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Demokratai
KIEK KUR YRA BE

DARBIŲ

Laimėjo visoj šalyj
“SLAPIŲJŲ” EILĖS
ŽYMIAI PADIDĖJO

IR DARBININKŲ ŽINIOS

EKSTRA! Lapk. 5 d. 
kasykloj pas Athens, O., 
Įvyko sprogimas, užgriu
vo apie I 50 darbininkų. 
Manoma kad visi bus 
žuvę.

Lapkričio 4 d. balsa
vimai padarė didelę per
mainą S. Valstijų Kon
greso sąstato.

Prezidentas Hoover 
netenka kontrolės Kon
greso abiejose šakose —

McAlister, Okla. — Ka-) senate ir atstovų bute, 
syklos sprogime, kurs įvy
ko virš savaitė laiko atgal, 
užmuštų skaičius pasiekė 
29 darbininkus. Visų lavo
nai išimta.

Topic, O. — Kasyklų ope
ratoriams išdėjus praneši
mą kad nuo Lapk. 4 d. bus 
numušta algos, 300 anglia
kasių išėjo j streiką.

ŠiosGalveston, Texas.' 
valstijos uostų darbihinkai 
buvo apšaukę stoiką nega
lėdami susitarti su darbda
viais už algas. Dabar mo
kama 65c. į valanda, reika- . i .nlaujama 80c.

Statys tvenkinį. Suv. Val
stijų valdžia rengiasi statyt 
tvenkinį ant Kolorado upės, 
kurio pastatymas kaštuos į 
$70,000,000. Valdžia išlei
do firmoms pakvietimus 
duoti pasiūlymus. Darbas 
bus pradėtas apie Kovo mė
nesį. Bus darbo šimtams 
darbininkų kelis metus.

Philadelphia. — Pennsyl
vania gelžk. valdyba pra
neša kad tam gelžkeliui bus 
būdavojama naujų plieni
nių vagonų už' $5,000,000 ir 
apie 600 darbininkų bus 
pastatyta dirbti.

Viso bus pabudavota pus
antro tūkstančio vagonų.

Ragina budavoti. Prezi
dento Hoover’o sudaryta 
komisija parupinimui dar
bų bedarbiams pirmu savo 
žygiu sumanė atsišaukti Į 
visą šalį raginant kad im
tųsi budavojimo kas ką tik 
turi, jeigu tik rengėsi buda
voti. Dabartiniu laiku ga
lima pasibudavot pamuš ar 
kitokius budinkus 9 iki 20 
nuoš. pigiau. Prie to daug 
lengviau gauti bankuose pi
nigų budavojimui.

Nors jau trečias pre
zidentas iš Republikonų 

1 ir ta partija kontroliavo 
visą valdžią, dabar De
mokratai turės senate 1 
atstovu daugiau, pana
šiai bus ir atstovų bute.

Senato kandidatai ku
rie tik ėjo ant “šlapios” 
platformos tapo išrinkti 
ir jie atėmė iš Republi
konų devynias vietas.

Atstovų bute gavo 52 
vietas daugiau.

Visose valstijose De
mokratai nuveikė penkis 
ar daugiau Republikonų 
kandidatus ant guberna
torių.

ProhibiciĮos priešai ir 
atvirai tą skelbęsi sena
to kandidatai laimėjo — 

| Lewis iš Illinois, pra
lenkdamas dvi moteris 
“sausas” kandidates;

Morrow iš New Jer
sey,

Bulkley iš Ohio, ir k.
New Yorko valstijos 

gubernatorium laimėjo 
Franklin D. Roosevelt ir 
gi ant “šlapios” platfor
mos.

Mass., valstija atmetė 
savo valstįjinę prohibici- 
ją-

Greitu laiku prohibi- 
cija bus panaikinta, 
I 932 m. prezidento 
kimais.

gal 
rin-

100

Kalėdų švenčių laiku, pa
didėjus paštuose darbui, vi
soje šalyje Į paštus bus pa
imtą 228,000 darbininkų. Jų 
kvotimai riebūs daromi, kas 
paprastai būdavo kitais me
tais.' ■ ' ■ ■ ■ ' ■ - ■ •

LAUKINIAI IŠŽUDĖ 
ŽMONIŲ 

Tokio, Japonija. — 
Formora salos laukiniai gy
ventojai sukilę išžudė apie 
100 žmonių ir sugriovė vi
są miestelį. Laukiniai sa
los gyventojai nenori jiems 
užmetamos civilizacijos ir 
stengiasi Japonų atsikra
tyti. Ten pasiųsta Japoni
jos kariumęnė policijai į 
pagalbą.

Ant

Badona, Ispanija. — Ki
lo streikas kuomet dvi dar-' 
bininkų organizacijos tarp 
savęs susivaidijo ir jų ap
sišaudyme užmušta du,dar
bininkai. ■ ■ '

ANGLIJOS VALDŽIA 
GRIUS

Washington. — Žinovai 
tikrina kad Anglijos socia
listinė valdžia grius nesu
ėjus metams laiko nuo da
bar. Kad MacDonald dar 
laikosi valdžioje tai del to 
kad dabar Anglijoje siaučia 
didelė bedarbė ir krizis ir 
kitos partijos neturi noro 
eiti į valdžią nežinodamos 
ar jos galės ką pagelbėt be
darbiams. Jos leidžia so
cialistams — kurie skaitosi 
darbininkų išgelbėtojai — 
pilniausia pasirodyt kad jie 
nieko neįstengia padaryti.

AL CAPONE NORI TAI
KYTIS SU VALDŽIA 
Chicago. — Al Capone,

Chicagos niekšiškų biznių 
ir darbų caras, pasiūlė val
stijos teisėjus tokią išlygą: 
jis pasitrauks nuo visko ir 
paleis iš savo kontrolės dar
bų unijas ir kitokius savo 
legalius ir nelegalius 
nius jeigu jam pavelys 
ryt ramiai vieną biznį 
pardavinėti alų.

Valstijos teisėjas tą
metė pareikšdamas: “Tokia 
taika yra nesąmoninga. Ne
gali būti jokio kompromiso 
su beteise. Tai mano atsa
kymas”.

Šiose dienose nušauta du 
Al Caponio konkurentai.

biz-
va-

at-

SAKO BEDARBIŲ BUS 
5,000,000

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai sako kad 
šią žiemą bedarbių skaičius 
padidės, iki 5,000,000, ku
riais valdžiai reikės pra
dėt rūpintis. To pasekmėj 
apie 20,000,000 gyventojų 
— bedarbių, šeimynų — su
sidurs su skurdu ir jiems 
bus reikalinga 
galba.

Kalbama kad 
ne, susirinkus

greita pa-

Washingto- 
Kongresui 

Gruodžio mėnesį, bus rei
kalaujama paskyrimo $500,- 
000,000 bedarbių šelpimui 
ar gelbėjimui.

Jeigu tiek valdžia skirs 
įvairiems viešiems darbams 
tai bus reikalaujama kad ir 
valstijų ir miestų valdžios 
tiek skirtų, kas padarys di
delį sumą pinigų.

New Yorke Rugsėjo mėn.
bėgiu padaryta kontraktų 
naujoms budavonėms sta
tyti už $83,603,500. Viso šy- 
mėt per 9 mėn. New Yorke 
sukontraktuota arba užves
ta naujų budavonių už 
$727,408,100.

CHINAI GULA ANT 
KOMUNISTŲ

Genevoj, ‘ (Šveicarijoj, in-j Šanghai. — Žeme, vande- 
ternacionalę darbo organi- hiu ir oru Chinų naciona- 
zacija apskąitliuoja kad da-JLtų armijos traukia prieš 
bar pasaulyje yra 12,000,- komunistų ir banditų gau- 
000 bedarbių, bet sako šios! jas kurie kelintas mėnesis 

kaip terioja centralines vai-
ri____ T7_1 ___ ___ 'afiioc! n» irvo vioYiafinn cunv

1 bi kliūtis Įvedimui Chinijojj. 
ramybės.

Link Hunan ir Kiangsi 
pasiųsta 100,000 stipriai ap
ginkluotos kariumenės iš- 

! gelbėti gyventojus nuo rau- 
' donų jų priespaudos.

Vietomis komunistai jau 
apleidžia savo užimtus mie
stus.

Nacionalistų valdžios gal
va gen. Kai Šek pasiryžo 
neliaut karo iki komunistai; 
nebus išnaikinti.

uuu nedarnių, nei saito sios j"0 ncuniao wcucns 
žinios dar nepilnos. I kaip terioja centralines val- 

Suv. Valstijoms priskir-'stijas ir.yra vienatinė svar- 
ta 4,000,000 bedarbių, nors 
pati Amerika nepriskaito 
pilnai 3 milijonų ..bedarbių.

Francuzija turinti ma
žiausia bedarbių, nes esą 
užregistruota tik 1,000.

Austrijoj ęsą
Belgijoj ,
Kanadoj’
Čekoslovakijoj
Danijoj
Anglijoj
Vengrijoj
Italijoj
Holandijoj
Norvegijoj
Lenkijoj
Rumanijoj
Rusijoj
Švedijoj
Jugoslavijoj
Vokietijoj

156,000 
64,000 
20,000 
37,000 
25,000 

2,100,000 
20,000 

400,000 
25,000 
20,000 

240,000 
23,000 

1,125,000 
26,000 
7,000 

3,184,000

BRAZILIJOS NAUJA 
VALDŽIA VEIKIA

Rio De Janėiro.—- Tiktai 
mėnuo laiko truko ir dide
lėj Brazilijoj įvyko perver
smas ir nauja valdžia už
ėmė vietas. Prezidentu li
ko gen. Dr. Getulio Vargas. 
Vargas jau susidarė savo 
ministerių kabinetą ir pa
reiškė jog dės visas pastan
gas palaikyti šalyje tvarką 
ir sugrąžint gyvenimą į 
normales vėžes.

PALIUOSAVO 1,500 
KALINIŲ

Sofija, Bulgarija. — Ka
ralius Boris III delei savo 
vestuvių paleido iš kalėji
mo 1,500 politiškij kalinių.

Bulgarijos karalius per
eitą savaitę vedė Italijos 
kunigaikštytę Giovanną.

CHINAI ŲALI NUSIPEŠT 
SU RUSAIS

Chinų-Rusų užvestos de
rybos del Tolimų Rytų gel- 
žkelio nepriveda prie jokių 
pasekmių. Abi pusės pra-| 
dėjo traukti savo kariumė-f 
nes prie Sibiro-Mandžuri- 
jos rubežiaus.

DEL. D. JONO ŠLIUPO 70 METŲ AMŽIAUS 

SUKAKTIES

Ateinančiais 1931 metais 
Kovo 10 d. musų tautos Di
dysis Aušrininkas Dr. Jo
nas Šliupas švęs savo 70 
metų amžiaus sukaktį.

Jo nuopelnai Lietuvių 
tautai dideli. Todėl vertai 
yra nusipelnęs garbingą

sudaryti Dr. Jono 
raštų bibliografiją.
kuriuo nors budu

ŠTAI KUR KOMUNIS
TAMS DARBO!

Lapkričio pirmose dieno
se Abisinijoj, Afrikoj, at
sibuvo vainikavimas Abisi
nijos imperatoriaus, kurio 
titulas liko Haile Selassie I, 
viešpats karalius ant kara
lių Etiopijos.

Komunistams reiktų pa
sidarbuoti tokį titulingą 
juodą imperatorių išversti.

Ceremonijų matyti suėjo 
juodųjų pavaldinių iš toli
miausių imperijos kampų. 
Paskutinę dieną imperato
rius iškėlė visiems svečiams 
puotą — valgydino skania, 
žalia kraujuota mėsa visus, 
turtingus ir biednus, ir pa
valdiniai linksmai išsiskirs
tė i namus.

60 LAKŪNŲ UŽSIMUŠĖ
Londonas. —Skaitant ne

senai užsimušusius Angli
jos virš 40 lakūnų su kariš
ku lėktuvu, išviso šymet už
simušė 60 Anglijos kariškų 
lakūnų.

23 UŽMUŠTA ŽEME
w Batavia, Java. — Nu

slinkus nuo upės kranto že
mėn užgriūta arba į upę 
suversta ir užmušta 23 gy
ventojai.

padėti 
Šliupo

Visų 
galinčių prašoma prisidėti 
prie Dr. Jono Šliupo sukak
ties leidinio sudarymo.

Gerieji žmonės! Parem
kite kultūrinės vertės dar- 

1 vietą musų atgimimo isto-) bą 1. Siųsti medegą ir rašy- 
rijoje. Ir musų pareiga yra, ti 'adresu: 
minint visai tautai minėti
ną sukaktį, įrodyti Jubila-I 
tui kad jo asmuo ir darbai 
musų sąmonėj nuolatai gy
vi, kad su tikru širdingumu 
ir pagarba minime jo gyve
nimo ilgą sunkaus darbo, 
kovų, kentėjimų ir laimėji
mų kelią. Tai visų Lietu
vių pareiga!

Kad tinkamai pagerbus 
Jubilato asmenį, kad įver
tinus dar neįvertintus jo 
darbus del tautos atgimimo 
ir žmonių dvasinės laisvės 
tam reikalui yra norima 
sukakties proga išleisti lei
dinį, kuriame butų surink
ta Jubilato draugi] ir ger
bėjų atsiminimai ir doku
mentai padedanti nušviesti 
jo asmenį ir veikimą Ame
rikos laikotarpyje.

Tam įgyvendint yra krei
piamasi į visus Amerikos 

i lietuvius prašant, kurie 
j tai galėtų, surašius savo at- 
' siminimus siųsti žemiau nu
rodytu adresu. Turintieji 

j fotografijų surištų su Ju- 
j bilato asmeniu, šeima ar vi- 
I suomenišku veikimu, me-

J. V. Girdvainis, 
Šančiai, Estų g. 8 nr.

Lithuania.

pinigų

Ameri- 
padėtų 

minimo

P. S. Dr. Jonas Šliupas 
turi keliolika veikalų ku
riuos jo sukakties proga 
reikėtų išleisti. Pirm viso 
svarbu išleisti didelį moks
lą veikalą, “Senovės ir Vi
duramžių Medicinos Istori
ja”. Veikalas jau keli me
tai guli parengtas spaudai, 
nes autorius neturi 
jo išleidimui.

Gal atsiras "kas iš 
kos Lietuvių kuris 
arba pasirūpintų
veikalo išleidimu. Tėyyųės 
Mylėtojų Draugija rodos 
dar nėra išleidus nei vieno 
Dr. J. Šliupo veikalo. Gal 
pasiimtų nors “Senovės ir . 
Viduramžių Medicinos Is
torijos” leidimą? Pasvar- 
stykit savo susirinkimuose;

Kas norėtų susižinoti ku
riuo reikalu, rašyti adresu: 
Dr. Jonas Šliupas, Palanga, 
Lithuania.

Amerikos Lietuviai! Pa
dėdami išleisti D r. J. Šliu
po raštus įrodysite jam kad

30 UŽMUŠTA ŽEMĖS
DREBĖJIME

Ancona, Italija. - _ v - . - ,
lių 30 d. įvykusiame žemės (ra-šytų knygų ar straipsnių (ne veltui kelios . dešimtys • 
drebėjime šioje srityje už-prašomi atsiųsti. Ypatin- metų jūsų tarpe jo dirbta.

'■”""|)u gauti laikraš- J- V. Girdvainis.
“Aušra”, “Laisvoji Amerikos Lietuvių laik*- 

I Mintis”, “Unija”, kuriuose raščiai prijaučiantieji tam 
ĮJubilatas daugiausia rašė.) reikalui prašoma šį per- 
Jeigu kas galėtų prašoma) spausdinti.-

j pj ollUIIlvi lloK tl V clKHIl U, lllc-

_ Spalių' muarlb dokumentų ir jo pa-

mušta apie 30 žmonių, daugiai svar] 
kitų sužeista. Keli miestai Clus: 
apgadyta.

KOMUNISTAI PERSE
KIOJA ŽMONES

Maskva. — Areštuota 24 
žmonės įtarti ruošime suo
kalbio nuverst komunistų 
valdžią. Dauguma jų turė
jo aukštas vietas kooperati- 
vuose.

Tai greičiausia čekistų 
suokalbis prašalinti juos ir 
į jų vietas pastatyti savo 
brolius, gimines. Rusijoje 
užtenka kokiam žioplam ar 
kerštautojui prasitarti kad 
tas ir tas nori nuverst ko
munizmą, tuoj ir šaudomas.

UŽGRIUVO TRIS KALI
NIUS

Columbus, O. — Valsti
jos kaliųjų plytų gaminimo 
įstaigoj,'kasant žemę už
griuvo nuo kalno žemė ir 
užmušė tris kalinius.

8 prigėrė. New Jersey 
pakraštyje audrai užėjus 
sudužo jachtas, su kuriuo 
prigėrė 8 ypatos; šešios iš
gelbėta po 69 valandų, kuo
met juos užtiko kitas laivas 
valtelėj plukant.
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LAIŠKAI
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

“Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokais- 
konvertais) parsiduoda po 5c. Į kitus 
miestus užsakymai nesiunčiama mažiau 
kaip penkių (5) laiškų. Prisiųskit 25c 
pašto ženkleliais ir gausit 5 laiškus ir 5 
vokus. Laiškai tinkami, draugams, gimi
nėms ir pas mylimas paliktas Lietuvoje.

Pasirinkit iš sekančių (numeriais)
1— Musų Vilnius
2— Musų Šalele
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtini Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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DIRVA

Korespondencijos DAYTON Kanados
TORONTO

TTSBURGH
Iniaus praradimo su- 
uvės. Spalių 26 d. bu- 
surengta, pasidarbavus 
. 3-čiam Apskričiui, pa- 
jimas Vilniaus 10 me- 
zergavimo po Lenkais 
ktuvių. Vakaro pra- 
je, pakilus uždangai, 
Vincento choras po va- 
ste varg. J. L. Senulio, 
liausią užtraukė Ame- 
5 himną, po tam Vana- 
io “Ei, Pasauli, Mes be 
iaus Nenurimsim” ' ir 
keletą dainelių.
> dainų, 3-čio apskričio 
lininkas «J. K. Mažiuk- 
aaiškino šio vakaro liu- 
j sukaktuves. Toliau 
Savickas grojo smuiką, 
Virbickiutei akompa- 

iant pianu. K. Savickas 
pamėgo muziką kad 

ęs high mokyklą dabar 
vien muzikos ir moki-

rūkais važiavo automobiliu 
vėlai naktį ir užlėkė ant 
stulpo.

