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Sukilimas ir
HOOVER NESUSIDE-j 
RA SU SAVAISIAIS .
Washington. — Prasidė-

FUTBOLAS LABDA
RYBĖS NAUDAI

New York. — Gruodžio

Stalino Galybei Artinasi 
Galas

Streikai Ispanijoje
»r tidiilllg lull. ----- ildblUC" new xvin* vix liv/vizjxv

jus kongreso posėdžiui, vie- 13 d. čia Įvyko Suv. Valsti- 
toj daryti ką nors rimto, jų kariumenės ir kariško 
suvažiavę atstovai varo po- laivyno aukštųjų oficierių

IR DARBININKŲ ŽINIOS

DAUG ŽMONIŲ SU
ŠAUDOMA

Madridas. — Ispanijoj ki
lo revoliutija-4u tikslu at
sikratyti karaliaus ir Įves
ti respubliką. Keliuose mie
stuose įvyko sukilimai, val
džia stengėsi kuogriežčiau- 
sia sukilimą numalšinti, su
šaudė keliolika sukilimo va
dų.

Vietomis prie sukilimo 
prisidėjo ir kariumenė.

Šalyje įvesta cenzūra ir 
sunku gauti tikrų žinių, bet 
pabėgę į užsienius 
sukilimo vadai sako 
kilimas yra grynai 
likoniškas ir nieko
neturi su bolševizmu.
rie skelbia kad revoliucija

Sustojimas pirkinio sako
ma yra didžiausia priežas
tis darbų sustojimo. Žmo
nės neįstengia tiek nupirk
ti kiek dirbtuvės gali paga
minti, ir kada darbai ėmė 
pasiliauti pirkimas dar la
biau sustojo.

1929 metais Suv. Valstijo
se pagaminta įvairių prekių 
už $68,000,000,000, darbinin
kai algomis gavo $11,271,- 
000,000.

1849 metais šioje šalyje 
prekių buvo pagaminta už 
apie bilijoną dolarių, o dar
bininkai gavo $236,000,000 
algomis. Tada algoms išėjo 
sulyg produkcijos 23 nuoš., 
o 1929 m. algoms išėjo 16 Į

pakelta komunistų tai me- 
įupją, sako pabėgusieji rgs-, 
publikos kovotojai.

Visoje šalyje apšaukta 
karo stovis. Vietomis atsi- 
buna streikai, bet tuo tarpu 
sukilimas numalšintas.

1912 metais Ispanų kai
mynai Portugalai ti’umpu 
laiku atsikratė karaliaus, 
Ispanams taip nesiseka.

nekurie 
kad su- 
respub- 
bendro

Ku-

nuoš. Tas parodo kad, dar
bininko vietą užėmė .maši
nos, todėl jie daugiam pa
darė darbo.

Maskvos buvo teisėjais.
Reiškia, Rusijoj kas nors 

dedasi, sovietų valdžioj yra 
durnų, o kad be ugnies dil

imai neatsiranda, galima ti-

mokyklų mokinių futbolo 
lošis vargšų šelpimo fonuo 
naudai. Publikos sutrauk
ta virš 70,000, ineigų buvo 
net $600,000, kurie beveik 
visi paskirta bedarbių šel
pimui.

Lošj laimėjo kariumenės 
mokykla, 6 prieš 0.

Šis laivyno ir kariumenės

pitikas po senovei. Senato 
I atstovai net Hoovero parti- 
Ijos (Republikonai) neužta- 

•___ ■_____ _____ įtaria prezidento ir patys
FORDAS LANKĖSI PAS lta*J savęs vaidlJaSL. t 

i Kongreso nariai įsižeidė 
prezidento pasakymu kad 
“jie lošia politikas akivaiz
doje žmonijos skurdo”, rei
kalauja kad prezidentas tą ____________ _________
užmetimą atšauktų. Prezi- mokinių lošis buvo pirmas 

po 1927 metų susivaidijimo 
tarp tų dviejų mokyklų ir 
abi pusės buvo nusistatę 
daugiau viena prieš kitą 
neiti. Tik pasiūlymas pel
ną skirt labdarybei juos su
taikė.

HOOVERĮ
Washington. — Detroito 

automobilių išdirbėjas Hen
ry Ford tapo pakviestas į 

ly/ashingtoną pasikalbėt su 
I Ridentu Hoover apie ša- dents “slk^Te^tik'kld" to 
bes ekonommj nuslugimą ir neatšauks> bet savo 
kas galima butų padaryt kovą pirmyn 
darbų pagerinimui. Šis pre
zidento susitikimas su For
du yra pirmas po to kai be
darbė pasidarė tikrai dide
lė ir rimta.

AVIACIJAI REIKALAU
JA $100,000,000

Suv. Valstijų orlaivinin- 
kystei sekantiems metams 
reikalaujama iš valdžios iž
do $100,000,000. Du trečda
liai iš tos sumos butų su
naudota kariškam orlaivy- 
nui, penktadalis pašto- or
laiviams, kiti kitokiems.

neatšauks, bet varys savo 
..„.ą pirmyn.

Praleistas bilius skirian
tis $110,000,000 sumą vie- 

sumažini- 
Iš kožno 
išeis dar-.

šiems darbams, 
nimui bedarbės.
dolario 52 centai 
bininkams.

50,000 gavo nors sniego 
kasti. Lapkričio pabaigoje 
užkulpus Ameriką sniegui, 
per 36 valstijas kuriose pa
prastai buna sniego, kelių 
apvalymui nuo sniegų ga
vo darbo apie 50,000 darbi
ninkų. Amerikos automo
bilistų draugija sako steng
sis šią žiemą palaikyti visus I 
kelius atvirus važinėjimui, 
taigi duos darbo desėtkams 
tūkstančių darbininkų. Al- naujas ministerių kabinė
toms paskirta $10,000,000. įas susidarė, bet jeigu poli

tika bus vedama taip kaip 
iki šiolei tai bus reikalas 
paleisti seimą ir apšaukti 
naujus rinkimus. Preziden
tas Doumergue mano taip 
turės pasielgti kada nega
lės suvaldyti partijų atsto
vų parliament, kur jie su
sėdę nesirūpina šalies gero
ve, bet savo partija.

FRANCUZIJA GAL TU
RĖS RINKIMUS

Paryžius. — Francuzijos

goms paskirta $10,000,000.

Vaikų darbas. Statistikos 
žinios iš Darbo Departųien- 
to skelbia kad nepilnamečių 
vaikų iki 18 metų amžiaus 
šios šalies Įvairiuose dar
buose dirba apie 5,000,000. 
.Kas metai nepilnamečių į 
'darbus stojimas didėja.

Washingtone suvažiavo 
atstovai nuo 21 gelžkelių 
tarnautojų organizacijų ap
tarimui arba penkių dienų 
Į savaitę darbą arba • šešių 
valandų Į dieną darbą.

Darbo Sekretorius Doak 
sako geriau butų priimti 
penkių dienų darbą. Gelž- 
keliečiai neužilgo pradės sa
vo vajų už trumpesnį darbą 
su ta pačia užmokestimi.

General Electric Kompa- 
panija paskelbė savo darbi
ninkams jog bėgyje 1931 m. 
garantuoja po 50 savai
čių darbo, toĖems kurie iš
dirbo tai kompanijai nors 
po du metu. Ta kompanija 
turi dirbtuvių po visą šalį.

SUĖMĖ 2,441 LAIVĄ
Suv. Valstijų pakraščių 

sargybiniai laivai per metą 
laiko suėmė 2,441 laivą už 
nelegališką operavimą, tarp 
jų daug šmugelninkų ir al
koholį vežusių laivų.

Tie patys sargybiniai lai
vai išgelbėjo 6,004 ypatas 
metų laiku nuo prigėrimo 
kuomet jų valtys ar laivai 
pateko nelaimėn, ir 29079 
žmonių pagelbėjo mažesnė
se nelaimėse vandenyje.

Nori sustabdyt prohibiti
ng literatūrą. New Yorko 
atstovas Kongrese, F. R. 
La Guardia, reikalauja kad 
valdžia sulaikytų mėčius pi
nigus gaminimui literatūros 

i skelbiančios prohibiciją, ka-

Hull, Anglija, —r Sustrei
kavo prieplaukų darbinin
kai reikalaudami didesnio 
mokesnio už darbą išlioda- 
vimo iš Rusijos atvežtų ja- , 
vų, nes esą Rusijos javai la- [dangi iš to nieko neišėjo ir 
bai nešvarus ir pilni dulkių. I prohibiciją neįvykdoma .

NUŽUDU 10 KOMUNI
STŲ

Hankow. — Tapo susek
ta komunistų suokalbis nu
žudyt Chinijos prezidentą 
Kai-Šeką. Suimta daug ko
munistų, 
nukirsta 
dovams 
desėtko 
viena 18 
munistė.

iš kurių desėtkui 
galvos kaipo 
suokalbio. Iš 
neteko galvos 
metų amžiaus

va
to 
ir 

ko-

Edinburgho universiteto 
archeologijos profesorius 
Childe sako kad net ak
mens gadynėje mergelės te
pėsi sau veidus raudonais 
dažais vyrų paviliojimui, o 
vyrai eidami pas mergeles 
titnagu skusdavosi sau bar
zdas.

KORPORACIJŲ PELNAI 
SUMAŽĖJO

New York. — Bendras 
pelnas 606 didžiųjų Ameri
kos korporacijų šymet iki 
Lapkričio pradžios buvo 
22.7 nuoš. mažesnis negu 
tuo laiku 1929 m.

Industrials korporaci
jos, kurių yra 236, per de
vynis šių metų mėnesius tu
rėjo pelnų 33.6 nuoš. ma
žiau negu pernai.

Tik 29 korporacijos pra
neša kad per trečią šių me
tų bertainį jos turėjo pelnų 
daugiau negu tuo pat laiku 
pernai.

Didžiausius nuost o 1 i u s 
panešė automobilių išdirby- 
stės, angliakasyklos, vario 
ir kitokio metalo grupės ir 
audinyčios.

Kiti mano kad dirbtuvės 
tyčia sulaiko darbus ir pa
leidžia darbininkus. Jos la
bai džiaugtųsi kad galėtų 
dirbti dieną ir naktį jeigu 
tik turėtų užsakymų.

RADO PENKIS LAVO
NUS

Watford, N. D. — Vieno
je tikėję netoli čia pereitą 
žiemą dingo visa šeimyna iš 
šešių ypatų. Šiose dienose 
rasta penki iš tų šešių ypa
tų lavonai. Suimthš’ dabar
tinis tos farmos gyvento- 
jas-valęlytojas prisipažino
juos, nužudęs. Jis tuomet 
kai tie žmonės dingo pasa
kė kad jie išvažiavo j va
karus, palikdami jį vesti 
ūkę. Šiose dienose jis bu
vo suimtas už- piniginę kla
stą, ir kuomet pateko už tai 
į policijos nagus palengva 
prisipažino nužudęs ir ūki
ninko šeimyną.

SUVOGĖ $8,000,000
Los Angeles, Cal. — Čia 

vienos taupymų ir budavo- 
jimo banko vedėjas keleto 
metų savo gaspadoriavimu 
suvogė tos įstaigos pinigų 
net $8,000,000 ir tik dabar 
jo darbas susekta. Jis pa
trauktas kriminalin teis
man. Žmogus kuris milijo
nais vogė aišku nevogė kad 
jam reikėjo, bet vogė ir mė
tė yisokiausiems niekams.

UŽDRAUS ĮVEŽTI PO- 
PIERMALKĮ IŠ 

RUSIJOS
Washington. — Suv. Val

stijai iždo departmentas da
ro žygius uždrausti įveži
mą tūlų produktų iš Rusi
jos, kurie esą gaminami ka- 
linių-nelaisvių darbu. Pir
moj vietoj bus bandoma už
daryti duris įvežimui po- 
piermalkiui.

NUŠOVĖ AFRIKOJ SA
VO ŽMONĄ

Dr. R. L. Magoon, gar
sus Amerikos medžiotojas 
didžiųjų žvėrių, nuvažiavęs 
su savo jauna žmona, kurią 
mėnuo laiko atgal kaip ve
dė, Afrikoje turbūt susivai- 
dino ir jis nušovęs ją pas
kui pats nusišovė. Jie pa
ėjo iš Chicagos.

Stalinas jau perilgai dik- 
tatoriavo sovietų Rusijoje, 
ir kaip kurie žinovai nujau
čia jau ateina galas jo ca- 
ravimui.

Maskvos teismo komedi- kėtis neužilgo pasirodant ir 
jos uždanga nusileido, bai- liepsnoms.
gus “tardymą” astuonių di---------------
džiausiu “konspiratorių”, ir ” ‘ • - — - • -
sakoma kad neilgai trukus 
ten vėl kas nors atsitiks ir 
vėl prasidės/bet kas nors 
tragiško.

Jeigu tie “išdavikai” bu
tų buvę sušaudyti, išrėdytų 
kad Maskvos carai tiki sa
vo idėjoms, bet dabar visi 
pamatė kad jie tik mulkino 
visą pasaulį.

Eina kalbos kad sovietų 
premjeras Rykovas spiečia 
aplink save grupę komunis
tų vadų kurie turi kitokias 
mintis negu Stalinas. Tarp 
tų pusių kils kova.

Rusų įstaigose užrube- 
žiuose dedasi keisti daly
kai. Nesenai rastas nužu
dytas sovietų reikalų vedė
jas Romoje. Kiti tos įstai
gos tarnautojai Maskvos ta- ■ 
gentai tuoj paleido gandus 
kad jisai pats pasidarė sau 
galą nusižudydamas. Jei jis 
butų miręs be sovietų ži
nios sovietai butų išradę ko
kį nors primetimą ir butų 
rėkę visam ‘ pasauliui kad 
kapitalistų konspiratoriai jį 
nužudė.

Apie tą pat laiką Pary- i 
žiaus sovietų reikalų vedė- i 
jas buvo kreipęsis į policiją | 

Suv. Valstijose per 11 mė- prašydamas apsaugos. At- j 
nešiu šymet budavojimo siųsti iš Maskvos šnipai no- f 
darbams bendra suma bu- rėję jį varu parvežti Rusi- 
vo skirta $4,275,000,000, ku- .jon, bet jis pabėgo nuo sa- ( 
ri dalinasi šitaip:

Dirbtuvėms 
šiaip

Namams 
Viešoms 

reikmenims 
1929 metais 

buvo $5,453,000,000 ir dali
nosi šitaip:

Dirbtuvėms 
šiaip

Namams 
Viešoms 

reikmenims

ITALAI LAKŪNAI BAN
DYS PER JURAS

Italija išrengė 12 lėktuvų 
su 48 vyrais kelionėn į Pie
tų Ameriką ir atgal. Ke
lionė bus per Atlantiką į 
Braziliją, apie 6,500 mylių.

VALDŽIA SUPERKA 
KVIEČIUS

Valdžios supirkimas kvie
čių sutvarkymui jų kainos, 
kad ūkininkai nenukentėtų, 
tęsiama ir toliau. Šiose die
nose vėl skiriama $150;000,- 
000 kviečių supirkimui.

Kviečių perviršį, 236,000,- 
000 bušelių, manoma sušer
ti galvijams.

? KAS BUVO STALINAS IR 
; IŠ JIS KUR PAEINA

Stalinas, dabartinis 
s vietų caras, paeina

Kaukazo, iš Georgijos. Jo 
tikra pavardė buvo Džuaš- 
vil. Prieš bolševikų revo
liuciją jis vadinosi Koba ir 
buvo revoliucijonierius lai
ke caro valdymo. Jo moti
na dar gyva ir pasakoja no
rėjus sūnų išleist į dvasiš
kius, bet jis liko revoliuci- 
jonierium. Ji visai mažai 
kalba Rusiškai, gyvena Tif- 
lise. Jo tėvas buvo kurpius 
ir mirė kai sūnus buvo aš- 
tuonių metų. Motina turė
dama šiek tiek turto neno
rėjo kad ir sūnūs liktų tė
vo amate, todėl leido moky
tis, ir besimokydamas vai- 

-kas užsikrėtė' komunizmu.
Jam dabar teko laimė bū

ti valdovu 150,000,000 žmo
nių ir skerdiku tūkstančių 
nekaltų kitaip protaujančių 
Rusijos gyventojų.

šo
nu o

BUDAVOJIMO PINIGAI
1929 IR 1930 METAIS

KODEL DARBAI SUSTO
JO

Anglijos Darbo valdžios 
kabineto 'narys Thomas sa
ko kad visas blogumas pa
saulyje, bedarbė ir skurdas, 
paėjo nuo, staigaus žmonių 
sustojimo pirkti.

Keturi šimtai milijonų 
Chinų, trys šimtai milijonų 
Indijos gyventojų, apie pus
antro šimto milijonų Rusi
jos gyventojų — beveik pu
sė pasaulio gyventojų, stai
ga nustojo pirkti. Rusijos 
žmonės neturi iš ko, tą pa
tį komunistai padarė ir Chi- 

ties bausmė, kaipo išdavi-j nijoj, vesdami karus ir ne
leisdami šaliai susitvarkyti.

