tvarkyti. . ‘ •’

Teatro naujienos. K 
jas valstybės teatro drai 
režisorius A. Oleka-Žil 
kas pastatė Viųco Krė’ 
Mickevičiaus dramą “Ši 
nas’. Šis kūrinys Lietu 
jaunutėje literatūroje 
tikras perlas. Dvelki: 
senovė, Lietuvos kilnus 
jorai su savo paproči 
neturintis sau lygių ki 
gaikštis Šarūnas, be to 
skambi kalba, šį veikalą 
stato pirmoje vietoje m 
literatūroje. Veikalo la 
ta su didžiausiu susido 
jimu. Jau tris dienas p; 
vaidinimą visi bilietai b 
išparduoti. Ir tikrai n 
jasis režisorius įstengė 
dengti tikrąjį Šarūno ■ 
dą, parodė tą paslaptį] 
musų senovę. - Veikalas 
sais atžvilgiais pavyko 
paliko gilaus įspūdžio : 
retoj ams.

Musų opera susilaukė 
lėto naujų dainininkų: 
Kriaučiūno ir p. Matulai 
tės. Kuriam laikui p: 
traukęs Butėnas vėl gr 
operon. Jis buvo susiku 
čijęs su operos daininii 
p-le Rakauskaite. Dal 
ginčas likviduotas: p. ] 
tėnas p-lės Rakauskai 
atsiprašė ir švietimo mil 
terio parėdymu gryžo o 
ron dainuoti.

Kauniečiai labai pasii 
Kipro Petrausko. Ir k 
nepasiilgti! Jau pusė r 
tų kaip jo Kaune nemat;

■ (Pabaiga ant 7-ttf pusi.)

LAIŠKAI
Du Tuzinai Laiškų — su Konvertais — su 

Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už

$1.40
E^ažSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus- 

tųvėje Du Tuzinu puikiausio laiš- 
kams rašyti popierio, -su 24 vokais 

(konvertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašu, kas 
priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
į draugus ir gimines čia ir į kitas šalis.

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik $1.25. Persiuntimui rei
kia pridėti 15c. (Vietiniams to 
nereikia). Užsisakykit tuojau!

(Kaip užsisakyti: Parašykit aiškiai savo 
pilną vardą ir pavardę iv visą antrašą, ir 
telefoną jeigu yra, ir prisiųskit su money 
orderiu arba čekiu už $1.40. Viską gausit 
savaitės bėgiu.)

’ “DIKVA” •
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. _ gis; pagelb. — J. Kuizinas; 

sekr. — J. Virbickas; ižd.
— F. Pikšris; iždo globėjai
— P. Marmokas, A. Gilie-

Parengimų komisija: 
Bernotaitienė, O. Gilie- 
J. Kuizinas, P. Dargis,

Tai negražus 
melas.. Milda 
niekam nebuvo 
ir niekas jos

nė.
K. 
nė,
J. Virbickas. <■ Organizato
riai paskirta nuo visų mie
sto dalių: Soho — J. Vir
bickas; South Side — K. 
Bernotaitienė, J. Kuizinas; 
McKees Rocks — P. Dar
gis; North Side — J. A. 
Katkus.

Nutarta remt centro ren
giamą kontestą, iš Sąryšio 
paskirta $50. Taip pat nu
tarta šj sezoną būtinai ką 
nors? surengt salėje, o va
sarą didelį pikniką,

J. Virbickas.

Bolševikų melai. “Lais
vės” nr. 3 tilpo korespon
dencija iš šios kolonijos, ku
rioje aprašo Menkeliuniu- 
tės ir Stankūno koncertą ir 
skelbia kad pianistė buvus 
paimta Virbickiutė, kuri su 
dainininkais padarius ke
lias repeticijas per-koncer
tą pabėgo, 
komunistų 
Virbickiutė 
pasižadėjus
neprašė. Gana kad komu
nistai mane visaip bjaurio- 
ja, bet mano vaikų meldžiu 
neužkabint, nes jie jokia 
politika nėdžsiįmą/ tik- Ma-i 
miaiį tęsia savo< mėkslą.

Milda baigę Fifth Avenue 
high school į triš ir pusę
metų su didžiausiais pasi-, Iš SLA. 40-tos kuopos nu
žymėjimais ir dabar lanko sirinkimo. Sausio 5 d. me- 
Fricks kolegiją, kur ruošia- Į tiniame 40-tos kuopos susi- 
si ant mokytojos. Tuo pa- j rinkime svarbiausias reika- 
čiu ima muzikos lekcijas las buvo tai išrinkimas vai- 
Pittsburgh Musical Institu- dybos 1930 metams. Kaip 
te. Reta mergaitė gali su Į kitose kuopose taip ir šioje 
ja susilygint. Vytautas ir-j yra keletas ir bolševikėlių. 
gi, vos 13 metų būdamas, Į šį sykį vėl jie ėmėsi savo 
užbaigė 8 skyrius mokyklos nusenusį triksą naudoti, 
ir gavo garbės medalį Ame- nes jų manymu ne visi savo 
rican Legion ir dabar tre- protu protauja. Jie manė 
čias metas kaip lanko Fifth taip: kurį pirmą perstątys 
Avenue high school ir yra I tai tas ir liks išrinktas, ti- 
garbės skyriaus studentas, kėjo jie, ir ištikror pirmuti-

Kaslink manęs, tai aš pri- nius perstatė savo žmones 
silaikau Lietuviško priežo- į visas valdybos vietas, bet 
džio: šuo loja, pons važiuo- nelaimė, tie nariai nebalsa- 
ja. Kad aš pasipriešinu vo už jų kandidatus -ir ga- 
bolševikų užmačiom Lietu
vių tarpe, o ypač Soho da
lyje, tai užtat jie mane ir 
purvina. Negalėdami kitu 
budu tai ima šmeižimais į 
akis kibt. ■ Tiesiog krimi- 
nališkus užmetimus pasalo
mis daro, o Virbickas kaip 
buvo taip ir tebėra Virbic
ku. Kurie savo protu ne
gyvena tie ima į galvą ko
munistų šmeižtus, bet geri 
Lietuviai mane pagerbia už 
mano darbus' ir renka ma
ne į draugijas, pasitiki ma
nimi. Nabagai, įpuolę pas
kutinei! desperacijon grie
biasi jau kandžioti ir mano 
šeimynos narius.

Vienok yra vilties kad 
raudonas amaras nuo Lie
tuvių nusisuks ir paliks 
mus ramybėje, kadangi kas 
sykis randasi mažiau tokių 
kurie tuos tinginius, pasi- Lietuvių, ir tarpe senų ve- 
vadinusius* “darbininkais”, teranų SLA. darbuotojų in- 
remtų. Iš kitų kolonijų ži
nios rodo kad jau jie prie 
juodukų gretinasi. Dieve 
jiems padėk. J. Virbickas.

Iš Sandariečių darbuotės.
Sandaros kuopų posėdis bu- ir dabar turi 150 narių, 
vo Sausio 6 d. LMD. kny- Nekurie buvo neužganė- 
gyne. Sąryšio valdyba 193O.dinti 3-čio Apskričio suva- 
metams išrinkta iš šių ypa
tų: pirmininkas — P. Dar-'vai raportavo kad Apskri-

tis nuveš visų kuopų (ku
rios priklauso Apskrityje) 
delegatus į SLA. seimą Ap
skričio lėšomis, su ta išly
ga kad nebūtų komunistų 
delegatai: Nekurie< kuopos 
nariai nužengė taip toli kad 
pradėjo aiškint jog visi to
kie delegatai bus nelegališ- 
ki, nes kokioj ten konstitu
cijoj esą kad kuopos pačios 
turi savo delegatams apmo-.. 
kėt.

Na kaip ten nebūtų, bet 
Pittsburgiečiai rengiasi į 
Chicagą ir ruošiasi taip pilt 
komunistams kailį kaip py j 
lė keli metai atgal 3-me Ap- vardą ant SLA. iždininko, 
skrityje, kuomet iššlavė j: ir buk Žemantauskas ir Ta-
juos iki vienam ir dabar Iręila gelbsti komunistams. 
Apskritis, apsivalęs nuo jų, j Skundą gerai išdiskusa- 
atsilygins savo kuopoms įvus pasirodė kad Senkaus 
nuveždamos kuopų delega-I korespondencija “Naujie- 
tus į seimą. J. Virbickas, nose” yra grynas šmeižtas 

, del asmeniškų piktumų ir 
L į korespondencija neatitinka 
"Įteisybei. Senkaus pusę pa

laikė komunistai, iš ko pa
sirodo aišku kad pats Sen
kus veikia - bendrai su ko
munistais. Ant galo buvo 
leista nubalsavimui ar ko
respondentas gerai pasiel
gė savo tokiu rašymu ar ne. 
Slaptu. balsavimu diduma 

i išreiškė kad negerai. Vadi
nasi Senkaus žygis pasmer-

WATERBURY, CONN. į NEW BRITAIN, Conn.

SLA. 11-tos kuopos susi
rinkime Sausio 5 dieną bu
vo iškelta skundas ant kuo
pos nario St. Senkaus del 
tilpusios “Naujienose” ko
respondencijos, kurioje p. 
Žemantauskas išvadinama 
“diktatorium”, “šimtapro
centiniu patriotu”, buk tai 
Žemantauskas laike nomi
nacijų SLA. Centro Pildo
mosios Tarybos reikalavęs 
narių ištrinti nuo balsavimo 
lakšto Gugio vardą, o vie
ton jo rašyti J. Tareilos

Nuo pradžios kaip tiktai 
musų tėvynė Lietuva tapo 
nepriklausoma, New Britai- 
niečiai kas metai iškilmin
gai mini sukaktuves to di
delio ir brangaus įvykio.

Šiais metais Vasario 16 
d. bus dvylika metų nepri
klausomybės, taigi ši kolo
nija vėl jau iškalno rengia
si prie apvaikščiojimo.

Sausio 5' d. susirinko vi- 
draugijų atstovai, išrin- 
komitetą ir padarė kele- 
gerų nutarimų. Nutar- 
pakviesti sukaktuvėms

DAYTON

Prakalbos. Sausio 5 d. Į 
AP LA. 2-ros kuopos salėje! 
atsibuvo prakalbos Arkiv. 
Geniočio iš Chicagos Pub
likos atsilankė pilna salė. 
Kalbėtojas . neužgaudiriėjo 
nei vienų, ir gabiai atsakė į 
komunistų paklausimus.

Kalbėjo ir P. Dargis apie 
500 metų Vytauto, mirties 
sukaktuves. Ten Buvęs.

20 užmušta. Nuo naujų 
metų, Pittsburge automo
bilių nelaimėse užmušta še
šios ypatos'. Visame aps- : 
krityje užmušta 20.

sų 
ko 
tą 
ta 
gerą kalbėtoją, pakviesti vi
sus tris čia gyvuojančius 
chorus, pakviesti vietinius 
dainininkus, pakviesti or
kestrą, pakviesti visus vie
tinius gabiausius kalbėto
jus, dvasiškus ir svietiškus, 
ir suruošti kitokių pamar- 
vinimų tai dienai. Akivai
zdoje to visko, vietos ir a- 
pielinkės Lietuviams reikia 
iškalno ruoštis į tas iškil
mes, todėl atminkit tą die
ną — sekmadienj, Vasario 
16 d. J. J. Maks.

Alkoholiški ligoniai. Tur
būt nėra pasaulyje nelai
mingesnių žmonių kaip tie 
kurie be saiko vartoja šių 
laikų gamintą nuodingą al
koholį. Tie nabagai dide- 
liausias nelaimes ir vargus 
paneša. Tokie žmonės už 
tai verti didžiausio pasigai
lėjimo.

Dešimts kartų daugiau 
pasigailėjimo vertas toks 
žmogus kai musų buvęs 
prakilnus tautietis, P. D., 
kuris liko pastalei laiku al- 
koholiškas ligonis, kurs lyg 
vaidina užkerėto Jackaus 
rolę.

Pirmiau, tuose laikuose 
kada smuklės stogsojo ant 
kožno kampo, jis prisilaikė 
griežtos blaivybės ir kitus 
ragino būti blaivais. Buvo 
tautiškų organizacijų va
das, tvėrėjas, ir Lietuviš
kos spaudos ugdytojas, gan 
pasekmingai vedė pramo
nę ir turėjo pagarbą tarp

visų Lietuvių ir net Ameri
konų. Dabar labai graudu 
prisiminti apie to garbingo 
tautiečio likimą, kuris tur
tą naikina ir savo gerą var
dą sugadino. Tai prie ko 
priveda prohibicija.

Potvinio ženklas. Iš nuo
latinio keletos parų lietaus 
per šį miestą, bėganti upė 
pakilo vandeniu net 50 pė
dų aukščio ir tarp tvenki
nių banguoja kai jura.

Kada 1913 metais Daytb- 
nas buvo apskandintas tai 
gavę pamoką protingi pilie
čiai sumanė pasidirbdinti 
tvenkinius nuo upės išsilie
jimo. Nors tas kainavo ke
lis milijonus dolarių, bet 
dabar miestas saugus net 
nuo didelių vandens pakili
mų. J. A. U.

Tėvyi 
Tau

( J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.-

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki t saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

na. Paskiau pastatyti kan
didatai gavo visada po dau- 

’ giau negu tris kartus balsų, 
i ;■ Taigi 40-tos kuopos val- 
i dyba susideda iš šių: pir-
• mininkas — A. Vainorius;
• pagelb. — W. Petrauskas 
1 (jaunuolis); užrašų sekr. —
• Milda Virbickiutė (jaunuo

lė); fin. sekr. — F. Savic
kas; ižd. — J. Virbickas; 
iždo globėjai — F. Radiuki- 
nas ir J. Lazauskas; mar
šalka — F. Maišiejus; li
gonių lankytojai — K. Šim
kūnas ir A. Levanavičius: 
organizatoriai — J. Virbic
kas, V. Strankauškas, W.

I Petrauskas, K. Januškevi
čienė ir K. Leliušis; dakta- 
ru-kvotėju — J. Vėberis; 
korespondentu — J. Virbic
kas.

Taigi graži armija tikrų

eina trys čia augę jaunuo
liai.

Reikia tikėtis kad 40-ta 
kuopa per 1930 metus žy
miai paaugs nariais, nors'

žiavimo tarimais, kai atsto-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose m lestuose. Nariai pri
imama ano 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitį **T&- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kaino*.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės Aiue adresai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
S07 W. SOth Street New Vark. N. V.

K

Shenandoah, Pa. — Sau
sio 12 d. gaisras sunaikino 
dirbtuvę ir 15 namų/ Nuos
tolių padaryta už $300,000 
Vienas ugniagesis užsimu
šė, 15 kitų sužeista.