Dargis papasakojo is- 
ją Vilniaus įkūrimo, 
imino sapną ir kad jį 
ių krivaitis išaiškino 
Gediminas įkurs savo 
ir kad po visą pasaulį 
nbės Gedimino ir Vil- 
is vardas. Kalbėtojas, 
■damas po ranka Gedi- 
o paveikslą, kalbėdamas 

nurodinėjo, įr paskui 
ninė apie Lenkų užgro- 
ą musų sostinės, 
o jo kalbos dainavo p. 
menė ir jos dukrelė Vir- 
ja, V. Paulekiūtė ir A/ 
auskas. $
uvo piano muzikos, or- 
tro muzika, toliau dai- 
o Šv. Vincento parapi- 
vyrų choras, paskui vėl 
.sytas choras, ir vaka- 
užbaigtas Lietuvos him-

;uvo renkama aukos lė- 
padengimui, sudėta viso 
.32, likusieji pinigai pa
sta Vilniaus vadavimo 
litetui per Dr. Alseiką, 
teikia išreikšti padėka 
ems kurie prisidėjo prie 
parengimo darbu arba 

I programo.
J. Virbickas.

Ne tautiškas apvaikščio-! v 
jimas. Spalių 26 d. L. M. i 
D. salėje buvo surengta pa- ; 
minėjimas Vilniaus 10 me
tų užgrobimo, bet nors tai 
išpuolė Vytauto 500 metų 
mirties paminėjimo sukak
tuvės, SLA. 3-čiame apskri
tyje, kuris tą vakarą rengė, 
nesirado nei vieno kurs bu
tų norėjęs kad šiame apvai- 
kščiojime butų prasitarta 
nors žodis apie Vytautą.

Tiesa, nekaltinu viso ap
skričio, bet tik apskričio 
valdybą, kurios vienas ar 
du nariai persigėrę socializ
mu, ant Grigaičio patarimo 
nerado reikalo Vytauto ap- 
vaikščiojimą ruošti, o jo su
kaktuvių dieną, lyg ant pa
juokos, surengė Vilniaus 
užgrobimo sukaktuves, ku
rios išpuolė Spalių 9 d.

Gaila tų musų tautininkų 
kurie turi net savo vaikus 
pakrikštiję Vytauto vardais 
ir dirba SLA. 3-čiame aps
krityje neva Lietuvybės la
bui, o kai avinėliai užsilei
do socialistukams, kurie pa
sipriešino Vytauto sukak
tuves rengti.

Keistas tačiau apsiėjimas 
ir tų socializmo pakalikų: 
jie Vytauto neapkęsdami 
(turbūt už tai kad jis buvo 
kunigaikštis) nepaminėjo 
jo vardo jo 500 metų sukak
tuvių dienoje, o pasistatę 
jo dieduko Gedimino pavei
ksią garbino ir,.■didžiavosi.

BeUturbut tik del to kad 
Grigaitis užmiršo pasakyt 
kad nevalia Gedimino gar
bint. Kitą sykį kai bus 600, 
metų nuo Gedimino mirties 
sukaktuvių, musų 3-čio ap
skričio komitetas pasista
tys Vytauto paveikslą, o į I 
skiepą nuneš Gedimino pa
veikslą, nes taip bus Gri
gaičio pasakyta. Dar Gri
gaitis gal dagyvens iki 1940

■ metų....
Tokiu savo pasielgimu S. 

L. A. 3-čias apskritis pada
rė Pittsburgo Lietuviams 
amžiną gėdą! Tautietis.

Nelaimė su degtinėle ba
liuje. Spalių 25 d. Lenkų 
salėje įvyko Lietuvių R.-K. 
S. A. 191 kuopos rengtas 
balius. Kada prasidėjo pats 
smagumas, ant nelaimės at
sirado negeistini 
“sausieji” agentai, 
trukus jie surado

j Naujienos
MONTREAL

itpigino pieną. Pittsbur- 
srityje atpigino pieną 1 
ts nuo kvortos. Buvo 
14c., dabar parsiduoda 

13c. kvorta.

šeimos tragedija. Carri- 
cke praeitą pirmadienį su
sipykęs su savo pačia tlas 
Thompson, 35 m., nušovė ją 
ir pats nusišovė. Liko du 
vaikučiai.

svečiai, i 
Neilgai 1 

kur ten i 
užkišta du gorčių munšai- ; 
no, na ir pradėjo klausinė
ti kam tas skystimėlis pri
klauso; Visi dalyviai ir ko
mitetas tame momente liko 
dideliais blaivininkais ir vi
si rankas kratė kad nenori 
ir ne jų tas brangus “što- 
fas”, net pradėjo aiškinti 
kad neprieteliai kas nors 
tyčiomis pastatę.... (Ale
ir butą tų “neprietelių,” ne- 
skupių, net du gorčių atne
šė!).

Bet “sausieji” nepatikėjo 
pasiteisinimams ir surinkę 
keturis baliaus rengimo ko
misijos narius nusivežė į 
šaltąją, kur po užstatu ta
po paleisti iki teismui.

Labai gaila kad Lietuviš
ka organizacija turėtų nu
kentėti, vietoj tikėto uždar
bio, jeigu rastų kalta; tas 
taipgi subjauriotų ir visų 
Lietuvių vardą.

Tos' kuopos pirmininkas 
yra didelis blaivininkas, ir 
buvęs kandidatas į apašta
lus (kiti sako kad sėmina-

■ rijoj buvęs tik sargu). Kaip 
1 nebūtų, tokiai asabai nema-
• lomi važiuoti į šaltąją, o 

tie pašėlę Lietuviai juokia-
‘ si kai tyčia.

Tas; žmogeliu
• “veikėjas”,, dąug?u^sniagu-! 
! mų pridaręs pačiai pafapi- 
; jai, visi klebonai jį yra iš-
• si viję, ir šis klebonas taip
ogi buvo jį prasišalinęs, bet 
> vėl prisigeriųo.

Jam vadovaujant tapo
■ apšaukta “kryžiaus karas” 

Lietuviams kurie vadinasi 
tautiečiais. Jo pirmas di
delis atakas buvo tai kada 
čia lankėsi artistai Vana
gaitis ir Olšauskas. Jisai, 
gavęs kelis karštagalvius, 
surengė bažnyčios skiepe 
tą pat vakarą kortavimą, 
atitraukimui publikos nUo 
artistų koncerto ir paken
kimui jiems.

Dabar žmonės ir kalba 
kad jis kasė duobę kitiems 
kad įpultų už savo prakil
nų kultūrišką darbą, ir įsi
rito pats. ; Nugi Aš.

eptyni užmuštą. Perei- 
sekmadienį Pittsburgo 

;yje automobilių nelai- 
se užmušta septynios y- 
os ir apie 20 sužeistą, 
nas iš užmuštų yra Juo- 
Puskas, 19 m., iš Mun-

1. Jis su kitais dviem vy-

Nusižudė. Nesveikas ir 
neturintis darbo, Arthur 
Caldwell, 35 m., paprašė sa
vo žmonos einančios su du- 
terimis į bažnyčią kad pa
simelstų ir už jį. Pargry- 
žusios rado jį nusišovusį.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Paialpoi 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose* Nariai pri* 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai fauna laikraltf *"¥&• 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitis line adresui

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

ZXXXXXTXXXX)

COLUMBUS, O.
Nors čia ir nedaug Lie

tuvių yra, bet stengiasi ką 
nors turėti, ir jie turi Liet. 
Rymo Katalikų susivieniji
mo kuopą.

Kazio Juškos sūnūs pa
stojo į vietos bažnytinę ko
legiją, mokslas sekas gerai. 
Vyrešnėji jo duktė lanko 
high school. Nors tėvams 
yra didelės išlaidos moki
nant vaikus, bet Juškai su
pranta mokslo vertę ir duo
da vaikams progą mokslą 
atsiekt. Juškai yra ir “Dir
vos” skaitytojai.

Iš Clevelando čia atsikėlė 
didelė garvežių išdirbystė. 

.Šio< miesto darbininkams iš 
to gerti, bet nuostolis Cle- 
velanflui. Prie lokomotivų 
darbų dirba daug darbinin
kų. . , . , ■.,.. Pinavijas.

Lietuvių Balius. Kiek Mont- 
reale Lietuvių Katalikų; Iš 
Džiaugsmo Skolas 
šo. Lenkai Blogoje 
je. Ateivių vargai.

mus Tipas.
Spalių 18 d. Lietuvos Sū

nų ir Dukterų dr-ja buvo 
surengus balių, 'kuris pasi
žymėjo tuo kad iš 250 pub
likos apie 200 buvo vieni 
vyrai. Neturėdami su kuo 
šokti, dauguma nabagų nu
kėlė savo veikimą. į karčia- 
mas, kur grūmėsi' su alaus 
stiklais iki saliunus uždarė. 
.,;Iš merginų dauguma bu
vo' čia augusios, todėl mąd- 
niai buvo ir apsirėdžiusios 
ir madniai šoko. Ateiviams! 
prie jų prilygti sunku.

—Francuzų arkivysku
pas paskelbė laikraščiuose 
kad Lietuvių katalikų Mon- 
treale esama 2,000.

—Tūlas Povilas 
gavęs iš Amerikos 
vizą, taip nudžiugo 
rėjo išdumti Amerikon ne
užsimokėjęs už burdą. Tik 

, nespėjo.
—Vietos Montrealo spau

doje buvo paskelbta žinia 
, jog Galicijoje buvo Lenkų 

areštuotas Kanadietis žur
nalistas Frederick Day. Iš 
to vietos spauda: labai pasi
piktino, o čia esantį Len
kai pasįjųįo kad' ųiį Valdžia 
ten 'labai' apsiklĮųiliiu).'1

—Šie sunkus krizio metai 
ypatingai, -sunkiai krinta 
Lietuviams ateiviams ant 
pečių. Vienas ilabar laukia 
deportavimo- Lietuvos, kur 
irgi bus: ne pyragai, nes tu
ri žmoną ir du-vaikučiu ir 
ilgiems metams išnuomuo- 
tą žemę. Šį pavasari atvy
kęs jis tikėto, rojaus nera- 
do# ir gavęs ant gelžkelio 
dirbti, dirbo tik 6 savaites. 
Darbas buvo nelengvas, jis 
gavo vidurių ligą. Dabar 
kaipo nesveiką ir metų ne
išbuvusį Kanadoj, valdžia 
dykai grąžins į, Lietuvą.

Na, jis nors su gyvybe iš
liks. O čia tarp Lietuvių 
vaikšto kalbos apie užmuši
mą ar sunkius' sužeidimus 
'kelių Lietuvių, kurie bandė 
-prekiniais' traukiniais pa
važiuoti- kur dąrbo pajįę,š- 
koti. Kalbama kad net .gel
žkelio policiją porą Lietu
vių už tai nušovė. Bet tie 
gandai nepatikrinti.

—Kalbama jog Montrea- 
le gyvena įdomaus budo 
Lietuvis, kuris taip senai 
čia atvykęs jog tapo pra
mintas “Kolumbu”, reiškia 
su Kolumbu atplaukęs. Jo 
ypatybė ta kad atsigula lo
von, o palovyje pasistato 
dėžę bonkų alaus, tas bon- 
kas.iki dvyliktai'gulėdamas 
ištuština, o paskui, kai visi 
jau miega, jis atsikelia ir 
po stubą vaikštinėdamas 
dainuoja: “Jeząu, Jėzau, 
kokį sunkų-įcryžių tu neši”.

V.

Pamir- 
švieso-

Indo-

Strole, 
konsulo 
kad no-

šis-Tas iš Musų Judėjimo.
Musų raudonukai buvo 

aprimę su savo darbais, bet 
dabar jiems vėl užėjo karš- . 
tis. Bimbos iš Chicagos įsa- , 
kymu sumanė pasipinigau- , 
ti ir jam keletą dolariukų 
apieravojus.

Bimbos sėbrai tarėsi, gal
vojo kaip daugiau kores
pondencijų iš čia į jų rau
doną “Vilnį” padavus. Na 
ir perdirbę iš kitų laikraš
čių korespondencijas ėmė 
siųsti, o Bimba jas aplais- 
tęs dar raudonesniais da
žais sutalpino, pritepdamas 
ko ne visą -vieną numerį, o 
ji prisiuntę čia dykai dali
no ir pradėjo Tor onto j va
jų to laikraščio prenumera
toms. Vyrai ir bobelės pa
siėmę pundus to ’ laikraščio 
landžioja po Lietuvių na
mus, piršdami užsirašyti.

Bežebravojant užtinka ir 
tokis kurie jau 8—9 mėne
siai nedirba, na jiems paža
da kad sulauks rojaus jei
gu tą laikraštį skaitys, ir 
žiopliukai sukrapštę pasku
tinius centukus atiduoda, o

1 patys lieka alkani.
1 Laikas butų suprasti tuos 

žebrokus ir keno naudai pi
nigai eina. Juk iš bedarbių

■ naudojasi pulkai komunis
tų dykaduonių, kurie nie
kad nemylėjo darbo ir kei
kia tuos kas darbą išrado.

Jeigu Lietuvis nori susi
prasti, nori šviestis ir būti 
doru žmogum privalo skai
tyti rimtus, protą lavinan
čius tautiškus laikraščius.; 
Jeigu dabar negalit jų iš- 
siprenunieruotii,^ s paprašyki b 
pas savo draugus kurie jau 
ima, jie mielai duos. Skai
tykit “Dirvą”, kuri neveid
mainiauja ir nežada jums 
nei dangaus nei žemiško 
rojaus (ko kiti negali duo
ti), o tik teikia darbinin
kui apšvietą, pagal kurią I

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogu; iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST.
S. BOSTON,.. MASS.,, U.S.A. i

KOKS SANDAROS’ 
! TIKSLAS?

Kada “Tėvynė” socialis-, nybės” ir jų palaikytojų), 
tuoja, ir Lietuvos klausime Visuomenė tam netiki, žino 
kartais net nubolševikuoja, kad tai nudėvėtas vaikiš- 

” apie tai bei ne- kas argumentas, ir nuo tų 
laikraščių nenusisuka šalin.

“Sandara1 
burbteli.

Bet pasmerkt tikrus Lie- Smerkimas jų. “Sandaroje1 
tuvius ii“ tautystės palaiky- b 
tojus laikraščius tai labai ] 
greita. Tą aiškiai parodo i 
straipsnis tūlo “Rytų San- 
dariečio”, vardu “Pažinki
me Sandaros Priešus”, til- 
pęs “Sandaros” 44 nr. Su 
tokiu rašiiiiu “Sandarai” 
pasirodyti yra tikra gėda. 
Taip juodinti tautišką įstai
gą ir laikraštį, kuris palai
kė ir palaiko Sandarą, yra 
nedorą.

Štai kas prie to reikia pa
sakyti: primetimas “Vieny- Į 
bėį” bolševikams pataikavi
mo (ką Sandariečiai su Vi- 
taičiu primeta visiems “fa
šistams” ir sykiu “Dirvai”) 
parodo jų zuikišką baimę 
“fašistų” (“Dirvos”, “Vie-

pats darbininkas suranda 
sau gyvenimo kelius.

Skilo Jaunimo Sąjunga. 
Spalių 26 d. įvyko Jaunimo 
Sąjungos susirinkimas. Da
lyvavo nemažai narių ir 
svečių, nes buvo jaučiama 
kas tame susirinkime dėsis. 
Mat, šioj organizacijoj bu
vo nariais ir komunistai, ir 
socialistai ir tautininkai. 
Pagaliau parupo vieniems 
kitų atsikratyti, pertvarky
ti įstatus. Susirinkime ge
rokai patrukšmavus persi
skirta: senoji valdyba ūžė-; 
.n'iė' vadovauti savo, .^pąrųą, 
o komunistai išsirinko savo 
idėjos žmonėms naują val
dybą ir veiks paskirai. Da
bar čia yra dvi jaunimo są
jungos. Teks pamatyti ku
ri pasirodys tikra jaunimo 
darbininkų švietėja.

Žvangutis.

o laiškais kvietimas prigu
lėti Sandaroje (gavimui jų 
dolarių) yra- neišsivysčiusio 
poįitikierio dąrbas.

Sandara ^tautininkus be- 
fašistuodamą ir su bolševi
kais lygindama tiek nusmu
ko kad praeitas seimas ma
tė reikalo pasireikšti jog 
laikąsį sustoti niekais užsi
ėmus, o dirbti rimtą tauti
nį darbą.

Bet seimas išsiskirstė, ir, 
Sandaros centro; galveles, 

įvaro-savo seną darbą.
Viena kas lai buna “San

darai” aišku:, “Fašistai” — 
“Dirva” ir “Vienybė” jums 
nei vienam kelio nepastoja! 
ir jūsų (“karštų” “demok
ratų”) nesibaido;

Bet matyt kad “fašistai” 
jums baisus. Taigi štai re
ceptas išgyti nuo tos ligos: 

, “Tėvynė” atsidavė Grigai
čiui kad išgelbėtų ją nuo 

. komunistų, ir dabar Vitąi- 
, čiui niekas neįtikrins kad 

ne Grigaitis Susivienijimą 
nuo komunistų išgelbėjo.

“Sandarai” belieka pasi
vesti Grigaičiui kad išgelbė- 

5 tų ją nuo “fašistų”, ir už- 
. stos ramybė. >.

Tokią “Sandaros” takti-
■ ką matant'nežinai koks jos 

tikslas »/ar;socializmą au-
, ginti aii.tau^stę palaikyti, 
i ir vieną dieną tu esi San-
• darietis Lietuvystės palai-
■ kytojais,, o kitą dieną tau
• žeria per sprandą kam nesi 
- atkaklus: partijos rėksnys 
S ir neremi Grigaičio nusta

tyto programo prieš Lietu-
. vystę, Sandarietis.

