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IR DARBININKŲ ŽINIOS

KOMUNISTAI GAVO
MUŠTI IR IŠVAŽI

NĖJO

SOVIETAI SUŠAUDĖ 
1,000 KAREIVIŲ

I Londonas.!— Vienas An-I 
glas inžinierius, tik ką su-|maŽGj ukėį mįrė 

Įgryžęs iš Rusijos, sako pats]vus garsi darbini 
matė kad kaip sovietų ka-|]u gynėja, 
reivių sukilimą malšinantįjį sugyveno visą 100 metų 
slapta sovietų policija (Og- įr paskutiniais keliais me- 

Ipu) išžudė apie 1,000 karei- tais sir o-o.
[vių. Kareiviai buvo negin- Darbininku unijos ja mi- 
Ikluoti, bet Ogpu policija žu- ni gedulingai. ' 
|dė juos visomis pusėmis.] j; —

> šaudymui,

MIRĖ DARBININKŲ
REIKALU GYNĖJA

Washington. — Netoli čia 
1 seniau bu- 

|vus garsi darbininkų reika- 
“Motina” Jones.

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžiu kas sA-vaite Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Mntipe Prenumerata: '

Suvienytose Valstijose..........,......... 52.00
Kanadoje ir Meksikoje...........; 2.50
Lietuvoje ir kitur................ 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašv- 
mo, ne nuo Nauju Metu, ir mokas? iškalno. 
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Gaudami Amerikos Lie
tuvių. laikraščius mes čia 
Lietuvos provincijose ypa
tingai vaduojamos ‘Dirvos’ 
ir “Vienybės” reiškiamais 
Amerikos Lietuvių tauti-

Washington. — Gruodžio] 
d. susirinko Suv. Valstijų] 

71-mo Kongreso paskutinis] 
posėdis apsvarstymui neku-j 
liu svarbesnių dalykų.

Kongreso atidarymui su
važiavo iš New Yorko ir iš] 
kitų artimų miestų gaujosi 
komunistų, kurie i.___ 1.
raudonas . vėliavas norėjo 
Įsigauti į kapitelių. Jie rė
kavo ir stūgavo kaip lauki
niai. Policija, pradėjo juos 
vaikyt nuo kapitoliaus laip
tų, paleista keletas šūvių ir 
panaudota akis ėdančios 
bombos atsikratymui rau
donųjų. Keletas komunis-

OKLAHOMOS KASYKLO
SE UŽMUŠTA 506

Lutie, Okla. — Lapk. 29 
d. Įvyko angliakasyklos eks
plozija, kurioje užmušta a- 
pie 15 darbininkų. Tuo lai
ku ten dirbo apie 60 vyrų.

Bėgyje pastarų 38 metų 
Oklahomos valstijoj įvyko 
19 didelių katastrofų kasy
klose, kuriose užmušta viso 
506 darbininkai,

Šymet ten įvyko jau trys 
didelės eksplozijos.

Suv. Valstijose visose an- 
gliakasyklose kas metai už
mušama po apie 2.800 dar
bininkų ir apie 200,000 su-

' žeidžiama. Tai yra sulygi
nus 'mažai su atsitikimais 
pirmįau, nes dabar įvesta 
visokiausios atsargas, net
ir nųrinkimas anglies dul- tą pačią . dieną ąutobusąis 

" kių,f kurios' buna priUžašti-, išvažinėjo atgal, ir nors ti- 
mi daugelio sprogimų.

2

.„i”“ jį palaidota Mt. Olivet, I niais idelais, todėl ir šiame
Žemės Drebėjime Už- Slistoius šaudjnnui, matė m., gale penkių darbininkų, I laiškelyje bus paliesta šiuo- 

mušta 257 Jaoonai Ogpu ągentai nusiva-1 užmuštų darbininkų kovose se laikraščiuose iškelti
D surakintus šimtus kitų ug savo teises keliolika me- klausimai.

mc^£mės dobėte Ji buvo išsireiš- Mums Lietuvoje matosi
XbSSho S^57 žS n'T ’ kus jog "dėsianti būti pa- nemažai kas pas Amerikie-
pusiausaho žuvo f zmo Tas pats inžinierius saKO i laidota šalę ju. Tos kapinės " ' ’
nes, 340 kitų sužeista, apie'taįpgį pats '—,L= —i • - -1
25,000 liko be pastogių. ‘

matė areštavi- 
| mą Rykovo, ■ liaudies komi
sariato pirmininko.

NUO STAIGAUS ŠALČIO] ----- ]-------
MIRĖ APIE 100 ŽM. .

Pereita savaite Suv. Vai- 
nešdami stUas perslave -staigus sal- 

‘čiai su pūgomis, sniegu už
versta miestai. Nuo šalčio 
tiesioginai ir netiesioginai 
neteko gyvasčių apie 100 
žmonių.

Ypatingiausia buvo tai 
Lapkričio 26 diena, kada 
siaučiant baisioms pūgoms 
ir smarkiai šalant girdėjosi

TAI PINIGO UŽ TAKSUS
Per pirmus šių metų še

šis mėnesius ,48 valstijos su
rinko taksų už gazoliną nuo 
automobilistu $230,600,000; 
gazolino sunaudota per še
šis mėnesius 6,809,853,076 
galionai.

Spėjama kad per visą šį 
metą išeis 15,400,000,000 ga-

čius gero, bet daug ir ne- 
Tarpe gerų geriau-yra ^Amerikos organizuotų gero. Tarpe gerų geriau- 

darbininku paminklas. Jo- sįų darbelių, su džiaugsmu 
se palaidojama unijistas an- atžymėti tenka Amerikos 
gliakasis visai dykai. | Lietuviu energija apvaikš- 

“Motina” Jonės buvo la-jciojant "šiuos Vytauto Di- 
bai narsi ir iškalbi, mokėjo džiojo 500 jubilejaus metus", 
perstatyti darbininkų pade- Tai begalo stambus Ameri- 
tį labai dramatiškai, ir da-, Riečių pasikilnijimas musų 
lyvaudavo didžiausiuose su- istorija pagražinti ir tau- 
judimuose darbininkų prieš tos garbę paaukštinti. Šis 
darbdavius. vjsu pilniu Lietuvos sunu ir

Jai mirus paaiškėjo kad dukterų darbas Amerikoje 
ji visą savo turtą, $6,000, pagalios tampa apvainikuo-

I Lietuvių energija apvaikš-

paliko darbininkų reika
lams.

tau- 
piie

nors

riniai broliai aukščiau išdė
stytus kultūros darbus dir
ba labai sunkiu ekonominio 
gyvenimo krizės laikotar
piu, kuomet paprastai pas 
lengvadvasius žmonelius ti
pas nupuola, energija nebe- 
tesi. O čia nenupulta ir te
sėta! Reiškią, musų 
tiečiai neprisiskaito 
lengvadvasių\...

Tačiau yra dalykų,
ir antraeilių,, kurie ne visai 
gera kryptimi pas Ameri
kos Lietuvius vyksta. Te
gul jų ir mažiau, bot porą 
.reikia priminti.

Ne visai sveikas apsireiš
kimas yra įtraukimas Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje politinėn partijų ko
von, kurios taip norėjo po
ra-trejetas asmenų, pasiva
dinusių save “socialistais”, 
bet tikrumoje gudrių poli
tikos biznierių, šymet SLA. 
seime įvykus kova, tikru
moje nėra tai kova, kaip 
sakoma, tarpe “gerų Lietu
vių” ir “Maskvos agentų”, 
bet kova tarpe socialistų ir 
komunistų, arba, dar tiks
liau išreiškus — tarpe pra
laimėjusio Grigaičio ir lai
mėjusio jo ‘“učniaus” Pru- 
seikos. Ta. .jų kova tęsėsi 
labai šėpai,, tik šymet Gri
gaičiui' pasisekė patrauki/ 
tautininkus į savo puse ir 
sumušti savo priešą. Dabar 
jie pasikeitė rolėmis: Gri
gaitis — laimėtojas, Pru- 
seika — pralaimėtojas. Ko
kia iš to nauda Susivieniji
mui? Jokios. O nuostoliai 
dideli! Aikvonės pinigų ir 
energijos prieš seimą, bylos 
ir nauji aikvoįimai po sei
mui. Grigaitis, svetimais 
nagais išsikasęs iš karštų 
pelemj keptas .bulves sau • 
juokiasi ir ruko storą poli
tišką cigarą, o Susivieniji
mas gydosi nudegintus sa
vo pirštus....

(Nuo Redakcijos: Gerb. 
Sirvydui šitą rašant įvyko 
musų gyvenime — toje sri
tyje kurią apkalba —, dide
lė permaina, ką patirs ir 
dabar ateinančių iš Ameri
kos laikraščių. Dabar Gri
gaitis pradeda gailėtis kad 
su tautininkais susidėto.)»

Todėl negalima sutikti su 
kai-kurių džiaugsmin g a i s 
šukavimais: “Laimėjom ko-

tas p. Karpavičiaus nauju 
veikalu — “Vytautas Didy
sis?, — kurio ir mes čia 
Lietuvoje laukiame bebai
giant leisti.

Gražus žygiai ir kitose 
Amerikiečių gyvenimo sri-

ta”Eista - to komnnE Ponija valstijoj). |lion, galino ir už ji vie- 
tai labai norėjo, kad paskui--------------|“1 ]°S su™ks
galėtų šaukt apie “kapita- HINDENBURG AS DIK- $515,000,000.

TATORIAUJA Į Taksų už gazoliną sugal- 
Berlinas. — Vokietijos,vojimas pagimdė valstijoms 

ręichstąge neprieinant prie naujus milžiniškus ineigu 
susitarimo, valdžia pasiry-, šaltinius. 
zo įvesti reikalingus taksus, 
be šeinio nutarimo, išgelbė-l 
jimui Vokietijos iš finansi
nio krizio. Šaliai grąso pa- 
voius, o seime susėdę atsto
vai varo politikas ir žiuri 
tik. kaip partija diktuoja. Į

listų brutališkumus”.
Pašturmavę, komunistai

kėtasi riaušių pasikartoji
mo, daugiau nieko neapsi-

Sustreikavo 92,000 škoti- reiškė.
jos angliakasių. Londonas, Prezidento raštas
— Lapk, 30 d. sustreikavo Kongresą atidarant buvo. 
92.000. Škotijos angliakasių. | skaityta Prezidento Hoover 
Valdžia deda pastangas su- pranešimas nurodantis kas 
taikyti ir ragina da.rbimn- reįkįa daryti šalies reikalų 
kus gryžti dirbti įki bus su- pagerinimui ir kaip stovi 
■tartys tarp darbininkų ir dalykai dabar viduj ir san
dą rbdavių padaryta. I įįkiuose su užrubežiais.

Valdžios nauju kasyklų | Prezidentas pareiškė jog 
Įstatymu įvesta 7 A valandų galyje darbai pradės ge'rė- 

•ti, ir prašė kongreso nutar
ti $150,000,000 sumą vary
mui viešų darbų sekančių 

... j i j šešių mėnesiu bėgiu, kad papeikimų _ darbda- davi;s norg kfek rbo be.

Prezidenio raštas

darbo diena.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green iš-1 
leido į 
viams už mažinimą algų 
tų darbininkų kurie dar 
dirba, po priedanga sunkių 
laikų.

Pašalpa bedarbiams. Ge
neral Electric Co. Įsteigė 
bedarbių fondą, i kuri kiek
vienas tos kompanijos dar
bininkas dirbantis pusę lai
ko ar daugiau mokės 1 nuo
šimtį savo uždarbio bėgyje 
Gruodžio mėnesio. Kiek Į 
tą fondą susirinks iš darbi
ninkų, tokią pat sumą da- 
dės ir pati kompanija. Apie 
35,000 tos kompanijos dar
bininkų turi duoti 1 nuoš. 
savo uždarbio į tą fondą.

darbiams.
“slapieji” veikią

Padrąsinti praeitais 
kiniais ir laimėjimais 
hibicijos priešai/ kongresui 
susirinkus pradėjo vienas 
už kito siūlyti bilius prohi- 
bicijos sumažinimui, net ne
susitarę imtis darbo bend
rai. Vieni siūlo bilius kad 
tuoj butų pavelyta daryti 
ir pardavinėti 4 nuoš. alus, 
kiti ruošia referendumą iš- 
balsavimui prohibicijos li
kimo.

Reiškia, jau prasideda 
tikras - veikimas toje link
mėje, kuris vistiek atneš 
savo vaisių kada nors.

rin- 
pro-

BRAVORN1NKAS KVIE
ČIA PERSITIKRINT

Milwaukee, Wiš. — Gar
sus bravorninkas Pabst sa
ko kad Amerika tuoj at
gaus alų ir jis ruošiasi prie 
alaus gamybos. “Sausuo
sius” kurie netilti kad 
ginanti gėrimai kada 
sugryš, jis kviečia į 
bravorą persitikrini'.

ITALIJA DIRBA KITOMS 
ŠALIMS KARO LAIVUS

Roma. — Vienuolika val
stybių, Įskaitant ir keturias 
pietų Amerikos valstybes, 
turi užsakę Italijoj sau 
riškų laivų. Dešimtyje 
vų būdavo jimo įstaigų 
minama net 44 kariški

Tarp laivų užsakytojų 
ir Rusija — jai stato 
karo laivus.

vai.
yra 
tris

svai- 
nors 
savo

ka- 
lai- 
ga- 
lai-

150,466 ūkės išnyko per 
10 metų. Statistikų biuro 
žiniomis, šioje šalyje per 10 
metų ūkių žemės sumažėjo 
2.3 nuaš., arba 150,466 ūkės 
tapo likviduotos.

Cenzo surašė parodoma 
jog dabar yra 6,297,878 ti
kės. Daugiausia ūkių pa
naikinta Naujoj Anglijoj.

Vakarinėse valstijose ti
kiu skaičius padidėjo kulti
vuojant dykas žemes, bet 
ūkių padidėjimas tose vals
tijose neatlaikė didesnio su
mažėjimo ūkių rytinėse val
stijose.

Prieš 1920 metus ūkių 
skaičius vis eidavo didyn.

FRANCUZIJA GALI SU- 
TRAUKYT RYŠIUS SU 

SOVIETAIS
Paryžius. — Delei sovie

tų carų įtarimo kad Fran- 
euzija ruošė karą prieš Ru
siją, vienas įtekmingiausių 
Francuzijos laikraščių, “La 
Matin’’ reikalauja Francu
zijos valdžią pertraukti su 
Maskva diplomatinius ry
šius.

“Matin” sako, “geistina 
butų kad Maskva turėtų 
gana drąsos atšaukti savo 
ambasadorių iš Paryžiaus 
pirm negu užgauta Francu
zijos valdžia jį išvys”.-

TUNELIS Iš EUROPOS 
Į AFRIKĄ

Nors tas išrodo nuosta
biu dalyku, tačiaus tai yra 
sulyginamai mažmomis ži
nantiems geografiją.

.Tarp Europos ir Afrikos 
yra visai siaura pertaka iš 
Viduržeminių jurų į Atlan- 
tiką. Europos ragas ar
čiausias Afrikai yra. Ispa
nijos žemė. Afrikoj Ispa
nija irgi turi koloniją, tai
gi nori prakast tunelį po ta 
pertaka ir susisiekt su Af
rika paliekant vandenį virš 
galvų.

Viskas ko reikia tai daug 
pinigų, nes' tunelio išbuda- 
vojimas brangiai atsieis.

Nušovė du policijantu. 
Macomb, Ill. — Vienas plė
šikas pasirodė labai gabus 
šaudyme. Ties policijos sto
timi keturi policijantai no
rėjo jj suimti; jis du juos 
nušovė, bet vienas mirštan
tis peršautas policijantas 
spėjo dar ir jį nudėti. Kiti 
du policijantai irgi buvo su
žeisti.

Vagystės padidėjo. Žinios 
iš 700 Amerikos miestų ro
do kad nuo Birželio mėne
sio vagystės šioje šalyje ėjo 
daugyn. Taipgi išdalies pa
didėjo skaičius ir visokių 
prasižengimų.

Pilsudskis atsistatydinęs 
iš Lenkijos premjero vie
tos del nesveikatos. Savo 
vieton pasodino pulk. Sla- 
weką. Bet senis dar vis 
diktuos valdžios reikalus.

NESISEKA PRIRODYT 
SUOKALBIO

Paryžius. — Maskvoj ve
damos bylos prieš aštuonis ninauuccių Sj»c>uuiv o.±- 
suimtus neva suokalbinin- tyse Lietuvą džiugina. Į val
ktis ' nuversti Sovietų, ’vai-Sus ' atšižymęjimai Anleri- 
džią su pagalba Francuzijoskos Lietuvių sportininkų; 
ir kitų šalių juokinga pusė visose kolonijose kulturi- 
yra štai” kokia. Visi apkal- Į niai vakarėliai ir koncertai; 
tinimai remiama ant prof. Į nenuoalsių linksmojo meno 
Ramzino “išpažinties”, o jis pionierių, pp. Vanagaičio ir 
išpasakojo kad Francuzija Olšausko maršrutas — vis 
darė suokalbį su Rusijos tai rodo Lietuvių dvasios 
caristais nuversti komunis- užjūriuose gajumą.
tų Valdžią 1927 ir 1928 me-i Praėję Amerikiečių tau
tais., Tuo tarpu atsišaukia' tinių organizacijų seimai, 
brolis to kuris sako buvęs iš kitos pusės, parodė nors 
tarpininku ir praneša kad j ne visuotiną, bet vis dėlto 
tas tarpininkas jau miręs žymų tautinės dvasios bud- 
1924 metais. 1 rūmą ir jos vis laimėjančia

Anglijos valdžia davė įsa- kovą su kenksmingais 
kymą savo ambasadoriui tuvybei gaivalais. 
Maskvoje užprotestuoti so-, Laivakorčių Agentų 
vietų vyriausybei už maišy- met išrengta ilga eilė 
mą Anglijos vardo toje ne-kursijų Lietuvon Įrašė 
va “konspirativėj” byloj. j — y---- /•-- 1 11

Lie-

14 UŽMUŠTA-
Guadalupe, Meksikoj, iš

tikus traukinio susimuši
mui ir užsidegus cirko va
gonams užmušta mažiausia 
14 žmonių ir apie pora de- 
sėtkų sužeista.

Kerenskis nenori valdyt.] 
KerensŲs, kuris' po caro 
užėmė valdžią, bet paskui 
buvo bolševikų išvytas, da
bar gyvena Paryžiuje, kur 
praleido < 
nuo išbėgimo iš Rusijos. Jis 
sako nenori pats vai 
norėtų matyt šalį iš 
iš tranų komunistų,

šy- 
eks- 
mu-

] sų šymetinės kultūros isto
rijon stambų faktą.

