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Sovietų Premjeras|
Rykov Atstatytas

CHINIJA NAIKINA 
KOMUNISTUS

šanghai, Gruodžio 22 d. 
Nacionalistų kariumenės 
Susirėmimuose su komu
nistų plėšikui gaujomis iš
žudė 2,000 komunistų pas 
Ningtu ir 2,000 kitų ko- 
mmunistų pas Tsingših.

» " * K

II 1930 M. DERLIAUS
VERTĖ

i Suv. Valstijų agrikultu-

KRAUGERIO LENINO 
MAUZOLEJUS

-------------------------------* _______ _
..... IŠMESTA DAUG KI-

DARBAI TV AUKŠTŲ KO- 
IR DARBININKŲ ŽINIOS Į MISARŲ

Fordas sulaikė darbus. Maskva. — Gruodžio 20
Detroit. —Iš priežasties in
ventoriaus surašymo tapo 
sulaikyta darbai iki Sausio 
5 d. River Rouge Fordo dir
btuvėse.

tapo atstatytas iš vietos žy
mus komunistų veikėjas ir 
pirmininkas Liaudies Komi
sarų Unijos tarybos, Alek
sėj I. Rykov. Ta vieta skai

,| SUOMIAI NUBALSAVO 
“SAUSAI”

Suomijoj jau 11 metų 
kaip gyvuoja prohibicija.

I Šiose dienose seime buvo 
I įnešta pasiūlymas leisti ga- 
I minti ir pardavinėti 2.25 
stiprumo alų, bet 99 balsais 
prieš 86 sumanymas atmes
tas. Dabar Suomiai gali

Chinija kariauja jau nuo 
1912 metų, kada išversta 
Mandžu dinąstija. Tačiau 
šį rudenį ir dabar tenai pa
dėtis žymiai pasitaisė, ka
ringi generolai liovėsi nau
jus karus užgesti. Vienati
nę betvarkę kelia plėšikų ir 
žmogžudžių gaujos, komu
nistų vadovaujamos ir re
miamos Maskvos pinigais.

ros departmento surinkto- 
Įmis žiniomis, 1930 metų vi
sos šalies ūkių derliaus ver
tė nustatyta $6,274,824,000. 

Į 1929 metų derliaus vertė 
I buvo nustatyta $8,575,420,- 
000.

1930 metais apskaitliavi- 
mai paremti ant derliaus iš 
366,507,000 akrų ploto, o 
1929 m. nuo 364,522,000 ak
rų ploto.

tosi kaipo sovietų Rusijos
Streikas tęsiasi. Danville, 

Va. — Audėjų streikas tę
siasi ir galo nesimato. Dar
bininkai pasiryžę kovoti iki 
paskutines, nors nežino ko
kis bus galas. Audinyčiose 
dirba streiklaužiai, kurie 
ir -gyvena jose, neišeina nei 
permainai, kadangi ’streike- 
riai juos užpuldinėja.

Streikas kilo del numaži-

premjero vieta. Bet Ry
kovas nesutiko su Stalinu ir 
Stalinas su juo, todėl Stali
nas prašalino ji iš premje
ro vietos.

Neužilgo Stalinas išmetė 
Rykovą ir iš Politbiuro, to
kiu budu Rykovas tapo iš
mata, negeistinas dešiniojo 
sparno komunistas.

Tuo pat tikslu išmestas iš

gerti skystimėlį tik 1.6 nuo
šimčių stiprumo.... Ir ka
da tu žmogus gali pasigert.

nimo 10 nuoš. nuo algų.
Streikeriai sudarė skyrių 

Amerikos Darbo Federaci
jos ir ši Federacija jutos re
mia.

Automobilių darbai page
rėjo. Detroit. — Šiuos me
tus baigiant nekuriose au
tomobilių išdirbystėse dar
bai pagerėjo.

Chevrolet kompanija ne
senai pasiskelbė kad ji ga
rantuos darbo del 30,000 
darbininkų iki pavasario, ir 
dabar jos dirbtuvėse dirba 
29,953.

Hudson-Essex dirbtuvėse 
dirba 10,031, vietoj 3,500 še
šios savaitės atgal.

Sako gelžkeliečiai vieny
sis su A. Darbo Federacija. 
Pasklido kalbos kad ketu
rios didžiosios gelžkelių 
tarnautojų unijos tariasi 
prisidėt prie Amerikos Dar
bo Federacijos.

Jeigu tas planas įvyktų, 
prie Darbo Federacijos da- 
sidėtų 500,000 narių dau
giau ir sujungtų Suv. Vals
tijų ir Kanados darbininkus 
Į tvirtą kūną.