KALĖDŲ DOVANOS
TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas.

M Užrašykit saviškiams Į Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 
metuose pralinksminsit visą kaimą. ★ Taipgi užrašykit 
“Dirvą” savo giminėms ir draugams gyvenantiems Ame
rikoje ir kitose pasaulio dalyse. Jei negalit ant metų tai 
nors ant pusės metų — pusei mėtų pusė kainos.
Atriaujinkit ir savo prenumeratą metams ar nors pusei.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

PINIGU SIUNTIMAS
“ĮJIRVOS” Agentūra taipgi siunčia pinigus į Lietuvą— 

‘"‘Kurie manot siųsti pinigais, neužtęskit siuntimo ilgai, 
tada gaus prieš Kalėdas ir apsidžiaugs jūsų prisiminimu.

“Dirvos” Agentūra turi padarius sutartis su Lietuvos 
Bankais, kurie išmoka pilną sumą kiek siunčiama, arti
miausiame priėmėjo pašte. Musų kursas žemas.

Kreipkitės tuojau: vietiniai atsilankykit ypatiškai (ofi
sas atdaras vakarais iki 8 vai.), o iš kitų miestų siųskit 
pinigus laišku čia nurodytu kursu, kas yra su persiunti
mu. Pinigai bus tuoj išsiųsti ir gausit už juos paliudymą.

DIRVA 6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.



L. D. K. VYTAUTO 500 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI

Parašė JONAS MORKŪNAS
(Skėmiai, Baisogalos p., Kėdainių ap.)

(Sulyg “Dirvos” suruošto Vytauto Paminėjimui Eilių 
Konkurso, Autorius už šias eiles gauna 100 litų.)

Šimtametės žalios girios Lietuvoj šlamėjo:
Ir šlamėdamos per amžius sargyboj stovėjo.
Jos gražioj gimtinėj savo naktimis svajojo
Ir drąsiai iškėlę -galvas išdidžiai rymojo.

Taip galingos, gražios girios sargyboj stovėjo 
Ir žydrias dangaus mėlynes per amžius žavėjo, 
Kai jos supamos vėjelio naktimis dainavo, 
Tai ju garbanas žaliąsias žvaigždelės bučiavo.

Ir ne viena skaisti žvaigždė, girių suviliota, 
Leidos degdama erdvėmis į jų gražų plotą; 
Skrido žvaigždės sidabrinės iš dangaus žydrinės, 
Kur šlamėjo žalios girios ant žemės krutinės.

Girios snausdamos, pamatę žvaigždę atplasnojant 
■Ir pražilusią mėlynę perlų šluota šluojant, 
Jos džiaugsmu šypsniu nušvitę ir rankas ištiesę 
Sekė krintančią žvaigždelę iš padangių šviesią.

Bet žvaigždelė nepasiekus žemiškos krutinės, 
Neperskriejus dar žydriosios dangiškos mėlynės, 
Staiga žaibu suliepsnojus j perlus subyra, 
Ir lyg sapnas, lyg svajonė erdvėje išdyla.

Vien tik žvaigždės sidabrinės matė girių plotus 
Mirgančiom sidabro upėm, ežerais nuklotus, 
Ir gėrėjosi žvaigždelės giriomis gražiomis, 
Sau kalbėdamos naktimis, liusdamos dienomis.

Nes saulėtos, gražios dienos spinduliais nukloję
Tik šypsojosi. žvaigždejem*s girias pakavbję. 
Ir taip slinko amžių amžiai, o girios žaliavo, 
Ir jose malonias dainas Lietuviai dainavo.

Jie dainavo su paukšteliais girių gilumose, 
Ir girdėjos vien tik džiaugsmas ir laimė dainose. 
Niekas nedrumstė ramumo, jie visad dainavo, 
Ii’ tuomet kaip skambios girios snaudė ir sapnavo.

Čia visur didžiausi laiižai per naktis liepsnojo,
Ir ištolo jų pašvaistės žėrėjo tamsoje,
Lietuviai aplink apsėdę sau dainas dainavo,
Jųjų skambios, gražios dainos giriomis bangavo.

Pasipuošę lokių kailiais ir lazdom’s ginkluoti, 
Jautės girių karalaičiais Lietuviai barzdoti.
Visados drąsiai kovojo su žvėrim’s plėšriausiais, 
Su juodais gaurotais lokiais ir Stumbriais pikčiau

siais.
Prie kiekvieno girioj laužo tie žvėrys dribsėjo, 
0 kai vyrai kailius nėrė, vaikučiai žiopsojo;
Ir kiekvienas mažytėlis drąsą išugdinęs,
Kai užaugo, drąsiai kovės, dirbo del tėvynės.

Kartais tuos Lietuvių laužus aplinkui apstoję 
Gaujos alkanų grobuonių ištolo tykojo, 
Bet nedrysdavo jie pulti girių karalaičių, 
Nei žilų, senų senelių, vaikų, nei mergaičių.

Lietuviai tų didžių laužų niekad negesino,
Nes ugnies rausvi liežuviai tuos žvėris baugino.
Visados laužai liepsnojo, stulpai durnų kilo, 
Ir dangaus skaisti mėlynė tą šalį pamilo.

Ir žilasis mėnesėlis girių sužavėtas,
Joms šypsojos plačiu veidu, lyg jų numylėtas,
Ir ne sykį spindulėlis pro šakas nukritęs
Greitai alpdavo glėbyje, nedrąsiai nušvitęs.

Vien tiktai dangaus žydrinė matė girių plotus 
Sidabriniais ežerėliais, ir upėm vingiuotus, 
Ir gėrėjos mėnesėlis, mirgančios žvaigždelės 
Kad taip gražios, stebuklingos Lietuvos girelės.

0 tos girios šimtametės išdidžiai rymojo
Kaip žvaigždelės nemiegoję apie jas svajojo,
Tos giružės labai tąnkiai naktimis šlamėjo
Ir jausmingai su žvaigždelėm’s atdusiais kalbėjo.

Ir žvaigždelės pamylėjo tas gražiąsias girias, 
Tokias žavinčias, malonias, paslaptingas, tylias.
Ir štai vieną gražią naktį žvaigždė nusileido
Ir prisiglaudė prie žemės žydinčioje veido.

Čia žvaigždelė ilgus metus žemėje gulėjo 
Beklausydama kaip girios griaudė ir šlamėjo.
Čia žvaigždelę šaltos rasos ir snaigės bučiavo, 
Rustus vėjai ir paukšteliai jai dainas dainavo.

Girios žvaigždei pasakoja kas jose gyvena, 
Ir taip primena Lietuvių garsią tautą seną, 
Bet žvaigždelė ta atsako: Senai tą žinojau, 
Ir tą tautą pamylėjus aš čia atplasnojau.

Štai padangėje žvaigždelės — tai žemės karžygiai, 
0 jų mirgančioj! šviesa — tai nuveikti žygiai;
Štai tenai, žydrioj mėlynėj, kur žvaigždelės žvilga, 
Tai ne žvaigždės, bet didvyrių linksmai sielos mirga.

Kai didvyris kovoj miršta, jo siela plasnoja,
Tai padangėj tuoj nauja vėl žvaigždė suliepsnoja, 
0 kuomet amžiai prabėga, siela žemėn gryžta, 
Tai tas mirusis didvyris gamtą vėl išvysta.

žvaigždės-kuno nepalieka, bet su ja plasnoja 
Į tą gimtąją šalelę kur jį šaukia, moja, 
Tada krinta šviesi žvaigždė į tą žemės plotą 
Kur karžygio ilgi amžiai su priešais kovota. 

Ar jus žinot, žalios girios, kas jus pamylėjo? 
Su manim karžygio siela į žemę atėjo! 
Gimė Vytautas garbingas, Lietuvos galiūnas, 
Tai Keistučio ir Birutos didžios meilės sūnūs!

Girios džiaugsmu suskambėjo kai tą sužinojo, 
O Biruta prie lopšelio Vytauto rymojo;
Ji naktimis nemiegojo supdama lopšinę,
Ir džiaugsmais, saldžiom svajonėm gaivino krutinę. 

Ir skambėjo plačios girios, jų dainelės kilo, 
Bet žvaigždelė tyliu balsu į girią prabilo: 
“Cit, linksmoji giružėle, paslaptį išduosiu 
Ir likimą kunigaikščio tau papasakosiu:

Pragarsės šis kunigaikštis po pasaulį platų, 
Ir išplės tėvynės ribas per keliolik metų;
Bus garsus, garbingas vadas, iš visų narsiausias, , 
Ir istorijoj per amžius iš visų žymiausias.

Jis nuveiks stipriausius priešus ir sutrins jų galią, 
Tų kurie šiandieną ginklus prieš Lietuvą kelia. 
Bet žiloj senatvėj savo sutiks skaudžią dalį 
Ir su skausminga širdimi apleis šį pasaulį.

Bet jis mirs ne del senatvės, ne kovų laukuose, 
Del karališko vainiko, mirs lovoj, namuose.
Taip garbingas kunigaikštis sielvarte nutilsiąs, 
Nes jo pusbrolis Jogaila jį skaudžiai apvilsiąs.

Jis pagrobs, išplėš vainiką, tą garbės karūną, 
Ir nustums j šaltą kapą Lietuvos galiūną. 
Tad pravirks tauta Lietuvių, girios suvaitosit, 
Bet už atliktus jo darbus jį amžiais minėsit.

Suliepsnos vėl padangėse naujoji žvaigždelė 
Ir vilios ją ilgus amžius gimtoji šalelė!....” 
Čia žvaigždelė tyliai, tyliai kažin ką šnabždėjo, 
Ir giružė sušlamėjus raudoti pradėjo.

ARGENTINA
KUNIGŲ “MISIJOS”

Buenos Aires.
1929 m. buvo čia iš kur 

tai atkeliavęs (sakoma iš 
Su v. Valstijų) Kun. Dak- 
nys, kuris tuoj griebėsi or
ganizuoti parapiją. Dalinai 
jam tas pavyko, sutvėrė 
Šv. Jono Draugiją, žmo
nės noriai rašėsi, nes čia ti-

raštį”, ir išleido vieną nu
merį savo laikraščio, kurį 
pavadino “Švyturys”. Tas 
jo “Švyturys” tik švystelė
jo ir užgeso. Gi buvo pa
skelbta prenumeratos rin
kimas ir kunigo paskatinti 
daugelis siuntė pinigus tam 
nesamam laikraščiui užsi
prenumeruoti. Na ir “tė
velis”, surinkęs prenumera
tas, pasiėmęs draugijos iž-1 

kinčių Lietuvių randasi ga-. 
na daug. Pamaldos buvo 
laikomos vienoj Seleziečių | 
bažnyčioj, kur susirinkdavo 
gana daug Lietuvių. Bet 
tas neilgai tęsėsi, nes Kun. 
Daknys pradėjo maišytis 
politikoj ir avelės pradėjo 
jo neklausyti, neiti į jo šau
kiamus susirinkimus, taip 
pat ir į bažnyčią, išskiriant 
jo ištikimuosius. Matyda
mas kunigėlis kad jau visai 
nusipolitikavo, pasiėmęs tos 
draugijos iždą, kuriame jau 
buvo virš 300 pesetų, saky
damas kad “tai mano alga”, 
dingo iš Buenos Aires ir 
po šiai dienai nežinoma kur 
jis randasi.

Šymet atsirado kitas, bis- 
kį gudresnis, Kun. Janilio- 
nis, sako atkeliavęs kur tai 
iš Afrikos, pasivadinęs sa
ve “literatu”, “žurnalistu” 
ir tt. Jis irgi griebėsi dar
bo: sutvėrė Šv. Kazimiero 
Bendruomenę ir pradėjo tą 
patį ką darė ir Daknys, sa
kydamas: “Čia aš dirbsiu 
Lietuvių ir Lietuvos labui”. 
Na ir pradėjo “dirbti”: tuoj 
griebėsi už laikraščių: pri
kalbino p. Jakubaitį atimti 
iš socialistų laikraštį “P. A. 
Naujienas”, kurį p. Jaku- 
baitis finansavo, ir pavesti 
jam. Tas buvo padaryta. 
Kunigas pakvietė tūlą Goš
tautą laikraštį redaguoti. 
Pirma to tas laikraštis nie
ko rimto skaitytojams ne
suteikė, gi redaguojant tam 
Goštautui visai nieko neiš
ėjo, nes jis pasirodė toj sri- 
tyj mažai nusimanąs..

“Negerai”, sako kunigas. 
“Imsiu aš pats leisti laik-

BIZNIERIAI
Kurie biznieriai norit skelbtis ju

damų paveikslų programe, kaina to
kia: $1 už žodį. Atsišaukit aiškiai 
surašydami savo skelbimą ir pri- 
siųskit money orderiu:

J. K. MILIUS 
3251 S. Union Ave. Chicago, Ill.

Sako

GEORGE 54 
PARKER

The Parker Pen Company 
Prezidentas

Fontaninių plunksnų ir paiielių 
iidirbyatės pionierius

Apie

LUCKY STRIKES 
Pagarsėjusį Spraginimo 
Metodą — kuris apima Ultra

Violetiniu Spinduliu 
naudojimą

• \

“Žmonės trokšta geros rūšies produktų 
— ir patenkinti šį reikalavimą — kiek
vienas biznierių vadas turi pašvęst savo 
laiką ir pinigus išvystyti puikesnę savo 
produkto rūšį. Jūs pripažinot šitą didelį 
reikalavimą naudodami Ultra Violetinius 
Spindulius ‘Spraginti’ LUCKY STRIKE 
tabakas—tai yra moderniško gabumo 
kirtis.”
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Tauta džiaugės, tik giružė vis gailiai raudojo, 
.Apie Vytautą garbingą ir*žygius svajojo, 
Nes giria tik težinojo Vytauto likimą, 
Jo garbingus karo žygius ir dieną mirimo.

Dienos hėgo, metai slinko, giružės žaliavo, 
O Lietuviai linksmas dainas su paukščiais dainavo. 
Ir išaugo Kunigaikštis Lietuvos Galiūnas — 
Ir jo vardas praskambėjo lyg erdvėj perkūnas.

Sudrebėjo ir Europos viešpačiai-galiunai, 
Nes kur Vytautas tik jojo liko kraujo liūnai; 
Kur su kardu užsimojo tenai priešai krito, 
O nuo jo garbingų žygių Lietuva nušvito.

Lenkai, Rusai ir kryžeiviai pyko ant Lietuvio 
Ir nerimo iš pavydo del linksmaus jų būvio, 
Nes čia giriose paukšteliai jiems dainas dainavo 
Ir gegutės raibonėlės jiems gražiai kukavo;

Čia gražiuose aržuolynuos’ slėpės šventi rūmai, 
Ir dienas-naktis padangėn kilo, plaukė -durnai; 
Tuose rūmuose dievaičiams aukas atnašavo, 
O krivaičiai dievų valią žmonėms pranašavo.

Ten kur čirios gilumoje xx.šš osr;kdelejeau 
Taip gyveno musų bočiai girių tankumynuos 
Ir galingą laisvės dvasią savyje uždinos, 
Ir išaugo jų širdyse laisvė mylimoji, 
Ir visa jų laimė buvo — tai šalis gimtoji.

Čia jie gimę, čia jie augę, čia žaidę, juokavę, 
Ir malonias, linksmas dainas su paukščiais dainavę, 
Nieko svetimo nėtroško, nieko nenorėjo, 
Vien tik savo gimtą kraštą ir girias mylėjo.

- Čia vaidylos, vaidilutės, čia ugnis šventoji, 
Čia giružės, čia paukšteliai, čia šalis gimtoji; 
Čia sobydos, čia namai jų, čia dainų lopšinė 
Taip pritraukė, prijaukino Lietuvio krutinę.

(Bus daugiau)
dą, ir dar kaip girdėti iš 
vieno Lietuvio pasiskolinęs 
tūkstantį pesetų, iš Buenos 
Aires išvažiavo. Žinoma, 
kunigėlis negryš, taip ir to 
žmogelio paskola,

Dabar jau antru kartu 
musų tikinti žmoneliai ta
po apgauti. Ar ne laikas 
butų susiprasti' ir neįsileis
ti daugiau į savo tarpą to
kių vilkų? J. S. Kalnėnas.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siųst 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.

| DETROIT |

Spalių 26 d. apsivedė p. 
Gotis su Elena Verpečins- 
kaite. Vestuvėse dalyvavo 
daug svečių vietinių ir iš 
kitur. Iš Thomas, W. Va., 
atsilankė jaunosios tėvai.

Darbai dirbtuvėse nepa
gerėjo nei kiek. Nors mie
sto valdyba ir kiti deda vi
sas pastangas darbus page
rinti, bet mažai ką gali pa
daryti, nes bedarbių yra di
delės minios. Ateina žie
ma, bus vargas biedniems 
darbininkams.

Ne veltui Lietuvių klubas 
rengia balių Lapk. 8 d., su 
tikslu pagelbėti neturtin
goms šeimynoms. Kurie iš
gali! parenikit tą naudingą 
sumanymą.

Netoli Detroito, Ecorse 
miestelyje, National Steel 
Corp, baigia būdavoti sau 
milžinišką plieno ir geležies 
išdirbystę $25,000,000 ver
tės. Nekurie tos dirbtuvės 
skyriai jau dirba, o nuo 15 
d. Lapkričio mano pradėti 
veikti pilnai. Pinavijas.

DAUG GERŲ DOVANŲ
Mes užrašome visus laikraščius 

Amerikos ir Lietuvos ir duodame 
didžiausias dovanas prie to, ypa
tingai kas užsirašys “Dirvą“. Su
sirašyk su mumis, pamatysi kaip 
apsimoka skaityti ir naudą iš to 
turėti. Prisiųšk savo antrašą.

L. A. Laikraščių Agentūra
214 Grand St. Candy Store 

BROOKLYN, N. C.

