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PILSUDSKIS LAIMĖJO 
“RINKIMUS”

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Reading, Pa. — Berks 
apskrityj eina derybos tarp 
15,000 šilkinių kojinių ir ki
tų šilko audinių darbininkų 
už algas su dirbtuvių savi
ninkais. Ši sritis yra di
džiausias šilko darbų cen
tras rytinėse valstijose.

Dirbtuvės nėra visos uni
jinės, todėl reikalaujama 
Įvedimo unijos ir nustaty
mo vienodų algų. Darbinin
kus remia Amerikos Darbo 
Federacija.

Padaryta 2,154 lėktuvai, 
šymet Suv. Valstijose jau 
padaryta 2,154 nauji oro 
lėktuvai įvairių rūšių, iš 
kurių 556 yra militariški, o 
kiti komerciniai. Iki galo 
metų bus padaryta 2,710 
išviso.
■ Yra net 298 lėktųvių7 dir
bimo Įstaigos'.

Gelžkelis turės darbo del 
20,000. Washington. Tarp- 
valstijinei komercijos ko
misijai paduota prašymas 
nuo vienos gelžkelio kon?< 
paniios užtvirtinti statymą 
geležinkelio linijos nuo Ea
ston, O., į Etna, netoli Pitts- 
burgo, kas duotų darbo del 
20,000 darbininkų it tam 
tikslui butu išleista $175,- 
000,009. Keliąs butų 284 
mylių ilgio.

Danville, Va.
streikas eina jau septinta 
savaitė. Dan River audi- 
nvčios yra vienos iš di
džiausių ir gražiausių pa
saulyje. Streikuoja 4,000 
darbininkų vyrų ir moterų, 
reikalaudami pripažinimo 
unijos; už algų pakėlimą 
tiek daug nesivaro. Kom
panijos viršininkai atsisako 
eiti į bent kokias tarybas 
su darbininkų atstovais.

Varšava. — Ponai Len
kai, norėdami padaryti ki
taip negu daro kitų šalių 

sugalvojo da-

Londonas. — Rusijos mu
žikai pradeda kilti prieš so
vietų carus. Pereitą savai- i diktatoriai, 
tę netoli Latvijos rubežiaus ryti seimo rinkimus. Bet 
Įvyko sukilimas, kurį komu- Pilsudskio Įsakymas buvo 
nistai griebėsi žiauriausiu visiems balsuoti už jo par- 
budu numalšinti. Du suki-j tiją. Taigi tik drąsesni bai
lelių kaimai visai išnaikin- 

jti, žmonės maudomi krau
juose. Sugaunami su gin
klais žmonės ant vietos su
šaudomi.

Kaimai apšaudomi kariš
kais orlaiviais. Maskvos ca
rai labai susirūpinę tuo ap
sireiškimu.

Genevoj, Šveicarijoj, tau-1 Rinkimai atsibuvo su di- 
tų sąjungoje esančius sovic- dėlėmis riaušėmis ir krau
tų atstovus pradėta saugo-j jo praliejimu visoje šalyje, 
ti dar labiau, gavus žinių I Du žmonės užmušta ir 60 
kad jiems grasinama nužu- sužeista.
dymu. ‘ --------

PRANAŠAUJA SOVIE
TAMS GREITĄ GALĄ 
Paryžius. — Fordo kom- 

‘ panijos atstovas Europai 
pranašauja trumpą sovietų 
gyvevimą. Jis sako kad už 
metų laiko Rusijoj komu
nizmas bus išverstas ir su- 

| gryš kapitalistinė tvarka.
Rytinė Europa visa su- 

paraližiuota ir sovietų va
idai bando visokiausiais bu- 

— Audėjų)dais teisint save ir pasito-
lint nuo savo pradėtos eko
nominės sistemos.

savo už savo pažiūras ,o di
duma teko Pilsudskio Sai
kai. Rudeni išvaikytam sei- 

Pilsudskis turėjo 108 
o opozicija ' 153. 

239

me
atstovus,
Dabar Pilsudskis gavo 
atstovus.

Viso Lenkijos seime 
stovų yra 444.

at-

STUDENTŲ RIAUŠĖS
Havanoj, Kūboj, prasidė

jo studentų riaušės. Tapo 
susekta kad komunistai pa
kursto juos, net užtikta 
sandėlis su ginklais/

Studentai sustreikavo ir 
reikalauja pašalinimo .Ha
vanos universiteto viršinin
ko ir ąpšvietos ministerio.

Kasyklos jungiasi. Char
leston, W. Va. — Apie 40 
angliakasyklų šiaurinėj da- 
lyj šios valstijos susivieni
jo su bendra vertybe apie 
$10,000,000. Tos kasyklos 
kasmet duoda po 5,000,000 
tonų anglies.

ANGLIJOS DERYBOS 
SU INDIJA

Londonas. — Čia atsibu- 
na Anglijos valdžios dery
bos su Indijos kunigaikš
čiais už Indijos padėties pa
lengvinimą. Anglijos kara
lius sutinka, taipgi ir visa 
valdžia, kad Anglija nebus 
daugiau viršvaldė ant visų 
savo seniau užimtų koloni
jų, pati Anglija bus lygi ki
toms. Tačiau daug yra da
lykų kurie dar reikia nu
statyti tvarkos padarymui.

SUMIŠIMAI ISPANIJOJ
Madridas. — Per tris die

nas atsibuvo riaušės ir mu
štynės iš priežasties gene- 
ralio streiko. Daugybė su
žeista ir du užmušta.

Streikas kilo kaip sako 
už tai kad policija žiauriai 
apsiėjo su minia lydėjusią 
keturis darbininkus. Lai
ke streiko kariumenės ke
pyklos parūpino gyvento
jams duoną.

Barcelonoj, Ispanijos ko
munistų centre, irgi atsibu
vo riaušės ir policijos muš- 
tynė su. komunistais. Ko
munistai pradėjo maršuotii

Fordas ruošiasi budavoti 
saVo dirbtuvę fordukų su
dėjimui Meksikos sostinėje 
Mexico. Darbas prasidės 
sausio mėnesį. Per dieną 
toj dirbtuvėj galės sustaty
ti 100 automobilių.

Meksikoj, La Rica sidab
ro kasykloj užmušta 5 dar
bininkai.

PERŠOVĖ PREMJERĄ
Tokio. — Gelžkelio stoty

je tapo jauno užpuoliko šū
viu sužeistas Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Yugo 
Mamaguchi, 60 m. Užpuo
likas suimtas. Jis yra iš 
valdžiai priešingos partijos.

14 prigėrė. Kolumbiioi, 
Pietų Amerikos respubli
koj, Agracatal upės pakra
štyje nuslinkus krantui ir 
užtvandinus upę, 14 ypatų 
prigėrė.

Suv. Valstijose metų bė
giu pieno sunaudojama už 
apie $3,000,000,000, arba po 
už $8,000,000 Į dieną. Kož- 
nam gyventojui per metus 
išpuola po 56 galionus pie
no.

I ATVYKS PABĖGĘS 
I SOVIETŲ ŽMOGUS

Washingto. — Žada at
vykti Į Su v. Valstijas Gre- 

I gor Besiedovsky, buvęs Pa
ryžiuje sovietų Rusijos at
stovas, kuris pragarsėjo sa
vo atsisakymu gryžti Mas
kvon kuomet komunistų ca
rai pareikalavo parvažiuoti 
stot prieš jų teismą. Besie- 
dovskis atvyks papasakot 
Suv. Valstijų valdžiai apie 
komunistų veikimą ir kieki 
Maskva gelbsti Amerikos 
komunistams.

AUDROSE ŽUVO ŠIMTAI'
Žemutinėj Burmoj (Indi

joj) užėjus smarkiai jurų' 
vėtrai sunaikinta

deficitas privers KAIp GYVENAMA ‘ROJUJE
GRĄŽINT VYNĄ

IR ALŲ Sviesto Svaras $5.50; Silke Pasmardyta Sriuba..
Amerikos laikraščių ko-Į Vienas patarnautojas pa- 

respondentas Europoje, H. klausė manęs ar aš nemėg- 
R. Knickerbocker, atsilan- stu to valgio. Nusijuokė ir 
kęs Maskvoje, štai ką paty- pasakė kad nereikia taip 
rė ir aprašo: šiauštis, sako ir mes nega-

Senoviškos maisto pro- 1™ jo valgyt, bet komisarai 
dūktų rinkos išnaikintos, į geriau nepavelina. Kasdien 
tose vietose stovi viena tuš-|tas pats. Paklausė ką aš 
čia kooperativų krautuvė.įmanau apie juos. Pasakiau 
Joje pavelyta gauti pirkti kad jie dirba labai sunkiai, 
maisto su kortele. Bet ta o labai skurdžiai gyvena, 
kortelė neužtikrina ar gau- i bet, sakau, gal kada sulau- 
si pirkti, nes tankiai nėralksit geriau. Jis atsakė kad 
ten nieko. Darbininkui su I darbininkai to nesitiki. Jų 
kortele leista pirkti du sva-1 valdovai visi susimaišę. Jie 
ru duonos Į dieną. Kuris prižadėjo darbininkams į 
nėra proletarų klesoj gau- du metu visko, o dabar nie- 
na pirkti tik vieną svarą į ko negauna, 
duonos. Tai tokie kurie dir
ba protišką darbą.

Sviesto svaras kaštuoja ^ik aprašo ką mato ir ką 
11 rublių (rublis vėl vertas 'i Patys darbininkai pasako- 
kaip buvo seniau, 2 rubliai 
už $1); 3 rubliai desėtkas 
kiaušinių; 6 rubliai svaras 
kietos senos mėsos; Ameri
koj žinomos pyčės po 60 ka
peikų (30c) viena. Kitokių 
dalykų nematyt.

Maskvoj visi restauran- 
tai yra valdžios savastis ar
ba .kooperativai. Jeigu ne- 
privalgai namie gali eit Į 
valgyklą. Jeigu turi iš ko!. 

Viešbutyje kur ’ sustoja 
ADVOKATAI UŽ PROHI- svetimšaliai, pusryčius gali 

~ * ...* „„.t,,, * pavalgyt už $3.50 arba $4. 
Pietums reikia išleisti apie 
$7.50, kas New Yorke kaš
tuoja apie $1.25. Geriau no
rėdamas pasivalgyt turi iš
leist iki $15. Rusai t._
mokėti niekas neišgali.

Prastose valgyklose vis

Washington. — Valdžia 
susiduria su deficitu delei 
fabrikų nedirbimo ir nega
lėjimo mokėt taksų nuo in- 
eigų. šis yra' geras “šla- 
piųjų” argumentas išreika
lauti kad valdžia leistų lai
svai daryti ir pardavinėti 
vyną ir alų sukėlimui mili
jonų dolarių ineigų, kurios 
dabar suplaukia į šmugel- 
ninkų kišenius.

Tik vieną alų pradėjus 
gaminti priduotų industri
jai naujos gyvybės — pasi
darytų $1,000,000,000 api- 
varta i metus ir darbo gau-

vienas tų 100,000 vyrų ir moterų, 
miestelis ir žuvo šimtai gy- Dar leidus gamint ir 
ventojų. Visi budinkai iš- duot vyną dalykas dar 
griauta, medžiai iš šaknų giau pasitaisytų, 
išrauta, laivai uoste apver
sta ir nuskandinta.

par- 
dau-

(Tas rašytojas nepeikia 
komunizmo nei jo tvarkos,

CHINIJOJ UŽMUŠTA 
2,000 ŽMONIŲ

Hongkong. — Gautomis 
žiniomis iš Kiangsi provin
cijos, banditų ir komunistų 
užpuolime užmušta 2,000 
gyventojų, sudeginta 2,000 
namų, 5,000 žmonių nusiva
ryta į kalnus. • Nuostoliai 
apie $4,000,000.

“Slapieji” kongreso 
stovai žada Įnešti sumany
mą prohibicijos atšaukimo, 
o jeigu dar to nebus pada
ryta, jie dės pastangas su
laikyti skyrimą pinigų pro
hibicijos vykdymui.

Tuo tarpu prohibicijos 
vykinimo viršininkai jau 
ruošiasi reikalaut $17,000,- 
000 savo .departmento. vę- 
dimui. Tas turėtų būti sn- 
laikyta.

at-
jasi. Ne dykai musų karš
tuoliai bėga iš rojaus atgal 
į Ameriką, kuomet gauna 
pabūti kelias dienas.)

OLŠAUSKĄ VELKA 
IŠ KUNIGO 

RŪBŲ

DEVYNI UŽMUŠTA VA
ŽIUOJANT Iš LAIDO

TUVIŲ
Richmond, Wa. — Gryž- 

tant iš giminės laidotuvių, 
netoli 
gius 
keturi 
kai ir

čia per* gelžkelio be
važiuojant užmušta 
vyrai ir keturi vai- 
automobilio šoferis.

SUPERKA JAVUS SU
LAIKYMUI KAINŲ 

KRITIMO
Valdiškos ūkių tarybos 

pirmininkas ir javų kainų 
stabilizavimo korporacijos 
pirmininkas bendrai skelbia 
kad metai atgal jie supirko 
apie 60,000,000 bušelių pa- 
vų už $75,000,000 sulaiky
mui ‘ nuo kainų nupuolimo. 
Dabar dar vis supirkinėja! 
daugiau.

I Kaunas. — Pral. Olšaus- 
(kas, nuteistas Uštijanaus- 
kienės nužudymo byloj, ik
šiol dar nebuvo teistas dva
siško teismo ir nebuvo iš- 
viF'trs iš kunigo rubu.

Dabar yra žinių kad Kau
no Metropolijos kurija pa
siuntė pral. Olšauskui tam 
tikrą dekretą. Tame dek- 

tiek re^e Pra^ Olšauskui yra pa- 
| reiškiama kad jis, be civili
nio teismo kaltinamo žmog- 
žudystėj, yra dar nusikal- 

, . , , . , . , i i tęs savo kunigiško pašauki-tais, bet prieš gausiant vai- v . , ., , .. . ° . v . mo pareigoms, nustojęs ge- gyt būtinai turi uzsimo- , . , . . ■
čiais sugautais prekiaujant! kėt. Ten eilės stovi laukda- r? vafdo rn?tų.ir dor^ zrao' 

mų akyse, ir tuo budu jau 
savaimi yra netekęs teisių 
būti kunigu.

I Toliau, tame dekrete 01- 
jšauskui pavedama per de- 
___ ts dienų nuo dekreto

BICIJOS PANAIKINIMĄ
Chicago. — Amerikos ad

vokatų draugija turėjo re- 
ferendumr apie prohibiciją 
— ar ji gera ir turi būti 
palikta ar panaikinta. Už 
palikimą balsavo 6,340, o 
už panaikinimą 13,779. I

Už palikimą balsavo be užsigrudę žmonių su tikie- 
abejo tokie kurie daro biz
nį iš bylų valdžios su pilie-

su cmntnis nrplHmiiant

svaiginančiais gėrimais, ne
turi geresnės praktikos.

gauti tikietus. Tos valmos 
gyklos purvinos, pilnos mu
sių. Valgis paprasčiausias, 
vanduo su kopūstais, duona! 
ir dar šis tas, ir kaštuoja I 
oc : -i simti85 kapeikos. i. ., jam įteikimo, pačiam atsi- Man pasakojo kad dirb-Igakytį nuo turimu bpž 
tuvių valgyklos yra gėrės- t atsisakyti

. rt • 'nėT UėjaU lsbandyt- Jas kunigystės: “L.U.”
| lijonas automobilių ir ne- radau irgi purvinas, o vai- i ___________
buvo nei vienos mirtinos' gį darbininkams duoda kuo-' Lįma peru  Vario ka- 
nelaimės. Tunelis eina po prasčiausį. Sriuba virta ^u syklos streiko riaušėse už- 

: Hudson upe. silke, tai viskas. mušta 15 darbininkų.

31,000,-000 autom o b i 1 i y 
per tunelį. Trys metai at- 

Į gal atidarytas tunelis auto- 
mobiliams važinėti iš New 
Yorko ir Jersey City. Per 

I tą laiką pravažiavo 31 mi-

Rengs bulių rungtynes. 
Newark, N. J. — Čia ruo
šiama pirmos Amerikoj bu- 

su raudonomis vėliavomis. I lių rungtynės su žmonėmis. 
Viena ypata nušauta ir 200 -1- T 1 ™ 1
kitų sužeista. Keli šimtai 
raudonųjų suimta.

ORINIS PAŠTAS PER 
ATLANTIKĄ

Washington. — Ruošia
ma planai įsteigimui Ame
rikos-Anglijos orinio pašto 
per Atlantiką. Manoma į 
metus laiko pradėti veiki
mą. Viskas jau nustatyta, 
išskyrus oro klausimą ir 
nusileidimo vietas.

Atsibus Lapkričio 30 d. Da
lyvaus Ispanijoj pragarsė- 
j&s j
Sydney Franklin iš Brook-j 
lyno ir keli Ispanai. Impor-. 
tuota 4 Ispaniški buliai.

us Ispanijoj pragarse-j 
Amerikietis matadoras.

r1.._ 1

17 prigėrė. Gili pajūryje 
(Pietų Amerikoj) apvirtus 
prekiniam laivui prigėrė 17 
vyrų,..tarp jų ir kapitonas.

Nužudė tris vaikus ir sa
ve. Uniontown, Pa. — Iš 
susirūpinimo kad šeimyna 
gali atsidurti varge, ar iš 
kokios nors kitos priežas
ties, žymus šio miesto ad
vokatas ir bankierius Play- 
ford, 55 m., nušovė tris sa
vo nepilnamečius vaikus, 
sužeidė sunkiai žmoną, ir 
pats nusišovė. Kaimynai 
sako kad jis'pradėjo nusi-l 
skųsti jog turės išeiti iš JŠ 
proto del biznio sugedimo.

KALĖDŲ DOVANOS
_ TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanu laikas, 
m Užrašykit saviškiams Į Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 

metuose praliriksminsit 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 metų pusė kainos.
Atnaujinkit ir savo prenumeratą metams ar nors pusei.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

Korespondencijos DAYTON Kanados Akrono Naujienos
[TTTSRl JR H žiūrint kad kiti paminėji-1 

* kJOUIvvJII mai rengta šymet kada nors Į 
------- pirmiau. 

