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Youngstown, O. — Plie
no išdirbystėse šioje srity
je algų per pirmus 10 šių 
metų mėnesių išmokėta ma
žiau negu pernai tuo pat 
laiku. šymet iki Spalių m. 
pabaigai išmokėta $63,514,- 
866, net $11,275,723 mažiau 
negu pernai per 10 mėne
sių.' Reiškia, bedarbė žy
miai atsiliepė.

Vienok plieno dūdų (pai- 
pų) išdirbėjai tikisi didelio 
biznio. Amerikos gazo ga
my to jai paruošę planus 5 
metų programai, kuris rei
kalauja 20,000,000 tonų dū
dų gazo varymui. Daug tų 
užsakymų teks Youngstow- 
no sričiai.

Reikalaus 6 valandų dar
bo dieną. Chicagoj po'dvie-j 
jų savaičių posėdžiavimų, 
penkios didžiosios gelžkelių 
brolijos sutarė remti šešių 
valandų darbo dieną gelž
kelių tarnautojams. Gruo
džio 4 d. Clevelande susiva- 
žiuos išdirbti planus toles
niam veikimui.

Fordas ruošiasi prie di
delių darbų. Detroit. — 
Fordo kompanija visoje ša
ltyje stato naujus budinkus, 
didina senus ir plečia savo 
Įstaigas. Sykiu su Amerika 
ir užrubežiais Fordo kom-| 
panija išde’da $60,000,000 į! 
savo Įstaigų didinimą, kas 
reiškia daugiau darbų tūk
stančiams darbininkų.

Spalių mėnesį Suv. Vals
tijose stiklo padaryta 8,- 
583,295 ketvirtainės pėdos. 
Mėnuo prieš tai pagamin
ta 7,979,223 ketvirtainės pė
dos. O 1929 m. Spalių mėn. 
buvo pagaminta 14,520,904 
ketv. pėdos. Didelis skir
tumas.

Automobilių darbai gerė
ja. Detroit. — Automobi
lių pramonės tėmytojai sa
ko kad 1931 metais automo
bilių industrija eis geriau. 
Jau dabar prasidėjo dideli 
reikalavimai 1931 modelių, 
todėl darbininkai palengva 
šaukiami atgal Į darbus. •

Šymet automobilių gamy
ba buvo žema lyginant su 
kitais metais, padaryta tik 
3,500,000 automobilių.

TUNELYJ DIRBO 400 
DARBININKU TUO 

LAIKU
Tokio, Japonija, Lapkri

čio 23 d. — Ižu pusiausaly- 
je ištiko smarkus žemes 
drebėjimas. Kolei kas ne
patirta visų nuostolių, bet 
spėjama kad bus žuvę ne
mažiau 200 žmonių. Val
džia pasiuntė į nukentėju
sią sritį orlaivius ištirti da
lyką ir suteikti pagalbą.

Didelis susirūpinimas ki
lo del likimo 490 darbinin
kų kurie dirbo prie kasimo 
didelio tunelio, kuris kaš
tuos j $10,000,000 ir ims 10 
metų darbo. Vienas galas 
tunelio užgriuvo nuo žemes 
drebėjimo. Tunelis jau bu
vo baigiamas būdavot!.

Daugelyj vietų prie nuo:i- 
toilų padidinimo prisidėjo 
gaisrai.

EUROPOJ ŽUVO APIE 
5C: ŽMONIŲ

Londonas. — Europą pa
skiromis dalimis užklupo 
gamtiškos nelaimės: Vokie
tijoj'apvirto laivas, prigė
rė 30 žmonių. Austrijoj ir 
[Šveicarijoj užėjo potviniai, 
| keletas prigėrė. Kitur au- 
i drose užmušta keletas žmo
nių. Audros palietė ir An
gliją. Nuostolių padaryta 
per visas šalis už milijonus 
dolarių.

Albanijoj netoli Adriati- 
ko pajūrio, žemės drebėji
me užmušta apie 50 kitų. 
Keletas - kaimų sugriauta.

' PRIEŠINASI ATEIVIU 
ATSTOVYBEI

Skaitomu kad Suv. Vals
tijose yra apie 7.500,000 ne- 

i piliečių-ateivių. Bet jie pri- 
j skaityt i gyventojų surašė, 
tokiu budu renkant Kon- 

j greso atstovus nuo gyven
tojų skaičiau^, patenka at
stovai ir nuo ateivių, nors 
netiesioginu keliu.

Metodistų “blaivybės, pro
hibicijos ii- publiškos mora
lybės” taryba reikalauja 
pravesti toki Įstatymą ku- 

I ris leistų rinkti tiktai nuo 
piliečių skaičiaus.

I
VOKIETIJA KRATO

SI KARO NAŠTOS
Berlinas. — Nors turėjo 

! sutikti priimti Young’o pla
ną mokėjimui kitoiųs vals
tybėms karo nuostolių, bet 
Vokietija negarantavo jog 
galės mokėti. Dabar, nors 
nemano atsimesti nuo tos 
naštos, bet pradeda darbuo
tis kad našta butų paleng
vinta, nes Jos sunkumas ga
li sunaikint sociali ir mora
li tautos pamatą.

Savo kalboje į reichstagą 
tą mintį iškėlė užrubežinių 
reikalų ministeris Curtis.
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Italijoj, Mussolini nukir
to nuo apie 500,000 įvairių 
valdiškų įstaigų tarnautojų 
algų po 12 nuoš., kas su
taupys valstybei per metus 
apie $50,000,000.

KONSPIRATORIŲ 
TEISMAS

Maskva. — Lapkričio 25 
d. prasidėjo teismas astuo
nių Įtartų vyriausių konspi- 
ratorių, kurie buk ruošę di
delį žygį nuvertimui sovie
tų valdžios. Tie kaltinamie
ji buvo garsus inžinieriai ir 
universitetų profesoriai. .

Vėlesni pranešimai sako 
kad tie astuoni vyrai prisi
pažino prie kaltės. (Nors 
sovietų teisme nekaltų ne
gali būti.)

Visoje Rusijoje sugauta 
Į 2,000 tame pat suokalby
je Įtartų žmonių, 70 iš jų 
jau sušaudyta be jokio tei
smo.

Sovietai sako kad tie as
tuoni žmonės tarėsi su An
glija, Francuzija ir Lenki
ja ir tūlomis Baltijos vals
tybėmis išversti sovietų ca
rus ir grąžint caro valdžią. 
Apie 1931 metus buk reng
ta pradėti karas, Lenkija 
butų davus priežastį karui, 
Francuzija — amuniciją, o 
Anglija kariškus laivus. Už 
tai jos butų pasidalinę tū
las Rusijos dalis.

NORI VISAI SULAIKYT 
ATEIVYBĘ

Washington. — Senato
rius Reed, Republikonas, iš 
Pennsylvanijos, žada pasiū
lyt kongresui, kurs tuoj su
sirinks, uždaryti ateivių Į- 
važiavimą ant dviejų metų 
visiškai. Tegalima bus Įlei
sti tik žmonas pas vyrus ir 
vaikus pas tėvus. Reed sa
ko jog tas reikalinga pada
ryti delei padidėjusios be
darbės.

“SAUSIEJI” GĄSDINA
Metodistų davatkų orga

nizacija gąsdina Demokra
tus ir Republikonus sekan
čiai: jeigu jos pradės virst 
į ‘šlapius” tai 1932 metais 
atsiras nauja prohibicijos 
partija, kuri pastatys savo 
kandidatus.
kandidatus ir “slapiuosius” 
apleis. Tas sudarysią dide
lę revoliuciją politikoje.

Gerų pasekmių. Ta par
tija tik ir liks su savo da
vatkomis.

GANDAI APIE SUKILI
MUS RUSIJOJE

Bėrimas. — Lapkričio 22 
d. telefonu susisiekimas su 
Maskva ir kitais Rusijos 
miestais buvo nutrauktas, j

Per parubežinius plyšius! 
pradėjo veržtis visokios ži
nios apie didelius sumiši
mus sovietų Rusijoje. Per 
Rygą plito žinios kad net 
Stalinas tapęs nušautas, bet 
pasirodė netiesa. Kiti pra
nešimai sako jog reikalau
jama Stalino atsistatydini
mo.

Skelbta kad netoli Mask
vos sukilo kareiviai ir nu
žudė kelis savo viršininkus.

Maskva tas žinias bando 
užslėpti, nes negražu pasi
rodyti pasauliui kad tenai 
“pasitenkinę darbininkai” 
nepasitenkinimus rodo.

Pereitos savaitės prane
šimai apie kaimiečių suki
limus ir sovietų kariškų or
laivių išsprogdinimą kaimų 
ir dabar naujos žinios apie 
platesnius sukilimus negali 
būti prasimanymas. Sovie
tų rojuje-1 kas nors negero 
dedasi.

Prezidentas Hoover sako 
kad jis nepasidarys “šla
pias” ir neišeis prieš prohi- 
biciją.

Hoover matyt nenori bū
ti daugiau prezidentu.

VAIKU GEROVĖS DAR
BUOTOJU SUVAŽIA

VIMAS
Washington. — Pereitą 

savaitę čia Įvyko suvažiavi
mas 3,000 delegatų nuo vai
kų gerovės organizacijų iš 
visų šios šalies dalių. Už
vesta didžiausias vajus pa
gelbėti jaunajai gentkartei 
vystytis Į geresnius ir pa
doresnius žmones.

Prezidentas Hoover pa
sakė kad yra 10,000,000 ne- 
normališkų, užsilikusių vai
kų, J ką ragino kreipti ypa
tingos domės.

Visoje šalyje vidutiniškai 
yra 48000,000 nepilname
čių, iš kurių dešimta dalis 
apleidžia mokyklas nesu
ėjus 18 metų.

Virš 6,000,000 vaikų ken
čia nuo nedažiuros ir sto
kos maisto.

Suvirs lj500,000 serga už
krečiamomis ligomis.

382,000 serga džiova, bet 
dar išgydoma; 1,000,000 tu- 
ir širdies ligą; 300,000 yra 
raiši kūniškai; 450,000 at
silikę protiškai; suvirš 5,- 
000,000 vaikų pradeda gy
venimą su rimtais kūniš
kais ar protiškais nedatek- 
liais.

Kaip matyt, Amerika tu
ri rankose daug darbo tų 
vaikų užžiurėjimui ir išau
klėjimui.

AMERIKA PRALAIMĖJO
Washington. — Pastaro

se dienose Suv. Valstijos 
pralaimėjo bylą, kurioj rei
kalavo iš Vokietijos atlygi
nimo už susprogdinimą ka
ro sandėlių karo laiku. Ne
įrodyta tikrai kad tai Vo
kietijos kaltė. Tiesa, Vo
kietijos valdžia turėjo pa
skyrus agentus naikinimui 
Amerikos arsenalų, bet at
sitikimas Black Tom amu
nicijos stotyje New Jersey 
valstijoj neprirodoma Vo
kiečių kaltei.

TŪKSTANČIAI .ĮIEŠKO 
PROHIBICIJOS AGENTU 

VIETŲ
Washington. — Civilės 

tarnybos komisija gavo ap
likacijas nuo 5,850 ypatų 
jieškančių prohibicijos a- 
gentų vietų. 681 kitų nori 
gaut administratorių ii' 318 
Įieško viršesnių prohibici
jos valdininkų vietų.

Verčiau tegul jie badau
ja, o grąžinus gėrimus ras 
darbo šimtai tūkstančių 
darbininkų.

KRUVINI LENKŲ SE 
NATO RINKIMAI

Varšava. — Lapkričio 23 
d. buvo antri rinkimai Len
kijoje — dabar rinkta at
stovai Į senatą (savaitė pir
miau rinkta seimas). Šie 
rinkimai irgi buvo su krau
jo praliejimu. Silezijoj nu
šauta policijos viršininkas. 
Kitose Lenkijos dalyse irgi 
buvo muštynių. Laimėjo, 
žinoma, Pilsudskio pusė.

ŠLIŪŽIŲ ODŲ BIZNIS
Suv. Valstijos kas metai

nuperka iš Meksikos už su-! 
virš $1,000,000 krokodilių 
ir gyvačių kailių, kurie pa
naudojama darymui mote
riškų avalų ir rankinių 
krepšelių.

14 mirė nuo degtinės. 
Los Angeles, Calif. — Per 
pirmas tris savaites Lapk
ričio mėnesio šiame mieste 
nuo alkoholinių gėrimų mi-
rė 14 ypatų. Čia plačiai vei
kia visokie degtinės parda
vėjai su savo nuodais.

Francuzijoj gimimai di
dėja. Francuzija, kurios gi- 
gimų skaičiaus mažėjimas 
sukeldavo didelį susirūpi
nimą, dabar pradeda girtis 
gimimų didėjimu. Štai pir
mą šių metų pusmetį gimi
mų buvo 25,384 daugiau ne
gu mirimų.

LAUKAN RAUDONUOSIUS!
Draugijos! Draugijų nariai! Prieš jus stovi 

svarbi, nors nesunki užduotis — atsikratyti rau
donųjų “draugužių”, kurie daugybę tautiškų ir 
net katalikiškų draugijų ir kuopų turi pagrobę į 
savo kontrolę ir begėdiškai jose šeimininkauja. 
Tam reikia padaryti galas — ir tas lengva padary
ti, lik reikia biskelio noro.

Atsiminkit! Pralaimėję Susivienijime Lietu
vių Amerikoje, kur tapo atimta iš jų kontrolės net 
buvusios jų” kuopos, draugužiai dabar slaptai 
ir patyliai tariasi pulti visas palaidas draugijas ir 
užgrobę jų kontrolę prirašyti i savo “darbininkiš
ką” “susivienijimą”. Apsisaugokit iki dar nevėlu.

Gruodžio mėnesį Įvyks metiniai valdybų rin
kimai beveik visų draugijų ir kuopų. Keli veikė
jai pasitarę suagituokit visus savo narius ateiti j 
susirinkimą, išanksto parinkit kandidatus į valdy
bą, ir agituokit už juos be baimės, kaip daro ko
munistai. Išrinkit savo žmones Į valdybą — nei
sit i jokias proporcijas — neduokit jiems nei vie
nos vietos—ir užviešpataus jūsų draugijose ramy
be, o jie lai eina ir pešasi tarp savęs!

Taigi, laukan raudonuosius iš musų draugijų!

KOMUNISTAI VIS DAR “VALOSI”

Jau rodos 13 metų atga1' 
komunistai iššaudė visus 
negeistinuosius ir per tą 
laiką nagaika ir durtuvais 
galėjo išmokyt visus būti 
nuolaidžiais kaip avinais ir 
vadintis komunistais, bet 
ias nieko negelbsti.

Nors rėkia iš Maskvos 
kad pranešimai apie sumi
šimus yra “kapitalistų iš- 
mislas”, vienok komunistu i ..partijoj vėl pradėjo “apsi
valymą”: meta iš vietų nau
jai surandamus “neištiki-

i iriuosius”, deda į jų vietas 
Į kitus, bet tų neištikimų kai 
grybų nuolat atsiranda.

Nuo Trockio išvijimo lai
kų partijoj atsiranda neiš
tikimų, ir jie be abejo dau
ginsis, nežiūrint griežtos 
priespaudos.

Juk ir batiuškai carui ki
tose dienose visi Rusai bu-

niškas ir šiandien caro nė
ra. Tas pats bus ir su ko
munizmo carais. Kiekvie
nas prašalintas neištikimas 
pagimdo naują neištikimą, 
ir jų eilės auga, nors išlėto 
bet auga.

NIEKO SAU PELNAS
New York. — Šio miesto 

biznieriai metų bėgiu išmo
ka visokiems politikieriams 
ir kitokiems niekšams dy
kaduoniams po $100,000,000; 
j metus kyšių ir kitokių už
dėtų mokesčių, kurie yra 
neteisėti.

Brazilijos buvęs prezi
dentas ištremiamas. Nese
nai nuverstas Brazilijos 
prezidentas Dr. Washing
ton Luis Fereira De Sousa 
ištremiamas iš šalies. Jisai

vo “ištikimi” kada nagaika išvyksta Europon. Jis bu- 
privertė. Vienok neištiki- vo reikšmingas Brazilijos 
mųjų eilės išaugo į milži- politikoj per 40 metų.

KALEDŲT DOVANOS
TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas. 

Užrašykit saviškiams Į Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 
metuose pralinksminsit visą kaimą. A 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.
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Korespondencijos CHICAGO, ILL.

PITTSBURGH
Kraučiuno koncertas. Šį 

rudenį Pittsburgiečiai tu
rės progos išgirsti dar vie
ną gerą dainininką, Kazį 
Kraučiuną, tenorą, kuris 
taipgi buvo Amerikietis ir 
buvo priimtas į Lietuvos 
operą. Jam koncertas ren
giama Lapkričio 23 d. Liet 
Mokslo Dr-jos salėje. Prie 
to dainuos vietos mylimas 
artistas A. Sadauskas ir ki
ti. J. Virbickas.

Už gimdymų kontroliavi
mą. Allegheny apskrityje 
susidarius organizacija pla
tinimui supratimo apie kon
troliavimą gimdymų, ruo
šiasi šią žiemą pasidarbuo
ti visoje Pennsylvanijoje.

Miršta kalėjime. Šymet 
Pittsburgo kalėjime mirė 
jau trylika kalinių belau
kiant teismo, ir visi mirė 
ypatingomis mirtimis, lyg 
keno prievarta. Tas iššau
kė viešos saugos direktorių 
patyrinėti dalyką.

Pennsylvania gelžkelio li
nija ruošiasi būdavot didelę 
$350,000 vertės priestotę 
ties Conway, iš kurios bu
tų pergabenama anglis iš 
laivų į vagonus gabenimui 
į Youngstowna. Kasmet į 
Youngstowna pereina apie 
3,000,000 tonų anglies.

Panašią priestotę žada 
būdavot Pittsburgh ir Lake 
Erie gelžkelio linija ties 
Colona, kitoj pusėj upės.