Išrinkta komisija iš trijų 
ypatų šitą SLA. 11-tos kuo
pos sprendimą viešai per 
laikraščius ir". ‘‘Naujienose” 
paskelbti.

SLA. 11 kp. Komisija:
P. Motiečius,
J. J. Kvaraciejus, 
Jokūbas Ažunaris.

VAŽIUOJAM! SU

WILKESBARRE, PA.
Užmušta keturi žmonės
Banditai suruošę dinami

to ant bėgių kuriais turėjo 
pravažiuot vagonas su pi
nigais Glen Alden Goal Co. 
darbininkų algoms, vagoną 
susprogdino ir * užmušė ke 
turis važiavusius vyrus, ki
tus du sužeidė. Vagone bu
vo $33,000, bet pinigai ne
pavogta, 'nes banditai ne
spėjo apsidirbti. Motoras 
vežęs yagoną buvo atplėš
tas nuo vagono ir liko svei
kas. Jame buvęs motorma- 
nas nesustodamas žiūrėt 
kame dalykas nuvažiavo į 
reikalingą Vietą duoti žinią 
ir tas banditų sumanymui 
pakenkė. Greit atsiskubi
no policija pinigai išgelbė 
ta, tik nelaimingi darbinin
kai yežę pinigus turėjo nu- 
keritėt nuo žmogžudžių.

THOMAS, W. VA.
Gyvenant kalnuose, šiuo 

laiku paprastai oras buna 
blogas, bet dabar yra ma
lonus. Pasinaudodami oro 
gražumu, nors ir nedauge
lis vietos Lietuvių Gruo
džio 28 dieną surengė viešą 
baliuką, gražiai pasilinks
mino.

Nesenai mirė J. Jonušo 
mažoji dukrelė.
vienų metų bėgiu palaido
jo savo moterį ir dukterį. 
Dabar našliauja su liku
siais vaikais.

Pas K. Subačius lankėsi 
svečiuose jų giminaitis Jo
nas Garuckas iš Bingham
ton, N. Y. Paviešėjęs lin
ksmai, išvažiavo n s m on.

Pinavijas.

Jonušas

BROOKLYN, N. Y.
Lietuviai darbuojasi

Moterų Globos komitetas 
Sausio 18 d. rengia “Vieny 
bės” salėje vakarienę Lie
tuvos našlaičių naudai.

Tautininkų Klubas ren
giasi prie apvaikščiojime 
Vasario 16 dienos, paminė
jimui Lietuvos nepriklauso
mybės. Bus koncertas ii 
balius.

.Čia žmonės šią žiemą nu
siskundžia su darbais — 
daug yra bedarbių, o kiti 
dirba po tris ai* keturias 
dienas į savaitę. Daug yra 
privažiavusių darbininkų iš 
kitų miestų. Iš Lietuvių be
darbių yra mažai.

Oras Sausio 7, 8 ir 9 d. 
buvo labai šiltas, niekas ne
atmena tokios šilumos šiuo 
laiku. Bet 10 ir 11 dieno
mis labai šalo. Jurgis.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

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

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko j Klaipėdą

“DIRVOS" EKSKURSIJA
LIETUVONll
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SĄRYŠYJE SU

JUBILEJAUS EKSKURSIJA
PUIKIU BALTIC AMERICA LINE LAIVU ’’LITUANIA” TIESIOG I 
KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO - KUR VISI LIETUVIAI VAŽIUOJA

Laivakortė iš New Yorko i Klaipėda 
ir atgal $181.00

Gegužes-May 26d
Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks 

prabėgti. Kreipkitės laiškais arbsi^ atsilankyki  t ypatiškai.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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TMD. REIKALAI
Tėvynaini, ar Negaila 
Tau T; M. Draugijos?
Iš daugelio kultūrinių 

'darbų Amerikos Lietuviai 
yra atlikę dideli kultūrinį 
darbų per Tėvynės Mylėto
jų Draugijos tarpininkystę. 
Bet pastaru dešimtmečiu ši 
Draugija paliko lyg pamir
šta; nors varo savo pasi- 
briežtą darbų priešakiu bet 
taip nežymiai., šiandien nė
ra pas, narius to entuziaz
mo kolų kitados turėdavo, 
ir pastrais penkiais metais 
Draugijos veikimas silpnė
jo. Jei ir toliau taip leisi
me Draugijai merdėti tai 
ji turės žūti.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija gyvuoja jau 34'metai— 
buvo suorganizuota 1896 
metais. Jos pradžia siekia 
tų laikų kuomet musų atei
viai vos tik buvo pradėję1 
didesniu skaitliumi keliauti 
į šia šalį. Apie šios prakil
nios organizacijos mierius 
dabar , netenka kalbėti, nes 
kiekvienas tėvynainis juos 
žino, žino jos atliktus dar
bus, išleistas moksliško tu
rinio veikalus-knygas. Jos 
leidiniai yra labai gražus 
savo turiniu ir paviršine iš
vaizda, kaip antai šeši to
mai Dr. V. Kudirkos Ras
tų, po to Širdis, Jono Joni- 
los Raštai, Technikos Ste
buklai, Motina, Paskaitos 
iš Biologijos, Phichologijos 
Vadovėlis; Kitas Karas, 
Lenkų Apaštalavimas Lie
tuvoje; Pasaulio Istorija, 
Dailės Milžinai, Hygiėna" ir 
daugelis smulkių veikalų?

Savo laiku Draugija tu
rėjo 130 kuopų gerame sto
vyje, su 4000 narių; turėjo 
pora tūkstančių dolarių ge
ležinio atsargos kapitalo, ir 
$3,000 bėgantiems reika
lams. Po kuopas buvo gy
vas bruzdėjimas, džiaugs
mas susilaukus naujo vei
kalo. Bet dabar? - .Gaila 
paShkyti, Draugijų merdė
ja, vargsta. Nors nariams' 
teikiama Įvairus leidiniai,’ 
kaip paprastai, ir tai .dides

ni negu anuose laikuose T. 
.M. D. Įstengdavo išleisti, 
bet nariuose gyvumo nėra, 
mažai kas nori mokesčius 
mokėti, iš kuopų neatsiima 
knygų, lyg jau perdaug ap- 

Į sišvietę.
Laikas dabar mums susi

domėti musų Draugijos li
kimu ir padaryti reformas, 
kad tik toliau galėtume tęs
ti kultūros darbą savo pa
čių ir abelnai visų Lietuvių 
naudai.

Kas reikia daryti?®
Seniau laikraščių leidėjų 

ir pavienių asmenų buvo 
leidžiama tai stambesnių tai 
smulkesnių leidinių, gi da
bar per ištisą metų eilę, nuo 
to laiko kai Lietuva tapo 
nepriklausoma, labai mažai 
čionai kas spausdinama, o 
yra Įsisteigę knygų leidimo 
bendrovės .Lietuvoje, taigi 
geriau ir musų Draugijai 
anais leidiniais pasinaudoti 
ir nariams duoti, nes jie pi
giau apsieina. Knygų klau
simas tokiu būdų lengvai iš
rišamas.

Bet mes Amerikoje netu
rime nei vieno tikrai moks-i 
liško žurnalo. Tėvynės My
lėtojų Draugija galėtų, už
pildyti tą 'spragą leisdama 
mėnesini žurnalą. ■ Jį galė
tų paįvairinti žingeidžiais 
skyriais ir sutraukti prie 
jo geriausius musų rašyto1 
jus. Jei tokis žurnalas bu
tų gausiai iliustruojamas 
tai turėtų plačią dirvą, neš 
jokis inteligentas negalėtų 
^apsieiti be tokio žurnalo.' O 
Draugijai butų 1 milžiniška 
nauda, visur rastųsi .jos lei
diniu ir nariai džiaugtųsi 
turėdami kas mėnuo naują j 
leidinį. Turėtume pagrin
do agitacijos vedimui ir su
stiprinimui .kuopų, sukėli
mui kapitalo.

ŠĮ „Birželio mėnesi Chica
go j prie SLA. seimo bus ir 
TMD. seimas, tat prašoma! 
kuopų viršininkų susidomė
ti Draugijos reikalais, ap
kalbėti šį mano sumanymą 
ir pastudijuoti kitus budus 
kaip sustiprinti Draugiją.

CUNARD LINIJA LIETUVON i
Greitas reguliar,iškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
io paskui sausžemiu į Kauną. 
iPamatykit pakeliu Londoną. 
! Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Petnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva
kortės Į abudu galu iš New

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

CUNARD LINE 1.022'Chester Avė.
Clei eland, Ohio

Lietuvą
United States Linijų 

puikiais garlaiviais

Vasario men. išplaukia1
S.S.Geo. Washington ... Vasario 5tą 
S. S. America ........... Vasario 12tą 
S. S. Pres. Harding ...... Vasario 19tą 
S. S. American Farmer .. Vasario 26tą

GĖRĖKITĖS neviršijančiu pritaikymu, virtuve ir pasi- 
linksminimais, kuo šie laivai yra pasaulyjl geriausiai 

žinomi.
Pirkit bilietus i ten ir atgal!
Pilnų informacijų, kainų ir tt., klauskit savo vietinių agentų 
arba rašykit tiesiog j

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

Siųskit kuodaugiausia dele
gatų seiman Įteikiant jiems
gerų sumanymų, ir pasirū
pinkime pastatyti organiza
cijos priešakyje tinkamus 
žmones kurie apsiimdami 
viešus darbus juos tinka
mai atlieka.

Kuopų viršininkai teiki
tės pasidalinti mintimis su 
nariais, sušaukite susirin
kimus ir išrinkite mokes
čius, nes negalima leisti to
kiai garbingai organizaci
jai taip pasitraukti nuo kul
tūros darbųį labui savo ir 
labui musų Tėvynės.

A. B. Strimaitis, 
TMD. Iždininkas.

DAYTON, O.
Iš TMD. Moterų 8-tos kp. 

susirinkimo
Sausio 5 d. įvyko vietos 

TMD. moterų 8-tos kuopos 
susirinkimas. Malonu pa
stebėti kad visos narės su
sirinko paskirtu laiku, ir 
visos sumokėjo savo duok
les už 1930 metus. Jeigu 
visos TMD. kuopos .pasek
tų šią moterų kuopą tai 
Centro Valdybai \ nereikėtų 
tiek raginti ir. prašyti kad 
kuopos mokėtų savo duok
les.

Kuopos valdyba 1930 me
tams pasiliko ta pati. Iž
dininkė Ona Gužauskienė 
išdavė atskaitą už 1929 me
tus, iš atskaitos paaiškėjo 
kad musų kuopa gerai fi
nansiškai stovi. Su pirma 
diena Sausio kuopa turi iž
de pinigų $170. Per 1929 
mfetus kuopa išleido Įvai
riems. labdaringiems tiks
lams $48.

Nors kuopa turi tiktai 16 
narių, bet finansiškai stovi 
puikiau negu kurios dide
lės kuopos. Garbė 8-tos 
narėms už jų darbštumą.

Kuopon įsirašė nauja na
rė, Ona Baronienė, iždinin
kės O.. Gužauskienės moti
na, kuri taip gražiai savo 
dukras ir sūnūs išaugino 
Lietuviškoje dvasioje. Ma
lonu mums turėti tokią ge
rą Lietuvę savo tarpe.

Ant pabaigos susirinki
mo, narės Įteikė gražią do
vaną kuopos pirmininkei 
J. Varašienei už jos darba-
vimąsi kuopoje.

Vasario 1 d. kuopa nuta
rė surengti balių Barney 
Community salėj. Pasiti
kima kad visi Daytoniečiai 
atmins tą dieną ir atsilan
kys i balių.

TMD. 8 kp. Nare.
I

MOTERYS GALĖS BŪTI 
RIEBESNĖS

Didmiesčių moteriškų rū
bų krautuvių skelbimai ro
do madų palinkimą nuo vi
siško laibumo linkui pilnu
mo. New -Yorko krautuvė
se ypač ta nauja kryptis iš
keliama aikštėn. Moteriš
ko kūno išlankstymo for
mos vėl apsireiškia.

Tą naują apsireiškimą la
bai užgiria medikalis pa
saulis, kuris priešingas mo
terų visokiems pasninkavi
mams pasilaikymui plono
mis, nes tas yra pavojinga 
sveikatai. Vietoj pasninka
vimų ir varžymosi nuo val
gio, gydytojai pataria dau
giau darbo ir pasilinksmi
nimų, kas prigelbės mote
riškai prilaikyti gražią kū
no formą.

Dzimdzių ir “Margučio”
Maršrutas

Maždaug norima tokiu 
laiku ir ten būti. Keliauja! 
J. Olšauskas ir A. Vanagai-1 
tis su “Margučiu”

į Sausio mėn.:
31 dieną — Cleveland, O.

Vasario mėn.:
1 d. — Akron, Ohio
2 — Youngstown, Ohio.
5 — New Kensington, Pa.
7 — McKees Rocks, Pa. (
9—12 — Pittsburgh, Pai I
15 — Dayton, O.
18—19 — Detroit, Mich.
23—24 GrancT Rapids ”
26 — Indiana Harbor, In. |
28 — Waukegan, Ill.

Kovo mėn.:
2 — Kenosha-Racine, Wis
4 — Rockford, Ill.
Maršruto reikalu kreip

kitės pažymėdami kokios 
dienos jūsų kolonijoje pato
giausios :

A. Vanagaitis, 
3210 So. Halstėd St.

Chicago, Ill.

1930
KALENDORIAI

Knygos formoje, su vi- 
,-somis šventėmis ir ki

tokiais pasiskaitymais, 
didelio formato. 50c.
Reikalaukit “Dirvoj”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTA PADARYT KELIONĘ AT
MINTINU ĮVYKIU, PILNA ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ TIEMS

KURIE JOJE DALYVAUS
Žemiausios Kainos Tiesiai j Klaipėdą

Trečia . klesą i vieną pusę —.—j.__.—$107.00 
Trečia klesa Į abi pusi  ----- -—------- 181.00
Turistine trečia klesa į vieną pusę____123.50 
Turistine trečia klesa i abi pusi min.) 204.00 
Cabin klesa _______________________ 142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 1 
iki Liepos 15 į Lietuvą, o i Ameriką nuo 
Rugpjūčio 1 iki Rugsėjo 30 d. kainos padidi- 
nnrncs sekamai: $7.50 i vieną pusę, o $12.50 
į- abi pusi. **

Vaikams: Nuo 1-nų metų iki 10 metų am
žiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų. metų amžiaus $5.50 
į vieną pusę. I abi pusi $11.50.
U S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

SMAGIAUSIA, .