Minėt Gediminą, .Vilniij, 
o praleist Vytautą paties

tsakymas T a u t i ečiui. 
rvos” 45-me nr. po ma-. * __ *
korespondencijos, kur Vy tauto sukaktuvėse, kuo-

o aprašyta paminėjimas I“”L TT 
liaus praradimo sukak- 1 
ų, kurias rengė S.L.A. 1 
as Apskritis, tilpo kita ] 
espondencija, pavadinta 
‘tautiškas Apvaikščioji- ' 
>”, po kuria pasirašo tu- 1 
Tautietis. 1
aila kad Tautietis Lie- 
is o ne su Lietuviais da- 
luja, tai jis nei nežino 

tarpe Lietuvių dedasi.
tsburgo Lietuviai kolei 

dar nėra paskutinėje 
;oje Amerikos Lietuvių 
'enime ir jie niekad nesi- 
<a paskui, bet patys pir- 
tiniai Lietuvių gyvenimo 
kius pamini.
’aip buvo ir su Vytauto 

metų mirties paminė j i-
. nes SLA. 3-čias apskri- 
i atsišaukus į Pittsbur-
ir apielinkės draugijas, 

iliepė net 13-ka draugi- 
ir Šv. Jurgio parapija, ir 
įsio 26 d. buvo sutarta 
igti Vytauto paminė ji- 
,s L. M. D. salėj ant Va
do 16 dienos, kas ir buvo 
daryta. LMD. davė dy- 
1 tam apvaikščiojimui sa- 
tokiu budu Vytauto 500 

itų mirties sukaktuvių 
minėjimas buvo Pittsbur-

Lietuvių apvaikščiotas, 
paties SLA. 3-čio apskri- 

i surengtas, daug anks
tu. 
Kur tada Tautietis buvo 
žinia, kad tokio svarbaus 
rengimo nepatėmijo. 
Kaslink parengimo Spa- 
. 26 dieną Vilniaus užgro
jo 10 metų sukaktuvių, 
i visiems žinoma kad šy- 
et suėjo 10 metų kai Želi- 
■wskis užgrobė Lietuvos 
stinę Vilnių. Kadangi D.

K. Gediminas buvo Vil- 
aus įkūrėjas tai tiiom tik- 
i ir buvo Gedimino pavel
das pakabintas, o ne Vy- 
uto, kuris nieko bendro 
sturėjo su Vilniaus užgro- 
mu. Tai ką čia kaltas 
rigaitis arba kas kitas. 
Kas SLA. 3-me apskrity- 
yra keletas persigėrusių 

cializmu aš to neginčysiu, 
:t kam bereikalingai, ir 
ir nežinant kas rengiama, 
eidinėt žmones kurie tu

šavo vaikus Vytautais 
ikrikštinę?
Bet mat visada yra ge- 
au kritikuot kitus, o pa- 
am nieko neveikt. Gaila 
id tas korespondentas va- 
nasi tautiečiu ir Pittsbur- 
| gyvena, o nežino kas ir 
ida yra Pittsburge veikia- 
a. Juozas Virbickas.

met Vilniuje guli Vytauto 
kaulai, išrodė daugeliui nė~- 
aiškū, todėl net keli kores
pondentai kreipėsi į “Dir
vą” su užmetimais apskri
čio rengimo komisijai, nes 
šiame parengime figūravo 
socialistai veikėjai, kuriems 
Grigaitis uždraudęs Vytau
tą minėti.

Traukinis užmušė. Lap
kričio 14 d., apie 5 vai. ry
to einant į darbą, Juozas 
Bakšis t.apo greito trauki
nio užmuštas — einant jam 
per gelžkelio bėgius, trau
kinis užlėkęs perpjovė jį 
per. pusę. Velionis buvo 42 
m. amžiaus, nevedęs. Čia 
liko brolis Pranas didelia
me nuliudime iš tokios ne
laimės. Brolis apsirūpino 
jo laidotuvėmis. Iš Lietu
vos paėjo nuo Šidlavos. Bu
vo diktas vyras kaip 
las. 
šios

Apsivedė. Lapkričio 15 
d. Jonas Kubilius apsivedė 
su p-le Paulina Skinders- 
kiute iš’Cincinnati, O. Lin
kėtina jiems linksmo sugy
venimo ilgiausius metus.

Jie abu yra geri Lietu
viai ir “Dirvos” skaitytojai.

Vytauto minėjimas. Lap
kričio 27 d. įvyks paminėji
mas -Vytauto 500 metų mir
ties sukaktuvių. Rengia ka
talikiškų draugijų sąryšis 
parapijos salėje. Progra
mą atliks yietos savos spė
kos, tik ža,da būti kalbėto
jas iš Clevelando, Adv. P. 
V. Česnulis. Geistina kad 
kųodaugiau Lietuvių daly
vautų pagerbimui musų di
džio istorijos vyro, Vytau
to, kurs taip garbingai Lie
tuvą valdė 500 metų atgal.

J. A. U.

I Naujienos

Lai buna jam 
šalies žemelė.

J.

aržuo- 
lengva

šaulis.

Nori pavelijimo rodyt pa
veikslus sekmadieniais. Sa
vo suvažiavime Philadelphi- 
joj judančių paveikslų teat
rų savininkai siūlo valstijai 
propoziciją — nuimti drau
dimą rodyt paveikslus sek
madieniais, o tos dienos pel-' 
ną teatrų savininkai atiduo
tų labadarybei, bedarbiams. 
Tas reikštų daugiau darbų 
ir uždarbio jeigu sekmadie
nį butų leista turėt atdarus 
filmų teatrus.

To seno įstatymo Penn
sylvania laikosi jau virš 100 
metų ir niekas neįstengia 
jo panaikinti.

Komunistų šlamštas. S. 
L. A. 105-tos kuopos nariai 
gauna po du, organu,’ apart 
“Tėvynės” kožnam dar at
siunčiama komunistų neva 
“darbininkiško susivieniji
mo” pliovonių lapas “Tie
sa”. Jį Maskvos drąugu- 
čiai siunčia SLA. nariams 
dykai, turėdami viltį kad 
šmeižimais atitrauks daug 
SLA. narių pas save. Bet 
nabagai Maskvos pastum
dėliai nieko nepeš, nes S. 
L. A. 105-tos kuopos nariai1 
gerai žino bolševikėlių tik
slus.

Tegul jie leidžia tą laik- 
raštpalaikį dar ilgiau, grei
čiau savo “susivienijimą” 
subankrutys, nes laikraštis 
ir redaktoriai labai daug 
pinigo suėda, o narių savo 
“susivienijime” turi tik 0.

Sargai.

ONTARIO VALSTIJOJ
RASTA RADIUMO I

Toronto. — Netoli Wil
berforce, Haliburton aps
krityje, Ontario valstijoje 
(Kanadoj) atrasta sluogs- 
nis rudies, kurioje randasi 
brangaus mineralo radiu- 
mo, kas atkreipė visų do- 
mę. Radium yra labai bran
gus dalykas ir turi ypaty
bę gydyti vėžio ligą.

Jau 25 metai atgal Onta
rio valstijoj buvo rasta ra- 
diumo žymės, todėl valdžia 
paskyrė $25,000 atlyginimo 
jeigu bus tikrai išrasta ir 
ištobulinta radiumo kasyk
la. Dabar gi, naujus sluog- 
snius atradus, tikima kad į 
kelis mėnesius bus dalykas 
išrištas ir tie kurie pradės 
darbą galės atsiimti dova
ną.

Atrado auksą. Ontario 
valstijos šiaurinėj daly j at
rasta auksas, kaip paskuti
niu laiku paplito žinios. Ki
ti ten vyksta, bet kiti susi
laiko, nes jau daug sykių 
Kanados ir Suv. Valstijų 
žmonės buvo prigauti auk
so atradimo žiniomis ir nu
bėgę nieko nerasdavo,

Mirė. Lapkričio 5 d. po 
ilgos ligos savo namuose 
mirė Ona Kutienė, tapo pa
laidota iš buvusios Lietuvių 
Šv. Petro bažnyčios. Gimi
nės ir draugai daug sudėjo 
gėlių. Į laidotuves susirin
ko labai daug Lietuvių. Ku
nigas svetimtautis stebėjo
si kad tiek daug Lietuvių 
Akrone yra ir jis apgailes
tavo kad Lietuviai čia nu
stojo savo bažnyčios ir Lie
tuvį kunigą.

Laike šermenų tvarką 
prižiūrėjo p. Ališienė su sa
vo sunais. Nors velionė 
Kutienė išaugino nemažai 
vaikų, nekurie jos vaikai 
yra vedę, bet kaipo čia gi
mę ir augę tai tokie ram
bus, jiems motiną palaidot 
tai paprastas dalykas, jo
kio susijaudinimo nesima
tė tarp jų.

Išvažiavo. Jonas Sarafi- 
nas, senas gyventojas, ilgai 
negaudamas darbo apleido 
Akroną ir išvažiavo į Mi
chigan valstijų.

Permaina. Šiose dienose 
tramvajų ir autobusų kom
panija pardavė savo biznį 
New Yorko sindikatui, ga
vo $16,000,000. Akrono gy
ventojams vargu tas ką ge-

ro duos, galima tikėti pa- 
brangstunt važinėjimo.

Keliautojas.

Dar apie Juozo Gramo 
mirtį. Nors “Dirvoje” jau 
buvo rašyta, bet visai ma-l 
žai. Kadangi jis turėjo 
daug giminių ir di’augų 
čia Amerikoje ir Lietuvoje 
todėl reikalinga plačiau pa
minėti.

Juozas Gramas gimė Lie
tuvoje, 1867 m., Kovo 6 d., 
Balsupių kaime, Keturvala
kių par., Mariampolės aps. 
Pirmą kartą Amerikos at
važiavo 1887 m. ir vėl gry- 
žo į Lietuvą 1893 m. Apsi
vedė 1894 m. su Emilija 
Karpiute iš Mariampolės.

Antru kartu atvažiavo į 
Ameriką 1897, m., į Pitts
ton, Pa. Ilgą laiką dirbo 
angliakasyklose, vėliau tu
rėjo karčiamą ir neblogiau
sia sekėsi, bet Lenkams už- 
vydint jam paskiau neiš
duota leidimas, ir vėl turė
jo gryžti į kasyklas.

1919 m. atvažiavo į Ak
roną, čia padirbėjęs išva
žiavo į kasyklas Ohio val
stijoje, iš ten nuvažiavo į 
Clevelandą. Iš Clevelando 
buvo išvažiavęs į Lietuvą 
atlankyti giminių, sugryžo 
1923 m. į Scranton, Pa., ir

ten dirbo iki 1929 m.
Išsirgo metus suviršum 

nuo inkstų 'ligos, tris kar
tus važiavo ant operacijos, 
bet daktarai pripažino kad 
senas ir esą negalima dary
ti operacijos. Mirė Akrone 
pas savo pusbrolį P. Tur
gelį ir išvežtas ir palaido
tas Šv. Kazimiero kapinė
se Pittstone, Pa. (Rugsėjo ’ 
25 d.), su bažnytinėmis ap
eigomis, šalę savo žmonos- 
kapo, kuri mirė Lapk. 2 d. 
1916 m. Taipgi yra miru
sios dvi jų dukterys: Julė 
mirė 1914 m., Albina 1905 
m. Jo motina Rožė Yur» 
gelienė mirė 1925 m., tėvas 
mirė 1893 m., ir trys bro
liai jau mirę, brolis Vincas 
dar gyvena-Lietuvoje, Gus
taičių kaime, liko trys gy
vos seserys, Monika Bau- 
žinienė, Petronėlė Jauduke- 
vičienė, Ona Juodzevičienė, 
Marijona mirė Amerikoj.;

Likę giminės Amerikoje: 
pusbrolis P. Yurgelis Ak
rone ir vienas pusbrolis, L. 
P. Baltrukonis Clevelan- 
de, ir dvi pusseserės apie 
New Yorką. Liko du jo su- 
nai, Andrius ir Benjaminas 
ir trys dukterys: Marijona, 
Leonora ir Anelė, New Yor
ke. Liko ir antra moteris, 
su kuria išgyveno tik sep
tynias savaitės.

Petras Yurgelis.

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose uralinksminsit 

visą kaimą!

Kanados Lietuviams

’TAU
i Vargu rasi kitus t 

tąsios nuskurėlius ka 
! ietuviški “Marksiniai 
«Ristai. Jie perženg 
‘ is žmoniškumo ribas 

Įjos rimtos, logiškos 
te nesimato. Tarp 
įlševikų skirtumas ti 
ie kad bolševikas mui 

lirai iš priešakio, o so< 
is prisitaikęs iš užpa 
r paskui apsisukę 

’ad tautiečiai juos ap 
]Kur tik pažvelgsi: 
iškai ar laikraščiuos 
įr jie tą pačią giesm 
Ja: “fašistai” tokie, 
i dar kitokie.
„ Jie susėdę ant tauti 
i adarytų suolų ir rėki 
logai padalyti, bet 

i {įstengia geresnių p

PASAULINĖS PARO
DOS CHICAGO J 1933 

M. KLAUSIME 
Atsikreipiinas į Lietuvius 

Išradėjus ir Mekanikus 
Laikas bėga labai greitai 

ir su juo progresas žengia 
dideliais žingsniais. Tau
tos lenktyniuoja nenorėda
mos atsilikti, stengiasi pra
lenkti vienas kitą, o kurios 
tautos nenori būti sutremp
tos turi veržtis pirmyn.

Kadangi 1933 metais Chi
cago] atsibus ~ 
Paroda, kurioje kiekviena 
tauta stengsis pasirodyt 
kaip toli yra nužengus pro
grese, argi mes, Lietuviai, 
busime paskutiniai?

Laikas sukrusti didžiau- 
. _ . Isioms organizacijoms ir
prieš teismą už vagystę. Ji j rengtis kartu su kitomis 
patyrus kas atsitiko sako, tautomis dalyvauti Parodo- 
butų nupirkus jam ir kelis.je.
bakanus duonos. | Mes Lietuviai išradėjai

Jis buvo našlys, turėjo jau turime keletą desėtkų

Pasikorė iš baimės. Juo
zas Drusin, 39 m., iš Rural 
Ridge, Lapkričio 12 d. pa
sikorė vietoj eiti prieš tei
sėją į 
kepalo 
prie to privedė, bet vargšas 
tapo sugautas ir areštuo
tas. Moteris, kurios namuo
se jis duoną pavogė, dabar 
gailisi, bet po laiko. Ji sa
ko nulipus iš viršaus rado 
savo virtuvėj nepažystamą 
žmogų, turintį ką tai po pa
žaste. Pamačius svetimą, 
moteris nusigando ir suri
ko. Jam iškrito iš po pa
žasties kepalas duonos, bet 
jis greit pasigriebė ir išbė
go. Ant jos riksmo jis bu
vo sugautas ir turėjo stoti

teismą už pavogimą 
duonos. -B adas j j

Pasaulinė

Nuo Redakcijos: Kad šis .
laušimas nesukeltų toles- i .keturis vaikus, ir kolei tu-’ išradimų, tarp jų yra labai 
ų ginčų, nuo savęs nori-Įrėjo iš ko gyventi gyveno.1 svarbių. Ir mes galėsime 
e pridėti tiek kad korės- Buvo žinomas kaipo teisin-j pasididžiuoti savo gabu- 
andentai pasigedo Vytau- gas žmogus. Prieš nusižu- mais. Bet to neužtenka,
> paminėjimo Spalių 26 d. dant paliko ’ toki raštelį: tikrai žinome kad dar ne
>del kad Lietuvoj ir Ame-1 “Tai buvo mano pirmas nu- visi Amerikoje esanti Lie
koj Spalių 26 ir 27 dieną sižengimas ir dabar nega- tuviai išradėjai ir mekani-
mgta Vytauto mirties su-jliu daugiau susidurti su kai prisidėjo.
aktuvių paminėjimas, ne- žmonėmis.” | Yra renkama visų išra-

dejų ir mekanikų darbai ir 
jų. biografijos, taipgi kiek 
jų išradimai davė naudos.

Visi išradėjai ir mekani- 
kai, nariai šios? organizaci
jos, arba norintieji įstoti, 
norėdami platesnių infor
macijų susineškite su orga
nizatorium

S. A. Zolp,
3258 S. Emerald avė.

Chicago, Ill.

2XXXXXXX

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraltt ‘“Ttt- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainas.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,008. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitSs šiuo adresai

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

H Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1930 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

PAJIEŠKOJIMAI
(Iš Lietuvos Generalio Kon

sulato New Yorke)

Mažuolis-Mazols Petras, 
atvykęs apie 1911 m. iš Už- 
ušilių ,k., Biržų; v., gyvenęs 
Loupurex, Pa.

Novogruckienė, po antru 
vyru Juozapaitienė Ona 
gyvenus apie Newark, N. 
J., dabar gyvenanti Penn- 
sylvanijoj. Jai testamentu 
yra užrašyta keletas šimtų 
dolarių.

Luksevičius-Lukoševičius 
Juozas, prieš karą gyvenęs 
McAdoo, Pa., gryžęs iš ka- 
riumenės gyvenęs Philadel- 
phijoj, Schuylkill Haven, 
Pa., o dabar nežinia kur.

Sakalauskas Jonas, gyve
nęs New Jersey valstijoje, 
mirė 1928 ar 1929 m., pali
ko apdraudą $1300. Vienas 
jo brolis gyvenęs Amerikoj.

Pocevičiai, Jurgio vaikai, 
gyveną Amerikoje, turi tei
sės gauti palikimus po mir
ties jų dėdės Juozo Pocevi- 
čiaus.

Martinaitis Napoleonas iš 
Trumponių k., Jūžintų v., 
Zarasų ap., apie 40 m. Ame
rikoje, dirbęs kasyklose, vė
liau gyvenęs Brooklyn, N. 
Y., esąs miręs.

Černiauskai: Aleksand
ras, Veronika ir Juzė (Mu- 
činauskienė), iš Butkunų 
k., Vendziogąlos v., Kauno 
ap., atvykę prieš karą -iš 
Liepojaus. Lietuvoje esan
tis jų turtas pavojuje. Pa- 
jieško motina Pranė Čer
niauskienė.

Sabaliauskas Leonas, gy
venęs Philadelphia, Pa. Pa- 
jieško brolis Antanas.

Petraičiai: Kazys, Pet
ras, Katrė (šeputienė) ir 
Magdaleną (Sabeckienė), iš 

1 Sungailiškių k., Tauragės 
Iv., Amerikon atvykę prieš 
1930 m. Jieško sesuo Marė 
Ričkienė, nesenai paspru
kus iš Rusijos.