Tai bus vyno! Pittsbur
go srityje šį rudenį parduo
ta net 5,000,000 svarų vyn
uogių, kurių skystimo už
tektų prigirdyt visus pro- 
hibicijos agentus. Tas skys
timas be abejo rūksta skie
puose. Aiškus dalykas kad 
ne kam kitam kaip vynui 
daryti žmonės tas uogas 
pirko. Ir darykit ką darę, 
prohibicijos įvedimui. , •

šalę Pittsburgo pereitą 
savaitę numirė tūlas Has
tings, kuris savo testamen
te paliko savo pačiai $1 nu
sipirkt virvę pasikart, arba 
jeigu nenorės kartis tai pa
lieka jai $5 nusipirkt nuo
dų, nes tiek-nuodų'jai . rei
kėsią. Jiedu buvo pasimetę.

' . ..
Parapijinių mokyklų mo

kinių skaičiusį/ Pittsbųrge 
yra 83 parapijinės katalfc 
kiškos mokyklos, į kurias 
šį rudenį įstojo 42,239 mo
kiniai.

Pittsburgo diecezijos, sy
kiu Įskaitant ir Allegheny 
apskritį ir devynis apskri- 
čius pietvakarinės Pennsyl- 
vanijos, katalikiškose mo
kyklose viso yra 86,387 mo
kiniai.

Visoj diecezijoj yra 231 
katalikų mokykla.

Allegheny apskrityje ne
skaitant Pittsburgo miesto, 
yra 71 katalikų mokykla ir 
jas lanko 25.811 mokinių. 
Taigi nors mieste mokyklų 
yra tik 15, jos apima virš 
15,000 mokinių.

Paskyrė milijonus kelių 
taisymui. Federate valdžia 
paskyrė Pennsylvanijos val
stijai $5,640,000 kelių taisy
mui ir naujų budavojimui.

Pelnas nuo gazolino. Per 
Spalių mėnesį Penn. valsti
ja gavo taksų už gazoliną 
$2,774,715. Reiškia, dar yra 
važinėjančių, kuriems be
darbė nekenkia. Per pen
kis mėnesius nuo Birželio 1 
iki Spalių 31 d. taksų už ga
zoliną gauta $15,014,520.

Spalių mėnesį valstijoje 
pavogta 236 automobiliai, 
iš kurių tik 32 neatgauta.

Budavojimas apmažėjęs. 
Pennsylvanijoj šymet Spa
lių mėnesio bėgiu budavo- 
jimo darbai buvo net 46.3 
nuoš. mažesni negu tą pat 
mėnfesį pernai.

Pernai Spalių mėnesį iš
duota leidimų budavonėms 
už $15,427,000, šymet gi tik 
už $8,290,000. Skaitlinės iš 
44 miestų.

BALTIMORE, MD.

Trumpos žinutės
Rubsiuvių darbai ko ne 

visai baigiasi, o tuos dar
bus dirba didumoje musų 
tautiečiai Lietuviai. Dirb
tuvių savininkai visokiais 
budais mėgina gauti dau
giau darbo, nusileidžia kai 
kurie iki' (žemiausio laips
nio, o visvien neturi darbo 
ir tiek.

Namų’savininkai iki šiol 
laikėsi po senovei,; nuomas 
ėmę dideles, bet jau turės 
rfiusileišti, nes žmonės ne
gali išsimokėti. Iki šiolei 
pavifenis ' vyras už gerą 
kambarį mokėjo į mėnesį 
$5. Rubsiuviai už dirbtu
vę kur sukosi penkios ma
šinos nuomos mokėjo $35 
ir $40 ,į menesį, didesnės ir 
daugiau. Dabar mokės $20 
ar $25.

Kurie turėjo kambarius 
ir valgį, už valgį mokėjo į 
savaitę nuo $6 iki $9; da
bar mokės nuo $5 iki $7. Už 
guolį ir apskalbimą mokėjo 
nuo $2 iki $5 Į savaitę, da
bar mokės iki $3. Tą pri
vertė daryti bedarbė.

Pirmiau rubsiuviai dėvė
jo geriau negu inteligentai, 
dabartiniu laiku jau dėvi 
gerokai pakabėjusius rū
bus, nes nėra iš ko taisytis 
naujus. Pirmiau rubsiuviai 
valgė kaip ponai, dabar tu
ri valgyt kaip darbininkai, 
nes darbo suvis mažai yra 
ir tas pats visai pigiai ap
mokamas kad jau nei žmo
gui pasisakyti nedrąsu.

Iki šiol Baltimorėj bedar
bių šelpimu nesirūpinta, ta
čiau tikima kad neužilgo 
prisieis maldauti pagalbos, 
nes kai kuriems jau ir ga
na bloga. Draugijos, klu
bai ir unija turėtų pradėti 
rūpintis bedarbiais.

A. Kurelaitis.

Labdaringos Sąjungos 
Seimas

Lapkričio 16 d. čia įvyko 
A. L. Rymo Katalikų Lab
daringos Sąjungos seimas. 
Seimo posėdžiai atsibuvo 
Krenčiaus salėje. Delega
tų dalyvavo 255. Daugiau
sia buvo iš Chicagos apie-! 
linkės.

Šios sąjungos tikslas yra 
aprūpinti katalikiškas įs
taigas. Ji dabar kuria ka-- 
talikišką senelių prieglau- ■ 
dą-ukę. Pačiame seime de-| 
legatai ir svečiai sudėjo vi-J 
są tūkstantį dolarių tam ti
kslui. Nutarė kuogreičian- 
sia išmokėti ūkio skolas ir 
paskui imtis statymo sene
lių prieglaudos.

Apkalbėta ir bedarbės 
paliestų Lietuvių ■■ šeimynų 
šelpimo klausimas.

Bedarbių šelpimas. Kita 
Lietuviu srovė, socialistai, 
“Naujienoms” vadovaujant, 
nuo Spalių 20 d. įsteigė be
darbių šelpimo skyrių. Bet 
nuo Lapkričio 17 d. darbas 
perėjo i Komitetą Bedar
biams Šelpti. Lietuvių au
ditorijoje Lapkričio 17 d 
atsibuvo darbuotojų konfe
renciją, kurioje išrinkta vi
suomeniškas komitetas, ži
noma daugiau iš socialistų

Lietuvių įstaiga, Bridge
port Furniture Co., 3224 S. 
Halsted st., davė pas save 
vietos šelpimo skyriui ir iš 
ten bus varoma šelpimo 
darbas, teikiama pagalba ii 
parūpinama darbai jeigu 
tik bus galima.

Tik geistina kad katali
kiška ir socialistiška bedar
bių "šelpimo Įstaigos tarp 
savęs nesusipjautų ir neim
tų sakyt kad mes geriau 
šelpiam negu jus; jus šel
pia t tik davatkas, ar tam 
panašiai.

• •••:■£:

‘Kupiškėnų Klubas’. Lap
kričio 14 d. čia susiorgani
zavo “Kupiškėnų Klubas”. 
Aiškus dalykas kad Į jį ga
li prigulėti tik nuo Kupiš
kio paeinanti Lietuviai.

Pirmininku išrinkta Dr. 
A. L. Graičunas, vice pirm. 
— M. Čiurlis, iždininku Dr. 
J. Kulis, raštininku ir or
ganizatorium Jonas Kulis 
Taipgi prisidėjo aptiekorius 
J. Kulis, agrikulturistas P. 
Kulis ir aptiekorius St. Pe
trulis.

Visos Amerikos ir Kana
dos (ir net visos pasaulio) 
Kupiškėnai šaukiami prie 
to Klubo prigulėti. Reiš
kia, gali prigulėti ir Kupiš
kio (Lietuvos) Kupiškėnai, 
o kas iš to klubo nauda tai 
gal tik Saliamonas pasakys.

Koresp.

ART. BABRAVIČIUS
JAU LIETUVOJE

A. Montvydas, Scandina
vian-American Linijos at
stovas Kaune rašo:

Kaunas, Lapk. 6 d. — Su 
dideliu nusistebėjimu išgir
dau kad artisto J. Babravi
čiaus ekskursiją sudaro a- 
pie 50 žmonių, nes mes čia 
manyti nemariem kad tokiu 
vėlyvu laiku galėsite tiek 
žmonių sudaryti.

Ekskursiją pasitikti ir at- i1 
sakančiai priimti pats nu
važiavau Į Klaipėdą jau 28 
d. Spalių. Laivas “Vistu
la” su ekskursija atplaukė 
Į Klaipėdą 29 Spalių, apie 
9 vai. vakare. Keleiviams 
teko pernakvoti dar laive.

Keleivius nutarėme iškel
ti tik kitą rytą, Spalių 30 d., 
8 vai. ryto. Prieš 7 vai. nu
vykęs Į laivą jau galėjau 
pasveikint keleivius su lai
mingu atvažiavimu ir pasi
teirauti kaip kelionė pavy
ko. Iš visų girdėjai! tik ge
riausius atsiliepimus. Ir 
laivu “Frederik VIII”, ir 
valgiu ir patarnavimu ii' 
tuo kad nežiūrint gausaus 
vaišinimosi gardžiais val
giais, jie vykdami per van
denyną visai nesirgę.

Čia jiems, pasiekus Lie
tuvą, pasitaikė toks puikus, 
lyg pavasario, saulėtas oras 
(daug dienų prieš tai ir nuo 
kitos dienos pradedant, ir 
Klaipėdoje ir visoje Lietu
voje lietus lyja kaip iš vie- 
dro). Žodžiu, jie esą visi 
labai patenkinti ir linksmi.

laike kurio buvo pasakytos 
širdingos kalbos.

Taigi ir kelione ir priėmi
mu Klaipėdoje, kuriuo jau 
mes pasirūpinome, keleiviai 
buvo labai patenkinti.

Tat Skandinavų Ameri
kos Linija ir jos agentai 
Lietuviai ten Amerikoj, su
organizavę tokią ekskursi
ją, gali būti visi pilniausia 
patenkinti.

Margučio ir Dzimdzi- 
Maršrutas

Lapkričio (Nov.) mėn.:
30— Worcester, Mass.

Gruodžio (Dec.) men.:
5—Lawrence, Mass.
7— So. Boston, Mass.

11'—Brockton, Mass.
14— Providence, R. I.
21— New Haven, Conn.
31— Bridgeport, Conn.

Sausio (Jan.) men.:
4—Brooklyn, N. Y.

11— Newark, N. J.
13—Paterson, N. J.
15— Kearny, N. J.
16— 17—Elizabeth, N. J.'
18—Bayonne, N. J.
22— Easton, Pa.
25—27—Philadelphia, Pa.

Vasario (Feb.) men.:
1—Baltimore, Md.
4—Shenandoah, Pa.
6Minersville, Pa.
8— Kingston, Pa.

10—Binghamton, N. Y.
12— Scranton, Pa.
15—Wilkes-Barre, Pa.
22—Pittston, Pa.

Po valandėlės galėjau pa
sisveikinti su artistu Bab
ravičium ir jo žmona. Iš 
p. Babravičiaus jau konkre
čiau patyriau apie visus 
pasiruošimus prie šios taip 
gražiai nusisekusios eks
kursijos. Sako, važiavome 
kaip kokie kunigaikščiai. 
Viskas buvo kuopuikiausia. 
Skandinavų Amerikos Lini
ja mus tiesiog išlepino — 
kaip valgiu taip ir puikiau
siu patarnavimu, bet, sako 
p. Babravičius, tai nebuvo 
vien kuomandagiausias pa
tarnavimas, bet tiesiog šir
dingas globojimas visų mu
sų.

Artistas Babravičius sa
ko jog daug kartų, įvairio
mis linijomis, pačiomis ge
riausiomis, keliavo per van
denyną, bet tokios smagios 
kelionės dar neturėjęs.

Babravičius prašė manęs 
prie pačios pirmos progos 
perduoti Skandinavų Ame
rikos Linijai New Yorke,

nttiTtimmiiiYTiTiTYTiTTKinTitiimimuim

i SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
3 Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
3 organizacija Suvienytose Valstijose,
3 kurios turtas viršija $1,000,000.00.*
I Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
« SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
« imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gmuna laikraitl 'T<- 3 vynę” dovanai ir taipfri gauna SLA. iSleistas knygas už pus* kainss.

Pomirtiniai skyriai — S150, 300, 600 ir 1,(MW. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kraipkitla tise adresu:

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
: 307 W. 30th Street New York. N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
(Iš Lietuvos Generalio Kon

sulato New Yorke)
Lozorai, Jonas ir Matas, 

iš Eglinčiškės, Antanavo v., 
Mariampoliės aps. Atvykę 
prieš karą, gyvenę Brook
lyn, N. Y. Pajieško brolis 
Tomas.

Amulevičius Juozas, kilęs 
iš Surviliškio v., Kėdainių 
ap., išvykęs Anglijon 1902 
m., vėliau gyvenęs Bostone. 
Jieško sesuo Ona Mataitie- 
nė.

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

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New York

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri-į 

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

agentams ir kitiems prisi- 
dėjusiems prie suteikimo 
tokios smagios ekskursijos- 
kelionės musų keleiviams Į 
Lietuvą, jo širdingą padė
ką ir sveikinimus.

Artistas Babravičius vė
liau laike Įvykusių Viktori
jos viešbutyje Klaipėdoje 
pietų, surengtų Šaulių Są
jungos priėmimo komiteto, 
dar visų paklausė ar jie pa
tenkinti Skandinavų Ame
rikos Linijos patarnavimu 
jiems, j ką visi ekskursan
tai sušuko kad labai paten
kinti.

Bagažo peržiūrėjimas at
likta tik kaipo formalumas, 
tiesą pasakius peržiūrėjimo 
kaip ir nebuvo. Viskas tru
ko kokį pusvalandi, ne dau
giau. Dar prieš tai, lygiai 
8 vai. ryto atvykę prie lai
vo Šauliai su orkestru pasi
tiko keleivius. Klaipėdos 
Lietuvaitės apsegiojo juos 
gėlėmis, o pp. Babravičiai 
gavo gražių gėlių bukietus 
ir tautišką juostą, kurią 
dainininkas užsidėjo ant sa
vęs.

Po pasveikinimo, orkes
trui grojant, ekskursantai 
apleido “Vistula” ir 10 va
landą jau įvyko minėtas 
priėmimas, Šaulių suruoš
tas, Viktorijos viešbutyje,

Kanados
Naujienos

i1--------------------------------------------------------------------------- ---------------------
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TORONTO, Ont.
Atsakymas Aitvarui.

“Keleivio” Nr. 46 kores
pondencijoj apie šios kolo
nijos Vytauto paminėjimą, 
korespondentas nupasako
ja apie veikalą “Vytautas 
Pančiuose”, sakydamas jog 
blogai buvo suvaidinta. Pa
sirodo kiek “Keleivio” Ait
varas nusimano apie tokius 
dalykus, nes neiškenčia ne
palietęs ir paties veikalo.

Kaslink suvaidinimo, tai 
tikrai sakau kad ir tūks
tantis tokių Aitvarų susto
tų tai geriau nesuvaidintų 
kaip buvo suvaidinta.

Aitvaras užsipuola ant to 
asmens kuris apsakė Vy
tauto istoriją, buk kalbėto
jas mažai esąs susipažinęs 
su istorija. Na tai gal ren
gėjai ir apsiriko kad nepa
kvietė Aitvaro pasakoti a- 
pie Vytautą, kuriam šmeiž
to žodžių netrūksta. Bet 
turbut rengėjai numanė jog 
Aitvaras tiek težino apie 
Vytautą kiek monkė apie 
Žydų pikniką. Aitvaras ta
čiau nepasako kad tokio ne
teisingo buvo apie Vytau
tą pasakyta. Toks jo rašy
mas reiškia kai šuns loji
mas prieš mėnulį.

Į Pažiurėjus Į kito žmo- 
■ gaus darbą kiekvienas asi

las išėjęs gali bliauti kad 
ten buvo padaryta .netaip 
kaip jis išmano, bet jie pa
tys nieko nepadaro.

Aitvaras turbut tą dieną 
kai buvo Vytauto paminė
jimas baladojosi kur po rai
stus, ar gal kur girtas mie
gojo kad tiek “faktų” su
rinko. Vienas iš raudonų
jų, kaip jis sako, pas tūlą 
našlę susimušė su kokiu tai 
Rusu, o jisai tą išgirdęs ra
šo ir savo draugų darbais 
šmeižia katalikišką pusę. 
Tik doriški nusmukėliai tą 
gali daryti. Pelų ant šakių 
nepakelsi, taigi savo šmei
žimu kitų pažiūrų žmonių 
neišaukštinsi šios kolonijos 
raudonųjų.

Bravo, Aitvare, darbuo- 
kit taip ir toliau, o padary
si gerą prograsą — užsi
tarnausi aukščiausio šmei
žiko titulą. Bijūnas.

QUEBEC
Šiame mieste yra kasa

mas tunelis. Dirba jame 
keletas šimtų žmonių, tarp 
jų ir apie pora desėtkų Lie
tuvių.

Šis būrelis Lietuvių buvo 
iki šiolei gana laimingas, 
nes nelaimės kurios tankiai 
tunelio darbe pasitaikydavo 
nelietė Lietuvių nei vieno. 
Bet Lapkričio 13 d. nelai
mingai pakliuvo tarp va
gonėlių J. Juodelis, kuriam 
liko sulaužyta koja. Jis pa
talpintas ligoninėje. Vjsi 
Lietuviai gaili gero draugo 
ir laukia greitai pasveiks- 
tant. Y.

Kanados Lietuviams
“DIRVA” VISAM METUI TIK *2°°

IR $1.00 VERTĖS DOVANU KNYGOMIS

J^OREDAMA pagelbėti daugybei Kanados Lietuvių Įsigyti po- 
puliariškiausį Amerikos Lietuvių laikraštį “Dirvą”, “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 Gruodžio 31 vėl kaina bus $2.50.

KAIP UŽSISAKYTI: Nelaukit galo metų — užsisakykit “Dirvą” da
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 jums tokios puikios progos neduos!

