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Maskvos Teismo LAIKRAŠČIAI UŽ PA-| “SLAPIEJI” DIRBA
’ PRIEŠ PROHIBICIJĄ I SAULINĮ TEISMĄ

Komedija
Washington. — “Slapieji” | Surinkta žinios kad 1,357 

atstovai patekę į Kongresą [ Suv. Valstijų dienraščiai 
po šio rudens rinkimų, de- Į pritaria Suv. Valstijų pri-.i 

i rlo nncfnncrac icn’cix/imiii f m I sidp iilTllii i PflQQiilini Trihn-'

NORS VIENAS PILIETIS
NEPATYLĖJO

IR DARBININKŲ ŽINIOS

da pastangas išgavimui tei-| si dėjimui į Pasaulini Tribu- 
sės daryti ir pardavinėti;
vyną ir alų, prie to prieši-j 
naši teisingystės depart- Į

I mento reikalavimui duoti 
NORĖJĘ NET LIETU-[metais kalėjimo. Čia ture- dar 500 P^hibicijos agen- 

... ---------™ j0 ..rodyt sovieti! teismo tus ir Skyrimui $2,000,000
didele ‘mielaširdystė’, o pa- •|l-1 a ®os- 

". Visk ašį

VĄ ATIDUOTI 
LENKAMS!

----------------------- sirodė apgavystė. Viskas I kalbos ir reikalavi- 
Maskvoj pasibaigė tardy-1 buvo nustatyta keli mene- raai.leistl vlSLptmam nubal- 

pavuvm.uju <px,vvv,vw x,mas aštuoniu “baisių kons-!siai iškalno: teismas žinojo savimui P^ohibicijos: palik- 
bedarbių fondą. Norima su-' piratorių”, profesorių, ku-!kad jie nebus nubausti/ tik 'J1 ar atmesti ją. “Sausieji” 
rinkti $6,000,000 užvedimui rie» kaip sovietų-carai jiems|norėjo kad jie, komunistų!, labiausia pnesinasi,.Ša
tam tikru viešu darbu, kur užmetė, buvo susitarę su [ išmokyti, priplaukštų pa- ,reiktų

..........................   n- šauliui nieku ’ išleisti $25,000,000, o jie ne- 
Kaaa šita ’ “byla” iškilo.^™' ;K«™Jurtuo- 

; . ' liai pirmiau juos reme da-zmoniu su- , _. . .
< ž t i k- di ar PereJ° 1 slapiuosius ir 

remia prohibicijos atšauki
mo klausimą. |

'New York. — Rockefelle- 
riai padovanojo $1,000,000 i

gaus užsiėmimo apie 15,000 j Francuzija, Anglija ir Ler
bedarbių per žiemą.

Gelžkeliai žada daugiau 
darbų. Didieji Amerikos 
gelžkeliai, kurie apima 90 
nuoš. visų gelžkelių mylių, 
skelbia jog šymet įvairiems 
taisymams, didinimams ir 
pagerinimams praleido net 
$698,821,000, arba $125,000,- 
000 daugiau negu pernai.

Jie sako kad ir kitą me
tą dės daug pinigų toje sri
tyje, kas duos daug .darbų 
tūkstančiams darbininkų.

kija išversti sovietų valdžią. 
Paskiausia paaiškėjo iš jų 
“išpažinčių” kad ta sutarti
mi Lenkija butų pasiėmus 
Lietuvą atlyginimui už pa
kėlimą karo prieš sovietu

Tie aštuoni vyrai prisipa-

daug nekaltų
šaudyta vien t
jie išgirdę apie tokį suokal
bį ir suimtus aštuonis pro-

1S- fesorius, kam nors išsireiš
kė kad gal butų gerai jeigu

žino prie visokiausių užme- Į<as nors išvaduotų Rusiją

Meta iš namų. Danville, 
Va. — čia prasidėjo tas kas 
atsibuna laike kitų streikų 
kur darbininkai gyvena na
muose kompanijų kurioms 
dirba. Pradėta mėtyti iš 
kompanijos namų šeimynos 
streikerių, kurios neturi iš 
ko mokėti nuomas, 
audinyčios savininkai 
sulaužyti streiką.

■Taip 
nori

timų, prie visų 'suokalbių ir 
visko, ii' mušdamiesi j kru
tinę rėkė: “Mes kalti! mes 
neverti būti žmonėmis! mes 
didžiausi išdavikai ir verti 
žiauriausios bausmės!”

Kaip tardymai taip ir jų 
išpažintys ir visa teismo ei
ga daryt į filmas ir kalbos 
leista per radio. Taigi, vi- . 
įsa Rusija turėjo puikų te- , 
atrą ir dar turės per kelis 
mėnesius žiūrėdami į tas j 
filmas.

Krilenko, vyriausias tar- , 
dytojas, po 
perkūnišku 

| kalaudamas

300,000 KAREIVIŲ PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Hankow, Chinija. — Pa
starose dienose komunistų 
vadovaumi Chinai kareiviai 

[ir banditai Hupeh provin
cijoje išžudėapie 20,000 

j nacionalistų kareivių.
Dabar nacionalistu val-

pen-Gelžkelių tarnautojų 
kių organizacijų viršininkai 
susivažiavo Washingtone 
pasitarti apie savo ruošia
mą kovą už šešių valandų 
darbo dieną. Kiek spėja
ma, gelžkelių unijos nori 
pagelbėt gelžkelių kompa
nijoms jų pastangos! kovot 
prieš palengvinimus vande
nų kelių operatoriams ir 
leidimus tiesti rynas-paipas 
traukimui gazolino ir alie
jų iš tolimų sričių, nes tas 
atima gelžkeliams biznį.

Valencija, Ispanija. — Iš 
priežasties generalio strei
ko čia sutramdyta visas ju
dėjimas. Vienas-unijos va
das tapo užmuštas apsišau
dyme su policija. Streikas 
apšaukta užjautimus strei
kuojančių medžio darbinin
kų.

Škotijos streikuojanti an
gliakasiai sutarė gryžti at
gal į darbus, o derybas su 
darbdaviais ves unijos at
stovai. Streikavo apie 90,- 
000 darbininkų.

Berlinas. — Krautuvių 
savininkai numažino algas 
visų savo darbininkų. Nu
mažinimas paliečia apie 40,- 
000 vyrų ir moterų;

tų “išpažinčių” 
balsu rėkė rei- 
visiems aštuo- 

niems mirties bausmės, o 
sovietų “teismas” jiems do
vanojo gyvastis, tik nutei
sė kalėjimu.

Tragedija “prarūgo”
Sovietų carai iš šios bylos 

I manė padaryti baisiausią 
tragediją: išrėkti visiems 
Rusijos mužikams apie bai
sų “pavojų” kokis graso — 
kad štai rengiasi visos di
džiosios valstybės užpulti ir 
išterioti visą kraštą; bandė 
įgąsdinti Lietuvą, Latviją 
ir kitas mažas kaimynines 
valstybes kad joms graso 
suplėšymas, Lietuvai pate
kimas Lenkams — kad jos 
glaustųsi prie Rusijos. Tai 
buvo panašu “dirmavonės” 
procedūrą: sustiprinimą ko
munistų “tikėjimo” įbaugi
nant visą Rusiją grąsiančiu 
pavojum iš lauko, kad visi 
remtų sovietų valdžią ir ty
lėtų prieš carus. .

Bet štai kas išėjo: iki by
la pasibaigė, visas pasaulis 
suprato kad tai buvo komu
nistų suruoštas begėdiškas 
Rusijos gyventojų mulkini
mas. Visa “tragedija” pra
rūgo ir neišėjo net kome
dija.

Patys didžiausi kaltinin- 
kai-konspiratoriai — tie aš- , 
tuoni vyrai — paliekami gy
vi su dešimčia ir penkiais

New York. — Gruodžio 7 žiami žmonės atsilieptų tė- 
d., kuomet turtuolių protes- 
tonų katedroj dalyvavo bu
vęs Denver, Colo., teisėjas) 
Lindsey, vyskupas Manning 
pasiryžo iš sakyklos pa
smerkti jį akivaizdoje 3,500 
žmonių. Vyskupas pradėjo 
apie Lindsey parašytą kny-mui. 
gą, kurią apšaukė žemiau
sios rūšies, niekingiausia, 
parašyta su tikslu skelbti! 
laisvą meilę, ir tt. Neiškęs- 
damas tokio paniekinimo, 
Lindsey užšoko ant stalo 
netoli pamokslinyčios ir su
šuko į vyskupą: ‘‘Vyskupe! 
tu mane melagingai persta- 
tei! Jeigu čia nėra teisin
gumo namai, čia nėra Die
vo namai! Vardan teisy
bės aš noriu nors penkias 
minutas laiko atsakyti tavo 
neteisingiems užmetimams!

Prie Lindsey prišoko du 
šveicoriai, paskui pribėgo 
daug kitų vyrų, kurie rėkė: 
“Duokit jam! duokit jam P 
Tuoj tūli pradėjo mušti, ki
lo kliksmas ir keiksmai — 
visi užmiršo kad randasi, 
bažnyčioje. Lindsey rėkė į 
jį apipuolusius žmonės: “Jis 
melavo apie mane! Jis ne
turi teisės meluot! Čia nė
ra Dievo namai!”

Lindsey buvo ištemptas 
iš bažnyčios pro šonines du
ris ir ten keturi policijantai 
sugriebė jį, kitaip jis butų 
buvęs stačia galva nuvers
tas nuo laiptų, žmonės ne
siliovė sekę paskui policiją, 
ir kada policija grasino su
areštavimu tvarkos ardyto-, 

“ jams, jie rėkė: “Mes esam 
j padorus piliečiai, neturit 
■teisės mus areštuoti!” 

t. j j-j-- • i • I Policijos teisme Lindsey
Budavos didžiausi laiva. i , . „ , J

Cunard garlaiviu linija, vei-1 gavo teis§ pasaukti ir vys- 
kianti tarp Anglijos ir A-[kūpą Manning pasiaiškini-

nolą — tarptautini teismą 
i išsprendimams- valstybinių 
nesusipratimų. Tik 265 ki
ti dienraščiai prieštarauja. 
342 dienraščiai visai neda
vė atsakymo, o 58 pareiškė 
jog jie nelaiko nei vienos 
nei kitos pusės.

Pritariančių prisidėjimui 
laikraščių bendra cirkulia
cija yra 26,993,906, priešin
gųjų — 10,557,317.

UŽSIN LODINO 40 
DENTŲ

Bombai, Indija. — Misi- 
jonierių mokykloje Erode 
mieste, Indijoj, pavalgę mi
rę 40 mokinių. Vėliau sriu
boje atrasta gyvatė, taigi 
spėjama kad nuo ’gyvatės 
apsinuodino maistas.

STU-

iš komunistų plėgos. O di
džiausi “konspiratoriai” pa
liekami gyvi. Tai negirdė
ta komunizmo istorijoj ko-[ 
mediją. Už kelių dienų jie 
bus. paleisti ir iš .kalėjimą:' __

Niekados sovietai nerodei ■’Dabar nacionalistų val- 
mielaširdystės mažiausioms' suorganizavo 300,0001 .....
neištikimiems ir be teismo i kareivių, kurie su orlaiviais; teJul 1 kaklą ir tėvas ne
šaudė kiekvieną mokytesni |ir kariškais laivais traukia UZ11S° miĮe- Policija moti-

paleido.

TĖVĄ
Dešim- 
nušovė

VAIKAS NUŠOVĖ
Phoenix, Ariz. — 

ties metų vaikas 
savo tėvą kada tėvas pra
dėjo mušti motiną ir moti
na šaukė pagalbos. Pagrie- 
vęs šautuvą, vaikas pataikė

vėliai pradėtų bijoti ir Die
vo akių žmones niekinti. 
Dabar jaučiasi kad jų nie
kas bažnyčioj negali tram
dyti tai vartoja pačius šlyk- 
ščiusius žodžius savo nepa
tinkamų žmonių išnickini-

I EUROPA TURĖSIANTI 
, ĮVEST DAUGPATYSTĘ

Paryžius. — Jei dar pora 
šimtų metų kūdikių gimi
mas eis taip kaip dabar tai 
Europai reikės imtis daug
patystės, parupinimui vyrų 
visoms moterims. Paskuti
nės statistikos rodo Ipd da
bartiniu laiku Europoj mo
terų yra 18,000,000 daugiau 
negu vyrų.

Išdalies tam kaltas karas, 
išdalies didesnis mirtingu
mas vyriškų kūdikių, bet 
po karo žymiai daugiau 
pradėjo ir gimti moteriškos 
lyties kūdikių. Jeigu dabar
tiniu saiku gimimai eis tai 
už 150 metų Europa turės 
po tris moteris kiekvienam 
vyrui.

žmogų. I prieš komunistus ir be abe-’
Dabar subruzdo Anglija'j° juos visus išnaikins.

ir Francuzija prieš Maskvą' Chinija pradeda rimtą 
ir tose šalyse eina agitacija ■ karą prieš komunistus ke- 
pertraukti ryšius su sovie- [ e^u frontu
tais už tokią begėdiška me-1 Chinijos valdovas gen. 
lagystę. Nes ištikro- tiejKai“šek paskelbė jog dova- 
aštuoni vyrai palikti gyvi,nos bausmes visiems kurie 
tik del to kad jie “išsipaži-!buvo P° prievarta paimti į 
no” jog su Anglija ir Fran-I raudonųjų kariumenę, o ki- 
cuzija rengėsi šią žiemą iš-1 bus šaudomi be jokio
versti sovietų valdžią, kuo- atsižiūrėjimo.
met tos šalys apie tai nieko! 
nei nesapnavo. »_ _ ____ _
susitaikytų už pasidalinimą! 
Rusijos jeigu to ir norėtų! Į

Amerika gerai padarė 
nesutikdama ištiesti rankos 
šaliai kurios rankos yra 
kruvinos ir purvinos.
Sako “piatiletka” nevyksta

Kiti' tikrina kad sovietų 
carai pamatė jog jų penkių 
metų Rusijos būdavo jimo 
planas nevyksta, sumanė 
šią bylą, kad paskui galėtų 
pasiteisint mužikams jog 
mums tie ir tie sutrukdė.

LAIVAS SPROGO — PRI
GĖRĖ 14 VYRŲ

Prancūzijos 'pakraštyje 
vienas Itališkas laivas dar
bavosi prie išėmimo nors 
dalies $6,000,000 aukso nu-' 
skendusio su sporgusiu E- 
gipto laivu. Ant Itališko 

•laivo ištiko sprogimas ir 
prigėrė. 14 darbininkų.’

ANGLIJA NORI DIKTA
TŪROS

Londonas. — Aštuonioli
ka darbo partijos parlia- 
mento narių (socialistų) 
siūlo įvesti diktatūros ko
mitetą iš penkių 
vedimui šalies iš 
nio krizio.

Kažin ką sakys
cialistai, diktatūrų smerkė- 
jai, kada jų draugai Angli
joje, neįstengdami įvesti ro
jaus, nori įvesti diktatūrą?

ypatų iš- 
ekonomi-

musų so-

Jos nei ne- BELGIJOJ NUO DUJŲ 
MIRĖ 64 YPATOS

Liege, Belgija. — Neti-j 
I ketai pakilusios dujos, lyg 
migla perėjo per pietinę da
lį Belgijos, nuo ko mirė 64 
ypatos ir keli šimtai apnuo
dyta ir Ilginami. Išsyk ma
nyta kad pasileido sandėliai 
Vokiškų dujų dar likę iš ka
ro laikų. Bet tas nepatvir
tinta. Spėjama kad dujos 
paėjo iš zinko dirbtuvių.! 
kurių toje srityje daug

merikos, padarė sutartį bu- 
davojimui 73,000 tąnų gar
laivio, kuris 
didesnis už 
džiausį laivą 
Jis bus 1,018 
kaštuos apie

bus 20 nuoš. 
dabartinį di- 
“Leviathan”. 

pėdų ilgio ir 
$25,000,000.

yra.

Per visą Ameriką Kalėdinių 
lz' 'bu taupymai sudaėr sumą 
$632,000,000. Tie pinigai pa
leidžiami Į bizni dovanoms.

BURMOJ UŽMUŠTA 36
Burmoj, Indijoj, įvyku

siame žemės drebėjime 
mušta 36 ypatos.

uz-

pats 
O.— 
am- 

savo

mui. Teismas bus Gruodžio 
■12 dieną.

Vyskupo advokatas sako 
kad vyskupas ištiesų netu 
rėjo teisės, ypatiškai užsi
pulti žmogaus iš sakyklos, 
o paskui neduoti teisės jam 
pasiaiškint ten pat vietoje.

Jeigu visose bažnyčiose 
kunigų užpuolami ir šmei-

KEISTENYBĖS VEDY
BOSE

Lisbonas, Portugalija. — 
Vedybų 'statistikos daviniai 
rodo kad šiame mieste bė
gyje 1929 metų našlės tarp 
30 ir 34 metų amžiaus ište
kėjo už vyrų tarp 20 ii- 27 
metų amžiaus, o našliai — 
tarp 30 ir 40 metų amžiaus 
gavo pačias tarp 20 ir 24 
metų amžiaus.

Nužudė motiną ir 
nusišovė. Cincinnati, 
Charles Seibert, 14 m. 
žiaus vaikas, nušovė 
miegančią motiną, paskui j
pats nusišovė. Spėjama kad 
ar jis užsisapnavo ar staiga 
pamišo. Tas atsitiko prieš 
dieną.

13 NUŽUDYTA
Jąlisco valstijoj, Meksi

koj, kareivių susišaudyme 
su banditais 13 plėšikų nu
šauta. Plėšikų vadas pa
bėgo.

Andre Tardeau, Francu- 
zijos premjeras, rezignavo 
su savo kabinetu. Jo vie
ton pakviestas sudaryti ka
binetą Louis Jean Barthou.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
BERLINE

Komunistų suagituoti be
darbiai Berline nuolat su
rengia riaušes.. Gruodžio 4 
d. riaušėse dvi ypatos už
mušta, komunistai apipuo
lė krautuves, daužė langus 
ir grobė ką galėjo.

Cleveland, Ohio

KALĖDŲ DOVANOS
TEINĄ Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanu laikas.
Užrašykit saviškiams Į Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 

metuose pralinksminsit visą kaimą. ★ Taipgi užrašykit 
“Dirvą” savo giminėms ir draugams gyvenantiems Ame
rikoje ir kitose pasaulio dalyse. Jei negalit ant metų, tai 
nors ant pusės metų — pusei metų pusė kainos.

Atnaujinkit ir savo prenumeratą metams ar nors pusei.

6820 Superior Avenue



DIRVA

Korespondencijos DAYTON I
[TTSBURGH
žmušiniai. Per savaitę 
o, iki Gruodžio .8 dienos 
sburgo srityje automo- 
j nelaimėse užmušta vėl 
tas ypatų. Vieną tik 
odžio 5 d. užmušta net 
os ypatos.
iso nuo pradžios šių me- 
ki Gruodžio 8 d. užmuš- 
automobiliais 185 ypa-

gryžęs namon ir patyręs ką 
ji padarė nualpo. Moteris 
paimti ligonbutin ištyrimui 
jos proto.

NEW BRITAIN, Conn.

Iššlavė paskutines sąšla
vas. Gruodžio 3 d. įvyko 
susirinkimas vietinės Ap- 
švietos Žirgvaikio Draugi
jos, kame buvo renkama vi
sa valdyba ateinančiam me-

Mirė Jonas Mašanauskas. j 
Po kelių metų sirgimo mirė; 
Jonas Mašanauskas, 47 m. 
Paliko moteris ir penki vai
kučiai. Velionis buvo ge
ras ramus Lietuvis ir ka
talikas; negalėdamas pakę
sti įvairių trukšmų atsibu- 
nančių Lietuvių parapijoj, 
todėl prigulėjo prie Vokiš
kos katalikiškos parapijos. 
Lai buna jam lengva ilsėtis 
šaltoj žemelėj amžinai.