Yra dar šiokių-tokių keb
lumų kurie neprileidžia prie 
susivienijimo, bet tie keblu
mai lengvai prašalinami.

vice pirmininko vietos iš vy
riausios ekonominės tary
bos M. Tomskis.

Su Rykovu ir Tomskiu iš- 
I mesti iš vietų dar keli auk
šti komisarai .

Stalinas sodina Į svar
biausias vietas tik tokius 
kurie jam lankstosi ir klau
so jo kaip avinai. Kurie 
turi savo nuomones ir per
mato dalykus kitaip tie tu- 

Iri eiti laukan.
Rykovo vieton paskirtas 

Iv. Molotov.
| Rykovas buvo žymus ko
munizmo apaštalas, nes jis 
užėmė Lenino vietą po jo 

I mirties.
Aišku kad Rusijoje kas 

inors negero dedasi, ir ateis 
laikas kad prasidės žudynė 
tarp valdančių carų ir pra
šalintų, pažemintų veikėjų.

BUDAVOS MILŽINIŠKĄ 
TVENKINĮ

Balandžio 10 d. bus pra
dėta darbas prie budavoji- 
mo milžiniško tvenkinio. Jo 
įrengimui valdžia paskyrė 
$165,000,000, o dar apie tiek 
turės dadėti valstijos kurios 
turė£ naudos iš to tvenki
nio. Visas darbas atsieis į 
$300,000,000. Tvenkinis bus 
užvardintas Hooyei'o yąrdu. 
Prie jo bus darbo del apie 
3,000 darbininkų.

Tvenkinis bus ant Colo
rado upės, ties Black cany
on, turės 727 pėdas aukščio, 
650 pėdas storio apačioje ir 
43 pėdas pločio viršuje. Il
gis bus 1,180 pėdų.

Jie jau kelintas mėnuo vei
kia tokiose srityse kur val
džia neturi kariumenės ar 
nespėja pasiųsti.

Bet ir tiemis artinasi ga
las. Generolas Kai Šek tu
ri 300,000 gerai disciplinuo
tų kareivių veikiančių prieš 
komunstų plėšikiškas gau
jas ir pasitiki su jais grei
tai apsidirbti.

Komunistų plėšikų gaujos 
išžudė tūkstančius nekaltų 
žmonių savo užpuolimais 
ant miestų. Bet Chinų ka- 
riumeiįė, šiose; dienose pra
dėjo juos apsupti ir visiems I 
padarys galą. l

N acionalistų kariumenei 
užėmus komunistų tvirtovę 
Pingkiang, 200 komunistų 
užmušta.

KIEK ŪKIAI TURĖJO 
NUOSTOLIŲ

Agrikultūros departmen- 
tas surinkęs žinias iš perei
tos vasaros ūkių nuostolių 
del didelės pagados, prane
ša kad bendrai ūkininkai 
nukentėjo ant $2,400,000,- 
000. Pinigiški nuostoliai bu
vo 80 nuoš., lyginant su 1929 
metų pardavimo kaina.

Svarbiausių javų produk
cija šymet buvo tokia:

Kukuruzų 2,801,048,000 
bušelių; vertė $1,378,874,000

Kviečių 850,965,000 
bušelių; vertė $517,407,000

Vatos 14,243,000
rišulių; vertė $374,044,000

Avižų 1,402,026,000
bušelių; ve/tė $453,973,000

'Rugių 50^34,000
bušelių; vertė $20,895,000

Miežių 325,893,000
bušelių; vertė ■ $129,137,000.

Maskvoje baigtas statyti 
jmauzolejus atminčiai sovie
tų pirmojo caro, Lenino — 
tai yra milžiniškas granito 
kalnas, kuriam išbudavoti 
išleista milijonai rublių ir 
ėmė darbo ir vargo šimtų 
darbininkų per 16 mėnesių. 
O jame patalpinta tik kau
leliai penkių pėdų ir kelių 
colių buvusio žmogelio, nie
kuo neužsitarnavusio žmo
nijai, kaip tik pasižymėju
sio kraugeringumu. Leni
nas, užėmęs Rusiją valdy
ti, per kelis metus iššaudė 
milijonus žmonių. Tegul ne 
jis pats šaudė, bet jo įvesta 
šalyje dvasia to reikalavo 
ir visi jo karščiausi pase
kėjai ir garbintojai rado di
džiausio pasitenkinimo ga
lėdami išžudyti milijonus 
žmonių kurie kitaip mąstė.