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 METAIS
■Iš Tiesiai iš

Laivo vardas New Yorko Laivo vardas Klaipėdos
LITUANIA .. Sausio 30 ESTONIA .. Balandžio 24
ESTONIA ... Vasario 20 POLONIA .. .. Gegužės 27
LITUANIA ....Kovo S LITUANIA . Birželio 16
ESTONIA ... Balandžio 3

LITUANIA . ... Liepos 22LITUANIA .. Balandžio 17
POLONIA ... . Gegužės 1 ESTONIA .. Rugpjūčio 18

ESTONIA ..... Gegužės 17 LITUANIA . Rugpjūčio 26
LITUANIA .. Gegužės 26 POLONIA .. .. Rugsėjo 16

PATOGIAUSIA KELIONE
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojau pas savo vietos agentę. 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST., NEW YORK, N. Y. 315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.
UNION TRUST BLDG., PITTSBURGH, PA.616 ST. JAMES ST., MONTREAL, Canada

“ATHWTvYKlAr-
° kėlius priešakyj”

jmCMAS CAMPBELL 1777-1844]

“Ateities Įvykiai 
meta save 

šešėlius priešakyj”

IŠVENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjimo,

figūras šiandieniniai madingas

Kam pasiduot virš-sauvalystei 
gadinti malonius palankumus, kurie 
daro modernišką figūrą patraukian
čia? Bukit nuosaikus —« bukit nuo-

rūkyme. Valgykite sveikai bet ne be 
nuosaikus— kada jūsų akys yra 
didesnės už skilvi užsidekite Lucky 
ažuot valgius. Ateinanti nuotikiai 
meta savo šešėlius priešakiu. Veng
iate to ateities šešėlio, tik per išven
gimą virš-sauvalystės jus palaikysite 
nepergalimybėje jaunystės modern
išką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derliaus 
Smetonos—“IT'S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o .“TOAST
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį. . . ..

“It’s toasted” ,
“Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
Įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky’ Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą, 
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

© 1930, The American Tobacco Co,, Mfrs.



DIRVA

Dienos Klausimais LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

MIRĖ BOK

S.L.A. NOMINACIJŲ PASEKMĖS

Iš patikėtinų šaltinių ga
vome žinių apie SLA. Cen
tro Valdybos nominacijų 
pasekmes, kurios yra maž
daug sekančios (čia paduo
dama vardai ir balsų skai
čius svarbiausių kandida
tų, pirmutiniai vardai su 
daugiaušia balsų yra tauti- 
ninkų-socialistų remti, an
tri, su mažiau balsų, komu
nistų kaųdidatai):

Prezidento vieton:
S. Gegužis
M. Bacevičius

Vice Prezidento
A. Mikalauskas 4,636
P. J. Petronis 2,952

Sekretoriaus vieton:
P.
E.

Daugyibė tikrų tautinin
kų apie Tareilos kandidatū
rų nežinojo ir balsavo už 
Gugj bijodami kad komu
nistas negautų daugiau bal
sų.

Kitas dalykas, laike rin
kimų susidės Į krūvų ir tie

mą ir gali taip^buti lemta 
kad mes traukysime patys 
savo reikalų šniūrelius, o 
ne keli socialistai subėgę 
mus šokdys.

4,98?
3,032

' K.

Lietuvoj 
vasara ir

Lietuvoj buvo 
savo šaltumu 

balsai kurie nominacijose i ir oro prastumu.
išsimėtė.

Daug dar galima atkvies-I žiema labai gražios, 
ti į susirinkimą ir tų narių

7 j kurie nominacijose nedaly
vavo, prie to susigrupuos 
ties palaidi nominacijose iš
mėtyti balsai.

Dabar be abejo turės vėl 
įvykti konferencijos tarp 
Gugio ir Tareilos rėmėjų; 
nes prieš nominacijas nebu
vo galutinai sutarta.

Graži Žiema
1928 metų 

kanti žiema 
nepaprastos

J.urgeliutė 4,964
N. Jeskevičiutė 2,974
Iždininko vieton:
Gugis (soc.) 3,990

Salaveičikas (kom). 2,258 
J. Tareila (taut.) 967
Daktaro-Kvotėjo vieton
Dr. E. G. Klimas 4,871
Dt. M. Palevičius 2,930

Iždo Globėjų vieton:
. • (Nominuojasi du)

M. Raginskas (t.) 4,352
J. Januškevičius (t) 2,945
L. J. Joneikis (k.)
D. G. Jusius
G. J. Stungis (s.)
M. Rugis (t.)

2,855
2,847

849
659

Kų Nominacijos Užtikrino?
Nominacijų pasekmės pa

rodo kad komunistai, su
tuokę visas savo spėkas ir 
savo sumulkintų pasekėjų 
paramų gavę, gavo dau
giausia 3,032 balsu. Seimo 
delegatų diduma užtikrin
ta musų pusėje.

Mums tautininkams rei
kia tik sukrusti prieš sei-

Ką šios Nominacijos' 
Parodo?

• Iš nominacijų7 pasekmių 
matome kad balsavimuose 
galėjo dalyvauti apie 10,000 
SLA. narių. Už Gegužį ir 
Bacevičių bendrai balsavo 
8,019 narių. Keli šimtai 
balsų bus numesta už šiaip 
sau vardus. Už vice-prezi-

• dentus paduota bendrų bal
sų 7,588, už sekretorius — 
7,938; už iždininkus — 7,811 
balsų: už daktarus-kvotė- 
jus — 7,801 balsas.

Kadangi visi kiti urėdai 
gavo mažesnę bendrų sumų 
balsų tas reiškia kad juos 
nominuojant kiti susilaikė 
nuo balsavimų, kiti ką kitų 
į jų vietas statė.

Iždininko vietų nariai lai
ko trečios, daktaro-kvotejo 
— ketvirtos; vice-preziden- 
to — penktos svarbos.

Kaip su Iždininkais?
Kaip bus su iždininkais?' 

Tareila su Gugių bendrai" 
gavo 4953 balsūs, vos 34 
balsais mažiau negu Gegu
žis. ant prezidento. Atsi
menant kad pirmesnėse no
minacijose Gugis gaudavo 
po 600 balsų, aišku jog jį 
tautininkai savo pečiais iš
kėlė pasukę 3,300 savo bal
sų. Jeigu ne tautininkai- 
sandarieČiai, Gugiui atida
vus iš 4953 balsų jo papras
tus 600, Tareilai butų tekę 
4353 balsai.

Klausimas: ar' Tareilos 
frakcija gali Gugį išmušti 
iš kelio? Jeigu Tareila ir 
Gugis pasidalintų savo ben
drais balsais jie gautų po 
2476 balsus. Tada komu
nistų kandidatas gautų 382 
balsu už juos daugiau. I

Floridoj mirė, turtuolis 
laikraštininkas Bok, kuris 
keli metai atgal paskyrė 
desėtkus tūkstančių dolarių 
dovanų už geriausių planų 
palaikymui pasaulyje tai
kos. Floridoj jis įrengė 
paukščiams bokštų, kur jie 
maitinami. Ten jis ir mi
rė, paukščių čiulbėjimų gir- 

i dėdamas. Bokšte įrengta 
i ir varpai su įvairiausiais 
balsais.

Bok atvyko Amerikon su 
tėvais iš - Holandijos būda
mas 6 metų amžiaus. Tė
vai buvo biedni, bet jis lan
kė mokslus ir pats per save 
pakilo iki redaktoriaus ‘La
dies Home Journal’ ir tos 
kompanijos vice prezidento, 
kuri leidžia penkis žymiau
sius

(Tąsa iš pereito num.)

XII. 
Liubavo valsčius

Mano motinos atsiminimuose, valsčius 
buvo kito vardo (neatsimenu kokio), tik 
valsčiaus raštinė buvo Liubave. Prie raš
tinės buvo ir valsčiaus teismas. Nuospren
džius išduodavo valsčiaus viršininkas-vai- 
tas. (Šia buvo . plakami baudžiauninkai. 
Lietuvių baudžiauninkų kraujo lašų ten 
ištaškyta nemažai. Valsčiaus raštinėje vi
si reikalai ir raštai buvo vedama Lenkiš
ka kalba. Vartonėj buvo ir pinigai Len
kiški. Dar mano atsiminimuose apivar- 
toje vaikščiojo du sidabriniai Lenkiški pi
nigai.

Pasidauginus Liubavo gyventojams, 
apsigyvenus jame daug Žydų ir gavus iš
vaizdą miestelio, kada Žydai įsikūrė krau
tuvėles, ir valsčius perkelta į Liubavą, ka
da Rusijos valdžia jau vykdė savo tvarką.

Valsčiaus tvarkos vedimui samdydavo 
sekretorių, rinkdavo kasierių ir vaitą. 
Renkamieji visuomet, būdavo išrinkti tie 
kurie daugiau rinkikams nupirkdavo gėri
mų. Gėrimais išrinkti valdininkai visuo
met ir žinojo kam jie išrinkti, ir todėl sa
vo pareigas ėjo ne valsčiaus raštinėje bet 
Žydo karčiamoje. Buvo geresnių valdi
ninkų, bet pasitaikydavo ir.... Na, buvo 
ir nieko sau žmogelių. Priminsiu čia vie- 

I na buvusį vaitą, Liubaviški, S. Eidukevi
čių. Lėtas buvo žmogus. Mokėjo paskai
tyt Lenkiškai maldaknygę, mokėjo Lenkiš
kai pasirašyt savo pavardę, mokėjo biskį 
Lietuviškai .keikt ir — mokėjo gerai gert 
degtinę, todėl iš namų ėjo tiesiog Į karčią- 
mą, o iš karčiamos namon. Raštinė retai 
jam prisimindavo, todėl jis ją retai ir lan
kė. Žmonės,” turėdami reikalus pas vaitą, 
ii1 jieškojo, jo tik karčiamose. Kol reikalą 
išdėt dryso, turėjo vaitui, pirkt gert, o 
kaip vaitas pasigėrė, reikalas buvo negali
ma atlikt, todėl pas.vaitą reikėdavo lanky
tis kelis kartus, o pasekmės būdavo vis tos 
pačios.

Valsčiaus kasa buvo plieninė, mu.ru 
ir vandeniu jiuo ugnies apsaugota. Į ka
są irieit galėjo tik>kasierius ir vaitas, kar
tu ; abudu jie turėjo po raktą ir vienas' be 
kito kasą atrakint negalėjo. Karčiame j 
gyvenantis vaitas turbut nežinojo nei kam 
■jam reikalingas kasos raktas ,nei kur jis 
yra. Tai pajutęs kažin kas parašė laišką 
gubernatoriui, o to paragintas apskrities 
viršininkas ( incognito atvažiavęs užant
spaudavo valsčiaūs kasą ir paskyrė dieną 
valsčiaus susirinkimui; Susirinkus vals-1 
čiaus vyrams, viršininkas atidarė kasą ir Į 
peržiurėjus knygas pasirodė'trukumas ar 
1,800 rublių kasoje. Viršininkas paskyrė 
15 dienų, kurių bėgyje pinigai turėjo bū
ti sugrąžinti kason, arba atsirast niekšas, 
kuris kasą ištuštino. Viršininko įsakymas 
valstiečiams rūpėjo mažiau už įdomavusią 
“kas čia iš to visko bus”; Tik kasierius su 
sekretorium biskutį rūpinosi, o vaitas jau 
ne girtas atėjo tiesiog Į raštinę..

Sekretorius Grėbliauskas vaitui davė 
pasirašyt, arkušą prirašytos popieros. Vai
tas pasirašė ir dar valsčiaus antspaudą 
prispaudė. Kas rašte buvo'pasakyta vai
tas nežinojo; kadangi jis Rusiškai skaityt 
nemokėjo.

Už 15 dienų iš Kalvarijos atvažiavo 
kamarninkas parduot vaito Eidukevičiaus 
turtą, kad surinkt valsčiaus kasoje truks
iančius pinigus. Pardavė viską: lauką,- na
mus, gyvulius, padarus, javus, grūdus — 
nieko nepaliko, apart vienos pagalvės. Pi- T IK K"EIjIOTjIK.A 
nigų nesurinkta užtektinai, todėl vaitas " ’ 
Eidukevičius areštuota, išgabenta į Suval-I KNYGŲ BELIKO! 
kus ar tęn teismas jį pasmerkęs išsiuntė V
trims metams prie sunkiu darbų Plocko 
kalėjimam . Po trijų metų žmogus parėjo 
“vėjo papučiamas”. Tada gubernatorius IĮ M „ „ B 8 Į ' Z
jam išnešė naują bylą ir teismas 'jį pa- ifQfWOJi K QFOilOflO 
smerkė dviem metam Kalvarijos kalėji- V Q| PpĮJ |%y| y||y||y 
man, kaipo baudos už besąžinišką vaito pa- Į *7 w
reigiĮ pildymą ir valsčiaus; kasos'išvogimą. (250. sIa iu didumo _ Parašė kaip įj 
Po dviejų metų pareje is kalėjimo nežinau . .. , TZ o T, .v. xką jis veikė 1 kitas gražias apysakas, K. S. Karpavičius)

Tai tokia “duona” vaito, ėjusio savo Į _ 
pareigas karčiamoj. Paskui valsčiaus rei- Ši knyga jau visiškai baigiasi ir už sa
kalai trynėsi “geriau?, kol kum' Narkevi- vaites-kitos jos jau neliks, po to ir 
čiūs Įkalbėjo ūkininkus nerinkt tokius vai- ' ’ ‘ _ ’ ■
tus kurie rinkikams duoda degtines atsi-j 
gert. Ir jo nurodytas'Šarkio Karpavičius! 
išrinktas vaitu pradėjo Įgyvendint tvarką 
ir discipliną. . Į raštinę jis atvažiuodavo 
tik du kartu savaitėje; prižiūrėjo darbus prisjųskit laiške $1.00 ir tuoj gausit, 
ir valsčiaus sekretoriaus, ir savo raštinin
ko-, ir žmonių reikalus aprūpindavo be kar
čiamos pagalbos.

Valsčius vieną'kartą norėjo Liubavui 
išgaut miesto tiesas ir tame reikale susi
rašyta. su gubernatorium. Gubernatorius 
pareikalavo išgryst akmenais aikštę ir gat- 6820 Superior Ave.

se-

1929 metų vasara ir ši

Žiema šymet Lietuvoje 
prasidėjo tik Kūčių dienų. 
Tik Gruodžio 27 dienų pra
dėjo stipriai snigti ir šalti. 
Iki Kalėdų Nemunu plau
kiojo garlaiviai.

Taip tai gamta davė 
tuvai davė atkiusti po 
eitos žiemos šalčių ir 
m. vasaros nederliaus, 
gai butų buvę jei pereita 
vasara butų buvus prasta 
ir ši žiema vėl šalta.