Jieškomieji arba ką nors 
apie juos žinantieji malo
niai prašomi atsiliepti į:

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, 1

DIRVA” VISAM METUI TIK *2-°°
IR $1.00 VERTĖS DOVANŲ KNYGOMIS -®s

^ORĖDAMA pagelbėti daugybei Kanados Lietuvių Įsigyti po- 
puliariškiaūsį Amerikos Lietuvių laikraštį ‘Dir44’ ,-i:t Dirvos ’ 

Bendrovė iki galo šių metų nupigina “Dirvą” Kanados Lietu
viams iki $2.00 už visą metą ir prie to dar duoda dovanų $1.00 
vertės knygų. Tai nepaprasta proga, kurios nepraleiskit nei vie
nas Kanadoje gyvenantis. Po Gruodžia 31 d. kaina vėl bus $2.50.

da-KAIP UŽSISAKYTI: Nelaukit galo metų — užsisakykit “Dirvą” 
bar ir ji bus siunčiama ištisą metą. Kas norėtų užsisakyt pusei metų 
irgi gali. Tiktai įdėkit į voką Kanados $2.00 (arba $1 už pusę metų) 
ir užrašę aiškiai savo antrašą viduje (laiške) ir ant voko, užadresavę 
pasiuskit “Dirvai”.' Apačioje telpa knygų surašąs, iš kurių pasirinkit 
$1.00 vertės knygų (vieną ar kelias) ir tame pat laiške prisiųskit su
rašą. Knygos tuoj bus pasiųstos. Bet dovanų nesiduoda už -pusmeti
nes prenumeratas. Niekas kitas juras tokios puikios progos neduos!

Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasauli gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina ........................................

'lohamedo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi.....................

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius. '..............................

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų.
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.06 
Tvirtuose audimo viršeliuose ..................$1.75

Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokingų eilių. Parašė K. S. Karpavičius.
144 pusi...............................................................................50

rautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi..............................50

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka dekla>navimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ..................

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi.....................

Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka
mu visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. ’ Baniulis. 107 pusi..........................50

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ... $1.00 . 
Audimo apdaruose ............t................$1.751

1.00

.50

.buc

.50

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Paraše K. S. Karpa
vičius. 156 pusi.................................75

Du Broliai — istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio 
apie du broliu, kurių vienas jaunas pavogtas au
go krikščionių Lenkų tarpe, ir kaip jie išaugę į 
vyrus susitiko karo lauke. 35 pusi...............15c

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........ 25

Laimes Bejieškant —- Rinkinis vaizdeliu iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi.................... 35

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matoma, yra buvus Lietuvių prabotė. Parašė J.
O. Sirvydas. 35 pusi............................10

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti • 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi......................25

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi......................50 
Tvirtais audimo viršeliais ....................$1.00

Tcisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šilčius. Pusi. 67 .................. .25

Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para
šė Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pusi........................35

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto-
I riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 

ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
I Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..............$1.00 
' Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50
Vienuolyno Slaptybės. lodomus ir svarbus aprašymas 

iš vienuoliu gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.

puslapiai ............................... 1.00

į Kas jiems nepritari 
; esocialistuoja tas m 
l ■ baisus “demokral 
į sprietelius!
i Vienas toks sočia 
prisidengęs tautiška s 
į pasivadinęs “Ryti 
Metis”, rašo “San 

‘ 1 nr. straipsni “P; 
< le Sandaros Priešus 
ie straipsnyje, įsik 
ęs žmogelis (ar gal 
lės prieš “fašistus” 

j® nebūtų dalyku, 
■ persergėjimą” Sai 
i iams nuo kokių tai 
b” Jeigu R. S. bu 
f ašęs ką nors panų 

io ar nors agituoja] 
į Sandarą, galima bu- 
I ikaityt rimtai pro 
1 fili, bet nurašė tušči 
nacijas, lyg galvoje 
'j liek smegenų ir tur 
i R. S. įsibauginęs 

kad fašizmas nėra j 
p primetamas taut 
bąipos žodis, bet i 
5 w ve kokias išva

i ’’
j “Patyręs fašizmo 
j sas Brooldyne, pra 
J igilirifci į fašistinio 
|ymo laikraščių re 
irios demokratinio

tautininkus. I 
ga fašistiniams šuv 
tvatytas ‘Tėvynės’ i 

na p. Vitąitis, ‘ei 
kuot’ iš tautininkt 
ve pasiskelbę a 
is bando niekinti 
munikuoti’ Ameri 
riij tautininku ser 

feius.”

t
 R. S. turbut ger;
i “ponas” Vitaiti; 
■ėjo būti išmestas 

fe organizacijos, : 
į jonas” socialistų 
i ia, o tautiečiai jai 
j ta. Vitąitis SLA 
hpavedė Liaudini] 
įtldemokratų reklai 
Įtevynėje” visokiais 
piečiai niekinami. 
/Tėvynė” yra SLA. 
fenas, bet Vitąitis 
]®as socialistų p;
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irbo iki 1929 m.
rgo metus suviršum 
nkstų ligos, tris kar- 
ižiavo ant operacijos, 
iktarai pripažino kad 
ir esą negalima daiy- 
racijos. Mirė Akrone 
ivo pusbroli P. Yur- 
' išvežtas ir palaido-
r. Kazimiero kapinė- 
tstone, Pa. (Rugsėjo 
su bažnytinėmis ap-

s, sale savo žmonos, 
turi mirė Lapk 2 d.
, Taipgi yra mini- 
i jų dukterys: Julė 
114 m., Albina 1905 
motina Rožė Yur>. 
mirė 1925 m., tėvas 
193 m., ir tiys bro- 

mirę, brolis Vincas 
rena-Uetuvoje, Gus- 
kaime, liko trys gy- 
serys, Monika Bau- i 
, Petronėlė Jauduke-

Ona Juodzevičienė, 
la mirė Amerikoj; 
giminės Amerikoje: 
is P, Turgelis Ak- 
vienas pusbrolis, L 

Itrukonis Clevelan- 
dvi pusseserės apie 
trką. Liko du jo sū
drius ir Benjaminas 
dukterys: Marijona, 
ir Anelė, New Yor- 
o ir antra moteris, 
i išgyveno tik sep- 
avaites.

Petras Yurgelis.

DIRVA

o išrašei “Dirvą” 

ns į Lietuvą? — už 
finose Dralinksminsii 
visą kaimą!

iams
$2-oo 

lis
ų įsigyti po-
”,w"Oitvos" 

ados lietu-

vanu $1.00 

ikit nei vie-

ei bus $2.50.

Dirvą” da- 
nisei metą 
usg metu) 
'žadresavg 
pasirinkit 
iųskit su- 

pusmeti- - 
s neduos!

- aprašymas įni- 
ir žmonių Prieg

lių paveiksi? seno- 
įrašė K. S. Ks.-pa- 
....................15

iš 13-to intno 
.anas jungtis au

tai; jie išaugt i
pusi.......................15c

rose — iu ypatų- 
rašytoja Honore 
PuslU....f

aizddiu iš teiti 
(su autoriui jo- 
' M

oriškas sjašps
Arijoj, kif, kiij 
rabate. Parašė J- 
.............t............. .11

— V. J. Budrio 
užsiveria knygose! 
į galėjo užlaikyti- . -

r vaizdelis, taipgi
• de Maupassant 

Parašė ir vai-
..............................# 
........................... Į1.W

I gražių apsakė- 
dėjimų ir budo.
...................... JS

nkinėlis. Para- 
ausdintais gra- 
............................. Ji

- Svarbus ilto- 
i'mo po Europa
Su paveikslui 
........................ II .M 
........................ I1JI

rbus aprašymas

Su paveiks- 
iškai vertė A. 
................. . 1.N

reland, Ohio

1 e Vargu rasi kitus tokius 
g' dvasios nuskurėlius kaip tie 
7! Lietuviški “Marksiniai” so- 
I į’cialistai. Jie peržengė vi- 
Ifsas žmoniškumo ribas. Pas 

juos rimtos, logiškos kriti- 
| kos nesimato. Tarp jų iri 
?' bolševikų skirtumas tik ta- 
J me kad bolševikas muša at- 

' Į virai iš priešakio, o socialis- 
, tas prisitaikęs iš užpakalio.

jį Ir paskui apsisukę rėkia 
■’kad tautiečiai juos apmušė, 
p Kur tik pažvelgsi: ypa- 

■■ l tiškai ar laikraščiuose vi- 
idsur jie tą pačią giesmę gie- 
1 da: “fašistai” tokie, tokie 
T ir dar kitokie.
ų Jie susėdę ant tautininkų 
I į padarytų suolų ir rėkia kad 

blogai padaryti, bet patys 
s neįstengia geresnių padirb

ti.
Kas jiems nepritaria, kas 

nesocialistuoja tas negeras 
; ir baisus “demokratizmo” 

!■■ neprietelius!
Vienas toks socialistas, 

’ prisidengęs tautiška skrais
te, pasivadinęs “Rytų San
dariems”, rašo “Sandaros” 
44 nr. straipsni “Pažinki- 

k me Sandaros Priešus”. Ta
me straipsnyje, įsikarščia
vęs žmogelis (ar gal iš bai- 

! mes prieš “fašistus”) pri- 
į' rašo nebūtų dalykų, neva 

“persergėjimą” Sandarie- 
čiams nuo kokių tai “prie
šų”. Jeigu R. S. butų pa
rašęs ką nors pamokinan
čio ar nors agituojančio už 
Sandarą, galima butų pri- 
skaityt rimtai protaujan
čiu, bet nurašė tuščias sen- ' 
sacijas, lyg galvoje jis tik . 
tiek smegenų ir turėtų.

R. S. Įsibauginęs šneka 
kad fašizmas nėra jau kai
po primetamas tautiečiams 
pašaipos žodis, bet tikreny
bė, ir ve kokias išvadas da
ro:

“Patyręs fašizmo pastan
gas Brooklyne, pradėjau Į-. 
sigilinti į fašistinio nusista
tymo laikraščių reveliaciją 
prieš demokratinio nusista
tymo tautininkus. Pirmiau
sia fašistiniams šūviams iš
statytas ‘Tėvynės’ redakto
rius p. Vitąitis, ‘ekskomu- 
nikuot’ iš tautininkų. ... ir 
save pasiskelbę autorite
tais bando niekinti ir ‘eks
komunikuoti’ Amerikos lie
tuvių tautininkų senus vei
kėjus.”

iĖt. S. turbut gerai žino 
kad “ponas” Vitąitis senai 
turėjo būti išmestas iš tau
tinės organizacijos, nes tas 
“ponas” socialistų kazoką 
šoka, o tautiečiai jam algą 
moka. Vitąitis SLA. orga
ną pavedė Liaudininkų-so- 
cialdemokratų reklamai, ir 
“Tėvynėje” visokiais budais 
tautiečiai niekinami. Nors 
“Tėvynė” yra SLA. narių 
organas, bet Vitąitis, jaus- ' 
damas socialistų paramą,
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Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu (Lietuvių kalboj1) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tų, arba:

Swedish American Line
21 State St. New York City Į

ir
a-

tą faktą visai ignoruoja 
“Tėvynę” pavedė siauru 
gitacijos lapu tų kurie no
ri -Lietuvą valdyti ir bolše
vikinei.

Jeigu Vitąitis dar ilgiau 
pabus prie “Tėvynės” su to-._______________ ______
kia propaganda prieš Lie-j ra tų namų Amerikoje kur 
tuvos valdžią tai kitą seimą!nebūtų radio. Net ir Lie- 
galiu tikrai sakyt Tautiški j tuviai, kurie New Yorke ir. 
Centai bus nutarti 
pirkti amuniciją 
mui dabartinės 
valdžios!

Toliau R. S. dar 
sąmonę “Sandaroje” prime
ta tautiečiams: buk girdė
jęs iš “Vienybės” bendrovės 
pirmininko- kad tūli du' vy
rai esą nepageidaujami to 
laikraščio Įstaigoje, už ką 
R. S. rėkia visa gerkle. Ar 
tame ką tautininkai kalti 
kad kas nors mato reikalo 
kokią nors ypatą į savo Įs
taigą neprisiimti kaipo iš
tikimą, kuomet ta ypata 
turi tikslo iš užpakalio kąs
ti?

Prie pabaigos turiu štai 
ką pasakyti: jeigu “Sanda
ra” turėtų sugabius žmo
nes vedėjus, jeigu suprastų 
kad organizacijoje reikia 
vienybės, o ne suirutės, jei
gu suprastų kad Vitąitis. 
prisišliejęs prie socialistų, 
visuose Sandaros reikaluo
se Sandariečiams parodys 
tik nosį ir niekados nebus 
draugas, jeigu žinotų, kad 
Vitąitis ne Susivienijimo ir 
ne tautiškumo idėjai dirba, 
o tik palaikymui savo vie
telės (už ką nedėkingai nie
kina tuos kurie jį ten pa
laiko). tokiems Rytų San
dariečiams “Sandaroje” ne
būtų vietos, tada nebutu nei 
neapikantos tarp pačių San- 

Mariečių, kurią gudrus R 
S. pajiegė pasėti pasinau- 
domamas “Sandaros” špal- 
tomis. Ta “Sandara” lyg 
koks purvo indas: kas su
manė tautiečius paniekinti 
tuoj ir puškuojasi “Sanda
roje”.

Tie seni Sandariečiai, ku
riuos, anot R. S., “fašistai.” 
nori išmesti iš tautininkų 
tarpo, nieko nedirba tau
tos labui, panašiai kaip ir 
“ponas” Vitąitis, jie tik no
ri tautininkų duoną valgyt, 
o jis pučia į “Marksistų” 
trubą, ir to jam užtenka.

Bet jeigu seni SLA. na
riai neapsidirbs su tokiais 
ponais tai su pagalba jau
nosios kartos, kuri į Susi-' 
vienijimą rašosi, bus gali
ma- jų atsikratyti, nes čia 
augęs jaunimas socialistų 
nekenčia.

Kaslink Sandaros: jau 
sykį social-liaudininkų ber
nams pasisekė tą tautinę 
organizaciją sugriauti; ji 
vos dabar pradėjo atsipei
kėti, ir vėl tie tranai pra
dėjo lysti ir varyti savo ža
lingą darbą.

Sandariečiai turėtų pa
žinti tokius “Rytų Sanda- 
piečius” geriau, nes tai yra 
vidujiniai priešai, -kurie de] 
savo ambicijų nori suardy
ti tautininkų vienybę, o pa
skui su socialistais pasida
linti Susivienijimą ir sėdė-j 
ti šiltose vietelėse, juokda
mies iš apgautu neišmanė
lį

RADIO DEŠIMTS ME
TŲ SUKAKTUVĖS burg, Mass. — čia'budavo- 

,v;—-------  jama dirbtuvė ,$1,500,000
Lapkričio 2 d. 1920 me- vertės, kurioje nebus jokio 

tais Pittsburgh radio stotis hang0 jr neineis dienos švie- 
KDKA pradėjo pirmutini i sa> visas apšvietimas 
biznio pagrindu pastatytą |bus įrengta pagal paskiau-

Dirbtuvė be Langų Vyrai ir moterys"viršaus 50 mėty amžiaus
radio programą duoti. Ir 
per dešimts metų, iki musų 
dienų, radio programų da
vimas per orą Amerikoje 
tiek išsiplatino kad veik nė-

paskirti, Chicągo j turėjo savo loka- 
nuverti- 
Lietuvos

šių moksliškų išradimų, su 
irisais kitais darbo patogu
mais. Tą dirbtuvę stato 
Austin Co. iš Clėvelando del 
Simonds Saw & Sttel Co.

Dirbtuvės sienos bus be 
jokios skylės ir lubose ne
bus jokios šviesai ineigos. 
Apšvietimo,"ventiliacijos ir 
užmo sumažinimo sistema 
bus paskiausių išradimo.

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

lus ir sąnarius.

kitą ne-

J. V Mičiulis, 
Sandaros IS kp. Narys.

Cleveland.-

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

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai

karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen-

lių programų, nesenai gavo 
progos klausytis Lietuviš
kų programų, nesenai gavo 
progos klausytis Lietuviš
kų dainų per visą Ameriką 
apimantį sujungimą (“hook 
up”). Tikimės kad tai ne 
paskutinė proga. Kas ži-jjej maginerijos bus numa-j 
no. _ Jeigu_ taip vadinama iįavotos oranžine spalva ge- 
teievizna įsigyventų, ar ne- • ......
bus galima pamatyti musų L 
ai Cistų vaidintus veikalus,! „r--.-- -p bihn^ him mėlvnn^ ^bazenkliu tuojaus išima skaudė- sėdint namuose? Visai ne | |Xg f baltos cS3 bus jimą ir sustinsim? iš girgždančių 
Stebuklai butu iei PO nlačia1 Tž ■ , 7- - ’ T , sąnarių ir muskulų, kaip niekasbceouKidi dūlu jei po ultra-violetme. Lempos bus kTtas t0 nenadarvsi Ameriką išsimėtę “Dirvos’ |1000 watt nepadarys,
skaitytojai gaus po keleto----
metų progos pamatyti kaip 
Clevelando Lietuviai artis
tai vaidina naujai parašytą 

' ‘ ’ ko-

Vidaus Įrengimas piritai- patikimąjį Pain-Expellerj su In- 
kyta pagal mokslišku išty- fe™ jaisbaženkliu. Išbandytas 

? p i j i J dėlto, kad sis galingas Linimen-
11H1Ų kokį kas efektą daro fas yra naudojamas visam pašau- 
ant Žmogaus, kaip Šviesa, ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
temperatūra ir spalvos, to- dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
- - “• I urnai nepalengvindamas. visokių

skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
i . . . — , Neuraičio, Reumatizmo, Galvos
resmam darbininkų maty-| Skaudėj imo ir t. t.
mui ir išvengimui nelaimių, Pain-Expelleris su Inkaro vais-

“Dirvos” redaktoriaus 
mediją ar dramą. Per ki
tus dešimts metų radio gy- 
vaimo tas yra galimybė.

V.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokiu 
JONAS KERDIĖJUS 

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

kitas to nepadarys!
| Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo- į 
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo į- 
panaudokite Pain-Expellerj sulig ? 
nurodymų. Rytmety atsikelsite i J 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus * 
juoksitės net iš tokios minties, i ? 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A Į -J

A. S. BARTKUS
Vienintelis

F o

Amerikos Žmones Visa
da Linkę Pasirinkti 

Geriausį
Rugsėjo men. pardavimai I.ucky 

Strike cigaretų padidėjo 655,429,000 
šmotų,' nors bendra visų rusių ciga
retų produkcija per Rugsėjį suma
žėjo ant 170,513,000, sulyg skaitli
nių kurias nesenai paskelbė United 
States Bureau of Internal Revenue, f 
Lucky Strike cigaretų išdirbėjai no
ri padėkoti milijonam rūkytojų ku
rie “ėmėsi už Lucky”, už jų nuola
tinę parama kuri palaiko Lucky 
Strike pardavimą nuolat didėjančiu 
iki niekad jokių kitų cigaretų nepa
siektų rekordų.