Leninas kovojo už darbi
ninkų reikalus, sako dar ir 
dabar tebesapnuoją jo pa
sekėjai. Bet ką gero darbo 
žmogui jis padarė? Rusi
joj susikūrė nauja despoti- 
škiausios rūšies autokrati
ją, kur, viršūnių įgaliotų, 
paprasto nusigėrsusio komi
saro žodis yra įstatymas ir 
kur žmogaus gyvastis yra 
niekas.

patys smerkė kitų mauzo 
jų statytojus ir niekino tu 
kurių garbei pastatyta, 
patys nieko kito nėsugalv 
jo kaip tiktai pamėgdžk 
tuos kurių sistemą griovė

KAIP GYVENTOJA 
DAUGINASI

Tautų Sąjungos valdyl 
sako kad ant visos žem 
žmonių skaičius didinasi ] 
50,000 kasdien. Dabar a; 
visos žemės esą apie 2,00( 
000,000 dūšių, po dvylil 
ant kožno ketvirtainio kil 
metro.

Australija rečiausia a 
gyventa, jai išpuola vieni 
žmogus ant kilometro; pi 
tų Amerikoje keturi žm 
nes ant kilometro; Afriko, 
penki; Šiaurinėj Amerik 
šeši.

Azijoje ant kilometro i 
eina po 21 gyventoją, Eun 
po j net po 45.

Dar smulkiau skaitar 
Saksonijoj ant kilometi 
išeina po 300 gyventojų, 
New Yorke, Londone ir k 
tuose dideliuose miestuos 
išeina po apie 10,000 duši 
ant vieno kilometro!

Vienas Vokietis moks! 
ninkas sako kad ant žemi

Pennsylvania gelžkelio li
nija paskyrė $15,000,000 su
mą dirbimui naujų bėgių Jr 
kitų gelžkelio reikmenų tai 
linijai.

Pittsburgo sričiai tenka 
didelė dalis to darbo: Brad
dock dirbtuvėse bus darbo 
del apie 5,000 darbininkų 
bent trims mėnesiams.

NEPRITARIA ATEIVY- 
BĖS SULAIKYMUI

Washington. — Senato
rius'Reed patiekė sumany
mą uždaryt visiškai ateivy- 
bę į šią šalį ant dviejų me
tų delei prasiplėtusios be
darbės, įleisti tik Amerikoj 
gimusių gimines.

Darbo sekretorius Doak 
ii' valstybės sekretorius 
Stimson tam priešingi, nes 
sukiršintų šią šalį su kito
mis valstybėmis. Stimson 
pritaria sumažinimui atei- 
vybės ant 90 nuoš.

GATVĖS BUS GRYSTOS 
GUMU

Daugelyje vietų Ameriko
je daroma bandymai grin
dimui gatvių gumu vietoje 
akmenų ar plytų ar mesfal- 
to. Mat, gurno kainoms pi- 
gėjant ir didėjant jo gamy
bai norima įvesti grindimas 
gatvių gumu. Pirmiau ne-| 
davė gerų pasekmiij tie 
bandymai. Bet dabar pa
daryta naujas būdas, kuris 
vėl bandoma. Sakoma kad 
gumas yra - švaresnis, išna
šesnis, sumažina barškėji
mą, ir, suprantama, mink
štesnis.

Viena iš svarbiausių už
duočių šiame dalyke yra tai 
kaip prisegt ar prilipyt gu
rno šmotus prie apačios kad 
nesikilnotų ir kas nors už
simanęs išsiėmęs nenusineš- 
tų sau.

400 ŽUVO VULKANO 
IŠSIVERŽIME

Londonas. — Pranešimai 
iš Javos salos sako kad iš
siveržus iš vulkano Merapi 
verdančios sieros srovėms, 
žuvo apie 400 gyventojų.

ISPANIJA REIKALAUJA 
GRĄŽINT SUKILIMO 

VADUS
Madridas. —Ispanijos vy

riausybė pasiuntė Portuga
lijai reikalavimą išduoti ten 
atsidurusius kelis revoliuci
jos vadus. Karaliaus val
džia paėmė viršų, sukilimas 
tuo tarpu numalšintas, ne
žiūrint kad dar kaip kur tę
siasi streikai.

Vyriausi Ispanijos respu
blikos vadai yra lakunai-or- 
ląivininkai. Dvylika jų iš
lėkė orlaiviais iš šalies ka-i 
da matė nelaimės.

Trys užmušta. Paryžius. 
Dirbtuvės sprogime netoli 
Moncioux užmušta 3 dar
bininkai. Išsyk manyta kad 
užmuštų bus apie 40, nes 
sprogimas buvo didelis.

Darbininko gerovei Leni
no įkurta valstybė nieko ne
padarė: įvesta kalėjimo ne
laisvė, vergija, kur nėra žo- 

’ džio noriu ar ne, patinka ar 
ri būti atlikta 

Nuo

galėtų sutilpti ir pragyvei 
ti bent 9,000,000,000 žm< 
nių.