"Gab um o Kirti s" s

I

Visi žino, kad saulės šviesa išnokina — užtat 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra Violet Ray. LUCKY 
STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada rūkėt, 
pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso tabako 
Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, kad 
karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus!

“Its toasted”
Jusu Gerkles Apsauga—Prieš knitejJmus—prieš kosulį

Faktams įrodyti publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. George S. Parker asmeniškai liudyti ir pereiti pasižymėjusių asmenų raportu ., 
’une lūdijo K Y STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Parker pranešimas yra šiam puslapy.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.
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Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

SUKILK1T, DARRRBININKA1!"
*-----------------------—

Komunistai platina viso
mis išgalėmis baltus lape
lius, raudonomis raidėmis 
spausdintus, Angliškoj kal
boj, kuriuose rašoma:

“Rusijoj nėra badavimo. 
Sukilkit ir nuverskit šią. 
prakeiktą kapitalizmo sis
temą, paimkit j savo ran
kas šią šalį ir veskit ją dar
bininkų interesams.” Ir tt.

Šitaip sako tie kurie Ru
sijos nematė ir nežino.

Kurie Rusijoj gyvena, pa
tys rašo sekančiai:

“Sovietų Rusijoj vėl už
ėjo ypatingai sunkus laikas 
su maistu. Jo toli gražu 
nėra tiek kiek žmonėms 
maitintis reikia. Todėl Mas
kvoj jau išleistas naujas de
kretas, kuris nustato kas 
kiek maisto gali gauti. Mie
sto gyventojai padalinti j 
7 rūšis pagal savo ‘politinę 
vertę’. Pirmon kategorijon 
ineina pramonės darbinin
kai ir teknikai. Visai ne
gauna maisto davinio as
menys kurie turi ką nors 
bendro"1 su tarnavimu tiky
bos reikalams. Jų šeimos, 
išskyrus vaikus iki 14 me
tų, taip pat negauna mais
to davinio.”

Galim suprast kaip “pa
valgę” Rusijos žmonės jei 
gali gaut duonos pusę sva
ro j dieną.

Bet Rusija maisto turi t— 
ji veža javus Į kapitalisti
nes šalis ir parduoda, carai 
iš to sau milijonus pilasi. 
Jie laukia dienos kada “per
sivalgę” sovietų žmonės su
kils ir juos išvys.

kartotinai kryžiavojasi kad 
jis yra ir geras Lietuvis, ir 
geras patriotas, ir karštas 
Sandarietis, bet visomis iš
galėmis kovoja prieš tuos 
tautiečius kurie Susivieni
jimą gelbsti ir palaiko, ku
rie įstengė parodyt S.L.A. 
nariams skirtumą tarp Lie
tuvio ir komunisto, per ką 
SLA. išliko nuo bolševikų 
užgrobimo.

Ar daug reikėjo, “Tėvy
nei” laikantis griežtos so- 
cialistiškos politikos per ke
lis pastarus metus, nieki
nant Lietuvos valdžią ir 
ją palaikančius čia žmones, 
kad visi SLA. nariai pa
mestų skirtumą tarp Lietu
vio ir komunisto ir be jo
kio pasipriešinimo užleistų 
Susivienijimą j komunistų 
nagus?

Nors “Tėvynė” giriasi 
kovojanti prieš bolševikus, 
kurie užpuola ir drasko Su
sivienijimą, bet ji daug at
kakliau kovoja prieš tauti
ninkus, del jų pažiūrų skir
tumo, kurie yra tikri SLA. 
palaikytojai ir išgelbėjo tą 
pačią redaktorišką vietelę 
p. Vitaičiui, kuriai komuni
stai jau savo redaktorių tu
rėjo paskyrę.

Tautininkai žino kur rei
kia kovoti su komunistais

ir nenori “Tėvynės” redak
torių sulaikyti nuo gynimo
si nuo raudonųjų, bet “Tė
vynės” redaktorius, atsida
vęs su kunu ir dūšia Gri
gaičiui, ant tautininkų už 
jų pagalbą tik spjaudo ir 
kuodaugiausia dirba ardy
mui vienybės tarp tikrų S. 
L. A. narių už jų kitokius 
įsitikinimus.

Bet to “Tėvynės” redak
torius ir pasens o nesupras, 
torius ir pražils o nesu
pras.

Šie nauji prenumeratoriai

(Tąsa iš pereito num.)

Lietuva labai nukentėjo delei to suki
limo. Vilniaus universitetas buvo užda
rytas (1832 m.). Drauge buvo uždarytos 
ir Lenkiškos mokyklos, jų vieton Rusijos 
vyriausybė ėmė steigti Rusiškas mokyklas. 
Panaikino bajorų savivaldybę, panaikino 
užsilikusią dar Baltarusiuose uniją, visus 
unitus prijungė prie stačiatikių tikybos 
(1839 m.). Atmainė Lietuvos Statutą, jo 
vieton 1840 m. įvedė Rusijos įstatymus. 
Iš bajorų atėmė daug žemių. Lenkij reik
šmė Lietuvoje žymiai sumažėjo.

Žydą Pastatė Pirmoj 
Vietoj

Anglijai suvaržius Žydų 
imigraciją į Palestiną, su
judo viso pasaulio Žydai 
protestuoti.

Anglijos Žydai surengė 
tam tikrą puotą, kurioj bu
vo pakviestas ir garsus An
glų rašytojas George Ber
nard Shaw. Jis savo kalbo
je į radio, kuri buvo leidžia
ma per visą pasaulį, pasta
tė Žydą Einšteiną pirmoj 
vietoj iš visų “visatos tvė- 
rėjų”-tyrinėtojų.

Štai kaip Shaw išskaitė 
žymiausius visatos tyrinėk 
tojus nuo 2,500 metų atgal: 
Einstein, Euclid, Ptolemius, 
Kepleris, Kopernikas, Aris
totelis, Galilėjus ir Newton.

Shaw pasireiškė kad jis 
neturi neapikantos Žydams.

Baudžiavos Panaikinimas
Pirmus žingsnius valstiečių būvio pa

gerinimui padarė caras Povilas I, išleisda
mas ponams uždraudimą reikalauti iš val
stiečių daugiau negu tris dienas darbo per 
savaitę.

Caras Aleksandras I 1808 m. leido po
nams paliuosuoti savo valstiečius iš bau
džiavos. Bet ponai liuosu noru nelabai 
skubinosi baudžiauninkus paliuosuoti. Lie
tuvoje dvarininkas Ignas Karpis testamen
tu suteikė laisvę visiems savo valstiečiams 
1809 m., bet be žemėą. 1816 ir 1817 metais 
paliuosuota iš baudžiavos, be žemės, Kur
šio, Liflendijos ir Estonijos valstiečiai. 
Norėdami žemės įsigyti, valstiečiai turėjo 
ją pirkti iš ponų, darydami tam tikras su
tartis. Mikalojus I suteikė iždo valstie
čiams savivaldybę (1837 m.) su savo susi
rinkimais, teismais ir renkamais valdinin
kais.

landžio mėn. prie Mediekių buvo sumušti 
didesni sukilėlių būriai, jų vadai, Kolyška 
ir Sierakauskas, buvo suimti ir mirtimi 
nubausti. Likusieji sukilėlių būriai išsi
blaškė. Muravjovui liko išgaudyti sukilė
liai, užslopinti visokis pasipriešinimas, ką 
jis atliko su didžiausiu žiaurumu. Labiau 
kalti buvo tuojau pasmerkiami mirtin, ki
ti išsiunčiami Sibiran.

Muravjovas ilgam laikui nustatė Lie
tuvoje rusinimo politiką, kurią palaikė ir 
jo įpėdiniai, Vilniaus general-gubernato- 
riai. Tikyba ir kalba labiausia skyrė Lie
tuvą nuo kitų Rusijos kraštų, todėl Rusai 
pirmiausia suvaržė bažnyčios veikimą, pa
naikino daug vienuolynų, atėmė daug baž
nytinių turtų ir išdalino stačiatikių cerk
vėms. Visus kunigus atidavė griežtai po
licijos priežiūrai. Mokinius katalikus ca
ro dienomis verstinai varinėdavo į cerk
ves klausyti stačiatikių pamaldų. Užgy
nė vietinių kalbų vartojimą mokyklose ir 
viešose įstaigose., Mokytojais į visas mo
kyklas skyrė tiktai Rusus stačiatikius. Kad 
ir tėvai namie nemokytų savo vaikų Lie
tuviškai, užgynė skaudžiai privatinį vai
kų mokymą. Atėmė iš bajorų arba pri
vertė parduoti daug dvarų, juos gavo Ru
sai dvarininkai. Suvaržė katalikams že-
mių pirkimą.

prisidėjo prie knygos 
išleidimo:

Jurgis Andriuškevičius iš 
Brooklyn, N. Y., rašo: Aš 
irgi stoju į knygos “Vytau
tas Didysis” prenumerato
rius: siunčiu $5, iš jų $2 už 
mana “Dirvą” ir $3 už dvi 
knygas ‘Vytautas Didysis’, 
kurių viena bus man, o ki
ta mano broliui Adomui gy
venančiam Alytuje.

Kažin kur daugiau musų 
Brooklyniškių kad nepatė- 
miju užsirašant tos knygos, 
ar jie nemoka skaityt ar 
nenori žinot istorijos? Jei
gu patys nenori lai užpre
numeruoja Vilniečiams Lie
tuviams, kur Lietuviškos 
knygos labai reikalingos.

Barbora Dvilaitė iš Chi
cago, III., prisiuntė antrą $1 
už kitą knygą “Vytautas 
Didysis”, kurią išrašo į Lie
tuvą Karoliui Mejeriui.

Vladas Kačinskas, Ams
terdam, N. Y., prisiuntė $2 
už savo “Dirvą” ir $1.50 už
knygą “Vytautas Didysis”.

Kaip tą Sugromulioti?
Nesenai “Vienybės” re

daktorius pastebėjo “Tėvy
nės” redaktoriui sekančiai: 
“SLA. yra Lietuvių tautinė 
organizacija, jos tikslas yra 
vienyti visus Lietuvius, nes 
jame priklauso visokių min
čių ir partijų bei neparti
nių Lietuvių.”

SLA. organo “Tėvynės” 
redaktorius 44-me numery
je atsako Į “Vienybės” re 
daktoriaus pastabą sekan
čiai:

“SLA. organas visuomet 
laikėsi ir laikosi neitraliai 
visų partijų, tikybinių ir 
politinių grupių darbuotėje 
iki tos partijos ar grupės 
neliečia SLA. reikalų.”

Paskui nupasakoja kaip 
bolševikai lindo Į organiza
ciją ir stengėsi užkontro- 
liuoti Susivienijimą, prieš 
ką “Tėvynei” reikėję kovb- 
ti, o ne tylėti.

Tas gerai, reikėjo su bol
ševikais kovoti, bet kovojo 
ir gal dar daugiau padėjo 
Susivienijimą nuo bolševi
kų apginti ir kiti tautiški 
laikraščiai, negu pati “Tė
vynė”, kuri savo “demokra
tinėmis parliamentarizmo 
nuotaikomis” Susivienijime 
bolševikų priveisė ir užar- 
tavojo juos savo nusistaty
mu prieš Lietuvą, kas kaip 
tik tiko į komunistų dūdą.

Keisčiausia tai tas kad 
“Tėvynės” redaktorius pa

KAD Aš GALĖČIAU
Kad tik galėčiau 
Po dausas skrajoti, 
Tuoj aš norėčiau 
Pas tave plasnoti....

Kas ankstų rytelį, 
Vėlų vakarėlį 
Lankyčiau svirnelyj 
Tave, mergužėle.

Aš dausų aukštybėm’s
Kaip aras plasnočiau, 
Matomom’s gražybėm’s 
Tave vainikuočiau.

Iš vargo svajonU 
Tau vainiką pinčiau, 
Perleistų dejonių 
Žodelius priminčiau....

Džiaugsmo lakštingėle,
Ilgiuos aš nūdiena,
Bet tu, mergužėle, 
Ar meni man’ vieną?

Aš svajaiš pas tave 
Skrendu kuodažniausia, 
Užmirštu ir save 
Del tavęs, mieliausia....

Arutis.

LAUDIES DAINA
Ei, žalia, žalia, žalia giružė, 

( Toje giružėj tamsus turmužis.
Toje giružėj tamsus turmužis,
Tame .turmužyj jaunas bernužis.

Jis nežinojo šaltos žiemužės,.
Šaltos žiemužės, nei vasaružės.

Jis nežinojo aušružės auštant,
Aušružės auštant, saulutės tekant.

Ei, mesčiau, mesčiau aukso žiedužį
O kad išmuščiau turme langužį.

O kad išmuščiau turme langužį,
Kad jis žinotų auštant aušružę,

Kad jis žinotų aušružę auštant,
Aušružę auštant, saulelę tekant.

Ei mesčiau, mesčiau sniego gniuštužę,
Kad jis žinotų šaltą žiemužę.

Ei mesčiau, mesčiau meirunų šluotą 
Kad jis žinotų jog vasaružė.

Valstiečių paliuosavimą iš baudžiavos 
galutinai atliko caras Aleksandras II. Bau
džiava į jau. buvo atgyvenus savo amžių. 
Kituose Enl’bpos kraštuose ji jau buvo pa
naikinta, todėl ir Rusija negalėjo-ilgai lai
kyti be teisių milijoninių minių valstiečių.

Petersburge buvo įsteigta komitetas 
apsvarstymui kaip geriau atlikti valstie
čių paliuosavimo darbas. Kauno, Vilniaus 
ir Gardino gubernijų dvarininkai pirmuti
niai padavė prašymą į tą komitetą, išreikš
dami norą paliuosuoti savo valstiečius. Ta
čiau Petersburgo komiteto jau buvo nusta
tyta kad paliuosuojant valstiečius reikia 
jiems pripažinti ne tiktai sodybos, bet ir 
reikalingas žemės gabalas lauke. Valsty
bė turėjo užmokėti dvarininkui už žemę, 
valstiečiams pripažystamą, o valstiečiams 
buvo uždėta priedermė išmokėti tą pasko
lą valstybei per 49‘/2 metų. Paliuosavimo 
manifestas buvo paskelbtas Vasario 19 d. 
1861 metais. Lietuvoje valstiečiai gavo tą 
žemę kurią jie dirbo baudžiavoje būdami.

Maištas bajorų sukeltas Lietuvoje 1863 
metais paragino vyriausybę labiau užtar
ti valstiečių reikalus ir geriau prižiūrėti 
kad žemės pripažinimas valstiečiams bu
tų atliktas valstiečiams geresnėmis sąly
gomis.

1863 metų Sukilimas ir Muravjovas
Lenkai, stengdamiesi atkovoti savisto

vybę, 1863 metų pradžioje vėl padarė su
kilimą prieš Rusiją. Padrąsinti Francu- 
zijos imperatoriaus Napoleono III priža
dėjimais, prie sukilimo prisidėjo ir bajo
rai, galingi savo turtais ir vienybe. Su
lenkėjus Lietuvos bajorija, pripratus po
litikos dalykuose visame pasekti Lenkus, 
surengė sukilimą Lietuvoje. Ir čia susi
darė po girias ginkluotų sukilėlių būriai ir 
pradėjo karą su Rusija. Lietuvoje sukili
mas šalininkų daugiausia turėjo Kauno 
gubernijoje, ypatingai Panevėžio apskri
tyje. Sukilimas, kaip galima buvo iškal- 
no spėti, pasisekimo neturėjo. Francuzi- 
jos ir kitų valstybių užtarimas pasibaigė 
tik žodžiais. Rusija pamačius kad nei vie-

Taip surakintą Lietuvos gyvenimą iš
laikė per 40 metų. Bet Lietuviai, kuo la
biau spaudžiami tuo labiau mylėjo ir bran
gino savo tėvų kalbą ir tikybą, todėl rusi
nimo politika nepasiekė savo tikslo.

Norėdama galutinai surusint Lietu
vius, Rusijos vyriausybė uždraudė jiems 
vartojimą savų knygų, spausdintų Loty
niškomis raidėmis, prie kurių Lietuviai 
buvo pripratę, ir mėgino primesti Rusiš
kas uaid.es, Lietuviškam raštui, Tuomi tL 
kėjosi privesią Lietuvius prie užmiršimo 
savo kalbos ir priėmimo Rusiškos. Pra
džią tam draudimui padarė Muravjovas, 
įsakydamas 1864 m. mokyklose vartojamas 
knygas spausdinti valdžios pinigais Ru- 

■ siškomis raidėmis, o 1865 m. generalgu
bernatorius Kaufmanas visai užgynė leis
ti Lietuviškas knygas Lietuviškomis raidė
mis. Lietuviai Rusų ribose visai neteko 
teisės spausdinti savo knygas, ko nebuvo 
draudžiama jokiai kitai tautai.

Negalėdami Rusijos ribose spausdin
tis savo knygų, Lietuviai ėmė jas spaus
dinti Prūsuose ir slaptai per sieną gaben
tis. Pradžioje spausdino tik elementorius 
ir maldaknyges, paskui ėmė išleidinėti ir 
laikraščius, kuriuose buvo aiškinama rusi
nimo politikos nedori tikslai, ir žadinama 
tautinė Lietuvių dvasia. Pirmas toks laik
raštis, “Auszra”, pradėjo eiti 1883 metais.

Daug žmonių už Lietuviškų knygų ir 
laikraščių platinimą nukentėjo, bet Rusų 
valdžia negalėjo to darbo sulaikyti ir buvo 
priversta tą uždraudimą panaikinti — ir 
štai Gegužės 5 d., 1904 metais, Lietuviai 
atgavo savo spaudą.

Per 40 metų draudimas Lietuvių spau
dos atsiliekė į musų žmonių švietimąsi. 
Toliau nuo Prūsų sienos žmonės ėmė mo
kinti vaikus iš Lenkiškų elementorių, kas 
prisidėjo prie išauginimo lenkuojančios 
gentkartės, kuri dar tęsėjo iki nepriklau
somybės atgavimo.