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį 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. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina ...................................................................... 1.00

'lohamedo Kelionė į Dangų — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 19'19. 125 pusi.............................................. 50

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........................................................... buc

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...Sl 06 
Tvirtuose audimo viršeliuose ...............................$1.75

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

Tautos Vainikas — puikiausia dainų-cilių 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, vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144...................................50

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi.......................................... 35

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

FiloKofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Paraše V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose ................. .............................. SI.75

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. Parašė K. S. Karpa
vičius. 15G 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

Krislus Flandruosc ir Trage&ja Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........ 25

Laimės Bejicškant — Rinkinis vaizdelių 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........................................ M
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
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su. paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..................... $1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ...................................................... 100

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



Keleivių 
į Lietuvą 
įspūdžiai

Rašo J. V. Kiaušas 
(iš Pittsburgh, Pa.)

RADVILIŠKYJE
Lietuvoje jau užstojo ru

duo, saulutė jau nesišypso 
skaisčiai kaip vasarą; pra
sidėjo ilgos naktys, trum
pos dienos. Lietus aplanko 
beveik kasdien. Kaimuose 
purvynas šiuo rudens me
tu.

Taipgi Lietuvoje pasibai
gė visos parodos ir iškil
mės šių kaipo Vytauto Di
džiojo metų.

Spalių 27 — Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kaktuves — ir Radviliškyje 
iškilmingai minėjo. Visas 
miestas pasipuošė vėliavo
mis. Iškilminga demons
tracija visų mokyklų moki
niai, kariai, šauliai, geležin
keliečiai ir kitos organiza
cijos nuvyko Į bažnyčią. Po 
pamaldų vietos klebonas 
pasakė gražų pamokslą pri
taikytą tai dienai.

Po pamokslo visi vyko Į 
rinkos aikštę. Čia atvyko 
vietos Įgulos viršininkas 
Majoras Kutka, pasveikino 
karius, šaulius, mokinius, 
geležinkeliečius, pasakė iš
kilmingą kalbą. Vėliau sa
kė kalbą mokytojas V. Ur
bonas. Po kalbų geležinke
liečių kuopos orkestras su
grojo Lietuvos himną ir 
Vytauto giesmę.

Po šito visi žygiavo Į ka
pines prie paminklo žuvu
sių už Lietuvos laisvę, čia 
kunigas atgiedojo ir' pasa
kė prakalbą paaiškindamas 
apie Vytautą ir jo darbus 
Lietuvai.

Po kunigo kalbėjo moky
tojas A. Skripkauskas, ra
gindamas visus stot po tau
tos vėliava Į tautos žygį — 
vaduoti Vilnių. Kalbėjo la
bai gražiai ir karštai. Te
ko matyt ne vieną dūsau
jant ir pilnas akis ašarų.

Kariai saliutavo iš šautu
vų ir keletą kartų iš gra
natų. Iš kapinių jau visi 
skirstėsi sau namon.

Tą pat vakarą įvyko Vy- 
tautinės vėliavos nuleidi
mas ir taip baigėsi ta die
na su visokiomis pramogo
mis ir paskaitomis. Taip 
tai atiduota pagarba tam 
musų tautos didvyriui.

Radviliškis yra taip sa
kant centras Lietuvos gelž- 
kelių: čia subėga iš visų pu
siu gelžkelio linijos, kaip 
tai iš Kauno, Mažeikių, Tel
šių, Panevėžio, Biržų ir nuo 
Tauragės iš Mažosios Lie
tuvos. Per čia susisiekia
ma ir su Klaipėdos kraštu.

Radviliškis yra vienas iš 
didesnių Šiaulių apskrities 
miestelių. Puikumu atsižy
mi Radviliškio geležinkelio 
stotis. Ne vienam ir iš A- 
merikiečių teko būti joje 
pravažiuojant. Ji didumu 
ir gražumu pralenkia ir 
Šiaulių stotį. Bet kaslink 
miestelio išvaizdos tai Rad
viliškis nėra puikus, nes 
trobesiai daugiausia . yra 
mediniai, nors yra keletas 
ir muro namų. Čia antra
dieniais ir penktadieniais 
esti turgai.

Švietimo atžvilgiu Radvi
liškis stovi gerai. Čia yra 
progimnazija ir 9 kpmpletų 
pradžios mokykla pavadin
ta Dr. Vinco Kudirkos var
du. Pati mokykla tuoj me
tasi į akis kiekvienam kuris 
tik atsilanko Radviliškyje: 
tai yra didelis trijų aukštų 
muro namas, šymet baigtas 
statyti. Ji statyta savival
dybių ir švietimo ministeri
jos lėšomis, kaštavo 150,000 
litų. Įrengta labai puikiai, 
turi gražią salę. Kaip teko 
girdėti, mokytojų joje yra 
net devyni. Visi tautinin
kai ir šauliai. Mokyklos 
vedėjas rodos p. Stungis.

Švedų Amerikos Linijos 
raštinėj gaunama daug lai
škų dėkojančių už manda
gų patarnavimą ir paran- 
kumus keleiviams, kurie 
plauke į Lietuvą švedų A- 
merikos Linijos laivais. Pa- 
veizdan:

“Kaunas, Spalių 30, 1930, 
V. D. M. Aš Uršulė Šešto
kienė, keleivė važiavus Į 
Lietuvą nauju motorlaiviu 
KUNGSHOLM, kuris iš 
New Yorko išplaukė Spalių 
11 d. Rudenine Ekskursija Į 
Lietuvą, buvau viena važia
vusių keleivių. Visų pirma, 
dėkoju p. VI. P. Mučinskui 
už patarimą važiuoti švedų 
Amerikos Linija. Turėjau 
gana linksmą kelionę, man 
viskas kuogeriausia pati- 

_ko, labai mandagus patar
nautojai, per pietus vis gro
davo orkestras, kad butų 
geresnis apetitas valgyti; 
valgiai mažiausia iš 12 rū
šių. Paskutinius pietus tu
rėjom kalakutų. Valgoma
sis salionas buvo papuoštas 
visokiomis spalvomis popie
rinėmis gėlėmis: ant kiek
vieno stalo stovėjo gyvų gė
lių bukietai. Vieną vakarą 
šokiai, kitą judami paveik
slai.

Gotenburge labai gražu. 
Kai privažiavom prie kraš
to griežė gražiausia muzi
ka, vėliavos plevesavo, pir
ma Amerikos, paskui Lie
tuvos ir daugiau visokių 
tautų. Paskui atvažiavo 
autobusas, davė “raido” po 
visą Gotenburgo miestą, ro
dė Įžymesnes vietas.

Švedai labai mandagus 
su visais keleiviais. Ga
liausia, nuvežė i gražų vieš
butį. Nakvojome.

Bagažų nekratė, tik pa
klausė ar nevežam patran
kos .... atidaryti -nereikė
jo. Sakysiu kad kelionė bu
vo gera visą laiką iki galo.

Kaunas gana gražus ir 
švarus. Miestas buvo gra
žiausia išpuoštas Vytauto 
Didžiojo Dienai (Spalių 27 
d.). Man labai linksma 
Kaune. Mano brolis dirba 
orlaivių dirbtuvėj, Antanas 
Siurbis, dirba 8 valandas Į 
dieną. Turime ganėtinai 
laiko pasivažinėti. Labai 
linksma tėvynėj. Radau vi
sus sveikus. 24 metai kaip 
nesimatę. Patariu kiekvie
nam i Lietuvą važiuoti per 
Švediją. Su pagarba

Mrs. Uršulė šeštokas, 
Kaunas, Lithuania.”

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

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

AMERIKOS

NEWVOBK® i
n’ KLAIPĖDĄ

UWMPAS KIItASiLllTUVA per ŠVEDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

MOTORLAIVIAIS
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Praleiskit Kalėdas Lietuvoje!

DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

S. S. DROTTNINGHOLM 
LAPKRIČIO 29 D.
GRUODŽIO 6 D.

M. L. GRIPSHOLM
Užsisakykit Vietas Dabar!

Laivų Išplaukimas iš New Yorko
M. L. GRIPSHOLM .... Gruod. 6 
S.S. DROTTNINGHOLM Gruod. 27

Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu (Lietuvių kalboj) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tų, arba:

Swedish American Line
21 State St. New York City

EKSKURSANTŲ
LAIŠKAI

NAUJI HUDSON-ESSEX
KARAI GATAVI

Taipgi Radviliškyje yra 
keletas kino filmų teatrų ir 
keletas bankų. Turi puikų 

i miesto sodą, kur vasaros 
metu atsikuria šokiai ir bu- 

j na rodoma kino paveikslai. 
Sodas gražus, yra visokių 
medžių ir gėlių, kas lanky
tojui duoda malonų įspūdį.

Radviliškis stovi puikioje 
lygumoj. Svarbesnėsės gat
vės vadinasi: Stoties, Šiau
lėnų. Šaduvos, Šiaulių. Ma
žesnių gatvių vardų nei ne
minėsiu. Žymesnės gatvės 

j išgrystos akmenimis ii' tu- 
į ri gražius šaligatvius. Pa- 
i kraščiai nusodinta liepomis 
i ir šermukšniais: Vasaros 
i metu kai sužaliuoja puikiai 
i atrodo.

i
Paženklinkit Kalėdų Siun

tinius “Via Gripsholni”.
Kiekvienas siunčia Kalė

dų dovanų į Lietuvą saviš
kiams giminėms bei drau
gams. Šymet taipgi dau
gumas Lietuvių siųs Kalė- 
lėdij dovanų į Lietuvą. Čia 
norėtųsi priminti kad Lie
tuviai kurie dovanas nori 
siųsti per M. S. “Grips- 
holm”, Švedų Amerikos Li
nijos laivu, išplaukiančiu iš 
New Yorko Gruodžio 6 d. 
turi tam laiko.

Parašius aiškų adresą, 
siuntėjas malonės paženk
linti žodžius “Via M. S. 
Gripshohn” ir pasiusti savo 
vietiniam pašte paženklinus 
“Parcel Post”. Siuntinis tu
ri pasiekti' New Yorką ne 
vėliau Gruodžio 4 d.

Rep. V. P. M.

“VAIKU ŽODIS”
Kaune išeina gražus, pa

veiksluotas mėnesinis žur
nalas, leidžiamas mažame
čiams vaikams, pradedan
tiems mokytis paskaityti. 
Jame talpinama paveikslai 
iš istorijos, taipgi įvairios 
iliustracijos iš vaikų gyve
nimo įvairiose šalyse. Žur
nalas yra 20 puslapių didu
mo, leidžiamas antrašu:

“Vaikų Žodis”
Kaunas, Kalnų g. 15.

Žurnalas labai tinka ir 
Amerikoje augantiems Lie
tuvių vaikučiams, prie to 
jis ir labai pigus) tik vienas 
dolaris į metus.

PATAISYMAS
Pereitame numeryje pa

davime apie “Dirbtuvė be 
Langų” įvyko zeceriška pa
klaida: praleista pirmutinė 
eilutė, todėl nebuvo aišku 
kuriame Inieste ta dirbtu
vė statoma. Miesto vardas 
yra Fitchburg, Mass.

1931 METU BONU 
KUPONAI

Štai svarbi naujiena vi
siems ‘‘Dirvos” skaityto
jams ir bendrai Ameri
kos Lietuviams:

Kurie turit Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, 
jau galit sunaudoti jų 
kuponus nuo 1931 metų, 
prisiunčiant juos už sa
vo prenumeratą “Dirvos” 
arba už knygas. Kupo
nai bus priimami pilna jų 
verte.

Vietoj pinigų, kurie da
bar kožnam reikalingi, 
siųskit “Dirvai” 1931 me
tų bonų kuponus.

Adresuoki!:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

DIRVA

Nauji Hudson ir Essex modelini, 
pigiausi negu kada buvo bėgyje 22 
metų pasekmingo jų išdirbojų, Hud
son Motor Car oCmpany, istorijoje, 
šiandien tapo išstatyti parodai ir 
pardavimui pas vietos Hudson-Es
sex pardavėjus. Abu tie populiarin
ki karai yra žymiai yagerinti, taip 
kad abu yra pavyzdingiausi 1931 
metų padidėjusios vertybės karai už 
numažintą kainą.

Hudson, kuris bus žinomas kaipo 
The Greater Hudson Eight, yra iš
tisai puikios išvaizdos nuo puešakio 
iki pat užpakalio. Puošnus vidaus 
išrengimas, viskas sutaikyta iki ma
žiausių smulkmenų. Spėka padidin
ta ir dadėta daug svarbių pagerini
mų motoro, rėmai ir yiršus stipres
ni, važiavimas lengvas visokiais 
greitumais.

Greater Hudson Eight bus ketu
riolika paviršutinių išvaizdų 'skirtu- Į 
mų and dviejopų rėmų ilgių, 119 co
lių ir 126 colių.

Essbx bus žinomas kaipo Naujas Į 
Essex Super-Six. Jo išvaizdo taipgi I 
puogni, ir tas karas bus populiarlš- 
kiausias savo srityje 1931 metais. 
Essex yra didesnis, ruimingesnis, su 
daugeliu pagerinimų rėmuose, mo

ŠIĄDIEN... Du Nauji Karai Gatavi... ŠIĄDIEN

Nuostabios vertybes... Stebinančios kainos

“Męs užimame naują lauką su žymiai 
pagerintais karais žemiausia kainamųs istorijoj“

Pamatykit abu naujus karus sekančiose vietose

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS

3746 Prospect Ave................. HEnderson 9730
2195 East 55th Street

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATIantic 2910

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. . GArfield 8930

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Euclid Ave. ENdicott 1042

BLAŪSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Rd......................... WAshington 3800

3737 Carnegie Ave................ HEnderson 9730
Branch. .HEnderson 9735

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOuIevard 1970

TOLL & HIGGINS, Inc. 
11434 Superior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940
WALTER G. SCHMUNK MOTOR SALES CO.

14115 St. Clair Ave. GLenville 0310
THE K. F. SPIETH CO.

14461 Euclid Ave. EDdy 2522
STERLING-BUTLER MOTOR CO.

Berea, Ohio Berea 171W.

tore ir vidaus išrengime. Padidinta 
spėka veikia jo Super-Six motoro 
veikia taip kaip Hudson.

Essex yra šešių paviršutinių iš
vaizdų ant ilgo 113 colių rėmo. Mo
deliai yra: coach, standard sedan, su 
dviem langais; town sedan; dviejų 
pasažierių coupe ir coupe su užpa
kaline sėdyne del keturių pasažie
rių, taipgi sport roadster.

Mr. J. R. Schmunk, prezidentas 
The R. J. Schmunk Company, Hud
son ir Essex pardavėjas, sako kad 
išdirbėjai nuėjo toli už 1931 metų

BY WILLIAM J. McANEENY 
President, Hudson-Essex Motor Car Company

A^£eS padirbdinom šiuos modelius iki ir net už 1931 metų rei

kalavimų jų veikime ir rūšyje visais atžvilgiais, ir niekad dar savo 
isterijoje nepatiekėm tiek pagerinimų. Rūšis yra daug geresnė 
iki pačių smulkmenų. Visos veikimo ypatybės, tapo žymiai page
rintos, ir patogumai kokius Įdėjome Į tuos karus yra pastebėtinai 
didesni negu kitados kada. Motorai yra didesni ir galingesni. Ta
po įvesta atsakanti sistema aliejaus vėsinimo. Žymus pagerinimas 
karboravime padidina išnašumą ir ekonomiją, Viršai yra ilgesni ir 
platesni. Šie karai turi puikiausias, lengviausias važiavimo ypa
tybes. Pirmą kartą tokie patogumai įsigyjami už šias žemas kai
nas. Tiktai didelės gamybos ekonomijos ir faktas kad musų mil
žiniškos išgalės leidžia mums pasinaudoti pilniausiu galimu nupi- 
ginimu reikmenų kainų, duoda mums galimybę suteikt publikai di
džiausią kombinaciją musų karų gerumo ir žemų kainų kaip dar 
niekad nebuvo musij visoje istorijoje.

Savarankiškas išdirbystės tvarkymas ir 
nepriklausymas nuo kitu duoda Hudson- 
Essex galimybę suteikti jums nepaprastą 
gerumą rūšies ir kainu, žmonės kurie 
veda reikalus buvo su šia kompanija nuo 
jos Įsikūrimo dvidešimts du metai atgal. 
Jos department!] vedėjai ir vyriausi iš- 
platintojai yra patys Įstaigos savininkai.

Jų nepriklausomybė yra paremta nepa
prastai didelėmis išgalėmis kapitalu ir 
išdirbystės Įrengimais. Tas duoda Hud
son-Essex būti priešakyje kitų savo gra
žumu ir inžinerijos gerumu. Tas leidžia 
turėti ekonomiškumą išdirbime ir išpla- 
tnime kas priartina išimtiną rūšį- tiesiog 
publikai už pažymiai mažesnes kainas.

vertybių ir kainų. “Mes žinojom 
kad dirbtuvė dėjo savo visas pas
tangas budavojimui dviejų karų su
tikimui pakitėjusių aplinkybių. Tas 
reiškė kad ie ruošėsi duoti (Tulžiau
sią rašj už žemiausia galimas kai
nas, ir ^uoti publikai karą kuris su
teiktų daugiausia vertybės už pini- 

j gą, tuo pat laiku jie nuėjo toliau už 
ribų tik tiekimo ekonomiškos trans- 
portacios, bet taipgi suteikė jų savi
ninkams produktą kuriuo jie gali pa
sididžiuoti.

“Aš tikiu”, sako Mr. Schmunk, 
“jog mes galim tikėtis padidėjusio 
biznio 1931 metais, o tas reiškia ge
rovę visiems. Šie karai yra ištikro 
geiiausias pirkinis ką aš kada ma
čiau. Musų pardavėjai yra entuzias
tiški, biznio aplinkybės gerėja — ir

'<L.l
publika yra gatava investinti j šios 
rūšies karus. Atvirai kalbant, aš 
nesuprantu kaip Hudson gali išdirb
ti juos už šitą kainą."

“DIRVOS” ŠK.A1TY- 
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siust ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merj kurio jums trūksta.
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PIRKIT! PIRKIT DABAR!
(Tąsa iš pereito num.)

V y tautas.Dielysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

A MERIKA sukruto grą- 
žinti. geresnius laikus, 

išjudinti industriją, sugrą
žinti darbininkams darbus.