BARA RAŠYTOJĄ 
SINCLAIR LEWIS

Dr. R. L. Lyman, Chica- 
gos universisteto profeso
rius išsireiškė kad davimasl*‘w“w ak \ 
Nobelio dovanos Amerikie- ne,_ vls^as. —y
čiui rašytojui Sinclair Le-. į;a’P carai diktuoja. 
wis “yra viena iš tragedi- žmonių atimta žemė, kiek- 
jų”. Dr. Lyman priešingas | vienas turi būti lygus kitam koj kėdėj Balandžio 7 d. 
davimui dovanos tokiam ku- baudžiauninkas ir tylėti jei-j ---------------
ris piešia “gyvenimo šlykš- gu baudžiava ir 
čiausias puses”. • '

Švedų komitetui Nobelio barbariškos sistemos įstei- bežiuose kapitalo net sept; 
dovanų skirstytojams išro- ggjui pastatyta mauzolejus.1 nis bilijonus suvirs ($7,500 
dė kad Lewis rašo labai ge- jjar kas šlykščiau tai kad 000,000).
rai ir jam paskyrė dovaną 
už 1930 metų geriausį lite- 
ratinį kurinį.

Nuteistas numirti. H; 
milton, O. — Charles Kinį 
39 m., už nužudymą sav 
žmonos ir keturių savo va 
ku. Turės numirti elektri:

i tyieu jei- i ■ ■ ——
sunkiausia. Į Suv. Valstijos arba jų p 

Tokios tai nežmoniškos, liečiai turi investinę užn

NAUJAS INDIJAI 
VALDOVAS

Londonas. — Anglijos vy
riausybė paskyrė nauju In
dijos vice-roju ir generaliu 
gubernatorium Viscountą 
Willingdoną, dabartinį Ka
nados generalį gubernato
rių. '

TAI BUDAVOJASI!
New Haven, Conn.— Ya

le universiteto valdyba šių 
metų bėgiu išleido $11,736,- 
761 naujiems universiteto 
budinkams.

Harvard universiteto bu
dinkams šių metų bėgiu iš
leista $10,401,000. Harvard 
universitetas yra Cambrid
ge, Mass.

širšės sukandžiojo. Bra
zilijoj, širšių spiečius už
puolęs vienus namus, mirti
nai sukapojo .penkias ypa- 
tas.

45 PRIGĖRĖ LAIVAMS 
SUSIMUŠUS.

Kopenhagenas, Danija. — 
Migolse juroje susimušus 
dviem Suomijos laivams sa
koma prigėrė 45 žmonės.

DUONA KAIP KUR 
ATPIGO

Nors j a vii kainos žymiai 
nupuolę, bet duonos kaina 
Amerikoje laikosi aukštai 
ii' niekas nesiskubina pigin
ti. Tik kaip kuriuose mies
tuose duona atpiginta po 
centą nuo svaro, kitur pa
didinta kepalėlis bet imama 
ta pati sena kaina.

Duonkepiai sako kad mil
tų kaina visai mažai teatpi- 
ginta, todėl nėra kaip nu- 
mažint kainą nuo kepalo 
duonos. Duonkepiai, išve- 
žiotojai yra unijistai ir ima 
dideles algas po senovei, sa
ko duonkepyklų savininkai.

“SAUSIEJI” RUOŠIASI 
SU PROPAGANDA

Amerikos Biznierių orga
nizacijos pirmininkas skel
bia kad jų organizacija ruo
šią vajų už prohibįciją per 
2,668 dienraščius ir 8,000 
savaitraščių šioje šalyje.

Tam tikslui bus išleista 
trys milijonai dolarių iš jų 
turimo $10,000,000 fondo.

Turbut butlegeriai ir ki
ti turintieji naudą iš prohi- 
bicijos tą fondą sudėjo.

Ateina 1932 m. preziden
to rinkimai, todėl “sausie
ji” nori prisiruošti kad “šla- 
pieji” neišstumtų juos iš 
biznio.
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SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

TRUMPOJ REVOLIUCI
JOJ UŽMUŠTA 57

Guatemaloj, centralinėj 
Amerikoj, sostinėje įvyko 
trumpas susišaudymas ir 
užmušta arba sužeista 57 
ypatos. Bėgyje savaitės Gu- 
temaloj persimainė trys 
valdžios.

“Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokais- 
konvertais) parsiduoda po 5c. Į kitus 
miestus užsakymai nesiunčiama mažiau 
Į;aip penkių (5) laiškų. Prisiųskit 25c 
pašto ženkleliais ir gausit 5 laiškus ir 5 
vokus. Laiškai tinkami draugams, gimi
nėms ir pas mylimas paliktas Lietuvoje.