(Bus daugiau)

Andrius Valinčius, New 
Britain, Conn., užsimokėjo 
$1.50 už knygą “Vytautas 
Didysis”.

Benediktas Meskis iš Le
wiston, Me., prisiuntė bo- 
nų kuponą už $2.50; iš jo 
$1.50 už “Dirvą” ir $1 už 
knygą “Vytautas Didysis”.

Benediktas Tamošaitis iš 
New Britam, Conn., rašo: 
rrišiUnciu $1.50 už 'knygą 
“Vytautas Didysis”, kai ji 
bus gatava malonėkit pri
siųsti.

Florence Dagilaičiutė vie
tinė, užsirašė knygą “Vy
tautas Didysis” užsimokė
dama $1.50.

KAS DAUGIAU?
Neatidėliokit nei dienos 

ilgiau neužsirašę populiarės 
Lietuvos istorijos “Vytau
tas Didysis”, nes gali jos 
jums netekti kaip kitų pas
tarais laikais išleistų “Dir
vos” knygų neteko. Lei
džiame jų apribotą skaičių, 
ir kurie liksit be knygos tie 
liksit be jos ant visados.

Šis yra pirmas pasikėsi
nimas išleisti diktoką Lie- 

I tuvos Istoriją Amerikoje po 
kelių desėtkų metų, po iš
leidimo Dr. Šliupo ir Sima- 
no Daukanto istorijų.

Bet šis sykis jau yra pas
kutinis, ir Amerikoje jau 
niekas daugiau jų neleis.

Leidžiama knygos Lietu
voje, bet del jų kalbos ne
suprantamumo jos Ameri
kos Lietuviams darbinin
kams nesuprantamos. Ku-

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvčn, pas daktarą, pas barzda-
skutj, pąs siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo---. 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

rie neįsigysit knygos “Vy- 
- tautas Didysis’ dabar tai ir 

liksit nepažinę Lietuvos is
torijos.

Siųskit “Dirvai” $1 arba 
$1.50 su savo aiškiu vardu 
ir antrašu.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

na Europos valstybių nedrys del Lenkų 
pradėti karo su Rusija, pasiryžo kuosmar-| 
klausia sukilimą numalšinti. Tam tikslui i 
Vilniaus general-gubernatorium paskyrė 
Mikolą Muravjovą (Gegužės 1 d., 1863 m.).| 

Muravjovui atvykus į Vilnių, sukili-l .
mas buvo beveik visai užgniaužtas. Ba-p3

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c

REIKALAUKIT “DIRVOJE"

201 N. Wells St., Room 1904 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

Lietuvos Pasiuntinybė 
2622—16th St. N. W. 

Washington, D. C.
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(Tąsa iš pereito num.) nis. Žemaičiai tada dar tik buožes ir ak
meninius kirvius naudoji), neturėjo kito
kių ginklų, ir geležis buvo mažai žinoma, 
ją naudodavo tik užjūrio atėjūnai.

Gerai įsigyvenus ir susitaikius su Že- 
niaičiais, Geruta toje vietoje supylė labai 
aukštą kalną, kuris ir po šiai dienai stovi, 
bet žymiai sumenkėjęs, Kastyčio piliakal
niu vadinamas. Tokius kalnus pajūryje 
Vikingai budavodavo visur, tėmijimams 
toli iš jurų užeinančių priešų.

Gerutos Augimas
Pirm negu patirsim kas privertė ją 

Čia atbėgti, kas toliau čia dėsis, ir negu pa
matysim kas buvo už plačių, nepereinamų 
girių Lietuvoje toliau nuo pajūrio, pažiū
rėkim į “Juros Mergos” jaunystės dienas, 
jos augimą ir ką ji pergyveno iki atvyko 
į Lietuvą.

Torolfas sulaukęs mažos Gerutos ne
pradžiugo bet susiraukė ir apsimetė ap
maudą, todėl galima suprasti kad netekus 
tėvų mergaitė atsidūrė šaltose, neprielan
kiose aplinkybėse. Torolfo žmona jau au
ginėsi dvi mergaites ir vieną sūnų, ir nors 
pagal Torolfo įsakymą turėjo augint ir 
Geruta, ji tą auginimą atliko tikrai pamo- 
tiškai, ir mergaitė pradėjo išsyk sunkų 
gyvenimą. Jei butų buvęs vaikas tai kas 
kita, dabar gi trys mergaitės jų namuose, 
visos mažos, o vaikas vos vienas, iš kurio 
irgi negreit Vikingas taps.

Torolfas buvo Vikingas pilnoj to žo
džio prasmėj ir gyveno ne iš žemės bet iš 
vandens, iš juros, nors tikrenybėje tik ju
ra nuplaukdavo, o naudą imdavo iš kitų 
žemių gyventojų, kurie užsiėmė žemės dir
bimu ir medžiokle. Juroje tik tada gau
davo naudos kada užpuolęs kitus laivus 
apiplėšdavo; bet tas ne visada sekėsi, nes 
ir pats būdavo apiplėšiamas. Geriau vie
nok buvo Vikingu būti, bastytis juromis, 
audras ir kaitras nešti negu ramiai sau 
Žemę dirbti ir iš jos misti. Užtai Žuvėdų 
laukai neduodavo naudos ir reikdavo vyk
ti kitur grobinėti. Vieno ko vengė Vikin
gai tai plėšti savo šalies žmones, savo ka
raliaus pavaldinius, o visas kitas pasaulis 
priklausė nuo jų malonė, jei įtengė įveik
ti. Taigi jie veikė daugiau kaip plėšikai, 
o ne kaipo kariauninkai, ir užpuolimus 
darydavo slapta prisitaikę ant mažų so
dybų.

Katras vadas buvo gabesnis plėšimuo
se, daugiau narsių vyrų turėjo ir daugiau 
naudos parsigabendavo, buvo garbingesnis 
kitų akyse, nes tose dienose plėšimas ir 
žudymas kitų žmonių buvo garbė. Nuo 
čia ir Torolfo žygius minėsime iš gerosios 
pusės kaip jie išrodė Vikingų akim, ir Ge
rutos prietikius turėsime garbingais skai
tyti.

Tik kelias vasaras išsibastęs juromis, 
Torolfas dasiprotėjo kad ta jam pavesta 
auginti mergaitė galės būti jam naudinga 
— taip jis buvo juros kelionėmis užimtas 
ir apie tai visai'nepagalvojo.

Sugryžęs vieną rudenį, kada jurų pa
kraščiai pradėjo jau klotis ledu, ir pasi
ėmęs ant kelių Gerutą pradėjo galvoti:

— Tu esi duktė jarlo Jorvaro, ar ne 
taip? Tavo tėvui turėjo likti didelės Gran
maro žemės; jo dabar nėra, ir nėra kitų 
įpėdinių kaip tik tu.... Na kad taip aš 
pabandyčiau tavo vardu tas žemes valdyt? 
Kaipo tavo giminę ir globėją tavo žmonės 
mane priims ir rems, kada pažadėsiu tave 
išauginęs atiduot tau šalies valdžią.... 
Juk dabartinio valdovo tavo motinos žmo
nės neapkenčia....

Mergaitė krapštinėjo savo augytojo 
apvalkalų žibučius, visai nesuprasdama 
kas tai yra būti valdove ir kad jai kur 
nors priklausytų kokia ten žejnė.

Vikingas užsimąstė ir nutilo. O tuo 
tarpu jo galvoje siautė mintys ir ruošė jį 

I į darbą. Nutarė laukt pavasario, ir vyks 

Ši “Juros Merga” buvo duktė Hilde- 
gunos ir Jorvaro. Kada jos tėvas ir moti
na su kunigaikščiu Granmaru vyko j Up
salą taikos daryti, mergaitė buvo palikta 
namie, taigi ne visi tos šeimos nariai žuvo. 
Jeigu tai butų buvę sūnūs vietoj dukters, 
tikrąi kitokie dalykai butų nutikę, bet, 
kaip išsykio sakėme, taip buvo Praamžiaus 
skirta, ir taip dėjosi. Kuomet parėjo ži
nia apie žuvimą mergaitės tėvų, senesni 
kunigaikščio patarėjai jautė kad kas nors 
jieškos ir mergaitę nužudyti, išnaikinimui 
visų tos giminės narų, todėl pasiskubino 
ją pasiųsti toliau j pietus, į Skaniją, kur 
gyveno Granmaro giminietis jarlas To
rolfas.

Mergaitės vardas buvo Gerutha, kaip 
ją Žuvėdai vadino, o Lietuviškai lengviau 
ištarti Geruta, taigi nuo dabar ją Gerųta 
ir vadinsime.

Nežinia ar nuo savo augytojo Torol
fo,'kurs buvo pilnoj prasmėj jurų žygūnas 
Vikingas, ar nuo savo tėvo, kurs taipgi bu
vo jurų karžygis, Geruta įgavo nepapras
tus gabumus jurų karžygystės, — kas ją 
ir Į Lietuvą atvedė, ko nebūtų galėję įvyk
ti jeigu ji butų buvus paprasta rami mer
gaitė, kaip buvo daugybė kitų jos laikų 
mergaičių, nors ir Vikingų dukterų.

Galima sakyt kad ji turėjo įgimtą sa
vo tėvo, Jorvaro, narsumą ir palinkimą 
prie drąsių darbų, o Torolfas tik davė jai 
progas toje linkmėje vystytis.

Jos tėvas, kaip . atmename, Žuvėdijoj 
pas Granmarą ątsiraęlo nežinia iš kur, to J 
padavimai nepasako, Apdel jis gal buvo -ir' 
iš Lietuvos, užtai paskui ir Geruta pasi
rinko sau apsibuvimui žemę skersai juros. 
O gal Jorvaras tik retkarčiais Lietuvą ap
lankydavo, o Gerųta nors' ir jąunutė ga
vo girdėti apie tą gausingą šajį, ir kada 
pačiai reikėjo kur glaustis, pasirinko gra
ži) Žemaičių kraštą.

Kaip ten nebuvo, tačiau Geruta savu 
laiku su dideliais būriais jurų' bastūnų 
atvyko, išlipo ir apsibuvo Lietuvoje ir pa
siryžo apsigyventi; kas norėjo ją išvyti 
turėjo surinkti dideles spėkas, nes jos Vi
kingai buvo parinkti stiprus, smarkus vy
rai, tinkanti tokiam gyvenimui, gerai ap
siginklavę kirviais, jiešmais, kardais, ir 
variu apkaustytais skydais, pro kuriuos 
vilyčia negalėjo peršant, o iš arti prieš Že
maičių buožes jie gabiai atmušė savo di
lgeliais kirviais.

Laikui bėgant, įbauginti Žemaičiai 
pradėjo kalbėti, apie “Juros Mergą” su pa
garba, nes matė jos smarkumą, sumanu
mą, ir tuoj pradėjo patirti kad atėjūnai 
nesistengia daugiau plėšti ir pasitenkina 
tuo ką paėmė ir kiek reikalinga jų sutil- 
pimui. Taip tai įsikūrė Žemaitijoje pir
mutinė Skandinavų sodyba, po kurių vė
liau daugiau sodybų susikūrė, bet vienos 
buvo išnaikintos laikui bėgant, žmonės pa
sišalino arba susiliejo su Žemaičiais ir li
ko savais. Vėliau vėl bandė įsiveržti kitos 
Vikingų gaujos, kurioms kelią pastodavo 
pirmiau apsigyvenusieji, iki gabaus atėjo 
laikai kad ir patys Skandinavų karaliai vy
ko į Lietuvą užkariauti arba plėšti.*

Po kurio laiko Geruta padarė su Že
maičiais taiką ir gyveno ramiai, prižadė
dama pačiame Žemaičių krašte nejieškoti 
grobių, ir visi sutarė bendrai gintįs nuo 
kitų užpuolikų, kurių vis naujų atsirasda
vo, atvykdami pasiplėšti šioje srityje. Tai
gi “Juros Merga” tapo Žemaičiams ne 
priešas bet globėja ir su laiku jie pripra
to laikyti ją savo užtarėja, nes tie amžiai 
buvo ankstyvi žmonių vystymosi amžiai, 
kada dar Lietuviai gyveno paskiromis gru
pėmis, neturėjo jokių valdovų ir buvo ma
lonėjo kitų kas buvo stipresnis, ir smarkos-

’Apie Skandinavų karalių' žygius į Lietu
vių žemes plačiau pažymėjau pirmesnėje savo 
apysakoje, “Baltijos Aras’’.

tada su savo kariauninkais-bastunais pa
reikalauti Gerutos žemių. Granmaro žmo
nėse irgi ėjo kalbos kad liko gyva įpėdi
nė, Jorvaro ir Hildegunos duktė, kurios 
teisę prie valdymo jie gins. Tą žemę dabar 
valdė Ingvaldo brolis Olavas, kurio žmo
nės irgi nekentė.

Desėtkais laivų pavasarį atplaukė To
rolfas ir jo narsus Vikingai iššaukė Olavą 
į karą. Pajutęs svetimus užpuolikus, Ola
vas leidosi į jurą pasitikti ir sugrusti juos 
į vandenį. Narsus skaitėsi Olavas ant van
dens, bet nežinojo kokį sutinka, taigi kaip 
greit išplaukė į jurą taip greit pralaimėjo 
ir pats vos gyvas išspruko. Laivų laivai 
jo vyrų turėjo prigerti, ir Torolfas dasi- 
mušė ant sausžemio. Nors žmonės slapta 
iš to džiaugėsi, bet gelbėt bijojo, ir Torol
fas tapo apsuptas ir suimtas kada Olovas 
sulaukė daugiau pagalbos. Jis ir jo vadai 
buvo nuteigti nukirsdinti, o iki ryto užda
ryti kalinin. Visi laukė ryto ir pabaigos 
savo gyvenimo — ir tai delei Gerutos.

Rytui auštant, aplink kalėjimą rinko
si Olavo budeliai ir ruošėsi padaryti galą 
Torolfui ir jo vyrams, bet labai nustebo, 
nes kalėjimą rado tuščią, visi imtiniai pa
bėgę. Mat, aplinkiniai žmonės, žinodami 
dalyką, nakties laiku atidarė kalėjimo du
ris ir nelaisvius išleido. Su jais pabėgo 
ir daug tos srities jaunų vyrų, kurie pri

Šiuomi norime atkreipti visų “Dirvos” skaitytojų domę į naują apysaką 
“Juros Merga”, kurios daugelis jau senai laukė pasirodant. Tai yra 
dar viena K. S. Karpavičiaus ilgų apysakų, paliečianti tolimą Lietuvos 
praeitį, Lietuvių santikius su ankstyvais Vikingais jurų bastūnais. Apy
saka prasideda Žuvėdų žemėje už Baltijos juros, bet paskui persikels į 
pačią Lietuvą. Skaitymo bus visam metui. ★ Todėl šiuomi paragina
me “Dirvos” skaitytojus atnaujinti savo prenumeratas, atnaujinti pre
numeratas saviškių kuriems užrašėte į Lietuvą ir kitose šalyse, kad ne
nutruktų skaitymas šios žingeidžios apysakos. Taipgi kviečiame užra
šyti “Dirvą” kitiems ir pakalbinti savo draugus ją skaityti. Atminkit— 
“Dirva” iš skaitytojų nieko neprašo, bet jiems duoda daugiau negu ku
ris musų laikraštis gali įstengti duoti. Skaitykit ir platįnkit “Dirvą”!

“DIRVA” 

stojo Torolfui tarnauti, sustiprindami iš
naikintas jo vyri) eiles. Taip baigėsi Ge
rutos žemių atjieškojimo žygis, bet jiems 
reikėjo jieškoti naujų vietų slėptis nuo 
Olavo keršto.

(Bus daugiau)
4* * *

40 METŲ SENUMO TAUTIŠKA 
DAINA

(Šitaip Lietuvos atgimimą išpranaša
vo vienas poetas, K., kurio čia paduo- 1 
mados eilės tilpo viename Amerikos

leidinyje 1890 metais:) 
Nepražuvo Lietuva dar, 
Nei šlovė, dalužė, 
Dar mus broliai jaunutėliai — 
Užtekės žvaigždužė!

Dings mus priešai kaip pragaišta
Rasa nuo saulelės,
Ponavosim mes, broleliai, 
Savoje šalelėj.

Galvą, širdį mes padėsim
Už savo valnybę,
Ir prikelsim seną šlovę,
Lietuvos didybę!

Ei, ei, mieli broliai,
Nemiegokim kaip ikšiolei,

" Ei, ei, atsibudę
Atjieškosim ką pražudę!

PER TVORA
PASIDAIRIUS

NA TAI

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Sveiki, gyvi, prieteliai ir 
prietelkos, draugai ir drau
gės ir maži draugučiai. Pa
velyki! persistatyti:

Aš esu Gerb. Asilas, ir 
prašau į mane atsinešti su 
pagarba ir pašėnavone.

Aš dairysiuos per tvorą 
ir pasakosiu jums visus ge
rus ir blogus pletkus, ką tik 
kur užgirsiu ar nujausiu.

Virš tvoros matot mano 
dvi kojas, kaklą, galvą' ir 
dvi ausytes. Bet anoj pu
sėj tvoros yra dar kas dau
giau mano anatomijos, o 
ant galo ir graži uodegytė, 
su kuria kartais kaip kam 
turėsiu uždrošt per usus.

Trumpai šnekant pasaky
siu kodėl “Dirvos” Gerb. 
Juokų Red. mane sau į ben
dradarbius užkvietė.

Aš esu garsus visame 
pasaulyje, apie mane žino 
visi: geltoni; raudoni, juo
di, rudi ir balti žmonės. Aš 
moku visas kalbas, o labiau
sia žioplių ir jiems gimi
ningų tautų.

Su manim lyginasi daug 
filosofų, mokslinčių, advo
katų, redaktorių ir pieme
nų. Daug mano vardą ne
šioja neužsitarnaudomi tos 
garbės, prieš ką aš garsiai 
protestuoju.