Alpų kalnuose šią vasarą 
iki .Rugsėjo- pabaiga užsi
mušė 26 kalnų laipiotojai, 
neturėjusieji tinkamų vado
vų. Alpų aukščiausi kalną, 
Mont Blanc, aplankyti ima 
dvi dienas, kas su maistu, 
vadovu ir nešėju kaštuoja 
$80. Taigi mažai kas sam
do vadovą, na ir patenka į 
mirties nagus.

Pagalios musų gg. konsu
lų pastangom įsikūręs Lie
tuvių Ekonominis Centras, 
savo pirmutiniais žingsniais 
pažymėjo Amerikiečius tau
tiečius sveiku savo rytojaus 
reikalų supratimu.

Ir daug, dar daug kas 
pas Amerikiečius brolius . .
gražaus ir gero galima bu-1VU prieš komunistus : nes 
tų čia paminėti, — beje, rėi- tuoj vaizduojasi to tariamo ii i ii • i __.i • _ .• n” Įminei _  ličiai-ktų dar labai stambiai pa
brėžti tą kad musų užjuri-

‘laimėjimo” kaina — pasi- 
(Tąsa ant 3-čio pūsi.)

la raryziuje, Kur 
daugiausia laiko 
m o iš Rusijos. Jis

3C UŽMUŠTA
Porto Novo de Cunha, Brazi-1 

Ii jo j, gelž kelio stotyje sprogus ] 
vagonui pilnam dinamito, suar
dyta trys budinkai ir užmušta 
36 ypatos.

TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas. 
Užrašykit saviškiams Į Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 

metuose pralinksminsit visą kaimą. ★ Taipgi užrašyki! 
“Dirvą” savo giminėms ir draugams gyvenantiems Ame
rikoje ir kitose pasaulio dalyse. Jei negalit ant metų tai 
nors ant puses metų — pusei metų puse kainos.

Atnaujinkit ir savo prenumeratą metams ar nors pusei.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

Korespondencijos
TRr^l-I ta. Pernai metą per tiek

L * IniL-n ii7.Tniifit.fl. 1.K17 irpat laiko užmušta 1,517 ir 
29,211 užmušta. Ištisą me
tą pernai užmušta 1,992 ir 
sužeista 35,648.

. Kriaučiūno koncertas, 
kričio 23 d., sekdamie- 
vakare, L. M. D. salėje 
buvo koncertas žinomo 
liniuko K. Kraučiuno, 
is kitados gyveno Cle- 
inde, 'paskui, pasekda- 
> kitus Lietuvius artis- 
lankėsi Italijoj, kur to- 

. lavinosi dainavimo, o 
ilankęs Lietuvoje buvo 
mtas į Kauno operą, bet 
kui atleistas.
u K. Kraučiunu šiame 
įcerte dalyvavo ir vieti-
solistas A. Sadauskas, ___ _ _______ ______

)gi buvęs Italijoje ir mo- nijos darbininkų ant pensi- dnTnnTnnnn Tiorlll • _ __  n ~’_

DAYTON

Užmušimai. Automobilių; ties 
nelaimėse Pittsburgo sri
tyje savaitės bėgiu užmuš
ta dar kelios ypatos ir to
kiu budu iki šios savaitės 
pradžios šymet jau užmuš
ta 179 ypatos ir 3,483 kitos 
sužeista. Pernai per visą 
meta užmušta 180, sužeista 
5,400.

Pennsylvania gelžkelio li-

ęsis dainavimo. Jiedu |jų yra 9,961. Tik šios 
djoje ir susipažino. K. vaitės pradžioj paleista 
ručiuno pasirodymas čia Į pensijų 98 darbininkai 

tarnavę ilgus metus.
Nuo pensijų įvedimo

sa- 
ant 
iš-

, dar tik pirmu kartu. 
Iraučiunas savo maloniu 
matišku tenoru sudaina- dabar ta gelžkeliu kompa- 
daug gražių arijų iš ope- nįja turėjo viso 24,415 dar- 
ir na j ausiu Lietuviškų I bininku, kurių gyvi yra pa

nų ir liaudies dainelių, minėti" 9,961.
Sadauskas taipgi daug 

navo ir gana sunkių mu- 
os kurinių ir paprastų] 
idies dainų, ant galo abu’ 
iu sudainavo visą eilę 
itų, kas labai puikiai iš- 
. Abiem artistam akom- 
ravo Milda Virbickaitė. 
Publikos buvo neperdau- 
,usia, gal but kad 
gerai koncertas 

t. Antras’dalykas 
učia bedarbė.
Bedarbės pasėkos.
iarbės, daugybę šio mie- 
i žmonių šelpia įabdarin- 
| draugijos.* 
Kaipo bedarbės keisteny- 
yra čia susidarius čiela 

lonija visokio amžiaus 
rų, viso 278, kurie pasi
nė iš medinių ‘dėžių sau 
įdynes ir gyvena. Turi 
t savo majorą-tvarkvedį 
lirinkę. Miešto valdžia 
vo įsakius jiems išsiskir- 
fti, bet apielinkės gyven- 
jai juos užstoja, sako jie 
ra jokie piktadariai, tik 
ip suvargę žmonės; dau- 
ausia seni ir negalinti nie- 
ir darbo gauti. Daugelis 
Ipia juos.
Ištikrųjų, žmogus žiuri ir 
vo akim nenori tikėt kad 
nerikoje, tokioje turtin
ėje šalyje, panašus dalykai 
:dasi. Juozas Virbickas.

iki

dėję sau rankas snaudžia. Į į 
Jeigu tik šokius sūri 
o prakilnesnių dalykų 
tikėk. Kaip girdėt, moki-J 
naši kokį tai veikalą jau i! 
antras metas, bene bus la-l 
bai didelis perstatymas kadi 
taip ilgai ima išmokt.

Pirmiausia noriu tarti 
kaslink jaunimo. Musų jau-j 
nimas žengia į ištautėjimą, 
o keno tai kaltė? Kaltė mu
sų pačių narių. Jaunimas 
iš musų nieko negali pasi
mokyti. Mes patys nieko 
neveikiam ir jiems nėra 
progos.

Prie SLA. yra vaikų sky
rius, kodėl nebūtų galima 
iš to skyriaus padaryt jau
nuolių kuopą? Kuomet jie 
turės savo kuopą, su pata
rimu senesnių narių galės 
sau veikti ir tokiu budu su
silaikys nuo ištautėjimo. 
Tas sumanymas buvo pa
kelta keli metai atgal, bet 
nemąstantieji apie ateitį jį 
atmetė. Butų labai geisti
na kad tą dalyką,SLA. 105 
kuopa apkalbėtų savo se
kančiame susirinkime. Mes 
turim rūpintis apie jauni
mą. Jeigu rūpinsimės ‘tik 
tiek kiek iki šiolei tai po 
metų kitų musų jaunimas 
mums liks svetimas.

Vytauto minėjimas. Vie
tos katalikai rengė Vytauto 
paminėjimą. Atrodė lyg Vy
tautas prigulėtų tik katali
kams. Labai peiktinas da
lykas. Šis apvaikščiojimas 

; turėjo
Lietuvių, kaip padaryta ki
tose kolonijose,, o ne vienų 

, katalikų. Jeigu kitur ka- 
i talikai su tautiečiais susi- 
1 dėjo tai ko čia turėjo būti 
i fanatiškesni ir sau vieni,
■ maža saujelė, rengti tokį 
į didelį istorišką apvaikščio-
1 jimą? Bažnyčios skiepe pu-1 
1 sė tuzino pąrapijonų susi

rinko. ir dar kviečia sveti-
■ mus kalbėt, rodos sarmata
■ butų pasirodyt Ameriko- 
į nams. Bet ką darysi, jeigu

butų turėję protingesnį ko- 
. mitetą butų kitąi'p išėję.

Iš Daytono.

girnas geras" dalykas, bet 
reikalinga žiūrėti kad butų 

iš to.
Girios čiulbųtis.

Šji Kanados
|| Naujienos [

į Į nauda GERIAUSIA 
DOVANAVytauto paminėjimo va

karas. Lapkričio 27 d. pa- j 
rapijos salėj atsibuvo kata
likiškų draugijų sąryšio ini- 
ciativa surengtas paminėji
mas Vytauto 500 metų mir- 

sukaktuvių. Progra
mas buvo gana geras. Va
karo vedėjas V. Dumašius 
programą vedė tvarkingai. 
Choras sudainavo keletą 
dainų, choro vedėjas Pra
nas Ambrozaitis gan vyku
siai sudainavo solo. Jaunas 
Vytautas Vilimaitis griežė 
smuiką. Jam tiktai reikia 
ir toliau lavintis, jis turi 
talentą, liks geru smuiki
ninku.

Kalbėtojai abu pasakė il
gas ir geras kalbas: Adv. 
P. V. Česnulis iš Clevelando 
kalbėjo Lietuviškai, o vie
nas Amerikonas, naujai iš
rinktas teisėjas, Angliškai. 
Klebonas irgi mėgino kal
bėti, bet jo kalba išėjo silp
nai. Publikos pagal tokio 
vakaro svarbumo buvo per- 
mažai. Turbut del to kad 
nesenai, kuomet buvo su
rengta koncertas Vanagai
čiui ir Olšauskui tai klebo
nas su savo gizeliais darė 
boikotą, o po koncerto net 
barė tuos Lietuvius katali
kus patriotus kurie koncer
te dalyvavo — juos apšau
kė j net atskalunybės rėmė
jais. Taigi, dabar atėjus 
parengimui tų kurie boiko
tavo kitų gerą darbą, tie iš
bartieji neatsilankė, nes čia 
buvo dainuojama to paties 
“atskalūno” A. Vanakaičio 
dainos. Nebuvo ir tų kurie 
yra rėmėjai ir draugai Va
nagaičio ir Olšausko, tų 
vienatinių musų artistų, po 
visą Ameriką pragarsėjusių 
ir visų mylimų.

Patvirkusio ubago meto
dą nepasisekė: lašiniai gar
dus, bet špyga per "kišenių 
tam geradėjui.

Asistentas.

TORONTO

MONTREAL
Laimėtojai arklių lenktynė

se. Amerikos dolariai 
brangesni.

Kanados Army and Navy 
Veteranų draugija du kar
tu per metus suruošia lai
mėjimus ant Anglijoj įvyk
stančių arklių lenktynių.

Paskutiniai laimėjimai į- 
vyko Spalių 28 d. Viso ti- 
kietų parduota už $904,366. 
Keturi žmonės laimėjo po 
$60,827.45 (vienas iš Cleve
land, O.), keturi po $22,- 
609.15; keturi po $11,304.57 
ir tt. Iš pilnos apiskaitos 
matyt regis ir keturi Lietu
viai yra,laimėję dovanų.

Vasaros laiku i Kanada 
prisigruda Amerikonų kad 
čia užverčia savo dolariais 
ir Amerikos dolaris lygi- . 
nant su Kanados, atpinga, jums patiems labiausia pa- 
Tada Amerikonai veža čia tinka — «

Artinasi Kalėdos — visų 
laukiama šventė, kadangi 
tai šventei atėjus kiekvie
nas nori kuo nors apdova
noti savo gimines ir drau
gus, ir taipgi tikisi ką nors 
iš kito atminčiai gauti.

, “Dirva” bus puikiausia 
Kalėdų Dovana jūsų inteli
gentiškam draugui ar drau
gei arba giminei, ir dovano
jimas laikraščio parodys jū
sų pačių inteligentiškumą. 
Laikraštis primins apdova
notai ypatai apie jus išti
są metą, o jus jausitės pa
sitenkinę padovanojimu to 
kas jums labiausia patinka.

Duokit saviškiams tai kas

šis-tas iš musų judėjimo
Musų Lietuviai komunis

tėliai tik rėkia, šaukia dar
bininkus burtis į darbinin
kiškas (komunistines) or
ganizacijas, gelbėti bedar
bius. Šymet visoj Kanadoj 
siaučia didelė bedarbė, taip 
ir čia kiti Liteuviai nedir
ba po beveik metus laiko ir 
sulaukė labai skurdžių die
nų, ypač kurie turi šeimy
nas. Daugumui reikalinga 
pagalbos, o tie musų “mie- 
laširdingi” “darbininkų” a-, 
gentai dainuoja kitą gies
mę: jie tik lenda, siūlo savo 
literatūrą, pirkit, duokit pi
nigų, rašykites į musų or
ganizacijas, mokėkit duok
les, o kaslink maisto tai ga
lėsit be jo apsieit, komunis
tiška dvasia galėsit misti. 
Ukrainų komunistėlius jie 
sušelpė, rinko aukas, rubus 
per namus, surengė šokius, 
gavo pelno apie $25 ir ati
davė aniems, bet saviems 
Lietuviams nieko. Mat, Uk
rainai nemoka skaityt mu
sų kalba komunistiškų raš
tų tai jiems reikią finansiš
ką pagalbą suteikti, o Lie
tuviai tegul buna gyvi vė
ju, tik neprivalo atsisakyt 
dykaduonius Maskvos gize
lius šelpti kad jie badu ne
išgaištų.

Lietuviai čia skaito viso
kius laikraščius ii’ progre
suoja, bet ne visi, toli gra
žu. Vienas sako pinigų nė
ra, nors ant niekų pinigus 
mėtyti turi, kitas sako kam 
man laikraštis, verčiau pa- 
ušiu už tuos pinigus, na iri 
kožnas randa užsiėmimo 
pagal savo supratimo ir pa
mėgimo.

Čia turime dvi Lietuviš
kas skaityklas. Viena yra 
komunistų globoje, vardu 
Jaunimo Sąjungos, bet tą 
sąjunga jau krikštysis į ko
munistinę vierą. Ten par
eina visi komunistiniai or
ganai ir “Dirva”, “Vieny
bė” ir “Naujienos”.

Katalikai matydami tai, 
Lapkričio mėn. įsteigė savo 
skaityklą parapijos kamba- 

. ryje, kur pareina katalikiš
ki laikraščiai ir keletas tau
tinių, nes randasi keletas 

. tikrų tėvynainių kurie my
li nepartinius laikraščius 
ir jiems randasi naujų skai 
tytojų.

Vertėtų Toronto Lietu
viams persitikrinti kurie 
laikraščiai yra tikri darbi
ninkų draugai ir mokyto
jai, o ne mulkintojai ir iš- 

1 naudotojai. Skaityklų stei-

i — užrašyki! jiems 
“Dirvą” metams arba nors 
pusei. (Užrašydami galit 
siųsti Lietuvos bonų kupo
nus jau nuo 1931 metų).

“Dirva” liko labiausia 
mėgiamu laikraščiu Lietu
voje, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje — visur kur tik yra 
Lietuvių.

Dabar yra geriausias lai
kas užrašyti nelaukiant Ka
lėdų, nes visiems kuriems 
užrašysite pradėsime siųs
ti nuo to numerio kuriame 
prasidėjo apysaka “Juros

auksą ir atperka savo po
pierinius, pasidarydami pel
no. Šiomis dienomis į Mon- 
trealą atgabenta iš New 
Yorko penki milijonai do- 
larių aukso. Viso nuo Lie
pos 21 d. į Kąnadą Ameri
ka jau atvežė 36 milijonus 
dolarių aukso.

Kanadon buvo atvykę ke
turi Vengrijos didžponiai 
pamedžiot ir apsidairyti ar 
neapsimokėtų .jiems savo 
dvarus Europoje parduoti, 
o apsigyventi Kanadoj. Jie 
važinėjo po Alberta provin
ciją. Išplaukdami atgal Eu
ropon labai pagyrė medžio- Merga”",, kad* skaityto jai ga- 
klės galimybes Kanadoje. lėtų ja pagfikti nuo pat prą- 
Jas, kaip žinoma, gina ir 
musų ristikas Jack GansonJ 
kuriam teko medžioti Que
bec provincijos giriose:

Kas del apsigyvenimo, šie 
Vengrai sako , jog Kanados 
farmeriuS' tos pačios bėdos 

įvargina ką ir Vengrijos —- 
perpigi javų kaina. Jeigu, 
sako jie, Kanada, Vengrija, 
Suv. Valstijos, Argentina ir . 
Rusija susitartų kviečių ga
mybą kontroliuoti tada nu
sistatytų pastovesnės kai
nos ir visiems javų augyto- 
jams butų gerovė.

Montreale įsikūrė biznie
rių komitetas ištirti kaip 
galima daugiau darbų pa
gaminti bedarbiams. Pini
gų ar pašalpos šis komite
tas bedarbiams neteiks.

Miesto valdyba paskelbė 
kad miesto darbams dirbti 
samdys .tik vedusius Kana
dos piliečius. Nevedėliai ne
gaus.

Valdžios statistika skel
bia kad Spalių mėnesį Ka
nadoje dar 28,267 darbinin
kai neteko darbų. Quebec 
provincijoj be darbo liko 
2,851, o Ontario net 11,310.

BENTLEYVILLE, PA,

Šis miestelis randasi apie 
40 mylių į pietus nuo Pitts
burgo, prie upelio vadina
mo Pigeon Creek. Mieste
lyje yra apie 4,000 gyven
tojų: Darbų čia kitokių nė- 

tafčia ra kaip tik anglies kasyklos.
Lietuviai čia pradėjo ap

sigyventi jau nuo 1900 me
tų ir ją©/ greitai dauginosi, 
taip kad jau 1910 metais 
Lietuvių įčia buvo apie 100 
šeimynų ir :apie 50 pavie
nių. Kaip visur' taip ir čia 
Lietuviai susitvėrė parapi
ją, pirmutinį kleboną gavo 
Kun. Vąikšnorą, antras kle
bonas buvo Kun. L Abro
maitis, o nuo 1912 metų čia 

’klebonauja Kun,. J, Misius.
Pirmiau kai Čia buvo 

daug Lietuvių tai buvo iii 
visokių draugijų: buvo mu
zikantų kuopą, TMD., So
cialistų kuopa. Apie 1926 
metus, pradėjus laužyt an
gliakasių uniją ir bendrai 
darbams • sum ažėj us (unij os 
čia nėra nuo 1927 m.) Lie
tuviai pradėjo nykti, vieni 
išvažiavo į kitus miestus 
darbo j ieškoti, kiti kitaip 
išsimėtė, taip kad dabar čia 
Lietuvių yra tik apie 25 šei
mynos ir apie 5 pavieniai.