Vienok gamtoje tokie pa
sikartojimai yra labai retas 
atsitikimas.

Lie- 
per- 
1928 
Blo-

Suv. Valstijų atstovų bu
te siūloma sumanymas apri
boti ateivių įvažiavimų iš 
Meksikos, Kanados, Centra- 
linės ir Pietų Amerikos iki 
50,000 Į metus išviso.

ves, įrengt tris šulinius ir iškast pakrąštė- 
je prūdų, kad butų užtektinai vandens 
žmonėms ir gyvuliams jomarkų ir turgų 
dienose. Tam reikėjo pinigų. Žydai pini
gų nedavė, valsčius irgi, tai taip viskas ir 
pasiliko — purvo bala. - - ■ ■ • 
vasariais per purvų ne tik 

. pervažiuot buvo pavojinga.
Pramonė Liubave buvo 

kepyklos, 7 krautuvėlės ir 
t Nejudinamos nuosavybės 
. Žydai karčiamoms laidų negaudavo, tai 
. jie prisiprašydavo krikščionis ūkininkus, 
. kurie už pavaišinimų, savo vardu išimda- 
. vo laidus, pasiimdavo visų atsakomybę už' 
, tai, jei kas blogo kflrčiamoje atsitiktų, ir 

Žydai jų vardu vedė savo namuose 
monę.

Krikščionių amatninkų buvo: J. 
. čiauskas — knygtaisis, J. Sanda — 

pius, V. Šeškus'-— stalius, M. Stabuliaus- 
kas (Utkus) ir F. Trudnaitis — dailydės, 
M. Bujanowski — siuvėjas, ir F. Ritwin ir 
B. Smelstorius —' mūrininkai.

Istoriško Liubavo parapijoj beveik 
nieko nebuvo. Ak, tiesa, Simonas Dau
kantas Lietuvos istorijoje mini kad Ka- 
čiargių kalno lygumose (visai arti paties 
Liubavo) yra buvęs didelis ir kruvinas 
mušis Lietuvių su Mozūrais; mušis tęsėsi 
tris paras. -Muši laimėjo Lietuviai, nes nei 
vienas Mozūras nesugryžo savo tėvynėn; 
vieni žuvo mūšio lauke, kiti likosi suimti 
Lietuvių nelaisvėn. Iš tų nelaisvių pas
kui buvo jau išsivystę Lietuviai su Mozū
riškomis pavardėmis. Mūšio metai nepa
žymėta.'

Į šiaurryčius nuo Liubavo yra Pilia
kalnis, žmonių vadinamas Valinčiškių kal
nu; buvo dar gerame stovyje (labai aukš
tas ir status), kurio viršūnėje vienas Ru
sijos kariškas inžinierius, braižydamas 
Lietuvos žemlapį, sakė kad to JPiliakalnio 
viršūnėje yra nusiduręs Margeris. (tai Lie
tuvos karvedis, kuris buvo kryžeivių ne
laisvėj užaugęs, pabėgęs ir Lietuvius ve
dęs didelin karan prieš Kryžeivius). Bet 
Dr. J. Šliupas “Aušroje” minėdamas Lie
tuvos piliakalnius sakė kad Margeris nu- 
sidurė Pelenių (Vilkaviškio apsk.) Pilia
kalnio-pilyje. Neturėdamas dabar po ran
ka knygos “Kuningas” (vertimas Mickevi
čiaus), kurioje aprašyta visa Margerio ■ 
karjera ir tragedijai, negaliu- nieko pasa
kyt. Beje, juk ir Valinčiškių kalno Pilia
kalnis yra ne Liubavo, bet Kalvarijos pa- 
rapipoje ir valsčiuje.

(Bus daugiau)

Rudeniais ir pa- 
pereit bet ir

visa Žydų: 8 
5 karčiamos. 
neturėjusieji 

tai

pra-

Tar- 
kur-

Amerikos žurnalus.

J.
Pa.,

GRAŽI DOVANA
šaulis iš Pittsburgh, 

prisiuntė savo ir savo 
draugų keturias pilnas me
tines prenumeratas į Lietu
vą ir pora pilnų prenume
ratų Pittsburgiečių, prisius^ 
damas $16. Garbė jam už 

i pasidarbavimų ir pakalbi- 
nimų savo draugų išrašyti 
“Dirvų” Į Lietuva.

Daugelis užrašė po vieną 
ir dvi prenumeratas į Lie
tuvą, bet del stokos vietos 
visų vardų suminėti nega
lima. Atminkit tačiau visi 
kad niekad nėra pervėlai iš, 
rašyti saviškiams į Lietuvą 
“Dirvų”. Nepavydėkit jiems 
to džiaugsmo- kokį patys iš 
“Dirvos” turit.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

NAŠLELĖS DAINA 
(Skiriu a. a. savo vyrui, mirusiam 

Clevelande)
Vai Dievuli, kas kapelį 

Mano draugo prilankys, 
Kas nors vienų žalių gėlę

Ant jo kapo pasodys........
Vai branguti, vargdienėli, 

Kas tų kapų pamylės, 
Tik paukšteliai čiulbunėliai

Djenas liūdnas pagailės....
Vai branguti, tiktai vėjas 

Pro kapelį verks' dažnai, 
Iš toli, toli užėjęs

Ir pralėkdams skubinai..., 
Tiktai vėjas tokį skausmų

Nuo draugelės jam nuneš, 
Kuri viena tol’ atskirta

Lieja ašaras gailias....
Stefanija Žiogįenė.

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

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

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI ‘ 

30|

(Kurie vietiniai patįs atsiims mo
kės tik po 25c.)

Rašant “Dirvai” , vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitų atsa- i 
kymų. Ženklelį ne- *

• klijuokit laiške, įdė
kit liuosų. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia', nes jie negeri.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty* 

amžiaus

LIETUVOS KARIŠKA DAINA 
Paskutinį jau kartą šiandieną mes 

Vaikščiojam šios žeiftės takais, 
Neilgai aš čionai kentėsiu — 

Gal ir kraują praliesim čionai. 
Jau girdis patrankų kriokimas, 

Kulkosvaidžiai jau terška labai, 
Jau matyti durtuvų grandinė 

Ant gyvybės jaunosios mano. 
Štai jau švilpia kulkelės pro šalį, 

Sprogst’ granatos aplinkui mane, 
Žūsta vyrai kaip murai stiprieji, 

Žusiu ir aš su jumis drauge! 
Sudiev tau, senasis tėveli. 

Ir močiute, ką gimdei mane! 
Neateisi ant kapo šaltojo

Apkabinus apverkti sunaus.... 
Sudiev tau, mylimoji panele, 

Ir skaisčioms akelėms tavo, 
' Nekalbėsi man meilų žodelį, 

Nepriglausi prie širdies savo.... 
Nebešvieski, saulute skaisčioji, 

Nebešildyk karžygio narsaus, 
Nes aš žustu už savo tėvynę

Ir už laisvę vargstančių žmonių. , ■ 
Sudiev tau, senoji močiute,

Nematysi daugiau tu manęs, 
Nes aš žustu šiltuose kraujuose 

Karo lauke toli nuo tavęs.
St. Ambrazevičius. 

\ Lapk. 16, 1923.

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

(Audimo viršeliuose jau nėra.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystės į sustingusius musku- 

' lūs ir sąnarius.
Sustingimas: . A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Ne vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

' Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą,' tai 

[patikimąjį Pain-Expellerj su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaųs 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-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
jųoksitės net iš tokios minties, ( 

Cleveland, O. kad buk senstate. Apgr.—No. 9QA

mu.ru
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RĖBOK

mirė, turtuolis 
įkas Bok, kuris 

atgal paskyrė 
ikstančių dolarių 
geriausią planą 
pasaulyje tai- j 

doj jis įrengė | 
i bokštą, kur jie į

Ten jis ir mi- 
lį čiulbėjimą gir- j 
Bokšte įrengta į 
su įvairiausiais f

ko Amerikon su | 
[Olandijos būda- r 
ų amžiaus. Tė- i 
sdni, bet jis lan- | 
ir pats per save | 
edaktoriaus ‘La- 3 
Journal’ ir tos | 
vice prezidento, j 
penkis žymiau- | 

;os žurnalus.

D I R V A'

Kryžeivis
*(K. S. Karpius J*-

Apysaka 
iš 

13-to
šimtmečio

(Tąsa iš pereito num.)

Šeirys ir Angutė
Po apraminimo Teutonų priešų 

rėj ir vakaruose, Lietuviai ir Žemaičiai su- 
sidrutinę ir išviję iš savo žemių krikščio
nis kiek jų Mindaugas buvo užveisęs, pra
ilgino pagonystės dienas ir Perkūno gar
binimą dar daugiau šimtui metų.

šiau-

Lietuvių
Krikštijimo

Dienų

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

DOVANA
iš Pittsburgh, 

iė savo ir savo 
rias pilnas me- 
aeratas į Lietu- 
pilnų prenume- 
rgiečių, prisius?
Garbė jam už 
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'iškių Kanadoj, 
ir kitur — už- 
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Dabar reikia pakalbėti apie Angutę 
Koks džiaugsmas ją apėmė kada, anuomet, 
iš Šeirio motinos dagirdo jog Šeirys atsi
rado. ... Džiaugėsi ji, nepaprastai džiau
gėsi, net ašarodama, ir juokdamosi ir verk
dama — buvo lyg pamišus kada išgirdo 
Šeirio motiną tikrinant -jog jis pas ją su- 
gryš, savo darbą atlikęs.

Bet apsiriko nabagės — ir motina ir 
AngUtė: jos manė kad Šeirys gryš už mė- 
nesib-kito Vėliausia, o du ir trys metai 
praėjo, o Šeirio vis nėra.... Tik viltis 
jog gryš palaikė Angutę laukiančią, ka
dangi jos gaudavo gandus jog jis vis gy
vas ir sveikas. Praėjo kitiems jaunikiams 
paskirti laukti trys metai ir jie vienas po 
kitam jojo ir kalbino ją, bet mergaitė da
bar žinodama kad jos mylimasis tikrai gy
vas, visiems atsakė kad pažadėtasis ją 
ims, ir tie turėjo joti namon be nieko.

Kur. dabar Šeirys? Štai jis gryžta, 
kaipo karžygis, į savo tėviškę, pas motiną, 
o svarbiausia pas Angutę. O kas su juo 
sykiu joja? Nagi tas musų žinomas vie
nuolis Prūsas. Bet jis .jau pilnas kariau
ninkas — Žemaičio šarvuose ir ginklais. 
Jis, apsigalvojęs po to pasikalbėjimo su j 
Šeiriu, leidosi į Žemaitiją, ten jį susirado 
ir greta su juo kariavo prieš kryžeivius. 
Jo vardas buvo Sodrekis.

Kaip visuomet po skausmų stojas lin
ksmybė, to sulaukė ir Angutė. Jos širdis 
pergyveno sunkias dietias po to kai Šei
rio motina pasakė apie jo sugryžimą: — 
Kodėl jis manęs neaplankė? kodėl neatjo
jo pasirodyti, kodėl vėl prasišalino, nors 
taip ilgai jo laukus-ilgėjus bučiau labai! 
džiaugsmingai sutikus?.... Ar jis manęs 
nemyli, tik išsisukinėjimui pasisakė kad 
gryš?.... — Taip nabagė mergaitė, manė 
kada patyrė apie jo parsiradimą, po ko 
ėjo metas, kitas ir trečias kaip jis išjojo 
pas Žemaičių kunigaikštį.
, Bet gabaus atėjo didelio džiaugsmo 
diena: Šeirio gandanešis parsiskubino su 
žinia kad jis jau pargryžta namon. Trečią 
sykį gryžo jis iš karų, bet tik pirmą sykį 
galėjo apie savo gryžimą pranešti, ir norė
jo pranešti, nes jam rūpėjo. Angutė ir rei
kėjo duoti jai iškalno laiko prisiruošti jį 
sutikti. Prasižengė jis prieš ją — nors 
gal but taip likimo buvo skirta, — todėl 
dabar atsitarnavęs savo žmonėms gryžta, 
ir nuo to kaip ji dabar jį priims priklau
sys jo ateitis. Po ilgų kariavimų, pirmą 
sykį mintims likus laisvoms pamąstyti apie 
moteriškas, Šeirys degė didžiu geisniu Au
gutės, ir svajojo jodamas, kaip tik gryš, 
pąsveikins motiną, tuoj bėgs pa's savo my
limąją, puls po kojų, prašys atleisti už vi
sus nesmagumus jai padarytus, ir apkabi 
nęs pabučiuos savo ilgesio bučiavimo.

Gryžta Šeirys į savo pilį — gryžta Ra
gų narsuolis su dideliu grobiu ir pasižymė- : 
jimais, ir jau ištolo pamato kelią į pilaitę 
išpuoštą berželiais; visur pilna žmonių, 1 
sveikina jį ir garbina, nes apie jo kovas ‘ 
su krikščionimis gaudavo žinias per visą ' 
laiką. , y , . i

įjoja į savo kaimą, minios sveikina jį, J 
mėto gėles po arklio kojų, bet jis tų balsų ' 
negirdi, nieko nemato. Jo akys kai žaibai 1 
laksto po minią-ar nepamatys kur Augu
tės: jos vienos veid^nori pamatyti, jos 
vienos balselį girdėti, ir smagiau jaustųsi 1 
jeigu vietoj minios tik ji viena jį patiktų, j 
Visi jo darbai baigti, gryžta jis su. vienu 
tikslu — paimti Angutę, kuri jo laukia J

taigi tik to vieno ir trokšta, tik ji viena 
jam rupi. Viską paliktų ir bėgtų pas sa
vo mylimąją, bet to negalimą, reikia lai-

■ kytis tvarkos ir laukti tinkamo laiko.
Taigi, par lydi jį į pilį visai kaimynai

■ kurie pakelyje jį sutiko, ir kada įjojo į pi-
■ lies kiemą ten jį patiko motina ir senis 
• krivė iš Rambyno, su didžiausiu džiaugs

mu. Visi jie sutiko narsuolį kuris kovojo 
ir atsikeršijo kryžeiviams, kaip buvo savo 
tėvui prisiekę. Daug jo^kardas priešų pa- j/’dvasios 
guldė, daugybei atėmė sveikatą ant viso 
amžiaus — neis jie daugiau Į svetimas že
mes, nelys Lietuvių terioti.

Nušoko Šeirys nuo arklio, griebė mo
tiną į glėbį ir abu vienas kitu džiaugėsi.

Nedaug trukus, motina prabilo:
— Ar dabar galiu siųsti gandą Angu- 

tei kad parvykai ir kada pas ją josi?
— Motinėlę, aš pats jau gandanešį pa

siunčiau. Šiandien pat pas ją josiu.... 
Dėkui tau, motinėle, kad ja rūpinais, nes 
jei ne tavo pastangos ji gal butų už kito 
išėjus....