“Amerikos žmonės visada pasiren
ka geriausį”. yra tai biznio taisyklė 

,Lucky , Striku reigęi^tų , į gamintojų, 
kurie susilaukė pagyrimo nuo biznio 
vadų už savo Įvedimą ultra-violeti- 
nių spindulių kaitinimui tabako prie 
ngaret-ų išdiibimo. Bet Lucky Strike

netodai gaminimo

'kelb mu, kad žmones galėtų suži
noti anie Luckies gerumą. Pasek
mė to buvo tokia kad Luckies parda
vimas didėjo mėnesi s po mėnesio.

Šiandien modemiškas mokslas ei
na ranka rankon su modernišku biz
niu. Kaip Lucky Srik.es išdirbėjai 
sako, kiekvienas žino jog ugnis va
lo, todėl kaitinimas tabako su ultra
violet spinduliais prašalina kenks
mingus gerklę ėdančius ir kosulį 
sukeliančius nuodus. Kožnas žino 
kad saulė prinokina viską, todėl tai 
prie šių cigaretų išdirbinio .įvesta 
naudojimas ultra-violet spindulių. 
Kaitinimo procesas naudojamas iš
dirbime Lucky Strike cigaretų už
tikrina rūkytojams jog jie gauna 
tyiiausį produktą. Suvirs 20,000 
Amerikos gydytojų pareiškė aiškiai 
kad Lucky Strikes mažiau ūda ger
klę negu kiti cigaretai.

Lucky Strike cigaretų gaminimui; 
naudojama t’k puikiausias tabakas, i 
American Tobacco Company dirbtu-|

yra 
pa

nt-

vėse kur jie gaminami, visada 
užversta milijonų dolarių vertės 
rinkčiausių tabalcu.

Šis tabakas susendinamas iki 
sakančio laipsnio pačios gamtos, 
deliuose sandėliuose, kurie užima 
virš 15 ketvirtainių mylių ploto, 
saulės šviesa ir grynu oru. Pa. 
dar pereina tą kaitinimą ultra-viok 
sninduliais, kas yra pats moderni: 
kiausias būdas cigaretų gamyboj

su-

sakančiai nustatytų kad kiekviena 
I pora cigaretų sudėta išrodo kaip 
Į vienas ir tas pats.

Kitos mašinos suvynioja cigare- 
tus į pakelius po 20, kurie yra įvy- 
niojami j keturias eiles tam tikrų 
popierių, taip kad cigaretai buna vi
sai švieži kada jus pasiekia, kaip vos 
tik išėję iš dirbtuves.

Kožnas Lucky pakelis turi pažy
mėtą dieną išleidimo iš dirbtuvių, ir 
500 energingų pardavėjų nuolat ei
na per krautuves prižiūrėdami kad 
krautuvėse pakeliai nebūtų laikomi 
perilgai ant lentynų.

Visi šitie žingsniai išdirbame ir 
pardavime Lucky Strikes yra pri
taikyti prie išdirbėjų taisyklių jog 
“Amerikos žmones visada linkę pa
sirinkti geriausį”. Ir išdirbėjai yra 

u labai dėkingi milijonams rūkytojų, 
kuomi jie parodo savo didėjanti pa
linkimą prie Luckies. (Skelb:mas)

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —
Telefonas EN dicott 1763

6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

■Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules’’ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- . IMP^

yardo dėžutėse. Ne-

jūsų 
bus

Clcvelande Lietuvis Artistas 

tografas 
Geriausia dovana 

draugui ar drauge
Jūsų Fotografija, šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

Sako

lem Oil Capsules’1 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 3535 — i
I.’ Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
I Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Hotel Waldorf-Astoria 
Corporation.

The Savarins, Inc.
Louis Sherry, Inc.

The Sherry Netherland Corp. Prezidentas.

“T« regini, kurį mes realizuojame planuodami 
būdavojimą naują Waldorf—yra Naujas Gyve
nimo Hudas. Žodžiu, mes planuojam, kad 
nauja Valdorj-Astoria tiek reikštų šioj gady
nėj, kiek sena Waldorf-Astoria reiškė savo 
gadynėj. įdomu pažymėt, kad jūsų išdirbystės 
metode, naudodami Ultra Violetinius Spindu
lius “Spraginime” LUCKY STRIKE tabakų, 
jus esat judinti tokiu pat progreso jausmu. 
Kaip Kaldorf, jūs
pasisekimo rekordu, bet pirmyn siekiat naū-

neesat patenkinti savo

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

“It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus—prieš kosulį

cma politikos faktų įrodymu t ‘ “ - - - — -- ------ .... . . . .. ..... o Auvuau Axvzzipmuja pajxviv p. xiuvtua jmwiuvi, aoixiciMOiiai xiuuyu u K_______x----------_____ ____ ,
-apor us une ludijo LUCKY STRIKES pagarsėjusi Spraginimo Metodą, p. Boomer pranešimas yra šiam puslapy.

1T1_ __ © 1930 The American Tobacco Co;, Mfrs.

publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Lucius Boomer, asmeniškai liudyti ir pereiti pasižymėjusių

Srik.es


4 DIRVA

TARDO LIETUVOS KUNIGUS
*---------------------

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo:

“Sąryšyje su kai kurių 
kunigų pasakytais bažny
čiose pamokslais, kuriuose 
jie griežtai pasisakė prieš 
dabartinę vyriausybę, pa
sklido žinios kad už tai ku
nigai bus traukiami teismo 
atsakomybėn.

“Nesenai Vyriausio Tri
bunolo prokuroras, p. Kal
vaitis pasikalbėjime su laik
raščių korespondentais pa
reiškė kad jei kunigas baž
nyčioje laikys politinę kal
bą ir šauks piliečius arba 
parapijiečius neklausyt val
džios, kurstys piliečius val
džią nugriauti, tada kuni
gas yra atsakomingas prieš 
valstybės įstatymus. Kuni
gas bažnyčioje pasakęs kal
bą yra lyginamas su eiliniu 
piliečiu pasakiusiu kalbą 
viešame susirinkime. Esą, 
jei kunigai tvirtina kad del 
dabartinio pigumo, del to 
kad nėra kur dėti ūkio pro
duktų yra kalta vyriausybė 
tai yra jau demagogija.

“Dabar, kaip praneša 
‘Rytas’, administracijos val
dininkai ištardė Garliavos 
vikarą, žymų krikščionių- 
demokratų veikėją Kunigą 
Krupavičių. Į Biržus gi bu
vo atsiųstas specialus val
dininkas, kurs ištardė Bir
žų gimnazijos kapelioną 
Kun. Raudą ryšyje su jo 
pasakytu pamokslu laike 
Vytauto iškilmių. Vilka
viškio tardytojas ištardė 
panašioj byloj Kun. Pėsti
ninką.”

Sj: #

Ko Lietuvos kunigai no
ri? Tikime Amerikos Lie
tuviai katalikai nesiduos 
suklaidinti save melagingo
mis katalikų žiniomis riš 
Lietuvos.

“Dirva” nori pabrėžti šį 
faktą: Lietuvos valdžia yra 
katalikiška: visokios vals
tybinės apeigos prasideda 
su maldomis; kunigams už
tikrinta pilna laisvę bažny
čių sienose ir parapijoje kas 
liečiasi tikėjimo; net ma
žiausio paminklėlio pasta
tymas atsįbųna kunigams 
vadovaujant ir šventinant; 
katalikams užtikrinta viso
kia tikėjimo neliečiamybė įr 
pagarba; šventės visos pil
domos su procesijomis ąr 
kaip tik kunigai gali geriau 
išgalvoti; mokyklose laiko
ma dvasiški mokytojai-ka- 
pelionai šalip svietiškų mo
kytojų. Lietuvoje nieko be
dieviško iš valdžios pusės. 
Buna net tokie pataikavi
mai dvasiški.]’ai kai paveliji
mas bausti Dr. J. šliupo už 
visai nekaltą knygelę, “Tik
ri ir Netikri šventieji”, ku
ri kunigams nepatiko.

Taigi ko kunigai norį?
Jie nori VALDŽIOS!
Jau keli metai kaip jie 

neturėjo garbės būti vadi
namais “Jūsų Ekscelencija 
ponas Ministeri” tqką iy 
toks. Užėmus Voldemarui 
ir Smetonai valdžia, jų pa
tys aršiausieji — Krupavi
čius, Šmulkštys ir kiti — 
buvo išvažinėje j užsienius. 
Kentė, bet matyt ilgiau ne
gali kęst kųnįgąųdaipi, nori 
būti “Ekscelencijomis”, vi
sai ne kaip jų dvasiškas pa
šaukimas liepia.

Valdžia uždarę katąlįkų 
moksleivių orgaųįzacįją Ąt- 
eitininkus, nes per ją kuni
gai ruošė valdžią versti.

Tą organizaciją uždarius, 
kunigai surikę: “Vąlįpą tį;, 
kėjimą griauna!” . ' I

Keista mums Amerikos 
Lietuviams žinant kaip čia 
Amerikoje moksleiviai už
siima sportu, neturi savo 
tarpe jokios politikos, b te
nai piemenukai jau kalba 
apie šalies tvarką!

Turim pasitikėti kad Lie
tuvos piliečiai per keturis 
metus pažino ką gero ši 
valdžia padarė ir neklau
sys kunigų melagingiems 
pamokslams buk valdžios 
kaltė kad šymet perdaug 
gerai viskas užderėjo.

Atsimename, 1928 metais 
radosi kunigų kurie kaltino 
ne Dievą bet valdžią kam 
tą vasarą neužderėjo....

Nereikia gudresnės poli
tiškos niekšystės kaip šauk
ti iš pamokslo jog valdžia 
kalta kad del gero derliaus 
beveik visose šalyse nėra 
kur žemės produktų vežti. Į

Nepataikė kunigai į ge
rą dūdą papusti: tie kurie 
revoliucijas kelia ir val
džias verčia dabar yra labai 
pasitenkinę, nes viskas pi
gu.

Lietuvps Durpės — 
šilkas?

Čekoslovakijos sostinėje 
Prahoje šiomis dienomis 
buvo pramonės ir prekybos 
paroda, kurioje Čekas išra
dėjas rodė savo mašiną pa
darytą iš durpių gaminimui 
dirbtino šilko, popieros ir 
kitų naudingų medegų.

Pirma iš durpių išimama 
visos žemiškos rūgštys ir 
priemaišai. Po to lieką 30 
ar 35 nuošimčiai, susidedu 
iš grynos celuloidinės mę- 
degos, iš kurios dirbama 
šilkas bei popiera.

jei šis išradimas pasiro
dytų prekybiškai pelningas 
tai ir Lietuvps durpių ver
tė žymiai padidėtų ir ten 
galėtų įsikurti šilkinių au
deklų pramonė. Lietuviatės 
galėtų dėvėt Lietuvos išdir- 
bimo šilkines pančiakaites.

Be Lietuvos, daug dur
pių randama Čekoslovaki
joje, Kanadoje, Holandijo- 
je, Francuzijoje, Vengrijo
je ir Belgijoje.

V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

Miestai Milžinai
Chicagos elektros trusto 

galva Insull sako kad po 45 
metų Chicaga turėsianti 9 
milijonus gyventojų, arba 
tiek kiek visa milžinišką 
Kanada turi dabar.

O biologai prof. Pęarl ir 
Reęd mano kad 1970 metais 
New Yorko metropolyje 
(reiškia 50 mylių apskritų- 
moje nuo miesto rotužės) 
busią 22 milijonai žmonių 
— septynis sykius daugiau 
negu dąbąr yįsoję Lįętiįvp-

Senovės Prūsų Dievnamis
“New York Times” Lap

kričio 9 d. praneša jog Vo
kiečiai archeologai (kurie 
žemėse jieškp senovės pa
laikų) atkasę duris įžy
miausios senovės Prūsų pa
goniškos bažnyčios. Durys 
to šventnamio rasta Rųgen 
(Rugijos) saloje, netoli se
novės Arkono kaimo. Tas 
šventnamis, kaip žinoma, 
buvo pašvęstas dievui kuri 
svetimtaučiai istoriškai ra
šo “Swan te wits” vardu.

Tą mąldnamį krikščionys 
sunaikino 1168 metais.

je!

Laimė yra pačiame žmo
guje. Ląimei ir žmogaus 
sielos rąmybei yra reikalin
gą dorybė.

LIAUDIES DAINĄ
Močiutė po turgų vaikščiodama,
Lengviausias girneles derėdama:

Tos lengvos girnelės, tos dar lengvesnės,
Mals mano dukrelę, ne martelė.

Tos lengvos girnelės skrydaudamos,
Mals mano dukrelė dainuodama.

Anyta po turgų vaikščiodama,
Sunkiausias girneles derėdama:

Tęs sunkios girnelės, tos dar sunkesnės,
Mals mano martelė, ne dukrelė.

Tęs sunkios girnelės, užaudamps
Mals mano martelė dūsaudama.

Anytą martelę šąndydama:
Nemoka martelė darbelių dirbti.

Bernužis mergužę užtardamas:
Mok’ mano mergelę darbelių dirbti.

Dar tąyp (dukrelė svirnelyj miega,
Jau mano mergelė girneles traukia.

Dar tayo dukrelę burnelę prausia,
Jau mano mergelė raselę braukia.

(Tąsa iš pereito num.)

Vokiečių kariumenei 1919 m. traukian
tis iš Lietuvos, valdžią visame krašte per
ėmė laikina Lietuvos vyriausybė. Tiktai 
vakaruose nuo Joniškio-Šiaulių-Tauragės 
linijos ilgiau laikėsi Vokiečių kariumenės 
dalis, kuri pasiskelbė esant įstojus į Rusi
jos tarnystę. Susispietus Kuršėnų-šiaulių 
ąpielinkėje, atkirto nuo centralinės Lietu
vos valdžios žymią dalį Lietuvos ploto va
karuose ir neketino geruoju kraustytis. 
Tuomet Lietuvos kariumenė Gruodžio mė
nesį ginklu privertė Vokiečius pasitrauk
ti, laimėdama Radviliškyje po mūšio dide
lį grobį.

Atvadavus iš Vokiečių žymią Lietu
vos dalį, galima buvo užsiimti vidaus rei
kalų tvarkymu. Balandžio mėnesį buvo 
padaryti rinkimai į Steigiamąjį" Seimą, 
kurs iškilmingai atidaryta Gegužės 15 d.

1920 m. Liepos mėnesį Lietuva pada
rė Maskvoje taiką su Rusija, nustatydama 
su ja rytų pusėje savo sienas. Vilnius ir 
Gardinas su apielinkėmįs buvo pripažin
ta Lietuvai. Lenkija tuo tarpu dar tebe
kardavo su Rusija, jos kariumenės spau
džiama Lenkų kariumenė pasitraukė iš 
Vilniaus, ir Lietuva ramiu budu buvo at
gavus Vilniaus kraštą, bet neilgam. Len
kai, atmušę Rusus nuo Varšavos, vėl ėmė 
veržtis Lietuvon. Jie užėmė Vilnių ir mė
gino veržtis dar toliau į Lietuvą, bet prie 
Giedraičių buvo atmušti. Tas žygis atėmė 
Lietuvai Vilnių, bet Lietuvos sienos pasi
stūmė toliau į rytus negu buvo per pirmą
ją Lenkų okupaciją. Kada Hymansui gar
siu savo projektu nepavyko sujungti Lie
tuvos su Lenkija, 1922 metų pradžioje 
Lenkų sušauktas Vilniaus seimas paskelbė 
Vilniaus krašto prijungimą prie Lenkijos.

Nors ^ Versalio sutartimi Klaipėdos 
I kraštas ir, miestas buvo pripažintas Lie- 
| tuvai, vienok Prancūzijos komisaro valdo
mas tas kraštas vis nebuvo užleidžiamas 
Lietuvai. Klaipėdos krašto Lietuviai, pa
dedant savanoriams iš Didžiosios Lietu
vos, Sausio mėn. 1923 m. ginklu privertė 
nedidelę Francuzijos kariumenę pasitrauk
ti ir paskelbė savo krašto susijungimą su 
Lietuva. 7 ■

Nuo to Lietuvos gyvenimas inėjo į 
normales vėžes. Tauta pradėjo kilti kul
tūroje, ekonominis gyvenimas nusistatė, 
politiški santikiai su kitomis valstybėmis 
liko sureguliuoti, išskyrus su Lenkija, am
žinu musų tautos priešu, su kuria nebus 
jokios santaikos iki Vilnius bus Lenkų 
naguose.

ANTRA KNYGA
APIE VYTAUTO MOTINĄ BIRUTĄ 

“Ant Marių Krašto”

SU šia daina, galima sakyt, praside
da visos legendos apie Vytautą, 
nors negaliu tikrint ar visi Lietu

viai žino kad Biruta buvo Vytauto moti
na. Veik kiekvienas Lietuvis ir Lietuvai
tė yra kada nors perleidęs per savo lupas 
kelias eilutes tos dainos — “Ant marių 
krašto”, bet kadangi tik pabaigoje tos dai
nos pasakoma jog Biruta “pagimdė sūnų 
— Vytautą — ant svieto”, tai ne visi mo
kėdami tą dainą iki galo, gal but niekados 
nei nesurišo Vytauto su Biruta.

Į antrą knygą šios mano peržvalgos 
apie Vytautą ineina nors dalinai kiek tik 
buvo galima surinkti įvairus padavimai, 
kurie daugumoje yra apysakos, o kiti da
lykai legendos, išlikusios tarp Lietuvių iš 
anų amžių. Ši knyga bus žingeidesnė už 
pačią istoriją, nors ji nebus tokia ilga.

Visuose šiuose padavimuose stengsiuo
si suminėti ir jų autorius, kas pagelbės 
skaitytojui toliau pastudijuoti tuos veika
lus.

Pirmiausia paimsime padavimus apie 
Vytauto motiną Birutą, o paskui eisime 
toliau.

- - RUDUO
Jau •atėjp, rudenėlis ■ • >
Liūdnas, nuobodus, ' , .
Niurks'p jupdi debesėliai, ■ ’ 1
Oras toks vėsus'. '

Lajiai byrą nuo medelių 
^udžiųyę, rudu ' ; ;" 
JJęgirdiętį ir paukštelių —• .

, .Išlėkė visi . - ■ •
Kur ąitdo j įkaisti. sąujųtė '
Ir žiemos nėra, -
Maloni pietų šalelė
pęl y|sų gerą,'

Ji priglaudžia Jepųnėlius
Nuo šalčio šiurpaus-
Ir saugoją nabagėlius 
bįuq alkio baisaus. . . ..

Ląpųtė.