Pasirinkit iš sekančių (numeriais)

1— Musų Vilnius
2— Musų Šalelė
3 —Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtini Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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DIRVA

orespondencijos DAYTON
—- -----—---- —......p ą ą n T 1IZĖ7C. iaa^s Pu^ Lietuvą ir atplė-

| 1 J gus nuo Lietuvos Klaipėdą
Rašo Žinučių Rinkėjas.

’QRT TRfTl-I knygos, ir viskas kitas.
* Žinoma, reiktų kad val

džia padarytų įstatymą jog 
tūri būti įvesta metriška 
sistema, o panaikinta dabai’

tiių nelaimės su-
Daugelyj vietų iš-
s traukinių perėji
mi arba po apačia j naudojama, kuri nėra hie- 
)a kitų gelžkelių, kur kftur kaip tik Ameri- 
aniĮos valstijoj ne-|koj-e ir Anglijoje.

Bet šis sumanymas vargu 
ras gana pritarėjų.

it geležinkelių per 
) mėnesių 1930 me- 
,i apmažėjo. 1930 
nių ant geležinke- 
skelių buvo 2,995, 
mažiau negu tokiu

1929 m.
per 10 mėnesių j 5,000,000 tonų daugiau ne- 

celių skerskelių už- gn West Virginia, arti- 
,504 ypatos, šymet I konkurentė.^ 
mėnesių užmušta) 

ba 218 mažiau.
etų bėgiu pačiame 
burgo distrikte ta- 
;ta 25 iškelti arba 
gelžkelių skerske- 

iuose jau tikrai ne- 
mušimų ištikti.

Pennsylvania anglies ka
ralius? Minkštos anglies 
Penn. valstijo je 1929 i m. iš
kasta 143,516,000 tonų, apie

la anglis. Anglis 
nonės kūrina yra 
:a darbininkų krau- 
net Pennsylvanijos 
.e kasant minkštą ■ 
i Lapkričio pabai- 
mšta 272 darbinin- 
srnai visą metą už- 
64 darbininkai.
jos kasyklų biuro 
kas skelbia kad tie- 
ir netiesioginu bu
klų mirtys ir sužei- 
tsieina po $20,00,000

Į 1929 m. kasyklos 32 vals
tijose ir Alaskoj davė 534,- 

1989,000 tonų anglies.
Prie to dar Pennsylvani- 

< ja davė 73,838,000 tonų kie
tos anglies.

Visoj anglies industrijoj 
nuo žmogaus per dieną iš
puolė netoli penki tonai an
glies. 1890 metais vienas 
darbininkas į dieną išimda
vo tik pustrečio tono.

1929 m. per visą metą 
vienam darbininkui anglia
kasiui išpuolė po 1,064 to
nus anglies. 1923 m. tik po 
801 toną.

Minkštos anglies 1929 m. 
sunaudota 519,555,000; tonų, 
apie 20,000,000 tonų dau
giau negu 1928 m., bet 13,- 
000,000 tonu mažiau negu 
1926 m.

į 1929 m. iškastos minkštos 
I anglies vertė buvo -$952,- 
781,000.

Iškeltas gelžkelis. Gruo
džio 15 d. pervažiavo pir
mas traukinis Pennsylvani
jos gelžkelio linijos naujai 
iškeltu 
keliu, 
sibuvo 
nijos, 
bei žmonių.

Paderewskio koncertas.
, Gruodžio 17 d. Memorial 
; salėj įvyko Lenko pianisto
• koncertas. Visi turi sutik- 
s ti kad Paderewskis yra ka- 
■ ralius piano muzikos srity-
• je, nors jau yra senukas 70 

metų. Publikos buvo pilna 
salė ir kėlė jam dideles ova
cijas. Lenkų irgi buvo daug 
pasigerėti savo tautiečio 
gabumais. Taip ir reikia 
pagerbti savo tautus talen
tus.

“Tarpininko” leidėjams.
Man pasistengtus esu gavęs 
keletą skaitytojų “Tarpi
ninkui”, bet tas laikraštis 
jau nepasirodo ilgokas lai
kas, todėl gal jau bus amži
ną atilsį jam. Tačiau leidė
jai turėtų viešai pranešti a- 
pie tai. J. A. U.

Naujienos
prijungt ją prie Vokietijos. 

Reikia kaip nors misti.

viršuje miesto gelž- 
Sąryšyje su tuo at- 
iškilmingos ceremo- 
dalyvaujant daugy -

e penkių metų šio- 
ijoje kasyklose dar- 

užmušta 1,972 ir 
j sužeista kad liko 
sveikatos.

arbininkų neteko po 
mką, iš tų 67 neteko 
virš alkūnės.
tįstojo po koją, iš jų 
sko kojos virš kelio, 
arbininkai neteko po 
kį laike darbo.