Prasidėjo boikotavimas 
sidabro, kurį Chinai ir In-' 
dai naudoja pinigams. Su
vienytos Valstijos boikotuo
ja Rusiją.

vo užpuolikų iššokdamas 
ir iper langą.
$1,880,000,0001 Keturi Rusų konsulariai 

1,032,000,000 i atstovai Londone buvo pa
reikalauti gryžti Maskvon 
teismui. Jie rezignavo ir 
paskui paskelbta jiems mir-

1,363,000,000 
bendra suma

ir
$2,438,000,000

1,819,000,000

$1,196,000,000

kų, jeigu kada gryš Rusi
jon.

Paskiausias atsitikimas 
tai “teismas” sovietų amba
sadoriaus Sokolnikovo Lon
done. Komisija atsiųsta iš

6820 Superior Avenue

TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų 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.

Cleveland, Ohio



DIRVA

Korespondencijos
TTSBURGH
)ie Pittsburgą ir Pitts- 
įečius. Nesenai teko 
gyvent apie šias vietas) 
neturėjau progos pa- 
dinai apsipažint su vie- 
^eikimu ir veikėjais.
irs gyvenu atokiau nuo| 

didelės kolonijos, bet 
amas spaudą patėmy- 
iu aktivesnius Pittsbur- 
'eikėjus tautinėj srityj. 
: kryptyje randasi ne- 
stanti, intensiviai pir- L 
tęsianti patriotinį dar-, 

zeikėjai, tikrai sųsipra- 
uietuviai, kurie nęapši- 
a ant tuščių gražių įžb-. 
, bet žodžius visudrnet-!
tinkami darbai.

ienas iš veiklesnių ir ne- 
stamų tautiškoje dirvo- 
zeikėjų yra tai Juozas 
siekas, nuolatinis “Dir- 
’ ir kitų tautiškų laik
au bendradarbis, 
rumpas laikas atgal vie- 
gražų pavakarį važiuo
tas į pamokas ir turėda-| 
. p. Virbicko antrašą gu
liau atsilankyt ir susi-Į 
int su juo, sykiu ir pasi- 
aut apie vietos Lietuvių

Linkėtina p. Virbickui ir 
ant toliau darbuotis tautos 
dirvoje, skleidžiant įsisąmo- 
nėjimo dvasią tuose kurie 
merdi letargo apimti, gyvi 
būdami virsta lavonais sa
vo tautai. A—tis.

sukomandavę apie 30 vidu
je buvusių tarnautojų, pa
sigrobę apie $50,000 pini
gais pabėgo.

NEWARK, N. J.

Ii Kana'dos 1
- :II •• M
|| Naujienos ||

reiškia daugiau negu val
džia paskyrė bedarbiams.

V.

jjimą.
lan atsilankius, radau 1 
įuose tik p. Virbickienęl 
nažaja dukrele; ji mane 
žiai priėmė, prašydama! 
nikti kol sugryš šeimi-i 
kas. Virbickai gražiai 
ena, augina pavyzdingą 
nyną, ir kaipo pas susi- 
tusius Lietuvius matėsi 
a pridėta knygų.
'-as Virbickas apie 45 m. 
siaus, gerai atrodo, ypač 
onus prie žmonių, nesi- 
žiuojantis, noriai pasida- 
i. mintis, sumanymais ir 
įpasakojo nepasisekimus 
tinant kilnią idėją tarp 
o tautiečių, kurių dali
na atsilyginti moka tik 
dinant veiklesnius asme-

Tas pas Lietuvius yra 
doje: jei kas dirba del 
tos labo tokį žmogų vi- 
lando pulti ir jam truk- 
i.
’-as Virbickas jau aštuo- 
lika metų kaip uoliai 
■buojasi tautinėj dirvoje 
p šios kolonijos Lietu- 
, ir galim tikėtis kad dar 
ig metų darbuosis nenu- 
damas rankų, skiepyda- 
s savo sumanumu tarp 
ngenčių ir priaugančios 
■tos tėvynės meilę, susi- 
.timą, gerbimą Lietuvių 
bos.
’atys būdami susipratę 
tiečiai, jie toje dvasioje 
deja ir savo gražią šei- 
ną. Vyriausi duktė Mil- 
vienus metus beturi bai- 
mokytojos kursus, yra 

)i pianistė, rengiamuose 
įcertuose žymiausi solis- 

be j os akompanavimo 
ipsieina. " P-lė Milda sa- 
gabumais yra gerai už- 
ikomendavus, taigi vely- 
i jai ir toliau kilti, nes 
. pilnoj prasmėj susipra- 

Lietuvaitė, kas kitoms 
gimusioms Lietuvaitėms

Nauja SLA. 40 kp. valdy
ba. Gruodžio 7 d. SLA. 40 
kuopa turėjo susirinkimą, 
kuriame šalip kitų reikalų 
apkalbėta ir S.L.A. garbės 
nario Dr. J. šliupo nubau
dimas Lietuvoje už niekuo 
nekenkiančią knygelę. Nu
tarta pasiųst Dr. šliupui 
užuojautos laišką.

40-tos kuopos Valdyba ki- 
tarri . metui išrinkta:
* Pirm. — A. Vainorius, 

Pagelb. — B. Lapeiką, 
Sekr. — M. Virbickaitė, 
Fin. sek. — F. Savickas, 
Ižd. — J. Virbickas, 
Iždo globėjai: F. Radžiu- 

kinas ir J. Lazauskas;
Ligonių lankytojai: A. 

Viktoravičienė ir J. Petrai
tis.

Organizatoriai: M. Vir
bickaitė, J. Petraitis ir J. 
Virbickas, kuris išrinktas 
ir korespondentu.

Valdyba susideda iš gan
darbščių narių. Organiza
toriai pasiryžę darbuotis 
tiek kad galėtų kitą metą 
pamatyt Lietuvą. Tiek tik 
bėda kad čia didelė bedar
bė. Bet gal į pavasarį da
lykai pagerės.

Iš Sandariečių veikimo. 
Gruodžio 8 d. LMD. salėje 
įvyko susirinkimas Sanda
ros kuopų Sąryšio. Išrink
ta valdyba 1931 metams iš 
šių viekėjų:

Pirm. — P. Marmokas, 
Vice-pirm. — A. Gilienė 

ir P. Pivaronas,
Sekr. — J. Virbickas,
Ižd. — F. Pikšris,
Iždo globėjai: K. Beno- 

taitienė ir J. Petraitis.
Parengimų komisija: K. 

Benotaitienė, B. Lapeika ir 
V. Stašinskas.

J.' Virbickas.

Ruošiamasi prie Vasario 
16 d. Newarkieciai Lietu
viai per .praeitus 13 metų 
įvairiais parengimais minė
jo bei atžymėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo dieną, Vasario 16-tą, tai 
ir dabar, laukiant Vasario 
16, 1931 metų, jos paminėji
mui Gruodžio 7 d., Šv. Jur-. 
gio draugijos salėje buvo1 
sušaukta viešas susirinki
mas ir tapo nutarta rengti 
paminėjimą 13-kos metų 
nepriklausomybės sukaktu
vių Vasario 22 d., su atitin
kamu programų bei prakal
bomis. Iš parengimo gau
tas pelnas -nutarta pasiųsti 
Vilniaus Vadavimo Komite
tui.

Visu parengimo darbu 
rūpinsis komitetas iš sekan
čių: pirmininkas J. KralL 
kauskas, vice-pirm. A. Žiu
gžda, ižd. S. F. Gudas, sekr. 
A. S. Trečiokas, sekr. pa- 
gelbininkas J. Sereika, gar
bės pirm. Kun. Ig. Kelme
lis. Vargoninkas A. Stani- 
šauskas programo tvarky
tojas.

Komitetas prašo kad nie
kas iš Lietuvių Newarke 
Vasario 22 d. nieko nereng
tų. Visi Lietuviai maloniai 
prašomi ruoštis dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjime. Programą ko
mitetas paskelbs vėliau.

'A.rfi. Trečiokas, Sekr.

MONTREAL
Minkšti orai. — Imigracija 

Kanadon suvaržyta.
Visi čia pastebi kad žie

mos Kanadoje eina minkš- 
tyn. Turbut žemė mainosi. 
Šymet Lapkričio mėn. buvo 
taip gražus kad tokio per' 
per 50 metų nebuvo. Mok
slininkai sako, turėtų iki 
Gruodžio 1 d. prisnigti 11 
colių sniego kad pavyti pa
prastą Kanados orą.

Laivų judėjimas iš Euro
pos į Quebec’a tačiau jau 
užsidarė. Vienas paskuti
niųjų laivų, “Ausonia”, iš
vežė iš Kanados 30 išdepor- 
tuojamų ateivių. Tarp jų 
Lietuvį, Sabaliauską, kuris 
tik šymet Kanadon atvyko, 
bet sveikatą sunkiame dar
be praradęs, Kanados val
džios kaštais tapo nuvežtas 
atgal Lietuvon.

Nuo Rugpjūčio 14 d. vi
sa paprasta imigracija į 
Kanadą tapo uždrausta. 
Kelią uždarė: ūkio darbi
ninkams, tarnaitėms, pa
prastiems darbininkams tė
vams, motinoms, suaugu
siems vaikams virš 18 metų, 
broliams ir seserims jau gy
venančių Kanadoj ateivių. 
Įleidžiama tik. ūkininkai tu
rinti ganėtinai kapitalo, ei
nanti apsigyventi ūkiuose, 
ir žmonos bei vaikai jau
nesni 18-kos metų jau pir
miau Kanadon įleistų atei
vių. Šis parėdymas veik vi
sai uždarė Lietuvių įvažia
vimą, nes dauguma Lietu
vių buvo įleidžiami kaip u- 
kio ar paprasti darbininkai.

BRIGHTON, MASS.

Šioj kolonijoj randasi ne
mažai Lietuvių. Dauguma 
turi nuosavus namus, neku- 
rie gyvena gan pasiturin
čiai, kiti skursta, kurie ne
mokėjo gyvent arba turėjo 
kokių nepasisekimų. Užėjus 
bedarbei jiems blogai.

Apart kitų išdirbysčių čia 
yra gyvulių skerdykla, mo
kestis darbininkams joje 
nedidelė — nuo $12 iki $16 
į savaitę^ Darbas nesvei
kas, bet darbininkai džiau
giasi kad ir tokį darbą tu
ri.

Nors čia Lietuvių nema
žai, bet SLA. kuopos netu
ri. Nekune priklauso prie 
SLA. 43-čios kuopos Bosto
ne, susirinkimų nelanko, už
simoka savo duokles per ki
tus ir ramiai sau sėdi. Čia 
tai Brightoniečių yra dide
lis apsileidimas. Galėtų ir 
čia turėt SLA. kuopą, ras
tųsi daugiau norinčių pri
gulėti Susivienijime.

Čia yra keletas “Dirvos” 
skaitytojų, jie džiaugiasi 
skaitydami gerą laikraštį, 
bet dauguma nėra dar ‘Dir
vos’ matę, kadangi ji išeina 
toli nuo čionai, o apielinkė- 
se yra leidžiami kiti laik
raščiai. Čia yra reikalingas 
veiklus Lietuvis kuris pra
platintų “Dirvą”, už ką vie
tos Lietuviai butų dėkingi.

Brightonietis.
Pavogė $60,000. Kansas 

City, Kan. — Keturizbandi- 
tan užpuolė vieną banką ir 
sukomandavę 20 joje buvu
sių tarnautojų nesipriešin
ti, pagrobę išsinešė $60,000.

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Jau eina gandai kad so
cialistai važiuodami į pas
tarą SLA. komisijų suva
žiavimą buvo atsivežę ir są
rašą savų kandidatų į SLA. 
Pild. Tarybą ir ją apkalti
nus atstatyt, o į jų vietą 
pastatyt savus. Neatsiekus 
to tikslo suvažiavime, ‘Nau
jienos’ tuoj viešai išėjo su 
agitacija prieš SLA. Pild. 
Tarybą ir suriko: “Senieji 
vortinkliai turi būti iššluo
ti iš Pild. Tarybos”.

Reiškia, socialistai jau 
pradėjo rodyti savo raudo
nus dantis, kuriais jie ir vėl 
mano pradėt draskyt SLA. 
kaip draskė 20 metų atgal.

▼ ▼ v

Jau pradeda žvirbliai ant 
tvorų čirškėti kad socialis
tai, užėmę komunistų pozi
cijas Susiv-me, patys ren
giasi sukelti organizacijoje 
revoliuciją, išversti dabar
tinę Pild. Tarybą ir jų vie
tas patys užimti. To savo 
tikslo atsiekimui socialistai 
jau rengiasi pradėt vajii del 
sušaukimo SLA. nepapras
to seimo. SLA. nariai, bu- 
dėkit ir nesiduokit socialis
tams įvelti jus į jų rengia
mas žabangas, kurios Susi
vienijimui labai brangiai 
kainuotų.

▼ T T

Garsus dar iš Rūbo Ben
drovės laikų socialistėlis, 
kurio kandidatūrą į SLA. 
iždo globėjus pereitais rin
kimais rėmė net ir Sanda-

piečiai, dabar įgavo tokį 
stebėtiną apetitą tapti SLA. 
sekretorium jog sumanytų, 
kaip (sakoma, jis nekramtęs 
pralytų dabartinę sekreto
rę Jurgeliutę, kad tik jos 
vietą gavus.

Man rodos, tas žmogelis 
turės daug amžių pergy
venti iki jis galės patekti į 
SLA. sekretoriaus vietą.

▼ ▼ V

Dar netaip toli tie laikai 
kada Grigaitis į padanges 
kėlė Prof. M. Biržišką kai
po pažangų žmogų. Šian
dien Biržiška Grigaičiui jau 
nėra pažangus. Kodėl? To
dėl kad Prof. Biržiška jau 
nesididžiuoja nublankusiu 
socializmu, kuriuo didžiuo
jasi Grigaitis. Ot kaip so- 
cįalistų mokyta galva pažy
sta pažangumą.

▼ ▼ ▼

Lietuviški komisarai la
bai daug deklamuoja apie 
bedarbių šelpimą ir pačius 
bedarbius išnaudoja tuo o- 
balsiu, kolektuodami iš jų 
paskutinius centus savo pil
vų palaikymui.

Kuomet komunistų valka
tos bastydamiesi iš koloni
jos į koloniją jums dekla
muoja apie bedarbę ir ko- 
lektuoja iš jūsų pinigus, ži
nokit kad jie tą daro savo 
alkano pilvo palaikymui.

Neduokit jiems nei cento.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

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

Lietuvaitės radio progra- 
me. Gruodžio 11 d., 6:40 v. 
vakaro, iš radio stoties W 
JS teko girdėti dvi mažutes 
Lietuvaites, Zenoną ir Ju
lijoną Rajauskaites koncer
tuojant. Vyresnėji grojo 
smuiką solo, iš ko reikėjo 
net stebėtis, kadangi jauna 
mergaitė o grojo tokius di
delius dalykus ir taip pui
kiai. Paskiau jos sesutė Ju
lijona skambino pianu, ir 

j kai ji užtraukė net šiurpu 
1 pasidarė kad toks kūdikis 
gali groti tokius kurinius.

Kaip žinoma, Rajauskai
tes yra neturtingos mergai
tės, su dideliu vargu moti- 

| na jas mokina muzikos, kas 
į yra labai pagirtina. Veliju 
i joms geriausios kloties ir 
toliau lavintis muzikoje.

Muzikos Mylėtojas

Išvogė $50,000. Gruodžio 
16 d. jauni vaikėzai plėši
kai užpuolė Manchester Sa-

ėtų būti pavyzdžiu. Įvings and Trust Banką ii*

Linksmų Kalėdų
Amerikos Lietuviams

J. J. BACHUNAS SU ŽMONA 
Tabor Farm

<i

BALTIMORE, MD.
Blogas pavyzdis. — Nelai

mingos vedybos.
Dešimts metų atgal apsi

vedė Lietuvių graži porelė 
ir per tą laiką sugyveno 
pora gražių vaikučių. Ta
da ta porelė manė kad nei 
“pekliška galybė” jų neper
skirs, o dabar be niekeno 
pagalbos patys skiriasi, re
tai praeina diena kad susi
vaidiję nesišauktų policijos 
pagalbos. Vaikučiai gąsdi
nami ir alkinami, o patys 
virsta į tikrus žvėris.

Šiuo laiku persiskyrimai 
sparčiai ineina į madą, tik 
ne visi tokiose blogose ap
linkybėse kaip ši porelė. O 
musų feljetonistas sekioja 
paskui tą vyrą linkdamas 
medegą savo feljetonams ir 
didina ugnį kurią del jų yra 
sukūręs. Tokių netikusių 
raštų geriau kad laikraštis 
netalpintų, o vienas iš musų 
laikarščių tą daro.

Saviškis.

IŠLEISTA PUIKI NAU
DINGA KNYGA

Noriu išreikšti didelę pa
dėką už knygą “Namų Da
ktaras” jos autoriui Dr. A. 
J. Karaliui, nes tai brangi 
ir reikalinga knyga visiems 
Lietuviams, taipgi komp. A. 
Vanagaičiui (“Margučio” 
leidėjui) už tos knygos iš
leidimą. Mat, Vanagaitis 
ne vien rūpinasi menu, mu
zikos dalykais leisdamas 
“Margutį”, gaidas, ir pats 
dainuodamas gražias Lietu
viškas dainas, bet nepražiu- 
ri ir žmonių sveikatos rei
kalų.