Draugijos dar randasi se
kančios: D. L. K. Keistučio 
draugija, kuri turi nuosa
vą namą susirinkimams ir 
pinigų banke, viso vertės 
apie $8,000. Narių turi a- 
pie 25. SLA. 171 kuopa; 
LRKSA. kuopa ir L. M. S. 
kuopa. Visos kuopos laiko
si neblogai, bet nariais ne- 

j skaitlingos,
Kasyklos šiuo laiku dirba 

labai silpnai, tik po 
nas į savaitę, taigi 

t“| gana suvargę.
Mirė. Lapkričio

nespė- 
išgar-

Delei

šešios valandos darbo, 
llegheny Plieno kompani- 

savo dirbtuvėse Brack- 
iridge įvedė šešių valandų 
enos darba kad tokiu bu- 
i galėtų dirbti apie 1,800 
irbininku. Iki šiolei dir- 
i 900.

Automobilių nela i m ė s e 
ennsylvanijoj Spalių mė- 
:sio bėgiu užmušta 188 
iatos ir 3,799 sužeista. Tai 
:aitlinė yra didžiausia iš 
sų paskirų mėnesių, iš
arus Gruodžio mėn. 1929 
., kuomet užmušta 289. ną mirė Feliksas Margevi- 
Per pirmus 10 mėnesių čius. Buvo geras tautietis, 
soje Penn. valstijoje ui- prigulėjo prie Keistučio dr- 
ušta automobilių nelai-1 jos ir SLA. Mirė Washing- 
ėse 1,530 ir 33,088 sužeis- tone, Pa. Vietinis.

dvi die- 
žmonės

13 die-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Patalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi viguose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viii nariai rauna lalkralt) 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistai knygai ui pus* kainai

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.0M. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaiti}.

Del platesniu informacijų kreipkitle Hat eireaai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
$07 W. 30th Street New Yerk. N. Y.

Išgamų prakalbos neįvy
ko. Pora savaičių laiko at
gal čia buvo atsilankęs iš 
Clevelando Maskvos zakris
tijonas1 J. Mažeika parengti 
bolševikų papai Pruseikai 
prakalbas ant Lapkričio 28 
d., kad jis pakalbėtų apie 
puikų Rusijos bolševikų že
mišką rojų.

Skelbimai buvo prisiųsti 
paštu SLA. 105 kp. nariams 
ir kitiems. Atėjus tam va
karui, prisirinko į salę tiek 
publikos kiek vieną ranka 
turi pirštų. Žinoma, f>ąpa 
nepasirodė, nors sakoma 
buvo atsilankęs mieste. Mat 
Amerikoniški darbininkai 
išdaužė bolševikų kliošto- 
riaus visus langus už per- 

į didelį Maskvos garbinimą, 
o juodinimą Amerikos, ku
rios skanias buržujiškas 
dešras valgo. Taip tai na
bagui Pruseikai nebuvo lai
mės atlaikyti misiias, vie
na kad be langų salėj šalta, 
o antra turbut buvo papa
sakota kad dar salėje guli 
akmenys, tokie dideli kaip 
Stalino kanuolių kulkos, 
kuriomis šaudo darbininkus 
ir ūkininkus.

Nors nėra girtinas toks 
vandališkas darbas kaip iš- 
daužymas bolševikų įstai
gos langų, bet žinant ir bol- 
ševikėlių vandalizmą nega
lima perdaug kaltint ir opo
ziciją už pavartojimą tų j 
pačių įnagių. Pasirodo kad 
ne tik Amerikonai neken
čia komunistų, bet nei Lie
tuviai, nes į papos prakal
bas nėjo.

Draugas Hobo.

(Iš

buti bendrai visų

JIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulato 

Chicago je)
Bartaška, Jonas. Kilęs iš 

Salaku parapijos, Ežernų 
aps. Pirm karo gyveno Chi- 
cagoje.

čekavičįus-čapaš, 
mas. Pirm karo 
Waukegan, Illinois.

čepauskų, Stasio 
rįeliaųs. Kilę ir Kauno. Gy
veną apie Ashland ir Pauli
na Street, Chicago je.

česa, Vincas. Kilęs iš Ra- 
zalimo vai. Panevėžio aps.
1924 m. gyveno Kane, Penn
sylvania. Atsiliepė jo žmo
na, Elena Česienė.

Petronis, Antanas. Kilęs 
iš Leliunių vai., Utenos aps.
1925 gyveno Racine, Wis
consin.

Rakmonas, Stasys. Kilęs 
iš Tytavėnų vai.-, Raseinių 
apsk. Pirm karo gyveno 
Chicagoje. Atsiliepėjo žmo
na, Petronė Rakmonienė.

Davidonis, Jonas. Kadai
se gyveno Brockton, Mass.

Lietuvos Konsulatas
201 N. Well St.' Rm. 1904 

Chicago, Ill.

Ado- 
gyveno

ir Gab-

!xixxxxxxxzxxxxxxxxxxxczxxxxzzxxt

Stoka sandaros ir veiki
mo. Turbut niekur nėra 
taip su tinkę tautiečiai kaip 
Daytone. Čia yra trys kuo
pos: SLA., Sandaros ir T. 
M. D. moterų, bet visos su-

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.,kitur ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

džių.
Siųskit prenumeratas da

bar !
“Dirvos” Administracija.

i" Naudokite išlaukiniai nuo J 
!■ Skaudamų Muskulų ]
; ' Peršalimų
. Skausmų Krutinėję "

Sustingusio Sprando i
Pečių Skaudėjimo .
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
tąjį! INKARO vėisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti. .

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

F.Ad. RICHTER ii CO.

Skaitykit “Dirvą” — žinosi! 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų. .

Kanados Lietuviams
DIRVA” VISAM METUI TIK «200
a5* IR $1.00 VERTĖS DOVANU KNYGOMIS W

MOREDAMA pagelbėti daugybei Kanados Lietuvių įsigyti po- 
puliariškiausį Amerikos Lietuvių laikraštį “Dirvą”, “Dirvos” 

Bendrovė iki galo šių metii 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 3 I vėl kaina bus $2.50.

KAIP IŠSIRAŠYTI: Įdėkit į laišką Kanados du dolariu (arba 
viena už pusę metų), parašykit laišką, užrašykit aiškiai savo 
pilną vardą ir adresą viduje ir iš lauko, ir siųskit. Taipgi už tą 
pat kainą gali ATNAUJINTI prenumeratas Kanadiškiai skai
tytojai, bet tik iki galo šių metų. ★ Dovanas pasirinkit iš per

eituose numeriuose paduoto knygų sąrašo.

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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VYTAUTO DID. METAMS 
BAIGIANTIS

Nelabai senai, kada Lie- 
į tuvos Ministeris kalbėjo per 
1 radio iŠ Vašingtono, vienas 
| aukštas Valstybės Depart- 
I mento valdininkas ryšy su 
j tuomi pareiškė, kad nors 
J Lietuvos Respublikai dar 
1 tik 12 metų, bet Lietuvių 
1 tauta turi turiningą 700 
j metų istoriją.

Kada giedame Lietuvos 
I Himno žodžius: “iš praei- 
I ties Tavo sūnus te stiprybę 
I semia”,—tai, beabėjo. turi- 
1 me galvoje šaunius Mindau- 
1 go, Gedimino, Algirdo, Kei- 

i stučio ir Vytauto veiksmus. |
Vytauto Didžiojo 500 me- 

| tų mirties sukaktuvės davė 
I mums gerą progą atskleisti 

istorijos lapus ir pažiūrėti, 
j kas butą 500 metų atgal.
I Ką gi mes ten matome ir 
j ko pasimokiname iš Vytau-

1 to Gadynės?
I Visų pirmiausiai mes ma- 
| tome, kaip Vytautas, tary
ti ftim tas bibliškas Mozė, 
l.savo gudriu manievravimu 
I išvedė lietuvių tautą iš sun- 
| kiaušių apystovų ir anais 
1 laikais išgelbėjo nuo liki- 
I mo senprusių ir jotvingių— 
fl reiškia, išgelbėjo nuo su- 

vokietinimo ir nuo surusi
mi nimo. Mes taipgi matome, 

kad Vytauto genijaus val- 
idoma Lietuva buvo užėmus 
j Europos politikoje bene an- 
I trą vietą po taip vadinamo- 
Isios šventosios Romos Im- 
i perijos,—bet kad ta Vytau- 
1 to valdomoji imperija, jam 
Į mirus, negalėjo išsilaikyti, 
I kaip negalėjo išsilaikyti A- 

leksandro Makedoniečio ir 
Napoleono įsteigtos imperi
jos, nes turėjo perdaug 
svetimtautiško elemento. ■
Minai, atsteigtoji Lietu- 

| vos vals£ybė įsikūrė’’grynai 
Į lietuvių etnografinėse ribo- 
j se. Todėl dabartinei Lietu- 
)vai„ nors sulyginamai ma
žutei, yra lemta daugel am
žių gyvuoti.

i Mes matome dar ir tai, 
1 kad Vytautas prie sun- 
1 kiaušių apystovų, nors vin- 
j giuotu keliu, bet nepailsta- 
I mai ėjo prie/ vieno tikslo, 
I būtent: padaryti Lietuvą 
į nepriklausomą nuo Lenki- 

jos ne tiktai de fakto (to 
flVytautas atsiekė), bet ir 

de jure. Vytautas buvo mi
ltavęs užsidėti karaliaus vai- I 
jniką ir tuomi galutinai su- 
1 tvarkyti Jogailos užnertą 
j lenkišką kilpą. Lenkų intri- 

1 gos ir mirtis neleido Vytau- 
1 tai to atlikti,_nors visa Eu- 
I topą jam tą garbę buvo pri- 
I pažinus. Del to tai Lietu- 
į vos istorijos ratas pasisuko 
I negeistina Lietuvos-Lenki- 
| jos unijos kryptimi. .
i Del to tai dabartinė Vil- 

1 niaus okupacija yra ne kas 
j kita, kaip Jogailos avantiu- 
Iros atsirūgimas. Ir dėl to 
1 tai Vytauto Didžiojo sukak- -

ŠVEJ>Ų AMERIKOS
‘ LINIJA

ii
NEWYORKO i 

KLAIPEDA

TTOMPAS HEILAS j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

MOTORLAIVIAIS
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Praleiskit Kalėdas Lietuvoje!

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
IŠPLAUKIA Iš NEW YO^KO

GRUODŽIO 6 D.
M. L. GRIPSHOI.M

KASL1NK KUNIGO
ŠMULKŠČIO GRA

SINIMŲ ‘L. ŽINIOMS’
tuvių minėjimo pagrindinė 
mintis yra sustiprinti vi
su lietuvišku frontu Vil
niaus vadavimo akcija,.

Vytauto Didžiojo iškilmių 
komitetai savo nuoširdumu 
sujudino visuomenę: bažny
tines iškilmes, dainų šven
tės ir viešos eisenos Vytau
to garbei paliko neišdylamą 
įspūdį. Bet to neužtenka: 
Vytauto iškilmės butų ne
pilnos, jeigu pagrindinė iš
kilmių idėja nebūtų tinka
mai įvertinta. Del to tai Vy
tauto Didžiojo Iškilmių Ko
mitetai turėtų apsivaini
kuoti savo veikimą įsteig
dami vietose Vilniui Va
duoti Komitetus ir tų komi
tetų sąjungą. ,

Tai butu logingas Vytau- 
p I to Metų finalas (užbaiga). 

Proga patogi, tikslas gar
bingas. Prie šio kultūrinio 
darbo yra taip apščiai vie
tos, kad partinėms varžyti
nėms nėra prasmės. Ir jau 
vienur, jau kitur kuriasi 
Vilniaus Komitetai. Nuo 
Komitetų prie Sąjungos,— 
tik vienas žingsnis. Ir tada 
taip galingai užtrauksime. 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim”, kad aidas bus girdėti _.... ~
net ir ten kur,jo nenorima turėjo išvažiuot jau 1929 
girdėti. P. Ž. metais.

Patėmijau “Dirvoje” P. 
Kriukelio pastabą apie ži
nomo Kun. Šmulkščio, kuris 
gyveno Shenandoah, Pa., o 
dabar gryžo Lietuvon, ka- 
binėjimąsi prie “Lietuvos 
Žinių” už perspausdinimą 
iš “Dirvos” to kunigo apsi
ėjimų Amerikoje, jo paže
minimą Amerikos vėliavos 
ir tt.

Aš dar syki noriu pasa
kyti kad tame aprašyme ne
buvo jokio šmeižto, o gryna 
teisybė, nes Shenandoahry- 
je yra desėtkai liudininkų, 
kurie gali patikrinti kaip 
Kun. Šmulkštys paniekino 
Suv. Valstijų vėliavą Šv. 
Jurgio kapinėse. Jeigu jis 
ginčija kad tai neteisybė, 
tegul jis prieš mane tai už
sigina, o ne Lietuvoje gra
sina laikraščiams, manyda
mas kad mes Amerikoje ne
patirsime.

Kaslink jo pasigyrimo 
jog buvo čia ramus ir val
džia jo nevarė tai irgi tuš
čias pasigyrimas. Valdžia 
jau jį spyrė keliauti atgal 
metai laiko pirmiau, bet 
agentas S. Mockaitis išsto
rėjo jam leidimą dar vie
nam metui ilgiau pabūt. Jis

ŠIS, TAS IR ANAS
(TĄSA NUO 1-MO PUSL.)

vergimas socialistams. Juk 
tarpe socialistų ir komunis
tų, tautiniu žvilgsniu imant, 
tėra tik toks skirtumas kaip 
tarp tri-li-li ir tra-lia-lia. 
“Meška su lokiu — abudu 
tokiu” — sako ’musų išmin
tinga patarlė. Socialistai 
jau anais metais mėgino 
Susivienijimą Lietuvių A- 
merikoje užgrobti arba su
griauti. Na, tas jiems tada 
nepasisekė, tik atitraukė a- 
pie 4,000 narių. Komunis
tai irgi to paties tikslo sie
kė—užgrobti arba sugriaus 
ti. Tik gaila kad musų bro
liai tautiečiai, užimti įtem
ptu Amerikos gyvąnimu, 
greitai užmiršta vakarykš
čią. ...

Sąryšyje su bendringu 
socialistų ir komunistų ža
lingu nusistatymu prieš 
Lietuvą ir jos veikėjų dar
bus, reikia priminti dar jų 
neapikantą prieš tuos ku
rie iš Lietuvos nuvyksta pas 
Amerikos brolius su kultū
riniais tikslais. Kuris tik 
nepasiduoda išnaudojamas 
Grigaičio ar Pruseikos biz
niui tas jų vieno ar kito su
tinkamas su purvais. Ilga

metų eilą ir ilga musų vei
kėjų eilė sutiko šitokias so
cialistų ar komunistų “vai
šes”. Griebiasi net tokių 

j priemonių kad žmogų vi
suomenės akivaizdoje mo- 

I rališkai užmušti — apšau
kia “šnipais”! Taip va vė
lesniu laiku padarė su šau

kiu J. V. Adomaičiu — ap- 
I šaukė jį “šnipu”. O juk a- 
pie jį geriausia žino pati 
Lietuvos Šaulių Sąjunga, 
kuri, jeigu kaip, butų Ame- 

Irikiečiams apie p. Adomai
tį pranešus. Gi tuo tarpu 
Grigaitis ir Prušeika, be jo
kio sąžinės sudrebėjimo 

, prieš Lietuvos valstybę ir 
Lietuvių tautą, metė purvo 
gniūžtę į akis šimta-tuks- 
tantinei Lietuvos patriotų 
miniai, dėvinčiai pilką šau
lio uniformą, kuri kada gi
nant šalies nepriklausomy
bę gal iš karštų jų krūtinių 
krauju apsilies... . Ir tą 
Amerikiečiai broliai paken
čia!

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU 
25 centai.

Reikalaukit “Dirvoj”

IŠRADIMAS GELŽKELIŲ 
SAUGOJE

Paryžiuje demonstruoja
ma naujas išradimas padi
dinimui gelžkelių saugos ir 
išvengimui nelaimių. Vie
nas Austras išrado auto
matišką prietaisą kuris me
chaniškai sulaiko traukinį 
pravažiavusį pro pavojaus 
signalą. Išradimas pritai
kytas prie lokomotivo. Ka
da traukinis prabėga pirmą 
signalą, švilpukas sušvilpia. 
Jeigu mašinistas dar nieko 
nedaro, lokomotivas pats 
sustoja.

DAUG GERŲ DOVANŲ
Mes užrašome visus laikraščius 

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

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

BROOKLYN, N. C.
PARSIDUODA ŪKĖ

42 akrai žemes, su geromis tro
bomis ir ūkiškais Įrankiais. Butas 
su visais Įtaisymais: elektros žibu
riai, bėgantis vanduo, suros ir tt. 
Mažas sodelis, 8 akrai ganyklos. 
Vieta labai smagi, prie pat mieste
lio, prie gero, elektra apšviestov ke
lio. Visi produktai parsiduoda ant 
vietos. Gale lauko yra Įrengta gy
vulių pjovykla nesanti gražų pelną 
savininkui. Jokių skolų nei “morgi- 
jių” nėra. Parsiduoda už $4,600. 
Įmokėt $1,600, likusi dalis išmokėji
mui lengvomis išlygomis. ’Ant nuo
savybės mieste nemainbma.
V. S. JOKUBYNAS, HART, Mich.

AMERIKOS PILIETYBĖ
Yra reikalinga kiekvienam Lietuviui ir Lietuvaitei be išimties, jieš- 

kant darbo ir pasiliekant prie seno darbo, bet nei vienas negali Įsi
gyti Amerikos pilietybę be padavimo Amerikos valdžiai tikro savo 
atkeliavimo laiko ir laivo (cįipo) vardo, be ko nei Amerikon gryžt 
negalima. Aš suraudu-sujieškau tikrą atkeliavimo Amerikon laiką ir 
laivo vardą, būtinai reikalingą prie gavimo Pirmų ir Antrų pilietybės 
pcpierų, ir Perini tų, kurie atvyko 
Antverp— New York 1906-1915 
Bremen—New York 1900-1915 
Bremen-Baltimore 1900-1915 
Bremen-Philadelphia 1910-1915 
Bremen-Boston 1913-1915 
Glasgow-New York 1913-1915 
Hamburg-New York 1900-1915

’‘Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2c. štampą

P. MIKOLAINIS 
188-190 Sands Street

Amerikon šiom linijom ir metais: 
Hamburg-Philadelphia 1910-1915 
Hamburg-Baltimore 1913-1915 
Hamburg-Boston 1913-1915 
Libava-New York 1907-1915 
Liverpool-New York 1913-1915 
Liverpool-Phila. 
Rotterdam-New

1907-1915
York 1906-1915 
ir adresuoki t:

Brooklyn, N.