Taigi, trumpai šnekant, 
pasakysiu kodėl “Dirvos” 
gerb. Juokų Red. mane į 
bendradarbius užkvietė:

Kada jis mane susitiko, 
tuoj užkvietė į savo juokų 
kampelį ir prašė rašyt, ra
šyt ir rašyt: nuo filosofijų 
iki durniausių dalykų, už
tikrindamas kas aš liksiu 
garsiausias ir mylimiausias 
iš visų “Dirvos” rašytojų.

Paklausiau kokį atlygini
mą duos, pasakė kad mokės 
po šimtą dolarių į savaitę. 
Bet aš pasakiau: kas man 
pinigai, aš noriu garbės, ir 
išsiderėjau kad rašysiu jei
gu mano paveikslą į “Dir
vą” įdės, daugiau man jo
kio atlyginimo nereikia.

Trumpai sakant, gerb. 
Juokų Red. man pasakė 
kad “Dirvoj” visko yra, bet 

• nėra gerų juokų. Tai aš 
nusijuokiau, o jis išgirdęs 
klausia manęs: Ko tu juo
kiesi? Aš pasakiau: Vis
kas pasaulyje yra juokas, 
ir viskas kas laikraščiuose 
rašoma yra vieni juokai, 
daugiau rfieko. Tada jis 
atsiliepė: Tau gal juokai, o 
kitiems net ašaros ir kerš
tas, nes musų laikraščiuo
se daugiau nieko nėra kaip 
tik keiksmai ir pagieža.

Tada aš supratau kad 
gerb. Juokų Red. nori “Dir
vai” tokių juokų kokius tik 
aš galiu parašyt, o ne re
daktoriai ar politikieriai.

Taigi, trumpai sakant del 
Ito aš “Dirvoj” atsiradau.

1 Tikrai žinau kad aš jums 
patiksiu, bet netikrinu ar 
jus man patiksit.

Kas turit ko paklaust ar 
pasiskųst, ar šiaip ką vį- 

i suomenei pasakyt, rašykit 
Į į mane.

Su pagarba Gerb. Asilas.



DIRVASINTAUTAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

gražinimo darbus. Iš kal
vių prie bažnyčios reikalin
gus darbus atliko J. Dum
čius.

1925 m. tam tikros ūki
ninkų sąjungėlės buvo pa-

! Akrono Naujienos

statyta gera muro pieninė, 
kuri higieniškai įtaisyta,

Apie 15 kilometrų į šiau-jparapijonys ir, miestelio gy- 
nuo Naumiesčio (Suval- ventojai susitarę pradėjo „ _ _ .

joj), randasi neperdidelis j statyti naują muro bažny-Į gerai atlieka darbą ir savo 
gaminius net užsienin siun
čia. Patys ūkininkai,.gerai 
supratę pieno ūkį, savo pie
ną pagal išgalę duoda į pie
ninę, iš ko turi gerokai pel
no.

1928 m. tapo pastatyta 
graži ir jauki vakarėlių ir 
šokių salė. Esant naujai 
bažnyčiai, pieninei, kitiems 
žymesniems namams ir 
daugeliui naujų gyvenamų 
namų naujų, miestelis atro
do visiškai naujas ir tik ne
senai pradėjęs kurtis: Šiaip 
miestelis Lietuvoje mažai 
yra žinomas ir mažai pa
garsėjęs.

Gatvių miestelyje mažai 
tėra pravedžiota ir tos pa
čios nebrukuotos, išskyrus 
plentą. Gyventojai daugiau
sia susitelkę gyventi prie 
pat. plento, todėl miestelis 
turi keistą išvaizdą, siauras 
bet ilgas. Gyvenami namai 
nusitęsia abiem plento pu
sėm veik visą kilometrą il
gio..

i 1929 m. įsteigus pilnai 
veikiantį pašto, telegrafo ir 
telefono agentūrą, iš ko 
miestelis ir apielinke turi 
daug patogumo, nereikia 
keliolika kilometrų keliauti 
į kitą miestą, viskas galima 
atlikti čia pat.

Elektros šviesos ir kitų 
į patogumų miestelis*'dar ine1“ 

turį,-bet greitoj ateityj ma
noma įtaisyti elektros sto
tis, kas Ruoš miesteliui vėl 
naują patogumą.

Poeto Vaičaičio gimtinė
Reikia priminti kad Sin

tautuose yra gimęs ir' au
gęs vienas ir žinomų Lietu
vių dainių-poetų, Pranas 
■Vaičaitis, kurs gyvas būda
mas daug darbavosi pačia
me Sintautų miestelyje ir 
jo apielinkej yra parašęs 
daug gražių dainelių bei ei
lučių. Taip pat ir numirę? 
Pranas Vaičaitis yra palai
dotas Sintautų kapuose — 
dabar jis ilsis savo jaunys
tėje vaikščiotame kalnely
je, kur gyvas būdamas gal 
nekartą uždainavo toj vie
toj gražią dainelę. ■ Dabar 
ten jį slegia pilka žemelė 
amžinai. Prano Vaičaičio 
kapas randasi veik vidury
je kapinių, kapas tvirta ge
ležine tvora apsuptas ir pa
statyta granito paminklas 
su jo atvaizdu, kas atkrei
pia praeivio akis ir prime
na jog čia ilsisi daug dir
bęs ir visų mylimas dainius 
Pranas Vaičaitis.

Sintautų jaunimas
Sintautuose organizacijų 

neperdaug yra. Jaunimo 
i organizacijų yra šios, susi
darę iš apielinkės ir vieti
nio jaunimo: Pavasarinin
kų kuopa, Lietuvai Gražin
ti Draugija, Jaunoji Lietu
va ir šaulių būrys. Prie to 
dar yra bažnytinis jaunųjų 
choras, kuris gana gerai 
laikosi ir gražiai pagieda. 

I Tas chpras yra dalyvavęs 
antroj Dainų šventėj, kur 
neblogai pasižymėjo.

J. Stankevičius.

iestelis, Sintautai. Siu
ntai guli gražioj vietoj, iš 
'tų pro pietinę miestelio 
įlį teka nelidelis upelis, 
mta. Upelis gražiai ap- 
igęs alksniais, kurie vie- 
mis sudaro net diktus al- 
nynus.
Per pati vidurį miestelio 

geras plentas, ateinąs 
Naumiesčio, kuris te
eina ta pačia linkme į 
kiek didesni miestelį, 

ikius, tuo vardu apskri- 
js miestą. Išėjęs iš Šakių 
de 4 kilometrus pavirsta 
paprastą vieškelį, šakiai 
.ndasi 10 kilom. į šiaurę' 
io Sintautų. Be to dar į 
niautus ineina platus vie- 
elis nuo Lukšių. Ir dar 
aip keliolika siaurų vieš- 
dių\ sueina į miestelį . iš 
ipertolimų apielinkių.

na
10
LU
tą

Miestelio įsikūrimas ir 
dabartinė išvaizda

Sintautai nors šiuo laiku 
a dar nedidelis miestelis, 
t jo kūrimosi pradžia, yra 
ma sena. Iš ko tas mies- 
lis turėjo pradžią nėra ži- 
ų. Bet žmonių padavimai 
ko kad koks tai dvarpo- 
s del savo garbės ir pa
rodymo maldingumo pa- 
atė Sintautuose mažą1 me
nę bažnyčią, ir apie ket- 
rta dalis kilometro nuo 
įžnyčios į pietvakarius 
įvė sklypą žemės kapams, 
ii pastatyta bažnyčia ir 
ipai sutvėrė naują para- 
ją ir sudarė visą pradžią 
įbar esančio miestelio.
Ta bažnytėlė stovėjus ne- 
irį laiką, bet dar prieš ka- 
, per sargo neatsargumą 
įsidegė ir sudegė. Tuo- 
irt nors ir labai mažai 
trapijai esant buvo nepa- 
gu be bažnyčios, tat vėl

MEDŲ AMERIKOS 
UNIJA

NEWWRK0 i 
įgįįBįffiįįf KLAIPEDA .

ffiDBtaaS KEIIASf SIETUVĄ per ŠVEDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS

MOTORLAIVIAIS
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Praleiskit Kalėdas Lietuvoje! Į 

71 KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO ’
S. S. DROTTNINGHOLM 

LAPKRIČIO 29 D.
M. L. GRIPSHOLM 

GRUODŽIO 6 D.
Užs’sakykit Vietas Dabar! 

aivų Išplaukimas iš New Yorko 
L. KUNGSHOLM ____ Lapkr. 8 

. DROTTNINGHt)LM Lapk. 29
L. GRIPSHOLM ____ Gruod. 6 

. DROTTNINGHOLM Gruod. 27 
□formacijos ir iliustruotas cirku- 
is su žemlapiu (Lietuvių kalboj) 
.namas kreipiantis pas savo agen- 
arba:

ved.ish American Line 
St. New York City

čia, kurią bestatant užėjo 
ir didysis karas ir liko ne
baigta ’statyti. Parapija, 
visai neturėdama bažny
čios, įsitaisė laikinai bažny
čią šalę senosios bažnyčios 
stovėjusioj varpinėj, kur ir 
meldėsi iki pabaigė statyti 
naują bažnyčią.

Karo metu miestelis su 
apielinke smarkiai nuken
tėjo nuo besistumdančių 
Rusų ir Vokiečių kariume- 
nių ir atsibuvusių smarkių 
mūšių. Miestelis, buvo la
bai apdegintas, ir .sunaikin
tas. Tačiau karui praėjus 
ir ėmus Lietuvai savaran
kiškai tvarkytis ir Sintau
tai vėl griebėsi darbo, kiek 
galėdami ėmė tuoj baigti 
statyti anksčiau pradėtą 
bažnyčią. Nors parapija 
karo buvo labai nualinta, 
visgi iš paskutines pasidar
bavus pabaigė- bažnyčią sta
tyti 1922 m. ir tais pat me
tais pradėjo melstis naujoj 
bažnyčioj.

Nauja gr-aži dvibokštė 
bažnyčia daug pagražino 
miestelį, kurios gražus bal
ti bokštai matyti 
limos apielinkės.

Tapo įsteigtas 
valsčius ii' pati 
valdyba uždėta miestelyje. 
Prie tam įsteigtą valdiška 
keįurių kompletų pradinė 
mokykla, viskas tas. sutrau
kė į miestelį daugiau gy
ventojų, ir šiuo laiku mies
telis turi apie 900 gyvento- 
tojų.

Esant didesniam skaičiui 
gyventojų įsikūrė keletas 
Lietuviškų krautuvejų, ku
rių ir seniau kiek buvo, bet 
daug mažiau negu dabar 
yra. Prieš karą miestelyje 
buvo vos dvi ar trys Žydų 
mažos krautuvėlės, bet jų 
ir dabar nepadidėjo. Pre
kybą Sintautuose paėmę į 
savo rankas Lietuviai, kas 
turėtų būti ir kituose mies
tuose ir miesteliuose.

Prie tam. yra dar Varto
tojų bendrovės, kooperati- 
vas; ir dar esant turtingai 
ir gerai pasiturinčiais ūki
ninkais apgyventai 'Sintau
tų apielinkei, įsikūrė mies
telyje keletas mažų" kalvių 
dirbtuvėsių su po 3 ir 4 
žmones. Prie to dar pil. 

Į Mileris įsteigė gerą motori- 
|nį malūną, kuris dabar yra 
Į pervestas kitam asmeniui: 
Be to viso dar Sintautuose 

i yra geroka pil. Dapkeyi- 
čiaus baldų ir tapybos dirb
tuvė, kurioj kartais dirbda
vo 6—7 vyrai, ši firma pa
sidarbavo daug prie stato
mos bažnyčios. Pats Dap- 
kevičius atliko veik visus 
skulptūros ir bažnyčios pa-

Vagystes."" Kaip visur 
taip ir pas mus nedarbui 
siaučiant priviso vagių.

Nepersenąi ūkininkui F. 
Kidikui pavogė pusėtinai 
lašinių, sako • buvo gana 
skanus.

Spalių 26 d., sekmadienio 
vakarė, Rusų popui išvogė 
26 kvortas, bažnytinio vy
no, išnešė gerą apsiaustą ir 
$26 pinigais.- Popas sako 
kad tai darbas žinomos y- 
patos. Girdėjęs.

Tires pabrangs. Akrono 
gumų kompanijos pranešė 
kad nuo Lapkričio 1 dienos 
pabrangina automobilių ra
tų gurnus, kainos padidina
ma 2 iki 3 nuošimčių dabar
tinės jų kainos. Kainos bus 
tokios iki Gegužės 15.d. ki
tos vasaros. Pabranginimo 
tikslas yra sujudinti pre
kybą.

Seiberling kompanija ža
da pradėt dirbt.pilnai 24 va
landas į parą.

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

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

už mažiausią^ pinigu”

O ROSEDALE Of
"Dry Cleaning Do.f

HEnd. 7906 į 
| C. F. PETRAITIS, Prop, į 
| 6702 Superior A ve., |

>*> l|l »Į| |Į| fr ifr 1$ įl

net iš to-

Sintautų 
valsčiau?

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
•JlLzO jums grįžti. Skausmai, del inkstu, kepenų ar pūslės 

U A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
B fl Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

/1AT gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
* >1 / gontams gelbėjo, padaryta ma-

SS& MEDAL Os
kitų. Vaistinėse trijų 170

džių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekviėnoje dėžutėje.®

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

i. BARTKUS I
lis Clęyęlande Lietuvis Artistas j

_ 4*
otograras i A

Geriausia dovana jūsų į 
draugui ar draugei bus t

' • ■ i
Jūsų Fotografija, šiuo lai- J 
ku mes turim speeiales 
kainas ant visų fotogra- ’ t
f i jų. Rėmai puse kainos. į

i '' t
t 1197 E. 79th St. Cleveland ¥
t “Studija su dviem parodos langais” ?
? — Telefonas Randolph 8585 —» j

BROOKLYN

77ze Laboratories o/* 
F.A<I. RICHTER &

;‘ TRY A 'PAI N-EXPEL,

Jūsų Žvaigždes 
Sporto Pasauly 1

ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, į 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę ’ 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN* j 
EXPELLERIU po kiekvienam didės- < 
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų, |

turėdami tokį patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, kokį 
turi jūsų pačių .tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui ReumątiskųeSkaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, _ Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse:
35 ir 70 centų. .....

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

Mes žinom kaip daryt

ESTABLISHED

I Puikiausius
SIUTUS ir
OVERKOTU S

. . ir tas ką nors reiškia, nes mes užsi- 
imam gerų rūbų siuvimu jau per 51 me

tą .. . rūbų kurie suteikė tūkstančiams vyrų 
neapsakantį pasitenkinimą ir vertybę..
Šiandien, jus rasit Richman Brothers Rūbuo
se naują gražumą stylių, didesni pritikimo pa
togumą, daugiau gražiai užbaigto darbo . . . 
o materijos daug puikesnes negu kada nors 
galėjom duoti nuo kraro laikų. Nežiūrint kiek 
jus mokėjot už rubus, mes pasitikim kad šie 
siutai ir overkotai jus patenkins.
Stori vilnonai, suktų siūlų ir cheviots siutai 
vyrams ir vaikinams . . . naujose pilkose, rus
vose, rudose, mylėnose ir maišytose spalvo
se. Camel’s Hair ploščiąi, Mėlyni Meltons, 
Kerseys ir Boucles, Scotch suktų siūlų ir Ox
ford pilki . . . rasit kokį tik mėgstat ir miero- 
se kokios jums geriausia tiks, ar esat aukštas, 

‘ storas, plonas, arba reguliariai subudavotas.

18 7 9 Visi Biznio Siutai, Topkotai, 
Overkotai arba Išeiginiai Siutai 
Visose Richman Brothers Par
duotuvėse S. ‘V. Viena Kaina

ali$2 2 5°
THE RICHMAN' BROTHERS COMPANY

Trys Clevelando Krautuvės:
725 Prospect Avėnue

5716 Broadway
Ashtabula Krautuve:

Prospect & Ontario

4622 Main Avenue
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2,000,000 Litų Pašalpų 
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1 žemės reformos valdyba 
(nutarė išduoti žemės gavu- 
įiems kūrėjams savano

riams 2,000,000-lt: pašalpų 
1 ir šiaip naujakuriams 500,- 

(00 litų paskolų statybai, 
porintieji gauti pašalpą bei 
J paskolą turi paduoti prašy
mus apskričių žemės *tvar- 
lįytojams, kuriuose reikia 
įžymėti: a) prašytojo pa- 

Irardę ir vardą, b) kokiame 
sjvare ir kuri žemės sklypą 
lyra gavęs, c) jei yra gavęs 
■paskolą pinigais ar natūra 
■(trobesiai, medžiais, pasė- 
jtais), tai kiek. Prašymai 
i tini būti paduoti iki šių mė
lti) spalių 15 d, Vėliau pa- 
I duoti prašymai nebus duo- 
| iamos tik naujakuriams, 

iurie sklypus pradėjo bus 
duodamos kūrėjams sava

noriams, kurie savo sklypų 
nėra pardavę ir yra gavę 

pinigais ar natūra 
kaip 2,400 lt.

“L.A.”

skiriama Anglijoje, o tre
čia Vokietijoje.

Aplikantės turi būti nc-
vyresnės 30 metų. “L. A.”

ŽMOGŽUDYSTĖ
Turžėnų vals., Budų kai

me, revolverio šuviu nušau
tas Motiejus Ivanovas, 
m. amžiaus.

62

PERKA OBUOLIUS
Ši rudeni iš Lietuvos į 

Vokietiją išvežama daug 
obuolių. Vien Eitkūnuose 
yra apie 20 vaisių pirklių, 
(kurie atvyko iš,Vokietijos 

r_a | specialiai supirkinėti vai
sius iš Lietuvos. Kiekvie
ną dieną į Vokietiją iš Lie
tuvos išvežama apie 50—60 
vagonų vaisių. Už , gerus 
obuolius Eitkūnuose, moka, 
iki 34 litų už centnerį.-, ■ 

' “L.A.”