Už tai mes Lietuviai bu
kime jam dėkingi ir pasi- 
stengkime tą knygą įsigyti.

J. A. Urbonas
Dayton, O.

Nežiūrint to suvaržymo, 
matyti Kanados inspekto
riai padaro klaidų. Vienas 
laikraštis paduoda kaip iš 
Detroito du Sovietijos inži
nieriai, buvę Amerikon įlei
sti po kaucija, neklausinėja
mi tapo įleisti ,Kanadon, čia 
praleido keletą dienų ir vėl 
gryžo į Suv. Valstijas. Ka
nada tokių svečių kurie j 
Suv. Valstijas po kaucija iš 
Europos buvo įleisti, neįsi
leidžia.

Apie imigraciją kalbant. 
Kanadiečiai oficialai (laik
raščiai ir valdininkai) labai 
džiaugiasi kad S. V. nori 
dviem metam uždrausti at- 
eivybę. Esą, S. V. per me
tų eilę iš Kanados ištrauk
davo gabiausius Kanadie
čius. Dabar šie, noromis- 
nenoromis turės likti Kana
doje ir bandyti šį kraštą to
bulinti. Nėra blogo be ge
ro.

Darbininkų Kanadoj yra 
tiek daug kad Ontario ūki
ninkai sako jog niekad tiek 
lengvai nesisekdavo gauti 
gerų darbininkų už 20—40 
dolarių per mėnesį. Atei
viai esą dar pigiau dirba.

Kanados valdžia jau bai
gė išskirstyti tą $20,000,- 
000, kuriuos parliamentas 
Buvo paskyręs viešiems dar
bams (tiltams, keliams, bu- 
dinkams), su tikslu parū
pinti darbo žmonėms. Pro
vincijų ir miestų valdybos 
pridėjo iš savęs $29,000,000 
tokiems pat darbams. To
kiu budu kapitalo parūpin
ta $49,000,000. ši suma pa
gelbsti bedarbę mažinti, bet 
iki pasaulio biznis ant kojų 
neatsistos ant kojų tol Ka
nadoje ir visur kitur bus 
bedarbė.

Spalių mėnesio statistika 
rodo jog Kanados prekyba, 
lyginans su 1929 metų pre
kyba, nukritus $74,000,000, j

Kanados Lietuviams
“DIRVA” VISAM METUI TIK *2 00

1ST IR $1.00 VERTĖS DOVANŲ KNYGOMIS
^ORĖDAMA pagelbėti daugybei Kanados Lietuvių įsigyti po- 

puliariškiausį Amerikos Lietuvių laikraštį “Dirvą”, “Dirvos”
Bendrovė iki galo šių metų nupigina “Dirvą” Kanados Lietu
viams iki $2.00 už visą metą ir prie to dar duoda dovanų $1.00 
vertės knygų. Tai nepaprasta proga, kurios nepraleiskit nei vie
nas Kanadoje gyvenantis. Po Gruodžio 3 I 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 vįduje (laiške) ir ant voko, ųžadrėsavę 
pasiuskit “Dirvai”. Apačioje telpa knygų surašąs, iš kurių pasirinkit 
$1.00 vertės knygų (vieną ar kelias) ir tame pat laiške prisiųskit su
rašą. Knygos tuoj bus pasiųstos. Bet dovanų nesiduoda už pusmeti
nes prenumeratas. Niekas kitas jums tokios puikios progos neduos!

‘‘DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją. po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame via 
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.
Kainą ................................................................................ 1.00

šloliamcdo Kelionė j Dangą — aprašymas Mohame- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. Itfl9. 125 pusi. ...............................  .50

Rusijos Moterą “Mirties Batalijone” Vedėja Marija 
Bočkąreva, 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 
aipžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su pąveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$l.*t 
Tvirtuose audimo viršeliuose ..................$1.75

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

fautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joję eilės K. S. Karpavi
čiaus. A. Jasinskiutčs, Vyturėlių ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi..............................5(1

Tautos Vąinik^s — Knyga Antra, Eiles Įvairių au
torių. vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiąip skaitymui. Pusi. 144 ...... ................................$(

6820 Superior Ave.

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

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

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 paveiksiu seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pušį.-: .................................................75

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

Kristus Flandrubse ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymatl's pasaulinio rąžytojo Honors 
de Bąlzac. Verte KaroMs Vairas. Pušį. 43 ........ 25

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas- senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais'.
Papųšė J. O. Sirvydas. Pus). 208 .. 1...........$!.♦«
Drūtuose audeklo' apdaruos* ................................... $.1.5*

Vienuolynų Slaptybės. Tndonr.ua ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Paraše Marė Monk. Lietuviškai verto A.
152 puslapiai .............................................................. 1.0*

D I R V A”
Cleveland, Ohio

Tndonr.ua


GERB. SPRAGILAS Rytojaus po Perversmo) 
per Keturis Metus rašo:

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVARBŲ BILIJUŠĄ

Kada jus pamatysit Šitą 
mano Pamokslą, jau bus 
praėję labai svarbios Su- 
eituvės arba. Sukaktuyėš ar
ba Keturių Mėtų Bilijušas 
nuo didelio Atsitikimo arba 
Nuotikio musų mažos Tau
tos Gyvenime —< tai baisaus 
Fašizmo, kurs vieniems da
vė Ramybę, o kitiems Ne
rimastį ir Nemigę, ba liko 
taip kad visi ramus Lietu
vos Gyventojai galėjo per 
Keturis Metus ramiai mie
got, o- Politikieriai negalėjo 
užmigt, ba visada juose Pu
vo tie neiškalbėti žodžiai, 
neišplepėtos Kritikos, ku
riomis Valdžias kritikuoja. 
Taigi Politikieriai kaip Bo
bos gavo Nervų suirimą iš 
didelio Tylėjimo.

Aš Stebiuosi ir niekaip 
negaliu išsistebėt kaip ga
lėjo būti kad pirmiau Val
džios mainėsi kas ’ keli Mė
nesiai, o Fašistai buvo ir iš
buvo net Keturis Metus !

Nors kaip Politikieriai 
mums sake, ta Valdžia žu
do, karią,,, smaugia, ..šaudo 
ir Kalėjimuose pūdo Žmo
nes, ale tie Žmonės buvojio- 
kie kantrus ir nei sykio nei 
užsinorėjo Valdžią išversti. 
Kaip tas sakė, Šuva ir ka
riamas Apsipranta, tai gal 
ir Lietuvos Gyventojai Ap
siprato, ir jiems Varniuose 
buvo taip Gerai kaip Namie 
ir ant Sušaudymo ėjo su 
Šypsą Lupose. Ba jeigu ne 
taip tai jau šenai Fašistai 
butų buvę Išversti ir butų 
Valdę arba Krikdemokra- 
tai, arba Valstliaudininkai, 
arba Socialfašistai, arba ir 
Kombolševikai.

Ir sakau, koks Palengvi
nimas padaryta musų Laik
raščiams: “ir Tėvynės”, ir 
“Naujienų” ir “Keleivio” 
ir kitų Anti-faštiškų Laik
raščių Redaktoriai per vie
ną Valandą išmoko kaip 
parašyt Žodį “Fašistai” ir 
nuo Gruodžio 18-tos (ant

sudėt 
kurie

ti: Žiūrėkit! žiūrėkit! Jie 
Tempia Lietuvą į Maskvą!

Kada Valdytų Socdemo- 
kratai, turėtume Rėkt: Žiū
rėkit, žiūrėkit! Jie Pieme
nis suorganizavo j Unijas 
ir Ūkininkai patys turi at
likt Darbus!

O dabar,, išmokę sau Vie
ną Dainą, per Keturis Me
tus tą pačią Kartojam ir 
nereikia laužyt Galvų išra
dimui ko nors Naujo pasa
kyt apie Valdžią ir Valdy
tojus.

Taigi, gerb. Spragilas tu
ri pasakyt kad labai Teisin
gas yra Priežodis: Ant vie
tos ir Kelmas apželia — 
apžėlė Fašistų Valdžia Lie
tuvoje, apžėlė Redaktorių 
Liežuviai nuo tos vienodos 
Dainos, ir apžėlė Skaityto
jų Smegenys beskaitant tą 
patį Dalyką apie Fašistus, 
ir niekas daugiau Nemisli- 
na kad Yra taip Blogai kaip 
Opozicija Rėkia, ba jeigu 
Butų tai žmonės nepakęs
tų ir padalytų Permainą.

O kad nesidaro Permai- 
.nų taip kaip Politikieriai 
nori tai del to kad kuomet 
jie Turėjo Valdžią savo 
Naguose, jie neparodė kad ; 
nori šaliai Gero, ale tik Sau 
ir Savo Partijai.

O tas Žmonėms Labai 
Nepatiko.

KAIP AŠ KELIAVAU
Į AMERIKĄ

(Tęsinys iš Nr. 49)

KIŠENINIS

DAKTARAS
Graži, tvirta knygelė kiše- 
niuje 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-
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Apsiprato tą žodį 
ir Raidžių Rinkėjai,
jau gali ir Užsimerkę jį su
rinkt, ir tos Raidės apsi
prato ir nevaitoja daugiau 
kada Mašinos jas Minko.

Redaktoriai išmokę dar 
trumpą Antifoną prie to 
žodžio, gali jį parašyt jau 
ir Miegodami, ir “Fašiz-Į

■ mas” pasiliko kaipo Kasdie
ninė Malda, ba eidami gult 
ją Kalbėjo it Žinojo kad

■ Atsikėlę vėl. kalbąs tą pa- 
.čią, o ne kitą, kurios labai 
Pasigestų jeigu Netyčiomis 
Lietuvoje Fašizmas išnyk
tų ir reiktų Nustos kalbė
jus.

O koks Didelis butų bu
vęs Skirtumas jeigu Val
džios butų Mainęsi kas ke
li Mėnesiai: kas Sykis Re- 
dektoriams butų reikėję 
Mokytis naujas Maldas sa
vo Priešų Smerkimui, ir 
bejieškodami Naujų žodžių 
Opozicijai Niekint butų la
biau Pražilę arba Nuplikę 
ar dar Didesnį Nervų Su
irimą gavę.

Taigi Fašizmas buvo di
delė ir naudinga Liekarsta 
musų Partijoms ii' jų Vei
kėjams kaip čia Amerikoje 
taip ir ten anoj pusėj Ba
los — Lietuvoje.

O taipgi Didelė Prašmat
nybė mums Tautininkams 
arba taip vadinamiems Fa
šistams, ba jeigu Valdžios 
butų Mainęsi, mes butume' 
turėję mokytis naujas Mal
das kitas Valdžias smerkt: 

Kada stotų Valdyt Krik- 
demokratai, mes turėtume 
išmokt Rėkt: Žiūrėkit, žiū
rėkit! krikdemokratai veža 
mus į Romą! Nori parduot 
Vilnių Lenkams!

Kada stotų Valdyt Valst
liaudininkai turėtume Rėk-

TIKRI IR NETIKRI 
ŠVENTIEJI 

“Dirvos” knygyne ga
lit gaut pirkti knygelę 
“Tikri ir Netikri šven- 

, tieji” — tą Dr. šliupo 
veikalą už kuri jis ne
senai tapo nubaustas 
Šiaulių teisme.” Kaina 
25c. 60 pusi/ Siųskit 

y po Tė arba 2c pašto 
ženkleliais. į (Iš užru- 
bežių ženkleliai nepri- 

’ imami.) ’
“DIRVA”'

Superior Av. Cleveland, O.6820

ŠVEDU AMERIKOS 
l'M' lylNIJIA

NEWVORKO j 
KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KELIAS i LIETUVĄ,„ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

MOTORLAIVIAIS
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas '
Laivų išplaukimas iš New Yorko

S.S. x/ROTTNINGHOLM Gruod. 27
I M. S. GRIPSHOLM Sausio 17 
S. S. DROTTNINGHOLM Sausio 31 

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

Swedish American Line
21 State St. New York City

kinama. Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų jieškojot. Kai
na su prisiuntimu ..$1.00

Reikalaukit “Dirvoj”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved
Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
yardo dėžutėse. Ne-

-.cV/ANDIMPKoj,-.

HAARLEM OIL^i

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

Apleidžiant Kauną ir Lietu
vos žemę

Kaune sulipus mums i 
traukinį, buvo daug žmonių 
ir vagone nebuvo vietos at
sisėsti. Aš atsistojau prie 
lango, valizą pasidėjau prie 
kojų. Mano kelionės drau
gas, su kuriuo sykiu nakvo
jom, nuėjo į kitą pusę va
gono. Stovėdamas per lan
gą žiūrinėjau. Saulė jau 
buvo nusileidus. Trauki
nis’ pradėjo judintis iš vie
tos. Žiuriu, Kauno stotis 

(pasilieka užpakalyje. Trau
kinis pagreitėjo, ir Kaunas 
liko toli nuo musų.

Privažiavom kokią ten 
stotį, traukinis sustojo, ne- 
kurie žmonės išlipo, tada 
aš gavau vietos atsisėsti.

Traukinis vėl eina. Šalia 
manęs sėdintis vaikinas, ku
ris taipgi į Ameriką važia
vo, sako, einam atsigerti 
paskutinį sykį Lietuvos gė
rimo. Jis nuvedė mane į 
atskirą kambarį, nusipir
kom po bonką alaus, susė
dę prie stalelio geriam. Man 
buvo stebėtina kad trauki
nyje galima gauti visokių 
gėrimų, žiurėjau kaip vy
rai sėdėdami prie stalelių 
vagone geria alų ir degtinę. 
Nekurie jų buvo gerai pasi
turinti.

Išgėrę gryžom į savo va
goną pas valizas. Tada jau 
buvo visai sutemę, per lan
gus nieko nesimatė, tik kur 
ne kur tolumoje ūkininkų 
namuose žiburėliai.

Privažiavom Virbalį, pa- 
rubežio punktą. Ine j o į va
goną Vokiečių žandaras, 
peržiurėjo visų pasus ar 
yra vizos. Valizų, nekrėtė. 
Traukiniui vėl važiuojant, 
mes supratom kad jau ran- 
damės Vokiečių žemėje. Sė
džiu prie lango ranka pasi
rėmęs, lauke nieko nesima
to, ir nors traukinis mus 
neša tolyn, mintys gryžta 
atgal prie saviškių. Jaučiu

• jog esu jau toli nuo jų, ap
ėmė mane liūdnumas, iš a- 
kių pradėjo veržtis ašaros. 
Pasijutau vienas be savųjų, 
lyg paukštelis toli nuo savo 
lizdo. Gaila apleidus tėviš
kę, gaila palikus ir brangią 
Lietuvą, kurioj nors vargin
gai užaugau, bet buvo link
sma gyventi. Kažin ar teks 
man vėl ją kada nors atlan
kyti; gal teks kur nors pra
žūti didelėse gyvenimo aud
rose. Tokios mintys galvo
je siautė.

Karaliaučius
Besėdint prie lango ir ap

gailaujant paliktos Lietu
vos, jaučiausi ir pavargęs, 
miego norys, taigi atsišlie
jęs prie sienos užmigau. 
Sapnuoju kad traukinis ap- 
sigryžo ir veža mane atgal 
Į Lietuvą, rodos jau bai
giam privažiuoti Kauną. Iš 
džiaugsmo pradėjau juoktis 
sapnuodamas. Urnai pabu
dau ir patėmijau kad arti 
sėdintieji žiuri į mane ko
dėl aš juokiuosi. Tuo tar
pu traukinis pradėjo išlen- 
gvo slinkti į stotį. Per lan
gus pasimatė žiburiai, na
mai, tiltai. Konduktorius 
įbėgęs į musų kambarį sa
ko, “araus, araus”, moja 
ranka mums išlipti. Mes ne
prisirengę išlipti, staiga 
griebėm savo valizas ir iš
ėjom iš vagono. Išlipę su
prato mkad čia Karaliau
čius. Stotyje radom laivų 
kompanijos agentą laukiant 
musų. Jis suskaitė keli mes 
esam (buvom dešimts) ir 
ar visi priklausom prie Bal
tic America linijos. Jis kal
bėjo Vokiškai, bes mes šiaip 
taip supratom ką sako. Jis 
laiptais nusivedė mus aukš
tyn, į didelį namą, kur at
rodė lyg butų keliaunin-

kams vieta. Pasakė mums 
čia laukti iki ryto ir paro
dė ant laikradžio kad šeštą 
valandą ryto važiuosim ki
tu traukiniu į Danzigą. A- 
gentas nuėjo sau, Tada mes 
nekurie susėdę prie stalo 
nusipirkom alaus, ir užsi
kąsdami ką turėjom valgėm 
vakarienę. Buvo jau arti 
12 valanda nakties. Vokie
tijos alus labai stiprus, man 
galvą tuoj apsuko, pradė
jau miego norėti. Atsigu
liau ant suolo, pasidėjau po 
galva ploščių, užmigau. Nu
snūdęs apie valandą laiko 
nubudau, žiuriu ir kai ku
rie kiti iš musų keliaujan
čių snaudžia ant suolų su
virtę. Aš vėl atsiguliau. I

Išbuvau ryte, buvo .arti 
šešta valanda. Visi prisi
rengę laukiam agento. Jis 
atėjo lygiai šešiose, pamojo 
mums ranka eiti su juo, ir 
nusivedė vėl į stotį. Trau
kinis jau ten stovėjo, lyg 
musų laukdamas. Agentas 
parodė mums lipti į vagoną, 
ir tik sulipus traukinis pra
dėjo eiti. Buvo Sausio 9 d. 
Važiavom link Dąnzigo.