Senas Draugas.

ell Telefono kompanija 
bia jog turi suruošus 
kių metų darbų progra- 
— didinimui ir gerini- 
savo sistemos Pennsyl- 

ijos valstijoje, kam pa
ėsta išleisti $196,000,000 
ia. Telefono kompanija 
si žymiai didesnio biz- 
1931 metais.
)31 metais tiki praleisti 
os sumos apie $12,300,- 
'•Pittsburgo apielinkėje. 
isų penkių metų bėgiu 
sburgo srityje bus pra
ba $38,000,000.

tatys naują pašto budin- 
Federalė valdžia ski- 

$7,500,000 pašto budin- 
statymui. Tai daugiau- 
Penn. valstijoj po Phi- 

slphijos, kur paskirta 
125,000.
riso federaliams budin
ąs valdžia paskyrė $132,- 
,000. Ant kožno $100,- 
gaus darbo po apie 1000 
bininkų, tokiu budu vi- 
i šalyje gaus darbų apie 
100 darbininkų.

Laip biznis eina. Pitts- 
■go didžiosios krautuvės 
o kad jų biznis per 10 
metų mėnesių buvo tik 

uoš. žemesnis negu per- 
, o artinantis Kalėdoms 
lidėjo 16 nuoš. daugiau 
;u buvo anksti rudenį. 
*er 10 mėnesių, kaip ro- 
žinios iš 182 krautuvių, 
drai' parduota už $125,- 
,000.

)raugutis gavo 30 dienų 
ėjimo. Suimtas renkant 
numeratas Angliškam 
nalui “Darbininkų Gy- 
ui”, tūlas Mike Bodik, 40 
teisme pasisakė kad jis 

, komunistas ir kad ne
ėsta'darbo. Teisėjas da- 
jam 30 dienų “pasilsio” 
ėjime ir sako jeigu išras 
Jas priekabes deportuos 
Rusiją.

risi komunistai tingi dir- 
bet labai gudriai moka 

idotis iš darbininkų, ku- 
js mulkindami landžioja 
namus ir vilioja pinigus 
savo kokius ten popier-| 
ius.

tui. Šiais metais draugijos 
valdyboje radosi įsiskver
bęs vice pirmininko vietoje 
vienas prisigėręs sovietiš
kos dvasios, V. Valaitis. Jį 
draugijos nariai sumanė iš
mesti, nes' valdyboje turi 
būti vien tik Lietuviai. Ir 
balsavimais tą kacapėlį iš
metė. Nors vargšas iš vi
ce pirmininko vietos taikė
si įsitūpti į pirmininko vie
tą, bet tapo visai paliuosuo- 
tas nuo negeistinos tarny
bos draugijai.

Dabartinė Apšv. Žirgvai
kio Draugijos valdyba iš
rinkta iš tikrų Lietuvių bei 
gerų patriotų, sekančiai: 
pirmininku — J. J. Maksi
mavičius; vice-pirm. — M. 
Petruškevičius, užrašų raš
tininku — B. Griškevičius, 
finansų rašt. — J. Pasven- 
skas. trečias rašt. — Jur
gis Mazuronis, iždininkas— 
M. Neimonas, iždo globėjai 
— A. Buinis ir P. Barkaus
kas; maršalka — A. Aržuo- 
laitis; knygius — J. Višnia.

Ši draugija yra viena iš 
didžiausių ir turtingiausia 
Lietuvių organizacija šioje 
kolonijoje, turi virš $6,000 
pinigų banke, turi 94 akci
jas po $25 ant Lietuvių sa
lės, turi $500 Lietuvos Lais
vės Paskolos Boną, turi sa
vo skaityklą, kur randasi 
visokių naudingų knygų, c 
knygomis nariai gali nau
dotis nemokamai.

Mano supratimu, ši drau
gija yra geriausia ir atsa 
kančiausio šios kolonijos 
geriems Lietuviams prigu
lėti, ir butų malonu matyti 
kad kuodaugiau sveikų ku- 
nu ir protu Lietuvių prie 
jos prisirašytų. Ypač kvie
čiami jaunuoliai dėtis prie 
jos, nes čia ras gerą dirvą 
veikimui. Draugija panai
kino ligonių paeilinį lanky
mą visiems nariams, ligo
niais apsirūpins pati val
dyba, taigi jaunuoliams ne
liks nieko daugiau kaip tik 
rūpintis kultūriškais dar
bais. Rašykites, jaunuoliai., 
ir imkit vadeles šios turtin
gos organizacijos.

Senas Narys.

Kalbės Mockus. Kiek te
ko patirti, nekurie rūpinasi 
surengimu prakalbų komu
nistų atstovui “kun”. Moc
kui. Bus surengta kada po 
Kalėdų.

SLA. 105 kp. valdyba jau 
išrinkta. SLA. 105 kp. tu
rėjo savo priešmetinį susi
rinkimą Gruodžio 3 d., ku
riame tarp kitko išrinkta 
nauja valdyba iš darbščių 
Lietuvių. Pirmininkas K. 
Paulauskas rodos jau de
šimtas metas kai išrenka
mas ton vieton, o jo dukre
lė Teofilė jau antras metas 
išrenkama finansų sekreto
re. Ji yra darbšti Lietu
vaitė, geistina kad daugiau 
tokių merginų kuopoje pri
klausytų.

Linkėtina naujai valdy
bai tvirtos energijos dar
buotis organizacijos ir Lie
tuvių tautos labui.

Nereporteris.

lotina nužudė du vaikus. I 
ester, Pa. — Ida Twad-| 
, 36 m., nužudė savo du 
kučiu prigirdėdama ku- 
. Du vyresni, mergaitei 
raikas, 6 ir 4 m., tuo tar-1 
spėjo išbėgti, nors mo-l 

i novėjo ir juos taip pati 
ūdyti. Tėvas, 60 m., su-!

Automobilių gamyba su
mažėjo. Per Lapkričio mė
nesį Suv. Valstijose ir Ka
nadoje pagaminta 146,185 
automobiliai ir trokai, kuo
met Spalių mėn. buvo pa
gaminta 154,585., 1929 m. 
Lapkričio mėn. buvo paga
minta 226,997.

Remkime savus biznie
rius. M. K. Mockevičius už
laiko real estate įstaigą, jis 
prie to yra iždininku The 
North Dayton Savings and 
Loan Ass’n.

Justinas Sakalas yra siu- 
vėlas, prosina ir taiso rū
bus.

A. J. Fretic užlaiko ava
lų parduotuvę, taipgi taiso 
senus avalus.

A. J. Keydoszius yra lai
dotuvių direktorius.

Jonas Nureika užlaiko 
valgomų produktų parduo
tuvę.

Bronius Varašius turi ge
rą profesionališkų muzi
kantų orkestrą šokiams ir 
duoda pamokas armonikos.

Viršminėti musų vierigen- 
čiai biznieriai yra sąžiningi 
ir suteikia pirmos klesos 
patarnavimą, prie to jie yra 
geri Lietuviai patriotai ir 
nuoširdus žmonės.

Bedarbiams valgykla. F. 
B. Patterson, prezidentas 
National Cash Register Co. 
įsteigė ’ valgyklą bedarbių 
valgydinimui veltui, pačia- 
nje miesto centre, ant Lud
low gatvės. Kasdien pamai
tinama šimtai žmonių, mai
tinama bedarbių šeimynos. 
Ir Lietuvių bedarbių šei
mynos turi teisę gauti pa
valgyti veltui. J. A. U.

TORONTO, Ont.

Nauji biznieriai. Jonas 
Paliulis ir S. Dubauskas 
atidarė valgomų daiktų 
parduotuvę. Jiedu yra vos 
2—3 metai iš Lietuvos, bet 
susitaupę kiek pinigo stojo 
į biznį. Nors jau yra iš an
ksčiau gyvuojančios dvi to
kios parduotuvės pačių Lie
tuvių, bet yra vietos ir ki
tiems. Linkėtina jiems ge
ro pasisekimo biznyje.

Sulaužė Lietuviui koją. 
Gruodžio 4 d. dirbantį prie 
laivo P. Brazauską patiko 
nelaimė: geležies šmotas 
nukrito jam ant kojos ir 
nulaužė žemiau kelio. Su
žeistasis paimtas ligoninėn. 
Jau antram Lietuviui atsi
tinka panaši nelaimė prie 
to paties darbo. Mat, netu
rėdami darbo, žmonės kai 
sužino kad pareina laivas 
pilnas geležies, susirenka 
priestotėn didžiausia minia 
bedarbių tikėdama gauti 
nors kiek užsidirbti. Pa
imama darban apie porą 
desėtkų, o likusius policija 
turi vaikyti. Kurie gauna 
dirbti tie turi dirbti taip 
kad pamirštų ir apie savo 
gyvybę. Geležies šmotus 
po 120 svarų ir daugiau tu
ri mėtyti kaip/šakalius, jei 
ne tai bosas atstato ir į jo 
vietą ima kitą. Taigi dar
bininkas turi dėti paskuti
nes spėkas. Lietuviai dar
be labai smarkus, taigi ir 
patenka nelaimėn. Tai vis 
“laimė” toj aukso šalyje, 
apie kurią svajoja Lietuvos 
jaunimas.. Vertėtų, pirma 
prisiklausyti apie tuos py
ragus kaip jie gardus, o 
paskui važiuoti jų valgyti.

Apleidžia Kanadą. Šiose 
dienose gryžta Vilnijon J. 
Rimšelis, kurs turi ten gry- 
žti sutvarkymui savo ūkės 
reikalų. Nemalonu jam va
žiuoti į Lenkų valdomą te
ritoriją, bet reikalas ver
čia. Linkime Jįąimingos ke
lionės geram' tautiečiui.

Girios Čiulbutis.

MONTREAL

Bedarbė. “Herald” repor
teris štai kaip aprašo be-

i darbę Montreale:
i “Nueikit į seną Dufferin 
mokyklos namą apie pietus 
ir -pamatysit 2,500 benamių 
ir alkanų vyrų slenkančių 
pro stalą, nuo kurio pasi
ima sau lėkštelę .stew ir 
duonos. Vakare pasižiūrė
kite į Meurling Refuge, kur 
700 bando įsilaužti del puo
duko kavos, duonos ir nak
vynės, paskui vėl atlanky
ki! Dufferin mokyklą, kur 
300 vyrų džiaugiasi jei gau
na vietos pergulėt naktį ant 
grindų, o ne po pliku dan
gum. Eikite paryčiu Dor
chester gatve ir pamatykit 
minią vyrų, laukiančią iki 
katalikų Pilkosios Seserys 
duos ką nors užvalgyti. Pa
sižiūrėkite į kasdien susi
renkančius burius ties Šv. 
Patriko bažnyčia, kur kle
bonijoj duodama valgyt, ar
ba į Barono de Hirsch in
stitutą, kur šelpiami Žydai. 
Arba patirkite kaip Emer
gency Unemployment Re
lief komitetas šelpia 400 
protestonų bedarbių ■ šeimy
nų kas savaitė, o tas skai
čius vis didėja.”

Iš to galima įsivaizdinti 
kaip bedarbė duodasi paju
sti Montreale. V.

Neleis darbininkų iš Ka
nados. Detroit. — Delei be
darbės Suv. Valstijose, pa- 
rubežio viršininkai pradėjo 
vykdyti naują patvarkymą, 
neleidimo darbininkų iš Ka
nados dirbti Detroito dirb
tuvėse. Iki šiol galėjo per
eiti rubežių tie Kanadiečiai 
kurie įrodė savo pastovui 
apsigyvenimą Kanadoje, ir 
buvo priimami į dirbtuves.

ARGENTINA
Vytauto Didžiojo 500 metų 

mirties sukaktuvės
Buenos Aires.—Spalių 26 

d. Mario Marino salėj Bue
nos Aires Lietuviai turėjo 
parengę paminėjimą Vy
tauto didžiojo 500 m. mir
ties sukaktuvių. Buvo sta
toma trijų veiksmų drama 
‘Vytautas Pančiuose’. Nors 
tas įvyko sekmadienio va
kare, kas daugeliui buvo 
nepatogu, nes pirmadieni 
anksti reikia kelti eiti dirb
ti beveik be miego, ir dar 
buvo trukdoma musų socia- 
listėlių bei komunistų, vie
nok žmonių atsilankė labai 
daug, taip kad salė, nors 
nemaža, buvo pilnutėlė.

Prieš vaidinimą buvo su- 
griežtas Argentinos himnas 
ir Lietuvos himnas; vyrų 
choras neblogai padainavo; 
Lietuvos konsulas Argenti
noj p. Gaučys laikė paskai
tą apibudinančią Vytauto 
Didžioj asmenį ir darbus, 
taip pat buvo sveikinimai 
nuo kai kurių Pabaltės val
stybių draugijų ir laikraš
čių atstovų.

Veikalas gana ilgas ir 
sunkus, bet buvo -suvaidin
ta pusėtinai. Nors taip va
dinamų socialistų neva lai
kraštyje “P. A. Naujienos” 
buvo ištisi straipsniai pri
rašyti apie nereikalingumą 
tų iškilmių, bet visgi matė
si kad nelabai žmonės tikė
jo tiems išgamoms, nes at
silankė skaitlingai.

Nors veikalo pastatymas 
reikalavo didelių išlaidų, 
bet ineigos padengė viską 
ir dar rodos liko nemažai 
pelno. J. S. Kalnėnas.

Skaitykit “Dirvą" — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

org-anizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

Nuo susionranizavimo ik šiam laikui išmokėta $375.122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
ma ma nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vyne” dovanai ir taipgi {rauna SLA. išleistai knygas ui puse kainas

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

Del platenniu informacijų kroipkitla kiną a4r*mat

.ITHUA.NJAN ALLIANCE OF AMERICA
107 W. 30th Street N»w York. N. Y. e

DIRVA”
GERIAUSIA 

DOVANA
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 
jums patiems labiausia pa
tinka — užrašykit 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 
Merga”, kad skaitytojai ga
lėtų ją pasekti nuo pat pra
džių.

“Dirvos” Administracija.

Atvažiavo iš Lietuvos
Švedų Amerikos Linijos 

morOftlaiviu • “Gripsholm” 
gruodžio 2 d. š. m. iš Lietu
vos atvyko sekanti kelei
viai, iš Klaipėdos per Goth- 
enburgą.

Baciutytė Febronija, 
tranzitu į Montreal.

Griciunaitė A nt an in a, 
tranzitu į Olds, Alta.

Gafanavičiutė R i f k a, 
tranzitu į Ottawa, Ont.

Burokas Julius, i New 
Yorką.

Šokas Juozas j Boston, 
Mass.

Prancūzai kunigai prieš 
saliunus

Visi Quebec miesto kata
likų kunigai pasirašė po 
prašymu miesto svaiginan
čių gėrimų komisijai prašy
dami sumažinti saliunų (čia 
vadinamų “taverns” vardu) 
skaičių mieste. Šalip to, 
prašo paankstinti jų užda
rymą vakarais. Aludės da
bar užsidaro 11 valandą, o 
kunigai nori kad užsidary
tų 10-tą. Quebec’o “taver- 
nuose” parduodama tiktai 
alus.

Deportuos ateivius. Ku
rie imigrantai neturi iš ko 
gyventi ir gali patapti tik 
visuomeniška našta, bus 
grąžinami atgal į jų šalis. 
Calgary miestas turi tokių 
į 300 ir rengia juos išgabe
nimui Europon.

Duona nepiginania. Ka
nadoj dabartiniu laiku ja
vų kaina nupuolus žemiau 
negu buvo prieš karą, bet 
kad niekas nepriverčia, pa
tys kepėjai parduoda duo
ną sena kaina, po 7c sva
ras. Prieš karą duona kai
navo po 3c svaras.

Visi patenkinti kelionę e- 
są turėjo labai linksmą ir 
patogią kelionę, per Švedi
ją. Parsivežė gerų įspūdžių 
iš Lietuvos, pataria kiekvie
nam amerikiečiui atlankyti 
Lietuvą. .

Youngstown, O. — Šiuo 
laiku iš šios srities dau
giausia perką ■ plieno reik
menų Fordo ' ir Chevrolet 
automibilių išdirbystės. Ki
tokie pirkimai menki ir ga
myba silpna.

Kanados Lietuviams
“DIRVA” VISAM METUI TIK *2 W

KT IR $1.00 VERTĖS DOVANŲ KNYGOMIS

^ORĖDAMA pagelbėti daugybei Kanados Lietuvių Įsigyti po- 
puliariškiausi Amerikos Lietuvių laikraštį “Dirvą”, “Dirvos”

Bendrovė iki galo šių metų nupigina “Dirvą” Kanados Lietu

viams iki $2.00 už visą metą ir prie to dar duoda dovanų $1.00 
vertės knygų. Tai nepaprasta proga, kurios nepraleiskit nei vie

nas Kanadoje gyvenantis. Po Gruodžio 31 vėl kaina bus $2.50. 

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

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio j

Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių.
Kaina ..........................................   1.00

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

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

i GERB. SPRAi 
DRAUGU ST1 
SUOKALBĮ T 
SOVIETŲ V
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Mohamedo Kelionė j Dangų — aprašymas Mohame; 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pusi........................................... 50

Rusijos Motery “Mirties Ba tali jono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis skaitymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius.............................................................buc

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$106 
Tvirtuose audimo viršeliuose ............................... $1.75

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

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

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių. vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ................................... 50

6820 Superior Ave.

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose Klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. ...$1.00 
Audimo apdaruose .................. ... . .................... ,.$1.75

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

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

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

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.0©
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ........t................................................ 1.06

"DIRVA”
Cleveland, Ohio
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GERB. SPRAGILAS tai tu prie to Asilo labiau visokių įmonių, bet kaip ca- 
linksti. Jeigu nori aš tau ro armijos nenorėjo alka- 

l pasakysiu kodėl aš daugiau nais pilvais kariaut taip ir i- "TV__ >> ___ X..... 1... _ I vSLti, I

GERB. SPRAGILAS SU 
DRAUGU STEPU APIE 
SUOKALBĮ NUVERST 
SOVIETŲ VALDŽIĄ

— Alo, ddrauge, kur tu 
dabar bbbėgi? Dabar jau 
tu manęs nepažysti. Ale aš 
žinau kkkodel.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

u alkanu pilvu I 
Kentės iki galės •nedirbs.

kentėti, o paskui sukils ir 
nusikratys carų. Tie carai, 
nors ir pabudavos ką dar
bininkų priespauda, nega
lės patys pasigerėti.

— O kkkodel tu nieko ne- 
. sakai kad Lietuvoj žmonės 

kkkenčia? Ten greičiau už
eis rr revoliucija.

— Ne, Stepai, revoliucija 
užeina ten kur žemoji liau- 

■ dis, darbininkai visi išvien 
kankinami. Lietuvoj tik po-

I litikieriai vargsta, diduma 
gyventojų pasitenkinę, o 
ir prasti darbininkai nors 
mažai uždirba turi ko pa
valgyt.

— Ale pppasakyk kaip 
bus su šita bbburžujiška A- 
merika, juk čia dddarbinin- 
kai kenčia ir badu miršta.