'paskolų
■mažiau

SIŪLO
SIENIO MOKSLO 

PARAMAS
Lietuvos baigusių aukš

tąjį mokslą moterų sąjun
gos valdyba gavo iš tarp
tautinės baigusių aukštus 
mokslus moterų federacijos 
sekretoriato pranešimą a- 
pie tris mokslo stipendijas, 
siūlomas federacijos narėm 
1931-92 ir 1932-33/metelę 
setams.
Pirmą stipendiją, 5,000 

itų sumoj, siūlo Anglų b. 
1. m. moterų sąjunga mok
slo, tyrinėjimams Londone.
Antra stipendija taipgi

LIETUVĖMS U2-

JUODAS PAMINKLAS
Kaune Karo muz. sode, 

sumanus Gen. Nagevičius 
pastatė juodo akmens obe- 
liską-paminklą pažymėji
mui 10 metų sukaktuvių 
nuo Lenkų užgrobimo Vil
niaus. Ant akmens yra pri
minimas Lietuviams “kad 
klastingas Lenkas, pasira
šęs Suvalkų sutartį” ją po 
dviejų dienų sulaužė.

DIDELIS SVIESTO EKS
PORTAS

Kaunas. — Pienocentras, 
o su juo ir tūkstančiai Lie
tuvos ūkininkų/1 šventė reL.

’t|^kfeiingS ^ftišų^ekofiominfii 
me gyvenime šventę: nuo 
Sausio 1 dienos iki Spalių 
15 d. šymet eksportuota Į 
užsienį 100,000 statinančių, 
arba per 5,000,000 kilogra

mų sviešto’^Hogramasyra 
bįskį daugiau uegu du sva
rai) .

Iki pabaigai šių metų 
Pienocentras dar nemažai 
sviesto išveš, taigi šių me
tų sviesto eksportas bus 
gana reikšmingas. “L. A.”

IŠEIVYBĖ VISAI 
SUMAŽĖJO

Rugsėjo mėnesį iš Lietu
vos emigravo į įvairias ša
lis 310 žmonių: sekančiai:

Argentinon 113
Suv. Valstijosna 73
Kanadon 65
Uragvajun 36
Brazilijon 11
Palestinon 7
Kubon 3
Meksibon ir <5ili po 1 
Per pirmus šių metų de

vynis mėnesius iš Lietuvos 
emigravo 5,619 žmonių, 2.5 
nuoš. j mažiau negu pernai 
per tą patjąiką. , “L.A.”

PLYTŲ GAMYBA
Muro namų statyba Lie

tuvoje kasmet gausėja. Jau 
ir provincijoj, ne tik mies
teliuose bet ir kaimuose, 
labiau pasiturinti ūkininkai 
naujus trobesius stato iš 
plytų. , Todėl ir plytų ga
myba didėja.

Visose Lietuvos plytinė
se per.metus esą pagamina
ma apie 45,000,000 plytų. 
Tačiau kai kurios plytinės 
sąmoningai ar nesąmonin
gai gamina labai daug ne
tinkamų statybai plytų ir 
jas nenusimanantiems apie 
plytų kokybę parduoda už 
geras plytas. Tuo reikalu 
susidomėjo tam tikros val- 
džid's~įštBgbs 'dr1 įves^iytų' 
gamyboj ‘kontrolę. Tikima
si ir plytų kainas gerokai 
sumažinti, net apie 50 nuoš. 
pigiai! negu dabar pardavi
nėjamos. “L.A.”

•S U C ’’U . -ji
Kiek Aš Privalau 

Sutaupyti Pinigų?

Jeigu jus stengiatės nors kiek patir
ti kur jūsų pinigai eina, jus gal but 

rūpinatės apie klausimą “Kiek aš 
privalėčiau sutaupyti?” ★Štai yra 
dvi tankiai naudojamos t taisyklėj. 
Jos netinka kiekvienam žmogui ir 
vidaiš atvejais, bet yra tiktai kaipo 
naudingi patarimai:

1. Privalot sutaupyti nors 10 nuo

šimtį savo uždarbio.

• 2. Turėkit pasidėję banke maždaug 

tiek kiek vienų metų laiku už

dirbate-, kaipo atsargą kokiame 

nelaimingame atsitikime.

I

s

Incorporated. 1849

in the dTitej of UTlevelnn^ 
(public Square 

Dėkit Taupymus į Taupyaiųi

EKSKURSANTŲ 
LAIŠKAI

Rašo Ona Pechkaitienė.

Na ir atėjo ta diena kada 
įmes važiuosim į Šakius į tą 
didelę tautišką šventę. Tai 
buvo Liepos 20 d.,- sekma
dienis. Rytas išrodė ant 
lietaus, bet vistiek išsiren
gėm ir išvažiavom. Keliai 
pilni žmonių, vežimų, visi 
traukia į Šakius.

Netoli Šakių skersai ke
lio išrengtas žalumynų bro
mas ir iš gėlių 'parašas su 
žodžiais “Sveikiname Sve- 

I čius”. Privažiavom Stru- 
j pų tiltą, o už to tilto visas 
miestas matos Lietuvos tri
spalvėmis vėliavomis nu
kaišytas tik marguoja.

Policijantai tik tvarko 
, vežimus ir žmones. Sakiau 
nerasim nei vietos kur įva- 
žiuot, bet namiškiai sako, 
mes savo vietą visada ran
dame. Na ir įvažiavom j 
vieną kiemą vadinamą Ka
reivių Klubas, bet čia ne
mačiau nei vieno kareivio, 
tik taip žmonės ten dirba. 
Išlipę iš bričkos dairomės 
kad niekur negalima ineit į 
vidų. Tuoj atėjo moteris 
su raktais ir klausia ar no
rim ką pasidėt, pasakiau 
kad turiu apsiaustą nuo lie
taus, ką ji padėjo Į kieme 
buvusią kietį ir - užrakino, 
pasakydama kur ją po pie
tų sugryžus rasime.

Paklausiau ar bus pas ją 
vietos, mes po pietų sugry- 
šime pulkas žmonių. ( Ji pa
skyrė mums kambarį ir sa- 

. -kė lykysi.užrakins ikį. mes 
ateisim. AfUff I

Lietuvoje sekmadieniais 
ir kitokiomis šventėmis iki 
1 vai. po pietų visos krau
tuvės ir karčiamos turi bū
ti uždaryta. Nuvažiavai į 
miestą tai pirmiausia eik į 
bažnyčią.

Tą dieną buvo: garsinta 
kad mišios bus laikomos

į šventoriuje. Nueinam, vi
sas šventorius pilnas žmo
nių, pamaldos jau buvo pra
sidėjusios. Ten buvo viskas 
labai puikiai išpuošta, nes 
mišias laikė pats vyskupas. 
Arti prieit negalėjau, tik iš
tolo matėsi ten sustatyta 
daug vėliavų šventųjų ir 
tautiškos vėliavos. Orkes
tras grojo tam pritaikytą 
muziką.

Po pamaldų visi nuėjo į 
naująjį miestą pas gimna
ziją, nes nuo ten prasidės 
eisena. Mes pasilikom se
noje dalyje, pasirinkom ge
rą gatvės užsisukimą, kur 
paroda praeis, ir laukėme. 
Štai išgirstam muzikantus 
atgrojant, o paskui traukia 
grupės žmonių ir vežimų 
išrėdytų istoriškais vaiz
dais : kunigaikščių, vaidilų 
ir vaidilučių ir tt. Kožno 
miesto draugija kuri daly
vavo turėjo ką nors kitaip 
išrengus. Buvo neišpasa
kytai gražių vaizdų, tik čia 
visko negalima aprašyt. 
Paminėsiu tik du vaizdu: 
vienas vaizdavo Keistučio 
sutikimą Birutės, kaip jis 
ją pasiėmęs ant arklio, pri
dengęs apsiaustu joja. An
tras perstatė Vytautą jo
jant su jo palydovais. Iš
rodė kad ištikro pats Vy
tautas joja.

Buvo skelbta kad po ap- 
vaikščiojimo pas gimnaziją 
bus sporto žaidimai ir pra
kalbos, bet ant nelaimės 
pradėjo lyt, taigi visi kuo- 
greičiausiai. jieškojo,, pasta- 
gių. Mes su visu pulku gi
minių nuėjom į tą klubą, ir 
kaip ta moteris pažadėjo ir 
radom sau tuščią kambarį, 
kur ėmėm vaišintis ir kal
bėtis. Visi nori paklausi
nėt apie Ameriką, daugu
mas mus tik pirmą sykį su
ėjo, o jau čia ir paskutinis. 
Kad visi apie vieną dalyką

★ BIZNIERIAI ★ 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNUL > MAin 2542
929 Society for Savings Building

PAULINA ŠTAUPIENĖ 
6704 Superior Ave. FL. 6791R

J. J. LAZICKAS 
6407 Superior ave. ENd. 4635V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

Printers-PublishersBanks
“DIRVA” 

6820 Superior ave. ENd. 4486
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers

LIETUVIŲ BANKAS 
'6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue-

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.
JUOZAS PELVALIS 

6502 Superior Ave.
VINCAS EIDUKAITIS 

6301 Superior Ave.

ANTANAS BARTKUS
1197 E. 79th St. HEn. 3536

P ainters-P aperhangers
VINCAS DEBESIS 

6014 Superior Aye. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

RestaurantsDry Cleaners
K. STONIS 

6824 Superior Ave.
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

C. F. PETRAITIS
G702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
TailorsJOE BLAŠKEVICIUS

1168 East 77th Street
B. GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. 9720
KAZ. OBELIENIS

1404 E. 66th St. HEn. 6716
T. NĘŲRA

2047 Hatniiton ąvę. PR. 9709
J. MISEVIČIUS

;: 1457 East 71st St.
JUOZAS ŠEŠTOKAS
1364 East 68th Street

JONAS BRAZIS
6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. ClairAve.

Visi kiti nariai
Kun. V. G. Vilkutaitis 

J.. Venclovas'

klaustų tai butų galima ką 
papasakot, bet kožnas ko 
kito klausinėja, tai ir pra- 
bėgo laikas be rimtų pasi
kalbėjimų, ir reikėjo vi
siems pasakyt sudiev ir pa
likt Šakius ant visados. Vėl 
gryžom į Pečkaičių tėviškę, 
o Liepos 21 d. iš ten ant il
gesnio laiko išvažiuosim ir 
vyksim į Vilkaviškį pas 
mano brolį.

Sunku buvo skirtis ir pa
likt tuos namus ir visą jų 
šeimynėlę. Išryto pati bro
lienė rengėsi pavežėt net į' 
Vilkaviškį, negaili nei lai
ko nei gyvulių, nors į Vil
kaviškį gana toli arkliais 
važiuojant.

Vilkaviškyje irgi reikės 
pabūt kiek ilgiau, pirmiau 
tai tik susipažinom su bro
liu ir jo šeimynėle, o mies
to mažai ką matėm ir ma
žai ką kalbėjomės.

Kaip tik nuvažiavom, vi
sa mano brolio šeimyna su
tiko mus su šauksmu, aša
rodami besisveikinant. Pa
viešėjus ir pasikalbėjus su 
savo naujais pažystamais, 
Pečkaičio brolienė gryžo į 
namus, o mes ketvirtadie
nį važiuosim į Kauną. Bro
lis ir jo šeimynėlė nepasi
tenkinę išmetinėjo kad mu
du ilgiau nebūsim. Sako 
kad ir darbymetė, pasam- 
dysiu darbininkų, tegul dir
ba, o su jumis tas kelias 
dienas praleisim.

Vaikščiojant po miestą, 
brolis pasakojo kad Vilka
viškis dabar auga, daug 
pabudavota naujų namų, 
išbudavota iš cemento šali
gatviai, po visas gatves iš
vedžiota elektros šviesa, tik 
W' ne visi namuose turi 
elektros šviesą.

Su bizniu Lietuviai irgi 
pusėtinai gyvuoja, turi Šau
lių klubą, turi Žiedo ben
drovę, kuri turbut yra di
džiausia biznio įstaiga Vil
kaviškyje. Ji turi dvejus 
namus ir abeji pilni visokių 
prekių, o kiemas pilnas vi
sokių mašinų ūkininkams, 
žodžiu sakant, kę tik rei
kia miesčioniui ar kaimie
čiui to Žiedo krautuvėse

galima gauti. Brolis sakė 
kad toj bendrovėj turi daug 
akcijų ir jie visi ten viską 
perkasi, todėl bendrovė ii’ 
gyvuoja gerai. Dar yra ir 
Žydų gana, bet su laiku sa
ko Žydai sumažės.

Brolis ir brolienė sakėti 
jog gyvent gerai, tuom syk 
turi visko, tik dar vis ap
gailauja savo sunaus, avia
cijos kapitono Antano Kun- 
caičio, kuris 1929 m. Rug
sėjo 19 d. skraidydamas ne
toli Klaipėdos, užsidegus 
lėktuvui žuvo su kitu lakū
nu.

Vienas sūnūs ir duktė gy
vena Amerikoje, bet skun
dėsi kad nuo jų negali su
laukt laiškų. Patartina tu
rintiems Lietuvoje tėvus, 
brolius, gimines nesigailėti 
jiems laiks nuo laiko laiš
kelį parašyti. Nežinot kaip 
jie laukia tų laiški} iš Ame
rikos. Sulaukę skaito po 
kelis sykius.

Beviešint ir besikalbant 
praėjo trys dienos, ir Lie
pos 24 d. reikia palikt bro
lio namus ir visą šeimynėlę. 
Visi bėdavoja kad. taip il
gai laukė, o dabar taip greit 
reikia skirtis. Sakau: bro
lau, kad ir ilgiau butume, o 
vis sykį "reikės skirtis, rei
kia greičiau važiuot į Kau
ną pasirūpint gryžimu, vie
ta laive ir tt.

Norėjom šaukt taksi pa
vežėt mus į stotį, bet bro
lis su savo samčiais pavėžė
jo, važiavo visa jo šeimy
na mus palydėdama, mat 
vis daugiau su mumis pa
bus.

Sunkiausias man atsisky- 
rimas buvo su broliu ir jo 
šeimyna, nes dabar žinome 
kad atsiskyrėm ant visados.

| Tel- CHerry 2370 £
į P. J. KERŠIS
T baigęs Teisiu Mokyklą Cumber- J 
S land Universitete, darbuojas su J 
+• Teisiu Ofisu advokato į
? Anderson & Marriott ?
Į 308 Engineers Bldg. J 
X kur au visais teisiu reikalais v 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
į rėš teisingą patarnavimą.
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
| ATWATER KENT IR EARL RADIOS |

Su kiekvienu perkamu pas mus = 
Radio gausit dovanų puikų marmu- =
ro setų su laikrodžiu ir dviem elek- =
triškais liktoriais taipgi iš marmuro, =

Parduodam laikrodžius, laikrodė- =
liūs, deimantus, taipgi taisom viso- E 
kius laikrodėlius. E

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. f

ENdicott 4638 E
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SERGANTI ŽMONĖS į
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ? 

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

su 45 meti} pasekmingu medikaliu 4* 
patyrimu, naudoja naujausius Eutoj T 
pinius' metodus ir vaistus ir atsiekia •£ 
stebėtinas, pasekmes gydyme visokių *•* 
krauj’o ligų, reumatizmo, nerviškumo, X 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- t 
gų ir. kitokių su tuo bendrų. *£

Egzaminavimas sų X-Ray mašina £ 
ir kitais budais yra beskausmis ir T 
tekis tikras kad negalima padaryti X 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- į 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi į 
išegzaminuoja. 4»

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą V 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 4* 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- į

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik vi- 5 
sos ligos yra išgydomos. T

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

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

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

t 10406 EuclidAve. Kampas E. 105 th St. Cleveland Į 
+ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
j Nedėldieniaifi nuo 10, iki 1. Ž
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į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

I Už $3 pralinksminsi! visą kai- 
I mą — užrašykit saviškiams 
l Lietuvoje fneTnms “Dirva”

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

AUKOS LIETUVIŲ 
DARŽELIUI

Sekančios draugijos ir ypa-
tos aukavo Lietuvių Kultūros 
Darželio steigimui (Darželiui 
vieta paskirta Rockefeller par
ke, tarp St. Clair ir Superior 
avė.), laike Vytauto Didžiojo 
mirties .paminėjimo vakarienės 
Spalių 26 d. Šv. Jurgio parapi
jos salėje:

Aušros Vartų Dr-ja $15.00 
Šv. Kazimiero Dr-ja 10.00 
Dr. V. Kudirkos Dr-ja 10.00 
“Dirvos” Bendrovė 10.00 
Amž. Ražančiaus D-ja 10.00 
SLRKA. 142 kp. 10.00 
V. Prokopienė 10.00
A. S. Bartkus , 10.00
Vincas Česna ’ 10.00
John L. Mihelich , 10.00 
Adv.. P. V. česnulis 10.00 
Kazys Obelienis 5.00
J. Brazis 5.00
C. F. Petraitis 5.00
Kun. V. G. Vilkutaitis • 5.00
P. Štaupienė . r 5.00
Dr. S. T. Tamošaitis 5.00
Dr. Izidore Zwiok 5.00
Ėlena Grigiutė 5.00
Chas. Wolfram 5.00

COMMUNITY FUND VAJUS DEL $5.650,000 
PRASIDĖS LAPKRIČIO 17

Prie to bus bandoma išgauti priedinė suma iš 
turtingųjų bedarbių šelpimui.

Aplinkybės kurios susidarė 
iš priežasties bedarbės, privedė 
Community. Fund Tarybą prie 
nusprendimo kad šių metų to 
fondo kampanijoje kuri tęsis
nuo Lapkričio 17 iki 25, rinkti 
dar netikėtam fondui $750,000.