Padėjo aušti, per langus 
matosi šviesėjant. Besidai
rant per langą, pradėjo aiš-

ri laukai. Jau ir saulė už-
kiai matytis Vokietijos ty
ri laukai. Jau ir saulė už
tekėjo, gražus saulėtas ry
tas. Žiūrint viskas atrodo 
kaip Lietuvoj.

Pavažiavus apie porą va
landą pasiekėm Danzigą.

(Bus daugiau.)

Į make your W 
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probak

Linkime visiems savo skaitytojams, 

bendradarbiams, rėmėjams ir draugams 

LINKSMŲ KALĖDŲ.

Dirvos Redakcija ir Administracija.

duoti, kad jiems

jiems patiks?
Kalėdoms besiartinant, 

jomis prasideda ir metinė

spalva

žmonės mėgtų duoti Kalėdų

Gamintojai Lucky Strike cigar
etų šį dalyką supranta, ir todėl, 
panašių problemų išrišimui jie 
pagamino specialį ir labai gražų, 
Kalėdų sentimentui pritaikinta 
vaizdelį, kuris visame pralenkia 
visus iki šiol išleistus Lucky 
Strike vaizdeliu;.

Šis Specialis Kalėdų Vaizdas, 
su Kūčių rąstu, kaip pamatinė 
mintis, vaizduoja Kalėdų links
mumą ir reiškia metinės sezo
ninės šventės linksmą nuotaika. 
Sis vaizdelis yra gražus ir prak
tiškas, nes pats vaizdas gali būti 
pavartotas Kalėdų dekoracijai

dėželės formoje, į kurią galima 
supakuoti siunčiamas Kalėdų 
dovanas, Lucky, Strike cigare
tus. Supakavę * šioti dėžtitėn 
Lucky Strike cigaretų, pasiųs
kite savo draugams., Mes garan
tuojame, kad jie juos gaus lięs.u-

Siais metais visiems patiks 
mušti specialis Kalėdų Siuntinis

žmonių, kurie turi daug draugų 
ir visus nori patenkinti dovano
mis, tačiau, kad tas nekaštuotų 
perbrangiai ir nereikėtų eikvoti 
laiko ir energijos dovanas su-

cigaretų. Tuomet 
is po žmonių per-

Ne gana, kad Lucky, Strike 
gamintojai duoda vartotojams 
vėliausio ir moderniškiausio iš
dirbinio cigaretus, pagamintus 
ii geriausių tabakų — tabakų 
derliaus grietinę—, o prie to, 
dar pašalinamos gerklei kenks
mingos tabaku ypatybės per 
vadina m ą “SPRAGINIMO” 
procesą, tam tikslui, vartojama 
Ultra Violetiniai Spinduliai. Šių 
cigaretų gamintojai su tokiu pat . 
dideliu rupesniu ir pasirįžimu

Speciali Siuntini. Šio siuntinio 
pagaminimas parodo, jog gam
intojai yra toli numatę ir rūpes
tingi žmonės, pasiryžę padaryti 
Lucky Strike geriausiais pasati-

Sis ypatingas Lucky Strike

I visus pardavėjus visoj šaly. 
Tokiu biuių visi, kurie nori 
pasiusti Speciali Kalėdų Siun
tinį savo draugams, gali išrišti 

' tą dovanos pasiuntimo ir pąrin- 
I kimo problemą anksįi ir lengvai.

Palinkint “Linksmų Kalėdų 
j Švenčiu;“ .(Advertisement) j

PATOGUS APSIPIRKIMUI
ORAS

Šios vėsios Gruodžio dienos yrą kaip tik 

tinkamos apsipirkinėjimams, ar ne? O 

krautuvės yra pilnos puikiausių naujų da

lykų Kalėdoms. Bet ar jus turėsit ga

na pinigų sau reikalingiems pirkiniams? 

k Musų Christmas Trhift Club yna at-

sakymas jūsų klausimui del 1931 mėtų.

Jus galit prie jo prisidėti Society for Sav-

ings Įstaigoj dabar. Mokesčiai yra

50 centų iki $ 10.00 Į savaitę. G al\t

sidėti dabar.

Incorporated 1849

in the (fity nt 
public Square

Dėkit Taupymus j Taupymų Banką

nuo

pri
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Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

BOLŠEVIKAI ČARTERIO NETURI

nesišaukia Į visuomenę sto
ti j jų organizacijų, bet at
kalbinėja narius iš S.L.A. 
Jie tolei melavo kolei keli 
šimtai narių nustojo būti 
SLA. nariais. Dabar pasa
ko tiesų kad čarterio netu
ri. Jų didžiausias tikslas— 
palikti “fašistų.” Susivieniji
mų BE narių.

Bet kaip pralaimėjo Chi- 
cagos seime taip sutiko an
trų pralaimėjimų savo šita
me užsimojime.

Ir štai kas atsitiko: nors 
jie kaltino S.L.A. valdybų 
išaikvojime iždo (prarasta 
$25,000) bet savo pasitrau
kimu iš SLA. patys tą sumų 
dešimteriopai atmoka. Su
sivienijimui nereikia nešti 
atsakomybės už kelis šim
tus bolševikų ir jų sūkiai- j 
dintų atsimetėlių, iš kurių 
ne vienas be abejo mirs ar 
jau mirė, taipgi visi jų su
mokėti pinigai liko S.L.A. 
ižde.

Todėl komunistai ardyda
mi Susivienijimų daro jį 
stipresniu. Tie kurie prie 
jo liko, gali tik džiaugtis ir 
dėkavoti komunistų vadams 
už jų toki gerų darbų — pa
bėgimų iš SLA. ir palikimų 
organizacijos ramybėje.

Komunistų trečias pra
laimėjimas bus kuomet tie'

sumulkinti darbininkai at- 
sigryš nuo jų už jų klastas.

DO .ilgiausių mulkinimų, 
viliojimų ir prižadų sa- 

o “susivienijimo”, po ati- 
•aukimo nuo SLA. dauge- 
o tamsių, nesusipratusių 
arbininkų, visai nekaltų 
monelių, komunistų spau- 
oje šiose dienose pasiro- 
ė pranešimas kad jie savo 
darbininkiškam” “susivie- 
ijimui” čarterio dar netu- 
i.'
Mums negaila tų rėksnių 

urie Susivienijime prigulė- 
) niekam kitam kaip tik 
•ukšmavimui ir užkovoji- 
mi organizacijos, pagrobi- 
nii jos iždo j komunistų 
agus. Gerai kad jie, pa- 
įts save mulkindami ir ža- 
ėdamiesi čarterį, išsimetė 
i SLA. Jeigu butų reikėję 
jos išmesti kaip išmesta 
eli. raudonukai pirmiau, 
utų buvę didžiausi lermai. 
atys išėjo — ramu, gerai, 
• sudiev jiems.
Bet gaila tų darbininkų 

urie davėsi susimulkint 
nt tiek kad išsyk tikėjo jų 
andams buk Mieldažio sa- 
ij laikytas atsimetėlių “sei- 
las” buvo tikras seimas; 
uk jie paims SLA. iždų ir 
oriaus; buk jų “susivieni- 
ime” mokesčiai bus daug 
igesni; buk čarteris gau- 
as.
Tokių nekaltų darbininkų 

[augelis nustojo mokėję Į 
1LA. ir laukė komunistų 
adamo “susivienijimo”. Jie 
šsibraukė iš SLA. ir dabar 
ei norėtų gryžti turės mo
kėti mokesčius pagal savo 
labartinio amžiaus, o kiti 
au bus perseni gryžti.

Tai labai skaudi pamoka 
amsiems darbininkams už 
letikėjimų tiems kurie sa
kė jog pas komunistus nu- 
iegs nagus. Maži vaikai 
ki nenudega nagų nežino 
tad ugnis karšta. Nejau
gi tie kurie komunistų klau- 
>o yra tik vaiko proto, kad 
tekreipia domės Į perser
gėjimus?

Ir Indėnai buvo Ateiviai
Įžymus Amerikos antro

pologas (senovės žmonijos 
tyrinėtojas) Dr. Hrdlicka, 
papasakodamas apie pen
kiamečius moksliškus tyri
mus Alaskoje, sako, esą jau 
tvirtai nustatyta jog pir
mieji žmonės Amerikoj yra 
atėję iš Azijos, o ne vietoje 
atsiradę.

Tokiu budu net Indėnai 
arba Indijonai nėra “tikri 
Amerikonai”. Tiesa, jie at
vyko Amerikon pirmiau 
baltųjų gal tūkstančiais 
metų, bet vistiek yra “gri- 
noriai”.

Lietuva Dalyvaus
“Sandara” praneša kad 

Chicagos Lietuvių Sekcijos 
pasaulinės parodos, kuri į- 
vyks 1933 m., pirmininkas 
J. J. Elias gavo iš Lietuvos 
užsienių reikalų ministerio 
Dr. D. Zauniaus oficiališkų 
pareiškimų jog Lietuva da
lyvaus Pasaulinėj Parodoj 
čhicagoj 1933 metais. Pa
sitarė su Dr. Zaunium ir be 
abejo užkvietė Lietuvų da
lyvauti parodoje Lietuvių 
sekcijos narys, J. P. Varka- 
la, kuris šių vasarų lankėsi 
Lietuvoje.

Lietuvos oficialis dalyva
vimas parodoje padarys da
lykų Lietuviams Įdomesniu 
ir reikšmingesniu.

RUDUO
, Nutilo dainelės, 
Giria nešlama, 
Išlėkė paukšteliai, 
Visur tyluma.

Tik vėjelis pučia 
Ir suka lapus, . 
Giružė jau tuščia, 
Lem’ liūdnus laikus.

Kaip apie tų “čarterį”?
Komunistai bandė gauti 

iarterį New Yorko valsti- 
oj. Apdraudos departmen
ts priėmė jų aplikacijų ir 
pasakė kad tada duos čar- 
:erį kada jje turės nema
nau 500 narių įsirašiusių ir 
ižsiinokėjusių nors už vie
lą mėnesį ant $1,000 apsau
gos kiekvienas.

Šiais bedarbės laikais to 
skaičiaus komunistai nieka- 
ios negaus. Jų patys nar
šiausi rėksniai iki šiolei pri
gulėjo Susivienijime įsira
šę tik ant $150, kad turėtų 
taisą, ir viskas.

Kas komunistams rupi?
Darbininkai, nemanykit 

<ad jiems rupi sutvėrimas 
organizacijos aprūpinimui 
jus nelaimėse. Ne. Jie no- 
■i kad jus daugiau vargtu- 
net ir kentėtumet, tada 
iiems bus geriau.

Jie, negavę užgrobti S. L. 
A turtų griebė tą organi
zaciją suplėšyti. Jie, me- 
uodami kad gavo “čarterį”,

Atslerik’ debesėliai
Nelaukti, juodi,
Sukrės šiurpulėliai
Nejaukus, šalti.

Užmigdys gamtužę
Ilguoju miegu,
Atėjus žiemužė
Apklos jų sniegu....

Laputė.

SAKYK, BROLYTI
Sakyk, brolyt’, ar ilgai siela 
Kentės skausmų palaužta.... 
Argi širdužei vaistų nėra, 
Jei ir ji kenčia sugniaužta?

Sakyk, brolyt, ar laimės rytas 
Tik vienų kartų aušta — 
Ar jis nuožmių vargų išvytas 
Niekad daugiau nerausta?

Sakyk, brolyt, jei laimės rytas 
šešėlį man paliko, 
Ar iš manęs jau niekas kitas 
Išplėšt jo nebetyko?

O gal ir jį kaip laimės rytų
Išvys vargų šešėliai,
Ir ten kur tas šešėlis krito 
Užges jo žiburėliai?

Ir aš tada tamsoj, varguose,
Bė laimės žiburėlio
Vargu jau širdį sau paguosiu 
Pradingusiu šešėliu....

Jonas Morkūnas.

(Tasa iš pereito num.)

LENKAI ŽAIDŽIA
SU UGNIA

Kaip žinios iš Berlino sa
ko, Lenkai daro tų patį su 
savo parubežio Vokiečiais 
ką daro su Lietuviais ir Uk-

. Vieną sykį Alfas atsinešė pas Keistu
tį į kalėjimą didelį peilį. Atskleidė kili
mus kuriais buvo nutiestos jo kambario 
sienos ir ėmė darbuotis. Alfas žinojo ku
ri siena buvo silpniausia. Prie darbo stojo 
ir Keistutis, ir nesudėdami rankų abu dir
bo ir dirbo. Rytui brėkštant skylę uždeng
davo kilimais, ir Keistutis nuilsęs griūda
vo lovon, o Alfas išsinešdavo po apsiaus
tais iškrapštytas plytą po plytos.

Keistutis vis linksmai kalbėjo su ritie
riais, ėmė klausinėti jų apie krikščionybę, 
ir mistras manė kad Lietuvio sielos patva
rumas jau tirpsta. Dar valandėlė ir Keis
tutis puls ordenui į kojas ir atiduos jam 
visą Lietuvų.

Vienų vakarų, vos tik išėjo iš Keistu
čio kambario perilgai užbuvę ritieriai, pas 
jį įbėgo Alfas, susirūpinęs, pasakydamas 
kad jau laikas jiedviem į kelionę. Naktis 
buvo tamsi ir audringa. Geresnio laiko 
nesulauksim, sakė Alfas. Jis atnešė Keis
tučiu! kryžeivio viršininko rubus, ir kuni
gaikštis nieko nelaukęs apsirengė. Turė
damas ant savęs tuos rubus Keistutis pa
sakė: “Didis mistre! gaila kad tu nega
li dabar manęs matyti. Labai apsidžiaug
tų tavo širdis!”

Tuoj jiedu atsidengė sienoj išgriautą 
skylę ir iššliaužė į kalėjimo kiemą. Besi- 
slapstydami patamsėj daėjo prie tos vie
tos kur ties muru stovėjo du arkliai. Tai 
buvo geriausi žirgai iš visos mistro arkly- 
dės. Taip buvo tamsu kad už dviejų žing
snių nors į akį durk nieko nesimatė. Al
fas gerai žinojo kelią, taigi Keistutis jojo 
paskui jį. Prie vartų prijojus sargas su
laikė reikalaudamas pasakyt kas joja. Al
fas žinojo ir slaptažodį, kurį ištarus, sar
gai paskui juos tiek ir tematė.

Perkūnijai siaučiant, per visą naktį 
jiedu kaip vėjai nešėsi Lietuvos link, ir 
dienai brėkštant jie jau buvo toli nuo Mal- 
burgo.

Tamsioje girioje jiedu sustojo pasilsė
ti. Nuo čia vadovystę paėmė pats kuni
gaikštis, nes girias gerai pažinojo ir žino
jo kur pasislėpti. Po nakties audros die
na atėjo graži ir saulėta; nors jau buvo 
ruduo, bet dar buvo šilta.

— Didis mistras turbut jau žino kad 
tu pagrobei jam Keistutį ir arklius, — kal
bėjo kunigaikštis. — Norėčiau matyt kaip 
jie dabar ten atrodo.

— Gal jau jie mus vejasi, — tarė Al
fas, — ir mums čia grųso pavojus.

Keistutis galvą pakratė ir pasakė kad 
turi čia būti iki nakties, nes dieną joti pa
vojinga, kadangi dar radosi kryžeivių že
mėse. Keistutis pasakė: “O, brangiai jus 
man atmokėsite, pikti Vokiečiai už mano 
nelaisvę!”

Greit praėjo trumpa rudens diena ir 
jie vėl leidosi kelionėn. Bet štai girioje 
prieš juos užlėkė raitas ritieris. Netaurė- 
dami laiko pasislėpti ir nebėgo. Keistutis 
drąsiai jį užkalbino. Ritieris pamatęs bal
tą rūbų ir kryžių ant jo, sulaikė savo ark
lį ir atidavęs Keistučiai pagarbą pasišali
no iš kelio. Tas ritieris jojo su žinia savo 
vadui didmistriui Malburge jog Lietuviai 
ruošia užpuolimą ant Vokiečių ir kad Al
girdas eis vaduoti brolį iš nelaisvės. Keis
tutis, kurs Vokiškai su ritieriu kalbėjo, 
pasakė jog tai svarbi žinia ir liepia jam 
skubėti i Malburgų. Taip tai kryžeivių ri
tieris nujojo sau, o Keistutis dar labiau 
paspaudęs žirgą nudumė link Lietuvos.