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

AUTOMOBILIŲ BU
VO NET 600 

MODELIŲ

Kaip jis buvo “ramus” 
Lietuvoje pirm išvažiavimo 
Amerikon mes irgi žinom, 
nes buvo girdima nuolatos 
apie jį. Čia Shenandoah- 
ryje kunigaudamas varto- 

Įjo kirvį prieš ramius para-
Nuo to kaip Amerikoje | PU onis ardydamas bažny- 

-vj. i ,. . cios saliu užraktus, uz kąpradėta išdirbti automobi- Hko pramintas «kirviu ka. 
liai, 35 metai atgal, jų bu-1 pitonu”.
vo, su dabar esančiais, virš Kun. Šmulkštys tada nu- 
600 įvairių moderių, paski-1 rimo ir pabalo kai prieš iš-| 
rų firmų pradėtų išdirbti. 
Daugybė automobilių buvo 
pradėta dirbti, bet tūli il
giau, kiti visai trumpai bu
vę naudonėje turėjo išnyk
ti. Jų vietas užėmė kiti, 
vienas po kito, ir taipgi ny
ko, jų išdirbimas sulaikyta.
Daug firmų bankrutavo, ki-' 
tos susijungė su kitomis ir 
gamina dabar žinomus var
tojamus automobilius. Iš 
pačių pirmučiausių automo
bilių iki dabar užsiliko tik 
keletas. Kiti pradėta ga
minti 15—20 metų atgal, 
kiti dar vėliau.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate Genera] 
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba. atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

važiuosiant Lietuvon buvo 
New Yorkę valdžios sulai
kytas keliolikai dienų iki at
siteisė už pažeminimą Ame
rikos vėliavos.

Iki galėjo išvažiuot (ta
da jau ir pats norėjo sku- 
bint iš Amerikos), jis dar 
keliolika dienų vaikščiojo ir 
maudėsi po New Yorko Žy
dų Palangą (Coney Island), 
manydamas kad jo niekas 
nepažins, bet radosi žmonių 

; kurie jį ten pažino ir matė 
. kaip apsieina.

Patarčiau Kun. Šmulkš
čiui nesikabyti prie “Lietu
vos Žinių” ir nereikalauti 
atšaukimo to ką aš “Dir
voje” aprašiau, nes tai yra 
gryna teisybė, ką esu pasi
ryžęs ir toliau kur tik bus 
reikalas patvirtinti ir rasis 
daugiau liudininkų kurie tą 
visada patvirtins.

J. Basanavičius.
Shenandoah, Pa.

Nuo Redakcijos: Musų 
bendradarbis, pasitikėtinas 
ir doras Lietuvis, Dr. J. Ba
sanavičiaus pusbrolis, šias 
žinias suteikia neperdėda
mas ir neįkaitindamas Kun. 
Šmulkščio, o tik pakartoda
mas ką jis ir daugelis She- 
nandoahrio Lietuvių žino 
apie jį. Geriau butų buvę 
Kun. Šmulkščiui tokiais da
lykais nepasižymėti, negu 
dabar bandyti užčiaupti vi
sų burnas kad tylėtų.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

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

ZJAQ Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

5^ U Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
X 1X 21. Naujoj medicinoj pažangos dėka, šj sena 

/^/YT gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
VjvJLLJ goniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDAL
kitų. .Vaistinėse tnjųL/1.12/1 ™ v/0

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimas iš New Yorko

M. L. GRIPSHOLM ___  Gruod. 6
SS. DROTTNINGHOLM Gruod. 27

Informacijos ir iliustruotas cirku
lis su žemlapiu (Lietuvių kalboj) 
Šaunamas kreipiantis pas savo agen- 
fo. arba:

Swedish American Line °" —■» .-------
21 State St. New York City I Medali vardo, kekvienpje dėžutėje.* |

Nuostabios vertybes ... Stebinančios kainos

ĮĮpmt “jįftįUffitfbdĮ FX0; ». oiTROlT
>_ASATTR«nVĘLYPRICED 5MCIAI^QUIPM«S^^S

“Męs užimame naujų laukę su žymiai 
pagerintais karais žemiausia kainamųs istorikų“

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

padii'bdinom šiuos modelius iki ir net už 1931 me
tų reikalavimų jų veikime ir rūšyje visais atžvil

giais, ir niekad dar savo istorijoje nepatiekėm tiek pa
gerinimų. Rūšis yra . daug geresnė iki pačių smulkmenų,. 
Visos veikimo ypatybės tapo žymiai pagerintos, ir pato
gumai kokius idėjom į tuos karus yra pastebėtinai dides
ni negu kitados kada. Motorai yra didesni ir galinges
ni. Tapo įvesta atsakanti sistema aliejaus vėsinimo. 
Žymus pagerinimas karbonavime padidina išnašumą ir 
ekonomiją. Viršai yra ilgesni ir platesni. Šie karai tu
ri puikiausias, lengviausias važiavimo ypatybes. Pir
mą kartą tokie patogumai Įsigyjami už šias žemas kai
nas. Tiktai didelės gamybos ekonomijos ir faktas kad 
musų milžiniškos išgalės leidžia mums pasinaudoti pil
niausiu galimu nupiginimu reikmenų kainų, duoda mums 
galimybę suteikti publikai didžiausią kombinaciją musų 
karų gerumo ir žemų kainų kaip dar niekad nebuvo vi
soje musų istorijoje.

Savininkų Tvarkvedybė Leidžia 
Duoti Vertybių Pirmenybes

Savarankiškas išdirbystės vedimas ir 
nepriklausymas nuo kitų duoda gali
mybę Hudson-Essex išdirbėjams su
teikti jums nepaprastą gerumą rū
šies ir žemumą kainų. Žmonės ku
rie veda šios kompanijos reikalus 
buvo su ja nuo jos įsikūrimo dvide
šimts du metai atgal. Jcs depart- 
mentų vedėjai ir vyriausi išplatinto- 
jai yra patys įstaigos savininkai. Jų 
nepriklausomybė yra paremta nepa
prastai didelėmis išgalėmis kapitalu 
ir išdirbystės įrengimais. Tas duodu 
Hudson-Essex būti priešakyje kitų 
savo gražumu ir inžinerijos gerumu. 
Tas leidžia turėti ekonomiškumą ip- 
dirbime ir išplatinime, kas priartina 
publikai išimtiną rūšį už pažymiai 
mažesnes kainas.

Pamatykit abu naujus kairus 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. ATlantic 2910

FISHER MOTOR SALES 
4374 Mayfield Rd. FĄirmount 8552

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

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

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

STERLING-BUI
Berea, Ohio

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

H. C. TRACE MOTOR CO.
.1366 W. 117th St. BOulevard 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 Aye. GLenville 0310
THE K. F. SPIETH CO.

14461 Euclid Ave, EDdy 2522
LER MOTOR CO. 

Berea 171W.
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Vėl apie Žemelės MetusVILNIAUS SEIMO 25 M. SUKAKTUVES

.pERNAI Lietuvių tauta 
' šventė 25 metų spau
dos atgavimo sukaktuves. 
Šymet, Lapkričio pabaigoje 
suėjo 25 metai nuo Lietu
vių Didžiojo Seimo Vilniu
je. Ir spaudos atgavimas 
ir Vilniaus seimas yra dvi 
viena kitai bendros šven
tės. Tie nuotikiai buvo pri
artinta tų pačių veikėjų — 
kovotojų už Lietuvystę, už 
spaudą, už Lietuvių tautos 
teises.

Delei Japonų karo Rusi
jos širdžiai “suminkštėjus” 
Lietuviams pavelyta spaus
dintis savo kalba ir savu 
druku laikraščius ir kny
gas ir vėliau pavelyta susi
rinkti Vilniuje padaryti sa
vo tautiškus pareiškimus.

Lapkričio 21-23 dd. Sei
man suvažiavo apie 2,000 
tautos veikėjų, žinoma ir 
to laiko karštagalvių socia
listų, kurie manė kad kova 
už Lietuvybę ir už socializ
mą yra ta pati. Išdalies ir 
buvo gerai kad socialistai 
lermavo, nedavė carui ra
mybės, už jų pečių ir tik
rieji tautos veikėjai galėjo 
daugiau atsiekti. Tik ne- 
sisavinkit garbę Lietuviai 
socialistai, nes dirbo visos 
Rusijos socialistai.

Kuomet socialistai mono
polius plėšė-daužė, tikrieji 
tėvynainiai atgavo spaudą 
ir gavo teisę šaukti Tautos 
Seimą.

Sugužėjo į seimą, kaipo 
delegatai, daugiausia socia
listai, trukšmadariai, bet

Kiek Pasaulyje Katalikų
Vatikano išleistas buleti- 

nas parodo kad 1929 metų 
katalikų surašu pasaulyje 
katalikų buvo 341,430,900.

Jie dalinasi šitaip:
Europoje 208,882,000
Amerikoje 109,970,000
Azijoje 16,535,900
Afrikoje 5,330,000
Australijoje 1,585,000

Laiks nuo laiko įvairus 
mokslininkai bando pareik
šti savo nuomonę kaslink 
musų žemės amžiaus. Pas
kutiniu laiku Yale univer
siteto fizikos profesorius 
Alois F. Kovarik sako kad 
žemė yra 1,825,000,000 me
tų senumo. Jis savo tikri
nimą remia ant nesenai at
rasto Karelijoj, šiaurvaka
rinėj Rusijoj, šmoto urani- 
nito.

Svarsto 13 Mėnesių
Kalendorių

1931 metais bus tarptau
tinis suvažiavimas sutvar
kymui pastovaus kalendo
riaus, kuris turės 13 mėne
sių ir dienos prasidės ir bai
gsis tą pačią numerinę die
ną. Tą sumanymą pakėlė 
Tautų Sąjunga, kuri dabar 
formaliai kvies valstybes į 
konferenciją kalendoriaus 
sutvarkymui. Amerika ir
gi žada prisidėti.

visgi pravesta daug naudin
gų tarmių ir pareikšta tau
tiniai obalsiai, kurie varyta 
pirmyn su dideliu įtempimu 
iki atsiekta — Lietuvos ne
priklausomybė.

Paniekinę Vytautą, at
metę jo 500 metų mirtie? 
sukaktuves, musų socialis
tai bandė labai iškilmingai 
minėti Vilniaus Seimo 25 
metų sukaktuves. Nekurie 
jų kaip tada buvo socialis
tais taip ir dabar, bet labai 
maža dalelė, kiti virto tik
rais tautininkais, nors per
kelis metus po Vilniaus Sei
mo dar ir Amerikoj trukš- 
mavo. Daug dar yra gyvų 
to Seimo dalyvių. Į bolše
vikus mažai-mažai kas iš 
jų pavirto.

Dar nekurie iš Vilniaus

Nepriima šalies Pinigų
Brazilijos Lietuviai išei-Į 

viai skundžiasi “Lietuvių | 
Aide Brazilijoj” kad Lietu
vos konsulas nepriima Bra
zilijos pinigų už atnaujini
mą pasų ir reikalauja Ame
rikoniškų dolarių. Tas su
daro žmonėms didelio keb-! 
lumo, nes svetimoje šalyje 
jieškoti gauti dolarių yra 
sunku, nors konsului yra 
vis tas pats. Jeigu reika
lautų litų tai butų kuo pa- 
siteisint, dabar gi ne.

Prasižengėlių
Nuostoliai

Kaip apskaitliuojama, S. 
Valstijose Įvairus prasižen
gėliai kriminalistai padaro 
nuostolių į metus už apie 
$16,000,000,000.

Visoje šalyje vienok, vai
kų gerovei, mokymui, už- 
žiurėjimui ir tam panašiai, 
išleidžiama apie $5,000,000,- 
000. Vaikų globos organi
zacijų nariai apskaitliuoja 
kad vienas kriminalistas ša
liai atsieina tiek kiek išdė
dama gerovei 160 normalių 
vaikų ir mergaičių. Krimi
nalistų šioje šalyje galima 
skaityti į 1,000,000.

Valstybė kuri gali dalai- 
kyti panešdama po $16,000,- 
000,000 nuostolių nuo kri
minalistų galėtų daugiau 
dėti pinigo jaunųjų moky
mui ir auklėjimui, tokiu bu- 
du naikinimui/prasižengė
lių iš pat šaknų.

SUDIEV, TĖVYNE
(Eilės iš apie 30 metų atgal) 

Sudiev, tu brangi mano tėvyne! 
Sudiev, taip mylima, šalis! 
Sudiev, jus broliai nusiminę 
Ir nuliudusios seserys!

Gal dar sugryšiu aš prie jūsų 
Atgulti ant tėvų kapų, 
O gal kaž kur svetur supusiu,

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

(Tąsa iš pereito num.)

Seimo dalyvių švęs 25 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves, bet bus didelis 
nuostabumas jeigu kuris 
švęs 50 metų spaudos ir 50 
mėtų Vilniaus Seimo sukak
tuves.

Palaidotas tarp svetimų.
Ir ten antrame krašte svieto 
Kas manę mirusį lankys? 
Kas rūtą kvepiančią ar mėtą 
Ant kapo mano pasodys?

Jei tik sparnuotas giesmininkas 
Ten mane vargšą apgiedos,

Francuzijai Trūksta 
Darbininkų

“Dirvoje” nesenai tilpo 
sąrašas kiek kuri šalis turi 
bedarbių. Ten pasakyta jog 
Francuzija turi mažiausia, 
o musų Lietuva nei nepa
minėta, nes bedarbių joje, 
tikroj prasmėj, turbūt nė
ra.

Francuzijoj ne tik visi 
savi darbininkai dirbo, bet 
1929 metais dar įleista 179,- 
320 iš svetur, iš kurių 38,- 
870 gryžo, o kiti pasiliko 
gyventi. Toje darbininkų 
emigracijoj pirmiausią vie
tą užima Prancūzams par
sidavę musų nelabi kaimy
nai Lenkai. Jų 1929 metais 
į Francuziją įvažiavo 55,- 
269, o išvažiavo atgal tik 
10,578. Reiškia, Lenkijoje 
bėda su darbais labiau ne
gu kitur kur.

Ar nepailstantis švilpikas
Man švilpiniuos laike audros.

Sudiev, jaunuomenė jausminga, 
Nebeišvysiu gal tavęs!
.Sudiev tau, gamta abejinga, 
Gal nebebovysi manęs....

Sudiev, jus tėviškės tankynai;
Kur dengėsi seniau tėvai,
Kad nepakviesti čia kaimynai
Juos gaudė kaip avis vilkai.

Sudiev, paukšteliai čiulbunėliai!
Ar jus išgirsti teks man kur?
Ir- jus mergaičių žolynėliai,
Gal nekvepėsit man svetur.

Ak, sopuliai krutinę remia, 
Nuo skausmo-plyšta net širdis!
Ir kad tėvų 'apleisiu žemę,
Svetur ar dūšia bepagis....

Gal it ligonis vis vaitosiu,
Žaizdų gi niekas nesupras;
Ramumo trokšiu ir jieškosiu, 
Vienok širdis jo neatras....

—Margalis.

“BIRUTĖ” — Opera
Šiek-tiek kitaip Birutes kilmę vaizduo

ja opera “Birutė”, kuriai žodžius parašė 
Žemkalnis, muziką Mikas Petrauskas.

Veikalas eina maždaug sekančiai:
Biruta, Palangos tėvyno (viršaičio) 

duktė, savo tėvo kieme rauda-liustauja 
kad turės patekti Vokiečių kryžeivių va
dui von Kniprodei, kuris nugirdo apie jos 
gražumą ir dorumą, ir davė jos tėvui ir 
įbroliams išlygą atiduot jam Birutą, jei ne 
i jis Lietuvą užpuls terioti. Išgelbėjimui 
jos (ir sykių gavimui jos turtų) Biruta 

i priimama į vaidilutes, bet dar visai nėra 
įvesdinta kai pas jos tėvą atjoja Vokiečių 
vadas Birutą pasiimti. Su didele iškilme 
iš kalno ateina į Birutos namus vaidilutės, 
vaidilos ir krivaitis, ką pamatę kryžeiviai 
nusistebi. Visi Lietuviai linksmi kad Bi
ruta lieka vaidilute ir tokiu budu išgelbs- 
tima nuo patekimo kryžeiviui už žmoną.

Kryžeivių vado pasiuntiniui Sundštei- 
nui atjojus reikalauti Birutos į Marien
burgą von Kripnorei už žmoną, tarp jos 
tėvo ir brolių eina ginčas su kryžeiviais. 
Pati Biruta irgi dalyvauja- ir ginčijasi-at- 
sisakinėja ir atmeta kryžeivių siūlymus 
garbės ir jos tėvui paaukštinimo jeigu 
Biruta sutiks eiti pas kryžeivius. Pasiun- 
tinis išgirdęs Birutos griežtą atsisakymą 
pradeda grasinti ir pareiškia jog varu pa
grobs ir nugabens ją į Marienburgą. Jos 
broliai prašo tėvo savo ranka nužudyti Bi
rutą kad tik ji netektų krikščionims. Ra
gina Žemaičius sušaukti žmones gintis nuo 
kryžeivių.

Krivaitis Lizdeika pareiškia kryžei
viams kad Lietuvaitei verčiau kaklą paves
ti kalavijui, ir Lietuviams kraują lieti ko
voje, negu kad ji gimtys išgamas. Toliau 
pareiškia kad Biruta šiandien tapo pašvęs
ta dievams tarne, ir baisus prakeiksmas, 
puls tą kuris ją paliestų. Kryžeiviams lie- 

Ipie gryžti sau namon. Liepia pranešt jų 
vadui kad vaidilutės paėmimas nuo dievų 
tarnybos reikšmų kaip Ordeno panaikini
mą santarvės su Žemaičiais.

Vokiečiai supykę, bet nieko nepešę 
pasišalina. Lietuviai likę sau dainuoja 
jog Vokiečių nebijo, už savo tautą kovos 
kuonarsiausia.

. Paskui jau dalykas dedasi ant Palan
gos kalno; Vaidilutės dainuoja dievams 
giesmes-dainas. Ateina ten ir Biruta, ku
ri neša savo broliams pietus, pasimeldžia 
dievams ir ima nusiskųsti vaidilutėms jog 
pati neturi pasišvęsti dievams. Ji nueina 
sau, o vaidilutės kalbasi kad Biruta vargu 
pateks į jų tarpą.

Jos apšneka ir apipasakoja viena ki
tai kad Biruta yra turtingo ir gerbiamo 
Palangos tėvūno duktė — taigi ne varg
dienė mergaitė, kaip dainoje apie Birutą 
sakoma..