Reguliarė fondo suma yra ta 
pati kaip buvo pernai metą —

Br. Nekrašas 5.00 $4,650,000.
J. Klimavičius 5.00
A. Čiutelel . 5.00
Moterų Sąj. 36 kp. 5.00
Elena Pechkaitis 5.00
Ona Pechkaitis 5.00
Juozas Pečiulis 5.00
Placidas šarkauskas- 5.00
J. Brazauskaš 2.00
P. Glugodienė 2.00

, J. Bindokas 2.00
J. Miščikas • 1.00
A. M. Praškevičius 1.00
Elena Aksenavičienė li00
Judge Baer 1.00
J. Urbšaitis 1.00
Ed. Daniels 1.00
A. šeštokas 1.00
A. Urbšaitis 1.00
Agnes židžiunas 1.00
A. Mačiuta 1.00
Baltris 1.00
Mrs. Martis .50
J. P. Garmus .50
P. Urbšaičiutė .50
Mrs. 'Šaulienė .50
Ekstra 25c
Jeigu keno vardas ir auka 

butų praleista prašome atsi
šaukti pas Darželio iždininką, 
P. P. Muliolis, 6606 Superior 
avė.

■Sukėlimui tos priedinės su
mos bus kreipiamasi tiktai Į

DEMOKRATAI LAIMĖJO
Šiuos rinkimus didumoje lai

mėjo Demokratų partija — tos 
partijos narys, George White, 
išrinktas Ohio gubernatorium, 
taipgi Suv. Valstijų senatorium 
išrinktas Robert J. Bulkley;. ku
ris kandidatavo ant “šlapios” 
platformos.

Kadangi daug Demokratų ir 
atvirų “šlapiųjų” senatorių ir 
atstovų buto narių laimėjo vi
soje šalyje, nuo šių rinkimų 
“šlapieji” žymiai sustiprėja ir 
galima tikėt prohibicijos palen
gvinimo.

Cuyahoga apskrities virši
ninkų rinkimuose laimėjo John 
M. Sulzman ant šerifo; Ray T. 
Rliller prosekutbrium, kiti ma
žesni viršininkai išrinkta mai
šytai — Republikohai ir Demo
kratai. '

Pervaryta visi' 14' sumanymų 
įvairiems viešiems darbams — 
tiltams statyti, gatvėms, nuo- 
bėgoms ir kitokiems tikslams, 
tokiu budu mieste ir apskrity-

turtuolius ir tos aukos bus pri
imamos paskiru užsirašymu, ne 
i bendrą krūvą su fondo auko
mis.

Pasiryžimas sukelti tą priedi- 
nj netikėtų reikalų fondą tapo 
nubalsuota Fondo Tarybos po
sėdyje. Kam pinigai bus nau
dojami 1931 metais bus pa
skelbta vėliau.

Charles E. Adams, generalis 
pirmininkas Community Fund, 
sako kad - visos įstaigos kokios 
iki šiol iš šio fondo gavo pini
gus, • išskyrus kurios šelpia be
darbius, kitą metą gaus ma
žiau negu gavo šymet.

Adams sako kad pinigai su-
dėti j tą speciali fondą, ta su
ma iš $750,000, bus panaudota 
padengimui numatomo defici
to $286,000 šiais metais.

Likus suma iš $454,000 bus
reikalinga netikėtiems reika
lams 1’931 metų bėgiu.

i visus raudonukus. Gana jiems 
trukšmauti svetimose organi-

I zacijose.

Iš Lietuvių Vaizbos Buto su
sirinkimo. Lapk. 5 d; buvo 
nors neskaitlingas bet naudin
gas vistos Lietuvių biznierių 
organizacijos (Vaizbos Buto) 
susirinkimas. Nutarta ir išdir
bta planai šios organizacijos 
prisidėjimui prie Šv. Jurgio pa
rapijos bazaro, kuris prasidės 
Lapk. 23 ir tęsis per 8 dienas1. 
Lietuvių Vaizbos Butas turės 
bazare savo būdą, kuri bus di
džiausia iš visų, ir ypatingiau
sią. Butas nutarė išleisti ba
zaro’programą:-su vardais ir 
skelbimais biznierių kurie prie 
šios organizacijos priguli. Tose 
knygelėse bus aprašyta biznie
riai ir atsišaukimas Į Lietuvių 
visuomenę remti Lietuvius biz
nierius, kurie yra Lietuvių už
tarėjai, draugai ir gelbėtojai, 
o ne kokie priešą, kaip papras-

iš Collinwood
1,300 sugryžo dirbti. Po ke

leto savaičių nedarbo, Collin- 
woodo New. York Central gelž- 
kelio dirbtuvė pašaukė atgal į 
darbą 1,300 darbininkų.

Suvirš 5,000 darbininkų bus 
pašaukta atgal į darbus to gelž- 
kelio dirbtuvėse keliuose mies
tuose.

Po Bazaro. M. M. N. Pagal
bos bazaras • užsibaigė pereitą 
sekmadienį. Kaip del šių be
darbės laikų, pramoga pavyko 
gerai. Ypač paskutinį vakarą 
buvo daug žmonių kaip iš nau
jos taip ir iš senosios šv. Jur
gio parapijos. Buvo išstatyta 
daug gražių ir brangių daiktų, 
likusieji bus suvartoti “card 
partėse” kaipo dovanos. Liko 
gražaus pelno.

“Bingo”. Naujausias ir žin- 
geidžiausias žaislas, .“bingo”; 
kuris tapo įvesdintas tarp Lie
tuvių su naujos parapijos pir
mu bazaru, tapo labai populia
rus tarp musų žmonių. Tas 
“gėmis” nuo šio laiko bus var
tojamas kas antradienį M. M. 
N. Pagalbos “card partėse”. 
Patartina visiems susipažinti, 
nes tai daug žingeidesnis žais
las už kortas.

Iš Lietuvos parvežta šviežių “Rū
tos” Saldainių, aukščiausios rūšies 
saldainės ką Lietuvoje gaminama 
Kiekvienam del pabandymo dėžutė 
už $1.00. Krautuvėms ir agentams 
didelė nuolaida ir geras uždarbis.

Artinasi šventės ir kitos iškilmės, 
puikiausia dovana bus dėžė saldai
nių iš Lietuvos ir tinka nusinešti Į 
svečius “Rūtos” saldainių. Rašykit 
užsakymus:

“RUTOS”k Atstovybė 
3251 So. Halsted <?t. Chicago. Ill.

PARSIDUODA Puiki Krautuvė- Gro- 
seriu Rūkytų Mėsų—Saldainių —Minkš
tų Gėrimų ir Skanių Rūkymų

5 kambariai pre £toro, Renda Pigi 
Kaina pigi Kreipkitės

4208 Payne Av., Prieš May Co. Storage

Parsiduoda Farma
10 akrų Farma, randasi prie ga

ro kelio Middle Ridge; su visu in
ventorium ;■* nioderniškas 6 kambarių 
namas,, tile vffiaudynė, elektra, šilu
mai; yra vyriiiogių, uogų ir vaisiu. 
Greitam pardaVimui prieinama kai
na. Savininkes (48)

A. H. STEFF
R. F. D. 1» į Madison, Ohio

Euclid Village industrija. Iš 
visko permatoma jog rytų da
lis Clevelandb, ypač North ir 
South Euclid Village su laiku 
bus Cleveland© išdirbysčių. cen
tras. čia yra daug įvairių di
delių dirbtuvių ir dar žada sta
tyti milžinišką orlaivių dirbtu
vę, kur bus vartojama daug 
darbininkų. Nors čia gyvena- 
rnų namų daug ^statoma, bet 
nuomuojant , sunku yra rasti 
tuščią stubą.

.NAMAI ANT RENDOS,
6 kambariai, viršujė, su: visais 

įrengimais, skiepu, $28; su gara- 
džiuni $30.? Kreipkitės; 7607 STAR 
Avė. . ■. ’ ’ . »

3 kambariai ant rendos, $15. Ran
dasi 1394 E. 33rd St.

motorams aliejus
Garantuotas motorinis aliejus— 

■5 gal. kenas $2.50., 1 kvorta 15c., 
2 kvortos 25c. (27)

Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare. 
HEUER and >IREY 

14415 Payne avė Hend. 3576

= Telefonas HEnderson 5539 =

| SCHOTT MOVING CO. Į 

= Perkraustytcjai į kitus miestus ir vietoje = 
= Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje i 
= 6103 Superior Ave. Cleveland, O. =
^iiuiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiHHiinniiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiint.iiitiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiifš

ADOLPH C. JAKOBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas; — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

ANT RENDOS
7 kambariai su visais paranka

mais, šviesus, gražus, tinka didėlei 
šeimynai. Kreipkitės

1156 EAST 71 ST.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau P. Mitkienės ir jos duk

terų, Stasės ir Bronės Mitkaičių. 
P. Mitkienė atvažiavo į Ameriką 
1928 m. Paeina iš Tauragės ap., 
Laukuvos v., Vankių k. Prašau at
sišaukti arba žinančių apie jas pra
nešti.

S. KERBEDYS 
2054 DuIIavre Montreal, Canadsi.

JIEŠKO APSIVEDIMUI
Jauna, graži inteligentė Lietuvai

tė, baigus ūkio mdkyklą, jieško gy
venimui draugo. Siųskit laišką su 
fotografija. Kiekvienam rimtam pa
siūlymui atsakysiu.

Panevėžys (Pareikalavimui)
50 lt. banknoto Nr. A479,220 

Lithuania

J. C BLASER
Ha r d w a r c 

6933 Superior Avė.
Metaliniai Langų Ventiliatoriai

Tiktai po 39c. 
Visokių padargų taisymas.

Darom raktus. End. 0280
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Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėinykit antrašą:
6704 Superior av. Cleveland, O. 

FLorida 6791-R
PAULINA ŠTAUPIENĖ

DAR
IR DARBININI

Kasykloj Viso
Ypatc

Athens, O. — 
sprogime, kuris

Tautų Teatras atsidarė. Per
eitą sekmadienį miesto muzi- 
kalėj salėj atsidarė Plain Dea
ler ruošiamas Tautų Teatras, 
Amerikonų grupei perstatant 
juokingą operą “Mikado”.

Pirm operos vaidinimo buvo 
į vada Tautų Teatro. Scenoje 
buvo pastatyta Amerika su de
gančiu žibintu. Iš abiejų pu
sių, viena paskui kitą, ėjo visų 
tautų po vieną merginą pasi
rengusią ‘ tautiškame kostiume, 
ir iš Amerikos žibinto degėsi 
sau žvakes. > Pirmiausia išėjo 
■Lietuvaitė,. Elena Grigiutė, po 
jos dar išėjo apie 20 kitų tau
tų — Europos ir Azijos — 
merginų, ir visos sustojo abiem 
Amerikos pusėm. Tada orkes
tras Sugrojo “America”, ir tuo 
paveikslas baigėsi.

Opera “Mikado” atlikta pui
kia, nors ne iš profesionalių 
artistų. Publikos buvo pilna 
or.uzikalė salė >— virš 3000.

Lietuvių vakarui diena dar 
nenustatyta, bet tuoj bus pra
nešta kada ir kas bus persta
tyta.

je bus užvesta naujų darbų už 
arti $20,000,000.

SLA. 136-ta kuopa susitvar
kė. Toj kuopoj buvo įsigalėję 
keli rėksniai komunistėliai ir 
išrodė kad del jų turės kuopa 
suirti, nes tikrieji Lietuviai bu
vo apsileidę, nors sudarė didu
mą narių. Bolševikėliai žino
dami kad negalės tų narių nu
vesti į savo “raudoną susivie
nijimą” (kurio visai nėra, o jie 
tik sapalioja), pasiryžo užvilk
tus narių pinigus, nepasiųstus 
į SLA. centrą, ne į centrą siųs
ti bet padalinti proporcionaliai, 
kas reikštų kad nariai nęnori 
Susivienijime .prigulėt ir patys 
atsimeta,, o kurie paskui norėtų 
pasijustų kad jau išbraukti.

Spėję laiku apsižiūrėti, tau
tininkai susinešė su centrų ir 
gavę įgaliojimą sudarė savo 

' valdybą, pasiliko prie 136-tos 
I kuopos čarterio, o raudonukams 
parodė duris.

Taigi paskutinė SLA. kuopa 
iš komunistų išsprūdo. N.

nesusipratę Lietuviai apie sa
vuosius mano.

Kas iš biznierių nori’ prisidė- 
di į tą programą lai tuojau at
sikreipia pas Buto pirmininką 
P. P. Muliolį ir pristato savo 
pilną skelbimą. Bus priimami 
tik tų skelbimai kurie yra užsi
mokėję į Vaizbos Butą pilnai.

Toliau apkalbėta prisidėjimas 
prie Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butų centro. Tas bus galutinai 
padaryta kitame susirinkime.

< Mirė. V. Gudeliauskų sūnūs 
Vincukas, 8 m., mirė nuo apsi- 
deginimo kada nuo pečiaus už
sidegė jo rubai. Rubus nors 
užgesino, bet vaikas jau pu
siau gyvas nuvežtas ligonbu- 
tint kur mirė Spalių 24 d. Tė
vai liko dideliame nusiminime.

Leo Moskalenka, visiems ži
nomas nejudinamo turto par
davėjas, perėjo dirbti su A. B. 
Barto. Su Moskalenka norint 
susižinoti galima kreiptis ypa-j 
tiškai į Mentor, Ohio (Mentor, 
avė. ir Victoria drive). Telefo
nas Mentor 497. Jis užsiima'

Komunistai nori užgriebti 
Kudirkinę., Netekę nei vienos 
SLA. kuopos, musų komunistai 
dirba išsijuosę užgriebti į sa
vo rankas Dr. Vinco Kudirkos 
draugiją, kurios metinis susi
rinkimas ir valdybos rinkimas 
atsibus greitu laiku.

Tautininkai turėtų pasidar-

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

Visokios Gėlės del Vestu- 
(ĮzĮĘKmJ vių, Laidotuvių ir kitiems 
KįcSFj reikalams Vainikai nuo $5 

aukštyn.
S. Ambroziak Endicott 2191

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji 
Pasinaudokit musų žema kaina:

pardavimu ir mainymu. 1 buoti ir šioje draugijoje išvyti

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.25 up
Kelnės išvalyt ir išprosyt 60c up

i i į į į į i

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR ĄVE. _ _ HEnderson 6729

Siutai išprosyt' 50c
Kelinės išprosyt 25c

Moterims

I Kotai ir dresės išvalyt ir
išprosyt nuo $1.25 aukštyn

I SIUTAI IR OVERKOTAI
| Dabar laikas užsisakyti sau 
j naują Siutą arba Overkotą — 
j kainos žemos — nuo $35 aukš- 
IjjtKn. ...Niekur kitus negausit to- 
'Tao puikaus darbo ir materijų.

- 1276 Addison Rd.
I.... Telefonai: Penn. 2107
T '—NSifflT teisiam* Penh? 1099M ~ *

Užsisakyki! Anglį 
DABAR LAIKAS PRKTI ANGLIS. 

Priimu užsakymus ir pristatai 
į namus. Kainos žarnos. 
Kreipkitės pas mane tuoj 

PRANAS BERECKIS 
1373 . East 65th St.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai.- Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti. 

UŽKVIEČIAM VISUS.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Dr. S. T. Tamošaitis g
(THOMAS) ,

Lietuvis Dentistas R
1304 E. 68th St. S

Kampas Superior Avenue K
(Virš Lietuvių Banko) B

TELEF. HENDERSON 8068 U

NĖR
DRAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartotu 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL ”’4*

Atsisukit Link Saulės
TTą Jus Galit Padaryt su
[Gaziniu Radiant fire]

pažinis Radiantfire yra greitas, švarųg ir patogus. ' 
Ir natural e šiluma, taipgi, nes jo šiluma yra tais 
pačiais sveikatos principais kaip saulės—žerėjan- 
ti ir einanti tolyn šiluma.

SJ Gaziniai Radiantfires yra daugelio įvairių pa
vyzdžių. nekurie yra labai gražus, ir įvairių kai
nų. Jie yra priimtas faktas patogumui ir gražu
mui moderniškų Amerikos namų.

<3 Pilniausias pasirinkimas Radiiąntfires yra išsta
tyta Gas Ofise—arba patelefonuokit ir jums bus 
prisiųsta infprmacijos, visai be jokių privalumų iš 
jūsų pusės. Mes norėtume jums papasakoti apie 
gazinius Radiantfires.

THE EAST OHIO GAS CO.
East 6th and Rockwell

| kričio 5 d., galui 
i tyta žuvusių ska 
| darbininkai ir ' 
I viršininkai, nes 
Į kasykloj buvo vis 
I tos, sykiu ir kasj 
I ninkai.

Danville, Va. — 
I dejų streikas teb 
i nematyt pabaigoi 
I ninkai sustreikav 
į 29 d. kuomet jiei 
I žinta algos.

‘ New Philadelph 
i Apie 6,000 ahgliąk 
f caxawas apskrity 

turėjo savo masir 
kimų protestavin 
kasyklų savinink 

I mą darbininkams 
I 1,000 tų darbinii 
| dali laiko, kiti vi 
i M' *

Detroit. — Hud 
l mobilių išdirbystė 
I darbą apie 1,000 
| kų; toliau žada i 
i giau,. nes sako pras 

dėsnis automobilių 
vimas.

Youngstown, O.
I no išdirbystės tėmij 
j mobilių industrijos 

mą ir patyrę kad au 
lią gamyba šiek tie 

g“ , nudžiugo, nes, p 
šlavimai tam tik 
ų prie automobil

I oiuo tarpu plieno 
•rija visoje šalyje dir 

j m puse normalio saik 
Spalių mėnesį visoje 

^gaminta 2,820,414
I feno. 147,564 tonų m 
1 PPgu Rugsėjo mėn.
j Symet per pirmus 1( 
liesiu pagaminta 35,41 

f’nai. Pernai per tą 
| laiką pagaminta 47,88 

tonai.

į Akron, 0. — Autorr 
1S ratams gumų dirbti 
| Miasi prie veikimo, P 
į '^e kompanijos prezic 
į tos sako kad 1931 me 
1 tai industrijai

»• ’r bus didžiausis 1 
įtopjjegu kada ta industr 

JJf'ėjo. Jis sako kad šyn 
mažiau naudota, n 

'automobilių parduoi 
'stoia daugiau naudotž 

h M- °.v^ me^ ^ur 
R . išmetimas senų 

Ifeu ’ nes Jau ne^ai^

numažinta algo 
valdžios tarnauto

P. Po 10 iki 20 nuoš.