(Bus daugiau)

APIE KEISTUTIS
Gausingiausias musų, ir net musų kai

myninių tautų, istoriškos literatūros pro
tarpis yra tai Vytauto laikai. Bet toks 
buvo supuolimas kad ir keli Lietuvos ku
nigaikščiai pirm Vytauto buvo garsus sa- 
vaimi ir jiems nereikėjo kad kas kitas juos 
iškeltų į garbę — jie patys atsiekė pažy
mės ir amžinos atminties ne tik pas mus 
bet ir pas kaimynus. Imant nuo Liutava- 
ro, kuris Įkūrė garsiausią dinastijų, kaip 
istorijoj skaitėte, jo sunai Vytenis ir Ge
diminas patys užsitarnavo sau garbę ir 
didybę. Gedimino sunai Algirdas ir Keis
tutis taipgi patys sau užsikovojo atmin
tinus vardus. Po jų ir Vytautas, dar auk
ščiau pakildamas galybėje, padidino savo 
garbę.

Vytauto tėvo Keistučio gyvenimas bu
vo beveik visas istoriškas, tačiau apie jį 
yra .keleto tautų raštų literatūros srity
je. Yra Lenkų ir pačių Lietuvių rašytos 
dramos apie Keistutį, jo mirti kalėjime ir 
tt. Jose kaip kuriose ineina ir Vytau
tas ir Biruta ir Jogaila ir kiti.

Vienas iš ypatingiausių Keistučio gy
venime tikrų nuotikių buvo tai jo pateki
mas kryžeiviams i nelaisvę Malburge ar
ba Marienburge. Keistuti savo nelaisviu 
laikė tas pats von Kriprode, kuris Žemkal
nio veikale “Birutė” vaizduojamas kaipo 
norėjęs Bj.rutų paimti sau už moterį.

M. Ruett parašė apysakų iš Keistučio 
buvimo kalėjime. Ten apipasakojama kaip 
Keistutis, uždarytas storame muro kalė
jime varginėsi mastydamas nejaugi jis iš 
ten amžinai neišeis. Keli mėnesiai praėjo 
o jis vis dar sėdi ir negirdėt kad kas gelbė
tų. Kryžeiviai užslėpė nuo jo žinias net 
apie jo brolį Algirdų ir Keistutis nežinojo 
ar jis dar: gyvas. Vokiečiai jį visaip ap
gaudinėjo; <ir melavo.

Keistutis patekęs Vokiečių nelaisvėn j 
laike medžioklės.

Kunigaikščiui kalėjime patarnauti bu
vo pastatytas vaikinas vardu Adolfas, — 
jis jaunas buvo pavogtas iš Lietuvių ir už
augintas krikščioniškai. Kryžeiviams vi
sai neužėjo į mintį kad tas vaikinas bus 
priežasčia Keistučio pabėgimo. Kada jis 
atnešdavo nelaisviui valgyti, mokėdamas 
dar Lietuviškai kalbėti jis su Keistučiu 
pradėjo kalbėti. Kunigaikštis buvo pasi
ryžęs vargintis kalėjime, nevalgyt ir ne
gerti, bet Adolfas jį pradėjo padrųsinti kad 
kunui ntisilpnėjus ir dvasia bus silpna. Su 
tuo Keistučiu! kilo naujos mintys ir jis 
ėmė valgyt ir stiprintis. Keistutis išklau
sinėjo vaikino ir patyrė kaip jis buvo Vo
kiečių mokinamas savus žmones žudyti, 
kas kunigaikštį net užpykino. Bet vaiki
nas, užjausdamas nelaimingam nelaisviui, 
davė Keistučiu! plačiai išsibarti, kunigaik
štis jį net išgama išvadino, bet po plates
nio išsikalbėjimo liepė jam sėstis šalę sa
vęs. Adolfas sėdėdamas prie Keistučio 
kalbėjo kokia didelė ordeno galybė ir kas 
atsitiktų jeigu ordeno vadas Kniprode no
rėtų Lietuvius sunaikinti. Jeigu tik jis 
to norėtų, aiškino vaikinas, popiežius at
siųstų visos Europos karalius į pagalbų. 
Kniprode, sakė Adolfas, nenori su Lietu
va kariauti, bet kariauja kad turi gintis. 
Pamatęs kad laike jo aiškinimų kunigaikš
tis net apsiašarojo, vaikinas išėjo.

Keistutis likęs vienas šaukiasi į Per
kūnų parodyti savo galybę, kuomet Vokie
čiai tokiomis melagystėmis apnuodina net 
pačius Lietuvius ir žudo viso krašto žmo
nes savo užpuolimais. Keistutis surinka 
sau vienas: “Bet drebėkit, Vokiečiai, nes 
Keistutis dar gyvas!....”

Ant rytojaus ritieriai pastebėjo dide
lę permainų. Kunigaikštis pats prašė val
gyti. Su ritieriais, kurie pas jį visuomet 
lankydavosi, jis gražiai kalbėjo ir juokavo.

Vakare atėjus Adolfui kunigaikštis jį 
maloniai priėmė ir pasisodinęs šalę savęs 
kalbėjo. Taip dalykams pakitėjus, kryžei
vių mistras ėmė džiaugtis'kad ar tik Keis
tutis nemano apsikrikštyti. Keistutis vai
kinui apsakinėjo tikrą Vokiečių apsiėjimų, 
kaip jie, iš toli atėję, užgrobė Prūsų že
mes ir pavergė žmones. Apsakė kadkryž
eiviai gyvena ne tikėjimui platinti, bet 
grobti ir žudyti, kad jie netiki nei Kristui 
nei niekam kitam, tik lobiams. Mindau
gas buvo apsikrikštinęs, o jie norėjo iš jo Į 
Lietuvų paveržti ir patys valdyti. Taip 
dažnai Keistutis kalbėjo Adolfui, kurio I 
Lietuviškas vardas buvo Alfas, iki vaiki-1 
nas pradėjo atgimti savo tautiškume ir 
apsimesti neapikanta Vokiečiams. [

ISTORIŠKA APYSAKA

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

rainais. Vokiečiai sako kad 
Lenkijos klausimas sąryšy
je su Vokietija darosi labai 
svarbus visai Europai.

Vokiečiai iš savo pusės 
i prisilaikė ramybės ir taikė
si prie nustatytų rubežių, 
nors sunku buvo žiūrėti 
kaip Lenkai užėmę dalis 
buvusių Vokiškų žemių per-

. sekiojo. Vokiečius.
Šį rudenį rinkimuose į 

Lenkų seimą, Aukštutinėje 
Silezijoje Vokiečiams. buvo 
žiauriausiu budu trukdyta 
naudotis savo mažumų tei
sėmis ir balsuoti laisvai.

Lenkai užpuldinėja paru
bežio Vokiečius ir kankiną 
juos su tokiu žiaurumu kaip 
kankina Lietuvius ir Ukrai- 
nus. Lenkų valdžia to ne
bando sulaikyti.

Vokiečiai prieš tai bruz
da ir Vokietijos seimas nu
tarė kad pati Vokiečių val
džia įsikištų ir užtartų sa
vo žmones prieš Lenkus. Iš 
to gali išeiti labai rimtas 
pavojus Lenkijai.
Vokietija tuo tarpu skun
džiasi Tautų Sąjungai, bet 
ar visada Vokiečiai galės 
tą pakęsti?

Vokiečiai sako jog ateina 
laikas atkreipti ausį į tuos 
kankinamų Vokiečių šauks
mus ir prašalinti pavojų 
kuiis graso Europos taikai. 
,, (Lępkąi pępdaųg,,, žąidžia 
su ugnia: žmonės kęs kiek 
galės, bet kada išsibaigs 
kantrybė gali būti taip kad 
Vokietija, Lietuva ir Ukrai
na atpjėš nuo Lenkijos jai 
neprigulinčius skvernus ir 
paliks ja mažiukę. Mažai 
kas ir spės Lenkiją užstoti.

Nenori garbės. Amerikie
tis Sinclair Lewis, laimėjęs 
Nobelio dovanų už 1930 me
tų geriausi literatūros ku
rinį, nuvažiavo į Švediją at
siimti savo dovanos. Ten jį 
laiko aukštoj pagarboj, fo
tografai sekioja, bet jis ne
prisileidžia. Vieną rytą į 
jo viešbutį fotografai įsiga
vo kada tarnaitės nešė pus
ryčius. Jis juos iš kamba
rio mušte išmušė.

E

2c
I Rašant “Dirvai” vi- 

| 1 šokiuose reikaluose 
I prašome įdėti 2c paš- 
| to ženklelį jeigu no
li rit gauti greitą atša
li kymą. Ženklelį ne
si klijuoki! laiške, įdė
li kit liuosą. Iš kitų ša
lį lių ženklelių siųst ne
is reikia, nes jie negeri.

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
, saviškiams j Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą!

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

201 N. Wells St., Room 1904 
Chicago, 111.

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City, 

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

Washington, D. C. /



DIRVA

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.) I pamatė Usnario pilyje degantį kuorą — 
tai buvo ženklas šauksmo pagalbos, nes 

Bet neištruko Ulelė nuo bobų akių, ir juos priešai užpuolę. Tai buvo Juodytės 
štai paplito kalbos kad ji nebus vaidilute, tėvo pilis. Iš aplinkinių sodybų subėgo vy- 
nes turi nusižiurėjus sau vaikiną ir neno- j rai su ginklais, ir išsiskubino Ramojus su 
ri apie pasiaukavimą dievams kalbėti, buriu savo vyrų. Panemuniu lėkė jis kai 
Nors jos draugės jai prikaišiojo ir mer- žaibas — nes kaimyną gelbėt buvo didžiau- 
gaitė visomis galėmis gynėsi, bet taip ir šia priderystė tuose laikuose, kadangi rei- 
nuskambėjo per visų lupas apie Ulelę ir I kėjo tikėtis iš kaimyno tokios pat pagalbos 
Ramojų. Ką mergaitė nebūtų davus kad sau.
tos kalbos virstų tikrenybe — kad Ramo- Ragu gandą duodamas apie atjojimą, 
jus į ją atsižvelgtų, ją pamylėtų.... bet, j Ramojus skubo artyn, ir Juodytė pažinus 
manė ji sau, kažin ar jis mane pamylės. ■.. I jo garsą labai džiaugėsi.

Aplink jų pilaitę jau lakstė būriai vy
rų, bet nieko neradę zurzėdami pradėjo 

Į skirstytis. Juodytė apsakė jiems kad ga- 
| vo nuo ko tai žinią jog ateina buris Vikin- 
gų, Nemunu užplaukusių, todėl pasiskubi
no pasišaukt pagalbos, nelaukdama iki 
priešai užpuls.

Ramojus atvykęs jau nerado jokių ar
timų žmonių. Linksma Juodytė išbėgo jį 
pasitikti ir skubiai vadino į vidų:

— Užsuk pas mus; gerai kad pribuvai. 
Tėvo ir brolio nėra namie. Aš gavau 
gandą kad atvyksta plėšikai, ir pakuriau 
kuorą. Musų vyrai plėšikus nuvijo, nes ; 
jų nedaug buvo. Ačiū tau už paskybėji-Į 
mą. Prašau pasilsėti po kelionės, gali ir 
užpuolikai į naktį sugryžti. — Ir imdama 
jo žirgą už kamanų mergina tempėsi raitą 
Ramojų pas save į pilį.

Tada buvo laikai pradžios Vikingų už
puldinėjimų ant tolimesnių Lietuvos dalių. 
Mozūrai, kiti Lietuvių priešai, daugiausia 
kabinėjosi prie Prūsų ir Sudavų, o Vikin- 

Tgai, neišsitilpdami gavo šalyje, persiirę 
per. Baltijos jurą, varinėdamiesi pakraš- 

I čiais, jieškojo upių, kurios buvo vieninte
lį, ir savo lengvomis 

valtimis pasiekdavo tolimas nuo jurų sri
tis. Nemunu jie dasiirdavo toli, net iki 
subėgimo Vilijos su Nemunu, kur vėliau 
atsirado Kaunas. Tada jau ten buvo Lie
tuvių kaimelis ir gyventojai su Vikingais 
kariavo, bet daug vėliau po šito nuotikio 
Kaunas kaipo miestas ir pilis sau vardą ir 
svarbą įgavo.

Nors nekurie jurų bastūnai atsiūda
vo ir prekiauti-mainikauti su Lietuviais 

apie ''šią" kad sav0 Pac^ara^s> bet kiti vykdavo tiktai plėš- 
’ ti, žudyti, todėl Juodytei buvo gera prie

žastis savo klastą paslėpti.
Jie buvo gerai ginkluoti ir šarvuoti, 

lyginant prieš tų amžių Lietuvių ginklus 
ir šarvus. Lietuviai tada turėjo jiešmus, 
buožes ir akmeninius kirvius ir tik retas 
kuris turėjo kardą — tik patys vyriausi, 
nes viena kardai sunku buvo gauti, o ki
ta, Lietuviai sakė kad buožė daug reikš
mingesnė už kardą, kada ja priešui patai- 

' kai. Buožės buvo įvairaus sunkumo, pa
gal vyro didumo, ir vikriai viena ranka 
valdomos. Jos buvo išgražintos, išsagsty
tos titnagu ir perkūno kulkomis. Kitoj 
rankoj turėdavo skydą-dangtį. kuriuo at
mušdavo priešo smūgius. Tie dangčiai 
tada daugiausia buvo stiprios odos aptem
pti ant tvirtų bet lengvų rėmų. Už juos
tos nešiodavosi akmeninį kirvi.

Vikingai turėjo vario ginklus: skydus 
apkaltus variu, ir šalmus, kuriuose Luda-

Tu-
ne-

Ypač tas jos viltis pradėjo žudyti an-| 
troji, Juodytė, kuri tą vardą buvo gavusi 
nuo savo tamsaus sudėjimo, tamsių plau
kų ir beveik juodų aidų.

Juodytė, reikia pasakyti, turėjo visus! 
geismus ir taip pat guvias svajones kaip 
ir Ulelė, ir jos svajonės susispietė apie Ra
mojų, ką patyrus Ulelė labai krimtosi. 
Tiesa, Juodytė neturėjo tų gamtos dova
nų ką turėjo Ulelė — nei veido tokio gra
žaus, nei plaukų tokių švelnių, nei akių to
kių žavėjančių, bet kas iš to kad Ulelė sa- 1 
vo akis laikė nuleidus, slėpėsi nuo Ramo- , 
jaus kiek Įmanydama, o Juodytė buvo at- ] 
vira, landi, smalsi, ir kiek žmonės nepa
dėjo Ramojui apie ją kalbėti, kiek jos gra- , 
žumas jai nepagelbėjo, ji pati dasikalbė- |j 
davo savo lipšnumu.

Ir štai, metamš slenkant, Juodytė’ vis 
daugiau sueidavo su Ramojum ir arti jo 
būdavo, kuomet Ulelei reikėdavo ištolo į 
jį žiūrėti ir degti pavydu Juodytei. Ji ma
tė Ramojų su Juodyte juokaujant, klegant, 
kuomet pati, jeigu Ramojus pro šalį eida
vo ar arti pasisukdavo, akis nuleisdavo ir 
savyje drebėdama nepažvelgdavo jam į 
akis. Ka jis, vaikinas, turėjo daryti, kaip r“40! Jiys’y\JU “Fxy> y- 
tik pro sali praeiti.... Širdys visų vieno
dos, tik vienų perdaug ant viršaus, o kitų 
pergiliai paslėptos ir jų paslapčių negali
ma patirti. Ką Ramojus galėjo žinoti Ule
lės mintis ir kaip galėjo drysti ją kalbinti, 
kuomet ji nepažvelgdavo jam į akis ir ėjo 
kalbos iš seniau kad ji linkus būti vaidi
lute. ...

Bet jau žmonėse vaikščidjo gausios Į 
kalbos apie Ramojų ir tas dvi kaimynes: Į 
Ulelės pusės žmonės kalbėjo apie ją ir Ra
mojų, o Juodytės pusės — 
ji Ramojui tinkamiausia.

Dabar šioje šventėse abi jos susiėjo:! 
Juodytė priėjo prie Ulelės ir užvedė kal
bą apie jom bendrą — ir labai brangią — 
ypatą. , «•

— Aš girdėjau sakant, kad jei ne Ra
mojus, tu butum jau buvus vaidilute, — 
prakalbėjo Juodytė, kurios žodžiuose ma
tėsi pajuoka ir pavydas.

— Bet aš taipgi girdėjau kad tu Ra
mojų sekioji ir tik dėlto į šventes pribuni. 
Priešingai, aš ruošiuosi į vaidilutes.... — 
atsakė Ulelė.

— Ruošei, sakyk, iki nepamatei jo; 
dabar jau į vaidilutes tave jokiais brangu- 
mynais neįprašytų....

— Na tai kas, kuo aš blogesnė už ki
tas kad negalėčiau apie Ramojų svajoti? 
Neit į vaidilutes nėra nuodėmė, jeigu ne
turi pašaukimo. Jis gal nei tavęs nei ma
nęs nemyli, turi pasirinkęs sau visai ki
tą. ... Kam mudviem apie jį kalbėt?....