— Ne visai taip, vaikeli, ji tave labai 
mylėjo, ir butų pirmiau pasirinkus mirtį 
negu už kito išėjus. Ji žinojo kad tu ją 
myli ir stengėsi būti verta tavo meilės....

IŠSVAJOTAS VAIZDAS
Staigi uola aukštyn iškilus 
į dangų tyrą ir. nekaltą, .
Ramioj pakalnėj rukai gilus 
Pridengę jurą, ramią, šaltą. 
Aukštai, aukštai pušelė

■ snaudžia,
Kur kybo akmens .neatsar

gus-; .
Liūdnai niūniuoja dainą 

graudžią, ,
Kovoj su audromis nuvar

gus. ! . -s<
Ir miega viskas, pasinėrę 

| Į švelnią, lengvą rojaus tylą 
.L J,_ lvs ausys atsivėrę
Tylos išgirdo duslią bylą. 
Širdis nustebusi nurimo, 
Krūtinė tartumei praplito, 
Ir skaudus pančiai nuliudi- 
* mo ..
Kaž kur giliai, žemyn nu

krito.

dirbdavo apie ūkį. Bet sy
kį jaunas kunigėlis jį įti
kino kad taip nedora gyven
ti. Ambražas pradėjo baž
nyčią lankyti ir būti pamal- 
dingesniu.

Kunigėlis, jo žmoną 
tikęs, kartą klausia: •

— Na ką? ar pastebi 
kią permainą vyre?

— O, taip:' kai pirmiau 
eidavo šventą dieną tvorų 
taisyti tai 
ant peties, 
po skvernu

su-

ko-

—M. V—s.

Nuo Juokų Red.: Šias ei
lutes perspausdiname paro
dymui skaitytojams kaip 
galima parašyti gražias, vi
sai taisykliškas eilutes ir j 
jose neišvesti jokios minties 
ir nieko nepasakyti.

kirvį nešdavos 
o dabar nešasi 
paslėpęs.

Iš Persų Išminties Knygų
Su priešininkais kovok 

dorai;
Su draugais elgkis drau

giškai ;
Su pikto budo . žmogum 

nesivaidyk;
Su gobšiu nebendradar

biauk ir nepavesk jam rei
kalų I
" Nebūk draugu nei bendru 
kvailio;

Su bepročiu nesiginčyk;
Su girtuokliu neik pasi

vaikščioti, nes smuklėn pa
teksi ;

Iš žmogaus nedoro ne- 1 
skolink pinigų.

Per Teleskopą Geriau
— Mes jieškom vagies su 

akiniais, — aiškiną polic- 
monas tūlai moteriai.

— Bet, ar ne geriau butų 
teleskopą pavartoti. Juk su 
akiniais nelabai toli matyt.

šius.
— Aš taip ir darau, i 

ną dieną geriu spiritą, o 
trą dieną vandenį. Ta 
matai kad maišau.

Jau Angutė ir jos motina žinojo kad 
Šeirys gryžo, ir štai pavakare tą pat die
ną Nemuno pakraščiu per lankas lekia 
Šeirys pas savo jaunų dienų pamylėtąją,, 
lekia arklys net žemė linksta, ir nors ark
lys greitai bėga Šeiriui rodos kad pęrlė- 
tai, rodos kad turėtų sparnus, greičiau nu
skristų.

Joja, tačiau, su drebančia širdžia, nes 
nežiūrint jos laukimo ir jo didelio pasiil
gimo jig jautė kokį tai sąžinės graužimą, 
kurį turėjo užslopinti, nes prisiminė kad 
dėjosi keli metai atgal, kuomet ji visą lai
ką nuo jo iškeliavimo išbuvo tyra ir nepa- 
pažvelgė į akis jokiam kitam vyrui.

Įlėkė į Šakinės pilies kiemą, sutiko jį 
Angutės motina, bet pačios Angutės nebu
vo matyti. Bėgo pasveikint motiną ir ne
kantriai aplink dąirėsi.

— Sveikas, vaikeli, laimingai gryžęs. 
Laimino tave dievai kad tiek pavojų per- 
nešęs kelintu kartu gryžti pas savuosius.

— Taip, tetute, matyt turiu laimę pas 
dievus, net pats stebiuosi, ir smagu vėl jus 
pamatyti. Ar viena namie?.... —, nekan
triai dairydamasis klausė jis.

— Viena, vaikeli.... .
— O kur.... ji.... ?
— Ji?.... — šypsodamos paklausė 

motina: — ar užmiršai, vaikeli, kur ją vi
sada rasdavai? Ar nors sykį pirmiau at
ėjai jos čia jieškoti?....

Suprato Šeirys: Angutė yra ten kur 
jiedu pirmiau visada vienudu susitikdavo 
— ten pievoje pamiškėje, ir pabučiavęs 
jos motinai abi rankas leidosi tekinas . į tą 
savo seną, brangią vietelę.

Buvo vasaros laikas, pievos žydėjo, 
marguodamos įvairiais žiedais, medžiai 
žaliavo, paukščiai čiulbėjo, švelnutis vėje
lis dvelkė; Nemunas tingiai tekėjo link jo 
pilies, ir tolyn pro Rambyną į Kuršo jurą;

Angutė pievoje rinko gėles ir pynė 
vainiką. Ji žinojo kad Šeirys ją ten turės 
rasti, ir laukė jo ateinant. Laukė ir ne
kantriai dairėsi į krantą, ir štai pamatė at
bėgantį į pakalnę. Bet kaip keistai jai pa
sirodė — jau ne tas laibas jaunikaitis at
bėga, bet daug tvirtesnis vyras, kokio vi
sai nesitikėjo, nes nepagalvojo ji kad Šei
rys pasikeistų ir paaugėtų nuo to kai jie
du skyrėsi, kuomet jis dar buvo , visai jau
nas.

Tapo Maldingesnis
Dėdė Ambražas netikėjo 

į Dievą ir šventadieniais

Teisybė per Stiklelio
! Dugną

Bloga apsivesti su vyru 
kuris kaulukais berti mėgs- 
sta; bet dar blogiau apsi
vesti su tokiu kurs mėgsta 
bet nemoka.

Rokiškėnų Gramatiška 
Kalba

Pašto įstaigoje:
, — Ei, panele, duok man 

siuntinį! — šaukia pilietis! 
atsistojęs: prie, krotų.

— Kokį siuntinį? — klau
sia pašto tarnautoja.

— Nugi tą kurį ant gro- 
matos prilipdo!

— Ei, panele, ir man 
duok žyminį ženklą! — šau
kia antras pilietis.

— Žieminių ženklų pas 
mus nėra, yra vasariniai, 
—f,atsako panelė.

— Nugi gerai, bus gera, 
jei mažna primušti ant pro- 
šenijos. P. Kriukelis.

Baltintas Vanduo
— Tamistos karvė tokia 

liesa! kiek pieno primelžia- 
te?

— Penkias kvortas.
— O kiek parduodate?
— Dvylika kvortų.

-Moka Pamaišyt
— Sei, Maik, ką tu darais 

Juk sakei kad tau daktaras 
uždraudė gerti gryną spiri
tą, o tik su vandeniu sumai-

NELAUKIT ILGIAU, SIUSKIT 
SAVO $1 ABBA $1.50 ŠIANDIEN

KRYŽEIVIS

(Bus daugiau)

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 

zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
25c

PASTABUKĖ
Rašo Žinučių Rinkėjas

Lietuviškų komunistė 
raudonlapis “Laisvė” ne 
čiomis ėmė ir išdavė Ru 
jos kruvinų sovietų pasli 
tį link Lietuvos. Kruv 
sovietai rodydami ne 
draugiškumą, iš pasahj ki 
ta kruvina komunistų bi 
že per galvą Lietuvos v 
stybei, kurią tyko sūdri 
kyti išbadėjusių krūvi: 
komunistų gauja.

Ir didžiausia, komunis 
davatka, kuri dar savo g 
slose jaučia tekantį Liet 
višką kraują, gali pasipi 
tinti tokia bjauria, 
nų sovietų politika.

Nuo dabar lai visi 
viai žino kokie yra 
vos draugai tie kruvini s 
vietai. Jie iš pasalų tyl 
pirma pralieti kraują sa1 
kaimynų, o paskui juos pr 
ryti.

knr

Liet
Liet

Užsakymus galit siųst sykiu su “Dirvos” prenumerata, tik pažymčkit 
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:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kaip tik ‘Naujienose’ p; 
sirodė tūlo Balsio laiška 
kuriame aprašoma dvid 
šimto amžiaus inkvizicij 
kurią dabar praktikuoj 
komunistai ant Rusi j c 
liaudies, tuoj Chicagos ki 
munistų raudonlapis lig pe 
galvą mušamas ėmė. gvolt 
šaukti, “bjaurus melas i 
šmeižtas sovietų”.

Mat, jeigu žmogus dai 
bininkas, pagyvenęs, kėlėt 
metą sovietų inkvizicinė 
katorkoj aprašo savo pei 
gyventas baisenybes sovif 
tų rojuje, tai Amerikoj 
tiems Maskvos buzą lakar 
tiems.komunistams yra me 
las, kuomet tie bjaurus gai 
valai nėra ten buvę nei ma 
tę — ir net nenori matyti- 
rašo kaip ten darbininki 
žemiškame rojuje yra,- ta 
ne bjaurus melas!

Dabar tai visiems gali bu 
aišku del ko tie Lietuviš 

ki komunistėliai agitatoria 
atlankę tą inkvizicinę. so 
vietų katorgą, susirietę j: 
giria, bet savo pasekėju; 
darbininkus agituoja ka( 
nevažiuotų į tą jų giriami 
rojų, nes -mat bijo netekt, 
savo pasekėjų, kuriuos čio
nai gali mulkint ir naudotis 
Kurie gryžo iš Rusijos, gry- 
žo išgiję nuo komunizmo 
taip kaip tie kurie gryžta is 
ligoninės po operacijos nuc 
apendikso sveiki.

Sergantieji komunizmu 
visi turėtų važiuoti į Rusi
ją — ten “atmosfera” la
bai sveika ir greitai išgyja.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street
Chicago, Ill. *

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City,

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

Washington, D. C.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”
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NAUJLMETAI AMERIKOS 
KALĖJIME

“Dirvos” nr. 1-me rašiau 
apie Kalėdas kalėjime. Da
bar trumpai papasakosiu 
ir apie Naujus Metus pra
leidžiamus tarp kalėjimo 
sienų.

Prieš naujus metus tą va
karą kalėjimo viršininkas 
suvarė visus kalinius di- 
džiojon salėn ir čia jis lai
kė prakalbą ragindamas ka
linius būti gerais, dirbti ir 
gerai užsilaikyti. Skundėsi 
kad valstijos valdžia mažai 
pinigų teduodanti kalinių 
užlaikymui. Maitinimui esą 
paskirta tik po 17 centų j 
lieną ant kožno kalinio, o 
dar ir tie pinigai eidami per 
rankas’aptirpsta, taigi ko
kį maistą kalinis gali tikė
tis gauti už 17 centų į die
ną.

Po jo kalbos gavom po 
gabalą čiulpiamos tabokos, 
kas nenori čiulpti gali iš
mazgoti tos tabokos syvus 
ir išdžiovinęs rūkyti. Taip 
dauguma ir darė.

Atėjus 9 vai. vakaro visi 
sugulėm, šviesas užgesino. 
Miegam. Kiek pamiegojus 
pasigirdo' didelis šukavi
mas, švilpimas, ir išbudino 
visus. Mat, kaliniai pradė
jo sutikti naujus metus — 
atėjo 12 vai. nakties ir ka

lėjimo sargai apie tai pra
nešė kaliniams, kadangi ka
liniai laikrodėlių neturi ir 
laiko nežino. Naujus me
tus trukšmingai sveikint ir 
viršininkai pavėlina ir duo
da kaliniams pilną luosybę 
patrukšmauti. Kiti kaliniai 
ėmė dainuoti, rėkė ožio bal
sais kaip kas mokėjo. Ne
toli nuo manęs kameroj po
ra Rusų kalinių uždainavo 
ir tuoj Amerikoniška daina 
ir rėkavimai nutilo. Ir tu 
brolyti mano, tie Rusai kad 

‘užtraukė liūdną dainą tai 
klausant ir suprantant žo
džius ėmė ašaros riedėti. Ir 
Amerikonams labai patiko 
Rusų dainelės ir jie ausis 
ištempę sustoję klausėsi.

Sustojus Rusams dainuo
ti, dar vienas-kitas parėka
vo, ir sargai davė ženklą 
sustoti, ir vėl ramu.

Naujų Metų rytą sukilus 
pusryčiams gavom juodos 
kavos ir duonos iki valiai. 
Po pusryčių varė j koply
čias melstis kokio kas tikė
jimo yra. Po pamaldų pie
tus, ir gavom po žvirblio 
galvos didumo mėsos gaba
lėlį, po didelę bulvę ir po 
vieną obuolį. Džiaugėmės 
kad geri pietus buvo. Ei
nant į kameras, sargai su-

| A. S. BARTKUS 1
3- Vienintelis Cleveland© Lietuvis Artistas Ž

otografas t 
Geriausia dovąna jūsų Ž 

^draugui ar draugei bus f 
jūsų Fotografija, šiuo lai- Ž 
ku mes ’ turim speęiales. j 
■kainas ant visų fotogra- Ž 
fijų. Rėmai puse kainos. J

T ! ‘ $
. 1197 E*. 79th St. -Cleveland?

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

I SERGANTI ŽMONĖS 1
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja imujausius 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 Įeitais budais yra beskausmis ir 
toki s tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų 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.

laikė musų ėjimą ir ėmė da
ryti kratą. Pas 15 kalinių 
kišenėse rado po šmotuką 
duonos pavogtos nuo stalo. 
Jie pasiėmė vakarienei alkį 
nuraminti. Juos už tai nu
baudė: pora dienų jie ne
gavo jokio valgio, o mums 
vakarienės nedavė nei tos 
juodos kavos ir pajaus. Vi
sus nubaudė, nors kiti ne
kalti buvo.. Tai tau ir nau
ji metai. Taip alkį kentė
dami praleidom naujus me
tus kalėjime. Kalėjimo kie
me buvus Kalėdų 'eglaitė li
ko atimta. Užsibaigus šven
tei stojom prie savo kasdie
ninio darbo.

Iš 4,000 kalinių musų t&- 
rų Lietuvių buvo tik 10 ir 
4 jauni Čia augę, bet' jie Lie
tuviais nenori prisipažinti. 
Jie buvo Clevelando Lietu
vių biznierių vaikai.