— Su Amerika dalykas 
toks: čia dalinai pakenčia, 
paskui vėl ima dirbt, nebū
na ištisai tokio skurdo ko
kis buvo Rusijoj pr-ie caro 
ir nėra tokios priespaudos 
kokia yra prie komunizmo. 
Amerikoj tik mažuma ken
čia nedateklių lyginant su 
tais kurie gerai gyvena.

| Tik ten įvyksta revoliucijos 
i ir perversmai kur diduma aaaarmmnKisKus laiKras- varįsta 0 dalelė viešpatau- 

cius skaityt. Tegul tie ka- ja Rusija ta turėjį prie 
kakapitalistų bei nai bbban- Į caro -r nu0 nenujjgg0 da- 
Krutina. , , bar. Darbininkas buvo ver-

I gas ir yra po senovei. Jis 
vėl turės sukilt prieš savo 
prispaudėjus. Tik to gali

I daktorius tam Asilui siūlė 
šimtą dolarių į savaitę al
gos, o jis sutiko tik už įdė-o jis sutiko tik už i'dė-

Į Sandariečiai, kurie po Į-j 
vykusio Lietuvoje pervers
mo pasibučiavo su socialis
tais ir susikabinę ranka 
rankon, marguodami gicdo-l 
jo vienodą giesmę apie I 
“smurtininkus” ir didžiau-' 
sius jų išsvajotus baubus' 
“fašistus”, pagaliau pradė
jo niautis su savo kamaro- 
tais. Jų vyriausias genero
las Grigaitis pradėjo ata
kuoti vargšus Sandariečius, 
kurie taip ištikimai per ke
turis metus jo klausė. Ta
čiau ar Sandariečiai iš to 
kiek pasimokys sunku tikėt. I

Draugas Stepas’

jimą jo paveikslo rašyt. Re- 
. daktorius sumislino kad ir 

„. .. „ . ! aš turiu dykai -rašyt, ba ir
— Sveikas-gyyas, Stepai. man0 paveikslas “Dirvoj” 

Kaip tai kad tu mane tokio- telpa, tai aš redaktoriui' pa
se pusnyse pamatei, kai pir- sakiau: įsidėk savo paveik-

Nors Grigaitis atakuoja 
visus Sandariečius abelnai, 
tačiau ‘Sandaros” redakto
rius raštus Sandariečių ku
rie bando atsispirti prieš 
Grigaitį, deda “Laisvoj Tri
būnoj”, kas reiškia jog laik-

I miau nepamatydavai net 
j giedrią dięną?

— Aš dabar 
I susususilaikiau. 
j bar jautiesi tu, bbbuožgal- 
| vi? Ddabar aš iš tavęs pa- 
I sijuoksiu.

— Galit juoktis, Stepai, 
j kiek tik nori, tik pasakyk 
Į kodėl juokiesi?

— Tttu niekinai kokoko- 
munizmą, dddarbininkus ir 
sososovietų respubliką savo 
raštuose, o dabar likai iš
spirtas iš “Dididirvos” — 
tavo raštų dddaugiau ne
priima. . Mamamatyt susi
prato redakcija kad iš ta
vęs naudos nėra ir niekas 
nenori ‘Dididirvos’ skaityt.

— O, tai tu del to mane 
susilaikei, nori iš manęs pa
sijuokt?

— Žinoma, ir aš mimimis- 
liu kad rrredaktorius jau 

pppradės .pataikant darbi- 
ninkams, o ne buožiams.

— Nejaugi tu tik tiek su
pranti, Stepai? Juk “Dir
va” visada pataikavo dar
bininkams, švietė, mokino 
juos. Jeigu nepataikavo ko
munistams tai kita pasaka. 
Komunistai ne visi yra dar
bininkai, daugelis jų yra 
dykaduonių, kiti net latrai, 
girtuokliai ir niekšai, kurie 
lyg tranai ' iš darbininkų 
kruvino prakaito minta. Ar 
gali kas jiems pritart ir už- 
girt jų begėdystę, jeigu net 
šiais vargingiausios bedar
bės laikais nesustoja kauli
nę aukų visokiems reika
lams, kurie visi sueina į vie
ną krūvą ir pasirodo, jog 
tik užlaikymui dykaduonių 
komunistų ? Taigi nesiti
kėk kad aš arba “Dirva” 
užgirtų tokius žmones ir jų 
idėjas.

— O kkkodel tave iš re
dakcijos išmetė, o prisiėmė 
gerb. Asilą, kuris man ir 
visiems mano draugams ge
riau patinka už tave.

— Aš žinau, juk tai gal 
tavo brolis ar draugas, už-

tyčia tave 
Kkkaip da-

slą šalę to Asilo, o mano iš
imk jeigu nori, ba aš dykai 
nedirbsiu, ir sustreikavau.

— Tai ar žinai ką, drau- 
guti, eik tu rašyt j dddarbi- 
ninkiškus laikraščius, ten 
tave pagerbs, ir gal visi] 
“Dididirvos” skaitytojai eis 
dddarbininkiškus laikraš-

— Ar tu proto netekai? 
Tu manai kad aš eisiu ra
šyt į jūsų laikraščius darbi
ninku mulkinikui? Jeigu iš Rusijos laukti, nieko ki-........................... v,— 
talpintų mano straipsnius to. 
kokius aš noriu tai tikrai _
rašyčiau, bet ne kaip nori tari! 
jūsų dykaduoniai. Aš iš----- -
darbininkų neviliosiu jų di- 
dėlių vargu uždirbtus pini- Jūsų Kalėdinių Dovanų 
gus šėrimui gaujos padau- Klausimas-bus 
711 I„ . , ,,, . Išspręstasi— lai .-tu, dddrauge, vis . .... , . ■, • i • Kų gi as galėčiau padovanoti sa- tpks pat bUOZgalviS kaip VO draugams kad jie ištikro įvertin- 
buvai ? Atsimink, draugu- ir bntų patenkinti, kas butų nau- 
tĮ, gailėsies, kada Rururu- fe t^^Ltu  ̂
sija išsistatys ir dddarbi- miausia dovana? Kažin ar spalva 
ninkai susidrutinę vivivisą PaKMėdon?s besiartinant ateina ir 
pasaulį Užvaldys. tąs metinis dovanų klausimu susiru-

_ lunku nokrp<sk Sfo pinimas, kurį kiekvienas nori išriš- J UOKų neKl eSK, bte | tL Daugybė žmonių nors ir mėgsta pai. K"--~ --■—.. , . . .
darbininkai susidrutins jie 
pirmiausia išvers komuniz
mą ir Įsiveš demokratišką 
valdžią. Iš to jūsų komu
nizmo ir sovietizmo vienas 
juokas: kada Maskvoj ap
vaikščiojo bolševizmo su
kaktuves, raudonoji armija 
demonstravo ir jūsų carai 
didžiuodamiesi ja, rodė ku- 
lokus kapitalistiškam pa
sauliui, o kai keli vyrai su
sitarę pradėjo darbuotis 
nuvertimui komunizmo, jū
sų carai ėmė verkti iš bai
mės kad štai va tie ir tie 
susitarė su kitomis šalimis 
Rusija užpult ir pasidalint. v ** .x , I piuivisui pinigų n cneigijva jicaivanvKur ta JUSLI galybė kurių ką padovanoti. Jie galės apsilengti 
tik kelios dienos atgal r o- 
dė?

— Dddrauge, tai buvo tik I'ioki.°" ^.aT° \sigyti, u PerJuoti arba 
pranešimas kitų salių ddar- 
bininkams ką kkkapitalis- 
tai nori padaryt dddarbi-

— Tttu vis už buožes už- 
.! Gudbai!

Ste- p.inimas’. - , ' , , | tl. amvinų uvia ii uie^sLuKaip greit Rusijos apdovanoti draugus ir gimines, dau- 
ninkai SllRldriltins lip guma JŲ nenori vargintis klausimu

ką dovanoti. I__ C L.’’
išdirbėjai tą supranta, i] 
prisidėti t 7j’....
Kalėdų dovanų klausimą __ _
puikias Speciales Kalėdų dovanų dė
žutes, 1 ' ‘ \ x._.r__ s
kartoną Lucky Strike cigaretų.

Ta Specialė Kalėdų Dėžutė arba 
viršelis, su gražiu atvaizdu, vaizduo
ja Kalėdų laiką ir išreiškia to sezo
no dvasią. Tas viršelis yra praktiš
kas ir sykiu gražus Kalėdų atvaiz
das kuris pritinka kuogeriausia šių 
švenčių paminėjimui. Prie to, storo 
popierio viršus duoda dar daugiau 
apsaugos nuo sugedimo kuomet no
rima kartonas cigaretų pasiųsti paš
tu draugams gyvenantiems kitur ir 
galit but užtikrinti jog siuntinis nu
eis taip gražus kaip buvo išleistas 
iš dirbtuvės.

Šių metų Specialis Kalėdinis Pa
kelis iš 200 Lucky Strikes bus atsa- 
kančiausias dalykas tiems kurie tu
ri daug draugų ir nenori perdaug 
praleisti pinigų ir energijos jieškant 

lakstymo ir skubinimo po krautuves 
jieškant ką pirkti, kuomet Specialis 
Lucky Kalėdinis Pakelis' galima be

Lucky Strike cigaretų 
. __r--- L„, ir norėdami

prie pagelbėjimo išspręsti 
pagamino

kurios sutalpina paprastą

pasiųsti tam kam taikyta.
Neužtenka kad Luckj 

garėtų išdirbėjai duoda 
patį geriausi produktą 
cigaretų

Strike ci- 
rukytojams 
moderniško 

išdirbimo, pradedant nuo

LINIJA.
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ninkiškai sovietu respubli- puikiausių tabakų, — pačios Grieti- 
! • A1 ! . *" • J • v nes iš to Derliaus, ir DAR — pra-K31. Ale K31 sovietai UZ- salinant nuodingus gerklę ėdančius
baigs penkių metu bububu-1nuodus savo išrastu “kaitinimo” 
j , S -.t (procesu, kuriame ineina ir naudoji-davojimąsi, tada kapitalis-1 ;„as ultra violet spindulių. Jie tų 
tai namatvs i pat būda ir dvasia naudoja ir sude-•. ............... įime savo Cigaretų, taip kad naujas

Al žinai kas iseis is to Lucky Strike Kalėdinis Pakelis yra 
penkių metu Rusijos staty- kitas įrodymas jų toli permatymo ir 
dinimn nlann? Tikraq Ra atsargos koki sudedama j padarymų uiilllIiU pianu. 1 IKI as J_>a Tjlie]cv Strike Dulkiausiais cigaretais
belio bokštas, po ko Rusijoj 
kils sumišimas, o gal kils 
dar nesulaukus to penkių 
metų plano galo. Sovietų 
carai smaugia visą šalį su- 
čiulpimui pinigų iš darbi-! Ir priderančiai r____
ninku kraujo budavojimui ‘Lucky’ Kalėdų!” (Skelbimas.)

Lucky Strike puikiausiais cigaretais 
kokius jus kada rukėt. -

| šis gražus dovanų pakelis Lucky 
I Strike cigaretę bus pardavimui pas 
visus cigaretę pardavėjus šioje ša
lyje, taip kad norintieji pasiųsti tą 
Speciali Kalėdini Pakeli savo drau
gams gali išrišti savo dovanų klau-I simą lengvai ir anksti.

1 Ir priderančiai pasakyti “Linksmų

Užsisakykit Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimas iš New Yorko

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

Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu (Lietuvių kalboj) 
Šaunamas kreipiantis pas savo agen
tu arba:

Swedish American Line
21 State St. New York City

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
jįjr II, jg Jy ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
dare maloniomis I bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo-Bg" H įįt JĮ jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-"’’“ “ <5 se 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspauda^^H H ffi
jūsų sveikatą apsaugos. Iš- m®

™ "STSi IMilE'-'iPv ..u Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje,. _

HAARLEM OIL

Lietuviai-Latviai sudarė pir
mą Uniją Amerikoje. Pas Juo
zą J. Bačuną, ant Tabor Kar
mos, Sodus, Mich., įsikūrė taip 
vadinama pirmutinė Lietuvių- 
Latvių Unija, arba pirmas arti- 

„ imas Lietuvių susiėjimas su ar- 
raštis neima tų raštų kaipo į timais musų kaimynais Lat- 
sutirikančių su redakcijos! viais draugiškumo pagrindu, 
nuomone, bet tik taip sau, 
nenorėdama atmesti, neim
dami atsakomybės už tuos 
savo narius kurie bando 
gintis nuo Grigaičio atakų.

Kur yra ir ką veikia San
daros seimo išrinkta Ap- 
švietos Komisija kad nesu
valdo organo vedėjo?

Komunistams a p 1 e i dus 
poziciją kurioj jie laikėsi 
atakoje prieš SLA., komu
nistų vietas užėmė jų gim
dytojai socialistai. Bet jie 
vietoj komunistų paliktų 
kanuolių pradėjo ataką su 
šluotom, kad iššluoti iš cen
tro senus vertiklius — reiš
kia visą Pild. Tarybą, iš
skiriant naują vortinklį, K. 
Gugi, iždininką.

Puikiai atsimoką sociali
stai dabartinei Pild. Tary
bai už prisiėmimą į iždinin
ko sostą jų žmogaus.

Nuo socialistų ko geres
nio tikėtis ir negalima.

Toje puikioje golfo fannoje, 
kur p. Bačunas vasaromis vai
šina burtus Lietuvių inteligen
tijos, ši rudeni pirmą kartą at
silankė ir Latviai, ir tai ne šiaip 
sau kas, bet Latvijos Konsulas 
Chicagoje, J. Uliniams' su žmo
na, ir dainininkas, artistas ir 
kalbininkas Leonards Brun- 
valds. Tai buvo pirmieji Lat
viai Lietuviškame resorte A- 
merikoje ir gal but abelnai pir
mas intimesnis Lietuvių su 
Latviais kartu pagyvenimas 
šioje šalyje. To Įvykio atmi
nimui vienas vasarna.mis-vago- 
nas, kuriame gyveno svečiai 
Latviai, tapo pavadintas Unija, 
o ant durų užrašyta Kaunas-Ri-

manis, Bačunas, Bačunienė ir 
Ullfr.ianiene, kuri taipgi yra 
Lietuvaite.

Latviai ir Lietuviai yra tos 
pačios kilmės žmones. Dabar 
nesenai Kaune pasirašė plačias 
sutartis ir suėjo į dar artes- 
nius santikius. Tų dviejų tau
tų draugavimas yra labai svar
bus ir reikalingas.

Margučio ir Dzimdzi-
Maršrutas

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU 
‘25 centai.

Reikalaukit “Dirvoj’ 
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

NAUJI KALENDORIAI 
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

. Pasirinksite Visokių
ga- , , ; . .. JONAS KERDIEJUS

Siame pave.'ksle matosi, is 663 fourth st.
kairės į dešinę: Brunvalds, Ull- S. BOSTON, MASS., U.S.A.

DAR TURIM!

Nors “Tėvynės” redakto
rius nesugebėjo tinkamai 
apginti SLA. nuo komunis
tų, bet nors atlaikė jų ar
gumentus. Tačiau užėmus 
socialistams komunistų po
ziciją, “Tėvynės” redakto
rius visai liko išmuštas iš 
vėžių.

Mat, tam žmogeliui yra 
begalo sunku prasižioti 
prieš Grigaitį, pagal kurio 
muziką taip- gražiai tancia- 
vojo visą savo redaktorys- 
tės laiką.

Kuomet Susivienijimo P. 
Tarybai rūpėjo pasilaikyti 
sau senas vietas centre, ji 
pasamdė žmogų, kurį pra
minus organizatorium pa
leido per kolonijas po SLA. 
kuopas kad instruktuotų 
narius ką rinkti į Pild. Ta
rybą ir ką rinkti j seimo 
delegatus.

Tačiau kai dabar reikia 
gint Susivienijimą nuo dra
skančių vilkų komunistų, 
kurie begėdiškiausia pri- 
gaudinėdami S.L.A. narius 
atplėšia juos nuo organi
zacijos, tai ta pati Pild. Ta
ryba nemato reikalo pasam- 
dyt tinkamo organizato
riaus išaiškinti visuomenei 
tikro dalykų stovio.

Jeigu prieš seimą buvo 
reikalingas organizatorius 
tai dabar jis 99 nuošimčiais’ 
reikalingesnis, bet kur jis?

Kaip tik komunistai pra
dėjo skalyt apie kokį ten 
raudoną “susivie n i j i m ą” 
tuoj ir Philadelphijos že
maitis Dr. Stankus, pradėjo 
laižytis prie komunistų.

Reiškia Dr. Gaičunas ga
vo sau talkininką. Tačiau 
tie daktarai išgydys komu
nistus ta labai abejotina.

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

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

Sausio (Jan.) men.: 
4—Brooklyn, N. Y.

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

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

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

DAR GALIT GAUTI!

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

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

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

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa- 
aulio istorijos rasite knygoje

“2MONIJOS ISTORIJA”
T AI darbo'žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

;u žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra- 
lėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
(TIKTAI TVIRTUOSE AUDIMO VIRŠELIUOSE)

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo virbeliuose 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame' ją; 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą į kur tik kas norės. 
Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Reikalaukit * ‘ Dirvoj e’ ’ 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



4 DIRVA

DERYBOS SU LENKIJA?
 *------------------------

A MERIKOJE pasirodė ži
nios kad Lietuvos Už

sienio Reikalų Ministeris 
Dr. Zaunius nori sušaukti 
Berline Gruodžio 15 d. Lie
tuvos derybas su Lenkija, 
susitaikymui ar bent tūlų 
klausimų bendram nustaty
mui. Iš Lietuvos Pasiun
tinybės Washingtone apie 
tai žinių dar nėra.

Musų katalikų spauda tą 
dalyką smerkia, skelbia jog 
“Tautininkai išsižada Vil
niaus”.

Socialistai, kaž kodėl apie 
tai kalba labai švelniai, jo
kio pasmerkimo ‘fašistams’ 
nemeta, lyg sutikdami su 
katalikų užmetimu jog bus 
gerai jeigu “fašistai” ir iš
sižada Vilniaus.

Tarybų klausimą su Len
kija jau senai remia ir V. 
Liaudininkai Lietuvoje, ką 
skelbė jų organas “Lietu-1 
vos Žinios”. Be abejo,tam 
pritarė ir socialdemokratai. 
Gal yra priežasties pritar
ti, nes jeigu Liaudininkai ir 
socialdemokratai tam prie
šintųsi musų socialistai čia 
butų pakėlę baisų lermą.

Nežiūrint kaip bus: ar 
Lietuva taikysis su Lenki
ja ar ne, nei viena valdžia 
kokia ji nebuvo — krikščio
nių, liaudininkų ar tauti
ninkų — Vilniaus neišsiža
dės. Jeigu kuri pusė pasi
rinkus taip rėkti — kaip rė
kia dabar katalikų spauda 
— tai ji žino kad meluoja ir 
klaidina savo skaitytojus, 
bet neturi gana sąžinės ir 
padorumo nuo to susilaiky
ti.

tinklius” SLA. centre pa
kabinti, tik pirmiausia nori 
sukiršint SLA. narius prieš 
dabartinę valdybą.

Tautininkams reikia ne
snausti ir žiūrėti kad socia
listai mus neužkluptų ne- 
prisirėngusiais. Mes be a- 
bejo rinksim naują valdy
mą į SLA. centrą, bet tikrai 
ne socialistus.