— Jeigu taip spėji tai ko sekioji jį? 
Ar nežinai kad jis pas mane atjodinėja? — 
įvč)ė pasigyrimą Juodytė.

Ulelė dar norėjo ką sakyt, bet prie jų 
priėjo jų kitos draugės, ir merginų kalba | 
apie tą jaunikaitį nutruko. Tuo tarpu kai Į1 
Ulelė degė pavydu išgirdus kad Ramojus 
pas jos priešininkę lankosi, Juodytei į gal-1 
va užėjo mintis, kurią ji pasiryžo įvykinti. I

vo išdėta ragai arba paukščių sparnai, 
rėjo geležinius kirvius ir prie juostų 
šiodavo sunkius kardus. Kirviai pas 
kingus buvo tas kas Lietuviui buožė, 
vieni ir kiti nešiojo po ragą prie juostos.

Taigi Vikingai buvo didžiausias Lie- 
tuvių pavojus, ir gandas apie priešus vie- 

I noje srityje sušaukdavo visus aplinkinius 
_ | žmones ginti.

(Bus daugiau)

Ir

PER TVORA
PASIDAIRIUS

štai kokią gromatą ga
vau Gruodžio 17 dieną:

Gerb. Asile! Mes socia
listai ir komunistai savo 
pastarame susirinkime mu
sų tveriamo darbininkiško 
susivienijimo v i e n b alsiai 
nutarėm suteikti Jums mu
sų organizacijoj garbės na
rio titulą. Podraug prašo
me užimti musų garbingoj 
organizacijoje Prezidento 
vietą. Mes visi galim būti 
asilais, bet prezidentaut tai 
tik atradome Jūsų “asabo- 
je” tinkamiausi tvarinį.

O iš antros “pričinios” tai 
yra kad mums patinka Jū
sų darbavimasi vien tik už 
garbę, ne už pinigus. Už
tai mes Jums ir garbės na
rio titulą duodam.

Pasitikėdami kad neat
mesk musų prašymo ir visų 
kitų Jums teikiamų malo
nių, lauksim nuo Jūsų prie
lankaus atsakymo.

Pasiliekame iki pasima
tymo, lenkdami savo galvas 
žemiau jūsų uodegos, kuri 
randasi anoj pusėj tvoros, 

su pagarba
Laikinoji Taryba ir nariai.
Atsakymas. Brangus idė

jos draugai! Vardan revo
liucinio proletariato, jūsų 
propoziciją priimu ir pasi
žadu dirbti didesniam dar
bininkų mulkinimui, kad jie 
ir dieną mislytų ii- naktį 
sapnuotų jog jau rytoj at
eis žadamas’ žemiškas ro
jus.

DAINA APIE ASILĄ
Mano brangus Broli Asi

le. Tu pereitą sykį prašei 
kad mes tavo garbei para
šytume gražių dainų. Tai
gi štai aš siunčiu tau gra
žią dainą, kurią aš išmisli- 
nau ir sugalvojau pats 
niekeno pagalbos:

Asile, asile, 
durnių karaliau,

Be tavęs “svietas” 
apseit negal,

Juokias iš tavęs 
visi ik valios,

Dėlto kad razums 
prilygt negal.

Jeigu aš bučiau 
asilas pirmas,

Kas butų 
įspėk?

Draugu ti 
lengva

Reik tik ausis 
tau pridėt.

Asilas mokytas, 
asilas durnius,

Asilas turtingas 
ir beturtis.

Visi mes tokie 
gudrasmęgeniai

Kaip tie ilgausiai 
pro-asilail....

Mulas.
Ačiū, brolyti, už tokias

gražias eiles. Tu turi pri
gimtą poetišką talentą eilių 
rašyme. Prašau parašyti 
daugiau.

antras —

mielas, 
įspėti,

be

Pavojingas Merginos šposas
Po pasikalbėjimo su Ulele, Juodytė i 

būtinai pasiryžo priversti Ramojų pas ją 
atjoti, ir štai ką ji sugalvojo: ’į

Vieną vakarą, iš savo pilies Ramojus' 6820 Superior Ave.

SAI’XIXYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
Cleveland, Ohio

Komunistai užėmę Rusi- 
siją, žudė buržujus, ardė 
ir griovė viską kas buvo jų 
pastatyta, padarymui vie
tos dėjimui pamatų daili
ninkų rojui būdavot!. i

Dabai', darbininkų krau- Į 
j u molį maišydami, stato nei 
darbininkams rojų, bet sau

I’ Č r ' ' 'I 
gerybes, kad galėtų pravir- 

l.šyt kapitalistus pelnais.

I Gavau labai gražų laišką 
nuo mano draugo B. Gal- 
kaus iš Worcester, Mass. 
Ačiū, drauguti, aš labai ne
noriu kad darbininkų “va
dovai” man į ausis apie ro
jų kalbėtų, o iš kišenių 
abiem rankom mano kruvi
ną procę sau kabintų.

Jonas Pruseika iš Brook- 
lyno rašo: Gerb. Drauge! 
Skaičiau pereitame num. 
tavo Kibirkštyse apie Mi- 
čiulio pavaišinimą bolševi

ku oj ančių Sandariečių kaip 
dielėms druskos ant uode
gos užpilant. Iš kur drau
gas žinai kad druska užpil
ta dielei ant uodegos turi 
kokį nors efektą?

Dzūkelis Galingesnis
Aną dieną Jurgis Žemai

tis gyrėsi savo draugui Mi
kui Dzūkeliui:

— Šiandien turėjau dide
lį atsitikimą!

— Na, na? — Dzūkelis 
nustebo.

— Tikrai; aš išbėgau į 
vidurį gatvės, iškėliau abi 
rankas aukštyn, ir sulai

kiau bėgantį nuo veži] 
arklį.

— Tai niekis, — Dzūke] 
tarė Žemaičiui; — ar, žin 
ką aš anądien padariau?

— Ne. o ką?
— Atsistojau ant gatv 

kampo, iškėliau aukštyn t 
vieną pirštelį ir susta 
džiau bevažiuojantį taks 
kebą! 1

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU 
25 centai.

REIKALAUKIT “DIRVOJ” 
6820 Superior Ave. Cleveland, I

Pratęsti Telefonai

yra atsakanti švenčių dovana
—Nes jie sutaupo laiką ir žingsnius Motinos, jai at- 
• sakinėjant pašaukimus. " . .
—Nes jie yra patogus prie svečių, kurie džiaugsis tu

rėdami telefoną po ranka kambaryje kada reikia pa
sinaudoti—paprastai Įrengiami prie lovos.

—Nes jie galima naudoti visos šeimynos reikalams.
—Nes jie yra tipiškas moderniško namo patogumas.
—Nes jie neapima jokio pradinio kašto—vienatines iš

laidos yra tai po 60 centų į menesį už kožną paskirą 
pravedimą ir mokat su telefono bila. Dar turit gana 
laiko Įsidėti prieš Kalėdas.

The Ohio Bell Telephone Company

“...ir štai, žvaigždė, kurią jie matė rytuose 
ėjo pirma jų, iki ji sustojo virš stainelės kur 

radosi jaunas kūdikėlis.”

Visi šios organizacijos nariai 
linki jums linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų

CLEVELAND 
RAI LWAY COMPA N Y aS

TAKE A STREET CAR OR A MOTOR COĄch



FREDA
. Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

ražus Botanikos sodas. — 
pie vaiduoklį dvarininką 

Garliauską.
Freda yra skersai Nemu- 
>, Kauno miesto pietuose, 
orint iš Kauno Į Fredą 
įtekti, tenka pereiti per 
iliąjį (geležinkelio) tiltą, 
iliasis tiltas patatytas ka- 

metu Vokiečių. Bet pu
ldami Kauną Vokiečiai 
tą susprogdino. Delei toj 
larkiai nukentėjo tilto 
durys. Vokiečių įpėdi- 
ai Rusai buvo priversti 
vo naudai tiltą pataisy-

Nuo to laiko tiltas sto- 
stiprus ir tarnauja trau

kiams bei pėstiems vaik
ui.
Taigi, perėję per Žaliąjį 
tą, mes atsidursime Že- 
įsnėjėj Fredoj. Žemuti- 
j Fredoj stovi šarvuotas 
lukinys, yra ir siaurųjų 
ležinkelių dirbtuvės ir 
itpjuvė. Gyventojų ma- 
. Tiesa, paskutiniu metu 
ujakuriai sparčiai stato- 

todel gyventojai pama- 
auga. Tai Žemutinės 

edos trumpas apibudini- 
is.
Dabar lipsime Nemuno 
antu aukštyn ir atsidur- 
ae Aukštesnėjėj Fredoj, 
lipę, mes pamatysime vi- 
eilę kariškų bustų: ka

vinių, sandėlių ir tt. Tai 
I Aviacijos ir Tankų ba

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.
IAUTUVE DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.
'“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų"

O ROSEDALE
'Ory Gleaning Co.f 

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

♦ 4hM‘ •M’ * ** ♦

Garsus Europiškas

IN-EXPELLERIS
iai! Jung. Valstijose

minis linimentas naudojamas 
suvirs 50 metų greitam sus- 
zmui skausmų nuo Neuričio, 
3S Skaudėjimo, Reumatizmo, 
tingio, Dantų Skaudėjimo, 
algijos, Skaudamų ir Susti- 
Muskulų ir Sąnarių.

įerikos vyrai ir moterys gali 
pasidžiaugti, nesą bonką 

Expellerio su Inkaro vaizba- 
itt, kuris tarptautiniai naudo- 
s ir giriamas kaipo skausmų 
imu užmušėjas, dabar kiek- 
s gali lengvai nusipirkti bile 
nėję visoje Amerikoje tik už 
.r 70c.
mkite blogiausj iš visų seną 
mą — Reumatizmą, arba 
liti, Neuralgiją, Mėšlungį, 
>s Skaudėjimą, Dantų Gėli-; 
sisėdanti į kūną Peršalimą— 
Traktuokite kaip kelių minu- 
trynimas su Pain-Expelleriu 
karo vaisbeženkliu urnai at- 
lalengvinimą. Sunku tikėti 
kuris turėjo kankinančius 

mus.
prašai inimui apšlubimo ir 
ėjimo iš pailsintų ir ištam- 
muskulų ir sustirusių sąna- 
galite gauti lygaus linitnen- 
kis darbas nebus jums per- 
s, jokis šokis nebus jums 
is. Jus jausitės begaliniai 
rėjusiti ir pajaunėjusiu, tu- 
i laisvą nuo skausmų kūną 
rsčius, liaunus muskulus ir 
US.
tą patyrę kaip urnai ir efek- 
Pairi-Expelleris su Inkaro, 

ženkliu veikia — daugiau 
met nebandysite save svai- 
u kenksmingais ir vidurius 
inančias vaistais, kad tuo I 
umažinti skausmą. 

talijonas. Gerb. skaitytojui 
gal pasirodys kad Fredoj 
nieko daugiau be kariškų 
bustų ir nėra. Truputį kan
trybės, ir jus tuoj išgirsite 
kas toliau yra Fredoj.

Norėjau tik šiek-tiek su
pažindinti su Fredos aplin
kuma.

Fredoj randasi vieninte
lis visoje Lietuvoje Vytau
to Didžiojo Universiteto 
Botanikos sodas ir Fredos 
sodininkystės, daržininkys
tės mokykla. Jos randasi 
retai pasitaikančioj gražioj 
vietoj. Aplink mokyklos ri
bas yra tvarkingi, medžiais 
bei krūmokšliais apsodinti 
keliai. Už šios svarbios mu
sų ukiui įstaigos yra Bota
nikos sodas. Į sodą priva
žiuojama trimis keliais, iš 
kurių išsiskiria graži beržų 
alėja. Sodas yra aptvertas 
aukšta geležine tvora, kas
sodui išdalies yra į sveika
tą, nes visokie piktos valios 
žmonės galėtų jam daug ža
los padaryti.

Inėjus į sodą, tuoj meta
si i akis nepaprasta tvar
ka. Sodas yra išraižytas 
keliais, kurių svarbiausias 
yra iš abiejų pusnį apsodin
tas įvairiausiomis gėlėmis. 
Po šį svarbiausįjį kelelį vai- 
kšioja sodo uniformuotas 
sargas. Kiekvienas, ypač 
panelės, einant pro šalį su- 
sigundintų ir nusiskinti} 
sau po gėlelę, ir iš gražaus 
įvairiaspalvio gėlyno liktų 
nuskuręs kerynas.

Sode dar yra šiltnamis, 
kame kiekvienas žiūrėtojas 
ir nebūdamas šiltuose kraš
tuose turi progos pasižiū
rėti nežinomų kraštų auga
lų. Prie šiltnamio yra tven
kinys, kur plaukioja vasa
ros metu dvi gražios gul
bės. Žodžiu, Botanikos so
de yra daug ko pasižiūrėti, 
todėl ir žiūrėtojų netrūks
ta, ypač gražiomis švento
mis dienomis, kuomet kiek
vienas turi laiko.

Fredos apielinkės taip 
pat yra gražios. Visur kur 
tik pažvelgsi, žalumynai. 
Čia iš-Kauno atvyksta dau
gelis šeimų, kur padaro sa
vo šeimyninius piknikus. 
Vakarais skamba kareivių 
dainos. Jų paklausyti atsi
randa nemaža klausytojų. 
Jų dainos manau sujaudin
ti} ir tokius kurie jau atša
lę nuo savo kalbos.

Apie Fredą dar yra ne
maža padavimų. Mat, čia 
viešpatavęs žymus savo rū
stumu grafas Garliauskas. 
Žmonės jam ėję baužiavą. 
Po baudžiavos, žmonės at
sikvėpę laisviau. Jis val
dęs milžiniškus žemės plo
tus. Jo žemė siekus net ir 
Garliavą. Garliava jo var
du ir pavadinta. Garliaus
kas gyveno Fredoje. Čia 
buvo jo dvaras. Dvaras li
kęs dar iki šių dienų. Dva
ro namuose dabar gyvena 
paprasti žmonės.

Pasakojama kad Garliau
skas buvęs ir pamaldus. Pa
statęs bažnyčias Garliavoje 
ir Fredoje. Bažnyčios sto
vi ir iki šių diėnų. Jam mi
rus, žmonės turėję daug

baimės. Pasakojama kad 
jis vaidinęsis, tuomet žmo
nės atkasę jo karstą ir nu
kirtę Garliauskui galvą. 
Bet jis nepaliovęs vaidintis, 
tuomet jo nukirstą galvą 
padėję gale j<ojų jr nuo į0 
laiko. nesivaidinęs.

Apie jo vaidinimąsi pasa

skas liepęs truputį palauk
ti, nuėjęs į dvarą ir išnešęs! 
išsigandusiam žmogui tris Į 
rublius. O tais laikais trys 
rubliai buvo dideli pinigai. 
Gavęs pinigus, jis sukirtęs 
arkliams, kad jie ėję kaip 
viesulu nešami, iki pagaliau 
jis parvyko namo.

kojama šis įvykis. Žmogus! 
■važiavęs naktį namo. Jis 
susitikęs Garliauską ir šis 
pražęs jį parvežti namo, 
žmogus žinojo kad Garliau
skas miręs, todėl nors ir su 
baime, jo paliepimą išpil
dė: parvežė jį namo. At
vykus prie dvaro, Garliau

Naudingi - Gražus - Išnašus

Geriausia Dovana

JUS ŠIRDINGAI UŽKVIEČIAME

PASIRINKTI SAVO DOVANAS DEL MOTINOS ŠIOJE

The Electrical League's
NAUJA PARODA

BUILDERS EXCHANGE BUILDING 18th FLOOR
PROSPECT AVENUE SKERSAI UNION TERMIAL

Atdara Kasdien 9 iki 5 Sekmadieniais nuo 2 iki 5 

Inčjimas Visiems Dykai, Nieko Neparduodama

Musų naujas Telefonas: CHerry 2535

KAS NORS TINKAMO KASDIENINIAM NAUDOJI

MUI IR MALONUMUI — KAS NORS KAS PAGEL

BĖTŲ JAI NAMŲ DARBE — KAS NORS KAS SU- 

TAUPYŲ JOS SVEIKATA — KAS NORS KAS PA
DARYTŲ JA LINKSMESNE - KAS NORS KAS JAI 

TIKRAI PATIKS. SUPRANTAMA, TAS REIŠKIA 

KĄ NORS ELEKTRIŠKO!

4 iJą . i 4
PARINKIT DOVANAS SAVO MOTINAI Iš ŠIO SURAŠO

... .Table Lamp .... Cleaner ... .Heater

.... Floor Lamp ... .Warming Pad .. .Culling Iron

.. .. Refrigerator ... .Grill ... .Desk Lamp

... .Washer .... Percolator .... Boudoir Lamps

... . Ironer .... Juile Extrartor .... Health Lamp

.... Dishwasher ... .Toaster .... Clock

.... Food Mixer .. . .Waffle Iron ... .Sewing Machine

Freda pavadinimą bus 
gavus iš dvaro, nes žmonės 
ir dabar dar jį vadina ‘Fre- 
dutės dvaru’.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Tai trumpas Fredos api
budinimas.