ANTRA KNYGA
Šiuomi užbaigiu Pirmą Knygą — Is

torijos peržvalgą, pasitkiėdamas kad nors 
išdąlies pasitarnavau skaitytojams supa
žindinimui jų paviršutinai su Lietuvos Is
torija. Kad savo tikslą išdąlies atsiekiau 
parodo gausus visuomenės susižingeidavi- 
mas ir prenumeravimas knygos “Vytautas 
Didysis”.,

Ši Lietuvos Istorijos peržvalga taiky
ta Amerikiečiams darbo žmonėms, mažiau 
pratusiems skaityti ir nepaisantiems apie 
visas smulkmenas. Lietuvos Istorija yra 
gausi ir didelė — galima tomus prirašyti 
ir tai bus kas rašyti. Tą palieka Lietuvos 
istorikams kurie turės priruošti Lietuvos 
Istoriją ateinančioms gentkartėms.

Medegos Lietuvos istorijai yra daug 
Vokiečių, Rusų, Lenkų ir kitų tautų kroni
kose ir literatūroje. Lietuviai pirmesni 
musų tautos istorijos tyrinėtojai tais šal
tiniais ir vadavosi. Aš pasinaudojau jų 
įrusu įr pagaminau šią populiarišką isto
rišką peržvalgą. Kuomet skaitytojai gaus 
knygą “Vytautas Didysis” ten ras pažy-i 
pieta iš kokių šaltinių medega imta ir jei 
nprės galės įsigyti tas knygas ir padidinti 
savo Žiniją Lietuvos istorijos.

Dabar eisime prie Antros Knygos. Ši 
knygą apims, kaip jau žadėta,’jei ne vis
lią istįsąi tai nors peržvalgą įvairių pada- 
vimų-legendų apie Vytautą ir jo tėvus, bei 
kitus asmenis iš tų laikų kada Vytautas 
gyveno ir jų gyvenimas "turėjo ką nors 
bendro su Vytautu.

Daina apie Birutą 
(P. Valiūnas)

Ant marių krašto Palangos miestelyj, 
Kur gyven’ musų broliui Žemaitėliai, 
Yr’ aukštas kalnas Biruta vadintas, 
Žaliom’s pušęlėm’s viršus apsodintas. 
Ten tol laiminga buvo žemė musų 
Kol buvom ponais ir Gudų ir Prūsų; 
Vięžlyba, skaisti, kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštienė gyveno Biruta. 
Nebuvo ana kokia karalaitė, 
Tik iš Palangos vargdienė mergaitė. 
Žemčiūgais brangiais ir aukso auskarais 
Nesipuikino vąikščiojant pamariais. 
Ji savo darbo marškinius dėvėjo, 
Trumpą rainuotą sijoną turėjo, 
Ant plaukų pynės rūtų vainikėlis, 
Ant balto kaklo gintaro varstelis. 
Kad vieną kartą broliai susitarę 
Išėjo anksti žvejoti į marę, 
Sesuo nešdama pietus lauknešėliu 
Sutiko jojant kunigaikštį keliu. 
Tasai Jogailos dėdė Keistutis buvo, 
Kursai Žemaičius valdė ir Lietuvą. 
Jojo tuo kartu kryžiokus naikinti, 
Kurie Lietuvą dryso užkabinti. 
Ant bėro žirgo su plieno kalpoku, 
Su šviesiu karc|u, ant pečių saidoku, 
Auksinėm’s kilpom’s su pentinais spardė, 
Žirgas pabūgęs šuoliais žemę ardė. 
Išvydęs tikrą grožybę pas marę 
Jaunai Biru tai tokiais žodžiais tarė: 
“Kas nors tu esi, Deivė ar mergelė, 
“Priimki mano ranką ant šio kejio. 
“Norint aš esmi ponu žemės jūsų, 
“Jau nuo šio laiko vyru tavo busiu. 
“Kur tave teko pirmą kart matyti 

[“Paliepsiu rumus puikius išstatyti; 
“Kalnas ant kurio pažinai Keistutį 
“Nuo tavo vardo bus vadintis Biruta; 
“Čia tu gyvensi nuo vyro mylėta, 
“Tu kuri širdyj mano radai vietą”.
Tai girdėdama, Biruta gėdinga, 
Jauna, patogi, graži, išmintinga, 
Žemyn mėlynas akeles nuleido, 
Atsidūsėjo ir puolė ant veido. 
Tarė, “Nors siekiau prieš Perkūną dievą j 
“Neimti vyro kolei busiu gyva, 
“Bet kad toks noras yra, mano pone, 
“Tegul mus sujung’ širdinga malonė.” 
Vis tai padarė kaip sakė Keistutis: 
Ant kalno likos pastatytas butas, 
Paskiau Biruta, karštai numylėta, 
Pagimdė sūnų — Vytautą — ant svieto.

(Bus daugiau)

ISTORIŠKA APYSAKA

DU BROLIAI
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Netobulumas kurs Būti
nai Reikia Taisyti

“Draugas” Nr. 240 ant 
pirmo puslapio talpina di
delį antgalvį sekantį:

f‘Rytoj yra A. L. R. K. 
Labdaringosios Sąju n g o s 
Seimas”.

Žodyje “Labdaringosios” 
yra didelė rašliaviška klai
da, kurią naudoja visi mu
sų redaktoriai ir rašytojai 
Lietuvoj ir Amerikoj ir ma
no kad rašo teisingai.

Išrodytų kad aprašymas 
eina apie dvi skirtingas są
jungas, kurių viena yra 
Labdaringa,’ kita kitokia. 
Jeigu rytoj įvyksta seimas 
Labdaringosios Sąju n g o s 
tai rašytojas dar turi turėti 
mintyje aiškinti skaityto
jams ir kad kitu kokiu laiku 
įvyks kitos tų sąjungų sei
mas.

Šitoks žodžių užbaigimas 
vadinasi įvardinę gramati
kos forma ir naudojasi tik 
kur reikia ką įvardinti, at
skirti nuo kito ko.

“Draugas” norėjo prane
šti skaitytojams jog atsibus 
kas (seimas) ir keno (Lab
daringos Sąjungos).

Visai neturėjo [minties a- 
pie kurios (Labdaringosios) 
sąjungos seimą.

Įvardinių galūnių naudo
jimas sudaro didžiausią šių 
dienų musų rašliavoje klai
dą, ir ja užpildyta visi laik
raščiai ir knygos.

Rašytojai visai nesupran
ta kad Labdaringa ir Lab
daringoji žodžiai turi dvi 
skirtingas reikšmes. Rašo 
taip tik del to kad mano jog 
taip yra gražiau....

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:
P. A. Jatul iš Stoughton, 

Mass., vaistų išdirbėjas, ra
šo “Dirvos” redaktoriui se
kančiai : Prisiunčiu $3.00; 
$1 už knygą “Vytautas Di
dysis”, o $2 už “Dirvą”. 
Prie to, senas drauge, turiu 
jums suspaust dešinę palin
kėdamas daug gero už to
kią puikią apysaką, “Juros 
Merga”.

Kazė Platakienė iš Ross
ford, O., rašo: Prisiunčiu 
$1 už knygą “Vytautas Di
dysis”.

Ignas Aldonis iš Chicago, 
Ill., rašo: Prisiunčiu $1.50 
ir prašau prisiųsti knygą 
“Vytautas Didysis” kai bus 
gatava.

M. Vizgirda iš Brooklyn, 
N. Y., rašo: Siunčiu Lietu
vos bono kuponą už $2.50, 
iš jo $1.50 už knygą “Vy
tautas Didysis” ir $1 už 
knygą “šešėliai”.

Frank Maznik, Plymouth, 
Pa., rašo: Siunčiu $3, iš jų 
$2 už “Dirvą” ir $1 už kny
gą “Vytautas Didysis”.

Marė Melnickienė, vieti
nė, užsimokėjo $3 už dvi 
knygas “Vytautas Didysis”, 
kurių vieną siųs į Lietuvą.

G.YDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBST4
.Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”,; 
žinomos kaip gyduolė inkstų,; 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri* 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy« 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai’} 
.vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM OIL* osram •
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DIRVA

Paraše K. S. Karpius

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Žiauri Mirtis
Iš karingo, klastingu tikslu atvykusio, 

jauno Vikingo Sigurdo virto meilus, malo
nus jaunikaitis, nes čia buvo prieš ką savo 
gerumą ir malonumą rodyt, — buvo Ge
ru ta, kuri jo širdį užkerėjo.

— Myliu aš tave.... — kuždėjo jai 
Sigurdas, kuomet jiedu saulėtą dieną su
siėję po žydinčiomis jievomis ant kranto, 
netoliese gražiai blizgančio ežero vandens, 
ir jam iš akių pradėjo riedėti ašaros. Ge
ru ta nieko neatsakė, tik pati nežinojo kaip 
atsirado jo glėbyje, ir spaudėsi prie jo taip 
labai kad rodos susivienys su juo ir ne- 
persiskirs niekados. Kodėl nesispausti, 
kodėl nesiglausti ir nemylėti jo.... Juk 
Sigurdas yra vienatinis iš visų iki šiolei 
žinomų Vikingų vadų kuris negaudo, ne- 
jieško jos nužudyti, o atėjo ją mylėti ir 
užtarti, manė ji sau.... Netrukus paju
to kaip iš jo akių pradėjo birti karštos 
ašaros ant jos rankos, uždėtos ant jo kak
lo. Nežinojo nabagė kad tos ašaros buvo 
tai jo gailestis už jo piktus prižadus ją 
nužudyti už šmotelį žemės, kurią jam Ola- 
vas klastingai pasiūlė.... Dabar ji jam 
yra visas pasaulis, viskas.... Pats pirma 
žus, bet ne ją duos kam nors paliesti!

Jiedu žiurėjo į ežerą, į tolumą, kur 
siūbavo tik vanduo ir matėsi mėlynas, ty
ras vėlyvo pavasario dangus, per kurį sau
lė slinko į vakarus, į tą kraštą kur yra jų 
abiejti tėviškė.

Geru ta pilnai nežinojo apie savo my
limojo kilmę, nes Torolfas manė geriau 
bus užtylėjus, kad priešai nepatirtų apie 
Sigurdą, bet jis gerai žinojo apie Gerutos 
kilmę ir kodėl ji čia, tolimame krašte, gy
vena. Jeigu Geruta saugi buvo Torolfo 
globoje, dabar bus dusyk saugesnė sudė
jus abiejų spėkas į vieną, ir tiek vyrų kiek 
jie turėjo gali atlaikyti didelį susirėmimą 
juroje, arba ilgą apgulimą pilyje. Sigur- 
dar ir Torolfas turėjo virš pora šimtų val
čių ir suvirš pora tūkstančių kariaunin
kų — tai spėka kokią negreit galima su
tuokti kuomet atsiranda skubus reikalas.

Ruošėsi Geruta ir Sigurdas prie ves
tuvių, ir visi džiaugėsi, sykiu ir aplinki
niai Slavai, kurie su Vikingais jau buvo 
susigyvenę ir vedė prekybą. Tačiau ne
labai tuo buvo pasitenkinę Olavo špiegai, 
kurie nuolat prieidami prie Sigurdo kuž
dėdavo: “Kada vešim karaliui jos gal
vą?....” Jei Sigurdas kada ii’ užmiršda
vo apie savo prižadą Olavui, ir gyvenda
vo vien Gerutos meilėje, šie žodžiai pri
keldavo jame jo žiaurius pažadus ir lyg 
kardas į širdį dūrė, bet turėjo varyti sa
vo žaislą su špiegais ir juos prigaudinėda- 
mas sakė: “Palaukit, palaukit, ją dabar 
dar labai saugoja. Reikia ją vesti, o tada, 
pirmą naktį.... ”

Špiegai. aprimę, bet nepasitenkinę tarp 
savęs kuždėjosi ir laukė tos pirmos nak
ties. Kada ruošta vestuvės, jie gerai ap
žiurėjo laivus ir rengėsi bėgti, Sigurdui 
gavus Gerutos galvą, pirmą naktį....

Štai ir vestuvės — ateina ta baisi pir
ma naktis, apie kurią Geruta nieko apart 
malonumo nesvajoja — ir ateina sekantis 
rytas, bet Sigurdas dar labiau susigrau- 
žęs pasitinka Olavo Spiegus, neparnešda- 
mas jiems mergaitės galvos, priešingai, 
jam užėjo mintis užstatyti jiems sląstus 
ir juos išžudyti.

— Tu išdavikas! Kur jos galvą! Ji 
vis dar gyva! Tu ją myli ir nežudysi! — 
šaukė jam špiegų vadas.

— Ji su manim nenakvojo — nujaučia 
ką negero.... — atsakė susimąstęs Si- 
gurdas. — Aš turiu nuduoti jai meilesniu 
ir malonesniu. Tada....

Slinko diena po dienos, ir štai, kuomet 
Sigurdas galvojo kaip lengviau atsikračius 
Olavo špiegų, tie sugalvojo savo:

— Mes patys paimsim jo ir jos galvas 
ir gausinu karaliaus atlyginimą! Tik tu
rim viską nuosekliai suruošti kad galėtu
me pabėgti juos nužudę.... — pasakė va
das.

— O kaip tu tikiesi pabėgti iš Torol
fo nagų? — užklausė vienas baukštesnis.

— Su Geruta ir Sigurdu žus ir Torol
fas, kitaip, žinoma, nepabėgsim, — pasa
kė vadas.

— Mūšyje prieš juos mes keli neatsi- 
laikysim! — tarė kitas špiegaš.

— Atvirai į mūšį ir nestosim: slaptai 
naktį nužudysim visus tris ir niekas nepa
jus. Nužudžius Torolfą likusieji sumiš iš 
nedrys mus vytis, — aiškino vadas. — Si
gurdo vyrai padės mums pabėgti kuomet 
pasakysim kad jis turi naktį slaptai pa
bėgti ....

— Gerai, tik kad sveiki savo kailius 
išneštume.... — sutiko kiti.

Ir štai artinosi naktis kada turi žūti 
Torolfas, Sigurdas ir Geruta. špiegai pa
siskirstė darbais. Nuskirtas vyras nuėjo 
pas Torolfą, rado jį miegantį, ir ilgu sa
vo ’ vardu abiem rankom iš viršaus taip 
smeigė per krutinę kad tas narsus Vikin
gas ir liko prismeigtas savo guolyje.

Kiti du vyrai nuėjo pas Sigurdą ir Ge
ruta. Įslinko patylomis į jų miegamą vie
tą ir ruošėsi prie savo darbo. Su jais rei
kia kitaip pasielgti: reikia parvežt jų gal
vas Olavui, todėl reikia dirbt taip kad nie
kas nepajustų jų ir nespėtų sutrukdyt, nes 
ne tik kad nukirs galvas, bet dar reikia 
su jomis spėti nubėgti į laivus.

i Kai žudeikos inėjo į jų miegamąjį, Si
gurdas nemiegojo. Jis niekad negalėjo 
ramiai miegoti, nes jam vaizdinosi Olavui 
duotas pažadas, taipgi ir špiegų grąsini- 
mas, todėl jis dieną-naktį rūpinosi kad jai 
ir jam kas neištiktų pirm negu jis spės 
špiegų atsikratyti. Nemigėse jį perbėg
davo ir tokios mintys: štai jis aštriu savo 
kardu nupjauna jai galvą ir už plaukų pa
ėmęs nešasi į laivą.... Vėl pasipurto at
sikratymui tų minčių, bando užmigti, ir 
vėl kas nors keisto į mintis užeina.

Pajutęs ką tai nelaiku ir nereikalingą 
ineinant į savo miegamą dalį, Sigurdas 
palengva pradėjo graibyti šalę guolio pa
dėto savo kardo, ir sugriebęs jį staiga šo
ko ant kojų ir smeigė vienam atėjusiam, 
kuris tuoj sugriuvo. Bet kitas tuo tarpu, 
gerai pataikęs, savo sunkiu kirviu taip 
smogė Sigurdui iš viršaus kad galvą per
skėlė pusiau ir kirvis nuėjo iki krutinės. 
Sigurdas sukrito šalę savo nužudyto už
puoliko — ir taip baigėsi gyvenimas nar
saus ir garbingo Vikingo Sigurdo.

Ant pirmo Sigurdo pasijudinimo iš
budo ir Geruta, kuri pamačius svetimus 
vyrus viduje baisiai suspiegė, ir tuoj ten 
įpuolė Rolfas, kuri ssugriebęs antrą už
puoliką nuogom rankom taip tėškė į toli
mesnę sieną kad jis nei neaiktelėjo ir nu
dribo ant grindų kai tešla.

Ant to sujudimo sukilo visi, ir patyrė 
baisų dalyką savo pilaitėj. Geruta, maty
dama savo mylimą vyrą nužudytą pati 
griebėsi kardo ir norėjo ant jo virsti ir 
perverti sau vidurius, bet prie jos buvo jos 
sargas Rolfas, kuris ją nuo to sulaikė, ir 
sugriebęs nužudyto špiego kirvį neprilei
do prie jos nieko, nes manė kad visi To
rolfo vyrai sukilo prieš savo vadus ir ėmė
si juos išžudyti. Tik kada išgirdo saviš
kius šūkaujant ir jieškant keršto žudei- 
koms suprato kad tarp jų butą svetimųjų, 
o kada sugavo prie laivų gatavus išplauk
ti Olavo vyrus, patyrė visą dalyką.

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

PER TVORA
P A S I D A IRIUS

SVEIKAS! SVEIKAS!
Iš visų kampų ir galų A- 

merikos, Kanados ir Klyv- 
lando gavau sveikinimo te- 
legramus ir gromatas; visi 
labai džiaugiasi kad mane 
“Dirva” priėmė į savo raš

tininkus.
Daugelis net nerašė ma

no pavožpnės titulo, Gerb., 
bet tiesiog vadina mane 
Broliu ir Draugu, taigi da
bar aš patyriau kad aš tu
riu daug sau artimų žmo
nelių.

Vienas mano draugas rą- 
šo: “Brangus Drauge Asi
le! Labai esu linksmas kad 
Tu nuo dabar mus Mokysi. 
Man Tavo Mokslas geriau 
patinka negu Nekuriu mu
sų Redaktorių.”