“Dirva” tuoj po SLA. sei
mo pareiškė kad klaida ga
lėjo pasidaryti tokioje dide
lėje organizacijoje ir tokiu 
ilgu jos gyvavimu. Bet už 
klaidą musų pačių žmonių 
mes neturim užleisti orga
nizaciją į savo vortinklius 
pinti kitai partijai.

pastojo Prahoj prie astro
nomo Tycho Brache kaipo 
jo padėjėjas. Pats žymiai 
prasilavino astronomijoje ir 
užsitarnavo nemirtiną var
dą tame moksle. Mirė Lap
kričio 15 d. 1630 metais.

V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

APIE BIRUTOS KALNĄ

Keplerio 300 Metų
Šį rudenį suėjo 800 metų 

nuo mirties garsaus- moks
lininko astronomijos srity
je, Jono Keplerio.

Kepler gimė 1571 m., 27 
d. Gruodžio, Weilderstadte, 
Vokietijoj, iš vargingų tė
vų. Vėliau įstojo į univer
sitetą mokytis kunigystės, 
bet tas jam nepatiko ir jis

Svetimtaučių’ 
Amerikonizavimasi

Worcester™, Mass., Poli
technikos Institutas buvo 
paskyręs dovaną (stipendi
ją) studentui kuris parodys 
daugiausia “Amerikonišku- 
kų gabumų”. Dovaną lai
mėjo Jurgis Kalista, 19 m. 
vaikinas, kurio tėvai paėjo 
iš Čekoslovakijos..

Jei Lietuvis Sharkey gi
na Amerikos garbę bokso 
srityje, Švedų Lindberghas 
vadovauja aviacijoje, o Ita
las Capone yra neoficialis 
Chicagos valdovas, kodėl 

i Čekoslovakas negali būti 
gabiausias Amerikonas?

Moterys virš 40 metų ir
gi susiduria su sunkenybe 
gauti darbą, kaip rodo su
rinktos žinios apie moterų 
ėmimą į darbus. Visur no
rima gauti jaunesnio am- 

jžiaus darbininkes.

SLA. Nuostoliai
Kaltininkai ir Socialistai

SLA. nariai jau žino kad 
centro valdyba prarado ke
lis desėtkus tūkstančių do- 
larių savo negabiu biznia- 
vimu ir perdideliu pasitikė
jimu, kuris tankiai apvilia.

Apie tai paaiškėjo perei
tame seime, kada Waterbu- 
rio delegatai dalyką iškėlė.

Ta paskola, $25,000, duo
ta Waterburieciui, tačiau 
duota dar prie Paukščio, 
todėl dabartinis SLA. iždi
ninkas Gugis prie to nieko 
neturi. Kad seime socialis
tai apie tai nerėkė ir tylė
jo, sutikdami pavesti ištirti 
dalyką tam tikrai komisi
jai, tai del to kad dar jau
tė atsakomingi savo sutar
čiai. Bet iškęst visada ne
galėjo, taigi užmiršę savo 
draugiškumą centro valdy
bai dabar atidarė gerkles. 
Negalima buvo tikėti kad 
socialistai iškęs netylėję ir 
neišnaudoję to nuostolio sa
vo propagandai.

Po seimo, jie matyt susi
tvarkė savo eiles, susiorga
nizavo ir paskelbę jog tos 
paskolos davimu buvo pa
pildyta šmugelystė, už ku
rią atsako senieji Pild. Ta
rybos nariai. Jų spauda už
rėkė kad “reikia šluoti se
nus vortinklius iš S. L. A 
centro”.

Tas reiškia kad jie turi 
paruošę savo “naujus vor-

PAPRAŠYSIU KAD JIE KELTŲ
Aš užsėdęs ant žirgelio kai vėjas plasnosiu 
Ir drąsiai pro Vilniaus vartus j miestą įjosiu. 
Ii1 tiesiai josiu į pili kur didvyriai miega, 
Pranešiu kad jiems bemiegant šimtmečiai prabėgo.

Pranešiu kad musų tauta verguvę sugriovė, 
Tik šakmi dar iš krutinės visų neišrovė; 
Pranešiu kad raus tėvynės laisvė patekėjo, 
Tik pakilt aukštai Į dausas kai saulė nespėjo.

Pranešiu kad vos per aukas spėjo patekėti, 
Ir padangę musų tamsią spinduliais nušviesti, 
Kaip staiga Lenkų erelis jai kelią pastojo 
Ir sparnais žiauriais, kraujuotais prieš'ją suplasnojo:

Suplasnojo ir sudrabstė kraujais laisvės veidą 
Ir ant jos linksmučio veido gedulą užleido. 
Ir padarė tą kai taiką užvert pasiryžo, 
Bet sulaužė žodį savo pasaloms sugryžę.

Prakeikimą mes jiems siunčiam, šaukiam dangaus 
keršto,

Kad tuos kruvinus grobuonius į stulpus paverstų, 
Arba, kad ties Vilniaus vartais jie žemėn prasmegtų 
Ir ik Paskutinio Teismo širdys jų neplaktų!

Prisikelsiu aš didvyrius iš kiečiausio miego, 
Pasakysiu kad bemiegant šimtmečiai prabėgo; 
Paprašysiu kad jie keltų, kad širgus balnotų 
Ir priešakyj pulkų musų į sostinę jotų.

Prisikelsiu juos iš miego paslaptingu budu,.
Pa.siskusiu kad mus Lenkai kuožiauriausia žudo — 
Ir sukils, sukils galiūnai, tiek metų miegoję, 
Ir su duosim priešams smūgį, ką mus persekioja.

Ir pakils, pakils mus laisvė kardais išbučiuota, 
Lyg saulutė skaisti, šviesi ir nebekraujuota.
Ji šiandieną dar kraujuota ten ties Vilnium šviečia 
Ir visus Lietuvos sūnūs dar į kovą kviečia!

Jonas Merkimas.

LIAUDIES DAINA
O jus, broliukai, balti dobilėliai, 
Kodėl jus nelankot manęs, našlaitėlės?

Tada jus lankysit kai mane nerasit,
Rasite jus mane aukštajam kalnelyj.

Jus pro šalį josit, kepures kilnosit, 
Aš jums nesakysiu nei pusę žodelio.

Gale mano kapo, gale kapelio
Išdygo žiedas, įstabi žolelė

Ir išlapojo su penkiais lapeliais, 
O ir pražydo raudonais žiedeliais.

Aržuolo kryželis tai mano tėvelis,
Juoda žemelė — mano motinėlė.

Grabo lentelės — mano seselės, 
Grabo skriedrautėlė mano pasekėjėlė.

Niekur Lietuvos istorikai nekalba apie 
atsiradimą to Palangos kalno, kuris dabar 
žinomas kaipo Birutos Kalnas. Kada jis 
tapo pavadintas “Birutos Kalnu” irgi ne
galima butų iš niekur kitur susekti kaip 
tik iš dainos apie Birutą, kurioje dainos 
autorius įdeda Keistučio žodžius jog “nuo 
šio laiko bus vadint’s Biruta.”

Tas galėjo atsitikti, nes ką valdovas 
(pareiškė, anose dienose, taip žmonės tu
rėdavo daryti. Vienok sunku dasileisti kad 
Keistutis ištikro buvo toks poetiškas ir ro
mantiškas kad jam butų užėję į mintį pa
vadint net kalną vardu Birutos, savo pa
mylėtos mergelės, dėlto kad ją. tame kalne 
'ar kur nors apielinkėje susitiko.

• Tikriausias spėjimas Birutos vardo 
davimo galėtų būti tai kad jį taip prami
nė liaudis daug vėlesniais laikais po Biru
tos mirties. Jeigu Biruta ten butų buvus 
palaidota, kaip padavimai sako, tai jos 
vardu tas kalnas galėjo būti pramintas ir 
tuoj po laidotuvių.

Kur prieš kelis desėtkus metų Keistu
tis sutiko Birutą ir kur buvo deginama am
žina ugnis, kuomet. Vytautas tapo krikš
čioniu, kaip vaizduoja Vydūnas savo veika
le “Amžina Ugnis”, su Jogaila ir Jadvyga 
atvykęs naikino pagonybę liepdamas pri
imti krikščionišką tikėjimą. Vydūno vei
kale išreiškiama kaip dar tūli žmonės pa
sitiki Vytautui, bet kiti jau žino kad jis 
yra krikščionis ir jaučia kad ir jis darys 
kaip kiti krikščionys darė. Kuomet ant 
kalno ateina Vytautas, Jadvyga ir Jogai
la, Vydūnas visą Žemaičių atvertimo dar
bą pavedęs Jogailai, Jadvygai ir Lenkui 
misijonieriui Andriejui, o Vytautas ilgą, 
laiką stovi1 ir tyli. Negalėdamas susikal
bėti su pagonimis, Jogaila pagaliau prašo 

i Vytauto kalbėti. Žmonės nudžiunga tikė
dami kad iVytautas ką kito pasakys, bet ir 

■ Vytautas ..pareiškia žmonės klausyti Joga-ir 
| los, reiškia sutikti priimti krikščionybę, 
Į nes atėjo toks laikas. Žmonės prieštarau
ja, tuomet' Jadvyga užrinka grasindama 
korimu priešginų, o vaidilutes atidavimu 
vyrams už žmonas. Taip tai Vytautas pa
deda naikinti savo motinos tikybą, kas, be 
abejo, negalima buvo išvengti, nes laikai 
keitėsi ir atnešė Lietuviams naują tikybą, 
kurią jau 'visą Europa buvo priėmus.

Dabar-:kaslink paties kalno.
Ir laike Keistučio atsilankymo matom 

kad tas kairias jau ten buvo, ir iš Vytauto 
ten buvimo matom kad nei jis to kalno ne
supylė savo motinos pagerbimui.

Istoriškais Lietuvos laikais to kalno 
niekas nesupylė, bet jau jį rado. Kuomet 
Įvesta organizuota stabmeldiška tikyba, 
Lietuviai mėgo savo dievams pagarbą ati
duoti ant aukštumų. Bet tam tikslui pilti 
kalnų bė abejo nepylė. Daugiausia naudo
josi aukštumomis tarpupiais, o kur buvo 
kalneliai tai kalneliais.

Lietuvoje daug yra piliakalnių, kurie 
vadinami ir milžinkapiais. Rambyne, prie 
Nemuno, .yra daugybė neaukštų kalnelių, 
tiesiog supiltų, ir jie pripažinta kapais. Bet 
didžiųjų piliakalnių visų kapais nevadina
ma. Sunku dasileisti kad toks kalnas kaip 
Birutos butų buvęs supiltas vien atminčiai 
kokio nors karžygio. Pagal kalno didumo 
reiktų labai didingo karžygio, o tokio ne
sirado toje dalyje Žemaitijos.

Man tiesiog neteko niekur musų raš
tuose skaityti išvedimų apie to kalno atsi
radimą, taigi aš jo pradžią įkergiau į sa
vo apysaką “Baltijos Aras”, kuri vaizduo
ja nuotikius Baltijos juroje ir kitur pra
džioje U-to šimtmečio.

Pradėdamas tą apysaką, štai kaip sa
kau :

“Tais laikais kada, aprašymas apie 
‘Baltijos Arą’ einasi to kalno tenai nebuvo. 
Dabar apie ta, kalną visaip kalbama, vieni 
sako kad jis yra savaimi kalnas, kiti kad 
pilimas, milžinkapis, ir šis pastaras tikri
nimas yrą. teisingas.

“Tas kalnas jau ten buvo Birutos lai
kais, ii’ ta musų garsi kunigaikštienė, Pa
langiečio duktė, kūrino ant jo viršūnės 
Amžiną Ugnį Praurimai... . Jau Birutos 
laikais buvo užmiršta to milžinkapio reik
šmė .... ”

Bet iki apysaką Jarašiau iki vidurio, 
to kalno pats nebuvau matęs ir nežinojau 
tikrai ar tai supiltas kalnas ar naturališ- 
kas žemės iššokimas. Pasitaikius progai,} 
1928 metais važiavau Lietuvon ir pats teni 
nuvykęs ištyriau kad kalnas yra supiltas,! 
o ne naturališkas.

Apysaka reikalavo kad kalnas butų 
supiltas, nes nebūtų buvę galima apysakos 
baigti. Tos apysakos karžygis, Kastys, 
buvoja kitose šalyse, suranda- ten ir dau
giau Lietuvių žmonių, pagrobtų priešų už
puolimais. Skandinavijos šalyse tais lai
kais vienatinis susižinojimo būdas buvo 
kurinimais laužų ant aukštumų, o kur ne
būdavo aukštufnų ten jos būdavo supila
mos. Ant tų aukštumų buvo deginama 
ugnis ne dievų garbei, bet kuomet reikda
vo susišaukti karo vadams vienas kitą su 
pagalba. Tas buvo vartojama ir kitur Eu
ropoje ir. pagaliau pačioje Lietuvoje.

Mano apysakos laiku, ir daug pirmiau 
jos (tie ankstyvesni laikai vaizduojama 
antroje apysakoje iš Baltijos juros srities, 
vardu “Juros Merga”) Žemaitiją, kaip ir 
kitas Pabaltijo šalis, tankiai puldinėdavo 
Skandinavai jurų plėšikai. Jie kartais ap
sigyvendavo Žemaitijoje.

Kadangi visas Baltijos pajūris yra ly
gus ir. žemas, reikėjo kokios nors aukštu
mos matyti toli iš jurų užeinančius prie
šus ir spėti sušaukti žmones gintis.

Mano įsivaizdinimas to kalno atsira
dimo, kaip pabaigoje apysakos “Baltijos 
Aras” paduodu, yra gana gražus ir labai 
atsakantis, nors nėra tikras, ir tikro to kal
no atsiradimo gal niekas neištirs. Štai:

“Toj vietoj kur Kastys ir jo vyrai su
deginti buvo, supilta dideliausias kalnas, 
kuris ir po šiai dienai stovi, Birutos kalnu 
pramintas, ries nuo to laiko iki Birutos 
dienų praėjo apie 400 metų ir žmonės už
miršo tikrą to kalno reikšmę.

“Kalno budavojimu užsiėmė Ardis ir 
Skardis, kurie visą darbą tvarkė ir varė 
pagal Scivo išmanymo. Jie svetur matė 
tokius kalnus, matė pabudavotas pilis ir 
žinojo kam tas viskas buvo reikalinga.”

Kastys žuvo nuo yilyčios paleistos iš 
saidoko Norvegų karaliaus Olavo, pramin
to šventuoju, kuris atvyko su gaujomis 
Skandinavų Žemaičius krikštyti. Kastys 
su Žemaičiais gynėsi, apsigynė, atėjūnus 

,išvijo.', bet pats tapo nušautas ištolo paleis
tos iš laivo vilyčios. Taigi, savo vadui ir 
apgynėjui jie supylė tą kalną, bet kalno 
tikslas buvo kad iš jo galėtų matyti toli 
iš jurų užeinančius priešus ateityje.

Kaip Birutos Kalnas Išrodo
; Birutos kalnas tik iš arti galima pil
nai matyt, bet ištolo matosi tik aukštes
nis pakilimas, pušimis apaugęs ir nesižy- 
rai kaipo piliakalnis.

Aiškiai matyt kad jis yra žmonių ran
kom supiltas, kada tai gilioje senovėje.

Kalnas išrodo taip: nuo jurų pusės 
yra apvalus ir beveik visiškai stačias, rei
kia veik repoti Į jį kabinantis arba nusi
leidžiant; aukštyn lipant reikia net pasil
sėti, nes aukštas.

Užpakalyje, iš rytų pusės, eina nuolai
džiai ir iš rytų šono nuo šiaurės praside
dąs ir pietiniame šone baigiasi, vingiuotas 
takas užvedantis į viršų. Viršūnė yra 
plokšti ir didoka. Galėtų ten susispausti 
suvirš tūkstančio žmonių. Dabar ten sto
vi muro koplytėlė. Iš kalno toli, toli ma
tosi Į jurą ir toli matosi juros pakraščiais.

Dar kitas dalykas atkreipė mano do- 
mę tenai — tai tarp kalno ir juros, visai 
prie pat kalno pamatų ilgas nusitęsiantis 
į pietus ir Į šiaurę griovis. Iš to padariau 
išvedimą jog kuomet tą kalną pylė, žemes! 
ėmė iš priešakio nuo juros, iš to griovio, 
ir griovis buvo naudingas tam kad užleis
tas vandeniu buvo pirma apsauga priešų 
užpuolime, nes ir pilys buvo apkasama re- 
vais vandens kad priešai lengvai nepriei
tų. Griovis kuomet buvo naujas turėjo 
būti gilus ii' platus, nes jo žymės iki dabar 
išlikę. Išlipę pakraštyje priešai pirmiau 
turėjo dar persiveržt per griovį, o tik ta
da galėjo kopti į kalną. Jiems tai beban- 
dant, Lietuviai galėjo daug priešų išžudy
ti iki griovį perėjo, o į kalną lipančius žu
dė paleistais storais rąstais. Rąstai šlavė 
priešus atgal į griovį.

Iš kalno galima matyti dienos laiku la
bai toli kiekvieną taškelį juroje, taigi grei
tai buvo pamatoma priešai iki dar nespė
davo arti prisiirti. Nakties laiku užplau
kę priešai, jeigu nežinojo apie tą griovį, 
galėjo daugybė jame prigerti jeigu skubo- 
mis bėgo norėdami užklupti gyventojus.

Kalne sukurtą laužė, reikalui ištikus, 
gyventojai matė labai toli. Kalne Žemai
čiai galėjo laikytis ilgai. Iki dasikopdavo 
Į kainą, kurs tada buvo dar aukštesnis, 
pusė priešų galėjo būti išmušta, arba tu
rėdavo trauktis užpuolimo nedarę.

(Bus daugiau)

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:

Jonas Kerdiejus, iš So. 
Boston, Mass., rašo: Esu 
savo rūšies gerbėjas isto
riškos asmenybės, o gal tik 
gražaus mito — tos kombi- 
nuotės iš vargdienės mer
gelės, vėliau kunigaikštie
nės Birutės. Aš mėgstu, 
gerbiu ir esu sužavėtas tų 
prakilnių atsitikimų ar gal 
tik fantazijos kuryboą pa
sakų apie Birutę.

Pirmą -kartą mano gyve
nime, mažame miestelyje 
Lawrence, buvau įstojęs į 
Lietuvių bažnytinį chorą, 
kuris tuo kartu mokinosi 
“Ant marių krašto.... ” — 
dainą apie Birutę. Paskiau 
apsigyvenau Bostone, dali
nai su paskatinimu daly
vauti “Gabijoje”, kuri tuo 
kartu su Maestro Petraus-. 
ko vadovavimu rengė sce- 
non operetę “Birutę”. Pas
kiausia gi, pats esu įdėjęs 
$1550 laidon sieninių kalen
dorių su Birutės paveikslu, 
kuris taip gausiai pradžioje 
šių metų po Ameriką papli
to. Taigi ir aš prisidėjau 
prie Birutės išgarbinimo.

Dabar matydamas kad 
tamista savo veikale “Vy
tautas Didysis’/ sugabiai į- 
vedi viską ir apie Birutą, 
noriu būti ir aš knygos pre
numeratorium; Pridedu če
kį Už $1.50.

Antanas Voririikaitis iš 
Kingston, W. Va., prisiun
tė $2 už “Dirvą” ir $1.50 už 
knygą “V. Didysis”. } /

A. čeplinskiehė iš Anso
nia, Conn., prisiuntė $1.50 
už knygą “V. Didysis’’.

Jieva Pečiulis, vietinė, 
užsimokėjo $1.50 už knygą 
“Vytautas Didysis”.

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 kairią 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.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokėsią už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

Ar jaii išrašei “Dirvą” 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi t 

visą kaimą!