Ant kalno ateina senas vaidila, ber
niuko vedamas, dainuoja, ir paskui šneki
na vaidilutes ir ima burti kad jo nujauti
mu Biruta liks motina milžino, kuris iš
ves Lietuvių tautą iš tamsybės ir sunai
kins kryžeivių galybę. Vaidila yra aklas 
dainius.

Neužilgo tuo pat keliu gryžta Biruta 
ir užsukus pas šventą ugnelę kalbina se
nį vaidilą kviesdama jį pas juos į pabaig
tuves. Bet ant kalnuo tur tarpu jau ran
dasi Lietuvos didis kunigaikštis Keistutis, 
kuris .prisiartinęs pertraukia Birutos kal
bą su vaidila ir užklausia Birutos kas ji 
tokia butų, kurios vienas žvilgterėjimas 
gali uždegti narsumo ugnelę silpniausiame 
avinėlyje. Keistutis ja sužavėtas.

Biruta, susimaišius, atsako jog nėra 
nei deivė, nei karalaitė, tik paprasta šios 
srities mergaitė, ir trumpai pasakius jog 
užėjo pakviest vaidilą į pabaigtuves ima 
šalintis. Keistutis ją sulaiko ir pasisako 
jog yra Žemaičių kunigaikštis, kas nuste
bina ne tik Birutą bet ir visus ant kalno 
buvusius. Biruta prašo kunigaikštį pa- 
velyt jai eiti. Keistutis sako jog neverčia 
jos likti čionai, bet nužemintai maldauja 
pabūti ilgiau, iš ko Biruta dar labiau susi
maišo. Vaidila, nori pagelbėt Birutai ir 
prašo •Keistučio leisti ją tuo tarpu'ei ti, te
gul ji viena apsimąstė sau ši netikėtą su
sitikimą. Ji sugryšianti paskui. Keistu
tis sutinka ant patarimo, bet sako jai ne
sislėpti, nes surasiąs ją visur, kad ir pas 
kryžeivius atsidurtų. Keistutis tą pasa
kęs pats nueina. Biruta lieka, dainuoja:!

Dievuliai, dievaičiai,- kas su manim dedas? 
Senai lyg aš pažystu šį vyrą!....
Lyg visų naktelių svajonės, sapneliai 
Dabai- atsibudo lyg gyvi....
Vos žodį pasakė tas didvyris jaunas 
Tuoj širdis man plakti pradėjo....
Vos žvilgst jis į mane — lyg dvasia apsalo, 
Krūtinė nustojo kvėpavus!....
Tai tu mano žvaigždė, tai tu išsvajotas; 
Tai t,u kurio laukiau aš nuolat!
Oi eisiu su. tavim į pasaulio galą, 
Su meile tau kelią nuklosiu!

. Dabar scenon sueina pjovėjai ir grė
bėjos, ir visi dainuoja.

Keistutis sugryžta pasveikint ir pama
tyt žmones, bet labiausia jam rupi Biruta. 
žmonės surinka' kunigaikščio pasveikini
mui.

Viena iš vaidilučių turbut buvo nubė
gus pranešt krivei kad jų Birutą kunigai
kštis vilioja, atbėga išsigandęs krivė, vai
dilutė atneša pašvęstus rubus, kuriais tuoj 
apvilks Birutą ir išgelbės iš kunigaikščio 
pasiviliojimo. Kada apvilks ją šventais 
rubais, jau ir pačiam valdovui bus nuodė
mė vaidilutę paliesti. Krivė įsako tuoj su
rasti Birutą, kuri buvo pasišalinus, ir sku- 
bomis apvilkt ją vaidilutės rubais, kad ne
pabėgtų dvasiškijai toks riebus kąsnelis, 
Birutos dalis, kuri, kaip ir šiandien pas 
katalikus, turėjo tekti dvasiškijai kuomet 
Biruta atsižadės žemiško gyvenimo.

Kuomet sugryžta iš šalies scenos Kei
stutis, kurs su žmonėmis buvo besikalbąs, 
krivė jį nužemintai pasveikina, bet ruošia
si prie savo darbo. Kunigaikštis pasigiria 
kad jis pasirinko • Birutą sau už žmoną, I 
bet krivė tuoj užkerta jam kad Biruta už 
vyro jau išeiti negali, buvus paties vyriaų- 
rio krivaičio pašvęsta j vaidilutes ir krivė 
negali pakeisti ir nusileisti Keistučo no
rams. Vadilutės tuo tarpu apspitę Biru
tą bando apvilkti vaidilutės rubais. Pa
matęs tai Keistutis pribėga ją paliuosuoti, 
nes ji ii' pati nenori -vaidilutės gyvenimo, 
ypač, dar Keistutį pažinus. Keistutis tik 
kardu pagrąsirięs ją išliuosuoja ir paskui 
siūlosi priimti jį sau už vyrą. Biruta puo
la jam po kojų pareikšdama jog tas yra 
“tavo valia, viešpatie”....

Po tokios varžytinės krivės su kuni
gaikščiu už Birutą, kada Keistutis paima 
viršų ir Birutą pąsiskiria sau už žmoną, , 
minia ima linksmai dainuoti apie Lietuvių 
narsumą ir valdovų išmintingumą ir tuo 
opera “Birutė” baigiasi.

Šis Birutos gyvenimo padavimas yra 
daugiau iliuzija, neturintis bendro su is
torija. Vargu butų galėję taip būti kad 
ir vyriausias kryžeivių vadas butų užsi
geidęs Birutos, ir krivės užsivarymas pa
daryti ją vaidilute išgriebimui iš Keistu
čio glėbio yra tik kaipo priedas padarymui į 
operos įvairesne.

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Kankins rei

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

ISTORIŠKA APYSAKA

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:

Juozas Kliorikaitis, vieti
nis, užsimokėjo už knygą 
“Vytautas Didysis” $1.50.

B. Miller, iš Omaha, Neb., 
rašo. Siunčiu $16.90, iš ku
rių $1 už knygą “Vytautas 
Didysis”, 15c. už knygelę 
“Du Broliai” ir $15.75 per
siuntimui į Lietuvą mano 
tėvui.

J. Miller, iš Cardell, Sask. 
Kanadoj, rašo: Prisiunčiu 
$1.50 už knygą “Vytautas 
Didysis” ir prašau prisiųs
ti kai bus gatava.

Jonas Babonas, iš Shel
ton, Conn., rašo: Siunčiu 
$3.50: $2 už “Dirvą” ir $1,50 
už knygą “Vytautas Didy
sis”.

P. Jokantas, Chicago, Ill., 
rašo: Siunčiu $5, iš jų $3 
už 2 knygas “Vytautas Di
dysis” ir $2 už mano pre
numeratą.

Ant. Kaziulionis, iš Buf
falo, N. Y., rašo: Siunčiu 
$2.50 bono kuponą, iš jo $1 
už knygą “Vytautas Didy
sis” ii’ $1.50 už pusę metų 
“Dirvos” į Lietuvą mano 
seserei.

KAS DAUGIAU?
Dabar geriausias laikas 

prisidėti prie išleidimo po- 
puliariškos Lietuvos Istori
jos “Vytautas Didysis” — 
visi kurie iškalno užsisakys 
gaus didelę knygą už tokią 
mažą kainą kaip $1 arba 
$1.50 .(.tvirtais viršeliais). 
Taipgi! tų visų vardai tilps 
knygoje kaipo knygos lei
dėjų. Taigi stokite į talką 
išleidimui tos svarbios kny
gos, nes Lietuvos Istorijos, 
populiariškai parašytos, da
bar visai neturime.

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

visą kaimą!

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ii’ už knygas.

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

Naujausi

TEATRAI

DU BROLIAI
Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami", paskui 
kariaudami pasižino, bet .vienas jau 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar- I 
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE”'

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

Divorsas
3 aktų 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

Žemes 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 I) 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!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“DIRVA”
6820 Superior Avc.

Cleveland, Ohio.



Juros Merga
Parašė K. S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

ANTRA DALIS

NEPEREINAMŲ GIRIŲ ŠALIS

Karžygis Ramojus
h ffiMRAŠTAS kurį Lietuviškos gentės 

buvo apsirinkusios sau už tėvynę, 
E“““*3 tuose laikuose apie kuriuos šis ap
rašymas eina, turėjo žymiai kitokią išžiū
rą negu mes ją pažystam šiandien: tada 
buvo daugiau ežerų, pelkių ir palių. Ne
įžengiami, nepereinami pušynai, eglynai, 
beržynai, aržuolynai, nuo amžių amžių su
augę, niūksojo, o visa šalis buvo ištisa vie
na giria, tik upėmis ir upeliais išvagota. 
Tos pačios upės ir upeliai buvo užvirtę pa
senusiais medžiais, kuriuos tik pavasarį ir 
rudenį tvanai tepajudindavo, o kuriuos 
nei vandens smarkios srovės nepajiegė pa
judinti iš vietos, tie mirkdami vandenyje, 
pavirtę į plieną, smilčių apnešami ir vėl 
nugryninami, ten riogsojo nuo amžių lyg 
akmenys, kurių žilą karšalį dar apyniai ii’ 
karklų šakos apgaubę lyg vainikais kaišė.

Visas kraštas niūksojo lyg viena gi
ria, į kurios tankmę ne tik gyvuliai bet nei 
žmonės negalėjo įlysti. Audrų ir vėtrų su
versti, gulėjo ant kits kito pražilę aržuo- 
lai, eglės, beržai, pušys ir kitokie, puvo, že
mę tręšdami augantiems ant savęs Simams 
ir dukterims, keliais glėbiais teapkabina- 
miems. Lazdynai, alksnynai, blendynai ir 
kiti žarynai, it apyniai ant tvorų, ant tų 
medžių kamienų ir stuobrų augdami ram
stėsi ir klestėjo. Žmogus tenai žingsnį 
žengti negalėjo bet ropoti turėjo per raiz
giai sukritusius medžius, kurių apatiniai 
į žemę smėgdami puvo, o viršūnės tręšo 
viena kitą slėgdavos. Žolės tenai nebuvo, 
tik atvašos ir atžalos viena antrą smelkda
mos augo. Liemeningos eglės, pušys glė
biais neapkabinamos, per viena kitą į pa
danges mušėsi, kurių viršūnės atsivertęs 
neparegėsi; pražilę aržuolai, šimtais me
tų savo amžių skaičiuoją, savo barzdoto
mis šakomis tarsi vienas kitą glostė. Lie
pynuose, beržynuose tas pats buvo, ku
riuose klevai, vinkšnos ir skroblai augda
mi tarsi juos nuo kits kito sklaidė idant į 
vieną nesuaugtų.

Keleivis keliaudamas, vilkų ar meškų 
išmintu taku keliavo, nes ten jokių kelių 
nebuvo; giriose taip buvo tamsu kad skir
tumą nakties nuo dienos tenumanė nuo 
paukščių gaudesio; dieną saulę, o naktį 
žvaigždžių nei mėnulio per lapus neregė
jo — nes ten viešpatavo amžina tamsuma. 
Kurie ten įsigyvenę, nuo šunų ar gaidžių 
balso savo nąmus tesurasdavo. Darga
noms dergiant, lietams čiežant, viskas įsi- 
gulė žemėse, todėl versmės ir balos, saulės 
spindulių nepasiekiamos, niekados neiš- 
džiudsvo, užtai buvo balų ir ežerų gausy
bė, kurie gyventojams buvo • ir apsauga 
nuo priešų.”

Išsikirtę, išsirovę, apsivalę dalis to
kių girių, patogiose aukštesnėse vietose, 
daugiausia prie upių ir upelių turėjo įsi
steigę savo sodybas tų laikų Lietuvos žmo
nės.

Siaurame Žemaitijos pajūrio ruožte, 
kur Geruta apsibuvo, viename šone buvo 
atvira jura., antrame gi akla!, užgrūsta gi
ria, kaip viršuje aspakyta, ir kas už tos 
girios buvo — ar kita .jura, ar girių girios 
nei Goruta nei Žemaičiai nežinojo. Tik 
tarp jų ėjo gausios pasakos- apie tose gi
riose gyvenančius siaubimus, baisybes, 
apie žmones tokius galingus ii’ karingus, 
prieš kuriuos kitados net dievai kariavę ir 
nenugalėję apleido žemę.

Ar bereikalingai šitaip apie tuos už 
f'i girių gyvenančius žmones kalbėta pa- 
žiurėsim'mes patys. Tenai gyveno garsus I 
Giruliai, kurie čia apkalbamu laiku buvo'

*Dr. J. šliupas, “Lietuvių Tauta" I. I

tvirčiausia buvo įsigyvenę šiauriniame Ne
muno šone Dubysos srityje. Kiek anks
čiau, tie Giruliai buvo karingi bastūnai, 
klaikinėjo nuo Nemuno iki Juodųjų jurų, 
link Azijos ir net į Graikiją buvo nukly
dę, taipgi bastėsi po Romos viešpatystę. 
Jie kariaudavo prieš Gotus arba su jais 
taikiai sugyvendavo, kaip kada matė rei
kalo. Po vadovyste Naulobučio jie gynė 
Romos žemes nuo užpuolikų, kurias neper- 
senai patys plėšė. Jie radosi visur kur tik 
ėjo karas, antpuoliai, plėšimai. Gotų ap
galėti, jie iškeliavo į vakarus ir apsigyve
no Dunojaus srityje.

Užpuolus ant Europos Hunams, Giru
liai tapo nuveikti, bet neišnaikinti, ir ka
da Hunų galybė suiro Giruliai paėjo kitur 
ir apsigyveno Norikume.

Vienas Girulių vadas, vardu Odovaka- 
ris, užėmė ir užvaldė Italiją. Jam ten vieš
pataujant, Italijon suplaukė daugybė- išsi
mėčiusių Girulių. Kada Teodorikis nužu
dė Odovakarį, Giruliai, netekę vado, ke
liavo vakarų Europon, paskui dalis jų gry- 
žo Romon, o kiti parvyko prie Nemuno, į 
Lietuvą.

Nors taip blaškėsi per tris šimtus me
tų, savo tautybės neprarado ir užsitarna
vo istorijoje garbingą vardą. Giruliai bu
vo dikčiai apsišvietę, gerai mokėjo kariau
ti, turėjo gerus ginklus, buvo turtingi, ir 
kada sugryžo Lietuvon, turėjo įtekmę j 
ten gyvenusius žmones, buvo visokiais vir
šininkais ir jų vadais karuose.

Jau kelinta gentkartė Girulių ėjo po 
jų sugryžimo iš plačių kelionių ii’ karionių, 
ir jie jau buvo įsigyvenę vietoje, kaipo pa
stovus Lietuvos gyventojai, taigi nuo da
bar juos vadinsime tik Lietuviais, ir vis
kas kas nuo dabar dėsis, dėsis tame kraš
te kurį me žinom kaipo Lietuva.

Nuo jų pietinėje Nemuno pusėje buvo 
kita Lietuvių giminė, Sudavai, kurie vedė 
sau paskirą gyvenimą ir del Nemuno gi
lumo nelabai su Giruliais susisiekdavo, iš
skyrus ledu žiemos metu. Bet kaip dabar 
taip ir anose dienose vieni kitus “užne- 
muniečiais” vadindavo ir neturėdavo ben
drų svarbių reikalų.

Į pietvakarius nuo jų buvo didelė gi
mininga jiems gentė, žinoma vardu Baru
siai, arba Prusai. Parusiu didelę gentę 
dabar pasidalinę valdė kunigaikščio Vai
devučio sunai. Suvirš pusšimtis metų pir
miau, Barusius sutvarkė ir sustiprino bro
liai Vaidevutis ir Brutenis, kurių pirmasis 
buvo narsus karo vadas ir buvo apšauktas 
kunigaikščiu, o Brutenis buvo vyriausias 
dvasiškis — krivių krivaitis. Jis įsteigė 
organizuotą Lietuvių-Prusų tikybą ir įve
dė dievų trejybę: Perkūną, Pikulį ir Aud- 
raputį. Prusnose buvo Įkurta pirmutinė 
vyliausia Romovė — dievų žinyčia, kuri 
neilgai trukus taip pragarsėjo kad visų 
Lietuvių genčių valdovai ir žmonės ten 
kreipėsi patirti dievų valios. Pasekant tą 
žinyčia. vėliau pradėjo ir tolimesni Lietu
vių žemių kampai įsivesti šventvietes savo 
dievams, Įrengdami turtingas Romoves.

Prie Dubysos, apie vietą dabartinio 
Seredžiaus, plačią sirtį valde vienas Giru
lių ainis, narsus senas karžygis, kunigas 
Skaisgiris. Jis turėjo sūnų, kurio vardas 
buvo Ramojus, iš kurio eilės vėliau pakilb 
garsus Palemonas, kurio sunai paskui už
ėmė plačias valdynes Lietuvoje, vienas jų 
Įkūrė Kauną, kiti Įsisteigė savo pilis kito
se srityse Lietuvos, tuomi atidarydami is
torinę erą musų tautai, kuriai buvo lemta 
patapti garsia ir .galinga.

Nuo čia aprašymas ir bus apie jauną 
Skaisgirio sūnų Ramojų ir jo žygius.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

DIRVA

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Kaip mano astrologiški 
ženklai rodo, Grigaitis ne
dovanos sau iki savo smer- 
čio už tai kad nesusidėjo 
su komunistais SLA. seime 
Čikągoj.

Tada butų pralaimėję tik 
vieni tautininkai, o dabar 
pralaimėjo komunistai ir 
ant galo patys socialistai.

Kas dabar gelbės Vitai- 
čiui jo redaktofišką vietelę 
Susivienijime, kada Grigai
tis su Vitaičiu pradėjo lie
žuviais rodytis?

Vitaitis turės pasirodyt 
kurioj tvoros pusėj nori bū
ti, socialistų ar “fašistų”.

SLA. .seime Čikagoj ma
čiau Vitaitį su Grigaičiu 
susikabinusius, o tautinin
kams redaktoriams per ki
šenių špygas rodė.

Dabar Vitaičiui reikės 
atsiprašinėti tų “fašistų” 
kuriuos jis buvo apspjau- 
dęs, ba nenaturališkas su
sibroliavimas su nenatura- 
lišku broliu Grigaičiu pasi
rodė nenaturališkas ir tęsė
jo kolei Grigaitis jautė kad 
su Vitaičio pagalba galės 
pasiekt daugiau SLA. na
rių. O kai pasiekė, dabar 
Grigaitis vanoja Pild. Ta
rybai ir Vitaičiui per šonus 
sakydamas: “Žiūrėkit ko
kie jie ieliai!”