Plačiau ir gausiau šau
kiama visomis pusėmis:

“PIRKIT DABAR!”
Lietuviams reiktų irgi 

atkreipti domės Į šį šauks
mą. Nors ir Lietuviai pa
liesti bedarbės, bet kaipo 
taupus ir geri žmonės turė
jo iš seniau susidėję pinigų 
ir bedarbę leidžia gana pa
kantriai. Tik išimtinuose 
atsitikimuose Lietuviai jau
čia skurdą.

Kiti, gabus ir sukalbami 
žmonės, turi darbus ir dir
ba nors ne pilną laiką. Bet 
yra dirbančių ir ištisai. Ki
tų dirba suaugę vaikai, ir 
taip Lietuviai dar prisilai
ko prie pinigo.

Dar kada darbai ėjo ge
riau, metas-kitas atgal, tie 
kurie prisilaiko prie pini
go rengėsi ką nors pirkti: 
ar tai namus, ar tai naujus 
baldus (forničius) namams, 
automobilius, naujus rubus 
ir daug dalykų kuriuos pir
miau ant pamąstymo pirk
davo. Nors kainos buvo 
aukštos, bet pirkdavo, dėlto 
kad nebuvo visuotinos kal
bos apie bedarbę.

Palengva, tačiau, savo ki- 
šenius užraukė, pinigus su
laikė — kas iš vienos pusės 
butų gerai, nes atsarga gė
dos nedaro. Tačiau kas at
sitiko ? Sykiu su kišenių 
uždarymu pradėjo užsidari- 
nėti dirbtuvių durys, ir štai 
turime visuotiną bedarbę!

Pirkimas sustoja, sustoja 
ir gamyba. Sustoja gamy
ba darbininkai turi išeiti Į 
gatvę.

Bet jus bijot pirkti, nors 
senai svajojat apie įsigiji
mą nuosavo namo.

Pereikit per krautuves ir 
palyginkit visų prekių kai
nas su buvusiomis, kada vi
si pirko nors ir nereikėjo.

Pažiūrėkit į tuos pačius 
automobilius: karo dienose 
parsiduodavo po $3,000, da
bar po $1,195.

Gudrus žmonės naudoja
si kada viskas pigu, o kiti 
mėto pinigus tada kada jų 
greitai ateina, o paskui gai
lisi.

Protingi Lietuviai karo 
laiku susitaupė pinigų, da
bar jų nei bėda nespaudžia. 
Daugelis gryžta į Lietuvą 
'.šsiveždami tūkstančius do
larių. Tas parodo kad tarp 
Lietuvių pinigų yra. Kurie 
čia apsigyvenę ir nemano 
išvažiuoti lai perka dabar 
tą ką nori, o ne laukia la
biau atpingant. Pigimas pa-| 
siekė dugną, ilgesnis lauki
mas gali apvilti ir atsar
giuosius. *

* į: ❖

Šis raštas nepatiks musų 
draugučiams komunistams, 
vilkams avių kailiuose, dar
bininkų mulkintojams ir iš
naudotojams. Gaila tik kad 
yra tokių kurie jiems tiki 
ir laukia rojaus pyragų.

Komunistų tikslas yra 
piešti gyvenimą kuodespe- 
ratiškiausiomis spalvomis, 
tegul darbininkai skursta, 
kenčia alkį, tada greičiau 
sukils prieš kapitalistus ir 
sugriovę viską įves rojų to
kį kaip turi Rusija.

Kurie nori Rusijos gyve
nimo tegul ten vyksta, kai 
jie išvažiuos liks daugiau 
vietos ir darbų geriems 
darbininkams.

Lietuvos Studentai 
Amerikoje

“New York Times” nu
rodo jog Amerikoje žymiai 
padidėjo studentų iš sveti
mų šalių skaičius. Ameri
kos profesorių sąjungos su- 
skaičiavimu čia mokosi da
bar virš 10,000 svetimšalių 
studentų. Pažymima jog 
keturis syk pašoko ir skai
čius studentų iš Lietuvos: 
1921 metais butą tik 10, o 
1929 m. jau buvo priskai- 
toma 42 studentai.

Tačiau tie 42 studentai 
labai mažai duodasi musų 
gyvenime pajusti. O galė
tų! Tiesa, nemaža dalis jų 
Lietuvoje gimę Žydai, ku
rių tėvai ai1 giminės Ame
rikiečiai turi finansinių 
spėkų juos Amerikoje pa
laikyti.

Amerikoj Beprotyste 
Didėja

Illinois valstijos viešos 
gerovės direktorius skelbia 
kad Illinois valstijoj per pa
starus 50 metų bepročių 
skaičius didėjo po 16 nuoš. 
kas metai, kuomet, gyven
tojų skaičius didėjo po 15 
nuošimčių.

50 metų atgal Illinois val
stija globojo 56 bepročius iš 
100,000 gyventojų; dabar 
valstijos įstaigose užlaiko
ma po 298 bepročius ant 
100,000 gyventojų.

Jeigu taip eis ir tolyn, 
sako direktorius, tai už 10 
metų iš kožnų 40 gyvento
jų vienas bus beprotis.

Amerikos Biznio žurna
las paduoda paskutines ži
nias kad šios šalies gyven 
tojai turi bankuose pasidė
ję taupymo sąskaitose net 
virš $30,000,000,000! Tai nė
ra pinigai firmų bizniškų 
sąskaitų, bet taupymų, ku
rie eina nuo kelių dolarių 
mažų vaikų taupymų iki 
tūkstančių dolarių pasitu 
rinčiųjų žmonių. Tiesa, y- 
ra daugybės tokių kurie ne
išgalėjo pasidėti nei dola- 
lario ir dabar badą kenčia

Reikia paminėti kad yra 
daugybė milijonų dolarių ir 
namuose slapstomų, kurių 
savininkai nepasitiki ban
kams.

Jeigu šitie ir anie ku
rie laiko sudėję bankuose 
virš trisdešimts bilijonų do
larių paleistų jų nors dali 
į apivartą, tuoj pasirodytų 
šalyje gyvumas.

Sj: į: zĮ:

Lietuviai! Paklausykit 
patarimo tų kurie dalykus 
numato savo ilgu studijavi
mu ekonominio gyvenimo. 
Žinovai sako kad DABAR 
geriausias laikas pirkti.

Karo metu, ir keliais me
tais po karo, kada viskas 
buvo brangu, ėjo didžiau
sias pirkimas visko ką kas 
tik užsimanė.

Tada irgi buvo taip: vie
ni turėjo pinigų, kiti netu
rėjo. Tas pats ir dabar: 
vieni turi, kiti ne.

Turintieji, kurie manot 
pasilikti Amerikoje ant vi
sados, pirkit dabar. Tiktai 
pereikit per “real estate” 
(namų pardavėjų) ofisus, 
patirsit kad tie namai už 
kuriuos karo laiku kiti mo
kėjo po 10, 15 ir 20 tūks
tančių dolarių šiandien siū
lomi už mažiau negu pusę.

Jau nešlama lapai ant medžių, 
Nežydi slėniuose gėlelės, 
Taip tyku ir niekur negirdžiu 
Linksmučių paukštelių dainelės.

Tik vėjas piktai krumuš purto,
Sausus lapus suka ir maišo, 
Giružė kapinynu virto, 
Nieks grože jos jau nekaišo.

Jau oras nekvep’ kaip kvepėjo, 
Visur atsiduoda puvėsiai, 
Net ir ten kur gėlės žydėjo, 
Nejaukus ir drėgni regėsiai.

Praslinkus šiltai vasarėlei
Gamta girios rūbą nuplėšė, 
Nešildant skaisčiajai saulutei 
Iš jo vir tiks vienas puvėsis.

Laputė.

LIAUDIES DAINA
Gied’ volungėlė levendrų sodelyj,
Verkė mergelė rūtelių darželyj.

Ei, cit, neverki, jaunoji mergele,
Prašau į sodą bent pauliavoti.

O nėr man laiko sode uliavoti,
Reiks jau man rytoj prie šliubo stoti.

Reiks mum jauniem prisiegą daryti, 
Tėveliui, močiutei sudiev pasakyti.

Reiks man apverkti jaunas dieneles, 
Reiks išsižiurėti žalių rūtelių.

Vėjelis putė, medžių šakas laužė,
O mudu jaunus žmonės žodžiais daužė. 

Paliaus ir vėjai medžių šakas laužę, 
Ir mudu jaunus žmonės žodžiais daužę.

Vytauto Motina 
(Vygandas)

Apie Vytauto motiną Birutą istorija 
nedaug tepaliko mums žinių. Iš to ką 
mes žinom ji buvo nepaprasta moteriškė, 
kurios asmenį vėlesnės kartos apipynė le
gendomis ir apvainikavo karžygės aureole.

Teisybė, Narbutas paduoda nemaža 
žinių apie Vytauto motiną. Ji buvus Že
maičio didiko Vydmanto duktė, o ne varg
dienė mergaitė, kaip daina sako. Birutė 
gimė apie 1331 m.; dar jaunutė būdama 
tapus vaidilutė ir saugojus dievės Prauri
mės šventovėj netoli Palangos ant kalno 
šventąją ugnį.

Žemaičių ir Trakų kunigaikštis Keis
tutis, gryždamas iš žygio prieš kryžeivius, 
aplankęs Praurimės šventovę, ten pažino 
Birutę. Sužavėtas nepaprastai gražios 
vaidilutės, Keistutis kalbinęs Birutą už jo 
tekėti. Bet ši atsisakinėjus aiškindama 
kad yra pasižadėjus dievams tarnauti. Ta
da Keistutis paėmęs ją prievarta, nusivo
žęs Į Trakus, ir čia vedęs 1348 m.

Su ja Keistutis turėjo šešis sūnūs: 
Butautą ar Vaišvilą, Patirgą ar Patriką, 
Voidotą, Vytautą, Tautvilą, Sigailą (Zig
mantą) ir dukteris: Danutę, Ragailą ir 
Mariją, ketvirtos vardas esąs nežinomas.

Birutė pasižymėjus nepaprastais dva
sios savumais, taip kad ji dar gyva buvo 
laikoma šventąją. Po vyro mirties 1382 m. 
ji gryžus atgal Palangon ir čia iki mir
ties, 1416 m., tarnavus Praurimei. Jeigu 
šis padavimas yra teisingas tai Birutą mi
rė tik 14 metų pirm Vytauto ir išgyveno 
85 metus. „

Ten pat Palangoj ant kalno, Prauri
mės šventovėj, ji buvus palaidota. Jos ka
pas kaipo šventosios buvo lankomas iki 
paskutinių laikų.

Kaipo šitų žinių šaltinį Narbutas nu
rodo kroniką žinomą pavadinimu Lietopi- 
siec Kniazej Litovskich. Šita kronika tu
ri daug įvairumų, spėjama kad ji bus pa
rašyta 15 ar 16 šimtmetyje. Apie Birutą 
randam penkis skirtingus padavimus, ku
rie vienas nuo kito turiniu beveik nesi
skiria.

Čia paminėsiu vieną tokį padavimą 
paimtą iš archeologinės draugijos rank
raščio. Originalas yra Slavų kalboj.

“Viešpataudamas Trakuose ir Žemai
čiuose, Keistutis išgirdo apie mergą Pa
langoj, vardu Birutą, kuri savo dievui, pa
gonių papročiu, buvo pažadėjus laikyti 
skaistybę ir pati buvo žmonių giriama kai
po deivė). Ir atvažiavo ten kunigaikštis 
Keistutis ir patiko ji jam labai, nes buvo 
labai graži mergina ir išmintinga. Ir pra
šė jis jos būti jo žmona. Ji nenorėjo su
tikti ir atsakė jam: “Aš pažadėjau savo 
dievams laikyti skaistybę iki savo gyveni
mo galo.” Bet kunigaikštis Keistutis pa
ėmė ją iš tos vietos pajiega ir nusivedė ją 
su didele pagarba j savo sostinę Trakus 
ir sukvietęs savo brolius padarė dideli po- 
kilį ir paėmė tą panelę Birutą už Žmoną. 
Ir nuvažiavo kunigaikštis Keistutis nuo 
Trakų už mylios ir patiko jam vieta labai 
graži tarp ežerų ir jis ten apsigyveno ir 
miestą įkūrė ir davė jam vardą Naujieji 
Trakai. Ir perkėlė savo sostinę Į Naujuo
sius Trakus iš senųjų Trakų. O sūnūs jo 
Vytautas1 gimė senuose Trakuose.

Apie Birutes Kalną
Taigi, matom jog šitame pasakojime 

stinga daug smulkmenų, kurių randama 
pas Narbutą. Žinoma, del to dar nereiktų 
skubintis manyti kad Narbutas visas .tas 
smulkmenas pramanęs. Narbutas galėjo 
jas surasti kituose šaltiniuose. Bet, žino
ma, kol mes nežinom iš kur jos paimtos 
mes turim pilną teisę laikyti jas abejotino
mis.

Stryjkovskis, laikomas seniau svar
biausiu šaltiniu Lietuvos istorijai, kurs ra
šė 16-tame šimtmetyje ir naudojosi įvai
riomis kronikomis, kalbėdamas apie Keis
tučio vedimą pakartoja tą patį kas aukš
čiau pasakyta kronikose, tiktai pridėda
mas vieną-kitą smulkmeną. Stryjkovskis 
toliau sako:

“Palangoj prie jurų, pats mačiau iškil
mingą aukštą Birutos kalną, kurį dar ir 
šiandien Žemaičiai ir Kuršiai šventos Bi
rutos vardu vadina ir iškilmingai jos šven
tę švenčia toj pačioj vietoj kur ir Romos 
kunigas atvažiuoja ir iš žvakių ir aukų ne
maža pelno ima. Nors ir nemanau kad 
Dievas šitas aukas priimtų, nes juk Biru- 
ta buvo pagonė.”

Lenkų kronikose, jei neklystu, be to

kas aukščiau pasakyta rodos daugiau nie
ko aptikti negalima.

Birutą Esanti Prigirdyta
Atskirą ginčą sukėlė Birutos mirties 

klausimas. Lietuviškai-Slaviškos kronikos 
apie jos mirtį tyli. Taipgi ir Lenkai nieko 
šiuo klausimu nesako. Bet kryžeivių Vy
gandas Malburgiškis sako kad 1382 me
tais Jogailai vylingai suėmus Keistutį ir 
Vytautą, Keistutis buvo pasmaugtas ka
lėjime, o Birutą prigirdyta, tik nepasako 
kur. Turbut ne kalėjime. Šitą Vygando 
pareiškimą Narbutas griežtai ginčija, sa
kydamas jog tai esą kryžeivių prasima
nymas ir užmetimas Jogailai tokio darbo.

Narbutas tikrina kad Birutą po savo 
vyro mirties gryžus Palangon ir čia gyve
nus iki 1416 metų. Ji tarnavus iki mirties 
Praurimei, saugodama šventą jos ugnį ir 
nepaklausius visų sunaus prikalbinėjimų 
priimti krikščionišką tikėjimą. Bet Nar
butas nepaduoda jokių išrodymų šiai savo 
nuomonei paremti. Jis kalba apie kaž ko
kius Lietuvių-Prusų archeologų tyrimus, 
bet arčiau jų nenurodo.

Narbutui matyt nebuvo žinomas kitas 
svarbus dokumentas — Vytauto skundas 
kryžeiviams prieš Jogailą ir Skirgailą. Ši
tas skundas, rašytas nuo Vytauto, yra Ka
raliaučiaus archive ir jo teisingumui nėra 
pamato abejoti. Šitame dokumente Vy
tautas dėsto savo bylą su Jogaila ir Skir
gaila. Vytautas čia pasakoja kaip Jogai
la vylingai pasikvietė pas save Keistutį ir 
Vytautą, kaip jie, pasitikėdami Jogailos 
žodžiu nuvyko pas Jogailą, ir ten tapo, ne
paisant duoto žodžio, suimti, ir kaip Jo
gaila nužudė jo, Vytauto, tėvą ir motiną, 
o jį patį uždarė kalėjime, iš kurio jam pa
vyko pabėgti.

Tat išeina kad Birutą buvo nužudyta 
Jogailos įsakymu vienu laiku su Keistučiu. 
Tik nėra aišku kur, ar Krėvoj ar kur ki- 

j tur. Su tuo sunkiai suderinamas išlikęs 
I per kelis amžius padavimas kad Birutą 
buvus palaidota Palangoj, kalne pavadin
tame jos vardu, kur buvus deivės Prauri
mės šventovė.

L. Jucevičius 19-to šimtmečio antroje 
pusėje lankėsi Palangoj, ir aprašinėdamas 
tą atsilankymą tarp kitko sako: “Liaudis, 
gerbdama savo kunigaikštienės dorybes, 

|po jos mirties palaikė ją šalies deive. Net 
pagonybei Žemaičiuose išnykus liaudis ne
siliovė laikyti Birutą šventąją. Žmonių 
būriai iš tolo atvykdavo melstis prie jos 
kapo, kad pažvelgtų j jų vargus. Krikš
čionių kunigai dažnai turėjo susirinkusias 
minias vaikyti. Bet nei prikalbinėjimai, 
nei gąsdinimai negalėjo nubaidyti fanati
kų. Ginkluoti ateidavo garbinti mirusią 
Birutą. Vienas Palangos klebonas liepė 
pastatyti ant kalno šv. Jurgio koplyčią, 
ten kur ilsisi Birutos kūnas, kad žmonės 
bent šventame name melstųsi. Laikui bė
gant žmonių uolumas atslūgo, o Birutos 
dievinimas pasikeitė jos dorybių atsimini
mu. Bet senovės klaida visai neišnyko. 
Net tuo laiku kaip lankiau Birutos pamin
klą, aptikau moteriškę keliais einančią ap
link kryžių (šv. Jurgio koplyčia jau senai 
sugriuvo ir jos nėra nei pėdsako), kurs 
puošia tą kalną. Paklausus man kodėl čia 
meldžiasi, moteriškė atsakė: “Sirgdama 
pasižadėjau aplankyti šventos Birutos ka
pą, jei tik pasveiksiu.” Stengiausi kiek 
galėdamas ją įtikinti kad Birutą buvo pa
gonė, kad negalima jos laikyti, šventa, 
kad tokia auka Dievui netinka. Paklausė 
manęs ir nuėjo.”