Medžioklės. Pennsylva
nia valstijoj yra visko, nors 
ji yra viena iš pažangiausių 
valstijų. Joje randasi dar 
ir tokių miškų kur .gyvena 
meškos. McKean apskrity
je šį medžioklės sezoną nu
šauta 400 stirnų ir .apie 40 
meškų.

ia orlaivių stotį. Ap- 
ir Pittsburgo mies- 

viams stotis skubiai 
aa. Prie darbo pa- 
400 darbininkų. Ji 

tava pavasarį. Bus 
iškrausią stotis kiek 
ima. Stosis randasi 
ibanon Church road.

Priešinasi varžymui mo
terų darbo. Pennsylvanijos 
valstijos Vaizbos Butas pa
reiškia jog siūlomas valsti
jai įstatymas apriboti mo
terų darbą ir valandas iki 
44 valandų į savaitę yra ne
geistinas irbutų apsunki
nimas moterims. Jums bu
tų sunku gauti darbas kur 
nustatyta ilgesnės negu 44 
darbo valandos per savaitę!

s sumanymas bet ne
vienas Wilkinsbur- 

nierius siūlo kad Su- 
s Valstijos prievar
tų metrišką sistemą 
ir mastų, kaip yra 
je. Tokiu budu pa- 
ų visoje šalyje labai 
arbo perkeičiant vi- 
sras.į naujas. Daug 
padėti tam ir pinigo, 
d iš to vieno pasida- 
delė apivarta.
;ų būti perdirbama 
visi mierų indai, bu- 
naišai, bačkos, gazo- 
impai, mašinų dirb-

TIKRI IR NETIKRI
ŠVENTIEJI

“Dirvos” knygyne, ga
lit gaut pirkti knygelę 
“Tikri ir Netikri šyėn-- 
tieji” — tą Dr. Šliupo 

. veikalą ūž kurį jis ne
senai ■ tapo . nubaustas 
Šiaulių teisme. Kaina 
25c. 60 pusi. Siųskit 
po lę, arba 2c pašto 
ženkleliais. (Iš užru- 
bežių 'ženkleliai nepri
imami.)

Iš TMD. Moterų 8 kp. su
sirinkimo. Gruodžio 7 d. 
įvyko TMD. moterų 8 kp. 
susirinkimas. Malonu pa
stebėti kad visos narės da
lyvavo. Aptarus bėgančius 
reikalus buvo rinkimas val
dybos 1931 metams. Kuo
pos valdyba pasiliko ta pa
ti, išskyrus pirmininkę. Re
zignavus J. Varašienei, pir
mininke likos išrinkta M. 
Mockevičienė.

Toliau buvo prisiminta 
Lietuvos našlaičiai, ypač 
skaudus ir vargingas padė
jimas Vilniaus našlaičių, ir 
kuopa nutarė paaukauti 10 
dolarių kaipo Kalėdų dova
ną pasiųsti į Vilnių. Butų 
gerai kad ir kitos draugijos 
pasektų šią kuopą. TMD. 
moterų 8-ta kp. visuomet 
pasižymi labdaringais dar
bais, todėl Daytoniečių par
eiga paremti kuopos dar
buotę, nes joje uždirbti pi
nigai visuomet buna sunau
dojami geriems tikslams.
■ Užbaigus susirinkimą na
rės dar turėjo skanų užkan
dį ir visos išsiskirstė gera
me upe. Linkėtina naujai 
valdybai pasekmingai dar
buotis. J. V.

APIE KANADĄ J
Plotas. Kanada yra dalis ] 

Britiškos Imperijos ir plo- ! 
to turi 3,648,723 ketvirtai
nes mylias, iš kurių sausže- 
mio (žemės) yra 3,504,688 
ket. mylios, o vandens 180,- 
035 ket. mylios. Žemė su
dalinta į 11 provincijų.

Lietuvių daugiausia gy
vena Quebec provincijoj. Ji 
yra 571,004 ketv. mylių di
dumo. Onatrio provincija 
turi 357,962 k. m.; Manito
ba — 224,777 k. m.; Saska- 
chewan — 237,777 k. m.; 
Alberta — 248,800 k m.. To
se provincijose ir Lietuvių 
yra žymiai.

Palyginant Lietuvos plo
tą su Kanada, iš Kanados 
žemės išeitų net 170 Lietu
vą. Kanada turi daugiau 
žemės negu Suvienytos Val
stijos, kurių sausžemio plo
tas sudaro 2,973,746 ketvir
taines mylias.

Gyventojai. Žmonių skai
čiumi Kanada labai pamaži 
auga. Gal todėl kad dido
kas nuošimtis kasmet nusi- 
kraųsto į Suv. Valstijas.