Naujų metų dieną, mums 
jau sėdint kameroj, katali
kų kunigas kapeljonas pa
dovanojo Sadauskui, nutei
stam visam amžiui, gerus 
čeverykus, ir mums katali
kams davė po vieną saldai- 
nę, už ką mes jam labai pa- 
ačiavom. Pina vi j as.
£!*4*4*^4'**!H**!**!*»2**W*4**l*****Ž**b'**!**!**$**!**2*4 ’'***!*4 
? Tel- CHerry 2370 Ž
? P. J. KERŠIST
£ baigęs Teisių Mokyklų Cumber- X 
❖ land Universitete, darbuojas su * 
X Teisių Ofisu advokato *
X Anderson & Marriott ? 
f 308 Engineers Bldg. ? 
? kur su visais teisių reikalais 
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir £

Rusai draugai kreipdamiesi tu- ? 
J rėš teisingų patarnavimų.

i Kanados
i i
I Naujienos |
II -I

Pavasarį į Alberta pro
vinciją- atvyks 300 ■ Švedų 
kolonistų, kuriems Liuteriu 
bažnytinis sinodas duoda 
$150,000 paskolos Kanadoje 
apsigyventi.

Quebec miesto Francu- 
ziškumą rodo faktas jog 
vienintelis Anglų kalba ei
nąs dienraštis buvo priver
stas pakelti kainą nuo dvie
jų centų iki trijų, nes per- 
mažai Angliškai skaitančių.

Montreale .rytinis Anglų 
kalba dienraštis kainuoja 5 
centai, o Francuzų — tik 3 
centai.

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

25'
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINĖ
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25*

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kode! nejiėškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? 

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

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

RAUDONGYSLeS prašalinama be Skausmo .ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

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

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR BAILEY,specialistasJ
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. 

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES K A LBAM LIETUVIŠKAI.

HlIIiilIBIIIIIIM

Ątsilankykit Jacoby’s 
Sausio Baltinių 
Išpardavime!

Musų languose matysit išstatyta didžiausią Įvairybę Reikalingiau
sių namams prekių kokios kada šioje srityje buvo išstatyta — 
VISOS PREKĖS PARSIDUODA NUMAŽINTOM KAINOM

Kanados valdžia Ottawoj 
nepatenkinta ir nustebinta 
pranešimais iš Washingto- 
no jog Amerikos valdžia 
planuojanti Kanados paru- 
bežiu pastatyti 10,000 šau
tuvais ginkluotų vyrų, ku
rie turėtų dar 1,000 kulko
svaidžių, ir kurių tikslas 
butų gaudyti butlegerius.

Sako, per šimtus metų 
Kanados rubežius su Ame
rika buvo,, ramus ir gink
luotų vyrų nematė, o da
bar štai ką \ Amerikos pro- 
hibicija nori padaryti!

Pereitais metais, kaip Ka
nados valdžia apskaičiuoja. 
Kanadą < aplankė 4,000,000 
Amerikonų.

ATVIRAS LAIŠKAS 
“DIRVAI”

Perskaitęs p. J. Virbicko 
korespondenciją pereitame 
“Dirvos” numeryje, kur ap
rašoma kad Pittsburge su
siorganizavo Lietuvių Tau
tos Katalikų Bažnyčios Sy- 
nodas,. kuriame, apart ko 
kito, pasakyta “dalyvavo iš 
Philadelphijos — Kun. Žu
kauskas.Šiuomi tu
riu garbės pareikšti kad. aš 
tame Syiiode nedalyvavau.

Tibras dalykų stovis yra 
tokis: tiktai Gruodžio 28 d. 
gavau nuo Kun. Viparto te
legramą kviečiantį mane į 
Synodą. Taipgi tą pačią 
dieną Kun. Vipartas mane 
pašaukė telefonu iš Pitts- 
burgo kviesdamas mane da
lyvauti Synode.

Nuvažiavus man Pitts- 
burgan 11 vai. vakare sek
madienį, Kun. Vipartas pa
reiškė man kad aš jo' Syno
de neturiu balso. Pastebė-
jau kad išviso buvo susirin
kę tik du kunigai — Kun. 
Šleinis ir Kųn. Valatka — 
ir Kun. Vipartas — tikslu 
Kun. Vipartą išrinkti vys
kupu. Tokiam jo Synodūl, 
pareiškiau, aš negaliu pri
tarti nei dalyvauti, delei to 
kad Synode dalyvauja vi
sai permažas kunigų skai
čius — du kunigai — ir kad 
jau išanksto Kun. Vipartas 
pąsiskyręs save “vyskupu”. 
Tą vakarą apleidau Pitts- 
burgą ir sūgryžau Philadel- 
phijon Synode nedalyvavęs. 
Vyskupas X. M. Žukauskas 

Vyskupas Lietuvių Taut.
Katalikų Bažnyčios 

Amerikoje.

20c Hope Bleach

Muslins
Full bleached 
starchless 36 1 Q J- r 
in. wide | Xi

$12.00 All Wool ,

Blankets
Pure wool, large size 
70x80 inches. Sateen 
Bound

$y.98

Double Cotton

Blankets
Size 66x76. Come in 
large block plaids. All 
colors.

$1.98

I 20c “Black Rock”

Muslins
Unbleached—
36 in. wide.
Finished soft^^l_r 9
for the needle į 2 1

45 Inch

Pillow Case
Bleached 
pillow cases 
45 in.' wide
Each-----------

Reg. 29c

Curtaining 
36 to 40 in. 
wide. Plain, 
dotted or | (V 
checked_______ Jį

65c Bath

Towels
Extra heavy, Extra 
large. Pure white with 
colored borders

r3 $1 -00For į

$1.50 81x90

Bed Sheets
Full bleached, seam
less. All ready for 
use.

981

35c Rumson
Percales

Guaran teed , 
fast colors.
All new pat- QQo 
terns. Per yd.-^jį

35c Berkley

Longcloth
Also cam
brics or nain- Qtr 
sooks 36 inch- joj)

Blankets, Yard Goods, Towels, Comfort Batts
Reg. $1.50

Matress Covers
Full bed size. 
Made of un- 
bleached, 29
muslin_____ A

Part Linen

Crash
15c part linen service 
crash. 17 inches wide. 
10 yd. pieces only.

Yards 98C

3 Pound

Batt
For comforters. Stitch
ed, clean cotton.

97c

59c—9/4
Sheeting

Bleached or 
unbleached, 
full 81 inches 
wide-----------— JST

81x90—81x99

Bed Sheets
“Lockwood” or
“Truth” bed 
sheets. Reg- (t5| 
ular $2 value į *J 7

$1.50 Sheet

Blankets
70x99 inches 
in size. Plain 
white. Warm 
and soft_____ įjįj

59c Liberty
Ticking

Genuine “Liberty” 
Brand. Guaran teed 
featherproof. 36 inches 
wide

39c

42—45 Inch
Tubing

White tubing that 
usually sells for 39c. 
Yard______-___ __Pure Linen

Towels

For kitchen 
or hand.
Ready for rt p. „ 
use.....-------- 2.3

25c
$1.50 Feather

Pillows
Electric cured 
feathers. Size fl Or 
17x25 inches__ J/O "JOHN JACOBY & SON 

7036-38 SUPERIOR AVENUE

į I

JANUARY

DOMENAI turėjo dievystę kurios var- 

dar buvo Janus, tai dviveidis dievas, 

kuris vienu sykiu matė j abi pusesi Jo 

vardas priskirta pirmutiniam metų mė

nesiui . . . mėnesiui kuris žiuri i abi 

pusi. ^Pažvelgus atgal, finansiškai, jus 

gal pamatysit kad 1929 metas buvo ne- 

pasekmingas jums metas. Daugybei žmo

nių. jis toks buvo. Vienok 1929 metas 

jau praėjo. Žiūrėkite priešakin Į 1930 

metus. Leiskit taupymams banke butų . 

jūsų geresnės laimės pamatu Naujų Metų 

bėgiu.

4 1

e ■

e

c

Incorporated 1849

in the (fitxj of CTlevelan6 
public Square

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką



DIRVA'

IŠ LIETUVOS $
OHIO TEATRE 

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS

SPORTAS
PO “RŪBO” B-VĖS BY

LOS
Vyr. Tribunolo galutinas 

bylos išsprendimas.
Kaunas. — Amerikos Lie

tuvių akcinės b-vės ‘Rūbas’ 
iškeltą bylų pereitų pava
sarį sprendė Šiaulių apigar- 
dos teismas ir pripažino 
kaltais tris asmenis — Jur
gį Gudžiūnų (jis seniau va
dinosi Petras L_____ ,,
Antanų Karsokų ir Kazį 
Kuosaitį.

Savo sprendime Gegužės 
19 d. Šiaulių apigardos teis
mas pripažino Gudžiunų- 
Strazdų padarius tris nusi
kalstamus darbūs/1 Būtent, 
kad Gudžiūnas 1913-24 me
tų laikotarpiu, eidamas ‘Rū
bo’ b-vės valdybos pirmi
ninko pareikas susitaręs ir 
bendrai veikdamas su ki
tais asmenimis, pasinaudo
damas duotu jaih įgalioji
mu, esant reikalui, įkeisti 
.arba parduoti “Rūbo” b-vės 
turtų, norėdamas pasipel
nyti, jis panaudojęs tų įga
liojimų žinomai jam įtikėto 
tos bendrovės turto nenau
dai ir 1) pardavęs bendro
vės krautuvę su /inventorių, 
medega ir pasiutais rubais, 
buvusią verta 91,89.1 litų, 
tos bendrovės valdybos na
riui Kuosaičiui už 61,000 1., 
į kurių sumų vietoje 19,000 
pinigais priėmė 4Q0 tos pa
čios bendrovės ackijų, ku
rių bendra vertė buvus tik 
563 litai; 2) pardavęs Tau
ragės . gyventojui-S. Kanui 
Tauragėj esančių bendroves 
elektros įmonę už 58,000 li
tų, kuri įmonė buvo verta 
200,000 litų, ii\tuo padaręs 
bendrovei nuostolių; 3) pa
sisavinęs iš Kano gautų už 
tų pardavimų “Rūbo” b-vės 
elektros įmonę pinigų 5,500 
litų. Už. tuos nusikaltimu!- 
teismas buvo nubaudęs Gu- 
džiunų-Strazd^šešiems me-) 
tains sunkių darbų kalėji-1 
mo.

Korsakų, teismas pripaži-l įeriįaus 
no kaltu kad 1923-24 metų 
laikotarpyj, eidamas ben
drovės valdybos nario par
eigas, jis padaręs tokį nusi
kaltimų kokį ir Gudžiūnas, 
parduodant “Rūbo” b-vės 
krautuvę. Korsakų apigar
dos teismas buvo nubaudęs 
trims metams sunkių darbų 
kalėjimo.

Kuosaitį teisinas pripaži
no kaltu kad 1923-24 m. lai
kotarpyje, [ eidamas “Rūbo” 
b-vės valdybos nario parei
gas, jis sakytu budu ir ap
linkybėmis, kaip ir Gudžiū
nas, pardavęs ir pats nupir
kęs bendrovės krautuvę. 
Kuosaitį už tai teismas bu
vo nubaudęs dvejais metais 
sunkių darbų kalėjimo.

Civilinio jieškinio “Rūbo” 
b-vei teismas buvo priteisęs 
180,536 litų iš Gudžiūno; 
30,891 litų iš Kuosaičio ir 
18,431 I. iš visų trijų ben
drai.

Kuosaitis sumokėjo po 
tam tikrą Sumą pinigų tai 
bendrovei ir tuo budri susi-1 
taikė su ja del padarytų jai 
nuostolių.

Šiaip visi trys nuteistieji 
buvo apeliavę į vyriausi jį • 
tribunolų prašydami ištei
sinti. Del Gudžiūno buvo 1 
dar patiekęs vyr. tribunolui j-

apeliacijos protestų ir apy
gardos teismo prokūroras, 
prašydamas bausmę dar pa
didinti.

Vyriausias tribunolas gi 
nusprendė: Šiaulių apigar- 
dos teismo 1929 m. Gegužės 
mėn. 19 dienos sprendimų, 
kiek jis liečiasi Jurgio Gu- 
džiuno-Petro \ Strazdo, An
tano Korsako ir Kazio Kuo- 
saičio nubaudimų, patvir- 

Strazdasjj-įįjį-į^ sumažinus bausmes: 
Gudžiunui-Strazdui iki tri
jų metų sunkių darbų kalė
jimo; Korsakui iki vienų 
metų ir vieno mėnesio sun
kių darbų; Kuosaičiui gi 
iki devynių mėnesių papra
sto kalėjimo, bet nuo šios 
bausmės Kuosaitį atleisti 
jei jis per pėnkeris metus 
nenusikals.

Visi trys nuteistieji yra 
buvę Amerikos Lietuviai.

“L. A.”

(TĄSA NUO l-MO PUSL.) 

Važinėjo po Europų, Pietų | 
Ameriką ir tik Sausio pa
baigoje sugryš į Kaunu.

Klaipėdoje jau stato ope
rų “Faustų”. Orkestrui di
riguos kompozitorius St. 
Šimkus. Kai kuriuos dai
nininkus Klaipėdiečiai ma
no parsikviesti iš Kauno. 
Tik tenka palinkėti Klaipė
dos operos kūrėjams sėk
mingai tęsti pradėtų taip 
svarbų kulturinį darbų.

KOMARAS IMISIS
Ši penktadienį miesto au

ditorijoje Marottos sureng
tose imtynėse dalyvauja vi
sų gerai žinomas Juozas 
Komaras. Jisai imsis su 
Cowboy Jack Rogers, 245 
svarų vyru, sunkesniu už 
save.

Komaras jau senai Čia tu
rėjo imtynes, per tų laikų 
įvyko ir viena didelė per
maina jo gyvenime: jis ap
sivedė su gražia Chicagiete

Lietuvaite ir dabar jau ne 
singelis, bet pilnas žmogus 
su žmona.

Kitoj poroj Marotta sta
to senį Zbyszko sū kitu žy
miu imtiku. Bus ir viena 
pora pradinių imtikų.

Akrono Naujienos

KAS GIRDĖT ŠIAURĖS 
LIETUVOJE

Bado šmėkla jau prabė
go, bet pėdsakus dar pali
ko. Praeita vasara visiems 
teko nemažai apsidžiaugti, 
nes oras buvo labai prielan
kus ir vasariniai javai ge
rai užderėjo. Bet šmėklos 
iltys pasiliko žiemkenčių 
javų lauke. • Del 1928 metų 
buvusio šlapio rudens,žmo
nės negalėjo pasėti tinka
mai, todėl’ šymet daug 
riems trūksta duonos ir 
•vuliams pašaro. .
V --Pirkti galima gauti 
■brangiai; bet-tų pinigų ba
das.