4/
Dabar didelis klausimas: 

Grigaitis išrado SLA. cen
trą kaltu už pinigų skolini
mą “pasitikėjimo pagrin
du”, o Vitaitį kaltu už iš
kėlimą tų “pagrindų”.

Ar tie Vitaičio išniekin
ti “fašistai” stos išvien su 
Grigaičiu niekint Pild. Ta
rybą ir pešt Vitaitį (už jo 
neištikimybę “fašistams”) 
ar ims jį ginti? -

Kurie dabar pasirodys 
■tikri Vitaičio draugai, ar 
tie kuriuos jis apsikabinęs 
glostė, ar tie ant kurių jis 
su pagieža spjaudė?

Nepraėjo nei pusės mete
lių, o kaip dalykai pasikei
tė.... Kas bus kai sueis 
metai ii' artinsis laikas no- 
minuot SLA. viršininkus ?!

’ 4^
Dabar man net gaila pri

siminus musų “fašistus”: 
jie tiek truso dėjo prirody
mui Grigaičio ir Vitaičio 
bičiulystės, o Grigaitis ne
buvo joks Vitaičio bičiulis, 
tik naudojosi iš jo silpnati- 
kystės.

Ba tai buvo nenaturališ
kas susibroliavimas su ne- 
naturališku broliu Grigai
čiu ir pasirodė nenaturališ- 
kos pasekmės.

4/
Dar labiau man gaila to

kių mandruolių kurie iš di
delio unaro paniekina ge
rus draugus ir paskui pa
sijunta apleistas .ir apvil
tas.

Aš kai buvau grinorius, 
nors dar nemokėjau Angliš
kai kalbėt ir skaityt; išmo
kau šitokią dainelę:

“Make new friends,
But keep the old, 

The first are silver,
The latter are gold.”

Kaip čia pasakius, ta dai
nuška Lietuviškai skambės 
šitaip (maždaug):

“Daryk naujus draugus, 
Bet palaikyk ir senus, !

Naujieji yra sidabriniai, 
O senieji — auksiniai.”!

O auksinis dalykas visa
da brangesnis.

Kalbant apie auksinius 
dalykus, reikia tačiau pri
pažint kad na visiems auk
siniai dalykai reikalingi.

Štai Romos popiežiui pa
dovanota gryno aukso tele
fono padaras. O tas dan
gaus tarnas jau senai išsi
žadėjęs žemiškų turtų ir 
turėjo aukso nepriimti.

4/
Lietuvoj jei žmogus van

denyje prigeria tai laikraš
čiai nerašo kad prigėrė, bet 
nuskendo. Nors prigėrusie- 
ji visi veik buna išimami ir 
nebūna nuskendę, o tik pri
gėrę;

4/
Daug musų veikėjų jau 

dabar nori būti numirę, ma
nydami kad jų biografai 
jau turi gatavus aprašy
mus ju išgarbinimui.

4^
Draugė Antosė Poškienė 

iš Brooklyn, N. Y., rašo: 
“Gerb. Asilas aną sykį gy
reisi apie Brolius ir Drau
gus kurie atsišaukė tave pa
sveikint, ąle nesimatė kad 
kokia tavo Draugė ar Se
suo butų atsišaukus. Matyt 
moterys yra gudresnės ne
gu vyrai.”

Nuo gerb. Asilo: Tai ge
rai, drauge, aš tamistą pri- 
siimu už draugę. Ačiū už) 
atsiliepimą.

4?
Draugas Antanas Vailo-Į 

kas, “Laisvės” ir “Vilnies” 
platintojas Čikagoje, pama
tęs mano paveikslą “Dirvo
je” su džiaugsmu atrašo:

“Brangus mano idėjos 
drauge! Smagu, kad tu pa
tekai Į ‘Dirvą’ vietoj buož
galvio Spragilo. Platink 
musų idėjas, o mes tau pa
dėsime !”

Ačiū, ■ drauguti, ale ne- 
mislyk kad aš tik tiek pro
to turiu kiek tu matai ma
nęs virš tvoros. Anoj pu
sėj tvoros yra daugiau ma
nęs, ir aš išmanau kad jūsų 
idėjų prisilaikant man rei
kės dalintis su tavim mano 
uodegos šeriais.

5

NAUDOK IT
BULGARIAN HERB (BLOOD) TEA 35c—75c—$1.25

Šaknys, žieves, lapai, augmenys ir žiedai šiuose vaistuose stipri
na ir gerina kraują. Išgerkit juos karštus išvarymui nuodų iš siste
mos ir pagelbėjimui nugalėt pavojingą šalti. Jie turėtų būti kožnuo- 
se namuose—kiekvienas turėtų naudoti juos. Klauskit savo vaisti
ninko, arba mes prisiųsim apmokėtu paštu. Didelis šeimynos pake
lis už $1.25. Užsisakykit šiandien. Adresuoki!:
MARVEL Products Co., 209 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

★BIZNIE RI A I * 

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

Attorneys
P. V. CHESNŪt MAin 2542 
929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS

6712 Superior Ave. 11 En. 2498

Bidding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue

M. ROMAIT1S 
13416 Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners 
........—----------- -

C. F. PETRAITIS
6702 Superior Av. IIEn. 7906

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 1)720'

KAZ. OBELIENIS 
1404 E. 66th St. IIEn. 6716

T. NEURA ~
2047 Hamilton ave. PR. 9709

JUOZAS ŠEŠTOKAS
1364 East 68th Street

Jewelers
J. J. LAZICKAS 

6107 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA” 

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932.

P hotographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. *HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
VINCAS DEBESIS 

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
■BOLES. ANDERSON 

1'264 E. 71 Street

T ailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
Visi kiti nariai 

Kun. V. G. Vilkutaitis
J. Vcnslovas

vnsuje paio'JCT.a pastaras Lucky Strike languose išdėtas skelbimas matomas pas 
visus paidavėjus- šioje ■ salyje. Daugiau ir daugiau vyrų ir moterų linksta rūkyti 
Luckies kadangi jie žino iš ypatiško patyrimo kad 20,679 gydytojai turėjo tiesą 
kuomet jie paręiske jog ■Luckies mažiau ėda gerklę. Kiekvienas žino jog karštis 
valo, taigi kaitinimas prašalina kenksmingus gerklę ėdančius ir kosulį sukeliančius 
nuo _ z.ln° saulė nokina—todėl tai tabako kaitinime naudojama Ul
tra Violetiniai Spinduliai. Luckies visada yra švelnus gerklei. (Skelbimas.)
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STAKIAI
KAIP AŠ KELIAVAU si kiti, vis važiuojanti j ki-

I AMERIKĄ

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai (Tęsinys iš Nr. 46)
Kaune jieškant nakvynės

m kur Mituvos upė pa- 
kdama iš vakarų į pie- i 
susitinka mažutę Snie- 

, stovi mažas, neturtin- 
tačiau viliojąs ir žavė

kis Stakių miestelis. Tai 
vienas iš mažiausių 

stelių visame Raseinių 
srityje. Jo vienintelė 
/ė yra tęsinys ateinan- 
nuo Veliuonos duobėto 
kelio, Pilkeliu vadina-

Pradžioje ta gatvė ei- 
statmenai su Mituvos 
a ir tik vėliau pasisuka 
: šventoriaus, praplatė
ja ir sudarydama aikš-

Ši aikštelė vietinių 
mių vadinama rinkele. 
t, pirmiau joje karabel- 
kai šventadieniais pre- 
udavo. Dabar juos iš 
jau keli metai kaip iš- 

), kaip šventraštyje pa- 
yta apie Kristaus išvi- 
ą pirklių iš šventyklos, 
ilsiau ja jie už rinkelės, 
vėje.
’erėjus rinkelę ir apžiu
rs niekuo nepasižymin- 
špitolę patenki į Stakių 

ntorių.' šventoriuje kas 
a. Klevų karalija. Jie 
lai tariasi kaip Sąliamo- 
šventyklos išmintingieji, 
kalba garsi, iškilminga.

jučiomis pajunti šiems 
lėliams pagarbą.
Ziudryj šventoriaus baž- 
iia — medinė, nedidelė, 
Šv. Antano, savo globė- 
atvaizdu, virš durų. Vi- 

• jauku, paprasta. Jau
si lyg savo troboje. Va- 
*os laiku rūpestingai iš
rišta vainikais ir gėlėmis, 
rli Stakiškiai savo baz
ei ą ir jos globėją, Šv. An- 
lą.

GYVYBE ® 
PRIKLAUSO 

*IU0 ŠTAI KO 
\KSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
r virš 200 metų tikrasis Gold 
sdal Haarlem Oil buvo pripa- 
itas gyduole del šių organų 
tvarkos. Lengvas ir malonus 
iti. Bandyk šiandie. Trijų 
džių, vaistinėse. Ieškokite: 
□old Medai” vardo kiekvieno- 
dėžutėje.
^ANDIMPROkĄ)

Yra sakoma jog Šv. An
tano dėka bažnyčia ir mies
telis prasidėję. Viso to pra
džia bus apie 120 metų at
gal, kada dar visos apielin- 
kės priklausė didžiam Ve
liuonos ponui Zaleckiui. Ta
da vienam seneliui sapne 
prisistatęs Šv. Antanas ir 
liepęs pastatyti koplytėlę, 
netoli Mituvos ant kalvu
tės, lygiai toj 
kur ir dabar 
kių bažnyčia, 
nelis sukalęs 
lentų ir apielinkės žmonės 
sueidavo šventomis dieno
mis į ją melstis. Vėliau va
žinėdamas čia Zaleckis pa
stebėjęs koplytėlę ir suži
nojęs keistą jos atsiradimo 
priežastį pastate toje vieto
je bažnyčią, bet visai mažu
tę. Ir tik daug metų vė
liau Šambaravo dvaro savi
ninkas Jastramskis 
tėtė ir antrą pusę 
žios, ir tokios jau 
mažai parapijai.

Pats miestelis augo ne
sparčiai. Pirmiau mieste
lio vietoje gyveno vienas 
ūkininkas, bet kai bažnyčią 
statę meistrai jo paršus nu
plikino, prašė pono iškelti 
i į toliau. Ponas tą vietą 
sklypininkais apsodino. At
sirado Žydų, vėliau karčia- 
ma, ne ir visas miestelis. 
Beveik toks jis yra ir da
bar. Namai paprasti, tik 
klebonija kiek gražesnė. Ir 
sodą turi gražų. Bet ir ji 
iau sensta. Tačiau ši senu
tė klebonija turėjo laimės 
savo medinėmis sienomis 
šildyti ir globoti net tokių 

, .žmonių kaip visiems, žinę- 
■ rrią' Lietuvių rašytoją ir lai
svės kovotoja Tumą-Vaiž
gantą. Jis ištisus metus 
praleido Stakiuose ir jo 
raštuose galima užtikti šis- 
tas iš Stakių gyvenimo.

Stakių jaunimas irgi ne
snaudžia. Organizuotas. Ge
riausia veikia šauliai. Mat, 
turi jie energingų ir pasi
šventusių tam darbui vadų.

Paskutiniais metais Sta
kiai h šiaip jau ėmė kultū
rėti. Šymet net telefono li
niją nuo Šimkaičių prasi ve
dė.- Ir dabar Stakiai jau 
kiekvienam duoda tikro 
miestelio vaizdą.

pačioj vietoj 
randasi Sta- 
Tada tas se- 
koplytelę iš

prista- 
bažny- 
pakako

P. T—tis.

ADOLPH C. JAKŲBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
_ _ - Dr. Smedley, garsus Specialistas

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

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

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

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

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

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

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

l'niofi Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
<*(!.««) valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

f

X

i

Dar mums tebešnekant 
agento ofise saulė jau nusi
leido. Mano naujas drau
gas, su kuriuo susitarėm 
eiti nakvynės jieškoti, taip
gi važiavo į Ameriką, ir jo 
tėVas, kurs atlydėjo jį iki 
Kauno, sulyg agento nuro
dymo ėjom į artimiausi 
viešbutį. Inėję į viešbutį 
tuoj paklausėm kiek kai
nuos už pernakvojimą, sa
ko po tris litus. Deramės 
ar už pigiau nepriims-, neš 
pasiskaitėm kad po tris 
tus brangu, ir apsigryžę 
nam laukan.

Išėję gatvėn sumanėm 
ti į gelžkelio stotį, ten per- 
sėdėsim iki rytę ir. nereikės 
nieko mokėti. Nuėjom į sto
tį, susėdom, šnekučiuojamės 
apie kelionę, apie- Ameriką.

Besišnekant; atėjo 11’ va
landa nakties,; pradėjo mus 
imti snaudulis, taigi pasiry
žom snausti ir laukti ryto, 
kada vėl reiks eit pas agen
tą.

Sėdėdamas įtraukęs gal
vą i plbščiaus apikaklę už
migau. Vos užmigau, jau
čiu kas tai mane už apikak- 
lės purto. Manydamas jog 
tai mano draugas, kurs ša
lę sėdėjo, sakau duok man 
ramybę, aš noriu miego..

Bet užgirdau klausiant: 
Kur tamistos važiuojat?

Vargiai praplėšęs akis 
pamačiau prieš mus stovint 
policijantą ir . nusigandau. 
Tuoj išbudau, bet nespėjęs 
atsiminti kur esu, žiuriu 

i policijantui į akis ir. tyliu. 
į Policijantas vėl klausia kur 

mes važiuojam. Mano drau
go tėvas paminėjo kokio 

. ten miešto V^rdą-'^^aliei-’ 

. jantas nuėjo sau, o mes tik 

. pykstam kam išbudino, nes 
i jam nereikalinga žinot- kur 
. mes važiuojam.

Vėl imam snaust, ir ne- 
. užilgo jaučiu kas tai man 
. bakstelėjo pašonėn. Išbu

dęs žiuriu prieš mus stovi 
kitas policijantas ir vėl tei
raujasi kur mes važiuojam.

. Vėl atsakėm ten ir ten. Po
licijantas sako, ten trauki
nis šią naktį neis, išeis tik 
rytoj, ir nuėjo sau.

Dabar mes nežinom kas 
daryt, sustojom ir misli- 
nam. Sumanėm eiti į kitą 
kampą, susėdus šnekučiuo
ti, tai gal policijantai nesi
rūpins apie mus.

Paėję į kitą pusę, stotyje 
susėdom ant suolo, bet pa
matėm policijantas artinasi 
prie musų modamas ranka 
kad išeitume iš stoties. Su
pratom kad stotyje jau ne
galėsim naktį .praleisti. Jau 
buvo arti 12 ir turėjom eiti 
laukan. Išėję gatvėn kalba
mės kas daryti, yisur užsi- 
darineję, visur tyla. Kai 
kurios gatvės visai tamsios, 
šalta žiemos naktis, vėjas 

, aštrus pučia.
Mano draugo tėvas sako: 

: Aš žinau kur yra autobusų
• kiemo sargas, jo būdoj yra
• vietos ir viduje šilta, eisim 

pas jį, duosim po kokį litą 
ir jis priims mus nors per
sėdėti per naktį.

Taip ir padarėm, ir nors 
buvo toli, greitai eidami pa
siekėm riekalingą vietą, su
siradom sargą, paaiškinom 
dalyką, ir jis pavelijo eiti 
vidun ir sėst kur rasim vie
tos. Suėję vidun ir susė
dę, džiaugiamės kad radom 
šiltą vietą praleisti naktį.

Taip besnaudžiant naktis 
prabėgo, ir taip sulaukėm 
Sausio 8 ryto. Padėkavoję 
sargui ir atsilyginę už nak
vynę nusiskubinom pas lai
vakorčių agentą.

Inėjus į ofisą radom ten 
ir daugiau žmonių ir rinko-

li- 
ei-

ei-

tas šalis. Mes laukėm iki 
po pietų iki agentas su sa
vo pagelbininku apsidirbo Į 
gamindami kitų dokumen
tus, ir tik po pietų liepė 
mums eiti į pasų skyrių iš
gauti Lietuvos vizas. Ten 
nuėję laukėm pora valandų 
iki sulaukėm vizų. Gavę vi
zas gryžom pas agentą. Jis 
suėmęs musų pasus išėjo ii 
Vokiečių konsulatą gauti 
Vokiškas vizas. Kada su- 
gryžo su tomis vizomis, mu
sų kelionės dokumentai bu
vo gatavi.

Agentas atidavė visiems 
dokumentus ir prisegęs )priė 
krūtinių po laivų linijos 

'ženklą, liepė mums imt savo 
I bagažus neštis i stotį, nes 
traukinis tuoj išeisiąs.

Mano draugo tėvas atsi
sveikinęs su mumis važiavo 
namon, o mes su savo daik
tais ėjom Į'stotį. Agentas' 
vesdamas mus į stotį žengė 
greitai, o mes nešdami sun
kius nešinius negalėjom su 
juo spėti. Dideliu vargu da- 

< sinešėm iki stoties. Saulė 
buvo arti leidimosi kada pa
siekėm stotį, ir po kelių mi
nu tų atėjo traukinis. Atsi
sveikinę su agentu sulipom 

, 'į vagoną. Taip tai aplei
dom Lietuvos didmiestį 
Kauną. Važiavom į Kara
liaučių, Vokietijoj.

(Bus daugiau.)

Už S3 pralinksminsit visa kai
mų — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirva”

Akrono Naujienos
Bankai jungiasi. Dvi di

delės bankinės įstaigos — 
First-City Trust and Sav
ings Bank ir Ohio State 
Bank and Trust Co. jungia
si į vieną. Jos abi sudarys 
stiprią finansinę įstaigą su 
$60,000,000 kapitalo ir stos 
tarp didžiausių bankų Ohio 
valstijoje.

Sakoma kad ta nauja di- 
i dėlė bankinė įstaiga pla-: 
, nuoja statyti 30 aukštų bu- 
i dinką ant vietos Ohio State 
, banko ant Main ir Market 
į gatvių kampo. Ten bus jų 

nauja bankinė sutalpa.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji.

SIUTAI IR OVERKOTAI 
. Dabar, laikas užsisakyti saul 

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

Pasinaudokit musų žema kaina:
Vyrams

Siutai išvalyt ir išprosyt >1.25 up
Kelnės išvalyt ir išprosyt 60c un
Siutai išprosyt 50c
Kelines išprosyt 25c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt. nuo $1.25 aukštyn

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

J. C BLASER 
Hardware

6933 Superior Ave.
Langų Ventiliatoriai 

Milo Juostos Durims Apkalstyt 
Pašaukit mus, mes sudedam iš

muštus langų stiklus.
Darom raktus. End. 0280

Flora Flower Shoppe 
1203 East 79th St.