Apie 1901 metus gyven
toju Kanadoje buvo 5,371,- 
315'; 1911 m. ■— 7,206,643; 

' 1930 m. (apskaičiuojama) 
apie 9,000,000. Lietuvių su
skaitoma į 15,000. Ukrai
niečių yra apie 110,000; Ru
su — 100,000; Vokiečių —

• 300,000.
Imigrantų paskutiniais 

metais atvykdavo:

Socialistų “Naujienos” po 
graudžių savo ašarų kad 
Plečkaitininkų organas — 
“Pirmyn” — ėjęs Vilniuje, 
pakratė savo kojas, prane
šė vėl linksmą naujieną sa
vo klapčiukams: kad Pleč
kaitininkų centras persikė
lė iš Vilniaus į Berliną ir 
kad vietoje Vilniuje miru- 
įsio “Pirmyn”, Berline pra
dėjo leist kitą organą, “Ko
va”, kurią “Naujienos” ra
gina visiems Amerikos Lie
tuviškiems socialistėliams 
užsiprenumeruoti.

Plečkaitininkų centro iš- 
sikėlimas iš Vilniaus Į "Bėr
imą liudija kad Plečkaičio 
šaika be savo vado Jeroni
mo negalėjo Vilniuje ilgiau 
užsilaikyt ir persikėlė Į Vo
kietiją, kur sėdi kalėjime jų 
vadas. Gal mano kad nors 
kalėjime esantis jis galės 
diriguot jų išdavikiškus žy
gius.

Nuremberge, Vokietijoj, 
komunistukai buvo sugal
voję kokį ten propagandinį 
perstatymą, kurio pamatyt 
suėję Vokiečiai atsigabeno 
su savim nemažai ir išla
vintų žiurkių. Komunis
tams pradėjus tą savo neva 
vaidinimą, iš publikos tuoj 
nulekia pas aktorius kele
tas kiaušinių, o paskui tuoj 
atsirado ir 
kurios tuoj 
komunistus 
reikia lošti 
Komunistai 
tokių mokytojų skubiai ap
leido sceną, o žiurkės pub
likai, kurios buvo jau ma
žai likę, pranešė kad loši
mas jau pasibaigė.

Gudrus Vokiečiai išvaikė 
komunistus ir be policijan
tų buožių. Tai vis mat Vo
kiečių išradimai.

mena nesenai girdėta Bim
bos kalba, kurioje jis ragi
no karingus draugus mušti 
policiją plytomis ir maga
ryčiomis dar pridėjo “rei
kalui esant atsiras ir revol
veris”. Kažin kur tas drau- 
gutis butų atsidūręs jeigu 
tą jo kalbą butų girdėjęs 
nors vienas tikras Ameri
konas, nekalbant jau apie 
policijantą ar detektivą.

keletas žiurkių, 
pradėjo mokyt 
aktorius kaip 

tas jų veikalas, 
nepripratę prie

impai, mašinų dirb- D I R y? A
dirbtuvių įrankiai,1 6820 Superior Av. Cleveland,-O. 
ai, visi dokumentai,1

Serga J. A. Urbonas. Jau 
keletas savaičių kaip serga 
J. A. Urbonas, vietos dar
buotojas ir “Dirvos” nuola
tinis bendradarbis. Kiek 
teko patirti p. Urbonas su
sižeidė darbe koją ir buvo 
reikalinga padaryti opera
ciją. Dabar jau taisosi.

Linkėtina p. Urbonui 
greitai pasveikti ir vėl dar
buotis Lietuvių tarpe. SLA. 
105-tos kuopos nariams pa
tartina, p. Urboną aplanky
ti. J. V-

Laimingu ir Pasekmingu
NAUJU METU

Amerikos Lietuviams
J. J. BACHUNAS SU ŽMONĄ 

Tabor Farm 
Sodus, Michigan

ko- 
ko- 

iš 
die-

, Nuteista Clevelando 
munistė. Rose Clark, 
munistė organizatorė 
Clevelando, nuteista 30 
nų kalėjimo už sukėlimą
riaušių Rugpjūčio mėnesį. 
Ji bandė išsisukt iš kalėji
mo ir kelis sykius apeliavo, 
bet niekas negelbėjo.

NAUJI KALENDORIAI
Klauikite Katalogo, iš Kurio 

Patirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

«63 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., UIS.A.