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

Lietuvos Pasiuntinybė 
2622—16th St. N. W. 
, Washington, D. C.
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Juros Merga
Parašė K. S. Karpius

PER TVORA

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Skaisgiris buvo vadas ir vyresnis ku
nigas ant dalies Girulių ir buvo globėjas 
savo srities Romovės-žinyčios, kuri buvo 
ant pat aukštumos prie Dubysos ir Nemu
no. Ta žinyčia turėjo savo krivaiti ir savo 
vaidilutes, kurios kūrino amžiną ugnį. 
Švenčių metu, ten suplaukdavo žmonės iš 
plačių apielinkių, kur sykiu atiduodavo 
dievams aukas ir garbę ir vienas su kitu 
pasimatydavo ir pasitardavo.

Ramojus augo, visomis pusėmis ap
gaubtas garbingomis pasakomis apie bo
čių Girulių karžygas ir narsybę, ir jame 
tik karai ir narsumo darbai terado vietos. 
Senis Skaisgiris augino sūnų narsiu karei
viu — augino, mokino ir gėrėjosi, nes vai
kas išrodė busiant tokiu ko iš jo tikėtasi. 
Ir kada Ramojus išaugo į vyrą, Skaisgi
ris padovanojo jam puikų kardą, kuris, 
sakoma, buvo kardas paties Odovakario, 
patekęs į Ramojaus prabočių rankas ir iš 
gentkartės Į gentkartę perduodamas. Pats 
tėvas užsiiminėjo daugiau vidujine tvarka 
ir patarimais, o sunui pavedė karo žygius, 
kuriuos toliau ir pamatysime.

Ramojus buvo aukštas, augalotas ir 
stiprus vyras, milžinas kokie tose dienose 
gyveno; galėjo už ragų parmesti laukinį 
sugautą taurą; žaisluose lengvai mėtė rąs
tus (medžius) tokio ilgumo ir storumo ko
kius mažai kas galėjo pajudint. Išlaiky
davo po du iš abiejų pusių įkinkytus j 
priešingas puses vejamus arklius, ir pa
keldavo didžiausius sienojus statomų pilių 
ir namų. Narsume ir spėkoje toje srityje 
nebuvo j am dy gaus,* din jeigu kas norėdavo 
susilyginti tai su gėda turėdavo pasitrauk
ti iš visų akių.

Jų pilis buvo statyta iš ilgų storų ar- 
žuolinių rąstų, stačių į žemę sukastų — 
tokių aukštų kad reikėjo keturių vyrų ant 
vienas kito sustojus pasiekti viršų. To
kių stačių aržuolų buvo sukasta dviem ei
lėm, o per vidurį priversta akmenų ir mo
lio. Aplink pilį ėjo griovis pilnas vandens. 
Tik vienoje pusėje buvo nuleidžiami var
tai — daryti iš tvirtų aržuolinių rąstų — 
ir jie tarnavo tiltu ineiti ir išeiti iš pilies. 
Kaip tų laikų pilių tvarka reikalavo, vie
name aukščiausiame pilies sienos kampe, 
toliausia nuo gyvenamų trobesių, buvo 
įrengta kuoras — aukštas bokštas, kuria
me buvo laikoma gatavas laužas sausų 
smarkiai degančių šakų ir malkų, kad at
sitikime priešų užpuolimo butų galima su
kurti ugnis ir duoti kaimynams gandą vyk
ti su pagalba. Tokie laužai buvo ne tik pi
lyse bet ir ant aukštumų paupių krantų 
išsikišimuose, kurie užstodavo vienai so
dybai tiesioginį matymą kitos. Nelaimė-

Tik didelėse šventėse kaimynams tai
kydavosi susieiti visiems į vieną vietą, tai
gi šventvietėje ant kalno, kur Dubysa su
teka į Nemuną, pavasario šventę šven
čiant ir sunešus dievams aukas, susiėjo ir 
todvi mergaitės. Vienos vardas buvo Ule
lė, antros Juodutė. Ulelė buvo šviesiaplau
kė — skaisčiais tyro lino geltonais plau
kais — daugiau negu lino — kai gražaus 
geltono šilko, kurių didelės kasos kabojo 
nuo jos galvos per pečius žemyn. Akys 
buvo giliai mėlynos, šypsena švelnutė, sal
di, nekalta, todėl jau labai anksti nekurie 
nukalbėjo kad Ulelė bus vaidilutė kai tik 
sueis į reikalingą amžių — nes ji išrodė 
tikrai dievų mergelė, ne kas daugiau. Jos 
akys ką matė matė toliau; jos išraiška 
buvo svajonėmis apgaubta, kalba tyli, re
ti žodžiai, bet daug reiškianti. Buvo auk
štoka, laiba, tiesi kai pati dievaitė Milda. 
Ji gal jau ir butų buvus vaidilutė, jei ne 
viena svarbi priežasits, kuri gi tai buvo 
ne kas kitas kaip Ramojus. Ulelė vieną 
pavasarį, nuvykus Į Pavasarinę šventę į 
virš apsakytą Romovę, manė prisižiūrėti 
vaidilutėms, apie kurių didį šventumą jai 
tiem buvo prikalbėta, bet viskas ką ji ten 
matė tai tą patogų jaunikaitį, kurio vardą 
vėliau patyrė — Ramojus. Nuo tada jos 
širdyje kabojo tas jaunikaitis, o lupos net 
jai nejučiomis kartodavo: “Ramojus.... 
Ramojus....”

— Kada gi patapsi vaidilute ? — klaus
davo jos draugės, sueidamos Ulelę.

— Dar jauna, dar yra laiko.... — 
atsakydavo mergaitė, bandydama paslėp
ti savo širdyje Ramojų nuo visų kitų. Vai
dilutės gyvenimas jai ėmė darytis baises
nis kada su bėgančiu laiku jos širdyje ir 
mintyse Ramojus darėsi didesnis. Šiurpas 
sukratydavo ją pamanius kad tapus vai
dilute reiks išsižadėti viso žemiško gyve
nimo. Dar visas žemiškas gyvenimas bu
tų tuščia jo, bet Ramojus.... Ramojus.... 
Dabar, esant laisvai, gali likimo dievas ją 
jam atiduoti, bet tapus vaidilute! Ak! 
saugokit dievai!.... Paskui jai net už
drausta butų apie jį pamanyti, o jam į ją 
pažvelgti! Toks likimas baisus, kada jos 
bręstantis kūnas ir jausmai ir geismai pa
virto į meilę ir akys rado sau tokį kurį šir
dis gali mylėti....

Praslinko metas vienas ir atėjo ant
ras, ir Ulelė vykdama Į Romovę neva pri
sižiūrėti vaidilutėms, labiausia troško ten 
pamatyti savo svajonių jaunikaitį. Ar Ra
mojus ją tėmydavo ir ar ji buvo jam kas 
daugiau kaip viena iš daugelio sunku pa
sakyti. Bet jis jautė kad jį vedžioja gra
žių ir negražių mergelių'akys, nors Ulelė 
labai bandė palaikyti savo paslaptį sau, ir, 
mergaičių papročiu niekaip neišsiduoti ir
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je, jeigu pasimatydavo ugnis kurios pilies 
kuore, tuoj būdavo sukuriama laužas ir 
toje aukštumoje, ten gyvenančiųjų, iš kur 
jau pamatydavo gandą ir kitų pilių gyven
tojai ir skubdavo su pagalba į tą pusę kur 
matėsi ugnis. *

Ramojaus Kaimynai
Ne tik senis Skaisgiris kalbėjo kad 

sunui jau laikas imti sau šeimininkę į na
mus, bet tą sakė ir kaimynai, kurie jam 
net mergas buvo išskyrę. Gerai gal butų 
buvę jeigu tik vieną jam butų skyrę, bet 
kad kaimynystėje gyveno kiti du kunigai 
kurie turėjo dukteris, vienos ir kitos pu
rės žmonės skyrė jam abi tas mergaites, 
kuriodvi ir viena ir kita dideles viltis sa
vo ateičiai į jį dėjo, ir, reikia pasakyti, jos 
net vaidijosi tarp savęs už jį. Nors ne gre
ta jos gyveno — viena buvo į vakarus nuo 
jo, prie Nemuno link šių dienų Veliuonos, 
antra į šiaurę Padubysiu, apie dabartinę 
Čekiškę, bet jodvi viena antrą žinojo ge
rai, ypač del to žinojo kad rūpėjo Ramo
jus, tas apšauktas narsuolis, kuris buvo ir 
labai gražus, tamsiaplaukis, rudaakis jau-1 
nikaitis. I

neduoti Ramojui suprasti kad jis jai pa
tinka.

(Bus daugiau)

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.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

SAP.X1.XYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” 
6820 Superior Ave. • Cleveland, Ohio

PASIDAIRIUS

O dabar aš noriu pasisa
kyt jums kad aš jau suvirš 
mėnuo kaip dirbu “Dirvai” 
už garbę, o ne už pinigus, 
todėl aš reikalauju kad visi 
kurie esat mano draugais ir 
ir draugėmis, parašytumėt 
mano garbei poezijos arba 
dainuškų, ba aš žinau tik
rai kad aš vienas berašyda
mas ir apie politikas ir po
litikierius bekalbėdamas nu
vargstu ir jus ■ pamatysit 
mano tik uodegą iš anapus 
tvoros ir daugiau manęs 
nematysit.

Rašykit man dainuškas 
maždaug tokia nata:

Tu Asile, Asilėli, 
Mandras gyvulėli,

Tave žino visas svietas
Iš tavo auselių.

Tu nešioji sunkias naštas 
Ir ponus didžiausius, 

Tave kožnas minavo ja
Tu sviete mandriausis.

Visų dainuškos bus pri
imamos — gražios ir ne
gražios, poetiškos ir ne; 
protingos ir kvailos.

Gaila kad “Tėvynė” ne 
dienraštis. Su Grigaičiu 
Vitaičiui diskusuotis tai ne 
su Karpavičium. , Vitaitis, 
kaip tas Žydas, sykį Grigai-, 
čiui užvažiuoja, o Grigaitis 
net šešis sykius Vitaičiui 
drožia.

Tareila siūlė padaryt ‘Tė
vynę’ dienraščiu, bet Vitai
tis buvo priešingas. Dabar 
gal gailisi, nes turi laukt iš
tisą savaitę iki “draugui” 
Grigaičiui gali užvažiuoti.

Sį
Iš visų mano draugų pa

saulyje man geriausia pa
tinka komunistai: Jie nu
važiavo į Vašingtoną kon
greso atidarymui, gavo ge
rai mušt, paskui atsisukę 
ėmė rėkt: “Policinis Tero
ras Vašingtone”.

Gerai kad tokie narsus 
ir kiša savo nosis į tarpdu
rį. Jų niekas į kongreso 
atidarymą nekvietė.

4/
“Laimė” teko silpnesniam
— Girdėjau Jonas su Pe

tru aną savaitę susimušė 
del Barbės, ir Petras buvo 
sumuštas.

— Tai turbut Barbė su 
Jonu apsivedė?

— Visai ne! Barbė pa
sirinko Petrą. Sako, ji my
linti turėti vyrą tokį kurį 
lengvai gali primušti.

Turėjo paslėpti
Vienas Airišis tapo areš

tuotas neva už pasisavini
mą svetimų pinigų. Drau
gai jam nusamdė advokatą, 
kuris kalėjiman atsilankęs
visko išklausė, ir atsisvei
kindamas paklausė:

— Ar tu man viską pasa
kei? Nieko neužslėpei?

KIBIRKŠTYS
—Mičiulis pavaišino bol- 

ševikuojančius Sandariečius 
savo straipsniu, kaip dieles 
sauja druskos! ha!Ha!HA!

—Kad Lietuvos jaunimo 
tarpe plečiasi ištvirkimas ir 
girtavimas tai “Tėvynei” y- 
ra “labai rimtas dalykas.” 
Na tai “vadinasi” kaip kas 
rimtumą supranta.

—SLA. skelbia jau antrą 
savo ekskursiją, o “Tėvy
nė” dar nepatalpino p. Ge
gužio žadėtą iš pirmosios 
aprašymą “įspūdžių iš Lie
tuvos”. Tai “vadinasi” ir
gi “labai rimtas dalykas”.

—Bolševikai su socialis
tais išrado “fašistą” ir da
bar savo išradimu nepasi
dalindami, bolševikai savo

tėvus socialistus vadina ‘so- 
cialfušistais’, o šitie savo 
vaikus bolševikus “komftų- 
šistais”. Vitaitis patentuo
ja socialistų išradimą ir 
“komfušistuoja” visus tuos 
kurie mano jį esant sociali
stų gizeliu.

—“Tėvynė” ne tik linki 
geriausių pasisekimų “dar
bininkiškam susivienijimui” 
bet magaryčioms duoda dar 
ir savo skaitytojų adresus, 
atspaustus ant savo popie- 
ros,. “Tiesos” ekspedicijai.

—Bolševikai susekė kad 
SLA. centre gaut darbus 
su riebiom algom trokšta 
ne tik Strimaitis su Tarei- 
la, bet ir Karpavičius.... 
Taigi, o Mižera, Bacevičius, 
Jackevičiūtė ir dar kažkiek'

jų ar jau netrokšta?
—Praėjusią vasarą Lie

tuviai važiavo į savo Tėvy
nę kad švęst Vytauto Di
džiojo šventę, o Strimaitis 
nuvažiavęs ten šventė “for- 
džiulajų”. Tai lyg kas to
kio panašaus į “komfušis- 
tą’.’

—Arba vėl, Strimaičiui 
sugryžus namon, surengta 
puota “paminėjimui” Vil
niaus patekimo Lenkams: 
gerta, valgyta, dainuota ir 
šokta. Ir “Tėvynės” viena- 
kita viršūnė" šoko. “Vadi
nasi” džiaugtasi, tik neži
nia iš ko: ar kad Strimai
tis parvažiavo, ar kad Len
kai Vilnių užgrėbė. Kas 
nors “demokratiško” tame 
buvo.

VYTAUTAS
DIDYSIS

ĮSIGYKIT LIETUVOS ISTORIJA

VYTAUTAS DIDYSIS
A-.......

Virš 300 psl. $1 ir $1.50

HIDI ir garbinga buvo Lietuva senovėje — bet ar daugelis musų ži-< 
nome apie jos garsingą praeitį? Žinom šio-to po biskį, bet to
li gražu nesam apsipažinę su Lietuvos Istorija plačiau. Ypatin

gai mums čia Amerikoje stokavo geros Populiariškos Lietuvos Istorijos 
ir daugybė bėdavojo kodėl niekas neišleidžia Lietuvos Istorijos. ,

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

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

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

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

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

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

ĮŠSIRAŠYK1T knygą “VYTAUTAS 
kiams Lietuvoje ir kitose pasaulio 

reikalinga, jauniems ir suaugusiems,

DIDYSIS“ sau, išrašykit ją saviš- 
dalyse. Jos visi nori, visiems ji 
inteligentui ir darbininkui.

— Nieko, ponas advoka
te, tik kur pinigus paslė- Adresuoki! laiškus ir 
piau — jie man pačiam rei-; pinigus siųskit sekančiai IS? 
kalingi. i

‘DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

i



) D I R. ,V A

TROŠKŪNAI
1926 m. ta kuopa mirė. qi/’A'vT’I TZYC

Tai taip šiandien Trošku-Į 10 OFfe-Lz 1 lJvJ0 ;
nai gyvuoja.

J. Malickas.
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Froškunai randasi Pane
lio apskrityje, 40 kilome- 
i atstumoje nuo Panevė- 
>. Pro Troškūnus eina 
.urasis gelžkelis iš Ute- 
s j Panevėžį ir dar iš 
estelio išeina keturi di
li keliai, iš kurių vienas 
la į Panevėžį, antras į 
mergę, trečias į Anykš- 
is, ketvirtas į Kupiškį. 
Pro miestelį teka nedide- 
bet -gražus upelis, kuris 

dinas! Juosta. Juosta iš- 
<a iš Montvilo ežero, ku- 
3 randasi nuo Troškūnų 
■ytus du kilometrai ir įte- 
, į Nevėžį netoli Panevė-

Šiaip miestelis ne iš gra- j 
ausiu. Yra daug krautu- . 
ą, tik jų savininkai beveik 
si Žydai, išskyrus tris ■ 
■autuves, kurias laiko Lie- 1 
viai. Bet Lietuviai vis ; 
biau pradeda suprasti ir 
tugiausia eina pirkti pas 
ietuvius.
Miestelio krautuves gali- 
a skirstyti šiaip: Manu- 
ikturos, geležies, ir smul- 
ų prekių. Dar miestelyje 
;a du bankai: Žydų ban- 
as ir Troškūnų liaudies 
ankas.
Miestelį puošia didelė ba- 

lyčia, kuri turi aukščio a- 
ie 80 kilometrų. Seni žmo- 
ės pasakoja jog ją pašta
is ponas Montvilas, kurio 
varas yra netoli bažny- 
ios.
Seniau čia buvo didelis 

ienuolynas ir- dar. šešių 
lesų gimnazija, bet Rusai 
radėjo persekioti katali- 
:us, paskiau visai uždarė 
ienuolyną ir gimnaziją. 
Senuoliai išvažinėjo į už- 
ienius, o gimnazijos, mūre 
steigė pradinę mokyklą ir 
oje mokino tik Rusiškai.

1929 metais atvažiavo iš 
Kretingos vienuolyno keli 
□migai su vienuoliais ir vėl 
Droškunuose įkūrė vienuo- 
yną.

Karo laiku Troškūnai ne- 
mkentėjo, nes dideli šau- 
iymai bei mūšiai buvo prie 
Anykščių miestelio, 25 kilo- 
netrai į rytus nuo Trošku- 
iu. Tik Troškūnų bažny
čioje buvo ligoninė, vežta 
čia sužeisti kareiviai ir bu
žo lipinami. Kadangi baž
nyčioje buvo ligoninė tai

joje daug kareivių mirda
vo; įnirusiems kavoti Vo
kiečiai padarė kapines, ku
rios ir šiandien yra. Tos 
kapinės randasi kunigo že
mėje. Kunigas matydamas 
jog be jokios naudos stovi 
geros ir derlingos žemės 
sklypelis, išarė ją ir paso
dino bulvių. Bet neilgai jos 
ten augo. Atvažiavo Vo
kiečių komisija apžiūrėti 
kapinių, rado tvorą išvers
tą ir prisodinta bulvių — 
tuoj Vokiečiai apskundė ku
nigą Lietuvos valdžiai, jis 
tapo suimtas ir išvežtas į 
Kauną. Atlikęs bausmę, ku
nigas vėl sugryžo į savo pa
rapiją, bet kapines turėjo 
atsteigti.

Karo dienose, Vokiečiams 
vos apleidus Lietuvą, tuoj 
Troškūnus užėmė bolševi
kai. Nuo bolševikų ūkinin
kai labai nukentėjo, nes jie 
užėję pas ūkininkus imda
vo viską kas jiems patikda
vo ir dar stambesniems ūki
ninkams uždėdavo mokėti 
didelius mokesčius. Bet ne
ilgai komunistams teko val
dyti: susitvėrus Lietuvių

1 kariumenei, pradėjo juos 
vyti iš Lietuvos. Beveik be

’ jokių šaudymų Lietuviai iš- 
' vijo bolševikus iš Trošku- 
‘ nų miestelio.

Dar pažymėtinas daly
kas: einant karui Lietuvių 
su Lenkais, Lenkai pramu
šė frontą ties- Širvintais ir 
keli skadronai Lenkų raite
lių per Ukmergę atėjo į 
Troškūnus. Troškūnų mie
stelyje buvo Šaulių buris, 
bet Lenkai užėmė miestelį 
nežiniomis. Šauliai kurie 
spėjo išbėgiojo, o penkis 
Šaulius Lenkai suėmę su
šaudė.