F. Mikuckas iš Čikagos 
rašo: “Aš protestuoju kad 
atstatėt iš Redakcijos gerb. 
Spragilą, kuris taip ilgai iš
tikimai dirbo ir jums biznį 
darė, o priėmėt gerb. Asi
lą, kurio mes nepažystam. 
Aš atsisakau nuo ‘Dirvos’ 
skaitymo, o aiškiai pasakau 
prie kurio laikraščio gerb. 
Spragilas nueis rašyt ten 
ir aš nueisiu skaityt. Aš 
nesu jokis asilas ir su asi
lais susidėt nenoriu.”

y
Na tai ii- te tau per uo-

Ale štai kokią liūdną ži- degą, gerb. Asile! Aš mis- 
nią gavo “Dirvos” gerb. Re- liau kad aš visiems patik- 
daktorius: Į siu! Ale užtai pasakau kad

Mindaugas atmeta 
kryžeivių jam duotų 
karališkų, vainikų

ĮSIGYKIT LIETUVOS ISTORIJA

VYTAUTAS DIDYSIS
'X--------

Virš 300 psl. $1 ir $1.50
IDI ir garbinga buvo Lietuva senovėje — bet ar daugelis musų ži
nome apie jos garsingą praeitį? Žinom šio-to po biskį, bet to
li gražu nesam apsipažinę su Lietuvos Istorija plačiau. Ypatin

gai mums čia Amerikoje stokavo
ir daugybė bėdavojo kodėl niekas

geros Populiariškos Lietuvos Istorijos
neišleidžia Lietuvos Istorijos.

TA trukumą jausdama, “Dirva” pasiryžo, nežiūrint sunkių šių dienų 
aplinkybių, išleisti gražią, populiarią Lietuvos Istoriją, vardu “VY

TAUTAS DIDYSIS”. Knyga taip užvardinta del to kad leidžiama pa
minėjimui 1930 metų — 500 metų sukaktuvių nuo Vytauto Didžiojo 
mirties, ir del to kad prie Istorijos toje knygoje bus sudėta visi kiek tik 
galima surinkti padavimai, apysakos, dainos ir kt. medega apie Vytau
tą. Tai bus antra dalis knygos. ★ Be to, knyga “VYTAUTAS DIDY
SIS” bus gausiai paveiksluota — tai bus vienatinė iki šiol išleista taip 
gausiai paveiksluota Lietuvos Istorija Amerikoje ar Lietuvoje.

SVARBIAUSIA visko, kas jums apeina, tai kad ši Lietuvos Istorija lei
džiama prenumeratos keliu — už tokią mažytę kainą (delei knygos 

didumo), kad neturėtų būti nei vieno Lietuvio kuris nesigriebtų šia pro
ga pasinaudoti, ir “Dirva” jau eilė metų kaip leidžia didelius veika
lus už beveik pusdykę, bet imant šios Lietuvos Istorijos iliustracijas, ku
rios labai brangiai atsieina, jos išleidimas “Dirvai” daug brangiau kaš
tuoja, todėl knyga turėtų būti atiduodama tik už $2 arba $2.50, o da
bar gaunat ją už $1.00 (apdaryta $1.50). Ir todėl turim pasakyt jog 
po išėjimo iš spaudos “VYTAUTAS DIDYSIS” kaštuos dusyk tiek ne
gu dabar ją atiduodame.

J^IEKVIENAS Amerikos Lietuvis turi progą įsigyti šią populiarę Lie
tuvos Istoriją, prisiųsdamas savo užmokestį iškalno ($1 už popie- 

ros viršeliais, $1.50 už audimo viršeliais). Šalip to kad gaus naudin
gą knygą už pigią kainą, dar kiekvieno vardas bus patalpintas knygo
je kaipo leidėjo, atminčiai ant ilgų laikų.

ĮŠSIRAŠYK1T knygą “VYTAUTAS DIDYSIS” sau, išrašyki! ją saviš
kiams Lietuvoje ir kitose pasaulio dalyse. Jos visi nori, visiems ji 

reikalinga, jauniems ir suaugusiems, inteligentui ir darbininkui.

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai

“DIRVA”
6820 Superior Avę. Cleveland, O.

tas piktas čikagietis man 
visai nepatinka.

Iš Jurgio Užrašų
Socialistą nuo tautiečio 

Atskirt lengva yra:
Tautietis čielą baronką 

mato, 
Socialistėlis—tik skylę!

Pasak šventraščio, tur
tingam bus sunku ineiti į 
dangaus karalystę, bet mu
sų gadynėje neturtingam 
sunku užsilaikyit ant že
mės.

Demokratija, anot Lietu
vos kaimiečio, butų geras 
dalykas jeigu ne tie prakei
kti “demokratai”.

P-lė Juzė Piliety te sako: 
su senu vyru myluotis tai 
kaip klausyt Vitaičio pa
mokslų kaip Lietuva turi 
valdytis.

V.

Skaičiau “Dirvos” redak- 
toriale pasigyrimą kad tau
tininkai išgelbėjo Susivie
nijimą, ir tame pat straips
nyje kabinę j amasi prie p. 
Vitaičio kam negarbina fa
šizmo.

Aš ištyriau kad p. Vitai- 
tis gali faktiškai prirodyt 
kad Susivienijimą nuo ko
munistų išgelbėjo Grigaitis.

Šito paaiškinimo “Dir
vos” redakcijai turėtų už
tekti.

Daktarai sako kad dabar
tinės bedarbės laiku žmonės 
daug sveikesni, nes daug 
mažiau ateina pas juos su 
visokiomis nesveikatomis.

Sako, kai žmonės mažiau 
valgo tai mažiau ir serga.

£
Komunistams niekad ne

gerai: jie rėkia: Šalin val
džia! ir kada buna daug 
darbų, ir rėkia: Šalin val
džia! kada darbų nėra.

O jie patys darbininkams 
vistiek nieko neduoda, nors 
žadėt gražiai moka.

O tai čėsai, tai gadynė — 
jau Lietuvoje ir kiaules į 
luomus (klesas) skiriasi.

Jau ir tarp kiaulių toje 
“fašistiškoje” šalyje apsi
reiškia nelygybė: vienos no
ri įsirašyt į “aukštesnę” 
klesą ir užriest nosis prieš 
kitas.

Ar dyvai kad sovietų ro
juje jau komunistai pradė
jo skirstytis į klesas: Stali
nas neleido savo sūnui ap
sivesti su darbininke ir už 
tai ją prigirdė?

B
LIAUDIES DAINA

Aš nesėsiu už stalelio
Be trijų patrovų:
Kručkas, ropė, pastarnokas 
Tai man trys patrovos.

Aš nesėsiu į karietą
Be trijų suknelių:
Šilko, tūlio, krebdušino
Tai man trys suknelės.

Aš negulsiu į lovelę 
Be trijų bernelių: 
Šackus, Mackus, Motiejukas 
Tai man trys berneliai.

Toks Tokiam Taip
Žemaitis, prie stalo atsi

sėdęs, rašo. Jo draugas sa
ko:

— Ką tu darai?
— Savo žmonai Lietuvo

je laišką rašau.
— Bet juk tu rašyt ne

moki!
— Tai niekis: mano žmo

na skaityt nemoka.

Durniausias klausimas ką 
Lietuvon parvažiavęs gali 
išgirsti tai: “Kas girdėt A- 
merikoj ?”___________ ___

Už S3 pralinksminsit visa kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”



DIRVA

GRINKIŠKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

inyčia ir dvaras 
iškis yra Kėdainių 
es. Stovi gražioje 
sides Šušvės pakran- 
iestelį, kaip ir visus 
s miestus, puošia 
Ivibokštė mūrinė ba- 
kurios bokštai rem- 
fdrią. dangaus mėly
na viršūnėmis saulės 
iuose ir aižo pilkų 
ūkanotą, krutinę, 
tiškio bažnyčia atsi- 
ivo vidujiniu grožiu: 
s ornamentais ir 
lis. Aplinkui snau- 
.mtamečiai, milžiniš- 
■umo, medžiai, kurių 
je rymo nuliūdę ir 
susimąstę kryžiai.

isi palaidoti kunigai 
esni parapijos veikė- 
ešinėje bažnyčios pu- 
o sode paskendę dva- 
) Bielozaro mediniai 
į kuriuos veda gra

sų alėja.
ižiavos laikais visas 
škio miestelis ir jo

’ei- CHerry 2370 1
P. J. KERŠIS
i Teisių Mokyklą Cumber- Ž 
Universitete, darbuojas su 4 

Ofisu advokato t
lerson & Marriott t

Engineers Bldg, 4 
o visais teisiu reikalai® 4 
riai, Slavai, Lenkai, ir I 

draugai kreipdamiesi tu- 4 
sisingą patarnavimą. J

C BLASER
Hardware

>33 Superior Ave.
jangu Ventiliatoriai 
uostos Durims Apkalstyt 
at mūs, mes sudedam iš-' 
lustus langų stiklus;
. raktus. End1. 0280

gyventojai buvo nuosavybė ] 
dvarininko Bielozaro. Da- : 
bar dvaras išparceliuotas ir J 
išdalintas savanoriams ir ; 
bežemiams, tik jo gražus 1 
centras paliktas savininkui. 1 
Kad dvarininkas Bielozaras 1 
buvo išdidus, galingas ir tu
rėjo didelę įtekmę į vieti
nius klebonus galim spręs
ti iš žemiau sekančio. Pa
čiame šventoriaus viduryje 
stovi mažas geležinis kry
žius, prie kurio priėjus pro 
šventoriaus murinės sienos 
vartelius, puikiausia mato
si į jo, dvarą vedanti gražių 
liepų alėja. Čia palaidotos 
jo dukterys. Matomai mi
nimas dvarininkas darė ma
lonę mirusioms dukterims, 
kad jos ir kapuose būda
mos galėtų matyti ir džiau
gtis savo gimtuoju dvaru 
ir žavinga alėja, visai ne
kreipdamos jokios domės į 
paprastus žmones - maldi
ninkus, kurie eidami su 
procesija aplink bažnyčią 
laužė ir dabar tebelaužo sa
vo kaulus į neaptvertą ir 
ant paties tako pastatytą 
geležinį kryžių.

Miestelyje randasi šios 
įstaigos bei pramonės: Po
licijos nuovada; taikos tei
smas ; pradžios mokykla; 
valsčiaus' valdyba; paštas;: 
vaistinė; pieninė; vandens 
ir garo malūnas; koopera- 
tivas-bendrovė (krautuvė); 
Šaulių klubas ir tt.

Prieš karą Grinkiškis bu
vo paskendęs purvuose ir 
žmonės ilgus metus pėkšti 
ir važiuoti klampojo neiš
brendamą purvą. Dabar 
gatvės išgrystos akmenimis 
ir padaryta cementiniai ša
ligatviai, kuriais eidamas 
jautiesi lyg bu turn patekęs 

I i kokį apskrities miestą.

žodžiu, nors ir mažas pro- 
Ivincijos’ miestelis, bet savo 
švarumu ir tvarkingumu i 
daro gana gerą įspūdį.

Į miestelio centrą-turga- 
vietę sueina trys vieškeliai: 
Baisogalos, Gudžiūnų ir 

. Pašušvio. Į arčiausią gele- 
, žinkelio stotį yra septyni 

kilometrai. Korespondenci-
• ja gaunama ir siunčiama 
. kasdieną išskiriant šventa

dienius. Gyventojų skaičius
i apie 900 žmonių.

Grinkiškio miestelio 
padavimas

Žiloje senovėje visa graži 
> Lietuvos šalis buvo apklota 
- neišžengiamomis, amžino- 
) mis giriomis. Girios buvo 

kimšte prikimštos įvairiau
sių žvėrių, kurie Lietu
viams buvo 'didžiausi kas
dieniniai priešai, bet drau
ge ir geras pragyvenimo 
šaltinis. Tais senais ir pra
eityje paskendusiais laikais 
žmonės gyveno tiktai upių 
pakraščiuose, nes upės bu
vo vienintelis susisiekimas 
su gretimų sodžių gyvento
jais.

Tokiose pasakingose se
novės giriose, apart plėšrių 
žvėrių, buvo prfvisusių nėr 
maža ir blogos valios žmo- 
nių-plėšikų. Kur dabar sto
vi Grinkiškio miestelis se
novėj upe pravažiuojančius 
keleivius visuomet užpuldi
nėdavo plėšikai ir pagrobę 
turtus pasislėpdavo girios 
tankumynuose. Taip ir bė-j 
go metai slėpdami šiurpu
lingus Įvykius. Ilgainiu vis
kas nurimo ir nuožmių plė
šikų gauja kaž kur dingo, 
išnyko lyg butų paskendus 
šlamančiose Šušvės bango
se. Praėjo daug metų, o 
plėšimai bei užpuldinėjimai 
pasiliovė ir žmonės nusira-

■ mino. S
Bus daugiau)
---------- :—O-----------------
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
KENT IR EARL RADIOSITWATER

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
lius, deimantus, taipgi taisom viso
kius laikrodėlius.

6407 SUPERIOR A V. prie Ė. 65 St.

ENdicott 4638
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Telefonas HĖnderson 5539

SCHOTT MOVING CO. I
P " rJ • raustyto  jai į kitus miestus ir vietoje " = 

03 Superior Ave. Cleveland, O. |
.ietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje =

Adresas: 6803 Whitney Avenue E
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

LAIKO

SERGANTI ŽMONES
IEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLĖY JO OFISAN PASITARTI 4 

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

45 metų pasekmingu medikaliu ? 
tyrimu, naudoja naujausius Euro- t 

ninius metudus ir vaistus ir atsiekia ? 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių *** 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, A 

cilvio ir vidurių, negerovių, odos Ii- 4 
rų ir kitokiu su tuo bendrų. t

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4 
r kitais budais yra beskausmis ir 
okis tikras lead negalima padaryti X 

s laidos pažinimui jūsų ligos. Krau- 4 
i. šlapumą ir kitus dalykus taipgi a 
-egzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą
• ;;>kys nedvejodamas. Patirkit tei- 4 

v!).,- apie savo kūnišką stovį ir neuž- T 
■ >’r ii nes musų laikais beveik vi- 4 

iL-nj, yra* išgydomos. 4
Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot X 

na. ateit) pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. 4
Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- J 
pnintus kūno organus. 4
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. J 

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

Ofiso valandos: Nūn 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 4 
Nedėldieniais nu© 10 iki 1. X

Stropi, šeimininkė tu
ri laiko aplankyt viso
kias vietas ir drauges 
nes* ji savo pirkimus 
atlieka telefonu ir ne
reikia bėgiot iš krau- 

, tuvės į krautuvę.
Vyras kurs dirba iš

tisą dieną ir turi ko
kių nors reikalų atlik
ti atlieka juos ' telefo
nu, nereikia bėgioti ir 
vargintis po nusidirbi- 
mo per dieną.

1 Pardavėjas turintis 
ką nors pasiūlyt pate
lefonuoja savo numa
tytam pirkėjui ir susi
taria kada pasimatys.

Klausk bent vieno 
kuris turi telefoną ar 
norėtų apsieiti be jo ir 
kielcvienas atsakys jog 
negalima.

Telefonas sutaupys 
jum daug daugiau ne
gu kaštuoja jis užlai
kyti savo namuose.

The Ohio Bell 
Telephone Co.

1,600 DARBININKŲ ĮSIGYJA SAU RICHMAN 
BROTHERS CO. AKCIJŲ

Richman Brothers Co., Amerikos 
didžiausi vyriškų rūbų išdirbėjai, su 
58 parduotuvėmis 55 skirtinguose 
se miestuose, dabar yra 300 nuošim
čių įstąiga kurioje darbininkai patys 
yra akcijų savininkais.

Pereitą savait- dirbtuvės auditori-j 
joj ant E. 55th St. pirmininkas N. I 
G. Richman, Prezidentas Charleš 
Richman ir Vice Prezidentas ir Ge-1 
neral Manager Frank C. Lewman 
išdalino 1,600 darbininkų Richman 
akcijų certifikatus turinčius biržos 
vert apie $500,000.

Tai buvo ketvirtas tarp darbinin
kų akcijų išdalinimas. Virš metai 
laiko atgal buvo atidėta 50,000 Šerų 
Richman darbininkams. Ar jis bu
vo vyresnis - ar paprastas darbinin

kas arba tarnautojas parduotuvėse, 
turėjo teisę užsirašyti; Šerą po $50 
nors tos akcijos tada parsidavė už 
daug brangiau.

Pirmesniuose akcijų užsiraąymuo- 
se darbininkai sutiko kad butų at
skaityta tam tikra suma iš jų algų. 
Dabar darbininkams duota du me* 
tai laiko išsimokėt, bet jie gali mo
kėt kaip nori, ir už jų sumokamus 

' pinigus duodama 6 nuošimtis.
| Apie Lapkr. 1 d. šymet 1,600 dar- 
■ bininkų subaigė mokėti ir pirminin- 
| kas išdalino akcijų certifikatus ir 
čekius kaipo nuošimtį. Kiti darbi
ninkai gaus savo certifikatus kada 
subaigs mokėti.

Sakoma kad visi iš Richman’s apie 
3,800 darbininkų yra šios kompani-

jos akcininkai. Richman’s dirbtu
ves Clevelande ir Loraine dirba be
veik pilną laiką. Išdalindama akci
jas kompanija laiške i darbininkus 
sako:

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak- 
-tikėję per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kitur. Temykit antrašą:

‘’Turėjimas musų kompanijos ak
cijų yra ne tik privilegija—kuo tu
rėtumėt pasididžiuoti—bet taipgi ir 
būdas bendros s ’ 
Richman Brothers Co., kulius uan- i - _ .. -nnH -r*
ninkais jus esat. * Londa 6791-R

“Jums nauji akcininkai mes gali- PAULINA ŠTAUP1ENĖ 
me tik pasakyti: ‘Maloniai priimam--------------------------------------—
jus į didelį skaičių akcininkj kurie 
visada dalinosi, gerais ir blogais | 

į laikais, šios kompanijos pasisekimu, | 
ir mes pasitikime turėti jūsų palan- i 
kurną visada. Jums seni akcininkai,1 
kurie dabar padidinot savo dalis, į§- 
reiškiam savo džiaugsmą turėdami 
jus su savim, ir pasitikime kad arti
moje ateityje jus. dar sunkiau stenv 
gsitės duoti visą pagalbą padidini
mui jūsų vertybių ūsų kompanijoj’?’

atsakomybės .gėrovės Superior av. Cleveland, O.

Richman Brothers Co. rūbų siuvyklos darbininkai gauna savo sumokėtų akcijų certifikatus sumoje 
virš $500,000. Šis yra ketvirtas akcijų išdalinimas tarp Richman Brothers Co. darbininkų. Kož- 

nas darbininkas, nuo šlaviko iki prezidento, dabar yra šios kompanijos akcijų savininkas.

įsteigta 1879 m.

BROADWAY 
KRAUTUVĖ 
ATDARA ilKI 
9 VAKARIAIS

Pirkit
DĄBAR

Sugrąžinsit
Geresnius

. Laikus

Visuomene

Dabar-Overkotu Laikas
yra geras laikas apsilankyt 
krautuvę ir pamatyt kaip 
sutaupyta perkant rubus šios visiškai 
skirtingos rūbų gaminimo organizacijos.