Vasariniai javai pas mus 
labai pigus:

Vikų centneris (trys pu 
dai) 15 litų; miežiu — 10 L; 
avižų — 7 1.; linų pundelis 
nuo 10 iki 20 litų.

Žieminiai javai branges
ni: kviečių centneris 24 li
tai; rugių cent. — 20 litų.

Tai dar tiek liko pažiūrė
ti šmėklai į dantis iki kito

ku- 
gy-

ne-

KARŽYGIŠKAS DARBAS, 
DIDVYRIŠKAS 
ATLYGINIMAS

Joniškio parapijoj,. prieš 
pat adventų buvo vestuvės. 
Vestuvninkai važiuodami iš 
bažnyčios gerokai pavėla
vo sugryžti Į namus. Buvo 
labai' tamsus rudens vaka
ras, o jie .turėjo važiuoti 
per upę Mūšų. Pirmos pad- 
vados pervažiavo laimingai, 
bet paskutinę ištiko nelai
mė : užvažiavo,, ant akmens 
ir ratai apsivertė. Ten va- 

■ žiavo keturiese, du muzi
kantai ir svotas su pamer
ge. Ratams apvirtus visi 
paliko vandenyje. Pirmiau
sia pradėjo skęsti ta mer
gina. Pamatęs nelaimę vie
nas muzikantų, St. Janušo
nis, priplaukė ir nutvėręs 
už plaukų merginų ištrau
kė į krantų.

Mergaitė jauna, graži, ir 
vienturtė. Atgavus sųmo- 
nę, ji pasižadėjo save ir sa
vo ūki jos išgelbėtojui.

GARSINKIS 
DIRVOJE”

Pienininkystė Lietuvoje.
■ Iki 1923 iri. pienininkystės, 

kaipo atskiros ūkio šakos, 
galima sakyti nebuvo. Mu
sų/ jaunutė valdžia turėjo

1 kitais daug svarbesniais 
reikalais rūpintis. Tik nuo 
1923^ m. rimtai pradėta rū
pintis pieno ukiu. Pradėta 
steigti Imperatives pieni
nės, susirūpinta gyvulių 
veislės pagerinimu, karvių 
pieningumo pakėlimu. Dar 
yra net virš 300 pieninių.

Dabar Lietuvoje pieno 
produktų perdirbimas ir 
eksportas sukoncentruota į 
viena koperativę Įstaiga 
“Peno Centru”.

1926 metais Įvedė griežta 
, sviesto kontrolę, nuo ko 
musų sviesto markė užsie
nyje pakilo 3 nuošimčiais.

1923 iri. pieno perdirbimo 
bendrovės perdirbo 33,000 
kilogr. pieno, 1924 m. jau 
apie 1,500,000 kilogr. pieno ;
1926 m. — 6,500,000 klg; 
1927’m. — riet 20,000,000 
klg.,; 1928: m. — 90,000,000 
klg. pieno. Pieno perdirbi
mo bendrovės, isveždamos 
kas kart daugiau sviesto, 
įtraukia į darbų vis dau
giau ūkininkus’ gamintojus 
ir privatiniai pirkliai te
gauna eksportui blogesnės 
rūšies sviestų, kurį super
ka turguose. ’

Toliau staiga pagerėti 
pieno ūkis Lietuvoje negali, 
nes tam reikalinga geri ke
liai, greičiausios susisieki
mo priemonės.- Tik gerai 
sutvarkę plentus, vieškelius 
galėsim žymiai pagerinti 
pieno ūkį.

Daugiausia Lietuva eks
portuoja pieno produktų 
Vokietijon. Bet kadangi 
Berlino biržoje sviesto kai
nos nepastovios tai musų 
eksportieriai pradėjo svies
ta sukti Į Angliju, kur kai
nos Įdek žemesnės bet pa
stovios.

Išviso Lietuva 1925 met.
sviesto ekspoitavo 932 to-!±xl^ nujguoc
nūs; 1926 m. — 1,746 tonus;!ta.
1927 m. — 2,651 tonų, iri---------- ---------------------—
1928 m. — 2,650 tonų; 1929 4
m. sviesto eksporte rekor-
diniai metai, nes išvežta - • ■
4 mil. tonų. p VOf’MfTQ

Sviesto eksportui didglės ■®-i* * VVOUO 
reikšmės turi stambios ben- Duokit išvalyt ir išprosyt se- 
drovės su šaldytuvais: ‘Mai- Hus.rub’Įs1i.1’ i§i;ody? kaip nauji., • Pasinaudokit, musų žema kaina:
stas, įkurta 1923 m., ir
“Lietuvos Eksportas”, Įkur- siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
ta 1925 m. Klaipėdoje. Šie | Kelnės 
šaldytuvai palengvina svie
stą eksportuoti užsienin.

KEISSTI “ŠPOSAI”
Pasvalys. — Tetirvinu k. 

ūkininkas J. Krivickas nu
šovė kaimynų M. Žagraka- 
lį. Šis su dviem draugais 
nuėjo pas J. Krivickų, su
ėjo j trbbų. Krivickas pa
prašė atėjusius sėstis, o 
pats dingo. Po kelių minu- 
tų pasirodė su brauningu 
rankoje tarpduryje ir suri
ko: Rankas aukštyn! Sve
čiai iškėlė rankas. Bet po 
kiek laiko M. Žagrakalis ta
rė: Kam tie šposai? ir nu
leido rankas žemyn. Kri
vickas paleido šūvį, nelai
mingasis tuojau sukniubo.

Sveikuosius surišę nuva 
rė į Pasvalio policijų, o per
šautų nuvežė. Padarę kra
tų policijoj nieko, has juos 
neradę paleido, o sužeista 
nuvežė Į Panevėžio ligoni-, 
nę, bet jis po kelių dienų 
mirė. J. Krivickas tapo 
suareštuotas, po kelių die
nų paleido ,po paranka iki 
teismo.

šiaurės Lietuvos-Žvalgas.

Krinčinas
Krinčino vaistinė sudegė. 

Apielinkės gyventojai de
juoja susirūpinę kad vienin
telę pagalbų ir tų gaisras 
sunaikino.

Daujėnai'
Daujėnų valsčaus polici

ninkas V. Petrauskas pa
ėmęs iš vienos moterėlės 
100 litų už žemės mokesčius 
išdavė jai kvitų už 50 litų.

Moterėlė nieko nelaukus 
atidume į Pasvalio nuova
dos viršininkų ir pranešė 
dalykų. Viršininkas tele
fonu pašaukė Daujėnų po
licininkų, peržiurėjo mo
kesčių knyga ir nei tų jos 
mokėtų 50 litų nerado įra
šyta. Paaiškėjo kad jis iš- 
aikvojo 3,000 litų. . Už toki 
darbų gavo daboklės. Bet 
valstiečiams reikėjo antrų 
sykį mokėti mokesčiai ku
rių nerado knygose įrašy-

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

į Moterims
| Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50

1 dresė išvalyt ir
išprosyt .... t ......... 1.50

Rudeniniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

žemomis kainomis. Nieką,d dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

v --------------
Siutas

I Kelnės

Šilkinė.Ne tik komunistai bet ir
vilkai “fašistų” nekenčia
Pasvalys. — Ragujų kai

mo M. Čeponies, dabartinio Naują Siutų, pasinaudokit musų 
Pasvalio viršaičio,’.vilkai pa
pjovė du šunis. Apielinkės
gyventojai juokiasi, sako: 1276 Addison Rd.
Mat, ir vilkai žino kų daro.) £^oXonasVe“'. liSL

MILŽINAS ITALAS
Iš Italijos atvyko Ameri

kon jaunas Italas kumšti
ninkas, Primo Camera, ne
toli 7 pėdų aukščio ir 279 
svarų sunkumo. Jeigu jis 
pasirodys tikrai gabus tai 
išmuš visus Įdek tik Ame
rikoje yra, Šarkį ir kitus. 
Žinoma, priklausys nuo jo 
gabumų. Bet tai yra tik
rai milžinas kokių labai re
tai tenka matyti.

Jam rengiama kumštynės 
New Yorke Sausio 24 d. su 
dideliu Švedu, Petersonu. 
Matysim kaip jis pasirodys:

išskrido. Bet pereitų sa
vaitę, kada užėjo ledų lie
tus, lėktuvas atsimušė į 
kalnų netoli Campton, Ky., 
nakties laiku, ir sudužo. 
Du lakūnai išliko Sveiki.

Kalnas.

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

AT ALL DRUGGISTS

Nesenai musų bolševikai 
vienų savaitę užvadino ‘vel
nių ir nelaisvės savaite’ ir 
savo tuose atpuskuose tarp 
tamsių dari "Sinkų jieškojo 
dolarių. Nėjstabu kad jie 
tų daro, nes jų amatas yra 
darbininkus išnaudoti. Bet 
jiems gelbėjo ir visai rim
tos Lietuves moterys, lan
džiojo po namus kauly da
mos dolarių sušelpimui nu- 
sišpicavusių Vabalų, Bim
balų ir kitų. Lietuvos rei
kalams ir geros moterys at
sisakys dirbt pasiteisins lai
ko nėra, o blogiems dar
bams jų ilgai ragint nerei
kia, tuoj kimba ir dirba.

Goodrich gumų dirbtuvėj |
- - * ir suaukavimų $12.,

St. Rutkauskas.

Padėka. Dėkuoju Cleve- 
landiečiams aukautojams 
už atjautimų man likus be 
sveikatos našliui su tųimis 
mažais vaikeliais. Labiau • 
šia dėkuoju švogeriui Da
nieliui Ragauskui už pasi
darbavimų ir už 
man $46 pinigais 
žiu.

Taipgi dėkuoju
čiams už atjautimų manęs

atvežimų
ir drabu-

Akronie-

kasdien iš čeverykų sky
riaus atleidžia darbininkus. 
Likusieji irgi silpnai dirba.

Susidaužė zepelinas lai
ke ledų audros. Goodyear 
kompanijos zepelinas išsi
rengė kelionėn į Floridų ir

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

Kaip senovėj žmonės įsivaizd ino pasaulį

Žmonijos Istorija
Didelė knyga 620 Puslapių

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmog 
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalbi 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia lauži

raityti istoriškas apra- 
dėjosi ir yra užrekor- 
kasdieniniais žodžiais, 
galvos kad suprasti.

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

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

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4,00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės.

Įdėkit į laišką $2.00 pdpiennį. arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, p 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

"D I R V A ” j
6820 Superior Avenue Clėvęląnd. Ohio



Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese
j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486

- -......
__ i Pasikalbėjimas grinorio “Birute ir Kuprelis”. Tai 

Praeito šeštadie-isu Amerikonu. .Gatvėj su- yra didelis istoriškas veika- 
nio vakare Lietuvių salėje I sitinka storas plikis jauną las iš Lietuvių krikštijimo 

dienų, parašytas K. S. Kar-
— Alo, Džiou, kur bėgi pavičiaus, kurį stato SLA.

Musų bolševikų cirkai su j 
nigeriais. T

Pasikalbėjimas

įvyko tikras cirkas, kurį grinorių: 
surengė Clevelando bolše
vikai, Vadovaujant drrrau- taip skubiai? 14-ta kuopa kitą sekmadie-
gui Mazgeikai ir kitiems1 — Sveikas, ponas; bėgu nį, Sausio 26 d., Lietuvių 
raudono komunizmo gar- į Lietuvių,svetainę. salėje. Kiekvienam Lietu-
'bintojams. Jie mat suren-1 — Stop, Džiou, tu neturį viui bus žingeidi! pamatyti 
gė nova balių su šokiais, su- mane ponu vadinti, čia tau veikalą iš tų dienų kada 
sikvietė buri negrų ir kėlė-ne Polščius. > i Vokiečiai vogdavo Lietuvių 
tą Žydų ir kad linksminosi! — Atsiprašau, ponas, ne- pagOnų vaikus ir išmokinę 
tai net dulkes ruko. Juo- žinau kaip kitaip jus pava- tikėjimo bandydavo siųsti 
dūkai šokdino Lietuvių bol- .dinti, juk esate tris sykius I tarp Lietuvių tikėjimą pla- 
ševikų mergas ir moteris,.1 už manę senesnis; vardu ” ' 
o musų bolševikėliai prisi-1 negaliu vadinti.
tpaudę prie-šono nigerkas.1 .— Jes, tavo tiesa. Jei no- 
DiUėsis ir kalbos buvo gir- gerbti kaipo senesni tai va- 
dėti net- gatvėj. Mat, juo- dink “mister”. Bet pasa- 
dukai pripratę garsiai kai- kyk, Džiou, ką tu svetainėj 
bet. ' veiksi?

Tarp Lietuvių dabar eina j —Mister, negirdėjot kad 
visokių juokų, nekurie sako rengiam vakarą?. Statom 
kad Mazgeika išleidęs savo scenoj “Laisvės. Kovotojus”, 
d-rrraugę pačią su “prakal- šiandien darysim bandymą, 
bomis” po ąngliakasyklas, Gal ir mister malonėsit at- 
pats likęs čia su nigerko- eiti į vakarą Sausio 19 d.? 
i.iis balius kelia.

Bet metus 
vertėtų 
viams ;
ir vyti laukan iš Lietuvių 
salės juodukus, nes tikrai 
mums gėdą daro. Ko gero, 
musų pakvaišėliai pradės 
atsivest ir perstatinėt savo 
“draugus” į musų draugi
jas. Visko nuo jų galima 
tikėtis.

Ypač salės direktoriai tu
rėtų nerbnduoti salės to- 
kįenĮŠ baliams, nes nustos 
Lietuvių draugijų biznio.

A. Zdanis.

—- Nosir, neisiu! “Lais- 
juokus šalin vės Kovotojai” gal yra koks 

i Clevelando Lietu- raudonas bolševikų veika- 
atkreipti atidą į tai las, aš jų nekenčiu.

Lietuvių banko šėrininkų 
metinis susirinkimas įvyks
ta šį penktadienį, nuo 7:30 
vai. vakare, Lietuvių salėj. 
Bus renkama keturi nauji 
direktoriai. Kandidatai į 
direktorius yra šie: V. Ba- 
barskas, J. Bindokas, J. Ja
nuška, M. Kazen, J. Kuzas, 
J. Pavilionis, J. J. Stapulio- 
nis, J.” 
mužis, 
Zaunis.

Urbšaitis, J. Vaiz- 
P. Vasiliauskas, J.

— Ne, mister,- tai yra tik
ras patriotiškas veikalas iš 
tų laikų kaip Lietuvos su
irai kovojo už tėvynės lais
vę.