Bet Lenkai Troškūnuose 
ilgai nebuvo, tą pačią dieną 
išjojo į Uteną ir iš ten pa
bėgo į Lenkų pusę. Tuos 
sušaudytus Šaulius palaido
jo prie bažnyčios, šalę rin
kos, aplink aptvėrė tvorą ir 
pastatė gražų akmens pa
minklą.

Šiaip Troškūnuose yra 
jaunimo keletas organizaci
jų, bene tvirčiausios bus: 
Šaulių buris ir Pavasarinin
kų kuopa. Pirmiau buvo 
įsikūrus kultūros Sietyno 
kuopa, bet po perversmo

Lietuvos Šaulių 
Padėka

Gerb. “Dirvos” Redakcija: 
Leiskite Tamstų viešingo- 

se skiltyse pareikšti gilią 
padėką p. J. A. Urbonui iš 
Dayton, Ohio, už jo pada
rytą malonią auką—užsa
kytą mums dailų veikalą— 
“Kryžeivis”, kuri nesenai 
jau gavome į Jūžintų Šaulių 
Knygyną ir kuris jau ke
liauja per žmonių rankas 
visų mielai skaitomas. Sy
kiu reikšdami padėkos au
toriui p. Karpavičiui, linkė
dami ilgos ir gražios dar
buotės bėteikiant musų 
skaitančiąja! visuomenei la
bai naudingų raštų. Gerbia
mųjų Amerikos brolių mel
džiam ir ateityj musų kny
gyno nepamiršti, kaip jie 
energingai ir nuo daugelio 
metų nepamiršta šelpti ir 
visų atgimusios Tėvynės 
reikalų.

Su gilia pagarba.
Lietuvos Šaulių Sąjungos 

7-tasis būrys Jūžintuo
se Kygyno Komisija:

J. Laužadis 
Mok. J. Vaičiūnas 

J. O. Sirvydas.

Kaip Žiuri Škotijos Lietu-1 
viai į Savo Darbuotojus 
Škotijos Lietuvių gyveni

me turėta įvairių vadų ir 
visuomenės darbininkų, ku
rie dirbo, kėlė Lietuvius, 
rišo juos į įvairias draugi
jas ir ragiųo laikytis dides
nės vienybės ir siekti susi
pratimo. Vadų turėta dau
giausia dvasiškių, kurių 
man tenka pragyventi apie 
devintas asmuo. Taigi Ško
tijos Lietuvių istorijos nuo- 
tikius galėjau patėmyti.

Nekurie iš jų dirbo gana 
energingai ir paliko Škoti
jos Lietuviams gana žymią 
atmintį: sutvarkė suirusias 
draugijas, įkūrė Lietuviams 
laikrašti ir išbudino apsnū
dusią Lietuvių išeiviją. Ki
ti nors buvo bet nepaliko a-

tų buvo sunkiai užgyventa.
Draugijos nekurios jau 

I mirė, kaip tai: Šviesos Dr- 
ia. Tėvvnės Mylėtoju, Pa
šalpos, Labdarybės, Koope- 
rac. . Vartotojų, ir Tautos 
Fondas.

Dar užsiliko ir šiaip taip 
gyvuoja: Parapijos Dr-ja; 
Šv. Juozapo Darbininkų Są
junga, ir del mados vos vie
na kuopa užsiliko Glasgowe 
neva Blaivybės. Bet jos na
riai elgiasi kaip išmano: 
vieni kortuoja, kiti slankio
ja po smukles, treti suren
gia kokį koncertėlį ir tuom 
užlaiko savo salę. Šiaip jo
kio žymesnio veikimo nesi
mato.

Visa bėda nuverčiama 
ant bedarbės, kurią ir Lie
tuviai pergyvena. Tiesa, 
šiais laikais bedarbė palie
čia visas šalis ir visus dar
bininkus.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamųotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

LIETI
S

gerai nusisekė. Atsirado ir 
keleivių ir pinigų. Kodėl 
taip atsitiko? Todėl kad 
ekskursijos vadovystę pa
ėmė energingas žmogus ir 
išvarė iki galui, nežiūrint kokia užuojauta tam nelai- 
jokių kliūčių. Įmingam musų darbuotojui?

Bet dabar tūliems vėl ne-1 Ne. Geriau ranka numoja, 
gerai, rūgo ja kam tas, o ne nekurie ir pasijuokia iš jo 
mes padarėm!.... Tai vis nelaimingo likimo ir var- 
nereikalingas pavydas. Su-'gingo gyvenimo.
prantama, jeigu butų. ren-| Kada Lietuviai susipras 
gęs kunigas ir įvykdęs tai ir parodys savo užjautą sa- 
butų buvę gerai. Tokiu bu-', viems darbuotojams ir kaip 
du musų svietiškiai darbuo- su jais atsiteis?
tojai vietoj pagarbos užsi-j Tankiai girdima nusi
pelno už savo darbus ne-1 skundimų kad nėra darbuo- 
malonumą ir-susilaukia už- tojų. Bet kas gali išdrysti 
metimų. Dar tarp musų save statyti pavojun, jeigu 
žmonelių yra užsilikęs ne-'nej krislelio žmoniškos už- 

i geistinas įprotis už gerą uojautos nesimato? Tat ir 
, pasidarbavimą žmogų ap- išeina sulyg tos Lietuviškos 
drabstyti purvais jeigu jis pasakėlės: "" ‘

{yra kitų pažiūrų. i_. .
Toliau paimkim Škotijos 

Lietuvių spaustuvės “Išei
vių Draugo” darbuotojus. 
Kiek čia pridirbta, prisika
muota visai veltui, nekuriu

■ dirbėjų ir sveikata taip pa-

kirsta kad šiandien jie ne
tinka jokiam darbui, tik 
kvėpsi nelyginant pritroš- 
kus žuvelė iš upės išmesta j 
krantą. Ar rodoma nors

jokių kliūčių.
Bet dabar tūliems vėl ne-

_ : “Kaip tu man, 
’Dieve, taip aš tau, Dieve!” 
i________________ Genelis.

pie save jokios žymios at- Bet dar veikti galėtų, tik 
minties. ’iš arčiau prisižiūrėjus ma-

Iš svietiškių inteligentų tosi daugiausia musų orga- 
irgi turėta keletas įvairaus nizacijų vadų apsileidimas 
plauko ypatų, kurie ačiū ir nerangumas visuomeni- 
dvasiškijos malonei ir pa-įniame darbe.
čių Lietuvių žioplumui nei. 'Štai kad ir ekskursija į 
vienas negalėjo darbuotis Lietuvą 1929 metais. Mu- 
tarp Škotijos Lietuvių. Vie-jsų vadovų kalbėta, daryta, 
ni atsidūrė Amerikoje, kiti organizuota, bet tik del ma- 
gryžo Lietuvon, o nekurie I dos, o gyvenime visgi ne- 

...... ............vykdyta. Mat, tai lėšų sto
ka, tai ekskursantų perma- 
ža, laikai prasti ir neparan
ku dalykas įvykdyti, ir tt.

Šiais metais pasirodė kas 
kita. Laikai tie patys, vis 
dar bedarbė viešpatauja, o 
ekskursija įvyko ir gana

pasiekę Rusiją ten komisa
rais pastojo. Taip Škotijos 
Lietuviai ir pasiliko be dar
buotojų, kas kenkia Škoti
jos Lietuvių gyvenimui.

Dabar prieita prie to kad 
viskas jau baigiama nugy
venti kas per keliolika me-

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

JEWELER

6407 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicott 4638

Didžiausia Clevelande Lietuviu Radio 
Parduotuvė

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

J. C BLASER
Hardware , 

6933 Superior Ave.
Linki linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų

DUOKIT NAUDINGAS 
DOVANAS

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 i 
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 tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”

MODERNIŠKAS IR PATOGUS GAŽINIS PEČIUS

Jis Sušildo Orą ir 
Sykiu Cirkuliuoja Jį

Lapk 
mėnesii 
dėl pr< 
daryme 
susitari 
vija už 
sų eksp 
vo gam 
tijon (i 
po tam 
ktą dal 
Latvijoj 
dešimti) 
apie vi 
penktad 

Iš to 
bos sani 
bai sva 
duodam 
dalykų

I ir pieno 
į giausia 

perka ž;
Į mintų ‘ d 

Lietui 
sutartys 
bėmis yr 
dinamų 
mu. Tai 
soms v 
vienodas 
nors dui 
valstybei 
sos kitos 
su mumi 
Tik dėl 

j , Suomijos 
sutarty i: 
ti daug 

j se, kurio 
bėms jau 
gi ir jos 
tartyse. X 
mis trimi 
galim dai 
sutartis i 

! naudoti n 
I vadinamoj 
i zulė.

Bet iki 
I buvo neišr 
| niai su la' 
I mos deryl 
| (su nuolai 
į čio muiti 
j ties sūdai 
į prieta pri< 
| metais 
I trumpas j 
I rimas. Ti 
| buvo atn 
J liau prieit

Visi su 
i jau sured; 
I sutartį p; 
I turi bend 
I bos šutai 
j nuostatus 
I čių Lietu1 

liečiu La 
abiejų š 

I sausuma 
| prekybos 
i reikalus, 
| sutinkami 
I Be to dar 
I fine dalis, 
| na kitai 
į laidas nw 
į Latvija p 
I tuvai lenj 
j nuolaidos 
I čiams, 
į niams, ka 
I vėms, uoj 
I riems mi 
I miniams: 
I-’ tams, nit;

va pasiža 
vežamiem 
čuko dąik 
lynei, kol 
liejui, siu 
pramonės

Šis puošnus ir praktiškas gazinis pe
čius yra išdirbtas labai atsakančiai jo 
tikslui. Jis sunaudoja kuodaugiausia 
karščio kiek gazas duoda, kas reiškia 
jo ekonomiškumą naudojime ir turėji
mą kambariuose daugiau šilumos.

jis na- 
grindų,

Kuomet oras nustoja šilumos 
turaliai leidžiasi žemyn link 
ir čia jis vėl traukiamas į pečių, nuo 
apačios, ir tuo pat bu du eina į viršų, 
kaip pirmiau minėta.
Kambaryje eina nuolatinė oro cirku-* 
liacija per tą pečių, kuris yra žino
mas, del tos* priežasties, kaipo cirku
liuojančios rūšies pečius.
Tai yra nuostabi šildymo mašina, tie
siog milžinas pagal savo atliekamą 
darbą, šalip to kad yra graži, nedidelė 
ir papuošalas kambariui.

PARSIDUODA ŪKĖ
42 akrai žemės, 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 apšviesto^ 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. 
{mokėt $1,600, likusi dalis išmokėji
mui lengvomis išlygomis. Ant nuo
savybės mieste nemainoma.
V. S. JOKUBYNAS, HART, Mich.

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metą 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 mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ją, šlapumą ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą 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. SMEDL.EY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampu E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldienials nuo 10 iki L
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Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

Šaltas oras traukiamas į pečių iš apa
čios, nuo grindų. Sušildomas einant 
per gerai įrengtus kelius šiame gra
žiame, medžiu nudažytame iš viršaus 
pečiuje, paskui šiluma išeina per vir
šų ir išsiplatina gražiai ir vienodai po 
visas vietas kurios reikia apšildyt.

šis cirkuliuojančios rūšies švarus, patogus gazinis pečius yra kele
to didumų ir skirtingų spalvų pritaikymui jūsų reikalavimų. Mes 

noriai išrūdysime jums jų veikimą jei ateisit į Gazo Ofisą.

THE EAST OHIO GAS CO
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LIETUVA SUSITARĖ
SU LATVIJA

'tik tokiems, kurių Lietuva 
pati negamina.

Taigi reiškia kad šią su
tarti pasirašius, musų san
tykiai ir ūkiški, ir politiški 
su broliška latvių tauta dar 
bus geresni. Sutarčiai pasi
rašyti atvyks Kaunan lat
vių ministeris pirmininkas.

“M. R.” I

Lapkričio 15 d., po kelių 
mėnesių derybų su latviais 
dėl prekybos sutarties su
darymo, pagaliau pasiekta 
susitarimo. Kaip žinia, Lat
vija užima trečią vietą mu- 

I su eksporte. Daugiausia sa
vo gaminių išvežam Vokie
tijon (daugiau kaip pusę), 
po tam Anglijon (apie pen
ktą dalį ir trečioje vietoje

I Latvijon (išvežam apie de- 
I dešimtimis šalių, suima tik 
i apie vieną musų eksporto 
I penktadalį.

Iš to matom, kad preky- 
I bos santykiai' su Latvija la- 
1 bai svarbus. Latvijai par- 
Į duodama gyvulių, maisto 
I dalykų (javų, mėsos, pieno 
i ir pieno gaminių). Bet dau- 
I giausia iš Lietuvos Latviai 
i perka žalių pusiau paga- 
i mintų' dalykų.

Lietuvos visos prekybos 
Į sutartys su kitomis valšty- 
| bėrais yra pagrįstos taipva- 
I dinamų didžiausiu palanku

mu. Tai reiškia kad mes vi-i 
soras valsybėms duodam 
vienodas sąlygas. Jeigu ką 
nors duodam kuriai vienai 

) valstybei, tai tą gauna ir vi
sos kitos valstybės turinčios 
su mumi prekybos sutartis. 
Tik dėl Latvijos, Estijos, 

.Suomijos mes kiekvienoj, 
sutarty išsideram teisę duo
ti daug lengvatų (muituo
se , kurios kitoms valsty
bėms jau nebetenka. Taipo
gi ir jos išsidera savo su
tartyse. Vadinasi, su šito
mis trimis valstybėmis mes 
galim daryti kokias norim 
sutartis ir kiti joms pasi
naudoti negali. Tai ir yra 
vadinamoji Pabaltijo klau
zulė:

Bet iki šiol ta klauzulė 
buvo neišnaudota. Jau se
niai su latviais buvo veda
mos derybos dėl tarifinės 
(su nuolaidom nuo veikian
čio muitų tarifo) sutar
ties sudarymo, bet vis ne- 
prieta prie susitarimo. 1925 
metais buvo pasirašytas 
trumpas palankumo susita
rimas. Tik šiemet derybos 
buvo atnaujintos ii' paga
liau prieita prie susitarimo.

Visi sutarties straipsniai 
jau suredaguoti, asilieka tik 
sutartį pasirašyti. Sutartis 
turi bendrus, visose preky
bos sutartyse sutinkamus 
nuostatus apie latvių pilie- fabrikui statyti, 
čių Lietuvoj ir Lietuvos pi
ečių Latvijoj teises, apie 
abiejų šalių susisiekimą, 
sausuma ir vandeniu, apie 
prekybos santykius ir kitus 
reikalus, kurie paprastai 
sutinkami visose sutartyse.) 
Be to dar yra specialė tari- 
finė dalis, kur abi šalys vie
na lutai teikia muitų nuo
laidas nuo įvežamų dalykų. 
Latvija pasižada duoti Lie
tuvai lengvatas bei 
nuolaidos • rugiams, 
čiams, arkliams, 
nianis, kai kurioms 
vėms, uogoms ir 1 
tiems musų pramonės ga
miniams : šriubams, varž
tams, nitams ir kit. Lietu
va pasižada duoti latvių į- 
vežamiems gumos bei kau- 
čuko daiktams, sporto ava
lynei, kokosų riebalams, a- 
liejui, siūlams ir kitiems 
pramonės gaminiams, bet

Rusai apie Lietuvos 
Kiaules ir Žemes Ūki
Kaip žinoma, Sovietai su- 

I pirkinėjo Klaipėdos krašte 
veislines kaulai tęs. Viso nu- 

1 pirkta 2719 kiaulaičių.
Joms priimti visą laiką 

Klaipėdos krašte gyveno at
vykusi iš Rusijos tam tikra 
komisija.

Komisijos narys, veter. 
gyd. N. Y. Frantovas, pa
klaustas apie gautus paty- 

I rimus, štai ką sako : 
į “Pastebėjau, kad Lietu- 
I voje kiaulių ūkis yra tinka
mai ir pavyzdingai sutvar- 

I kytos. Ypatingai tas, kad 
i veterinarinė bei sanitarinė

SKANDINAVV-AMERIKOS linija ruo
šiasi PRAPLĖSTI LIETUVIŲ TRAFIKĄ 
ATEINANČIAM SEZONE TIKTAI PER 

KLAIPĖDĄ

Daugelis Įžymių Lietuvių 
Organizacijų Ruošia Eks. 
kursijas Bendradarbiaujant 

su Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Draugija

palaikyti šią tarnybą su sa-
vo populiariais
“Frederik VIII,’:
II,” “Hellig 0Iav’:
ted States.”

Sekantį metą
navų-Amerikos Linija pla-

laivais, 
“Oskar 

ir “Uni-

Skandi-

Autobusas įvažiavo į upę.
Penkti žmonės prigėrė.
Lapkričio 11 d. iš Kauno1 priežiūra yra labai gerai 

Į Malėtūs važiavo su 7 ke- organizuota ir jos atstovai 
leiviais autobusas. Už Uk-1 _veterinarijos gydytojai
merges prie Kurklių priva- j matyti gerai paruošti žmo- 
žiavb Virintos upelį, kuris )nėS. Ir del to Lietuva ūžlai- 
vasarą gąlnna peršokti, o.ito- gerai apsaugos savo vi- 
dabar tiek išsiliejęs, kad ja-1 sus gyvulius, nuo įvairų už- 
me yra apie 3 metrus gilu-, krečiamųjų ligų. Tas be a- 
mo. Per Virintą plento til-. bejonės duoda galimumo iš- 
tas taisomas, tai rėikejo va-1 laikyti gerą gyvulinkyštės 
žinoti per laikinį tiltelį ša- ukio būklę ir sąryšy su tuo 
lia. Dar neišaiškintu budu rasti gerą rinką užsieniuo- 
autobusaš nuo tilto nušoko1—” 
į vandenį ir 
žmonėmis iki 
vandeniu.

Nelaimės metu s 
išsigelbėti tik autobuso kon
duktorius ir vienas karinin-

SS7.
su| Komisijos pirmininkas a- 
P° gronomas Purinai sako: 

“Pastebėjau ir jaučiu.' 
suskubo l<ad Lietuvos ūkio sritis žy

miai tobulėja ii' toli jau pa
žengusi pirmyn. Tai aš sa

kas. . Konduktorius pro iš- kau todėl, kad prieš 'didįjį 
muštą langą suskubo užlipt karą --------- t-_z_
ant autobuso viršaus, nuo 
kurio nušokęs, šiaip taip iš
plaukė į kraštą. Kondukto-j 
i'ius stovėdamas ant auto
buso girdėjo pliauškant 
skęstančius žmones. Po 
dviejų trijų minučių viskas 
nutilo ir tik upė šniokštė.

Prigėrusius žmones van
duo išplėšė iš autobuso ir 
nunešė pasrioviui. Keturių 
lavonus rado, o vieno lavo
no nesurado.

Žuvusių tarpe yrą Alun
tos vartotojų bendrovės ve-Į 
dejas.

Buvo visokių ff§laįteiių?,'šu 
autobusais, bet šitokios da 
nebuvo.

pasinėrė 
viršaus

_ _ esu gyvenęs Lietu
voje ir Klaipėdos krašte ir 

Į tuomet mačiau, ypačiai 
i Didž. Lietuvoje, tik užmiru
sius ir apleistus ukius. Bet 
šiandieną matau, ’ kad tas 
visas yra jau seniai toli pa
likta ir žymiai pirmyn nu
žengta”. ‘‘L. U.”