į Richman 
daug galit

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

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

KRAUTUVE didelių verčių 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”

H O ROSEDHE Oj
Ory Cteanlng Go,t 

____ I HEnd. 7906 j 
C. F. PETRAITIS, Prop. 4 
6702 Superior Ave., |

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

Visokios Gėlės del Vestu- 
/ vių, Laidotuvių ir kitiems 
reikalams Vainikai nuo $5 
aukštyn.

Ambroziak Endicott 2191

yra Partneriais st
Richman Brothers
Rirhman Brothers yrą visiškai skirtingi nuo 
bent kurių kitų rūbų biznių Suvienytose Vals
tijose — ir tik jeigu žinosite tą skirtumą jus 
galėsit' tikrai įvertint šią savitą viršenybę 
Rilhman Rūbų ir vertybės.
Tai nėra ištikrp biznis kaip kooperative orga
nizacija, kurioje kiekvienas darbininkas yra 
akcijų savininkas, o publika yrą partneriai.
Pas Richman’s tarp visų dirbančių yra bend
ruomeniškas susiinteresavimas, nuo Preziden
to iki naktinio sargo. Darbininkas turi pelno 
iš kompanijos pasisekimų. Kompanija tūri 
naudos iš ištikimumo ir atsakantumo darbi
ninko. Publika gi turi naudos iš jų abiejų 
kooperavimo.
Richman Brothers nusistatymas yra atsižvel
gti į visuomenę, Į pirkėjus musų ruųb, kaipo 
į dalininkus. Plačiai kalbant, gražus dividen
das išmokamas Richman pirkėjams, kuomet 
tik jie perka siutą, tepkotą ar overkotą. Tai 
yra dividendai pusėtino pinigų sutaupymo pa
vidale . . . sutaupymo kuris sudaro milijonus 
dolarių į metus.

VISI BIZNIO SIUTAI, TOPKOTAI, OVER- 
KOTAI ARBA IŠEIGINIAI SIUTAI VISOSE 
RICHMAN BROTHERS KRAUTUVĖSE S. 
V. VISADA YRA VIENA TA PAČIA KAINA

THE RICHMAN B R O T
Trys Clevelando

725 Prospect Avenue

Ashtabula Krautuve:
5716 Broadway

HERS COMPANY
Krautuvės:

Prospect & Ontario

4622 Main Avenue



D I R V A

W IS LIETUVOS
j Uždarymas Ateitininkų 

Organizacijos

Lietuvos katalikai sukėlė 
| didžiausj lermą del uždary- 
I mo Ateitininkų organizaci-| 

J jos. Spalių mėn. pradžioje I 
| vyskupai ir kunigai padarė' 
1 suvažiavimą, kuriame nu-| 
I tarė priešintis valdžiai už 
| “persekiojimą” katalikų. 
)Kun. Bumša, visiems ži

nomas trukšmadaris, Įsi
karščiavo taip kad policijos 

I reikėjo jį nuaušinti. Už tą 
I patį lermą teisman patrau- 
I kta Vysk. Reinis ir Kun. 
1 Krupavičius. Ateitininkų 
’ organizacijos uždarymą ku- 
j nigai skaito .nepildymu su- 
į tarties su Roma. Katalikų 
j vadai šaukia buk Ateitinin- 
I kai nėra politiniai nei par- 
I tijiniai žmonės, o tik yra 

katalikiškos dvasios auklė
tiniai.

Apie patį uždarymą mes 
nekalbėsime, tik pažiūrėsi
me kas tie Ateitininkai.

Kai Lietuvos laisvė atgi
mė, kas gyvas stvėrėsi mo
kslo. Kai jaunuoliai sėdė
jo mokyklos suole, kiti žmo
nės ginčijosi ir pešėsi už 
politines nuomones. Ta po
litine epidemija, užsikrėtė 
ir mokyklos. Pačiose mo
kyklose susitvėrė organiza
cijos (su politikierių pagal
ba) Aušrininkai ir Ateiti- 

1 ninkai. Ir štai mokyklos 
suole atsirado neapikanta 
ir kerštas. Mokytojų tar
pe irgi virė košė, savo poli
tinius mokinius be jokio 
mokslo leido prie egzaminų 
ir davinėjo mokslo' Užbai
gimo diplomus.

Būnant krikščionių - de
mokratų valdžiai, Aušrinin
ką organizacija tapo užda- 
jyta.-c Likę Ateitininkai va
rė propagandą prieš pažan
gius mokinius ir mokyto
jus. Rinkimų laike jie vei
kė kaipo klebonų gončai.

Ateitininkai veikė tiktai

dai, bet ne Lietuvos gero
vei.

Dabartinė Lietuvos val
džia yra katalikiška ir la
bai laisvai leidžia gyvuoti 
kunigams ir jų organizaci
joms. Jeigu katalikiška val
džia uždarė Ateitininkų or
ganizaciją tai be abejonės 
yra labai daug rimtų davi
nių kad tą organizaciją rei
kėjo uždaryti, nes ji buvo 
kenksminga ne tik valdžiai 
bet ir visai tautai.

P. Kriukelis.

KUN. ŠMULKŠČIO 
GRĄSINIMAS

“Lietuvos Žinios” persi
spausdino iš “Dirvos” žinu- 
tę kaip Kun. Šmulkštys gy
vendamas Amerikoj išnie
kino Amerikos vėliavą ir 
už tai buvo pakliuvęs į bė
dą.

Kun. Šmulkštys, kurs da
bar jau gyvena Lietuvoje, 
katalikų laikraštyje “Ryte” 
grąso bausme jei “Lietuvos 
Žinios” neatitaisys to “ap
šmeižimo”. Kunigėlis gi
riasi kad jam Amerikoje 
gerai klojosi ir kad valdžia 
leidus jam Amerikoje gy
venti. Tai keno dabar tie
sa? P. Kriukelis.

kėlė Antanas Aukštikalnis 
iš Radžgalių, reikalauda
mas nubausti ir pareikšda
mas cicilinį jieškinį 3900 li
tų sumai. Vabalninku tai
kos teisėjas rado P. S. kal
tu ir nubaudė vieną mėnesį 
arešto ir 2,500 litų baudos.

“L.U.’*

UŽSIMUŠĖ LENKTYNĖ
SE

Kretinga. — Spalių 2 d. 
per policijos šventę arklių 

| lenktynių metu nukrito nuo 
j arklio policininkas Stanke
vičius, 27 metų, ir užsimu
šė. Paliko žmoną ir du ma
žamečius vaikus.

Kaltė buvo kad lenktynių 
vieta buvo nepatogi: siau
ras, duobėtas, vietomis pur
vas, kitur kietas akmenuo
tas kelias. “L.U.”

PAKLIUVO UŽ SKRIAU- 
MĄ ŽMONIŲ

Vabalninkai, Biržų ap.— 
Vabalninkuose yra pilietis 
S. P., kuris, pasinaudoda
mas sunkia ūkininkų padė
timi, skolina pinigus nepa
prastai - aukštais nuošim
čiais, iki 60% ir daugiau. 
Be to dar ima dvigubus ve
kselius, kuriuos suprotes
tavęs išreikalaudavo dvigu
bą paskolos sumą. Šiais 
metais minėtas pilietis pri
ėjo liepto galą, nes skoli
ninkai pradėjo kelti prieš jį

ŠVENTVAGYSTĖ SEDOS 
BAŽNYČIOJ

Spalių 23 į 24 d. Sedoj iš 
katalikų bažnyčios piktada
riai išplėšė užrakintas cim- 
borijos dureles, išbėrė sak
ramentus, pavogė dvi vari
nes puškąs, tik paauksuo
tas, vertės apie 800 litų. Be 
to dar pavogė du liktorių ir 
indelį pirštam plauti. Po
licija vieną iš piktadarių 
neužilgo sulaikė, kitų įieš
ko. “L.U.”

KIAULIŲ PIRKIMAS
Lietuvos eksporto bend

rovės šaldytuvai Klaipėdoj 
per praėjusį mėnesį išviso 
nupirko 10,334 bekonines 
kiaules, iš kurių 4,995 buvo 
nupirktos Klaipėdos kraš
te, o 5339 Didžiojoj Lietu
voj.

Už supirktas kiaules per 
tą mėnesį sumokėta 1,934,- 
205 litai. Per tą mėnesį į 
užsienius išvežta bekonų už

“L.A.”

CHEVROLET AUTOMOBILIAI DAR 
LABIAU ATPIGINTI

Detroit, Mich., Lapk. 14 d.— 
Naujų 1931 metų Chevrolet au
tomobilių kainos, kaip skelbia 
kompanijos Prezidentas W. S.
Knudsen, yra nuo $475 iki $650 
prieš buvusias 1930 metų kai
nas, kurios buvo $495 iki $685.

Kainų nupiginimas eina nuo 
$20 net iki $40. Štai kaip lygi
nasi 1931 metų kainos prie 1930 
metų:
Modelis Sena nauja pig.
Roadster $495 $475 —20'
Sport Rdster 515 495 —20
Stndrd Coupe 565 535 —30
5 lang. Coupe
Naujas modelis 545

Sport.Coupe 615 575 -^0
Coach 565 545 —20
Stndrd Sedan 675 635 —40
Special Sedan 685 650 —35

Prie nupiginimo pasažierinių

karų, kompanija dar skelbia 
nupiginimą Chevrolet komerci
nių karų. Komercinis chassis 
nupigintas $10 ir nauja kaina 
yra $355, Sedan' Delivery nu
pigintas $20 ir nauja kaina 
yra $575.

Chevrolet nauji 1931 metų] 
modelio karai, žymiai nupigin
ti, jau yra išstatyti pardavimui, 
visoje šalyje.

Jie yra pragarsėję savo di
dele vartybe, ir nauji karai'tu
ri 2 colius daugiau vietos tarp 
ratų, daugiau Įtalpos viduje, 
vifšai yra Fisher darbo, gražiai 
ištaisyti, taipgi yra daug kitų 
pagerinimų, taip kad 1931 mei- 
tų karas yra žymiai geresnis, 
o kaina yra pigesnė negu kada 
nors Chevrolet keturių ir šešių 
cilinderių parsidavė.

HEAD-ON VIEW OF NEW 1931 CHEVROLET SIX— 
Showing the new radiator grille and cowl lamps on the sport 
models, as well as the extensively changed front end design 

of the entire new line.

PERSTATYMAS 
f' NAUJOJO | 
CHEVROLET SIX

JiŲ I

IT ; I
šiandien Chevrolet Mo
tor Company perstato 
visuomenei Didesnį ir 

Geresnį Chevrolet Six, naują modelį
iš Šešių cylinderių karų kuris patapo 
'taip populiariškas. Kaip visos vei- 
kiadčios dalys taip ir viršai šio naujo 
štšių cylinderių Chevrolet išreiškia, 
kaip niekad kitados, Chevrolet’s ge
rai žinomą nusistatymą progreso per 
nuolatinius pagerinimus.klebonų ir Vatikano nau- bylas. Vieną tokią bylą iš- 1,128,600 litų.

*1Clevelando Dolarlai del 
Europlškų Kalėdų

I

TŪKSTANČIAI Clevelando gyvento

jų kurie nori pasiųsti kiek nors pi

nigų dovanų Kalėdoms pralinksminti 

draugus ir gimines ras the Society’s 

užrubežinius draftus ir money orde

rius saugiausiais, ir pačiais patogiau

siais dovanų perdavimo budais. ★ Kad 

tikrai pasiektų į laiką Kalėdoms, pi

nigai turi būti siunčiami tarp dabar ir 

Gruodžio 1 dienos. ★ Visi musų Už- 

rubežinio Department© patarnavimai 

jums yra prieinami.

i Incorporated 1849

in the GTitij of (HevelanS 
public Square

Dėkit Taupymus Į Taupymų Banką

O

Nes—be nusišalinimo nuo pamatinių 
ypatybių kurios laimėjo entuziastišką 
užgyrimą suvirs 2,000,000 pirkėjų — 
Chevrolet nustatė naują laipsnį rūšies 
ir vertybės žemų kainų lauke.

Jūsų pirmas įspūdis apie naują Chev
rolet bus tai jo greitumas, gražumas 
ir puošnumas. Karas yra ilgesnis, že
mesnis ir moderniniai dailesnis. Ra
diatorius pagilintas. Ilgos uždangalo 
(hood) linijos nueina tolyn susiiejį-

mui su naujais Fisher viršais. Nie
kados Fisher’s darbo puikumas nebu
vo taip pažymus kaip dabar naujuose 
viršuose naujo Chevrolet Six!

Ne tik kad vidus ruimingeshisir turi'1 
daugiau patogumo, bet kuomet apžiū
rinės! juos rasi daug naujų ypatybių 
ir pagerinimų.

Mechaniškai, taipgi, naujasis Chevro
let Six yra geresnis automobilis. Ra
tų protarpis ilgesnis. Rėmai daug 
stipresni. Styravimas lengvesnis. Žy
miai patvaresnis clutch. Taipgi švel
nesnis, tykesnis ir lengvesnis šiftavi- 
mas transmisijos. Tiesą sakant, kur, 
tik geresnės medegos ir daug gražes
nis darbas galėjo prisidėti prie Chev
rolet rūšies arba padidinti Chevrolet’s 
tradicinę užlaikymo ekonomiją — pa
gerinimai tapo padaryta. Pamatykit 
naująjį Chevrolet Six — nes čionai 
yra tai Didėji Amerikos Vertybė!

4 4 NAUJOM ŽEMOM KAINOM j. >
Chevrolet senai jau buvo vienas iš žemiau
sią kainų karų pasaulyje. Tačiau padidėjus 
išdirbimo galimybėms ir sutaupymui dėlei 
didelės gamybos, Didesnis ir Geresnis Chev

with rumble seat .. Window Coupe ....

The 
Phaeton .............

$510 The 
Coach .................

$545
The $475 Standard $535
Sport Roadster $495 Standard Five- $545

rolet atiduodamas dar nauja žemesne kaina. 
Ateikit šiandien. Pamatykit ir pavažinėkit 
nauju Chevrolet Six. Išmokit naujos ekono
mijos turėdami sau moderniškų, puikios rū
šies, šešių cylinderių atsakantį automobilį.

Sport Coupe $575
with rumble seat. • ,•
Standard $635
Sedan ......................
Special $650
Sedan .....................

SPEC! A LĖS REIKMENYS EKSTRA

IT’S WISE T© €3! ©OSS A
Broadway Chevrolet Co. ■ 

6851 Broadway Michigan 0800
Central Chevrolet, Co. 

7002 Euclid Ave. ENdicott 3400
Detroit Ave. Chevrolet Co. 

11915 Detroit Ave. BOulevard 1762
Downtown Chevrolet Motors, Inc. 

1935 Euclid Ave. MAin 6000-
Bedford Chevrolet Sales Co.

Bedford, O. Bedford 543
Frankel Chevrolet Co. 

1258 E. 105th St. CEdar 0058

’ Heights Chevrolet Co.
2926 Mayfield Rd. FAirmount 8358

Kinsman Square Chevrolet Co.
3224 E. 93rd St. BRoadway 3290

Larrick Chevrolet Co.
870 E. 152nd St. EDdy 7760

Al Krenkel Chevrolet Co.
3330 Broadview Rd. ATIantic 4720

Chevrolet Motor Ohio Co.
1278 W. 58th St. EVer. 6150

SIX
Merrick Chevrolet Co.

35 E. Bridge St., Berea, O. Berea 47 
The Shaker Chevrolet Co.

15311 Kinsman Rd. WAshington 0356
Utility Chevrolet Co.

8018 Lorain Ave. MElrose 7040
West Park Chevrolet Co.

15315 Lorain Ave. CLearwater 2200
West 25th St. Chevrolet Co.

3140 W. 25th St ATIantic 2040
Brownlee Chevrolet Inc.

17516 Detroit Ave. LAkewood 3520
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Kaip Išdalinami

4*

ANT STRYTKARIŲ

■ 4 statoma
12.3c

8 Dr. S. T. Tamošaitis
viams.

VAJUS EINA
Fund vajus eina vi- 

Savaitės bėglu

KAIP
Community 
su smarkumu, 
turi būti sukelta $4,650,000 už
laikymui visų Clevelando sri-

iš Coilinwood
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
įkūrimas. Vakaras buvo gra
žus ir pasekmingas kaip iš mo-

Parsiduoda Farma
10 akrų Farma, randasi prie ge-1 

• ro kelio Middle Ridge; su visu in-1 
Vienas nepasise-1 ventorium; moderniškas 6 kambar'ų 
— J..Z ! nornnc Filo Tnoi-irlimB elektra čilii-

Ima; yra vynuogių, uogų
I Greitam pardavimui prieinama 
na. Savininkas

A. H. STEFF
R. F. D. Į < . Madison,

valia-

Ne

OKI

Muzikalėje

Nepaprastos Kainos
ant Radiantfires

KAMBARIAI ANT RENDOS

aukštyn

THE EAST OHIO GAS CO
East: 6 th and Rockwell

kantis, parsiduoda$1.25 up 
60c up 

50c 
■ 25c

Ben BRAZIS Lunch
6400 Superior Ave.

GROSERIAI -5 RŪKYTOS MĖSOS 
DEŠROS ir kiti produktai.

Ypatingai gaminami skanų3 valgiai, 
sleivius pietų laike.

ANT RENDOS
5 kambariai su maudyne ir fųr- 

nasu, yra porčius. $30 menesiui.
J. BINDOKAS

1194 East 79 St.

visą žiemą už i 
dabar yra tik- 
š; onsros' kom- 

kritikų pagyrai

JIEŠKAU DARBO NAMUOSE 
Kam reikalinga gera patyrus įno
ris prie namų darbo, vaiku prižiū
ri lino arba sergančių kreipkitės 
rs. Varus 4936 Superior Ave.

dalyvaus 
Tarp i’ 
Reynold 

Park, tenoras; ir ArthurTlridon. 
basso.- ■■ *4

Choras, orkestrą ir baletas is 
Clevelandiečių puikiausia išlavintas 
globoj Antonio Rossito ir Gugliel
mo Somma, dirigento.

CHARACTER
BUILDING

I5«8<p

care of
CHILDREN

I© 4

Kas Girdėt Clevelande-ApteJinkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ĘNdicott 4486—Atdara vakarais

“GALIŪNAS”
Miesto auditorijos. mažajame 

teatre Plain Dealer ruošiamų 
Tautų Teatro programs Lietu
viams paskirta diena Sausio 18; 
po naujų metų.-

Jau parinkt:
K. S.
meilė:
tuvių 
liejo

** nas” 
tinis

ir veikalas — 
Karpavičiaus istoriška 

drama iš pasakiškų Lie- 
kovų su žmogėdžiais gi- 
senovėje, vaidu “GarEu- 

Tas veikalas yra viena
is Karpavičiaus kurinių 

nevaidintas musų koloni
joj, nors išleistas jau trys me
tai atgal.