Aleksotiškis.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
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EKSKURSANTU
LAIŠKAI

Vis per girtuokliavimą
Lietuvoje prohibicijos įs

tatymo nėra, tat čia žmo
nės girtuokliauja kiek tik 
gali, ir viešai. Pasigėrę mu
šasi, pjaustėsi, šaudosi. Pa- 
sigėrusius kartais miesto 
vagilkos ir apvagia.

Štai Lapkričio 12 d., 12 
vai. nakties, visiškai nusi
gėrusį Jurgį Staniškį iš 
Meškučių kaimo, Šunskų v., 
apvogė. Jis buvo atvažia
vęs į “jomarką”, parsidavė 
kiaulių, gavo pinigų ir pra
dėjo gerti. Užėjęs į vieną 
Mariampolėje esantį resto
raną ir ten pradėjo glamo
nėtis su restoranės tarnai
te. Jiedu gėrė, linksmino
si iki 11 vai. nakties, bet 
Staniškis apsižiūrėjo kad 
jam kišeniuje trūksta 255 
litų. Jo meilužė pasišalino. 
Jis suprato kad tai jos bus 
darbas. Pasiskundė polici
jai, bet policija neturi tik
rų įrodymų ir tik užvedė 
tardymą. Akuks.

Nubaustas už kyšio ėmimą
Mariampolė. — Lapkri

čio mėn. Mariampolės api- 
gardos teisme buvo Įdomi 
byla už kyšio ėmimą. Teis
mo salė buvo pilna žmonių. 
Mat, teisiamas buvo Žyde
lis Tlaksmanas. Prieš porą 
metų jis buvo Šakių miesto 
burmistru ir iš vieno pilie
čio paėmė kyšj. Bendrai, 
jis pats burmistravo stebu
klingai. Juk, kaip teisme 
paaiškėjo, net. nemokė jo ra
šyti, o visgi, buvo burmis
tru. Mokesčius jis rinkda
vo pats vaikščiodamas po 
miestelėnų namus,

■Teismas jį pripažinoį kal
tu ėmime kyšio ir nubaudė 
dviem mėnesiais kalėjimo. 
Bet jis nepasitenkina api- 
gardos teismo sprendimu ir 
už užstatą paleistas duos 
apeliaciją tribunolui.

Akuks.

di-d. Įvyko 
nelaimė 

autobusas, 
per Jonavą-

ant
ap
lipė 
turi

JUST RITE KENNELS
Galit gauti žindukus Boston 

rier šunukus nuo Wonder Dog 
piono MORAN’S OHIO BOY, 
JUST RITE KID šunukai. 
kites

12130 PHILLIPS AVE.
Cleveland

Phone GLenville 6035.

r cam-' 
taipgi 

Kreip-
OO)

Ben BRAZIS Lunch
6400 Superior Ave.

GROSERIAI — RŪKYTOS MĖSOS 
DEŠROS ir kiti produktai.

Ypatingai gaminami skanų; valgiai. 
Kviečiame Šv. Jurgio mokyklos 

moksleivius ant pietų.

Neatsargumo auka
Pas vieną eigulį, Valaiti- 

škių kaimo (Antanavo vai., 
Marįamp. ap.) gyventoją, 
tarnavo tūla moteris. Be
tarnaujant, jos šeimininkas 
dažnai su ja meiliai pasikal
bėdavo, ir pradėjo naudotis 
ją savo geiduliams paten
kinti. Bet ji pasijuto esan
ti .nėščia ir pasiryžo pasi
daryti sau abortą. Abor
tas nepavyko ir ji po dide
lių skausmų Lapk. 14 dieną 
Mariampolės ligoninėje mi
rė. Akuks.

famous the world over

• Pinaud’s
Shampoo

Leaves your 
hair lustrous, 
healthy, and 
not too dry!

| At your dealer s—or send
| .s' for full-size bottle to Pinaud, 

Dcpt.M, 220E. 21 St., New York. 
[We will scud sample bottle free]

Tf^SM

NAUDOK IT 
BULGARIAN HERB

J. C BLASER
Hardwarc 

! 6933 Superior Aye.
Linki linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų 

DUOKIT NAUDINGAS 
DOVANAS

Darom raktus. End. 0280
MOTO R A MS A L IE J U S

Garantuotas motorinis aliejus—
5 gal. kenas $2.50. 1 kvorta 15c.,

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

Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare. 
HEUER and IREY

Naudokit Tikrąjį

(BLOOD) TEA .35c—75c--$1.25
mehyš ir žiedai šiuose'vaiŠtuošė1 stipri-

_ _ . juos karštus išvarymui nuodų iš siste
mos ir pagelbėjimui nugalėt pavojingą šaltį.. Jie turėtų būti kožnuo- 
se namuose—kiekvienas turėtų naudoti juos. Klauskit savo* Vaisti
ninko, arba mes prisiųsim apmokėtu paštų. Didelis šeimynos pake
lis už $1.25. Užsisakykit šiandien. Adresuoki!: ' i-’
MARVEL Products Co., 209 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa..

ALUNTOS AUTOBUSAS 
ĮKRITO Į UPĘ 
Rašo J. Kiaušas 
(Pittsburgietis) ,

Lapkričio 11 
dėlė autobuso 
Aluntos-Kauno 
ėjęs iš Kauno
Ukmergę, iš Ukmergės iš
vyko 7 v. vakaro. Nuo Uk
mergės Į Aluntą važiuojant 
yra taisomas tiltas per upę 
Virintą ir šalę plento yra 
padarytas laikinas tiltas.

Sm'arkiai važiuojant iš 
’kalno į pakalnę autobusas 
užbėgęs ant tilto paslydo ir 
virto į upę su visais kelei
viais, kurių buvo "septyni. 
Iš jų penki prigėrė, o du iš
sigelbėjo. Autobuso savi
ninkas nors išsigelbėjo var
giai bepasveiks, sunkiai su
žeistas patalpintas ligoni
nėj Ukmergėje. Antras iš-j 
sigelbėjęs tik biskį apdras
kytas.

Iš penkių mirusių du yra 
Žydai iš Aluntos; Aluntos 
Draugijos Krautuvės vedė
jas Podžius, kuris vežėsi iš 
Kauno prekių; žuvo auto
buso šoferis- ir viena pane
lė, irgi Aluntiškė.

Žydas Markelio sūnūs bu
vo išsilaužęs iš autobuso ir 
bandė plaukti, bet apsižiū
rėjęs kad jo. tėvas palikęs 
autobuse, plaukė atgal ir 
tėvą gelbėt, kurį vežėsi na-, 
mon iš ligoninės; bet plau
kiant peršalo ir pats prigė
rė. Kiti neturėjo progos iš 
uždaro autobuso išlysti.

Antras iš išsigelbėjusių, 
lengvai sužeistas, yra kari- 

jninkas, su kuriuo kalbėjaus. 
Visi žuvusieji yra mano pa
žystami. Gaila žmonelių.

Žmonės kalbėjo kad buk 
šoferis buvęs girtas, bet 
daktarai darė skriodimą ir 
patyrė kad nebuvo girtas. 
Jam truko galvoje gyslelė, 
todėl jis negalėjo sukontro
liuoti autobuso toje nelai
mės pakaklėje, kur jų lau
kė pražūtis.

Aš tuo pačiu autobusu tik 
diena prieš nelaimę gryžau 
iš Kauno Į Aluntą, o sekan
čią dieną' jau atsitiko ta di
džiausia šios rūšies Lietu
voje nelaimė. Net ir mane 
šiurpas 'pakrato tą- įvykį 
prisiminus.

Daug autobusų kursuoja 
tarp--Kauno-ir šios dalies 
Lietuvos, bet vis žydų ran
kose. Sis autobusas ’ buvo 
Lietuvio, P. Skujos, Aženių 
kaimo, Skemonių valsčiaus,! 
ir tas pats buvo nelaimin
gas.

APIE ALUNTĄ
Alunta yra nedidelis mie

stelis Utenos apskrityj, bet 
labai gražioje vietoje, 
gražios aukštumos, ir 
link miestelį apsijuosia 
vardu Virinta, kuri
gražius antkrančius, alks
niais ir taip medeliais ap
augusius. Alunta atsižymi 
savo dideliais turgais, nes 
čia privažiuoja iš visų pu
sių pirkliai ir pirkėjai: iš 
Utenos, Anykščių,’ Molėtų. 
Labiausia čia perka linus.

Miestelyje yrą nemažai 
Įstaigų, yra smulkių prekių 
krautuvių net 25, viena vai
stinė, keturios valgyklos, 
viena valstybinės degtinės 
parduotuvė, gaisrininkų įs
taiga, šešios kepyklos, .poli
cijos nuovada, paštas, tele
grafo ir telefono įstaiga, 
Ūkininkų bankas, puiki di
delė mūrinė pradžios mo
kykla, turgavietės rinkoj y- 
ra didelis muro narnąs, ku
riame sutelpa pieninė, ar
batinė, katalikų draugijos. 
Yra keletas kurpių, neku
rtose dirba po keletą dar- j f 
bininkų. Žydai turi pasi- ¥ 
statę naują puikią sinago- į

Aluntos bažnyčia yra au
kšta, mūrinė ir stovi ant 
aukšto kalnelio, kuri kožno 
praeivio akį patraukia savo 
gražumu ir aukštumu, su 
dviem bokštais. Bažnyčia 
labai graži ir didelė, turbut 
gražiausia visoje šioje apie- 
linkėje. Iš kur tik važiuoji 
į Aluntą, jau už 13—14 ki
lometrų pradeda matytis 
balti bažnyčios bokštai.

Miestelis švarus, visas iš- 
grystas.

Turgai atsibuna pirma
dieniais. Privažiavimas iš 
visų pusių geras, keliai ge-

Alunta yra labai nuken
tėjus laike karo ir po karo 
nuo Lenkų ir nuo bolševi
kų, kurie išdegino daug 
trobėsiii Aluntos pietinėje 
dalyje. Nukentėjo daugiau
sia ūkininkai: neteko tro
besių ir sodų, kuriuos išde
gino negeistini bolševikai, 
žmonės ir dabar ne su ge
ra širdžia mini tuos nieka- 
dėjus.

¥
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Telefonai Namų
773 KEnniore 4740.W

J. KERŠIS
Standard Trust Bldg, 

teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatą 
Collįster, Stevens ir

Kurzenberger
Su visais teisiu reikalais Lietu
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 

prie musų.

•Ofiso
M A in

P.

į

Akrono Naujienos
šis ir tas

Gruodžio 8 d. Veroniką 
Paltarokienė, buvusi Balsie
nė, gavo teisme atsiskyri
mą nuo savo vyro. Ji augi
na savo vaikus. Vyresnėj i 
duktė lanko high school.

Jurgis žemaitis serga, 
gydosi namuose.

Biznierius Jonas Apšega 
sugryžo į Akroną, čia užsi
dėjo plaukų kirpyklą. Ap
šega yra Lietuvių ir sve
timtaučių mylimas.

Gruodžio 6 d. pas Akro- 
niečius lankėsi su reikalais 
muzikas V. Greičius iš Cįe- 
velando.

Rumbučių duktė Stella 7 
d. Gruodžio turėjo paminė
jimą savo gimtadienio savo 
tėvų namuose. Dalyvavo 
daug Lietuviškos jaunuo
menės, visi gražiai žaidė. 
P-lė Stella yra gabi Lietu
vaitė, lanko high school, ir 
gražiai kalba ii’ rašo Lietu
viškai.

Muzikantas R. Jurevičius 
persikėlė gyventi kiton vie
ton.

Goodrich gumų dirbtuvė 
Lapkričio 26 d. paleido nuo 
darbo visus pavienius vy
rus, palikdama tik vedusius. 
Aniems liepė gryžti darban 
Sausio 6 d. Atėjus Sausio 6 
dienai, klausimas ar jiems 
bus darbo, jeigu darbai ne
pagerės.

“Katriutės Gintarai”. Po 
naujų metų, Sausio 10 d., 
čia ruošiamasi pastatyt sce
noj gražus veikalas “Kat
riutės Gintarai”. Vakarą 
rengia RLKSA. 178-ta kuo
pa, atvyks veikalą pastaty
ti artistai iš Clevelando.

Toliau bus pranešta apie 
tai plačiau.______________
GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstu, 
kepenų ir pūsles bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopulcri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodūs. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

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

S. Ambroziak Endicott 2191

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.Keliautojas.

Mes Patartam
Išegzaminuot Kaminus

PERSIT1KRINKIT AR VISOS IŠEIGOS LAISVOS

I
 ADOLPH C. JAKUBS I 

(Adolfas C. Jakubauskas) 
Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 

Balzamuotojas. 
Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — n 

Telefonas ENdicott 1763

6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio B
•funiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  ̂
= Telefonas HEnderson 5539 |

| SCHOTT MOVING CO | 
= Perkraustytojai Į kitus miestus ir vietoje = 
= 6103 Superior Ave. Cleveland, O. =
| Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje = 
= Adresas: 6804 Whitney avė. §

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji, 
Pasinaudokit musų žema '

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnes išvalyt ir išprosyt
Siutai išprosyt ■ • •
Kelinės išprosyt
Skrybėlės išvalyt

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25

kaina:

50c

aukštyn 
Moteriškos skrybėlės išvalyt :50c

SIUTAI IR OVERKOTAĮ
Dabar laikas, užsisakyti sau 

naują Siutą ayba Overkotą '—- 
kainos žemos — nuo $35 aukš
tyn. Niekur kitus negausit to
kio puikauą, darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

P^amų apšildymo priemonės dirba 
visomis galėmis žiemos laiku. Ap- 

sižiurėkit, nepaisant koki kurą jus 
nenaudotumet.
Gazo šiluma galima automatiškai kon
troliuoti, kas, suprantama suvaldo' ei- 
kvojimąsi ir perkaitimą, bet gazas rei
kalauja tinkamų aplinkybių jo degi
nimui ir vienas iš tų yra

Gazas tuo atžvilgiu yra kaip ir kiti 
visokie kurai.

Atsakanti Kaminai Dujų Išėjimui 
ir kad Skylės butų Laisvos

Kartais sutrukę plytos, pelenai, arba 
suodžiai susidėję iš kito kuro užkimš 
dujų išeigas arba kaminus. Paukščių 
lizdai taipgi pasitaiko užkemša kami
nus. Pečiaus paipos pergiliai įkištos 
Į kaminą, arba nedakištos, taipgi pa
vojingos. Kartais rudis sugadina pai- 
pas.. Apžiūrėkite

KUOMET ABEJOJATE, ŠAUKIT

GAZO KOMPANIJĄ

THE EAST OHIO GAS CO
Eaąt 6 th and Rockwell 

Phone MAin 6640
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Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

‘Kalėdos Lietuvoje”, ši sek-| 
.dienį, nuo 8 v. vakare, Good- 
h auditorijoj atsibus keleto 
itų perstatymai Kalėdų arba 
čių kaip jos buna švenčia- 
>s jų. šalyse.
Lietuviai statys trumpą vei- 
luką, specialiai Karpavičiaus 
rašytą, “Kalėdos Lietuvoje”, 
inga tik ICc. (Bus Lietuviš- 
? Kalėdų dainos. Goodrich 
ditorija visiems žinoma.

Jurgis Barauskas su šeimy- 
, iš priežasties bedarbės, ap- 
do Clevelandą ir išvažiavo į 
gliakasyklas Maryland 
oje. Jie yra “Dirvos” 
;ojai ir geri Lietuviai.

vats- 
skai-

pa- 
nr., 
nuo 
ap-

Sprogimas. Sekmadienio 
čių ant E. 72 gatvės, 861 
čko smarkus sprogimas, 

išbirėjo langai daugelio
kinių namų, o tas namas kū
lime sprogimas įvyko visai su- 
iautas. Toje 
ug Lietuvių, 
s iš Lietuvių 
,mo gyventojų 

namie.

srityje gyvena 
tik nežinia ar 
nukentėjo. To 
tą naktį nebu-

Ukrainų vakaras. Pereitą 
kmadienį Little Teatre, atsi- 
ivo 'Ukrainų vakaras po globa 
ain 
ate 
ras 
Šis

Dealer Tautų Teatro. Jie 
komediją “Už Tėvą”. Te
buvo užpildytas.
vakaras buvo septintas iš L

lės šio sezono. Tautų Teatras, 
ipgi pasekmingas kaip buvo 
ti.
Lietuviai rengiasi prie savo 
ikaro, kuris įvyks sekmadienį, 
uisio 18 d., ten pat, Mažajam 
jatre. Lietuvių grupė pasek- 
ingai mokinasi veikalą “Ga
mas”, kuris vaizduoja gilios 
inovės Lietuvių kovas su ko- 
ais ten žmogėdžiais, kurie 
ietuvius puldinėdavo ir sako 
idavo žmones, vietoj medžioti 
rėtis ir ėsti juos.
Visame tam veikale yra įpin- 

. graži meilės pasaka, kurią 
^vaidins gabiausi
ii.
“Galiūnas” ėjo 
ys mėtai atgal,
it, tas veikalas turi gražių dai-
ij, kurias atliks visų žinoma 
Aistė Stasė Greičienė. Ji tu-

rolę vaidilutės kuri peržen- 
iis savo prižadus dievams pa- 
iyli vieną vaikiną, bet lyg nu
budimui jos už tai, ji tampa 
nogėdžių pagrobta.
Visi veikale reikalingi artis- 

li jau surinkti ir pasekmingai 
lOkinasi.
Kitame numeryje bus pa- 

<elbta pilnas artistų sąstatas.

vietos artis-

PUIKIOS PRAKALBOS I
Ant greitųjų užvažiavę Cle

veland.?, SLA. komisijų nariai 
Adv. A. Olis ir Adv. J. Borden-1 
Bagdžiunas turėjo prakalbas! 
apie SLA. reikalus. Prakalbos I 
įvyko Lietuvių salėje, ii* nors 
mažai garsintos, į jas suėjo, 
žmonių daugiau negu sueina j 
Puseikos prakalbas, kurias ko
munistai suprakaitavę garsina.