— Gai gal bus 
čiaus parodyta ir 
kas vaiskas ? Aš 
rėčiau matyt.

— Taip, mister, bus tikrų 
Lietuviškų kareivių ir ka
rininkų-pilnoj uniformoj.

— O, jeigu taip tai aš tik
rai nedėlioj busiu jūsų pa
rengime.

— Dar ką pasakysiu, mis
ter: visą vakarą grieš tik 
Lietuviškus šokius,- bus ra
teliai, žaidimai, publika tu
rės progos sykiu žaisti ir 
dainuoti, džiazo nebus.

— Gud boi, grinoriau, jei 
taip. Pasimatysim nekėlioj.

— Tik nepavėluokit, mis
ter. Prasidės 5 valandą.

Amerikonas.

ant stei- 
Lietuviš- 
labai no-

tint. Šiame veikale dalykas 
dedasi toks'kad Rygos kar
dininkai, pasigavę nelaisvėn 
Uteųos kunigaikščio dukte
rį patys ją pamyli ir del jos 
kardininkų vadas paniekina 
savo moterį, nori kad baž
nyčia atvesdintų jį nuo jo 
žmonos, o jis ims sau už 
moterį tą apkrikštytą Lie
tuvaitę. Bet ji nelaisvėje 
būdama sutinka ten kitą ne
laisvėn paimtą Lietuvį ir 
jiedu vienas kitą pamyli. 
Ateina diena kada Vokie
tis jau išsiųs savo žmoną į 
vienuolyną, o ims sau Lie
tuvaitę, bet ji su savo tar
nų kuprelio pagalba išbėga 
su savo pamylėtuoju. Kup
relis, už juos pasišventęs, 
padeda savo gyvastį, bet 
suardo Vokiečio planus ir 
nužudo vieną savo užpuoli- 
kų. Kiekvienam šis veika
las patiks, jis yra visiška' 
naujas, dar niekad nestaty
tas ir toks žingeidus kaip 
kiti K. S. Karpavičiaus vei
kalai ir apysakos.

Naujos parapijos balius M 
praėjo su geromis pasek- 3 
mėmis, ką liudija publikos |ĮJ3 
nepaprastas skaitlingas at- įį] 
silankymas, iš ko supranta- |j 
ma likp gražaus pelno.

Dabartiniu laiku Collin- g| 
woodo Lietuviai patys savo B 
nieko neruošia, taigi ren-1 g 
giasi šį sekmadienį vykti į. g 
Lietuvių salę pamatyti gri- ■ ĮįĮ 
norių veikalo “Laisvės Ko-; įįl 
votojai”, su Lietuvišku ba-'g| 
lium, o kitą nedėldienį, 26. Į 
d. Sausio, vyks pamatyt di - s įj 
delio istoriško veikalo, “Bi-!^ 
rutė ir Kuprelis”.

Clevelandiečiai apsilanko g 
į musų parengimus taigi ir 
mes privalome juos parem- iij 
ti. įg

Prie progos reikia pri g 
minti dar kad Sausio 29 d. | 
Lietuvių salėje bus- Vana- iš 
Haitis su Olšausku, duos di- gį 
delį ir puikų juokų progra- Bfl 
mą. Collinwoodieciai taria- 13 
si inkorpore dalyvauti.

Vasario 16 d., Lietuvos H 
nepriklausomybės >paminė- gf 
jimo dieną, Lietuvių salėje Hj| 
bus gražus patriotiškas pa- H 
rengimas. Collinwoodieciai M 
nepamirškime apsilankyti. M

S. Rodavičia pasekmingai Sg 
pardavinėja po šią sritį ES 
Lietuviškus rekordus ir ra- 3$ 
dio. Gerai turėti namuose ĘS 
muzikos, todėl patartina jį g 
paremti. Jisai patyręs apie ■ 
šios srities Lietuvių gyve- jj| 
nimą žada’. plačiai aprašyti ■ 
“Dirvoje”.,.Kiekvienam bus ■ - 
žingeidu apsiskaityti. i

draugui Baltrušai-Kaip
čšui nepasisekė apgauti “fa
šistus”. Draugas Baltrušai
tis slaptoj garadžiaus kon
ferencijoj buvo išrinktas ir 
užtvirtintas užimti ŠIA. 14 
kuopos valdybos pirmininko 
vietą. Atidrukavota lape
liai, kuriuose darbininkams 
įsakoma balsuoti už drau
gą Baltrušaitį. Bet kad 
“darbininkų” balsų neuž
teks draugą B. išrinkti pir
mininku, sutarta apgauti 
“fašistus”: draugas B. pa
rengta visai buržujiškai, 
net su antčeverykiais ar ki
taip kaip juos pavadintum, 
arba i kaip Amerikonai sa
vo “spats”.,i Jis atėjo ir at
sisėdo pirmoje eilėje kad vi
si matytų ir manytų kad jis 
nėra “darbininkas”, bet ku
ris nors iš ‘“smalavirių”, ii' 
tautiečiai arba “fašistai” 
ims ir balsuos už jį. Bet tie 
pažino “draugą” svetimose 
plunksnose ir nebalsavo. O 
komunistai, prisilaikydami 
sovietų rojaus tvarkos, tu
rėtu draugą Baltrušaitį su
šaudyt, nes tokie išsirėdę 
žmonės sovietų rojuje tuoj 
statomi prie sienos — ir pa
baigta. Draugas.

Senas ar mažas — tas 
pat. Tūlas Lietuvio dirbtu
vėj dirbąs senas senbernis, 
plikas kaip tilvikas, save 
vadina susipratusiu, ne kuo 
kitu kaip, komunistu. Ar 
ne juokingą pažiurėjus į jo 
susipratimą: sužinojo kad 
viena ten dirbanti darbinin
kė skaito “Dirvą” tai jis vi
sai subaigė “susiprasti”1,— 
bėga pas bosą, skundžia ją, 
ir kitiems pasakoja kad su 
“fašistais” nedirbsiąs: su
praskit, nors judošium pą- 
siversiąs, bet savo “susipra- 
pratimo” atsieksiąs.

Bet pertedi jau nuprogre- 
savai, drauguti. Jei susi
pratę komunistai tiek pro
to turi tai kurie nesusipra
tę gal yra visai kvaili....

- Fašiste.

Cuyahoga apskrityje šių 
metų visuotinam gyvento
jų surašinėjimui paskirta 
775 darbininkai.

Skris aplink žemę. Har
ry A. Hūsted, vietinis fab
rikantas, nupirko lėktuvą 
už $147,000 ir leis gerą da- 
kuna kelionei aplink žemę 
per 10 dienų.

I ADOLPH O. JAKUBS m (Adolfas C. Jakubauskas)
Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 

Balzamuoto jas.
Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
27 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Bolševikų graudus verks
mai. Aną dieną viename 
raudonlapyie vienas įkaitęs 
vietos kamunistas pasriuvo 
raudomis, kokie bizniai “fa
šistinei” “smalavirių” “Dir
vai” sekėsi ir kiek padarė 
pelno: kad sekasi ir su pa
rengimais, ir su prenume
ratomis, o jiems kaip nesi
seka taip nesiseka, dar ar
čiau, jie kasdien smunka. 
Pavęizdan, kada atsirado 
Lietuvoje “fašistai”, ant jų 
apiėros sumulkinti darbi
ninkai sumetė Bimbalui po
ra šimtų dolarių, o dabar 
nesenai Bimbalas kalbėjo, 
atsilankė apie pora tuzinų 
žiopsotojų ir sumetė tiktai 
$6.66.

Ir dar kokia likimo iro
nija: į “Dirvą” kasdien at
eina susipratę darbininkai 
ir sako: “Skaičiau ‘Vilnį’ ir 
‘Laisvę’, bet jau gana, da
bar skaitysiu /Dirvą.’,” ir iš
sirašo ją.

, Baisus komunistų smuki
mas, triyoga reikia rėkt vi
suose kampuose ir plyšiuo
se. Iš draugijų valdybų iš
metami, kuopos atimamos, 
gevalt, ir gana.

Pusfašistis.

Pereitą penktadienį buvo 
naujos parapijos susirinki
mas, kuris kaip ir kiti susi
rinkimai be politikos neap
sieina. Dar musų Lietuviai 
vis tos mados nemeta. Gai
la. Per politikas užmiršta 
kas svarbiau naujai pąrapi- 
jai. T. šeškis.

Priduokit Darželio vardą. 
Iki Sausio 31 dienai galima 
priduoti sumanymai Vardui 
Lietuvių Darželio miesto 
parke, galit priduoti “Dir- 
von” arba komisijai. Už 
tinkamiausį vardą bus do
vana $5 auksu. Kom.

Pereitą metą CIevelandą 
atlankė 215 konvencijų, di- 

' dėlių ir mažų, 119,000 dele
gatų, kurie paliko, pinigui, 
apie $7,000,000. Tokie sve
čiai labai pageidaujami. j

Naujas “Dirvos” telefo- 
10 numeris: ENdicott 4486. 
Telefono numeris visad tel- 
>a vietinių žinių antgalvyje. 
Su reikalais kreipkitės te
lefonu jei ką norit paklaus- 
;i ar susitarti pasimatymui.

Mirė Mikolas Slauta, nuo 
1244 E. 58 st. Mirė Sausio 
i d., palaidotas Sausio 11 
i. Kalvarijos kapinėse. Bu- 
70 48 m. amžiaus. Paėjo iš 
uiškevoš par., Suvalkų g.

Paliko 9 vaikai, 4 iš jų 
vedę, ir žmona.

Liet. Piliečių Klubas sa
ve* susirinkime Sausio 14 d. 
nutarė prisidėti prie Pro
gressive Government Lygos 
užsimokant $5 ir paskyrė 
$2 apmokėjimui Darželio 
Komiteto susirinkimų lai
kymo lėšų.

J. Sarafinas iš Akrono 
lankėsi Clevelande. ir užėjo 
“Dirvon”. Jis sako, Akro- 
niečiai labai norėtų žinoti 
kodėl gerb. Spragilas nepa
rašo kas atsitiko su Kun. 
Cybelib byla prieš “Dirvą” 
ir kur dabar tas kunigėlis 
gyvena ir ar vis tokį biznį 
varo už ką turėjo iš Akro
no būti išvyktas?

PRANEŠIMAS
Lietuvių Draugijų Salės 

Bendrovės metinis šėrinin
kų susirinkimas atsibus 24 
d. Sausio, 1930 m., penkta
dienio vakare, nuo 7:30 v., 
Lietuvių salėje. Visi šėri- 
ninkai kviečiami atsilanky
ti, bus daug svarbių daly
kų aptarimui. (4)

Kviečia Direktoriai.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui. nardavimui. valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit» laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

GRINORIŲ
VAKARAS

atsibus Nedėlioj

Sausio-Jan. 19 d. 1930
6835 Superior Ave.

T ĖM YKIT: Šis vakaras bus tuo įdomus kad bus vien tik 
Lietuviški šokiai ir nauji žaidimai, kaip dabar žaidžia 
Lietuvoje, kad galėtų dalyvauti ir pasilinksminti senų 
laikų grinoriai ir čia augęs jaunimas pasimokyti. Kurie 

nori džiazo šokių prašoma visai neateiti — jų nebus.

Įžanga į teatrą 50c. ir kelios vietok po 75c. 
Į šokius — po 35c. ypatai. f- įj

su parama “Dirvos” Bendrovės 

scenoje naujas iš Lietuvos atvežtas veikalas

LIETUVIU SALĖJ
Programo pradžia 5 vai.

URA VISI IR VISOS I GRAŽŲ VAKARĄ ŠIOJ

“Laisves Kovotojai”
su LIETUVIŠKAIS ŠOKIAIS 1 1

Siuvėjai susitaikė. Tarpi 
siuvyklų savininkų ir uni- . 
jos atstovų pasirašyta su- i;ų 
tartis ant 42 ’valandų dar-, 
bo į savaitę. Nekurios siu-' 
vykios yisai nenori pripa-| 
žinti unijos ir dirba pagali 
American Plan, be unijos.

Auburn Sport Sedan
| Parsiduoda pigiai. Tik 9,000 my- 
”;i važiuotas. Pasinaudokit proga, 
nes išnašiuoju Lietuvon. Kreipki-

! tūs - ' (5)
7032 WADE PARK AVE.

Lietuvos Lietuviai ateina i .* 
Sanitariškas Lietaus , 

MAUDYNES. - 25c. 
921 St. Clair arti E. 9tli St.

Hopkins paleistas. -Mies
to tarybos posėdyje Sausio 
13 d. tapo atstatydintas iš 
vietos miesto manadžeris 
Hopkins. Prieš jį balsavo 
14, už 11. Jo vieton laimė
jusi pusė skiria Morganą. 
Jo rinkimai dar formaliai 
nebuvo.

Rengiatės Lietuvčn su 
“Dirvos” ekskursija Gegu
žės 26 d.? Turit savo gi
mimo metrikus kurie ne-pi- 
liečiai? Skubėkit gaut met
rikus, be jų negausit Lietu
vos paso. Metrikų rašykit 
tiesiog į savo parapiją, nes 
giminės kartais perilgai ne- 
išstoroja.

j i

—I © ROSEDALE ©f 
rOrj Cleaning Co.t

C. F. PETRAITIS, Prop, f 
6702 Superior Ave., -1

Taisau visokio išdirbimo' laikrodėlius. 
Įjįįj^mįjĮįĮĮĮĮgĮ Patyręs Laikrodi- 

ninkas savo prak- 
EaEi&ASfflKS tikoje per daugelį 

metų. Už savo 
darbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 

wmsIbSwiseWS® padarau negu kur 
kitur. Tėmykit antrašą:
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave. 
FLorida 6791-R

PARSIDUODA
Dideles, vertes 5 chemiški išradi

mai prie automobilių. Išradėjas ser
gantis žmogus ir negali padėti išra
dimu ririken, del to parduoda pigiai. 
Susirašykit šiuo adresu:

M. IŠRADĖJAS
184 Grand St. Brooklyn, N. Y.

40 akrų ūke; su -viskuo, $2,800.
75 zuikiai, didžiosios veislės, $5 

pora; 2300 balandžių-karvelių viso
kios veislės; 2 maži šunes, gončai, 
$15 ir $20. (3

P. D. ANDREKUS
R. 1 Pentwater, Mich.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior A ve.

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

CHAS. STONIS

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

KRAUTUVĖ DlbELIU VERČIU 
49 metai tarnavimo jums. į 

‘‘Visuomet geriausios prekės ?J 
už mažiausia pinigų” į
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler I
I ATWATER KENT IR EARL RADIOS

Su kiekvienų perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro, 

Parduodam laikrodžius, laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

liūs, 
kius

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GBNERALBKI PERKRAUSTYTOJAI 

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