Perstatymą rengia Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjunga ir 
pelnas eis Darželiui. Prie vai
dinimo bus paimta visų musų 
srovių gabiausi artistai.

Parapijos sukaktuvių
rienė. Kitą šeštadienį, Lapk.i- 

ralio taip ir iš fihansinio at-Įčio 29 d., nuo 7:30 vai. vakare1, 
-3_ I atsibus iškilmingą vakarienė 
^al paminėjimui metinių sukaktu- 

vių nuo įsikūrimo nhujos Lie- 
i tuvių parapijos rytinėj Cleve- 
I lando dalyje. Vakarienę rengia 
| Liet. Katalikių Moterų Labda
rybės draugiją. ^ Bus kalbos ir 

| šokiai. Dalyvaus kunigų sve
čių iš svetimų parapijų.

žvilgio. Nebuvo gražesnes pro-; 
gos Clevelando Lietuviams L; 
darbą užvesti, kaip Vytauto 500 i 
metų'mirties sukaktuvių dieno-' 
j e, paminint patį musų tautos 
karžygį ir padarant dideli dar
bą 'Lietuvių Darželio labui.

Vakaro pasekmingumas pri
klauso nuo nuoširdaus Cleve
lando Lietuvių atjautimo šiam 
kultūringam darbui ir nuo di
delio ir energingo pasišventimo 
paminėto vakaro

Salė buvo puikiai 
didžio Kunigaikščio 
Vytauto paveikslą 
dabino palmes, kurias 
helichiene išgavo iš miesto par
kų direktoriaus tam tikslui. Ji 
taipgi padovanojo visas, gėles 
ant stalų.

Daug taipgi pagalbos gauta _ _ 
iš savų ir svetimtaučių‘biznie- į0 

ypač Kazys Obelienis mė- 1TI.

DIRVA

Community Fund Pinigai

23»4 ♦

<4* homeTtor

FAMILY 
RELI E F

HOSPITALS

all OTHER AGENCIES

AN° 12.3*

19*21

Jie yra saugusCoIIinwoodo komisaras žeb- 
’ rokas pritruko kritikos žodžių, j 

todėl savo raudonlapiuose pra-
> dėjo rašinėt purvinas pliovenių I
1 korespondencijas. ‘Vargšas ko- 
! misarokas turi daug siėlgrau-
■ žos del įsikūrimo naujos para -, 

pijes, kuri auga ir naikina čia 
bolšeyikų pelėsius.

• žebrokas taip susigraužęs ir 
. nesi nuleidęs vaikščioja kad ir 

,vo kaimynų susitikęs hemą-1- 
Jis ap-imelavo pasakoja-1

- ,..as SLA. nariams kad “darbi-
pristatyme be jokio pelno.. ninkiško” ‘“susivienijimo” mo-; 
ąkarienei dalyvavę svetim-1 tęstis bus pigesnė, nes pasiro-l 

dė kad t;~angesnė.

rengėjų.
išpuošta, 
.Vyatuto 
estradoje 
Ona Mi-

žydų vakaras. Pereitą sek
madienį Little Teatre atsibuvo 
žydų vakaras, jie statė scenoje 
komediją “Turtų Jieškotojai”, 
iš' atsitikimo tarp Žydų Lenki
joj, kur kas tai paleido gandus 
jog kapinėse- yrą užkasta seno
viškų skarbų. Teatras buvo už-. 
pildytas. ’ 1 taučiai gėrėjosi Lietuviškų mo

si sekmadienį atsibus Taiųi- torų paruoštais valgiais, šim- 
tautiškas ' vakaras, dalyvaujant tarris svečių pagaminti yakarie- 
keletui tautų kurios negali su- nę darbavosi ponios:. Šukienė, 
rengt savo vakarų paskirai.

Rolandai turės savo veikalu- 
ka, prie jų dalyvaus Rumanų 
gr,u.pė, Serbų grupė, Lenkų gru
pe, Chiyų grupė, Tyroliečių ir 
Šveicarų grupės.

Bus gražus mišinis. Tikietai 
po 75c ir 5Cc.

Darželio Fondas auga. Pas
kutiniame Darželio susirinkime 
paaiškėjo kad ižde yra $532.59

Susirinkime Lapk. 14 d. pri
stojo i Darželį SLA. 362 kp. iš 
Collinwood, atstovas St. Čerau- 
ka. Kuopa aukavo

Moterų Ratelis. aukavo
Juozas Bukis
Iš “card party” liko

‘Vėliau L. Katalikiškų
Dr-jų Sąryšis aukavo

Viso naujų aukų
Viso fonde pasidaro $566.59
Aukos nuo pavienių žmonių 

priimamos '“Dirvoj” arba pas 
iždininką P. P. Muliolį.

Viršuję paduodamas diagra- 
I mas parodo “kaip Community 
j Fund Dolaris bus išdalintas bė
gyje 1931 metų”.

štai kaip:
Šeimynų pagalbai 
Senųjų prieglaudoms 
Ligoninėms'' 
Valstijos įstaigoms 
Biednų laik. mokym. 
Ofiso užlaikymui 
Vajaus išlaidoms 
Kūdikių globai 
Sveikatos pastumėji- 

Jan seilė varva žiūrint į S.' mui ir užžiurai
L. A. 362-rcs kuopos iždą» nes I Visoms Įeit. Įstaigoms 
jo pasekėjai nuėjo pas jį iš ši-,ir patarnavimams 
tos kuopos be jokios pasogos. j J---- • . •• •-----

Nabagas žebrokas kremtasi! ~ 
sau pirštus- iš savo žioplo nepa
sisekimo užgrobti SLA. 136-tos 
kuopos iždo. T”. x ‘ (
kūnas po kitam, ir tui/but na-1 namas, tile maudynė, 
bagas praras savo komisaro 
vietą.... Jam visa pątieka 
dabar kad mažėjanti SLA. 14-ta 
kuopa. Bet ir iš to jam jokios 
naudos, nes išstoję iš S'LA. na
riai, kurie paklausė tokių me-, 
lagių kaip žebrokas, patyrė 
kad raudonųjų “susivienijime” 
mokesčiai brangesni ir nestoja 
ten, o iš S'LA. jau išbraukti.

Apgailautojas.

23 4c brje esančių labdaringų įstaigų 
„iir ligoninių visokių tikėjimų, be 

19 2c1 -i°ki° .išėmimo rasių ar pažvąl- 
2^2c |gl-';

15.8c
1.8c
1.9c

18 c

va’I<a* e*na mokyklon pčk- 
sti į mokyklą ir atgal per smarkiai ju

dantį važinėjimą gatvėse, jus negalit apsieiti 
be rūpesčio apie juos. Maži vaikai nesupran
ta gatvinių pavojų. Neapgalvotas žingsnis 
gali reikšti pavojingą sužeidimą—ar dar blo
giau. Audringam ore, jų sveikata taipgi iš- 

pavojun.

Per pirmas tris vajaus die- 
I nas jau sukelta $2,015-,394 ii" 
$278,874.50 į speciali netikėtų 

| reikalu fondą, kuriam viso rei- 
i-kalinga $750-000. Šiam fondui 

c pinigus renka tik iš turtingųjų 
i ir į jį duoda tie kurie aukauja 
dideles sumas į reguliari fondą.

i Iki pabaigos savaitės bus su-' 
rinkta pilna suma į reguliari 
fondą ir į speciali fondą.

Nors laikai pablogėjo, bet ir 
ja-r.u reikalai tų Įstaigų laikymo at-1 
šilu-1 siduria į keblesnę padėtį, todėl 

vaisių, fondo aukų rinkėjai dirba su 
Kg'ę | padidintomis pastangomis' kad 
' i veikai ingos sumos butų surink- 
Ohio t.

Lll 
d. iv 
plozi 
pie 1 
ku t< 

Bė 
Oklal 
19 di 
klose 
506 d 

Šyi 
didele 

Sux 
gliakž 
mūšai 
bininl 
žeidži; 
nūs 'r 
pirųijž 
visola; 
ir nųi 
kiu,k 
mi dau

dalyvaujant tarris 
negali su- nę darbavosi ponios:.

. Grigienė, Stapulion.ienė, Gecevi- 
čiėnė, Mišeikienė, Maksimavi- 
čieūiė, Dumbliauskienė, Navic
kienė, Simonaitienė, Glugodis- 
nė ir p-lė Mikelioniutė.

Taipgi turinio būtinai pami
nėti musų jaunas gražias Lie
tuvaites-, kurios taip1 maloniai 
patarnavo prie stalų: p-lės B. 
Pąlubinskiutė, M. Romeikiutė, 
M. Kusroauskiutė, H. Martišau-

- skinte, H. Stepulioniutė, C. 
Rutkauskiutė, G. Statūtaitė, H. 
Dumbliauskaitė, A. Mušinskai-

. te, E. Slekiutė, B. Jankauskai
tė, A. šalaševičiutė, A. Skužin- 
skiutė, A. Kuzmauskaitė, H. Vi- 
šniauskaitė.

Laike vakarienės malonu bu
vo pasigerėti šv. Jurgio parapi
jos. vargoninko B. Nekrašiaus 
paruoštu muzikaliu programų.

Ačiū taipgi musų spaudai — 
“Dirvai” ir “Clev. Lietuvių ži
nioms”, už jų gausią paramą 
šios iškilmės rengime.

■Vardu Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos tariu gilų, 
nuoširdų -klebonams, kalbėto- 

darbuotojams ir daly- 
Kartu reiškiu padėką 

gausias aukas.
P. V. Cesnulis,
L. K. D. S. Pirm.

Kuomet 
kad jie

užsodinai juos i tramvajų -jus žinot 
pasieks reikalingą vietą patogiai ir 
Musų išlavinti konduktoriai ir mo- 

tornianai niekad nepamirštą prižiūrėti tūks
tančių vaikų kasdien vykstančių Į mokyklą ir 
atgal. Rekordai parodo kad tramvajus yra 
saugiausia vietas miesto gatvėse kaip vaikams 
taip ir suaugusiems.

$10.00 
5.00 
1.001 
3.00,

15.00 
$34.00

Ukiaii-.icčju demonstracija ir 
m"testo prakalbos pereitą šeš- 
tad enj pavyko labai gerai. Uk
rainiečiai pretestavo prieš Len-| 
l;i’ žiaurumus su Ukrainais.

Nuo Lietuvių kalbėjo chemi
kas- P. J. žuris.

Prakalbas ir demonstraciją 
plačiai aprašė vietos Ameriko
nų spauda.

Medžiokle prasidėjo. Perei-

Bazaras. šį sekmadienį, Lap
kričio 23 čl., nuo 3 vai. po pie
tų atsidarys šv. Jurgio para
pija? bazaras, kuris tęsis visą 
savaitę, baigsis sekmadienį, 30 

. Atsibus bažnyti-tą šeštadieni, pirmą dieną, Ohio j. Lapkričio, 
valstijoj nušauta 9 — ne zui- ngj salėj.
Inai ar kurapkos — bet amo- __
nes. Laimingos kelionės Į Ab- T ... ... „ ....rac-mo karalystę. Jeigu turi kai, Jįan^e-S1 sYe.c,aI:. ^eĮe,^(r?,es 
valgyt, o tik iš išdykumo einal^1^! lankesi Dirvoje’ Miko- 
žudyt nekaltus gyvulėlius kas )as, Stanmnis Operetes choro 
gali jiems rodyt užuojautos ? I !r bažnytinio choro dainininkas, 

taipgi Jonas Leicmonas, abu is 
Kearny, N. J. Čia viešėjo pas 

Lap- savo draugą, B. Nekrašą, šv. 
žino- Jurgio parapijos vargoninka.
Hud- 
buvo

Opera “II Trovatore” 
Statoma Lapkričio 25
The Ohio Grand Opero Company 

iš Clevelando varys toliau savo ope
rų sezoną, taip pasekmingai pradėtą 
su “Rigoletto” Lapkr. 7 d. Dabar 
statoma “IĮ Trovatori “ 
Salėje miesto auditorijoj antradienio 
vakare, Lapkričio-Nov. 25 d.

Didžiosios .operos 
populiariškas kainas 
ręnybe, o ne sapnas, 
panija užsitarnavo _ _
mą, o finansiniai yra apsaugota di
delio būrio rėmėjų.

Guissepe Chiaia, tenoras ir La 
Scala Opera Company, Milane, kuris 
plačiai garsinamas Amerikoje, dai
nuos Manrico rolę “H Trovator?”. 
May Barron iš Chicago Chicago C:- Į 
vic Opera Co., kuri pasižymėjo Mad- 
dalenos rolėj “Rigoletto”. dainuos 
Azucenos rolę. Grafo di Luna dai
nuos Mario Valle, baritonas, artis
tas iš Philadelphia Opera Co. Na
tale Cervi, basso -iš Boston: 
dainuos Ferrando rolę.

Prie tų svečių artistų 
keliolika vietinių solistų. 
Wilma Osterland, soprano

PARSIDUODA ŪKE
42 akrai žemės, su geromis tro

bomis ir ūkiškais Įrankiais. Butas 
su visais Įtaisymais: elektros žibu- 
riai, bėgantis vanduo, suros ir tt.

I Mažas sodelis, 8 akrai ganyklos.
I Vieta labai smagi, prie pat mieste
lio, prie gero, elektra apšviesto ke-1 
lio. Visi produktai parsĮduoda ant

I vietos. Gale lauko yra Įrengta gy
vulių pjoyyklą; nesanti gražu pelną 
savininkui, jokių skolų nei “morgi- 
jių” nėra. .Parsiduoda už $4,600. 
Įmokėt $1,50. Įikusi dalis išmokėji
mui lengvomis,^išlygomis. Ant nuo
savybės mieste.- nemaišoma.
V. S. JOKUBYNAS, HART, Mich.

ANT RENDOS AKRONE
4 kambariai ir furnasas, renda t'k 

$15. Kreipkitės ten pat (47) 
864 Biruta St. Akron, O.

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
4415 Payne avė Hend. 3576

Sataupymas siekia suvirs 
$200 par metus

CLEVELAND 
RAILWAY. COMPANY

Pavyzdingas ūkininkas, 
kričio 16 d. visiems gerai 
m.ų ūkininkų Bačiulių iš 
son, O., stiliaus Bernardo 
20 metų amžiaus sukaktuvės.
Bernardas jau antri metai kaip 
lanko Ohio State universitetą, 
j :ckosi inžinierystės. Pokilyje 
dalyvavo daug Bačiulių draugų
ir pcžystaimų. Dalyvavo, kelio- Dviem, vyram kurie nori gyvent ar 
l.:ka ypatų iŠ Clevelando. Pirm tl Lietuviu centro.. Gerai įrengti, 
vakarienės, Jonas DeRighter Kreipkitės pas V. P. Banionis, 
(Diraitis), Liet. Banko vedėjas, 1355 Giddings Rd.

pokilio tikslą, palin-
Bemandui geriausių 
moksle. Toliau kal-

Zdanis, apsakydamas
pasekmių 
bėjo A. 
Bačiulių pastangas savo sunaus 
mokinimo ir ragino Bernardą 
būti geru Lietuviu, mylėti savo; 
tėvus už jų pasišventimą jo 
gerovei. Jonas Alekna irgi pa
sakė kelis žodžius. Paskui kal
bėjo pats Bernardas, dėkoda
mas savo tėvams ir visiems su-' 
sirinkusiems už atjautimą; Po 
vakarienės jis turėjo skubinti 
atgal į Columbus.. A. Zdanis.'

KOKIE JŪSŲ 
RŪPESČIAI?

'Kokios nuolatines mintys jus vargi 
na ? Ar apie jūsų finansus, jj'iv 
darbą, jūsų biznį ar namus? Ar 
perdaug- savos kurių negalit pas:- 

i?" 9f)V ? Ate’-
kit pas mus su jomis. Naudokitės 
musų patyrusia pagalba, viskas 
užlaikoma paslaptyje.

Matykit mus šiandien! Paealba nuo 
rūpesčių paeina nuo DARYMO ką 
nors delei to!

Friendlv Councel Člinic 
2027 EAST 105TH STREET 

Room 206
Vai.: 1 iki 5 po pietų kasdien. 

CEdar 0471.

VIETINIAMS 
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites. ateiti iki tai valan

dai.

(THOMAS) 
Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St 

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko) 

TELEF. HENDERSON 8063

8
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ii ii
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Susti 
jos anf 
— Lap 
92.000 
Valdžis 
taikyti 
kus gr 
tartys 
darbda

Vald 
jstatyn 
darbo

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams -
Siutai išvalyt ir išprosyt 
Kelnes išvalyt ir išprosyt 
Siutai išprosyt 
Kelinės išprosyt

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25
SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

naują Siutą arba Overkotą — 
kainos žemos — nuo $35 aukš
tyn. Niekur kitus negausit to
kio puikaus darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

gražios išvaizdos Radiantfire, if puošnus ir 
visai žemai kaina tiktai

Duodama Lengvam 
Išsimokėjimui už biski 

Daugiau Negu Kaštuoja

Išbaigtas gražiu Šešėliuotu Misingiu, tvirto subu- 
davojimo ir yra pažymėtinos vertybes visais at
žvilgiais. Tai yra pirmas atsitikimjas kad šis žu
dytojas pasiūlomas šia kaina. Galite ji matyti 
Cazo Ofise dabar. " >

Arne 
ci jos p 
leido 
viams 
tų da 
dirba, 
laikų.

Paša 
neral 
bedarb 
vienas 
bininks 
ko ar ( 
šimtį s 
Gruodi 
tą fone 
ninku, 
dės ir 
35,000 
bininki 
savo u:

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).

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate, 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUMOTIS
6,606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU'
Į DIDELIS IŠPARDAVIMAS |
= 10c maži abrusėliai (wash cloth...........specialiai po 5c =
š 50 ir 65c suknioms materijos.'. . specialiai yardas 39c E 
r’ 1.00 ir 1.23 materijos ......... specialiai yardas 83c = 
■i Gražios moteriškos pirštinaitės................... pora 1.95 E
š $1 ir 1.25 Rayon apatiniai ..........  po 83c E
Į PAS MUS YRA LIETUVĖ PATARNAUTOJA |

į GEORGE L. SCHLATHER f 
6616 Wade Park A Ve. =1 bblo Wade rark Ave. =

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

Tai yra Visoje Šalyje Žinomas 

Tikrasis, Humphrey Radiantfire

150,4 
10 mcl 
žiniomi 
metų t 
2.3 nuo 
tapo Ii

Cenz 
jog dal 
kės. I 
naikint

Vaka 
kių skt 
vuojanl 
ūkių pi 
tijose n 
mažėjir 
stijose.

Prieš 
skaičiuj