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

S. Ambroziak Endicott 2191

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai

‘‘Visuomet geriausios prekės 
už mažiausia pinigų”

tarnavimo jums.

RICHMAN
BROTHERS

Established'
1879 /

DUBALTA 
Audimo Apkaklė

KRUTINĘ 
Gal but populiariškiau- 

si modeliai dabartiniam 

sezone . . mėlyni, ox

ford pilki, rudi, neaiš
kių langų ir kitokie, 
šviesių; 
tamsių

vidutinių ir 

spalvų. Viso
kių mierų.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Avė.

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

CHAS. STONIS

JAMES Restaurant
1410 East 66th St

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

"T © ROSEDALE ©J
i Dry Cleaning Co.!

HEnd. 7906 j
C. F. PETRAITIS, Prop. * 
6702 Superior Ave., |

JEWELER

Didžiausia Clevelande Lietuvių. Radio 
Parduotuvė

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

6107 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicott 4638

RICHMAN
BROTHERS

RICHMAN
BROTHERS

UTWB-1* HHI—IH 'I J ——Illi IH ■ I1BM | Ml 

richman] 
BROTHERS

Aksomo Apkaklė 
PARADINIAI

P L O Š Č I A 1 
Labai mėgiami šią žie
mą, ir tinkantį dienom 
ir vakarais dėvėti . . . 
Populiariškiąusi iš Na
vy Blue ir Oxford pil
kų Meitons, Boucles ir 
Vaciinas. Mieros tin
kamos visų subudavo- 
jimų vyrams.

ALL

2 25--
Trys Clevelando

Padirbti musų 3,800 
Akcijas Turinčių 

Darbininku

3 Dalių 
TUXEDO

SIUTAI
Musų tuxedo siutai su 
gražia kamziole be ek
stra primokėjimo, yra 
tai žymiausias atsieki- 
mas Richman Brothers 
rūbų gamyboj. Tai iš
tiesi! aukščiausia 
Urnas išreiškimas 
lių vertybės.

ALL

225-^
Krautuvės:

725 Prospect Avenue Prospect &
5716 Broadway

ga- 
sty-

Naujų Stylių
B I Z N I Š K I

SIUTAI
Naujų, spalvų rudi ir 
naujų tonų mėlyni, vi
sai naujų pavyzdžių 
šviesus, vidutiniai ir 
tamsiai pilki . . . nau
jų modelių . . . naujų 
pečių formų . . . nau
jos kūno linijos. Leis
kit mums pritaikyti 
jums vieną šitų puikių 
stilių. Taipgi yra ir 
konservativių.
ALL

Ashtabula Krautuvė: 4622

Ontario

Main Avenue
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e IŠ LIETUVOS $
MIRĖ KUN. STAKE- 

LĖ
Veliuonoj Atrasta daug 

Žmonių Kaulų
I Istoriniai Veliuonos kal- 
] nai pilni žmonių kaulų, kau- 
! kolių, kad kitą kart neži
li nai žmogus kur po tavo 
j kojomis žemėj žmogaus 
I griaučiai guli.
I Nesenai ant tako, kuris 
I eina kalnu pro bažnyčią, 
1 vienas pilietis pastebėjo 
I kaulus. Atidžiau pažiurėjus 
I pasirodė, kad po visai leng- 
?! vu žemės sluoksniu gulėjo 
1 žmogaus kaukolė ir visas 
j skeletas. Tur but, jau labai 
1 seniai žmonių ir gyvulių 
j mindžiojami, nes labai pa- 
j našus i medžių šaknis, ku- 
| rips ant tako išlindusios iš 
] žemės. Kunigas ir policija 
J išėmę kaulus užkasė aukš- 
i čiau j kalną.
j Kasdami kalne duobę ra- 
| do daug kaukolių, blauzdi- 
1 kaulių. Kasinėjant pasiro- 
I dė, kad visas kalnas pilnas 
J žmonių kaulų.
i Kai kurie spėlioja, kad 
j tuose kalnuose Gedimino 
1 karių kapai. Kiti sako, kad 
I Napoleono kareivių kaulai, 
I nes, sako, Napoleonas, eida- 
I mas į. Maskvą, daug mušę- 
I sis ties Seredžium ir Ve- 
I liuona. “L.A.”

Sumalė vaiką.
I Šiomis dienomis Kreke-I
I navoj Žuko malūne užmuš- 
I tas berniukas. Kvotos davi- 
I niais nustatyta, kad tai esąs 
I Robertas Bytautas, 11 metų 
I amžiaus. Jis tarnavęs Kre^ 
I kenavos valse., pas vieną 

ūkininką, prieš kelis dienas 
sauvališkai pasišalinęs, • ir' 
valkiojęsis. Matyt vaikas 
užklydo Į malūną ir netyčia 
kliuvo į transmiją.

Nusižudė nepilnaprotė ir 
nusišovė davęs melagingus 

parodymus teisme. ’
Indrijos ežere,, Daugailių 

| valšč, prie Bajoriškių kai-; 
mo rastas to kaimo gyyen- 

| tojos Emilijos Vytaitės, 23 
|metų amžiaus lavonas. Ma- 
| tyti, Vytaitė nusižudė. Ji 
| buvo ne pilno proto.
| Tuo pat laiku Utenos val- 
| sčiuje, laukuose rastas nu- 
| sišovęs Mikas Klevas, 24 
| metu amžiaus iš Kultiškių 
(valsčiaus. Paaiškėjo, kad 

Klevas nusišovęs todėl jog 
Lbijojęs atsakomybės iškel

toj byloj už melagingus pa
rodymus teisme.

“L.A.”

Emigracija spalių mėn.
Per spalių mėnesį iš Lie

tuvos emigravo į:
Argentiną 118
Braziliją 21
Pietų Afriką 3
Kanadą 21
Uragvajų 68
Kubą 4
Meksiką 1
[Palestiną 3
; Iš viso spalių mėn. iš Lie
tuvos emigravo 288 žmonės, 

i Praėjusiais metais tą pa
tį mėn. emigravo 1178 žiu. 

riš iki šiol esamų davinių ga- 
.Hma spręsti, kad šiais me
tais emigracija sumažės a-
pie 10,000 žm., negu pernai. 
Be to, praėjusio mėnesio 
ėjnigrantų skaičius yra ma
giausias iš paskutinių ketu
rių metų emigravusių skai| 
ęįaus. “L.A.”
'JĮiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiPj 

: Telefonas HEnderson 5539 =
| SCHOTT MOVING CO I 
| Perkraustyto jai Į kitus miestus ir vietoje = 
| 6103 Superior Ave. Cleveland, O. E
| Lietuvis Frank Bagužąuskas kompanijoje |

Adresas: 68C4 Whitney avė. E
9iiiiĮiiiiĮiiiiiiiiųii|iiiifinnntuininiitiiiiiiiiiin!iiiiiiiiiiiųiiiti!iiinii!!i!i!!iiiiui!S|

Lietuvių Draugija
Berline

Vytauto didžiojo: metais 
sukruto iki; šiol neorgani
zuoti Lietuvos piliečiai, gy
venantieji 'Berlyne.

Sumanymas. steigti drau- 
giją kilo per musų piliečių 
susirinkimą, sušauktą Vy
tauto Didžiojo sukaktuvių 
iškilmėms rengti. Tam tik

Spalių mėn. 28 dieną per
siskyrė su šiuo pasauliu dar 
vienas anų, kovos dėl spau
dos ir lietuviško žodžio, lai
kų šulas, kun. Stasys Sta- 
kelė.

Jau keli metai kaip para
lyžiaus buvo varginamas.

Spalių 29 dieną 15 valan
dą kūnas buvo ndneštas į 
bažnyčią ir padėtas ant 
aukšto katafaliaus, kuris 
buvo apsuptas vainikais, 
gėlėmis ir degančiomis žva
kėmis.

Kitą dieną 8 vai. Šeduvos 
dekanas kun. Karosas at
laikė gedulingas pamaldas. 
Gražų ir turiningą pamok
slą apie a. a. kun. S. Stake- 
lę pasakė Klovainių klebo
nas kun. Karečka.

Per pamaldas prie kata
faliaus stovėjo keturi vai
kiukai su knygomis ranko
se, tuo budu atiduodami pa
skutinę pagarbą garbingam 
knygnešiui.

Į kapines lydėjo daugybė 
žmonių.

Velionis mylėjo jaunimą 
ir tik seni žmonės jo nesu
pratę šalinosi. Velionis, dar 
būdamas gyvas, sakydavo, 
kad Tėvynei reikia vadu ir 
kad jaunimas, siekdamas 
aukštąjį mokslą, matytų ne 
asmenišką tikslą, bet Tau-
tos gerovę. “L.A.”

Vilniaus Lietuvių Moks
lų Draugijos Posėdis

’ XXII visuotinis1 lietuvių 
mokslo draugijos susirinki
mas šymėt praėjo iškil
minga nuotaika. Prie to žy
giniai prisidėjo Dr. Vydūno 
^paskaitos. r Po 18 mėtų pro
tarpio jaunesniosios kartos 
inteligentams padarė dide
lio įspūdžio savo, kilnia žmo- 
niškumo nuotaika. Ji žy

giniai jautėsi: susirinkimo 
metu. Tą labai, vykusiai pa
žymėjo draugijos pirminin
kas, direktorius M. šikšnys, 
pabrėždamas, kad visi Vil
niaus lietuviai sau draugiš
kai pasidavė rankas.

Narių draugija turėjo 
141. Naujai primta 25, dau
giausia studentų. Į valdybą 
buvo išrinkti: M. šikšnys, 
Br. Untelis, P. Karazija, St. 
Matjošaitis, dr. D. Alseika, 
dr. J. Šlapelis ir A. Juške
vičius. Sumanymuose buvo 
tartasi dėl draugijos mok
slo darbo praplėtimo. Ta 
pačia proga p. Karosas dr. 
J. Basanavičiaus fondui pa
aukojo dar 300 zlotų.

Draugija dabartiniu pie
tų turi per 30,000 knygų bi
blioteką, kuri nuolat didėja, 
taip pat.gausų archyvą, ku
riame tik senų dokumentų 
yra per 20,000. Be to, drau
gija turi įvairių kitų drau
gijų archyvus ir gausius 
muziejinius rinkinius, tarp 
kurių pažymėtinas turtin
gas numizmatinis rinkinys. 
Biblioteka ir rinkiniai tvar
komi ir jais daug moksli
ninku naudojasi;

“L.A.”

MOTORAMS ALIEJUS
Garantuotas motorinis aliejus—-
5 gal. kenas $2.50. 1 kvorta J 5c., 

2 kvortos 25c. (27)
190° Alkoholis mašinoms 80c gal.

Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare.
HEUER and IREY

4415 Pąyne avo Hend. 3576 

slu buvo išrinktas komite
tas patarėjas p. Pymšą ir 
buvęs Lietuvos finansų 
vice-ministeris dr. Rachmi- 
levičius.

Komitetas, parengęs įsta
tų projektą draugijos, lap
kričio 6 d. sušaukė steigia
mąjį susirinkimą; Dr. Jodi- 
dio pirmininkaujant, pa
punkčiui buvo priimti įsta
tai. Draugijos tikslas for-i 

muluotas šitaip: tėvynės 
kultūros kėlimas, santykių 
palaikymas su tėvyne ir pąr 
šalpos reikalingų piliečių 
šelpimas. Draugija nesiekia 
jokių politinių ar tikybinių 
tikslų- Paskui buvo išrinkta 
draugijos valdyba ir revizi
jos komisija, kurių narių 
pavardės jau buvo paskelb
tos. Draugijos pirmininkas 

i dr. Rachmilevičius, apibu

Vieta Pasirinkti
Kalėdoms Dovanas

The Electrical League’s 
_ Nauja Paroda

Yrą Elektriškų Daiktų Dovanoms tinkamų kiekvienam 
. . . ir tinkamų jūsų kišenini, taipgi — Lempos ir padar
gai — Naudingi, gražus, išnašus — Nuolatiniai priminto- 
tojąi per eilę metų davėjo gero skonio ir duosnumo —■ 
Rsit pilniausi išstatymą paskiausių modelių atsilankę Į 
Tme Electrical League naują Parodą — Įžangą nemoka
mai; nieko ten neparduodama — pasirinkit čia; pirkit 
kur jums patinka.

■ THE ELECTRICAL LEAGUE
Builders Exchange Building 18-tas Aukštas, Prospect Avenue 

Skersai nuo Union Terminal

Ątdąra Kasdien . . . , 
Atdara Sekmadieniais .

9 iki 5 
. 2 iki 5

Naujas Telefono Numeris: CHerry 2535

JUS ŽINOT KAS IŠ JŪSIŠKIŲ NORĖTŲ TURĖTI

. .Floor Lamp

.. Table Lamp

.. Desk Lamp

.. Boudoir Lamps
,. Health Lamp
. .Clock
. .Sewing Machine

. .Refrigerator

. .Washer

. .Ironer

. .Dishwasher
. .Food Mixer
. .Cleaner
. . Warming Pad

....Grill

.... Percolator

... .Juice Extractor

... .Toaster

....Waffle Iron

.... Heater

.... Curling Iron

dindamas draugiją laukiam 
tį darbą, tarp kitko, nuro
dė į reikalą vienyti Lietu
vos piliečius ir stengtis pa
laikyti glaudesnius santy
kius su visiems bendra tė
vyne.“L.A.”

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

į Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

n Lietuvis Dentistas
l 1304 E. 68th St.
fį Kampas Superior Avenue
D (Virš Lietuvių Banko)
f) TELĖF. HENDERSON 8068
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

I Iš Collinwood i
Sukaktuvių vakarienė. Lap

kričio 29 d. M. M. N. Pagalbos 
parapija turėjo puikią valčarie-

SPORTAS

Iš SLA. 14 kuopos susirin
kimo. Giruodžio'3 d. Įvyko 14- 
tos 'kuopos priešmetinis susirin
kimas, Kuriame buvo renkama 
valdyba 1931 metams. Tai bu
vo pirmas toks susirinkimas po 
daugelio metų, kur 14-tos kuo
pos nariai Lietuviai ramiai, len
gvu upu aptarė reikalus, pra
varė rinkimus ir viską atliko 
be jokio lermo. Mat, neliko 
kuopoje musų draugužių rau
donukų.... Taip tai pasibaigė 
jų daugelio metų kova, pastan
gos užgrobti ne tik kuopą bet 
ir visą Susivienijimą. Dar ke
li pasiliko tautiškame Susivie
nijime, tokie kurie netiki bol
ševizmui nei nepasitiki kad ko
munistai suorganzuos ‘‘darbi
ninkišką” “susivienijimą”. Jie 
dar vienas-kitas pypčiojo, bet 
tik del juoko.

Valdybon išrinkta visi tauti
ninkai aklamacijos budu, nes 
nesirado priešingų kandidatų.

Pirmininkas — J. Brazauskas 
Vice-pirm. — M. šalčius, 
Finansų sekr. ir organizato

rius — " . V. P. Banionis
Užr. sek. — A. M. šmigelskis. 
Iždininkas — J. P. Juraitis, 
Iždo globėjai: F. J. žuvis, M. 

Verbiiienė, Alb. Paulienė.
Maršalka — Jurgis Česnius. 
Daktaru — Dr. J. T. Vitkus 
Salės b-vėn atstovais: A. M. 

Praškevičius, F. Baranauskas.
Darželio atstovais: A. Bąl- 

trukonienė, J. G. Poltefis. "
Pusdarbininkis.

“Galiūną” Vaidins Ge-j 
r Jausi Vietos Artistai
Cleveland Plain Dealer Tau

tų Teatro Lietuvių vakaro pcrT • 
statymui veikalo “Galiūnas” su- i 
rinkta artistai kurie tikrai pa- 
darys Lietuviams garbę musų 
pasirodyme nedėlioj, Sausio 18 
d., Little Teatre, miesto audi
torijoj. šis veikalas statoma! 
pastangomis ir naudai Lietuvių 
Kultūros Darželio, kuris rengia-1 
mas atidaryti ateinanti pava
sarį.

Lošėjai yra sekanti:
Mildos rolėj — Stasė Grei- 

čienė, žinoma dainininkė,
Giedrutės — Elena Grigiutė, 
Birutės :— Elena Martis, 
Eglės —- Marė Dovidaitienė, 
Rutvilės —■ L. Banionienė, 
Živilės — Pola Glugodienė, 
Igliono — Pranas Bartnikas, 
Vaidilos — Jonas Zorskis, 
Sabalo — V. P. Banionis, 
Briedžio — M. eigas, 
Geluonie — Jonas Armonas, 
Vilkalokio — A. Zdanis. 
Voverės — Jonas G. Polteris. 
Prie tų bus dar keletas kitų 

artistų, parinktų iš katalikiš
kos ir tautiškos srovių.

Šiame veikale moteriškų var-Į 
dai duota paminėjimui esančių 
tais vardais kitų sceniškų vei
kalų, o vyriški vardai daugiau
sia del to kad dalykas dedasi 
labai gilioj senovėj, kuomet 
žmonės dar vardų neturėjo, b 
vadinosi šiaip- sau kokiais pra
simanę.

Automobilių Paroda
Automobilių savininkai kurie no

ri gauti kubdaugiausia iš savo au
tomobilių ras daugybę informacijų! 
metinėje automobilių parodoje kuri 
atsibus miesto auditorijoj Sausio 24 
iki 31.

Ta paroda turės daug ko ypatin
go automobilių srityje, komercinių i 
vežimų ir šiaip reikmenų. Į

Vienas iš žingeidžių dalykų bus] 
tai priemenėj^ išstatymas suruoštas 
Pennsylvania Rubber & Supply Co. 
Įvairių reikmenti kurios labai svar- į 
bios pamatyti dabartiniams autom o-1 
bilių savininkams. Bus perstatoma' 
kaip atliekama taisymas automobi- i 
lio atgabento i taisymo vietų. Karų į 
savininkai galės prisižiūrėti ir patys 
daug ka pasitaisyti.

Bus daug kitokių išstatymų, pa-i 
mokinančių ir nurodančių apie alie
jų ir gasoliną automobiliui. Eks
pertai darys analizavimus ir reko
menduos reikalingus jūsų karui ku
rą ir aliejų. Tas verta kožnarn pri-.l 
sižiurėtį, delei to kad tinkamas alie
jus ir kuras prailgina karo amžių. Į

nę, kurią surengė L. R. K. Mo
terų Labdarybės draugija pa
minėjimui naujos parapijos me
tinių sukaktuvių. Programas 
susidėjo iš dainų ir kalbų. Kal
bėjo Šležienė, F. Baranauskas, 
Adv. Pugheris, Kun. A. Kavu- 
žiškis Dainavo dalis bažnyti
nio- choro, merginos sudainavo 
tris-dainas ir p-lė Belski utė so
lo. Programą vedė V. Greičius.