Taigi ir 16-me šimtmetyje, kaip liudi
ja Stryjkovskis, ir 15-me, ką liudija Nar
butas ir Jucevičius, žmonės tikėjo kad Bi- 
ruta palaidota Palangoj, ir lankė jos ka
pą. Tiesa, Stryjkovskis aiškiai nepasako 
kad Birutą buvo palaidota Palangoj. Pro- 
chaska, bene didžiausias žinovas Vytauto 
laiku, apie Birutą tekalba labai mažai.

Suimdami viską aukščiau pasakytą 
matom kad Birutą nėra koks mitas ar le
genda. Tai yra istoriškas asmuo. Bet vis 
del to amžių ūkana paslėpė jos gyvenimo 
smulkmenas nuo musų akių. Ar istorijai 
pavyks kada praskleisti praeities skraistę 
nuo Vytauto motinos gyvenimo sunku pa
sakyti. Daug vilties, rodos, nėra.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI
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Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

Šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:
Antanas Asevičius, Vaux 

Hali, N. J., rašo: Siunčiu 
$3.50, iš kurių $2 yra už 
mano prenumeratą “Dir
vos” ir $1.50 už knygą “Vy
tautas Didysis”.

Jonas M. Navickas, iš 
Scranton, Pa., rašo: Pri- 
siunčiu $3.70, iš kurių $2 už 
mano prenumeratą, $1.50 
už knygą “Vytautas Didy
sis” ir 20c už knygelę “Du 
Broliai”.

J. A. Urbonas iš Dayton, 
O., rašo: Ūkininkas Jonas 
Sakaitis atvažiavęs pas ma
ne paklojo $3.50 pareikšda
mas: Pasiųsk $2 už atnau
jinimą “Dirvos” prenume
ratos ir $1.50 už knygą 
“Vytautas Didysis”, nes bi
jau kad man gali netekti.^.

Kad nors pusė tokių mu
sų vientaučių Amerikoj bu
tų, sako Urbonas, tai mu
sų kultūra kitaip stovėtų. 
Dart turiu priminti' kad J. 
Sakaitis sirgo pusę metų ir 
tik dabar pasveiko, bet ne
užmiršta apšvietos reikalo.

Pr. Juodyšius iš Chica- 
gos, rašo: Siunčiu $3.18, iš 
kurių $3 yra už dvi knygas 
“Vytautas Didysis” ir 18c 
už “Du Broliai”.

Ona Vaškeiienė, iš Det
roit, Mich., rašo: Siunčiu 
$2, iš jų $1.50 už knygą “V. 
Didysis” ir 50c už 10 laiškų.

Juozas Blaškevičius, vie
tinis, užsirašė knygą “Vy
tautas Didysis” už $1.50.

KAS DAUGIAU?
, Neątidėliokit nei dienos 

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

Šis yra pirmas pasikėsi
nimas išleisti diktoką Lie
tuvos Istoriją Amerikoje po 
kelių desėtkų metų, po iš
leidimo Dr. šliupo ir Sima- 
no Daukanto istorijų.

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

Leidžiama knygos Lietu
voje, bet del jų kalbos ne
suprantamumo jos Ameri
kos Lietuviams darbinin
kams nesuprantamos. Ku
rie neįsigysit knygos “Vy
tautas Didysis’ dabar tai ir 
liksit nepažinę Lietuvos is
torijos.

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

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

visą kaimą!

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

^ANDIMPRo^
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PER TVORA
PASIDAIRIUS

Prasidėjo baisi atkeršto žudynė. No
rėdamas išsigelbėt nuo mirties ir kaip nors 
klastingai Gerutą nužudyt vėliau, špiegų

vadas pasiskubino išduoti paslaptį: apsa
kė apie Sigurdo atvykimą Gerutą nužudy
ti ir nuvežti Olavui jos galvą, už ką (Na
vas žadėjęs jam atlyginimą. Torolfo ir; 
Gerutos vyrai laikinai sumišo tarp savęs 
ir norėjo liauti žudymą priešų, bet Geru-1 
ta, būdama tikra Sigurdo meile ir degda
ma kerštu už nužudymą jos augytojo To
rolfo, sušuko:

— Katrie iš Sigurdo vyrų žinojot apie 
šitą Olavo pasalingą klastą?!

— Mes! — atsiliepė apie pora desėt- 
kų vyrų su pačiu špiegų vadu.

Špiegų vadas nudžiugo ir aprimo.
— O jus kiti Sigurdo vyrai, ko tylit? 

Ar apie tai nežinojot?!
— Nieko nežinojom, mes tik jam išti

kimai tarnavom ir dabar reikalaujam at- j 
keršto už musų vado mirti!

— Jus pereikit Į musų pusę, aš žinau 
kad jus buvot geri ir mums savi žmonės! 
O su šitais Olavo špiegais darykit ką no
rit! — pasakė Gerutą.

Puolė šimtai vyrų kai žvėrys ant ke
liolikos špiegų, jų vadą į šmotus sukapo
jo ir išmėtė po krumus paukščiams ir žvė
rims, po to tą patį padarė ir su kitais jo 
pasekėjais.

Sunku apsakyt Gerutos kankinimąsi ir 
širdies skausmus delei tokios nelaimės: 
staiga ir netikėtai žuvo jos mylimas vyras 
ir augytojas-globėjas Torolfas.... Ji pa
ti norėjo su jais eiti j negyvųjų pasauli ir 
ten sykiu būti, ne čia viena tarp svetimų 
likti. Kuomet Sigurdo ir Torolfo lavonus 
padėjo ant laužo sukrauto ant valties ir 
pakurą laužą paleido paveju j ežerą, Ge- 
ruta prašė, šaukė leisti ir jai ant to laužo 
sudegti — taip jai dabar gyvenimas buvo 
tuščias ir bevertis....

Bet jai dar buvo lemta toliau gyventi 
ir sugyvent tai kas jai likimo buvo skirta.

* * *
Kuomet neliko Torolfo ir Sigurdo, li

kusieji vadai pradėjo kožnas sau apie Ge
rutą svajoti ir tolyn labyn pradėjo tarp 
savęs ginčytis iki tie ginčai pasiekė jos 
ausis ir surūpino ją ir jos apgynėją Rol
fą. Jai rūpėjo kas išeis jeigu vyresnieji 
užmiršę savo pareigas pradės jos meilės 
jieškoti ir tarp savęs susipeš. Bet jau nuo 
to juos sulaikyti buvo pervėlu: jau vieni 
susikovė besiginčydami, kiti gavo sau šali
ninkų, treti buvo nuveikti ir nustumti ša
lin, keršto jieškojo ir savo vyrus kurstė 
prieš anuos.

Atkakliausias pasirodė vienas senyvas 
Vikingas, kurs niekam nieko nesakęs su
manė ir nuėjo vieną naktį pas Gerutą į jos 
miegamąjį. Pagrąsinsiu, manė sau vyras, 
ir Gerutą sutiks būti mano, paskui tik ap
šauks visiems kad štai Frykas lieka jos 
vyras ir visų vadas, ir darbas bus baigtas. 
Laimė tik kad Rolfas buvo toks galingas, 
kitaip butų buvę mirtis ir jai ir jos sargui. 
Perdrąsų Vikingą Rolfas sugriebęs išnešė 
laukan ir nunešęs nudrėbė į' vandenį.

Tą patyrę, visi kiti iš jo ilgai juoka-

juos kas norės visus išžudys.
Gerutą sušaukė juos visus į vieną ir 

prabilo:
— Vyrai, mano narsuoliai! Jus visi 

mane mylėjot iki šiolei ir aš jus mylėjau. 
Bet jeigu pavydo delei patys susivaidysit 
ir nustosit mano meilės ir mane mylėję, 
žūsim mes visi! Negaliu aš jūsų nei vie
no būti, aš turiu būti jūsų visų, ir jeigu 
manęs klausysit, mes daug laimėsim ir bu
sim galingi! Ar sutinkat? Atsiliepkit ku
rie su manim sutinkat!

Vyrai kurie paėjo iš Gerutos žemės, 
laikydami ją savo valdove, tuoj sutiko, pas
kui ir labiau užsispyrusieji pasakė kad su
tinka, ir iškėlę visi savo ginklus prisiekė 
vardan didžio dievo Odino palaikyti vieny
bę ir santaiką savo tarpe ir klausyti Ge
rutos, kuri liko vyriausiu vadu po Torol
fo ir Sigurdo. Jos vadovybėje liko abiejų 
vadų vyrai ir laivai, ir spėkos buvo žymiai 
didesnės negu su Torolfu vienu turėjo, bet 
tuoj ji suprato kad ir su didesnėmis spė
komis jie čia ilgiau būti neprivalo, nes ga
li atplaukti Olavo laivai Sigurdo jieškoti, 
todėl greitai išsiruošė ir visa ši Skandina
vų goveda išplaukė į Baltijos jurą jieškoti 
kitos vietos — Gerutą sumanė kad jiems 
reiktų apsigyventi tokioje žemėje kur ir 
patys gyventojai kovos kuomet jį šalį kas 
nors bandytų pulti. Čia kur jie buvo, vie
tos gyventojai Slavai buvo perdaug neran
gus ir išsiblaškę.

Taip tai Gerutą, ta “Juros Merga”, at
sirado Žemaitijoje ir ten pasiryžo kurti sa
vo valstybę, prievarta įsiveržus ir paskui 
susitaikius su Žemaičiais, prižadėjus jiems 
vadovauti ir gelbėti, 'kad ir jie galėtų jai 
pagelbėt kada kas nors atvyktų jos jieš
koti arba grobimo tikslais užpultų.

Tankiai į Žemaitijos pakraštį atplauk
davo įvairus grobikai, nes ta šalis buvo 
turtinga, todėl ir jai čia apsibuvus turėjo 
kovų su atėjūnais, bet visada išvydavo ir 
nusukdavo priešus kitais keliais. Kiek į 
Lietuvių žemes įsigaudavo Vikingų plėši
kų tai būdavo išlipusieji kitose vietose, o 
čia Gerutą jokių neįsileisdavo.

Yra žinių kad Vikingai per dabartinį 
Kuršmarį dasiirdavo į Nemuną ir ta upe 
nuplaukdavo gana aukštai j Lietuvą, bet 
kas ten dėjosi tai buvo kitas dalykas ir 
Gerutai ir Žemaičiai apie tai nežinojo.

Kad Olavo laivai niekad po to neatvy
ko jos jieškoti Gerutą greitai priežasties 
nesužinojo, bet Olavas tuo tarpu buvo iš
vytas iš jos žemės ir pasibaigė jos perse
kiojimai. Kada ji vėliau apie tai patyrė, 
nuo užplaukusių Vikingų plėšikų, sykiu 
patyrė kad jos žemėse, Žuvėdijoj, užėję 
dideliausi badai ir žmonės verčiami bėgti 
į kitas šalis jeigu nenori badu išmirti. Ta , 
žinia ją sulaikė nuo minties gryžimo savo 
žemę atsiimti, nors ir su nauju valdovu 
butų turėjus daugiau bėdos negu naudos. 
Apsipratus Žemaitijoje, kur buvo užtekti
nai maisto, pasiryžo apsibūti ten ant vi
sados. Kad jos vyrai jos nepamestų ir ne
pabėgtų ištikus mušiui su Žemaičiais, Ce
rata įsakė sudeginti visus laivus, kas buvo 
paprasta pas Vikingus jeigu jie kur su
manydavo apsibūti ir užvaldyti.

(Bus daugiau).

Kauno laikraštis “Musų 
Rytojus” paskelbė anketą: 
“Ką dabar darytų Vytau
tas Didysis Lietuvos gero
vei ir garbei pakelti?”

Mano draugas Pruseika 
“Vilnyje” štai kaip trum
pai atsako: “Siųstų žmones 
ant kartuvių, o kitus į Var
nių stovyklą; steigtų klioš- 
torius ir senai jau butų pa
daręs uniją su Lenkija.”

Vaje, vaje! Netikėjau kad 
yra žmonių kurie turi au
sis dar ilgesnes už mano.

Tas pats draugas toje pat 
“Vilnyj” rašo: “Sovietų są
junga vėl paskelbė vidaus 
paskolą.”

Reiškia, mužikai ir dar
bininkai (išskiriant komi
sarus) turi duoti pinigus 
prole tari j ošiu rojui gelbėti., 
O ką darė tie patys sovietų 
carai pinigų panaikinimui 
kada tą rojų steigė!

Tai yra kiti man lygus 
draugai.

Lenkijoj rinkta seimas, 
keliolika žmonių nušauta ir 
peršauta. Rinkta senatas, 
vėl keli prošepanai nusišo
vė.

Gėda Lietuvai • prieš visą

FOTOGRAFIJA iš Lietuvos ūki-. užderėjo kad i rudenį atpigo ir rci- 
ninko gyvenimo (imta iš vieno Lie-1 kėjo dykai javus atiduoti o litų nėra, 
tuvos laikraščio, bet aš turiu tokias | Atimta iš jo visas namas, liko tik 
ilgas ausis, o tokį trumpą razumą pamatai ir kaminas su katinu, 
kad užmiršau iš katro). Paveikslas I Sakau, to smertelno žmogelio nie- 
perstato kaip Lietuvos ūkininkas iš kaip neužganėdinsi: jam blogai ir 
pavasario džiaugęsis kad turės vis- kada uždera ir kada neuždera, 
ko, nes derlius buvo gražus, rudenį (Klišę dirbo ir “Dirvai” padovanojo 
liko be nieko, ba viskas taip puikiai A. J. Naunčikas, Cleveland, O.)

pasaulį kad neįveda “par- 
liamentarinės demokratijos 
nuotaikos” ir nesurengia 
tokių pasišaudymų, o tik 
vieną Voldemarą išsiuntė į 
Platelius. V. L Taitis.

Įpykęs vyras
— Sakyk, brol, ko tu toks 

piktas?
— Pamanyk tik tu, mano 

žmona šiandien sudaužė 
puodą....

— Tai ko čia labai nusi
minti? Jei bent puodas bu
vo labai brangus.

— Kur ten brangus — 
tik paprastas molio gaba
las.

— Na tai ko taip dejuo
ti, juk čia menkas nuostolis.

— Menkas tai menkas,

bet ji tą puodą sudaužė į 
mano galva.

šių laikų pačios skundas
“Viešpatie, Viešpatie, tai 

nuobodus tas gyvenimas!... 
Ir kokia neteisybė pasauly
je! Net gamta kasmet tu
ri keturis sezonus, o aš per 
visą savo gyvenimą turiu 
laikytis tik prie vieno vie
nintelio vyro....!”

Iš veido gali pažint
Žmona: Na ir ko eini 

taip susiraukęs? Juk ga
lėtum padaryti kiek links
mesnį veidą!

Vyras: Dar ką prasima
nysi! Tegul visi mato kad 
aš einu su savo žmona!

"Pirmy nžengos

vo, ir gabaus pradėjo visi dasiprotėti kad 
iš jų tąsynių nieko neišeis. Vyresnieji iš
sižudys vienas kitą, jų vienybė pakriks, ir' 6820

ISTORIŠKA APYSAKA

DU BROLIAI ; 
Graži istoriška apysaka apie du bro- I 
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui 1 
kariaudami pasižino, bet vienas jau , 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
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.) į

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
Superior Ave. Cleveland, Ohit)

Meilė ir pinigai
— Girdėjau kad tu su 

Barbute atsižiedavai. Taip 
greitai spėjot susipykt?

— Nieko panašaus. Pa- 
simetėm už gryną teisybę: 
jos meilę kaip ledu atšal- 
džiau kada pasakiau kiek 
aš algos gaunu....

KAIP TARPINAMA KIEČIAUSIOS 
MEDEGOS

Kita didele užduotis industrijoje 
yra tai radimas katilo kuris atlaiky
tų karštį. Galima pagamint karštį 
kuris sutarpys net “naraviausią” 
medegą, bet kas iš to kad pirma 
turi sutirpti pats puodas kuriame ta 
medega sudėta. Taigi didėsės elek
tros kompanijos ir technikinės mo- 
kkylos neliaujamai stengiasi išrasti 
naujus molius kurie iglaikytų baisų 

. karštį elektriškų pečių be suskilimo 
I ar sutirpimo.

Verta paminėti vienas ypatingas 
I būdas. Ta sistema veikiant, šmotas 
I kieto metalo, paveizdan, įdedamas į 
i katilų ir apgaubiamas elektriška ar- 
' ka. Ta arka taip pritaikyta kad ga- 
' linga srovė elektros sueina ant me
talo. To metalo atsispyrimo spėka 
kuri priešinasi elektros ėjimui per 
metalą sudaro baisų karštį metale 
bet nepaliečia katilo, kuris padary
tas iš tos pat medegos kaip insula- 
toriai ir todėl elektra jam nekenčia. 
Šiame atsitikime karštis kurį kati
las jaučia yra tai nuo sutirpusio 
metalo. Katilas tokiu budu išgelb- 
stimas nuo sutirpimo ir sugadinimo 
viso darbo.

Industrija neliaujamai jieško nau
jų būdų šilumos panaudojimui pro
duktų pagerinimui ir apsaugai vi
suomenės. Tokia pat karščio regu
liacija aukgtoje temperatūroje nau
dojama tabako kaitinimo procese, 
kas prašalina kenksmingas gerklę 

| ėdančias medegas. Visi žino kad 
karštis valo ir suvirs 20,000 gydyto
jų sako kad Lucky Strikes mažiau 
ėda gerklę negu kiti cigaretai. Šis 
yra vienas iš moderniškų stebuklų 
atsiektų mokslininkų naudojant ši
lumą arba karštį ir priimtas indus
trijoje visuomenės gerovei.

(Skelbimas.)

Pavyzdys"
Sako

Chicagos ir New Yorko Bendix Aviation Cor
poration Board Direktorių Prezidentas ir 
pirmininkas, veikianti Bendix Brake Kompani
ja, South Bend, Indiana; Eclipse Machine 
Kompanija, Elmira, New York; Bendix Strom
berg Carburetor Kompanija, South Bend, 
Indiana ir kitos.