.‘Sekmadienio vakare , paskirtu 
laiku priėjo pilna apatinė salė. 
Pirmiausia kalbėjo Adv. Olis, 
apsakė SLA. iždo stovį ir kaip 
yra su ta paskola kuri prapul
dyta. Pasakė kad tuos pinigus 
yra bandoma iš katalikų išgau- 
gauti, ir kaltininkai yra ne tik 
tas 'kuris 
riė davė.

Antras 
džiunas. 
komunistus, apsakydamas isto
riją nuo skilimo Chicagos sei
me iki šių laikų, kuomet komu
nistai melagingai skelbdami 
turi čarterį (kurio neturi] 
da visas pastangas SLA. 
griauti ir atitraukti narius 
SLA. Griausmingai smerkė 
munistų visus žygius kaip 
SLA. griovimo taip ir..del ..kur
stymo darbininkų prieš šią ša
lį. Išniekino jų raudoną vėlia
vą ir visą komunizmą, bot mu
sų komunistėliai rėksniai, 
paprastai mėgsta larmus 
už menkiausi komunistų 
dinimą, dabar užsičiaupę tylėjo. 
Išrodė kad kalbėtojas atsklei
dė jiems visas jų vadų niekšy- 
stes ir melagystes ir jie, maty
dami savo vadų klastas tylėjo. 
Po prakalbų jie nenorėdami ir 
klausimus davė ir tuoj 
užsibaigė.

Jeigu šiedu kalbėtojai 
žiuotų per kolonijas su 
mis prakalbomis tuoj musų ko
munistai liktų be pasekėjų.

Iš čia Adv. Bagdžiunas išva
žiavo Į Wilkes Barre ir į kitas 
rytines kolonijas, o Adv. Olis 
su žmona gryžo į Chicagą.

Svečiai viešėjo pas Karpavi
čius.

skolino, bet ii- tie ku-

per “Dirvą”
Kurie atme-

Gaukit tikietus. šį penkta- 
ienį, Gruodžio 19. d., nuo 7:30 
ai. vakare įvyks specialis Lie- 
ivių Kultūros Darželio susi- 
'nkiiras išdalinimui tikietų te- 
trųi Sausio 18 d. ir apkalba- 
la kiti su teatru surišti reika- 
ii. Draugijų atstovai privalo 
tsilankyti.

RADIO
Lietuviškas programas

iš. stoties WHK

Cleveland, O.
Nedėlioj, Gruodžio 21

nuo 11:05 ryte.

I. .ž

KALĖDOMS

H

SPORTAS NAUJI REKORDAI Liet. Bony Kuponai

A “B

] Lankėsi pp. Bačiūnai. Trečia
dienį atvyko į Clevelandą žino
mas tautietis veikėjas, Juozas 

|J. Račiūnas su žmona. Jiedu 
i važiuoja per Washingtons į 
| Floridą, kur žiemavos.

rs Apie pp. Bačiūnus “Dirvos”
:o| skaitytojai jau daug žino, net 

ir pereitame numeryje tilpo jų 
atvaizdas. Tai yra garsios Ta
bor Farmos savininkai, kur mu
sų inteligentija važiuoja golfą 
lošti. Taipgi p. Bačiunas yra 
tas kuris padovanojo Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje 10] jis sutinka 
akrų farmą įrengimui senelių 
prieglaudos.

Tabdr Farma ant žiemos už
sidaro ir pp. Bačiūnai i 
džia laiką šiltoj Floridoj. ( 
kada pavasarį, kuomet vėl pra
sidės golfininkų sezonas.

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
‘Dirvą” ir už knygas.

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

GA VO The
Pa

Ohi

kalbėjo Adv. Bag- 
Jis palietė daugiau

jog>1 jug

) (le-
su-

nuo 
ko
dėl

kurie 
kelti 

paju-

,’iskas

perva- 
tokio-

Rep.

Kalėdų ir Naujų Metę 
“Dirva” išeis diena an-

SARKIS VĖL ŠAUKIA VO
KIETĮ SMĖLINGĄ MUŠTIS
Lietuvis smarkuolis kumšti

ninkas Jack Sharkey padavė 
New Yorko valstijos atletų ko
misijai iššaukimą Vokiečiui 
šmelingui, kuris pereitą vasarą 
be jokios kovos tapo apšauktas 
pasauliniu čampionu, stoti vėl 
į kovą ir ginti savo čampiona- 
tą. Atletų 
iššaukimą 
Vokietijoj . 
į 15 dienų

komisija tą Šarkio 
priėmė ir pranešė 
esančiam šmelingui 
duoti atsakymą ar 

i ginti čampionatą

“Dirvos” krautuvėje gauna
ma sekanti nauji rekordai:

VAISTINĖ
Atneškit čia savo daktaro re
ceptus. Mes juos išpildysi'm at

sakančiai sulyg nurodymo.i ACKERMANN’S
DRUG STORE

ant kampo WADE PARK Ave. 
ir East 66th St.

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Salomėja Šileikienė .. Lt. 100
Ona Lozoraitienė .............. 300
Ona Mikutaitienė ......... 400
Aleksandras Lincevičius . 100
Ona Trimirkienė .............. 300
Pteras Jonaitis ......... 200
Marcelė Treigiene ........ 150
Jonas Vitkauskas ........ 150
Antanas Kurauskas .......... 100

Kreipkitės vėl:

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

Ia tl
Ganai
Litini

6820

No.

S
prieš Šarkį.

Smėlingo šešių l'-f.O LIZ;- I , *
pralei-r^as» kuriame jis gali būti liepa-

Gryš liestas, pasibaigė Gruodžio 12

mėnesių lai-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas laikė metinį susirinki
mą Gruodžio 9 d., kuriame ta
po išrinkta valdyba 1931 me
tams. Pirmininkas F. Sakalas, 
pagelb. — V. Vitkaskas, finan
sų rašt — S. Janušaitis, užrašų 
rašt. — A. Puskunigis, iždinin
kas — M. šalčius; iždo globė
jai : J. Vainoravičius, A. Bace
vičius, J. Krunkaitis; tvarkda- 
ris — P. Zuikevičius, Visa val
dyba susideda iš gerų vyrų ir 
visi pasiryžę darbuotis.

Ateinantį metą nutarta reng
ti Klubo 10 metų sukaktuves, 
kam išrinkta ir komisija.

Klubietis.

Delei 
švenčių 
ksčiau, todėl vietiniai galėsit ją 
gauti trečiadienio pavakare vie
toj ketvirtadienio. Kurie gau
na “Dirvą” paštu, prašomi pa
turėti kantrybės,, nes delei dide
lio biznio paštuose su Kalėdi
niais siuntiniais, laikraščiai bu
na suvėluojami. Negavę tą die
ną kaip gaunat paprastai, pra
šom. nerašyti arba netelefonuo 
ti administracijai “kas pasida
rė kad ‘Dirva’ neatėjo?” Dau
gelis tuoj prašo pasiųsti kitą 
numerį, užduodami mums be
reikalingo darbo.

Lietuvių Banko direktoriai 
nutarė už šių metų paskutini 
puslmetį akcinininkams išmokė
ti taip pat 7 nuošimtį.'

The Lithuanian Savings 
Loan Ass’n.

Iš Bollinwood

Buvo gandai kad norima su
rengti kumštynes Striblingo su 
Italu Camera Floridoj, bet tie 
gandai užginčijanti. Buvo sa
kyta kad laimėjęs Floridoj bus 
sustatytas su Šarkiu pavasarį.

Camera yra suspenduotas 
New Yorke ii- jis negali kųmr 
ščiuotis. -Jeigu Smėlingas ne
atsakys į 15 dienų jog sutinka 
vėl su Šarkiu stoti jis bus 
spenduotas.

NAUJI ČAMPIONAI

su-

Bingo. Pereitą sekmadienį 1 
M. M. N. Pagalpos parapija tu
rėjo “bingo" žaislą, kuris davė 
gražaus pelno. Tas pats žais
las bus‘‘atkartotas ir ateinantį 
sekmadienį bažnytinėje salėje, 
18022 N'eff rd. Tai .bus pasku
tinė pramoga prieš Kalėdas.

(Paduodama kas ant vien 
ant kitos rekordo pusės

Kad Pavasaris ateina ir 
Vyrai, Moters, Negirlaukil

Tamošiaus Polka ir .
Panelės Patogumas

Trauk — Simniškio Polka
Ėjo. Mikas — Polka

žemaitėlių Polka ir
Marytės ir Jonuko Daina

šabas Gut — Polka ir 
Lakštutė Polka

Visi išvien Ko nedainuojat
Po Močiutės Vartai:

Mergų Polka ir

Imtynių lauke jau yra kiti du 
čampionai. Sonnenberg pralai
mėjo trumpas- laikas atgal ki
tam,' vai'dtri Don George, Šis 

] dabar vadirtftši sunkiųjų imtikų 
i čairrpion’as.
Į Prūsų Lietuvis- Ričardas ši- 
I katis irgi pralaimėjo' čampiona
tą. Jį nugalėjo Jim Londos, 
kuris dabai- .vadinasi antru čam- 
pionu.

Kailių Siuvinio Mokykla
Merginos kurios nori išmokti ge- 

G'Jraš uždarbis kada: už- 
rno- 
Mo-

ro amato. vfĮ , 
baigi kursą. Vakarinės Klesos 

Priemenė gatava. Kaip ' Še- šiamos dabar. Žema mokestis, 
kinama ir suknių siuvimo, 

niau buvo skelbta apie padidi- 789 E^ST J25TH st 
nimą naujos parapijos vietos, (Durys iš pietų) 
jau ji dabar gatava. Didelis] 
18 per 20 pėdų kambarys arba 
priemenė tapo pribudavota prie 
senosios salės. Tas yra didelis 
priedas, naujai parapijai.

(6)

£

Vilkas Pilkas Polka
iLudvikas Polka

Prūsų Užpuolimas
Vaikelio Polka

Kunigunda Polku
Pelėda Polka

Nalšio Polka
Mano Polka

Šiaučiaus Polka
Jievutės Polka

Lazdijų Polka
Mylimo Polka

Shenandoahrio Polka
Bernelio Polka

Katriutės Polka ir
Klaipėdos Polka

Taipgi yra daug kitų gražių 
muzikos ir dainų rekordų.

Reikalaukite “Dirvoj”
6820 SUPERIOR AVE.

ODOS DIRBINIAI
Odos dirbiniai visokių rusių, 
nužemintas kainas, kaip tai 
niginės, krepšiai, vailzos . ir 
Numažinta 10—25 nuoš. 
reguliarės kainos' laike \ šio 
pardavimo.

OHIO HORSE GOODS CO. 
1762 East 12th St. Cleveland. O.

tt. 
nuo

R

Kalėdoms

Choro praktikos. Kad sutau
pius giedoriams laiką ir išven
gus bereikalingai važinėjimą 
dusyk į savaitę ant praktikų, tomis kainomis, 
bažnytinis choras turės giesmių gos’ 
repeticijas penktadienio vaka- — 
rais tuoj po Šv. Valandos .

Rep.
PARSIDUODA ŪKĖ

42 akrai žemės, su geromis tro
bomis ir ūkiškais įrankiais. Butas 

I su visais įtaisymais: elektros žibu- 
į riai, bėgantis vanduo, suros ir tt. 
Mažas sodelis, 8 akrai ganyklos. 

FONOGRAFAI. SMUIKOS, PI ANAI Vieta labai smagi, prie pat mieste- 
I lio, prie gero, elektra apšviesto ke- 
Į lio. Visi produktai parsiduoda ant 
I vietos. Gale lauko yra įrengta gy- 
I vulių pjovykla nesanti gražų pelną 
, savininkui. Jokių skolų nei “morgi- 
I jių” nėra. Parsiduoda už $4,600. 
jmokėt $1,600, likusi dalis išmokėji- 

! mui lengvomis išlygomis. Ant nuo
savybės mieste nemainoma.
V. S. JOKUBYNAS, HART, Mich.

Visokio išdirbimo 
RADIOS

Pajieškojimai
Kiekvienam .“Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas syki Į metus patalpi

nama dovanai.

KAMBARIAI ANT RENDOS
619 East 97th st., 5 kambariai, su 

visais įtaisymais, šiluma ir tt. Ren- 
da prieinama. Raktas ten pat vir
šuje. \ - • (52)

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

kuri bus papuošalas ir ilga atmintis. 
Šių dovanėlių1 randasi musų krau
tuvėje didelis rinkinis. Nuo Gruo- 

i džio 6 d. viskas parsiduos numažin- 
Nepraleiskite pro- 

o sutaupysit daug pinigų.
P. ŠTAUPAS

16704 Superior av. Cleveland, O. I 
Telefonas FLorida 2G10-R.

AKORDEONAI ir tt.
Kainos pas mus žemiausios.

Pas mus duodama ant kredito kuris • 
jums prieinamiausias.

Patarnavimas yra pirmos klesos.
15 metų tame biznyje.

HOEDL’S MUSIC HOUSE
7412 St. Clair Avenue

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 dideli džiaugsmą. Specialiai 
pigios kainos dabartiniu laiku.

Mirė. Gruodžio 16 d. mirė I . .. , . . r • • • i i
sena Clevelando gyventoja, Elz-| Visokis fotografavimo srityje darbas yra musų 
bieta Reveltienė, nuo 1216 E. 
168 st. Laidojama penktadienį 
iš šv. Jurgio bažnyčios. Liko 
vyras ir suaugę vaikai. Ji bu- 

I vo apie 62 m. amžiaus.

and

Cleveland® miesto tarybai pa
siūlyta sumanymas Įvesti pen
kių dienų 'į savaitę ir šešių va
landų darbą, kad padarius dau
giau vietos kitiems dabrinin- 
kams prie įvairių miesto darbų.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P, MUL.IORIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

speciališkumas.
A. S BARTKUS, Savininkas

! I 97 E. 79th Street . Henderson 3535
SĮIIIIIIlilIlIlIlĮllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllll''

I KALĖDINĖMS DOVANOMS
E Vyriški kaklaraikščiai dėžėse...............po 50c 75c ir $1 =

.. 10c 15c 25c 35c 50c E 

.... 25c 35c 50c $1.00 E 
25c 39c 50c 75c $.100 E 

... . 75c-$l, $1.95, $2.95 =
| PAS MUS YRA LIETUVĖ PATARNAUTOJA Ę
Į GEORGE L. SCHLATHĖR |
:................ 6616 Wade Park Avė. |
’diiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiimiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiii?

Vyriškos nosinės dėžėse ........
Vyriškos kojinės dėžėse...........
Motiriškos nosinaitės dėžėse.. 
Moteriškos pirštinaitės dėžėse.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau Petro šatuno, 

Clevelande. Mano pažys 
riu susirašinėti. Prašau 
sišaukti arba kas žino 
pranešti. Rašykit:

S. K. 
11351 Nagel St. Hamtr

JO antr

mek, Mich.

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

J. Ramoška
926 Lane St. (52) Akron, O.

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

A ” 6820 Superior Ave.JJjL V A V Cleveland, O.
< i i i- i < i- ♦ i t i- i

r 4 rt £ O < S®; itili £ 0'0 ♦

LIETUVIŲ BANKAS
Išreiškia visiems savo akcininkams, depozi- 
toriams ir šios Įstaigos rėmėjams —
Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
THE LITHUANIAN SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
6712 Superior Avenue

o'oooo n
JEWELER

Dr. S. T. Tamošaitis6

$500 savaitinių 
Greta dideles

Matykit

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

ta.
ma pigi.
Professor avė.

PARSIDUODA
15910 St. Clair avė., delikatesų, 

cigarų, mokyklos reikmenų krautu- 
ineigų garantuo- 
mokyklos. Nuo- 
Zimerman, 2287

X

For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs and 
more serious dis
eases of nose and 
throat.

4. <•

S

SERGANTI ŽMONĖS 
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
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. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegza minuoja.

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

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

Kampas Superior Avenue
TELEF. HENDERSON 8068 

(Virš Lietuvių Banko)

For pyorrhea

f
I

Didžiausia Clevelande Lietuviu Radio 
Parduotuve

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, 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. SMEDLEY, SPECIALISTAS

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

N edeldiemnia nuo 10 iki 1. - - - „ ?
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