Visotinis žemės ūkio sura
šymas Gruodžio mėn.

Visuotinis Lietuvos že
mės ūkio surašymas Gruo
džio mėn. Žinios bus renka-

įmps. apipūki ų^plpįtus, Įžemės 
u naudingumą, tnobešiūs, gy- 
1 vulius, paukščius, invento- 
„ rių ir darbo jėgas.

Surašymui reikalingas ži
nias' turės suteikti faktinai 

Cukraus fabrikas — Kvie- ūkininkaujantis, ar jis bus 
savininkas, nuomininkas 
ar ūkio vedėjas. Asmuo, at
sisakęs be tikros priežasties 
suteikti surašymui reikalin- 
kų žinių, arba suteikęs žino
mai neteisingų žinių, bau- 

■ džiamas bauda ligi 250 litų.
Surašinėtojams per sura
šymą surinktąją medžiagą 
draudžiama skelbti, nes su
linktos žinios bus sunaudo
jamos tik statistikos reika
lams. Centralinis statistikos 
biuras jas gali išduoti arba 
paskelbti tik bendrai ii1 ne- 
vardine formą. “L. U.”

“L. U

tišky.
Statyti cukraus fabriką 

Lietuvoje jau senai nusista
tyta, nes cukrinių runkelių 
priauginame gana daug. 
Tik ligi šiol nebuvo aišku,, 
kur tas cukraus, fabrikas 
bus statoihas. Šiaurinės Lie
tuvos ūkininkai pageidauja 
kad tas fabrikas butų sta
tomas jų krašte, o suvalkie
čiai Įrodinėja, kad jų krašte 
geresnės sąlygos cukraus

Baigiantis
ir Skandinavų-Amerikos Bi
zonui , kuris buvo svarbus 
lietuvių pasauly ryšy su Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto 500 metų mir
ties sukaktuvėmis tikrai 
šauniai ir patriotiškai pa- 
Skandinavų-Amerikos Li-
minėtoms visam .pasauly, ir 
nijai Įvedus tiesioginį susi
siekimą tarpe Amerikos ir 
Lietuvos, kas neišdildomai 
bus paminėta Lietuvos isto
rijos lapuose,—p. Juozas F. 
Smitrus, Skandinavų-Ame
rikos Linijos Lietuvių Sky
riaus vedėjas, kuris per pa
staruosius 7 metus nuolat 
stengėsi visais atžvilgiais 
populiarinti Klaipėdos Uo
stą ir vystyti tiesiogini 
trans-atlantišką ryšį tarpe 
Amerikos ir Lietuvos, pra
neša, kad didelė pažanga 
padaryta trans-atlantiškoje 
tarnyboje lietuviams kelei- 
viems šiais metais ir kad 
Skandinavų-Amerikos Lini
ja pergabeno iš viso apie 
1,000 lietuvių keleivių į Lie
tuvą ir iš Lietuvos, kas tik-1 
rai .yra pažymėtinas skait- 
liumi rekordas.. ASsį kas ke
liavo šios Linijos laivais, pa
tyrė tikrai puikų patarna
vimą ir. prižadėjo teikti sa-" 
vo nuoširdžią paramą Lini
jai tikslu palaikyti nuolati
nį ryšį su Lietuvos uostu.

Linija suteikė nepapras
tų parankumų ir patogu
mų, kad patenkinus lietu
vius keleivius, ir keliaujant 
Į Klaipėdą, tiesioginiai arba 
per Kopenhagą išvengiama 
daug formalumų ir kliūčių, 
kokias paprastai sutinka 
keleivis į Lietuvą ar iš Lie
tuvos vykstąs kitais keliais. 
Daug stambių-patobulinimų 
vis dar tebedaroma neskai
tant jau padarytų žygių, 
kad ši Linija taptų pato
giausia lietuviams kelei- 
viems. Skandinavų-Ameri
kos Linija nutarusi nuolat

istoriškiems! nuoja pasiųsti du ar tris

Sprogdina teatrus. Gruo- 
! džio 8 d. anksti rytą Įvyko 
sprogimas Rialto teatre, iš
griauta užpakalinė teatro 
dalis ir padaryta nuostolių 
aplinkiniams namams. Sa
koma kad sprogimas Įvyko 
delei nesusipratimų su dar
bininkais.

Rialto yra trečias teatrassavo trans-atlantiškus 
garlaivius tiesioginiai Į 
Klaipėdą, neskaitant regu
liarių reisų į Klaipėdą ma
žesniu laivu, ir įvairios or
ganizacijos, taipgi ir nfesė- Į 
nai įkurtos organizacijos 
turizmui ugdyti bendrai su Tikisi gero biznio. Fire- 
Lietuvių Agentų Draugija, j stone gumo išdirbystė skel- 
kreipėsi į Liniją ir vyksta” 
derybos del surengimo spe
cialių ekskursijų Lietuvon. 
Kaikurios organizacijos jau 
galutinai susitarė ir ofici
aliai pranešimai bus paskel
bti šiame laikraštyje.

į xviciibv jJ-cv ui cviao ucciuicio 
'2 sprogimu apgadinamas bė

gyje dviejų savaičių. Pir
mi du teatrai susprogdyta 

(viena nakčia.

KIŠENINIS

DAKTARAS

Vyrai ir moterys 
"viršaus 50 rnetv* 

amžiaus

bia kad per metą iki 'Spa
lių 31' d. turėjo' biznio už 
$120,015,000, 17 nuošimčių 
mažiau negu metai pirmiau.

Šiais metais gavo apie 
7,000 pardavėjų savo, dirbi
nių, daugiausia automobi
lių ratų gumų. Ta kompa
nija turi Liberijoj (Afri
koj)' 43,000- akrų gumo me-)

Naudckit Tikra j i

džių plotą.
Sekančiais metais tikisi 

biznio pagerėjimo ir ruo
šiasi prie didesnio veikimo.

Panašiai kalba ir Seiber- 
ling gurno išdirbystė, kuri 
šymet turėjo $854,272 nuos
tolių delei darbų sumažėji
mo. _____

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas' ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:. 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

HAARLEM OIL

Žemės ūkio ministeris pa
reiškė, kad jau galutinai 
nusistatyta cukraus fabri
ką statyti prie Marijampo
lės, Kvietiškio dvare. Esą 
čia sąlygos, kurios reikalin
gos sėkmingam fabriko vei
kimui yra geresnės negu ki
tur. Be to, Suvalkijoj augi
namų runkelių cukringu-1 
mas yra didesnis negu ki- Divorsas 
tur. Čia yra geležinkelis, 
plentų tinklas, pakankamai 
vandens iš Šešupės ir t. t.

' statyba prasidės 
, vį pavasarį ir
naują cukrinių runkelių 
derlių jau tikimasi sudoroti 
savo fabrike. ...,

muitų
, kvie- ______

kiauši- Fakriko statyt 
daržo- j anksti ateinantį 

kai ku-

“L. U.

190° Alkoholis mašinoms 80c gal. 
Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare.

HEUER and IREY
4415 Payne avė Hend. 3576
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| Telefonas HEnderson 5539 ==i

| SCHOTT MOVING CO j 
E Perkraustytojai Į kitus miestus ir vietoje S 
| 6103 S iperior Ave. Cleveland, O. S
| Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje §1 
] Adresas: 6804 Whitney avė. H j

Naujausi

TEATRAI
Atgimimas

4 aktų tragedija iš kovų už spau
dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. aOc

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

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

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovi) už

Graži, tvirta knygele kiše- 
niųje nešiotis ir laikyt na
muose, su paaiškinimais 
priežasčių apie 100. ligų ir 
kaip jų apsisaugoti, veng
ti ir gydytis. Vyriškos ir 
moteriškos ligos ir bend
ros ligos aprašoma ir išaiš
kinama.- Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų- jieškojot. Kai
na su prisiuntimu ..$1.00

REIKALAUKIT “DIRVOJ”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Žemes Rojus

4 moterys .......... ... 
DU BAILIU — 1 akto ]

Lošia 2 moterys, 3 vyrai 
“KRYŽIOKAS“ — 2 ątiden;

mediją. Lošia 2 vyrai . .

moterys

25c

50c

RYTU aktuos:

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

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

Moterims
Kotai ir d-resės: išvalyt ir

išprosyt nuo $1.21
SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti s

60c up
50c

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn.' 2107

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau-' 
nystės į sustingusius musku-, 

lūs ir sąnarius;
Sustingimas: A,- tai pasakytai 

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

- Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su Iii- 
karo vaisbaženkliu. Išbandytas | 
dėlto, kad šis galingas Linimcn- 1 
tas yra naudojamas visam pasau
ly. nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė.l 
urnai nepalengvindamas visokių | 
skausmų, į<aip tai Neuralgijos', 
Neura'ičidj-į'RęiįniatlzmdJ UalvoŠ | 
SkaudėjimO ir t. t.

Pain-Expellerls su Inkaro vais-, 
baženkliu tuojaus išimą'skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, | 
kad buk senstate, Apgr.—No. 90A

Ii
I

•į^į^

Šis žmogus serga šalčiu. Šalčiai 
yra pavojingi—prašalink savo persi
šaldymą išvengimui blogesnių ligų.

(BLOOD) TEA 35c—75c—$1.25
:mcnys ir žiedai šiuose vaistuose stipri- 

juos karštus išvarymui nuodų iš siste
mos ir pagelbėjimui nugalėt pavojingą šaltį. Jie turėtų būti kožnuo- 
se namuose—kiek\ienas turėtų naudoti juos. Klauskit savo vaisti
ninko, arba mes prisiųsim apmokėtu paštu. Didelis šeimynos pake- 

idien. Adresuokit:
209 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

NAUDOK IT

MARVEL Products

Yra r
AMERIKOS PILIETYBĖ

ikalinga kiekvienam Lietuviui ir Lietuvaitei be išimties, jieš- 
jo ir pasiliekant prie seno darbo, bet nei vienas negali Įsi- 
.‘rikos pilietybę be padavimo Amerikos valdžiai tikro savo 
no laiko ir laivo (gipo) vardo, ibe ko nei Amerikon gryžt 

Aš suraudu-sujieškau tikrą atkėliavimo Amerikon laiką, ir 
lą, būtinai reikalingą prie gavimo Pirmų ir Antrų pilietybes 
ir Permitų, kurie atvyko 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. 1907-1915 . 
Rotterdam-New York 1906-1915

plikacijų ir pridekite 2c. štampą ir adresuokit:

P. MIKOLAINIS
Street Brooklyn, N. Y.

Antvel'p— York 1906-191 
Bremen—New York ,1900-1915 
Bremen-Baltimore 1900-1915 
Bremen-Philadelphia 1910-1915. 
Bremen-Boston 1913-1915 
Glasgow-Nev/ York 1913-1915 
Hamburg-New York 1900-1915

wWOSB 
i?b&i&">#§?

Del Patogumo
telefonas po ranka

■gZ"OKS pasitenkinimas yra tame kad gali ištiesęs 
ranką pasiekti telefoną ir pasiimti kalbėti kada

Telefone!, patogumas šiandien stovi toj pačioj eilėj., 
su .modernišku apšvietimu ir plumbinimu ir yra taip 
nat reikalingas padarymui namų pilnai patogių. Te
lefonai Įdedami kuo tik jums esti patogiausia naudo- 
dotis—šalę lovos, svečių kambaryje, virtuvėje, prie 
pasilsio kėdės arba viešame kambaryje.

Pašaukit musu biznio ofisą ir mes idesim jums tė-
. - ' Alefoną tuojau. AZ ggfa

The Ohio Bell Telephone Comp any



Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdičott 4486—Atdara vakarais

kti už; policijos pepgreitą pa
vartojimą ginklo, nors daug sy
kių nušauta pblięijantai kurie 
nebūdavo, gana greiti ginklo 
pavartojime;

ivarbus Viešas Susirin-į 
kimas SLA. Reikalais Į 
SLA. nariai ateikit i

Šioj nedėlioj, Gruodžio 14 d.,1 
uo 7:30 vai. vakare, Lietuvių. 
įlėj įvyks viešas susirinkimas 
• pranešimas apie SLA. reika- 
is, iždo stovį ir kitos informa- 
:jos apie SLA.
Atvyksta Advokatai Antanas 

.. Olis ir Jonas Bagdžiunas-| 
torden, kurie yra seimo išrink-1 
i prie iždo kontrolės ir kurie 
o seimo atstovavo SLA. teis
iuose su bolševikais. Ateikit 
iri SLA. nariai, visų kuopų, ir 
ykiu bolševikai (tik SLA. na- 
ai arba buvę nariai), atsineš- 
it savo klausimus, viskas bus 
iaiškinta.
Inėjimas į salę dovanai. 

Komisija.

“Galiūnas” yra Tuks- ’ 
tančio metų senumo 

legenda

Tušti pasigyrimai, žebrokas 
giriasi raudonoj spaudoj kad 

j pavyko nuk.ryžiavot veikalas 
I.“Blinda”, bet užslėpė vieną to‘ 

, „.vakaro svarbų nuotikį — tai 
Galiūnas , j{a(Į įen “progresiviai” vieni ki

tiems kumštimis daužė nosis. 
Mat, draugutis manė kad nie
kas ir nesužinos.

žebrokas gavęs išvyt iš SLA.
1. m?" 1136-tos kuopos, prisikabino prie

Iš Collinwood

SPORTAS

Meiliška drama 
kurią Lietuvių Darželio Lyga 
stato Little 'Teatre po globa 
Plain Dealer Tautų Teatrų Sau
sio 18 dieną, yra scenos veika-1 
las vaizduojantis seniausi — „_ , „„„„„„„
sų tautos nuotikį. Nėra jokių SLA. jaunuolių 339-tos kuopos 
net apysakų IS tų laiku (lSSky-| nnršrlamną ' 
rus dabar "Dirvoj” einančios' - ... 
apysakos “Juros Merga” ir gal 
kurių svetimų tautų' autorių 
kas nors apie tų laikų 
parašyta).

“Galiūno” buvimas 
legendose siekia nuo 
1500 metų atgal.

Visos musų istoriškos dra
mos yra tik iš kryžeivių laikų, 
o kryžeiviai Lietuvius pradėjo 
puldinėti pradžioje 13-to šimt
mečio, taigi apie 600 metų at
gal. Svarbiausi veikalai yra iš 
Vytauto laikų. Bet “Galiūnas” 
vaizduoja laikus kokiais 500 
metų ar daugiau pirm Vytau
to, taigi vietoj matyti scenoje 
žibančių šarvų, šiame veikale 
publika matys gilių girių gy
ventojus pasidengusius kailiais.

Bet nežiūrint kaip toli tie lai
kai buvo ir gyvenimas kitokis 
buvo, meilė visada buvo ta pa
ti, kas labai gražiai atvaizduo
jama1 vienos vaidilutės įsimylė
jime į mažos Lietuvių gėritės 
vadą, iš kurių didelės meilės 
paskui užgimė jiems Galiūnas, 
apgynėjas nuo žmogėdžių sve
timų užpuolikų, kurie Lietuvius 
puldavo, grobdavo, vogdavo jų 
jaunimą, o senus žudydavo.

Ne be vargo kas gero atsie
kiama, taigi ir Galiūno sulauk
ta ne be vargo: kada vaidilutė 
pamyli savo parinktąjį, susekę 
žmonės nusmerkia ją sudegini
mui, nes ji prasižengia prieš 
savo pasišventimą dievams. Ją 
nuo mirties išgelbsti vaidila, 
kuris paskelbia žmonėms kad 
iš jų gims tas jų gentės išva
duotojas. žmonės su tuo pa
reiškimu sutinka. Bet po jų 
apsi vedimo pati vaidilutė paten
ka į priešų nagus — antra bai
si jos nelaimė — tik Į galą vis
kas baigiasi laimingai.

Dalyvaujant gabiems vietos 
artistams veikalas tikima bus 
pastatytas geriau ir gražiau ne
gu kada nors koks kitas buvo 
pastatytas.

Veikale ineina ir gražių mei
liškų dainų, kurias sudainuos 
visiems žinoma vietinė artistė 
Stasė Greičienė.

Lietuvius

Lietuviu 
1000 iki

R KITAS BOLŠEVIKŲ PU- 
IAMAS BURBULAS TRUKO
Gruodžio 5 d. buvo laikytas 

bitinis susirinkimas Dr. V. 
Kudirkos draugijos, kur prie 
itų tarimų buvo renkama nau- 
a valdyba 1931 metams.

Musų bolševikėliai, kurie per
tai pralaimėjo ir nepateko į 
'aldybą, per visą metą sirgo 
;alvos spaudė j imu, jiems ru- 
lėjo ką su ta draugija pada
ms, ir štai musų raudonukai 
itmaršavo į šį susirinkimą su 
luikiais planais ir su apie pus- 
uzinių tų planų pritarėjų juos 
kūnyti. Priėjus prie naujų su- 
nanymų, uolus bolševikų pa
lėkėjas Martinaitis atsistojo ir 
neša sekantį 'palengvinimą dr
ies nariams. Girdi, draugija 
labar jau turi daug turto, o 
laug darbininkų nedirba, tai 
iraugijos nariai gali pasiliuo- 
suoti vienus metus nuo mokėji
mo pomirtinių, ką draugija ap
mokės iš iždo ir bus gerai.

Mat kokię bolševikai atsira
do gudrus: jie žino kad kitaip 
jau neturi progos prieiti prie 
draugijos turto ir negalėdami, 
ios užvaldyti, pasiryžo draugi
ją suardyti. Jie tikėjo kad ši
tam jų įnešimui niekas hėdrys 
priešintis, visi užjaučia bedar
biams, ir nubalsuos kaip jie 
pasiūlė. Metams laiko nepra
bėgus, draugija visai nusmuk
tų, nes kas metai pasitaiko po 
kelias narių mirtis, iždas tuoj 
aptuštėtų, ir nariai netekę ūpo 
imtų draugiją pamesti. Tokis 
buvo raudonukų planas.

Tas pats Martinaitis kandi
datavo ir į draugijos pirminin
ko vietą, bet nepašė nieko — 
pirmininku išrinktas Jonas Ja
rus. Dar tik pastačius Jaro 
kandidatūrą, kitas raudonukas, 
Rugienius, ėmė visa gerkle rė
kti kad Jarus netinka į pirmi
ninkus, jis rašinėjąs j laikraš
čius prieš “darbininkus’, ir kit
ką įkas tik jam ant seilės užėjo.

Radosi ir daugiau jų rėks
niu. bet tie riksmai nieko ne
gelbėjo. Nariai žino ką bolše
vikai padaro draugijoms kurias 
jie užvaldo, todėl nei vieno jų 
neišrinko. Galiu pasakyti kad 
jie niekados jau ir neprieis po
nauti šioje draugijoj, nes ji tu
ri gana supratingų narių ir jie 
komunistams neužsileis.

Jeigu kas raudonukams nepa
tinka jie gali, apleisti Kudirki- 
nę taip kaip daro Susivieniji
me. ju niekas neapgailaus.

Valdyba 1931 metams išrink
ta iš šių:

Pirmininku — Jonas Jarus, 
Pagelb. — Jonas Kudirka, 
Fin. sekr. — V. P. Banionis,, _____ __ ______  _____
Užr. sek. — Izidorius Samas,Įsako dabar dirbam'po 6 valan- 
Iždininku — J. Bindokas., Jas į dieną ir tik po tris dienas 
Taip pat išrinkta komisijos j savaitę — tai daug gėriau 

ir atstovybės iš tautininkų na- negu sovietų rojuje.
rl|J’ I Ramoška čia viešėjo pas pp.