SARPALIUS JAU AMERIKOJ
Plačiai žinomas imtikas Ka

rolis' Sarpalius jau sugryžo iš 
Australijos. Jis buvo vienatį •’ 
uis iš Lietuviu inteligentų pa
siekti taip toli. j

Parvažavęs į Seattle, Wash., 
rašo sekančiai:

Šarkis su Striblingii?
Amerikos spauda rašo kad 

norima sustatyt Šarkį kumš- 
čiuotis su Striblingu, kuris pasr 
tarų laiku gerai pasižymėjo.

Vokietis Smėlingas, ruošiasi 
atvažiuoti į Suv. Valstijas apie 
Gruodžio 15 dieną. Jis pradės 
treiniruotis kitą pavasarį se
kančios vasaros kumštynėms. 
Su kuo dar nežinia.

I Smagu man vėl būti S. Val
stijose. Australiją apleidau a- 
; pie mėnuo laiko atgal ir parva- 
' žiavau į Vancouver, Kanadoj, 

Šeimininkės padėjo daug truso per Suva salas ir per Hawaian
prirengimui tokios vakarienės.’ salas. Kelionę gryž-tant turč- 
už ka joms priklauso didelis jau labai malonią, važiavau vie- 
ačiu. 'žmonių, buvo apie 500; nu iš puikiausių Paeifiko gar- 
pelno parapijai liko daug. .laivių. •

Pirmas sustojimas buvo Nau- 
' joj Zelandijoj, Auckland mies
te. čia galėjau būti mėnesį lai-Adventams prasidėjus,' nau

josios parapijos labui .“card 
partės” atsibuna antradienio 
vakarais pas Rankų, 14307 Tha
mes avė. Norintieji paremti 
naują parapiją prašomi daly
vauti. Rep.

Music Hall Antrad. vakare, Gruodžio 9
Lawrence TIBBETT KONGEOTŲ^^^KlžDE

Tikietai pąrsiduos ten pat vakare Gruodžio 9 dieną.

Staigi žiema. Padėkavonės 
diena, Lapkričio 27, buvo dau
giau kaip Kalėdos, nes Cleve- 
landą sykiu su visa Amerika 
užklupo staigus šalčiai, pūgos 
ir tiek užsnigo kad dar panašiai 
nebuvo nuo 1880 metų.

Lapkričio 26 d. laike pūgų ir 
smarkaus šalčio girdėjosi per
kūnija.

Darželio susirinkimas. Penk
tadienio vakare, Gruodžio 12 
d., nuo 7:30 vai., Lietuvių sa
lėje įvyks svarbus Lietuvių 
Kultūros Darželio Sąjungos su
sirinkimas. Draugijų atstovai 
prašomi dalyvauti. Draugijos 
taipgi prašomos reikalauti savo 
atstovų .raportų ir versti atsto
vus lankytis susirinkime, nes 
kiti atstovai visai apleido savo 
pareigas. ' Vald.

Ragina pagelbėt bedarbiams.

Pastaba “Galiūno” artistams: 
Pirma repeticija ir susiėjimas 
visų apsiėmusių vadinti bus 
antradienio vakare, Gruodžio 9 
d., nuo 7:30 vai., Lietuvių salėj. 
Atsilankyki! visi, nes kurie ne
atsilankys gali netekti savo vo
lų, kadangi laikas trumpas ir 
reikia skobomis mokytis. Tuo 
tarpu stengkitės mokytis voleš 
iki tos repeticijos. Šia repetici
ją lankysis ir Plain Dealer te
atro direktorius.

škotų vakaras. Gruodžio 6. 
šio sekmadienio vakare, Little 
Teatre bus šeštas Plain Dealer 
Tautu Teatro vakaras suruoš
tas škotų draugijų. Jie stato 
istorišką muzikalų dramą “Rob 
Roy”, pagal garsaus škotų ra
šytojo Sir Walter Scott nove
lės.

Miesto manadžeris Morgan at
sišaukia į turtingesnius namų 
savininkus' bandyti rasti kokį 
nors darbą aplink namus ir pa
statyti vertą bedarbį nors tik 
keletui dienų,- apmokant jam 
kelis dolarius tuo tarpu, nes 
tas šiek-tiek pagelbėtų suvar- 
gusiems.

Fotografo Žitkaus įstaigą ant 
2105 St. Clair avė. Gruodžio 3 
d., kaip patys žitkai sake, bu
vo aplankę du plėšikai, kurie 
peršovę \ vieną ten buvusį Žit
kų pažystamą pabėgę.

Policija vienok nepriima pa
aiškinimo kad tai buvo plėši
kų užpuolimas ir bando išvesti 
kitokius dalykus. Peršautas 
vyras ligoninėje mirštąs.

Tikietai nuo 50c 'iki $1.50. 
Pradžia 8 vai. vak. _

Pereitą sekmadienį Little Te
atre turėjo savo vakarą Slovė
nai, jie statė opera “Gorėnjs- 
kos Lakštingala”. Publikos bu
vo daug. Kitos tautos labai re
mia savo žmonių parengimus 
Little Teatre. Geistina butų 
kad ir Lietuviai kuodaugiausia 
atsilankytų į musų vakarą Sau
sio 18 d.

Taksai apmažinami. Buvo 
skelbta kad 1931 metais taksų 
mieštui ir apskričiui rėikės mo
kėt po $2.75 nuo $100, bet da
bar nustatyta mokėt po $2.71 ’/a 
nuo šimto.

Koncertas. Philhairmoniška 
Koncertų kompanija ruošia di
delį koncertą miesto auditorijoj 
Gruodžio 9 d. šiame koncerte 
padaryta pakeitimas: turėjo 
dalyvauti jaunas smuikininkas 
solistas Ruggerio Ricci, dabar 
jo vietoje dalyvaus Lawrence 
Ti'bbett, garsus baritonas -iš 
Metropolitan Operos.

Didėsės krautuvės Kalėdinio 
sezono laiku paims į darbus a- 
pie 5,000 daugiau darbininkų, 
daugiausia moterų. Butų gerai 
kad nesiveržtų į darbas tokios 
moterys ar merginos kurios 
nori tik pasipinigauti geriems 
laikams turėti. Yra daugybė- 
kurioms reikia pragyvenimui.

Rasta-negyvas. ■ Savo namuo
se rasta negyvas J. Skvernevi- 
čius, 21 m. Spėjama kad už
troško nuo gazo.' Palaidotas 
Gruodžio 2 d. Paliko moteris 
ir kūdikis.

1 I
VIETINIAMS

| “Dirvos” krautuvė atdara I 
| vakarais iki 8 vai. Ture- 1 
j darni kokius reikalus sten- Į 
j gkites ateiti iki tai valan- | 
I dai. | i

kuri bus papuošalas ir ilga atmintis. 
Šių' dovanėlių randasi musų krau
tuvėje didelis rinkinis. Nuo Gruo
džio 6 d. viskas pąrsiduos numažin
tomis kainomis. Nepraleiskite pro
gos, o sutaupysit daug pinigų.

P. ŠTAUPAS 
6704 Superior’ av. Cleveland, O. 

Telefonas FLorida 2G10-R.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOMS I 
6,606 SUPERIOR AVE. HEiiderson 6729 I

NAUJAS • «
Victor

|ko jei . bučiau norėjęs, bet la
biausią.' norėjau gryžti Ameri
kon.

Sulyg dabartinių planų, aš 
važiuosiu į Angliją Sausio' mė
nesį, kur mane kviečia imtis; 
Šioje teritorijoje Suv. Valstijo
se kur dabar esu man labai pa- 

■ tiko ir užsidirbau daug pinigų.
Mano kelionė Australijon bu

vo labai naudinga ir pelninga, 
taipgi buvo labai pamokinanti.

Aš rengiuosi vykti į Penn- 
sylvaniją aplankyt savo brolį 
apie Kalėdas, taigi sustosiu ir 
Clevelande.

Daug dalykų turėsiu papasa
kot apie savo kelionę, ko net 
aprašyt negaliu.

Noriu pasimatyt su daugybe 
savo draugų Cle-velandiečių.

Visiems siunčiu geriausius 
linkėjimus.

Gansonas turi daug imtynių 
Mass., Corm., valstijos^ ir Ka
nadoj.- Jam sekasi gerai.

Apie Komarą tuo tarpu nie
ko negirdėt. Jis rado sau ge
rų smarkių priešų pietinėse val
stijose, ten turi daug darbo. 
Jo namai yra Chicagoje.

PAJIEŠKOJ1MAS
Pajieškau Petro šatuno, gyvena 

Clevelande. Mano pažystamas. No
riu susirašinėti. Prašau paties at
sišaukti arba kas žino jo antrašą 
pranešti. .Rašykit:

. S. K.
11351 Nagel St. Hamtramck, Mich.

KAMBARIAI ANT RENDOS
Dviem' vyram kurie nori gyvent ar
ti .Lietuvių ,■ centro. ,Gerai. įrengti.

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

1112 Kenilworth avė., arti W. 14 
st., saldainių krautuvė, daro gerą 
biznį, renda $25 mėn. su 4 šeimynų 
namu. Jeigu turit $500 ar mažiau 
galit pirkti. Matykit Zinierman, 
2287 Professor avė.

Vokicškų importų delikatessėn su 
daugybe importuotų saldainių, Par- 
siduos už žemą kainą. Ateikit pa
matyt ir atsir.eškit šį skelbimą su 
savim, gausit dykai saldainių.'.

1492 E. 55TII.ST., arti Superior.

MAUDYMAI, TRYNYMAS
Elektriški ir Vibratiški 
Eksperto Prižiūrėjimai.

Valandos 10, iki 6 kasdien.
Vakarais pagal sutarimo.

CEDAR 1771-J.

JUST RITE KENNELS
Galit gauti žindukus Boston Ter

rier šunukus nuo. Wonder Dog čam- 
piono MORAN’S OHIO BOY,, taipgi 
JUST RITE KID šunukai. Kreip
kitės (50)

12430 PHILLIPS AVĖ, 
Cleveland

Phone GLenville 0035. :

FURNASŲ TAISYMAS
$7.50 už perbudavojimą jušį fur- 

naso taip, kad pranyks durnai,' dau
giau nerūks ir sutaupys justi šilu
mą. Taipgi atliekama visi kiti fur- 
nasų taisymo darbai.

Telefonuokit WAshington 4757W

Gintaras
(BURKŠTINAS)

“Dirvos” krautuvėje yra puikių gintarų, importuotų
iš IJetuvos: puikių karolių, ilgų ir trumpų, gražių auska
rų į ausis, dailių spilkučių į krutinę, taipgi vyrams spilku- 
čių į kaklaraikščius. Tai širdingiausia Kalėdoms Dovana, 
kuri primins apdovanotai yipatai Lietuvą, ir bus malonesnė 
už brangausias dovanas kitų šalių darbo. Šie gintariniai 
papuošalai yra parvežti iš pat Palangos, praėjusią- vasarą. 
Kainos yra sulyginamai žemos. Ateikit pasirinkti dabai’, 
iki dar turime.

Ben BRAZIS Lunch

Rekordus Dirbanti

Electrola!

6400 ■ Superior Ave. 
GROSERIAI — RŪKYTOS MĖSOS 

DEŠROS ir kiti produktai.
Ypatingai gaminami skanus valgiai.) 

Kviečiame Šv. Jurgio mokyklos 
moksleivius Ant pietų. .

J Ofiso Telefonai Namu .f.
❖ zMAin 4773 KEnmore 4740W r Į 
į P. J. KERŠIS f 
t .1424 Standard Trust’ Bldg. ? j

I •J* *1" '
a Baiffęs teisių mokslą Cumber- 4. j 
į land. Universitete, ię darbuojas j | 
a su Teisių ofisu advokatų A 
X ' Collister, Stevens ir’ ' $
4 ;. Kurzenbergev , X
4 Su visais teisiu reikalais Lietu- į 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai X i 
4 kreipkitės prie musų. y

-i—m-m.

Į A ” 6820 Superior A Ve.
j 8 / B IA V -tY Cleveland, O.

EAST 79th STREET STUDIO 
Artistiška Lietuviška Fotografijų Galerija 'su 

Moderniškais Įrengimais.'
EKSTRA! Specialiai Kalėdiniai paveikslai! Jeigu ne

galit atsilankyt Lietuvoje ypatiškai, pasiuskit savo 
giminėms savo ir savo šeiųiyhos fotografiją — 

šuteiksit jiems dideli džiaugsmą. Specialiai 
pigios kainos dabartinių laiku.

Visokis fotografavimo srityje darbas yra musų 
speciališkumas.

A. S BARTKUS, Savininkas
H 97 E. 79th Street Henderson 3535

Pasidirbkite sau rekordus namie pridedamu microphonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jus, vaikai, tėvai, draugai etc, 
gali kalbėti dainuoti ar griežti, ir tuojaua galite tai gir
dėti ant rekordo.

Ar jei ka išgirstate per radio, taipgi galimą užrekorduoti. 
Rekordai yra liesumušami todėl lengvą užlaikyti arba siųsti 
į bile pasaulio kraštą.

TRYS INSTRUMENTAI 
VIENAME

Garsusis VICTOR Electrola ir vėl pagerintas. Taipgi turi ir 
naują tono kontrolę. Juom galima reguliuoti augštas ar 
žemas gaidas kaip tik patinka. Patys savo orkestrą diri
guokite.

Ateikite i musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite sane kalbant ir dainuojant.

reikAlaukite naujausiu victor rekordų.

Kalėdoms Besiartinant
Visi rūpinasi kuo 
patenkinti savuo
sius bei draugus. 
Geriausias paten
kinimas suteikiant 
dovanėlę iš graž- 
daikčių (jewelry),

10 inch; Listo Kainos 75<?

Gersim. Broliai, Uliavosim
V -14040 Žydu Bėdos

Padaužas Grupė

V-14041
Deimantas Polka
Gėlynas Polka

Kaimas Orkestrą

V 14042
Užmiršai Tėvu Kapus 
Laivinė Jonas Butėnas

V-1403B
Veselės* Polka
Pasikalbėjimo Polka

Chicago Vesclių Ork ir J. žuronas

V-14037;
Linksmi draugai—Polka 
Gero ūpo—Polka Armonikas

f Laimė—Polka
V-14039 Džiaugsmingas—Polka

į Styguotą Orkestrą

10 inch-; Listo Kainos 75^5

v i/inm f Anyklčią Merginos Yotko Orkestrą 
V’XAUUX j Smagi Kūmute Vltkovo Orkestrą

(
Motule Mano
Pirmyn i kovą 

šv. Marijos Lietuviu Choras
v unwl Ant Uwli’ d”n>
v Sugrįžimas šv. Marijos Lietuvių Choras

/' Reginos—Polka
u idnoiJ Auks® 2ovit® PoIka

i Victor Lithuanian Orch. ir
I Padaužęs Grupa

v-ianral W«av»nl°s 
v-i*tu^^ Linominis Žuronas ir Grupa

f Salič Salonėlis 
80638 j Aut Kalnelio Po Kalneliu

l Vinekevičlus-Namleko

B. RAKAUSKAS & CO.
1340 Russell Road Cleveland, Ohio

Telefonas Henderson 5332
3iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 
| DIDELIS IŠPARDAVIMAS | 
E 10c maži abrusėliai (wash cloth.......... specialiai po 5c =
E 50 ir 65c suknioms materijos.... specialiai yardas 39c = 
5 1.00 ir 1.23 materijos................ specialiai yardas 83c E
E Gražios moteriškos pirštinaitės.................... pora 1.95 =
= $1 ir 1.25 Rayon apatiniai ................. po 83c E
f PAS MUS YRA LIETUVĖ PATARNAUTOJA |
| GEORGE L. SCHLATHER f 

E 6616 Wade Park Ave. f
rdllllHIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllE

į Tėvas visada turi Duoti... 
j Duoti, Duoti ir DUOTI

j

Mokėjimas Kalėdinių išlaidų, ir štai . z'
ateina mokėjimas atksų už keleto die

nų, kas reiškia dideli tempimą tėvo 

kišenini kiekvienuose namuose. A 

Kalėdinis Taupymų -Klubas (Christ

mas Thrift Club) tapo*-išrastas kaipo 

pirmutinė pagalbai tėvams kurie duo

da ir duoda. Lengvais savaitiniais 

sumokėjimais (50c., $1.00, $2.00, 

$5.00, $10.00) jus galit turėti šiame 

meto laikę sekanti metą, sumą kuri 

pavelys jums duoti ir būti linksmam 

beduodant.
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DAK
IE DARBINI

'New York.
rial padovano, 
bedarbių fond 
rinkti $6,000,0 
tam tikrų vieš 
gaus užsiėmiir 
bedarbių per ž

Gelžkeliai ž 
darbų. Didie 
gelžkeliai, kui 
nuoš. visų gel 
skelbia jog šyr 
taisymams, di 
pagerinimams 
$698,821,000, ai 
000 daugiau nt 

Jie sako kac 
tą dės daug pii 

1 tyje, kas duos, 
tukstanelants d

I
Meta iš nan

Va. — Čia pras 
atsibuna laikė 
kur darbininką; 
muose koinpan 
dirba. Pradėk 
kompanijos nan 

I streikerių; kurie 
I ko mokėti nuoi 
I audinyčios savi! 
I sulaužyti streiką,

Gelžkelių tarna 
| kilį organizacijų i 
I nusivažiavo Wž 
| pasitarti apie sai 
1 jiia kovą už šešit 
■ darbo dieną. Kii 

Ima, gelžkelių uni 
šf pagelbėt gelžkelių 
1 rijoms jų pastangt 
1 prieš palengvinimu, 
1 nū kelių operator 
j leidimus tiesti ryna 
i traukiniui gazolino 
I jų iš tolimų sričių, 
J atima gelžkeliams

.-----------
Valencija, Ispanija 

j priežasties generalic 
j ko čia sutramdyta^ vi 
1 dėjimas. Vienas-uni 
I das tapo užmuštas ąj 
1 iyme su policija. SI 
I apšaukta užjautimus 
į kuojančių medžio dai 
1

Į Škotijos streikuojan 
i pakasiai sutarė gryž 
I lai į darbus, o deryb; 
J darbdaviais ves unijo, 
I stovai. Streikavo apie 
I NO darbininku;
I Bėdinas. — Kraut 
a Aviniukai numažino ž 
j ’■Šį savo darbininkų.
Į Minimas paliečia apie 
I ^vyrų ir moterų/ ■