“It’s toasted
Jusu Gerkles Apsauga—Prieš knltėjimus—prieš kosulį

Sutikdama su savo politika, įrodyti faktus publikai, American Tabako Kompanija pakvietė p. Vincent Bendix peržiūrėt pasižymėjusių asmenų 
raportus, kurie liudijo pasižymėjusią spraginimo LUCKY STRIKE cigaretų metodą, p. Bendix pranešimas yra šiam puslapy.

© 1930 The American Tobacco Co., Mirs.

VINCENT BENDIX

‘‘Kompeticija yra biznio gyvybė. Laimėt 

pirmenybę išdirbėjus turi savo produktų 

padaryt labiau geistinu kaip kiti. Tokiu 

budu nuolat pagerinimą bandant publika 

gauna nauda. Naudojimas Ultra Violeti

nių Spinduliu tabakų spraginti naudoji

mas LUCKY STRIKE cigaretuose yra 

pirmynžengos pavyzdys.

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

siirdami keleiviai ramiu Šu
švės vandeniu pastebėjo 
ant pavirtusio medžio be
sėdinti žilą ir susilenkusi 
senelį, o šalia jo ant dviejų 
kojų tupintį ir auselėmis 
bekarpantį kiškelį. Kelei
viai tuoj prisiminė baisius 
padavimus apie plėšikus ir 
buvo bepradedą rengtis ap
sigynimui, bet senelis ma
loniu skambiu balsu juos 
suramino:

— Nebijokit manęs senio. 
Nejaugi aš toks baisus kad 
jus išsigandot? Tiesa, prieš 
šešiasdešimts penkis metus 
čia būdavo įvairių atsitiki
mų, o dabar tie metai juos 
išdildė ir paliko tik šiurpius 
padavimus. Aš esu šios gi
rios nuolatinis ir ilgametis 
gyventojas, nes jau išgyve
nau virš šimto metų ir ge
rai žinau kas čia toje vie
toje darėsi.

— Kad taip ilgai čia gy
veni, kodėl iki šiol niekas 
tavęs čia nematė ir apie ta
vo gyvenamą vietą nežino? 
— nedrąsiai pertraukė se
nelio kalbą vienas iš kelei
vių. Senelis nusišypsojo ir 
palingavęs galvą tęsę:

— Matė, mano vaike, ir 
net ne vieną kartą čia ma
ne matė, tik tie žmonės jau 
guli po žeme, o jei kurie ir 
tebegyvena tai dabar nepa
žintų.

— Tai kas tu toks esi?— 
drąsiau užklausė vienas iš 
keleivių.

— Aš esu burtininkas, 
vadinuosi Grinius, ir gyve
nu čia miške viename kiau
rame aržuole. Jei jus no
rit sužinoti savo laimę, sa
vo ateitį ir išgirsti iš mano 
lupų jūsų praeitį, eikite į 
krantą ir aš jums išbarsiu!

Išgirdę šiuos senelio žo
džius drąsesni keleiviai pri-

siirė prie kranto ir nuėjo 
pas senelį, kuris juos nusi
vedė į savo paslaptingą tro
bą. Beeinant jiems siauru 
taku per tankymunę, pirma 
jų bėgęs senelio kiškis su
stojo ir surikęs puolė prie 
senio. Senis jį paglostė ir 
atsisukęs į keleivius tarė:

— Kiškis mus perspėja 
kad taku ateina lokis!

Keleiviai jau. norėjo bėg
ti atgal, bet senis juos su
laikė ir išsiėmęs raginę bir
bynę skardžiai užbirbė. Lo
kis murmėdamas ir traškin
damas šakas nudumė į gi
lumą miško, o senelis suve
dęs keleivius į kiaurą ar- 
žuolą, kuriame galėjo sutil
pti apie 20 stačių žmonių, 
išbūrė jų ateitį ir pasakė 
praeitį. Nuo to laiko se
nelis Grinius greitai pra
garsėjo po visą apielinkę 
kaipo burtininkas ir žmo
nės kasdieną pas jį plauk
davo būriais. Kartą atvy
kę žmonės rado senelį pus
gyvį begulintį ant meškos 
kailio, o šalia jo tupintį nu
budusį kiškelį, kuris visuo
met tupėdavo aržuolo sky
lėje, tariamajam lange, ir 
atvykus žmonėms keistu 
balsu suklykdavo, tada iš
eidavo senelis jų pasitikti. 
Senelis pamatęs' ne kartą 
matytus žmones pradžiugo 
ir tyliu balsu tarė:

— Dėkui dievams, mano 
noras išsipildė ir aš jums 
pareikšiu savo paskutinę 
valią. Prieš septyniasde- 
šimts penkis metus čia siau
tė baisi gauja plėšikų, ku
riai desėtka metu vadova
vau aš. Dešimčiai metų 
praslinkus supratau kad ne 
tuo keliu nuėjau ir prakei
kęs savo blogą valią me
čiau šį bjaurų užsiėmimą. 
Bendradarbius taip pat at
kalbėjau nuo šio blogo dar
bo, vieni jų paklausė ir čia

tame pat aržuole baigė sa
vo amžių, kiti išsiskirsti po 
plačią Lietuvą, bet kaip te
ko patilti ir jie j senatvę 
virto gerais žmonėmis. Aš 
gi pragyvenau čia tame ar
žuole penkiasdešimts metų. 
Gyvenau vienumoje ir tik 
naktimis išeidavau pasige
rėti šlamančių lapų pasako
mis ir čiulbančių lakštučių 
giesmėmis. Gyvenau vie
numoje darydamas atgailą 
už savo blogus darbus, už 
pražudytas jaunystės die
nas ir artimiems padaryats 
skriaudas. Per penkiasde
šimts metų manęs niekas 
nematė ir nežinojo kad čia 
garsios plėšikų gaujos va
das gyvena pasislėpęs ar
žuole ir apgailestauja savo 
prasižengimus. Išgyvenęs 
vienumoje penkiasdešimts 
metų, drąsiu bet lėtu žing
sniu dienos laiku išžengiau 
j mišką. Ką tada jaučiau 
jums nepasakosiu, tik visa 
mapo jaunystė, visa laimė 
prašvilpė pro akis, lyg ko
kia audra, ir taip suspaudė 
širdį kad aš pasijutau kaip 
mano veidais riedėjo karš
tos ašaros. Bučiau gal ir 
pražiūrėjęs į ramų, gražiai 
prasėdėjęs ir pražiūrėjęs į 
mirgantį Šušvės vandenėlį, 
kaip staiga pajutau kad 
mane papurtė šiurpas. Aš 
pakėliau akis ir apmiriau 
vietoje iš baimės ir nuosta
bumo: prieš mane stovėjo 
visas pulkas žmonių, tų ku
rie jau senai buvo mirę. Aš 
juos visus gerai pažinojau, 
nes nekartą juos apiplėšiau.

AMERIKOS IR KITU 
ŠALIŲ GYVENTO

JU SKAIČIUS

Šiose dienose išleista ga
lutinos žinios Suv. Valstijų 
gyventojų surašo pradėto 
praeitą Balandžio mėnesį.

Viso ant rašto gyvento
jų sužymėta 122,775,046, ne
skaitant po to gimusių ir 
mirusių.

Nekurios valstijos per 10 
mėtų žymiai padidėjo. Pa- 
veizdan Kalifornija dabar 
turi net 2,250,390 gyvento
jų daugiau negu turėjo 10 

I metų atgal.
Nuo 1920 metų bendrai 

visoje šalyj gyventojų skai
čius padidėjo ant 17,064,426 
arba 16.1 nuoš. 1920 metų 
surašė buvo 105,810,620.

Sulyginus Suv. Valstijas 
su kitomis valstybėmis štai 
kaip išrodo jų gyventoji] 
skaičiai:

Anglija-Škotija 40,000,000
Francuzija 
Vokietija 
Italija 
Jauonija 
Meksika 
Brazilija 
Argentina 
Kanada

Akrono Naujienos
Pataisymas. Pereitame 

“Dirvos” numeryj tilpo ap
rašymas apie mirtį p. Ku- 
tienės. Korespondentas ra
šė tikrai dalyko nepatyręs 
ir iškraipė faktus. Velionė 
mirė Lapkričio 4 d., o ne 5, 
ir jos vardas ne Ona, bet 
Marijona, todėl šiuomi pa
reiškiu kad korespondento 
padavimas buvo neteisin
gas. Joe Kutas.

Sugedo balionas. Good
year balionas, kuris išlėkė 
j Piedmont, Ala., gautomis 
žiniomis ten nulėkęs, mig
lose susimušė ir sugedo.

Trys užmušta. Lapkri
čio 21 d. važiuojant auto- 
biliu per gelžkelio bėgius 
ties Cuyahoga Falls užmuš
ta trys žmonės, vienas sun
kiai sužeistas. Du iš už
muštų paeina iš Akrono.

J. KAZICKAS jeweler

A

ADOLPH C.JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio
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Telefonas HEnderson 5539 =

Į SCHOTT MOVING CO. | 
= Perkraustytojai i kitus miestus ir vietoje | 
= 6103 Superior Ave. Cleveland, O. |

= Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje i 
Adresas: 6804 Whitney avė. =
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SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

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

10406 Euclid Ave. Kampa* E. 105th St. Cleveland
OtiKo valandom: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo G iki 8 vakare.

Ned»’ldieninis nuo 10 iki 1.

1

1

40,745,574
62,348,782
40,796,000
59,138,000
14,308,753
39,163,855
10,904,022
9,796,800

Tai civilizuotos valstybės. 
Bet paimkim pusiau civi

lizuotas, kurios pavienės

-Jie nelaukė iki traukinis 
praeis, bet norėjo pralėkti 
sau kaip mandri vyrai, nors 
pirma jų atvažiavęs trokas 
buvo sustojęs, nes traukinis 
buvo arti. Troko šoferis 
matė juos prašvilpiant pro 
jį. Jie nepaisė traukinio 
švilpuko, dabar sau švil
pauja pas Abraomą.

Naujausi

TEATRAI

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio 
Parduotuve

Nusipirkit sau gražų Radio Setą Kalėdoms, 
turėsit pasitenkinimo ant visados.

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

6407 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicott 4638-PER 2 0 0 METU

Virš du šimtmečiu ZT 17 D Ą Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta Vi M/ IV 11 0 gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
MBDLII >zPradžk tu°j- TriJ1 dydžiu vaistinėse: 35c, 

^►MARLĖM ?5c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovij už spau
dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas
3 aktą komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ........................... 50c

Šventadarbiai
• Vieno akto tragedija iš kovų už 

spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
Žemės Rojus

3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................ 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c 

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ......... 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
G aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys ...........   25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c 

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.
Vienas jų prisiartinęs prie 
manęs tyliu bet aiškiu bal
su tarė:

— Seneli, Girniau, tu mo
kėjai savo gyvenimo klai
das atitaisyti, met mokėk 
ir pagrobtus turtus geriems 
tikslams sunaudoti! — Gi
ria suvaitojo, sudejavo ir 
viskas dingo iš mano akių, 
tik vanduo sau tekėjo ir pa
sislėpę pelėdos šiurpiai kly
kė, o aplinkui kaukė, stau
gė žvėrys. Aš atsikėliau ir 
svyruodamas ėjau į savo 
tamsią aržuolinę lindynę 
kur manęs lydėjo gauja vil
kų, bet jie man nieko neda
rė, nes aš kaipo burtinin
kas išanksto nuo jų apsi
gyniau. Vienuma man bu
vo įkyrėjus iki gyvo kaulo 
ir aš prisijunkinau šį kiš
kelį, jis per dešimts metų 
buvo ir yra mano geriau
sias senatvės dienų drau
gas. Štai ir jus patys ma
tot kad jis del mano ligos 
labai nusiminęs ir jau ket
virta diena kaip nieko ne
ėda. Bet gana bus pasako
ti apie savo praeitį, jaučiu 
kad artinasi paskutinė gy
venimo valanda ir turiu 
pareikšti štai ką. Aš tuoj 
mirsiu, o jus mane palaido
kit čia pat prie aržuolo ir 
kada kiškis baigs savo die
nas jį šalia mano duobės 
pakaskite. Po manim, kur 
aš guliu, yra paslėpti urve 
po aržuolo šaknimis turtai. 
Dalį tų turtų' palieku jums, 
kad čia toje vietoje pasta-1 
tytumet sodžių, kurį pava
dintume! mano, Griniaus, 
ir kiškio vardu; kad geriau 
ir gražiau skambėtų su- 
trumpinkit ir pavadinkit 
“Grin-kiškis”. O likusį tur
tą išdalinkit neturtėliams.

Senelis baigęs kalbą gi
liai atsiduso ir ramiai už
merkė amžiams savo vargo 
akis. Už valandos po sene
lio Griniaus mirties prie jo 
kojų gulėjo negyvas ir kiš
kis. Senelis Grinius turtą 
mokėjo paskirstyti ir savo 
vardą paliko liaudyje, kuris 
ir šiandieną tebeskamba. 
Iš to kaimo išaugo mieste
lis ir vis tebevadinamas 
Grinkiškis.

Jonas Morkūnas

viršija ir Ameriką ir kitas 
sudėjus į vieną:

Indija' ' 318,885,980
Chinija 375,000,000
Visa Britiška

imperija 446,726,752

DAUG GERU DOVANŲ
Mes užrašome visus laikraščius 

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

L. A. Laikraščių Agenturi
211 Grand St. Candy Store 

BROOKLYN, N. C.

tėse “Gold Medal’’ vardo ir kitų neimk.

DAR TURIM! DAR GALIT GAUTI!

Už $3 pralinksminsi! visa kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

K. E.YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.25 up 
Kelnės išvalyt ir išprosyt GOc up 
Siutai išprosyt 50c
Kelinės išprosyt 25c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
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

Namą telefonas Penn. 1099M

NUO
SUSTINGUSIO
SPRANDO
Prašalinimui Sprando Sustingimo,

kuris paeina nuo peršalimo, nusipir
kite bonką PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juomi sprandą. 
Po dviejų ar trijų patrynimu sustin
gimas visiškai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
•aistu. Taip pat naudojamas nuo 

Skausmų Muskuluose, Peršalimų, 
Reumatiškų Skausmų, Dantų Skau
dėjimo, Išsinarinimų Išsitempimų, 
Nusirausimų, Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurioje nurodoma jo 
vartojimas daugely atsitikimų, yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX
PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAIN - EXPELLE- 
RIO. Esantis INKARAS ant pa- r 
kelio parodo, kad tai yra tikrasis li-r 
nimentas.

Parsiduoda visose Vaistinėse 
po 35c. ir 70c. už bonką 

arba užsisakykite stačiai iš

“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
saukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
lilicčiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
caralienė į tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
"TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

* Istorijos — tai bendras susipažinimas 
ni žmonijos gyvenimu ant žemes nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

□

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
(TIKTAI TVIRTUOSE AUDIMO VIRŠELIUOSE)

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės, 
įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Reikalaukit “Dirvoje” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA 1

I IŠ LIETUVOS 1931 METŲ CHEVROLET MODELIAI 
LABAI GRAŽUS

da- 
bei 
ku- 
Pi-

jis atsakė: velnią. Vaikai 
sekančią dieną pradėjo pa
sakoti kaimynams kad tė
velis parnešė maiše velnią 
su raudonais ragais. Kai
mynai pradėjo plačiai apie 
tai kalbėti. Vagis, išgirdęs 
kalbas, papjovė savo jauną 
telyčiukę. Bet kalbos pa
siekė policiją, kuri padarius 
kratą rado ir anos papjau
tos karvės padžiautą odą. 
Jis areštuotas. “L.U.”I

Pardavėjai per visas Suv. Valsti
jas turi išstatę naujus Chevrolet 
modelius, beveik du mėnesiai anks
čiau negu paprastai pasirodo nauji 
sekančių metų karai. Šitas anksty
vas žingsnis igstatyti naujus karus, 
sako Chevrolet viršininkai, prisidės 
žymiai prie abelno biznio atgijimo, 
užtikrinant nepaprastą sujudimą per 
du paprastai lėtus biznio mėnesius 
200,000 žmonių visose Suv. Valsti
jose, kurių pragyvenimas priklauso 
tiesioginai nuo Chevrolet.

Devyniolika dirbtuvių šioje šalyje

orga- 
saiku

žinovų, kurie 
seną naujieną iš- 
išaiškintų.
pilies bokštas dar 
10 metrui aukščio,

TYRINĖJA KAUNO SE
NŲ LAIKŲ PILIES 

GRIUVĖSIUS
Istoiiška Kauno pilis 

bar pradedama atkasti 
atstatyti. Visi nameliai 
rie buvo pilyje bei ant
liakalnio, tapo miesto val
dybos nupirkti ir jau yra 
išgriauti. Pilies skiepai bus 
išvalomi bei kiemas išrui- 
muotas.

Kasinėjant toje pilyje vi
sur randama įvairių seno
vės gyvenimo liekanų, kaip 
ginklų, kulkų, indų bei žal
vario, kuris buvo naudoja
mas ar pinigų dirbimui ar
ba ginklų kalimui.

Kasinėjimo darbus atlie
kančius darbininkus nepa
sirūpinus gerai prižiūrėti, 
jie daug iškastų daiktų ėmė 
parduoti privatiems žmo
nėms. Tokiu budu dingsta 
gal gana svarbių istoriškų 
dalykų, nes privatinėse ran
kose jie visuomenei nebus 
prieinami.

Be to trūksta specialistų 
bei senovės 
visą šitą 
tirtų bei

Vienas 
yra apie
antras apie trijų metrų, o 
trečias visai dingęs. Apla
mai spėjama kad pilis galė
jo būti trikampė ir buvus 
ant salos Vilijos subėgimo 
Į Nemuną.

Iš pilies eina požeminiai 
urvai Į kelis kraštus, o per 
senąjį miestą, kur dabar 
yra Vilniaus gatvė, eina a- 
pie pusantro metro po že
mės apvalais aržųolais gry- 
stas kelias. Galimas daik
tas kad tai buvo povande
ninis kelias į pilį.