Taigi visame Clevelande mu- Banionius.
on v» n 11 rl 1Vii x r Ir i m o a ---------- ---------- —————.....  ---------------------------- -----------

KALENDORIAI. “Dirvos’ 
krautuvėje yra gražių sieninit 
kalenodrių po 25c. Ateikit da
bar pasirinkti. Taipgi pasirin
kit gintarinių daiktų Kalėd” 
dovanoms.

Darželio susirinkimas, 
tuvių Darželio Sąjungos 
rinkimas bus šio penktadienio 
vakare, Gruodžio 12 d. Lietuvių 
salėje nuo 7,30 vai. Draugi u 
nariai prašomi dalyvauti. V.

Liė- 
susi-

Domicėlė Macijauskienė, nuo 
1621 E. 50th place, guli Lake
side ligonbutyje ir labai norė
tų kad giminės ir draugai ap
lankytų ją.

Lankėsi AkYonietis. Gruodžio 
6 d. Clevelande lankėsi ARro- 
nietis tautininkas veikėjas J. 
Rrlmioška. Aplankė redakciją,

sų raudonukų veikimas sude- 
moralizuotas, jeigu jie gali ką 
išrėkti ir padaryti tai tik patys 
savo kuopelėse, kitur visur jų 
keliai užkirsti. Vietinis.

užmušta. Clevelando ga- 
automobilių nelaimėse iki

236 
tvėse 
šios savaitės pradžios užmušta 
jau net 236 ypatos.

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

dai.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudoš Agentūra.

P. P. MI LIOLTS
'6.606 SUPERIOR‘ AVĖ. . .......................HEnderson 6729 "

ją sugriauti. Jis Į 
sušaukė jaunuolių ąpecialį su
sirinkimą, kur pritauzijo jau
nuoliams visokių niekų apie Su
sivienijimą. Jaunuoliai turėtų 
susiprasti ir tą karštanosį ap-! 
liet šaltu vandeniu kad nelystų 
ne į savo reikalus. Susivieni
jimas kaip gyvavo taip ir gy
vuos, tik komunistai negalėda
mi pasigriebti jo iždo laksto 
kai akis išdegę meluodami apie 
tą organizaciją, buk ji jau pra
radus savo iždą ir bankrutija.

Tas pats žebrokas bėginėja 
su rišuliu kaip katinas su pūs
le. Jis pagaminęs visokių ne
teisėtų bilų reikalauja kad SLA. 
136-ta kuopa užmokėtų jam už 
tarnybą. Jis mat buvo tos 
kuopos sekretorium, bet tau
tiški nariai iššlavė draugutį į 
sąšlavyną. Jis neduoda kuopos 
knygų iki nebus užmokėta.

Bet nauja kuopos valdyba 
tinkamai jam atsakė: kam lo
jai, drauguti, eik pas tuos ir 
užmokesčio jieškdti.

SLA. 136-ta kuopa banke tu
ri daug pinigų, tą iždą raudo
nukai norėjų pasigrobti, bet 
nepasisekė ir turi eit į savo 
“darbininkišką” . “susivieniji
mą” be pasogos. Senas Narys.

SLA. 362 kp. išrinko naują 
valdybą 1931;m. iš šių narių : 

Pirm. — A. Dubauskas, 
Vice-pirm. — P. Blažiunas, 
Užr. rašt. — V. Stasiūnas, 
Finansų rašt. ir organizato

rium: — S. Cerauka, 
Iždininku — O.
Iždo globėjais:

I S. Žilinskas. '
Daktaru — Dr.
Maršalka — V. Stulgis.
Kultūros Darželio atstovu ir 

korespondentu — S. čerauka.
Taipgi išrinkta veikianti ko

misija žieminiam sezonui: M. 
Dubauskienė, V. Stasunas ir S. 
Čerauka. Kitos vasaros sezo
no parengimams A. Dubauskas, 
P. Blažiunas, J. Apanaitis.

' šis susirinkimas Gruodžio 3 
d. buvo pirmas kuriame bolše
vikai nei vienas neatsilankė — 
ir buvo gražų, tvarku.

Koresp.

Jarašiunienė, 
P. Zinius ir

L. J. Perme.

Dar vienas paraiiijietis. Lap
kričio 30 d. 
pakrikštino 
Vaičiūnų, 
avė., sunu.

Kun. A. Karužiškis 
Prano

13612
Vardas duota taip

gi Pranciškus Laųrinas. Kūmai 
buvo S. Slučinskas ir Petronė
lė Kundrotienė. Krikštynose 
dalyvavo daug giminių ir drau
gų. .. j Buvęs.

ir Pranės 
Eaglesmere

Taip blogai ir taip negerai. 
Pereitos savaitės pabaigoj du 
detektivai buvo užklupę vieną 
Lenką plėšiką Juozą Filkowški, 
31 m., ir nors turėjo revolve
rius sukišę j jam pašones, plė
šikas iš jų ištruko ir dingo.

■Už tai policijos viršininkas 
tuos detektivus pažemino — iš 
detektivų pastatė atgal į pa
prastų policijantų eiles'. Jie bu
vo perdaug žiopli kaip išrodė ir 
paleido plėšiką ir žmogžudį'.

Už poros dienų policijai pa
vyko patirti užsilaikymo vietą 
vieno iš to Lenko plėšiko drau
gų. Kiti du detektivai pabuvę 
priemenėje ir sulaukę to antro 
vardu Juozo Stazęko, jį nušovė 
kada jis norėjo savo šautuvu 
juos užpulti. Tiedu detektivai 
užsitarnavo paaukštinimo.

Penktas detektivas Gruodžio 
<9' d. pateko į bėdą ,ūž tą patį 
Filkowski. Detektivas McNee
ly važiavo į policijos stotį ir 
pamatė šaligatviu einant vieną 
vaikiną, visai panašų į Filkow- 
sk'į. Daug nesekęs, jis jį iš ' 
užpakalio užpuolė ir kadangi 
vaikinas turėjo rankas ploš- 
šiaus kišeniuose, todėl detekti-1 
vas manė kad jis turi ir šautu-., 
vą. Surikęs pakelk rankas, ir 
aiiam nespėjus pakelti, vaikinas 
tano nušautas. Pasirodė kad, 
tai buvo Plain Dealer par-1 
davinėtojų sužiurėtojas. Liudi
ninkai sako kad detektivas jį 
šovė net nepasakydamas jog i 
jis yra policijos žtoogus, todėl, 
vaikinas galėjo pamislyt kad 
plėšikas jį užpuola ir norėjo' 
arba bėgti ar kaip kitaip. Vai
kinas neturėjo prie savęs jokio 
ginklo. Laikraščiai pradėjo rė-

Coliinwoodo moterys, saugo
kitės , bolševikių. Daugelis gy
venat kaimynystėje su komu
nistėmis. Nors jų mažai yra. 
bet saugokitės jų kaip piktų 
dvasių. Jps visokiais budais 
lenda prie moterų, paskui ne
galima jų atsikratyt. Turėsit 
daug nemalonumo su jomis.

Viena- bolševike Simanaus- 
kienė net nulenda į naują baž
nyčią, o paskui per bolševikiš
kus laikraščius niekina ir jusi 
ir jūsų kunigą. Kam leisti to
kius sutvėrimus į savo bažny
čia. Collinwoodietis.

NAIŪt REKORDAI

“Dirvos” krautuvėje gauna
ma sekanti hau j i rekordai:

1 Einik Polka ir
Lietuvos Kareivių Polka.

šiaušiaus Polka ir
Jievutės Polka.

Svajonė ir Meilė ir
Sudiev, Sesutės, duetas.

šenadori^ Polka ir
Bernelių. Polka.

Taipgi yra daug kitų gražių 
muzikos ir dainų rekordų.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“ D I ft V A ”
6820 Superior Ąve. 

Cleveland, Ohio.

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 šeimynos fotografiją — 

suteiksit jiems didelį džiaugsmą. Specialiai 
pigios kainos dabartiniu laiku.

Visokis fotografavimo srityje darbas yra musų

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

ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiliiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiii  ̂
| KALĖDINĖMS DOVANOMS | 
E Vyriški kaklaraikščiai dėžėse..............po 50c 75c ir $1 E
= Vyriškos nosinės dėžėse ............ 10c 15c 25c 35c 50c =
Ę Vyriškos kojinės dėžėse .................. 25c 35c 50c $1.00 E
2 Motiniškos nosinaitės dėžėse.. 25c 39c 50c 75c $.100 =
E Moteriškos pirštinaitės dežėse.........75c $1, $1.95, $2.95 E
E PAS MUS YRA LIETUVĖ PATARNAUTOJA |
| GEORGE L. SCHLATHER 1 
=■— ...........661 6 Wade Park Ave. . =
^iiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiililillillllliililliiiliillllililllllIlliiliiliiiE

Sarpaliaus Laiškas
Karolis Sarpalius rašo “Dir

vai” iš Vancouver, B. C., Ka
nadoj (jo nuolatinė gyvenimo 
vieta yra Seattle, Wash.), se
kančiai :

Sugryžęs i šiaurvakarine da
lį Suv. Valstijų, čia turiu labai 
geras pasekmes finansiškai ir 
profesiniai. Turėjau jau sep-l 
tynas imtynes nuo sugryžimo 
iš Australijos ir visas jas lai
mėjau. Gruodžio 4 d. surengta 
imtynės su mano senu priešu 
Strangler Lewis, ir pora dienų 
iškalno jau visi tikietai buvo 
išpirkti.

Kaip ruošiausi važiuot namon 
į Pennsylvaniją prieš Kalėdas 
ir sustot Clevelande tai nega
lėsiu, nespėsiu Kalėdoms, nės 
Gruodžio 22 d. turiu dideles 
imtynes su Sonnenbergu lab
darybės tikslui, todėl tas sulai
ko mane nuo pasimatymo prieš 
Kalėdas.

Norėjau ištrukti tūlam laikui 
ir aplankyti jus ir savo brolius, j 
bet čia mane žmonės taip myli 
kad promoteriai bijo jeigu aš 
išvažiuosiu į rytus galiu nesu- 
gryžti.

Man čia taip gerai sekasi kad 
laikinai turėjau, susilaikyti nuo 
važiavimo į Londoną, nes neži
nia kaip ten gali sektis.

Seattle mieste susitikau su 
tūlais žymesniais Lietuviais. Iš
rodo kad kaip tik aš pradėjau 
čia garsinti Lietuvių vardą, ki
ti Lietuviai taipgi pradėjo pa
sirodyti Lietuviais. Susitikau 
su advokatu Kraučunu, kuris 
čia žinomas kaipo Mr. Kay; jis 
yra apie 60 metų anyžiaus ir tu
ri didelio patyrimo ir yra ge
ras advokatas. Jis vedęs Ame
rikietę iš Texas ir turi suau
gusią šeimyną. Jo šeimyna 
duoda man gerą progą pastu
dijuoti mišinį Lietuviško krau
jo su Amerikonišku. < Abi jų 
dukterys labai išrodo j Lietu
vaites ir labai didžiuojasi savo 
Lietuviška puse. Aš buvau pa
kviestas pas juos ant pietų (jie 
jau yra vedę apie 30 metu) ir 
susipažinau su jo Amerikiete 
žmona; ji yra labai puiki mote
ris, Ji labai interesavosi ma
nimi kaipo 100% Lietuviu ir 
aš patėmijau kad jai patinka 
jos dukterų pamėgimas Lietu
viškos pusės vietoj Ameriko
niškos. Jie gyvena puikiai ir 
turi didelį plotą žemės, kurį 
pavertė į sodą aplink namus.

Susipažinau su kitu pasižy
mėjusiu Lietuviu, Joe Savage. 
Jis yra vyriausis Suv. Valstijų 
Distrikto prokuroras Seattle 
distrikte. Jis yra gana įtek
mingas politikoje. Su juo dar 
plačiau nesusipažinau, bet bus1 
progos kai sugryšiu į Seattle.

Yra čia nedaug dar ir kitų 
Lietuvių, bet visi užsilaiko ge
rai ir gerai pasiturinti.

Trumpu laiku ruošiam Lietu
višką radio programą. Krauču- 
nas kalbės apie Lietuvius, o aš 
padainuosiu keletą Lietuviškų 
dainų.

Taigi matot, mes visi didžiuo
jamės savo Lietuviška praeiti
mi. Tik gaila kad mes Lietu
viai nesam tokios agresiviškos 
prigimties. Mes perdaug nuo
laidus ir ramus. Tačiau gali
ma jaust kaip mes lėtai bet tik
rai pradedam atlaikyti savo.'

Aš nusipirkau automobilį už 
$3,000, nes mat gerai uždirbu.

Aš laikausi sau apartmentą 
ir turiu daug juoko ir malonu
mo gamindamas pats sau mais
tą kada bunu namie, taipgi 
stengiuosi visada užlaikyti savo 
stotkus išmazgotus.

Aš bandysiu ištrūkt iš čia 
tuoj po mano imtynių Gruodžio 
2-2 d. Ir jeigu galėsiu pertik
rini savo promoterius jog man 
reikia pasilsio tai tuoj pasima
tysim.

Tai taip rašo Karolis Sarpa
lius nuo Pacifiko pakraščio. 
Jeigu galės ištrukti tai po Ka
lėdų parpleškės savo dideliu au
tomobiliu į Clevelandą.

PA.HEŠKO.HMAS
Pajieškau Petro šatuno, gyvena 

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

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

BALANDŽIAI-KARVELIAI
Specialis išpardavimas geriausių 
vartuoklių-roller balandžių viso
kių spalvų, daugiausia almond.

J. Ramoška
92G Lane St. (52) Akron, O.

PARSIDUODA
15910 St. Clair avė., delikatesų, 

cigarų, mokyklos reikmenų krautu
vė, $500 savaitinių incigų garantuo
ta. Greta didelės mokyklos. Nuo
ma pigi. Matykit Zimerman, 2287 
Professor avė.

Visokio išdirbimo
RADIOS

FONOGRAFAI, SMU1KOS, PIANAI 
AKORDEONAI ir tt.

Kainos pas mus žemiausios.
Pas mus duodama ant kredito kuris 

jums prieinamiausias.
Patarnavimas yra pirmos klcsos.

15 metų tame biznyje.
HOEDL’S MUSIC HOUSE

7412 St. Clair Avenue,

O ROSEDALE ©Į 
"Dry Cleaning Co.t

HEnd. 7906 į|__
t C. F. PETRAITIS, Prop, t 
į 6702 Superior Ave., |

Už $3 metuose nralinksminsn 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams i Lietuva “Dirva”.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvų” šios 
ypatos:

Ona Visockienė .......... Lt. 100,
A. Narkevičius ................. 60'
Jonas Morkūnas ............... 100:
Anelė Slamienė ............... 1050 Į
Juzė Adamonis ................... 500
Motiejus Reinys ............. 200

Kreipkitės vėl: •

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Ben BRAZIS Lunch
, 6400 Superior Ave. 

GROSERIAI — RŪKYTOS MĖSOS 
DEŠROS ir kiti produktai.

Ypatingai gaminami skanus valgiai. 
_ Kviečiame šv. Jurgio mokyklos 

moksleivius ~ant~pietų.

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

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

P. ŠTAUJPAS
6704 Superior av. Cleveland, O. 

Telefonas FLorida 2610-R.

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' 6035.

|| Dr, S. T. Tamošaitis
l| (THOMAS)

Į Į1 Lietuvis Dentistas
II 1304 E. 68th St.
Et- -a - A į į] kampas Superior Avenue 
E TELEF. HENDERSON 8068
« (Virš Lietuvių Banko)

Ofiso Telefonai Namų X 
Y MAin 1773 KEnmore 4740W t 
| P. J. KERŠIS į 
? 1424 Standard Trust Bldg. 5 
X Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
J land Universitete ir darbuojas T 
a su Teisių ofisu advokatų X 
? Collister, Stevens ir X

Kurzenberger f X 
į Su visais teisiu reikalais Lietu- T 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai X 
į kreipkitės prie musų. j

Gintaras
ž U R K š T IN A

“Dirvos” krautuvėje yra ptiikiU gintarų, importuotų 
t iš Lietuvos: puikių karolių, ilgų ir trumpų, gražių auska- 
: rų į ausis, dailių spilkučių į krutinę, taipgi vyrams spilku- 
l čių į kaklaraikščius. Tai širdingiausia Kalėdoms Dovana, 
I kuri primins apdovanotai ypatai Lietuvą, ir bus malonesnė 
j už brangausias dovanas kitų šalių darbo, šie gintariniai 
l papuošalai yra parvežti iš pat Palangos, praėjusią vasarą. 
| Kainos yra 'sulyginamai žemos. Ateikit pasirinkti dabai', 
} iki dar turime.
t <4-rATTn>^'7' A »» 6820 Superior Ave.
‘ jmLTv V Cleveland, O.
I****^*^^.^*^.*******^.*******.****^.***************^****^^..*^****.

★ B I Z N I E B I-A I ★ 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

Jewelers
J. J. LAZICKAS 

6407 Superior ave. ENd. 4635

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Photographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance I
Dry Cleaners P. MULIOLIS

6606 Superior Ave,
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7.906
•

Restaurants
Groceries-Meats BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street
JOE BLAŠKEVICIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

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

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th ,Street

Tailors
JONAS BRAZIS, 

6905-07 Superior..av EFTd. 0756

Miscellaneous
Visi kiti nariai 

Kun. V. G. Vilkutaitis
J. Venslovas __
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Stn
DARI
IR DARBININK

1 Sustojimas pirl 
Į ma yra didžiausi 
| tis darbų sustoji 
I nės neįstengia ti 
| ti Įdek dirbtuvės 
į minti, ir kada d 
į pasiliauti pirkim, 
j biaū sustojo.

1929 metais Siu 
1 sė pagaminta ivai 
Į už $68-000,000,000 
i kai algomis gavi 
Į 000,00.0. i

1849 metais ši 
Į prekių buvo pag 
| apie bilijoną dola 
j bininkai gavo $ 
| algomis. Tada ali 
] sulyg produkcijos 
I o 1929 m. algom 
j nuoš. TaS'pŠrod 
I bininko vietų už 

nos, todėl jie da 
darė darbo.

50,000 gavo r 
] kastil Lapkričii 
i užkulpus Amerii 
| per 36 valstijas i 
j prastai buna sn 
| apvalymui nuo 
| yp darbo apie 50 

I ninku. Ameriko 
I ‘bilistų draugija s 
| sis šią žiemą pala 
j kelius atvirus vž 
I taigi duos darbo 
I tūstančių darbii 
I goms paskirta $li

Kaikų darbas. S 
j žnios iš Darbo D( 
j to skelbia kad nep 
I vaikų iki 18 meti] 
j šios šalies Įvairiu 
, tuose dirba apie 
ftas metai nepilni 
ttarbus stojimas di

| Washing,tone s
| atstovai nuo 21 . 
j tarnautojų organiz; 
j tarimui arba penk 
i i savaitę darbą ar 
j valandų Į dieną da 

Darbo Sekretorit 
| sako geriau butų 
I penkių dienų darbą 
I keliečiai neužilgo pr 
I vo vajų už trumpėsi 
I su ta pačia užmokės

i General Electric
I panija paskelbė savi 
j ninkams jog Bėgyje
I garantuoja po 50
I čių darbo, 'tokiems k 
| dirbo tai kompanija 
| po du metu. Ta koji 
| turi dirbtuvių po vis

i Hull, Anglija, -r £ 
| kayo prieplaukų da 
| kai reikalaudami d: 
I mokesnio už darbą i 
i vimo iš Rusijos atve; 
i vy, nes esą Rusijos ja 
j tai nešvarus ir. pilni < 
|