Be to dar pilieą apylin
kėje yra visokių storų mū
rų liekanų. Bendrai sakant 
pilies srityje yra visokių 
paslapčių bei senovės tur
tų, kurias tiktai reiktų su
rasti ir išaiškinti.

Kuomet pilis bus atvaly- 
ta ir pataisyta, bus aplink 
pilį padaryta puikus par
kas. “L.K.”

RUSIJOS MIŠKAS EIS 
PER KLAIPĖDĄ

Klaipėdos pramoninkų gru
pė su p. Galvanausku prie
šakyje, buvo nuvykę Mas
kvon, kur susitarė del 
Rusijos miško gabenimo 

I per Klaipėdą. Pasirašyta 
tam tikra sutartis, pagal 
kurią Rusai gabens savo 
mišką į Klaipėdą. Klaipė
dos lentpjūvės tą mišką ap- 

I dirbs ir jau apdirbtą Klai
pėdos miško pramoninkų 
sąjunga gabens į užsienius.

Klaipėdos lentpjūvės gau
na darbo dviem metams ir 
galės suteikti darba 1500— 
2000 darbininkų. Tas, ži
noma, naudinga ne tik Klai
pėdos kraštui, bet ir visai 
Lietuvai.

Miško pramonės atgiji
mas pakeltų Klaipėdos uos
tą. Be to, reikia atminti 
kad laivai, atvežę prekes į 
Klaipėdos uostą, atgal turi 
gryžti tušti ir del to už at
vežimą prekių jie ima bran-- 
giau. Prasidėjus miško iš
vežimui, tie laivai išplauk
dami turėtų ką paimti, o 
del to> ir kitų pliekių atveži
mas.. .įi Lietuvą pęų,. Klaipė
dos uostą atpigtų.. ■

Lentpjūvių - darbininkai 
kasdien uždirbtų 15—20,000 

Titų. Tie pinigai paliktų 
ūkininkų, krautuvninkų ir 
valstybės iždo kasoj — val
stybė turėtų daugiau paja
mų. ■ “L.U.”

UŽSISAKO DAUG AVIU 
IR NAMINIŲ 

PAUKŠČIŲ
Nors avys neperdaug pel

ningas gyvulis, bet Lietu-

PIRMOS ŪKININKŲ 
ARKLIŲ LENK

TYNĖS
Kaunas. — Nors Lietu

voje įvairių rūšių sportas 
plečiasi, bet arklių lenkty
nės veik nežinųmos. Tiesa, 
kas met rengiamos kariu- 
menės arklių lenktynės; šy- 
met Kretingoj buvo suren
gta policijos arklių lenkty
nės, tačiau jais visuomenė 
kaž kodėl nesusidomėjo.

Arklių augintojų draugi
jos ir ūkininkas Bišofas su
manė surengti pirmas Lie
tuvoj ūkininkų arklių lenk
tynes, kurios įvyko Lapkri
čio 1 d. Prienuose (Suval
kijoj). Iš tolimų apielinkių 
iš kelių valsčių atvyko daug 
inteligentų ir ūkininkų pa
sižiūrėti.

Lenktynių stadionas pa
rengta vasarojienoj.

Pirmiausia buvo arklių 
jiegų bandymas, aplink sta
dioną buvo vežamas dviem 
arkliais vežimas. Daugiau
sia pavežė — 41 centnerį — 
ūkininko M. Saurusaičio ar
kliai (iš Naujųjų Prienų, 
Ašmintos vai.).* Laimėju
sieji gavo dovanas.

Paskui buvo jojimas zo
vada, dalyvavo dvi grupės, 
nes vienoj visi jojikai nesu
tilpo. Ši lenktynė buvo la
bai įdomi, žiūrėtojai sėdėjo 
kai ant neramaus dveigio, 
buvo tokių kurie ėjo lažy
bų už arklius, o laimėtojai 
lažybas paskui Prienuose 
linksmai 
vo.

Toliau 
risčia, 
dovanas pinigais, kaip ir 
pirmose lenktynėse.

Lietuvos žemės ūkio rū
mai mano kas metai rengti 
tokias lenktynes, kas ūki
ninkų gyvenime turės dide
lės reikšmės. “L.A.”

priklausančių prie Chevrolet 
nizacijos dabar veikia pilnu 
paminant naujus modelius, sako W. 
S. Knudsen, prezidentas, ir iš dirb
tuvių siunčiama pardavėjams be jo
kio gaišavimo kad pirkėjas galėtų 
gauti kokį tik nori modelį be jokio 
laukimo.

Pamatiniai naujasis modelis ap
ima tas pačias ypatybes, kurios nuo 
pat įvedimo Chevrolet Six padėjo 
užtarnauti populiariškumą viršijan
tį Chevrolet’s pirmesni keturių cy
linderiu modeli ir keturis sykius di
desnį pamėgimą negu kuris kitas 
šešių cylinderiu karas. Vienok, šy- 
met padaryta daugybė pagerinimų 
— kiekvienas pagerinimas pritaiky
tas padidinimui gražumo, veikimo, 
saugumo ir išnagumo šio paskiau- 
sio General Motors modelio.

Eilėje devynių viršų skirtingu
mų yra trys atdari modeliai—road
ster, phaeton ir sport roadster, ir 
šeši uždari modeliai—coach, sedan,

special sedan, trijų langų coupe, 
penkių langų coupe, ir sport coupe.

Visos permainos ir naujos ypaty
bė sudėtos į 1931 modelį įvesta tik 
po didelių ir griežtų išmandymų jų 
gerumo ir parankumo. Prisilaikant 
nusistatymo pagaminti planus ir vi-

sq dalyką “du metai iškalno”, Chev
rolet inžinierių departmentas dirbo 
ant šio naujo karo jau pirm negu 
publikai buvo perstatytas pereitų' 
metų modelis. Kožnas iš dvidešim
ties svarbiausių inžinierių dirbo ant 
įvairių dalių, tankiai dviem ar dau-

giau inžinieriams darbuojantis ant 
to paties dalyko paskirai.

Subendrintas talentas šios milži
niškos organizacijos privedė naują 
1931 Chevrolet prie jam pritinkamo 
obalsio “Didžiausia Amerikos Verty
bė".

restoranuose uža-

buvo' lenktynės 
Laimėjusieji gavo

EMIGRACIJA AFRIKON
Lietuvos išeivių Į Pietų 

Afriką emigravo sekančiai,

New 1931 Chevrolet Six Special Sedan

AND

BftrKĮTįft

DIDŽIAUSIA
AMERIKOS VERTYBE

PUIKAUS KARO IŠVAIZDA IR VERTYBĖ
ŠIAME NAUJAME CHEVROLET SIX

Vel, Chevrolet ir General 
Motors panaudojo savo su
bendrintus šaltinius įstei
gimui naujo ir aukštesnio 
laipsnio vertybės Ameri
kos motoriniam karui.

Dabar jau išleistas naujas 
šešių cylinderiu Chevrolet, 
suteikiantis puikaus karo 
pažymę ir rūšį kuri tikrai 
patrauks kiekvieną nusi
manantį pirkėją. Nes nau
jas Chevrolet perstato tą 
ekonomiškos transportaci-

kimo žalios medegos mil
žiniškomis kiek y b ė m i s. 
(3) Pasekmėmis nuolati
nių tyrinimlĮ General Mo
tors laboratorijose ir tam 
tikrai įrengtoje General 
Motors Bandymų" Aikštėj.' 
Ir (4) artimu santikiavi- 
mu su Fisher Body Cor
poration kuri, šiais metais, 
perviršijo visus savo pir- 
mesnius pasižymėjimus iš- 
dirbime viršų, pagaminda
ma viršus lenkiančius kitų 
darbą savo puikumu.

Front view of the new Chevrolet Sport Coupe 

jos rūšį kokios Amerika senai lauke — že
mos kainos šešių cylinderiu nudirbtą su to
kiu talentu ir geru skoniu, taip puošnų ir 
pilnai įrengtą iki mažiausių smulkmenų, 
taip patingėjusį ir patobulintą mekaniškai 
kad jus tuojau pripažinsit jį kaipo Didžią 
Amerikos Vertybę.
Ši didi vertybė yra tai pasekme keturių 
pamatinių Chevrolet išgalių: (1) Su- ----
taupymai delei milžiniškos produkci
jos devyniolikoje didelių dirbtuvių.
(2) Del ekonomijos pasekmėje supir- ----

šie pamatiniai patogumai davė galimybes 
išdirbti puikesnį karą už žemesnę kainą. 
Jie davė galimybę Chevrolet duoti svarbius 
pagerinimus per visą naują Chevrolet Sik— 
duoti jam ilgesnę ratų plotmę — daugiau 
vietos ir patogumo — pažymiai gražų sti
lių — įspūdingą naują išpuošimą — dau- 

pilnai patenkinančio veikimo — dides
nį pasitenkinimą — ir tuos sutaupy- 
mus ką išdirbinio išnašumas duoda 
gamintojams atiduoti Chevrolet pir
kėjams pavidale žemų kainų!

giau

KAUNO SRITYJE PIU
RĖ 11 ŽMONIŲ

Šios vasaros maudymosi 
sezonas ties Kaunu buvo la
bai gyvas. Dabar jau žino
ma kad Nemune ir Neryje 
ties Kaunu maudėsi pervirš 
250,000 žmonių. Iš to skai
čiaus Nemuno maudyklė
mis naudojosi 176,000 žmo
nių. Besimaudantieji buvo 
saugojami 14-kos miesto 
savivaldybės samdytų val
tininkų ir trijų rangovų 
valtininkų. Valtininkų bu
drumas karts nuo karto bu
vo tikrinamas policijos ir 
savivaldybės.

Kauno devyniose viešose 
maudyklėse per visą vasa
rą buvo 106 skendimai. Iš Į 
jų 95 žmonės išgelbėta, o i 
11 prigėrė. Reikia paminė
ti kad penki žmonės prigė
rė draudžiamose maudytis 
vietose ir penki nesaugoja
mose vietose. “L.A.”

vos ūkininkai pratę jas au
ginti, stengiasi gerinti jų 
veislę. Avių augintojų dr- 
ja gauna labai daug užsa
kymų gerų veislinių avių, 
kurias išrašo iš užsienių.

Taip pat yra didelis ūki
ninkų susidomėjimas, nami
nių paukščių veislės page
rinimu. N aminių paukščių 
augintojų draugija gauna 
daug prašymų aprūpinti 
ūkininkus geros veislės na
miniais paukščiais. Jie ir
gi išrašomi iš užsienių ir 
dar šymet bus pargabenti.

. “L.U.”

VAIKAI IŠDAVĖ
Vienas Kruonio vals. pi

lietis pavogė Žiežmarių val
sčiuje karvę. Parsivedęs 
vakare papjovė ir odą par
sinešęs maiše į gryčią iš
vertė. Kai vaikai paklau
sė ką Čia tėvelis parsinešė,

ŠUNDAKTARIUS 
BAUDŽIA

Lietuvoje per pusę metų 
už neteisėtą užsiėmimą gy
dymu žmonių nubausta 19 
ypatų piniginėmis pabaudo
mis ir kalėjimu. Nubaustų 
tarpe yra net du kunigai, 
vienas Žemaičiuose, kitas 
Dzūkuose. Taip pat nubau
sti ir keli felčeriai. Pažy
mėtina kad yra baudžiama 
ir už vadinamą homeopati
nį gydymą. “L.U.”

sulyg žinių nuo 1924 iki 
1928 m.:

1924 m. 552
1925 m. 876
1926 m. 1,018
1927 m. 1,152
1928 m. 1,349
Per tuos pat penkis me

tus Pietų Afriką apleido 
172 Lietuvos išeiviai.

Daugiausia iš Lietuvos į 
Afriką emigruoja Žydai, iš 
Lietuvių yra tik mažutė da
lelė.

Skaitant kad kiekvieno 
iš Lietuvos emigravusio ke
lionė mažiausia atsiėjo 50 
svarų sterlingų ($250), ir 
pridėjus prie to keleivių pa
rodytas sumas įvažiuojant, 
vienais 1928 metais iš Lie
tuvos buvo išvežta 5,149,440 
litų. ’ “L. A.”

KERŠTINGUMAS
Dusetos (Zarasų ap.) — 

Veversių kaime naktį į Spa
lių 28 d. nežinomas pikta- 
daris Baliui Apuokui einant 
j klojimą gulti užpuolė jį ir 
dviem kirvio smūgiais per
skėlė galvą, mirtinai su
žeisdamas. Policija ėmėsi 
piktadarį susekti. ‘L.U.”

T [ NAUJOM ŽEMOM KAINOM > >
Pcržiurėkit šias naujas žemas kainas. Patirkit 
kaip mažai kaštuoja turėti Didesnį ir Geresnį 
Chevrolet Six. Ateikit šiandien ir šį .naują auto
mobilį kuolabiausia peržiurėkit. Ištyrinėkit dau
gelį jo naujų pagerinimų ir naujų ypatybių įves
tų gražiuose Fisher darbo viršuose., Pavažinėkit

šiuo karu. Pats išbandykit! Kelių nunutų išban
dymas pertikrins jus kad naujas Chevrolet Six 
yra naujos ir puikesnės rūšies ekonomiška trans - 
portacija—tai automobilis kurį jus tikriausia norė
sit sau įsigyti. Ateikit negaluodami. Tai yra 
Didžioji Amerikos Vertybė!

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

*510 The
Coach .................

*545
The *475 Standard *535
Roadster ........ Coupe .................
Sport Roadster *495 Standard Five- *545
with rumble seat . Window Coupe ..

Sport Coupe 
with rumble seat .

*575
Standard *635
Sedan ...................
Special
Sedan ................... $650

WISE TO CHOOSE A
I Heights Chevrolet Co.

2926 Mayfield Rd. FAirmount 8358

Kinsman Square Chevrolet Co.
3221 E. 93rd St. BRoadway 3290

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

Al Krenkel Chevrolet Co.
3330 Broadview Rd. ATlantic 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 ?200
West 25th St. Chevrolet Co.

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

17516 Detroit Ave. LAkewood 3520

IT’S
Broadway Chevrolet Co.

6851 Broadway Michigan 0800
■ Central-Chevrolet. Co.

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

11915 Detroit Ąvę. BOulevard 17G2
Downtown Chevrolet Motors, Inc.

1935 Euclid Ave. MAin 6009
Bedford Chevrolet Sales Co.

Bedford, O. Bedford 513
Frankel Chevrolet Co.

1258 E. 105th St CEdar 0058

wain
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i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENciicott 4486—Atdara vakarais

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Iš Collinwood Bažnyčios priedas baigiama. Į Taisau visokio

Community Fund Su
rinko $5,418,524.41
Clevelando Community Fon

das per dešimts dienu savo va
jaus persipildė su kaupu. Di
džiajam fondui surinkta nusta
tyta suma .$4,650,000 ir dar su 
817,224.20 kaupu.

Netikėtu reikalu fondas už
pildyta 8750,000 su 8L300.21 
kaupu.

Viso į abu fondu Clevelando 
srities gyventojai sudėjo suma 
iš 85,418,524.41.

Davė aukas kurie turi ir ga
li duoti, kad butų iš ko šelpti 
ir palaikyti per 1931 metus ne- 
turinčiuosius, taipgi užlaikyti 
visas labdaringas įstaigas visų 
tikėjimų ir rasių.

Neturintieji, vargstantieji ir 
į bėdą patekusieji turi teisės 
kreiptis į Community fondą ir 
reikalaut pagalbos.

Lietuvių šeimynos taipgi pri
valo atsiminti šį fondą ir kreip
tis kada reikalas kils. Fondo 
ofisai randasi Federal Reserve 
Banko budinke, Superior kam
pas E. 6th St.

“Galiūnas”
Lietuvių Kultūros Darželio 

vakarui Plain Dealer Tautų Te
atre paskirta sekmadienis, Sau
sio 18 d. Labai patogi diena, 
po visų švenčių ir prieš užgavė- 
nias.

Lietuviai statys veikalą “Ga
liūnas”. Tai yra gražiausia K. 
S. Karpavičiaus istoriška mei
lės drama iš visų jo veikalų. 
Visus kitus Karpavičiaus vei
kalus jums teko matyti, bet 
neteko matyti “Galiūno”, ir 
štai del kurių priežasčių. Ka
da tas veikalas buvo gatavas 
trys metai laiko atgal, tautinės 
organizacijos kelis sykius norė
jo jį pastatyti, bet pasirodė kad 
vienos grupės, spėkos pęrmažos, 
taipgi nebuvo galima gauti ar
tistams kostiumu.

Musų bolševikai kelis sykius 
už tai tautiečius ir' pajuokė 
vo spaudoje, kad tautiečiai 
turi gana spėkų tą veikalą 
statyt.

Dabar tos kliūtys pranyksta: 
Lietuvių Darželio Sąjungą su
daro visos vietos organizacijos, 
tautiškos ir katalikiškos. Tai
gi artistai veikalui gauta iš tų 
srovių patys geriausi, ir jų' yra 
užtektinai.

Kaslink kostiumų — tie gau
nami su pagalba 
Plain Dealer Tautų 
rektoriaus.

Taigi, “Galiūnas”, 
pasakiškų Lietuvių 
žmegėdžiais gilioje

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

sa- 
ne- 
pa-

šv. Jurgio parapijos bazaras 
prasidėjo pereitą sekmadienį 
su gana skaitlinga publika. Tę
sis visą savaitę, baigsis šį sek
madienį, Lapkričio 30 d. Pa- 
dėkavonės dienos vakare (ket
virtadienį) atsibuna šokiai.

Bazare yra įrengta būda ir 
vietos Lietuvių Vaizbos Buto. 
Vaizbos Butas taipgi išleido 
gražų programą su savo narių 
skelbimais, kuris dalinama Ba
zare atsilankiusiems. Progra
mas tuo svarbus gauti kad ja
me yra Brazių Brolių kuponas 
išlaimėjimui Kalėdoms naujo 
gražaus siuto. Gavus progra
mą reikia pasilaikyti. Laimė
jimas bus Gruodžio 20 d. Rei
kia programą pristatyt Brazių 
krautuvei!, 6905 Superior avė.

dienraščio 
Teatro di-

drama 
kovų 
senovėje, 

pirmu kartu pasirodys scenoje, 
ir ne kur kitur kaip miesto au
ditorijos Mažajam Teatre. Pel
nas Lietuvių Darželiui.

Apsiš&ugokiih nuo bolševikų.
Visi gerAi žinb kad bolševi

kai nėra niekas kitas kaip bur
bulas išsipūtęs ir pašiv'ddfnįs 
“darbininkų užtarėjais”, ir jie 
nors ’ labai 'filičiasf bet greitai 
burbulas trūksta.

Matėm visi, ką jie norėjo pa
daryt su S. L. A. per kelis me
tus ir kaip putėsi Chicagos sei
me šią vasarą, bet jų burbulas 
truko: darbininkai nėjo su jais 
ir neis kur tik bus žmonių juos 
nuo to persergėti.

Dabar ateina metinis susirin
kimas Dr. Vinco Kudirkos dr- 
jos. Katriems mums rupi tos 
draugijos likimas ir apsaugoji
mas jos turto, pa-sidarbuokim 
ir vėl išsprogdykim raudonųjų 
burbulą. Neleiskim jiems pri
kišti nagų prie musų turtingos 
draugijos. Sueikim tik visi į 
susirinkimą penktadienio va
kare, Gruodžio 5, ir parodykim 
kad jų mažas skaičius negali 
musų valdyti. Balsuokim už 
eitos narius į valdybą kuriuos 
mes patys pasistatysim, o ne 
jie. Kudirkinė vėl liks musų 
globoje nežiūrint jų didelių pa- 
salingų suokalbių musų draugi
ją užvaldyti. Vietinis.

Septynių tautų vakaras. Per
eitą sekmadienį Little Teatre 
atsibuvo septynių tautų vaka
ras krūvoje, kaipo dalis Plain 
Dealer Tjautų Teatro. Dalyva
vo tautos kurios neįstengia su
rengti savo paskirų vakarų.

Publikos buvo pilna. Kažin 
ar Lietuviai užpildys tą teatrą 
Sausio 18 d. laike perstatymo 
“Galiūno”.

Moterų Klubo draugiškas su
siėjimas įvyks ketvirtadienio 
vakare, Gruodžio 5 d., M. Kaz- 
mauskienės namuose, 1123 E. 
78th St. 
lyvauti. '

Narės kviečiamos da- 
0. K.

136-tos kuopos prieš- 
susirinkimas atsibus

Ankstyvųjų mokinių vaka
ras. Lapkričio 20 d., atsibuvo 
jaunų merginų draugijos vaka
ras parengtas šv. Jurgio para
pijos mokyklą lankiusiems mo
kiniams ir mokinėms, kurie tik 
iš senesnių laikų tą mokyklą 
lankė. Atsibuvo parapijos sa
lėje. Vakaras buvo su šokiais 
ir pasikortavimu. Vakaras bu
vo Įdomus ir pasekmingas, at
silankė publikos pilna salė, o 
daugiausia jaunimas. Jauni
mas pasirodė labai inteligentiš
kas, gražiai apsiėjo.

šio vakaro surengimui dar
bavosi energingos Lietuvaitės, 
buvusios irgi mokinės, p-lės 
Jankauskaitės, Pečkaičiutės ir 
Zupkiutė. Jos surankiojo be
veik visus kas lankė Šv. Jur
gio parapijos .mokyklą, sukvie-| 
tė į vakarą, puikiai išpuošė sa
lę, scena buvo labai gražiai iš-1 
dabinta. Vakare Buvus.1

SLA. 
metinis 
Gruodžio 2 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių salėje. Nariai būtinai 
dalyvaukit, nes bus rinkimas 
kuopos valdybos 1931 metams. 
Taipgi paraginu kad nariai už
simokėtų savo užvilktas duok
les, nes busit suspenduoti.

šiame susirinkime bus aptar
ta ką darysim su musų pabė
gusiais Maskvos mučelninkais, 
kurie išeidami pasisavino kuo
pos archivą ir dalį kuopos pi
nigų ir nekuriu narių mėnesi
nes mokestis, priklausančias S. 
L. A. centrui.

Gal but su kuopos archivu 
jie mano daryt gešeftą iki ne- 
papuls į šaltąją. Nariams pa
tartina apsisaugot, nes jie ne
turi teisės rinkti jūsų mokes
čių, jie atsimetė iš 136t-os kuo
pos. Jeigu jiems mokėsit galit 
atsidurt bolševikų “susivieniji
me”, kurio jus nenorit. Kuopa 
persiorganizavo ir mokesčius 
turi teisę priimt tik 136-tos kp. 
valdyba. Kas mokės jiems už 
tą klaidą mes neatsakysim.

136 kp. nauja valdyba.

SLA. 14-tos kuopos svarbus 
susirinkimas atsibus Lietuvių 
salėje Gruodžio 3 d., 7:30 vai. 
vakare. Bus rinkimas valdy
bos 1931 m. Vald.

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

dai.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. IL M U L KILIS. .
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Musų raudonųjų darbai. Čia 
neriu padaryti kelias pastabas 
iš praeito Dr. V. Kudirkos dr- 
jos susirinkimo. Pirmiau abe- 
jodavau ar . ištikro musų tie 
raudonieji nariai yra ant tiek 
“škaradni” kad su jais nebūtų 
galima susitarti. Bet praėju
siame susirinkime pats persiti
krinau kad tai tiesa.

Vienas vargšas mėgino skai
tyt “Dirvą”, reikalaudamas ją 
nubausti, buk ji juos šmeižian
ti. Skaitė, skaitė ir nesugebė
jo perskaityt. Tai 
pratęs”.

C. F. Petraitis, 
nuo šios draugijos 
Bendrovėje, bandė , 
salės naudai tikietėliųs. Rodosi 
čia geras ir __ _____
bet tas pats raudonukas prade; 
jo rėkt ir ant Petraičio kad tų 
tikietų ir tos bendrovės nerei
kia.

Toliau buvo prašymas paau
kauti iš-iždo Lietuvių Kulturos 
Darželiui 810, ir vėl musų rau
donukai rėkia kam ta kultūra 
ir tas darželis reikalingi!

Ištikro, iš šalies žiūrint ir 
klausant sunku suprasti ko tie 
musų raudoni draugučiai nori 
ir kodėl jiems pasaulyje viskas 
užkliūva.

Draugijos pirmininkas nors 
ir gabiai susirinkimus veda, 
bet man rodėsi kad tiek daug 
laisvės duoti tokiems “susipra- .... 
tėliams” yra bereikalingas lai-; 
ko -aikvojimas.

Žemiau pasirašau savo tikrą 
pavardę sutaupymui . draugu- • 
čiams eneigijos ir gal iš'kaščių-ro ke]j0 Middle Ridge; su visu in- 
suradimui kas rašė, nes parei-į ventorium; modemiškas 6 kambarių 

namas, tilo maudynė, elektra, šilu
ma; yra vynuogių, uogų ir vaisių. 
Greitam pardavimui prieinama kai
na. Savininkas (48)

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

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

“DIRVA’
6820 Superior avė. 

Cleveland, O.

21

Rankiotas. šią subatą su
eina lygiai metai laiko nuo su- 
sitvėrimo M. M. N. Pagalbos 
parapijos. Atminčiai to K. L. 
Moterų Labdarybės draugija 
rengia iškilmingą puotą arba 
bankietą, kuris atsibus Lapk
ričio 19 d., subatos vakare, baž
nytinėj salėj, 18022 Neff rd. 
Tikimasi daug svečių.

Kaip buvo pirmiau pranešta a- 
pie naujos parapijos bažnyčios 
priemenės dabudavojįmą, jau ji 
baigiama. Daugiausia dirba pp. 
Katkauskas ir Denis su kitų 
pagalba. Priedas užima 18x29 
pėdų.

laikrodėlius.
Laikrodi- 

savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:

tau .“susi-

Sausio 10 d. naujos parapijos 
bažnytinis Choras važiuos į Ak- 
roną vaidinti teatrą “Katriutės 

I Gintarai”. Gavo ųžkvietimą 
nuo LRKAS. 178 kuopos.

Dar vienas naujas parapijie
tis. Pereitą sekmadienį Kun. 
A. Karužiškis pakrikštino Si
mono ir Marės Baranauskų, 
(nuo 1434 E. 65 St.), sūnų, ku
riam vardas duota taipgį Si
monas.
nauskas ir Konstancija Kan- 
čiutė.

kitur.
6704 Superior av. Cleveland, O. 

FLorida 6791-R
PAULINA šTAUPIENū

Kūmais buvo F. Bara- i 
t •k 
t

□j O ROSEDALE oj
'Ory Gleaning Go.s

kfJS HEnd. 7906 t
C. F. PETRAITIS, Prop. 4.
6702 Superior Ave., |

BŪTINAI REIK PARDUOTI
7005 Superior avė. saldainių ir 

delicatessen krautuve ir lengvų už
kandžių užeiga. Greta teatro. Par- 
siduos už mažą kainą. Matykit Zi- 

ir' reikalingas" darbas F1™: 22.87. Pl’ofessor avc - nrbn 
kreipkitės tiesiog.

direktorius 
Liet. Salės 
pardavinėti

1112 Kenilworth avė., 
st., saldainių krautuvė, 

( biznj, renda $25 mėn. su 
namu. • Jeigu turit $500 
galit pirkti. ’ Matykit 
2287 Professor avė.

arti W. 14 
daro gerą 
4 šeimynų 
ar mažiau 
Zimerman,

Vokieškij importų delikatessen 
daugybe importuotų saldainių. I 
siduos už žemą kainą. Ateikit pa
matyt ir atsineškit šį skelbimą su 
savim, gausit dykai saldainių.

1492 E. 55TII ST., arti Superior.

su

J IEŠKAU DARBO NAMUOSE
Kam reikalinga gera patyrus mo

teris prie namų darbo, vaikų prižiū
rėjimo arba sergančių kreipkitės 
LL-. Yarns 4930 Superior Ave.

Parsiduoda Farma
10 akrų Farma, randasi prie pe

ro kelio Middle Ridge; su
omaniniui nuo i cun., uco pcu ei 
tame susirinkime jie net teis
mu grąsino jeigu nebus išduo
ta kas rašė, o “Dirvos” redak
torių siūlė net iš draugijos iš
mesit 
juos.

už talpinimą žinių prieš 
A. Padegimas.

ŠTAI KUR GALIT PRISIRUO
ŠTI PILIETYBEI

Sekančiose vietose Lietuviai 
gali pasimokyti išsiėmimui ant
rų pilietybės' popierių patapi- 
mui pilnais piliečiais-:

Broadway Library, Broadway 
ir E. 55th St., ketvirtadienio V.

Glenville Library, 660 Park
wood drive, trečiadienio vak.

St. Clair Library, St. Clair ir
E. 55 st., ketvirtadienio vak.

South Library, Scranton
Clark avė., trečiadienio v.

Collinwood Library,
152nd St., pirmadienio

John Adams School,
116th St., pirmadienio

Roosevelt School,
St., Euclid Village., piiynad. v.

Woodland Ave Bath House,
E. 93 ir Woodland, trečiad. v.

Citizens’ Bureau, Old Court fj 
House, trečiad. ir ketvirtad. v. p

Kurie dirba naktimis, spe- p 
cialės klesos yra antradienio II 
ryte 9 vai., Citizens’ Bureau. ' fl

Pamokos buna nuo 7 iki 9 v.
Lankydami tas klesas šutau • i 9 

pysit vargo, laiko ir išlaidų ga-1 p 
vimui pilietybės popierių.

Visų informacijų apie pilie- i P 
tybę kreipkitės į Citizens’ Bu- fl 
reau, Old Court House.

Paskutinė card party. Perei
tą antradienį atsibuvo paskuti
nė vieša prieš adventus “card 
party”. Adventų laike card 
partės vietą užims “bingo”, 
nauja pramoga.

Naujas choras. Jau CoUin- 
woodieciai susilaukė ir kito 
naujo choro, būtent priaugan
čiųjų arba vaikų choro. Jau 
susirašė apie dvidešimts mer
gaičių ir berniukų. Mokinasi 
gražias mišias ir Lietuviškas 
giesmes, kurias neužilgo teks 
išgirsti ant ankstyvųjų mišių.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šių patogių valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

Visokios Gėlės del Vestu-
V’Ų’ Ea‘dotuvių ir kitiems 

uįSf-J reikalams Vainikai nuo $5 
aukštyn.

S. Ambroziak Endiefttt 2191

Nuo “Katriutės Gintarų” va
karo Spalių 18 d. liko gryno 
pelno 853. Rep.

KAMBARIAI ANT RENDOS
Dviem vyram kurie nori gyvent ar
ti Lietuvių centro. Gerai Įrengti.

Kreipkitės pas V. P. Banionis, 
1355 Giddings Rd.

MOTORAMS ALIEJUS 
Garantuotas motorinis aliejus— 
5 cal. 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

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

kur su visais teisiu reikalais 
Lietuviai. Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi ta
rės teisingą patarnavimą

y

i

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UžKVIEčIAM VISUS.

J. C BLASER
Hard ware

6933 Superior Ave.
Langų Ventiliatoriai 

Milo Juostos Durims Apkalstyt 
Pašaukit mus, mes sudedam iš

muštus langų stiklus.
Darom raktus. End. 0280

i EAST 79th STREET STUDIO

PARSIDUODA ŪKĖ
42 akrai žemės, su geromis tro

bomis ir ūkiškais Įrankiais. Butas 
su visais įtaisymais: elektros žibu-1 
riai, bėgantis vanduo, suros ir tt. i 
Mažas sodelis, 8 akrai ganyklos.1 
Vieta labai smagi, prie pat mieste
lio, prie gero, elektra apšviesto ke
lio. Visi produktai parsiduoda ar.r 
vietos. Gale lauko yra įrengta gy- i 
vulių pjovykla' nesanti gražų pelną 
savininkui. Jokių skolų nei “morgi- 
jių” nėra. Parsiduoda už $4,600. 
j mokėt $1,50, likusi dalis išmokėji
mui lengvomis išlygomis. Ant nuo
savybės mieste nemainnma.
V. S. JOKUBYNAS, HART, Mich.

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

Artistiška Lietuviška Fotografijų Galerija su 
Moderniškais Įrengimais.

EKSTRA! Specialiai Kalėdiniai paveikslai! Jeigu ne
galit atsilankyt Lietuvoje ypatiškai, pasiuskit savo 

giminėms savo ir savo šeimynos fotografiją — 
suteiksit jiems didelį džiaugsmą. Specialiai 

pigios kainos dabartiniu laiku.
Visokis fotografavimo srityje darbas yra musų

A. S BARTKUS, Savininkas
1197 E. 79th Street Henderson 3535

ir

E.856 
vak. 
3817 
vak.

E. 200th

E.

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

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

už mažiausia pinigų”

(THOMAS) 
Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko)

TELEF. HENDERSON 8068

II n u
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KOKIE JŪSŲ 
RŪPESČIAI?

\ Kokios nuolatinės mintys jus vargi
na? Ar apie jūsų finansus, jūsų 
darbą, jūsų bizni ar namus? Ar 
perdaug savos kurių negalit pasi- 
sisakyt ir sav ‘©draugams? Atei
kit pas mus su jomis. Naudokitės 
musų patyrusia pagalba, viskas 
užlaikoma paslaptyje.

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

Friendly Councel Clinic 
2027 EAST 105TH STREET 

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

CEdar 0471.

Į Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

V'ALĖDŲ DIEDUKAS sako: Da-
bar jau laikas siųsti Kalėdoms 

Dovanų keletą Dolarių giminėms jei 
norit kad gautų prieš Kalėdas.

Pralinksminkit juos parodydami 
jog prisimenat, nors šiais sunkiais 
laikais daug pasiųsti negalit. Į

Tuoj kreipkitės Į “Dirvos” Agen
tūrą, o pinigai bus nusiųsti laiku— • 
prieš Kalėdas.

Per suvirs 10 metų “Dirvos” Agentūra atsakančiai pa
tarnavo Clevelando Lietuvių visuomenei persiuntime pi
nigų Į Lietuvą. “Dirva” siunčia pinigus i artimiausius 
priėmėjų paštus ir pinigus gaunama be jokio vargo — 
tiek kiek buna siunčiama.

Ben BRAZIS Lunch
6400 Superior Ave.

GROSERIAI — RŪKYTOS MĖSOS 
DEŠROS ir kiti produktai.

Ypatingai gaminami skanus valgiai.
Kviečiame šv. Jurgio mokyklos 

moksleivius ant pietų.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi

lankyki! ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.
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| DIDELIS IŠPARDAVIMAS
= 10c maži abrusėliai (wash cloth......... specialiai po 5c =
= 50 ir 65c suknioms materijos. . . specialiai yardas 39c = 
Ę 1.00 ir 1.23 materijos.............. specialiai yardas 83c =
2 Gražios moteriškos pirštinaitės................... pora 1.95 =
E ' $1 ir 1.25 Rayon apatiniai ................ K............. po 83c =
2 PAS MUS YRA LIETUVĖ PATARNAUTOJA
= GEORGE L. SCHLATHER r
~ 6616 Wade Park Avė. - =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin?

“Dirva” taipgi parduoda Laivakortes i Lietuvą
Kurie rengiatės keliauti Lietuvon turėkit mintyje kad 

“Dirvos” Agentūra geriausia jums patarnaus išrupini- 
me dokumentų ir sugryžimui popierių.

Kitą pavasari “Dirva” rengs didelę Ekskursiją i Lie
tuvą — ruoškitės ir jus sykiu važiuoti.

Gaukit gimimo metrikus. 
Jau yra kalbančių kurie ki
tą pavasari važiuos Lietu
von. Taigi, kurie nesat 
Amerikos piliečiais pasirū
pinkit iškalno sau gimimo 
metrikus gavimui Lietuvos

paso. Turit gana laiko, pa
lengva parašykit savo gi
minėms Lietuvoje, lai nuei
na j jūsų parapiją ir išėmę 
metrikus atsiunčia. Turė
sit viską gatavą kada rei
kės.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.