Vilniaus užgrobikui Želi- 
gowskiui išsiplepėjus kad 
neužilgo jam reikės moky
tis Lietuviškai kalbėt, Pleč
kaitininkų tvirtovė subraš
kėjo. Plečkaitininkų šaika 
palaidojus Vilniuje savo or
ganą “Pirmyn”, smuko į 
Berliną, arčiau savo vado 
Jeronimo. Reiškia, Plečkai- 
tininkai jau neteko vilties 
su Pilsudskio ir Želigows- 
kio pagalba pulti Lietuvą iš 
Vilniaus, smuko į Vokieti
ją, kur turbut mano susidė
ję su Vokietukais junke-

Vokiečiams padarius nau
ją išradimą kovai su komu
nistais, būtų gerai kad Vo
kiečius pasektų ir Amerika. 
Tuomet nereiktų tiek daug 
policijantų nei buožių, ku
rias pastaru laiku komunis
tai taip pamilo kad varu 
veržiasi gauti jų daugiau 
paragauti. Komunistai nie
ko taip labai nenori kaip 
buožių ir dolarių.

Marė, Jo- 
j Toronto,

Jokūbas, į

gy

1927 ' \ 134,991
1928 •i 151,597
1929 167,722

Imigracija Kanadą da-
bar uždrausta.

Lietuvių daugiausia 
vena Montreal mieste, Que
bec provincijoje. Čia turi 
parapiją ir keletą draugijų 
Lietuviai pradęjo čia apsi
gyventi 20—30 metų atgal 
Pirmieji ateiviai buvo iš 
Škotijos. Paskutinės imig
rantų eilės yi;a tiesiai iš 
Lietuvos ir tik 3—4 metai 
kaip atvykę.

Sekanti didumu Lietuvių 
kolonija yra Toronto, pas
kui seka Winnipeg, Edmon
ton ir Calgary? 
sklaidę po farmas, 
bendrai 
ūkiuose buna, steigiasi su
sitelkti į miestus, daugiau
sia į Montrealą, kur labai 
pageidaujama Lietuvos at- 
stovo-konsulo.

Daug išsi- 
nors 

Lietuviai neilgai

Miestai. Kanados sosti
nė yra Ottawa, kur gyvena 
apie 126,000 gyventojų, bet 
didžiausias miestas tai 
Montreal su 700,000 gyven
tojų. Toronto turi 525,000 
gyventojų; Edmonton — 
65,000; Calgary — 67,000.

DETROIT
Neišsiverčia. 1921 metais 

Detroito miesto valdyba nu
pirko tramvajus nuo priva
tinės .kompanijos už $19,- 
850,000 ir bandė operuoti 
pigia kaina — po 6c už va
žinėjimą. Bet pasirodė kad 
už tą kainą žmones važinė
ti negalima ir turbut turės 
greituoju pabranginti, ki
taip tramvajų operavimas 
įtrauks miestą į dideles sko
las.

Skaitant komunistų šlam
štus, kur tie gaivalai džiau
giasi kad komunistai de
monstrantai (riaušininkai) 
gerai apkūlė policiją, prisi-

ATVAŽIAVO Iš 
LIETUVOS

Gruodžio 16 Švedų Ame
rikos linijos motorlaiviu 
“Kungsholm” iš Klaipėdos 
per Gothenburgą atvyko 
sekanti keleiviai iš Lietu
vos;

Brylai Abromas ir Mai
šą į New Yorką.

Šarkai, Petras ir Jieva, į 
New Yorką.

Bernatavičiai: 
nas ir Adolfas, 
Ont. (tranzitu).

Bartoševičius 
Hartford, Conn.

Gribelis Stasys, į Chica
go.

Mačėnas Jonas, į Chica
go.

Šie keleiviai atvažiavo 
nauju ir labai modernišku 
motorlaiviu “Kungsholm”, 
kuris Gruodžio 19 d. išplau
kia į West Indies.

Visi keleiviai atvažiavo 
labai patenkinti. Vyriau- 
sis Švedų Amerikos Linijos 
laivuose pažymis tai stebė
tinas švarumas ir manda
gus patarnavimas. Valgio 
ii- gėrimo keleiviams dau
giau kaip pakankamai.

Kanados Lietuviams
“DIRVA” VISAM METUI TIK «2°“
ar IR $1.00 VERTĖS DOVANŲ KNYGOMIS

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

Bendrovė iki galo šių metų nupigina “Dirvą” Kanados Lietu
viams iki $2.00 už visą metą ir prie to dar duoda dovanų $1.00 
vertės knygų. Tai nepaprasta proga, kurios nepraleiskit nei vie
nas Kanadoje gyvenantis. Po Gruodžio 31 vėl kaina bus $2.50. 
KAIP UŽSISAKYTI: Nelaukit galo metų — užsisakykit “Dirvą” da
bai- ir ji bus siunčiama ištisą metą.. Kas norėtų užsisakyt pusei metų 
irgi gali. Tiktai įdėkit į voką Kanados $2.00 (arba $1 už pusę metų) 
ir užrašę aiškiai savo antrašą viduje (laiške) ir ant voko, užadresavę

Apačioje telpa knygų sąrašas, iš kurių pasirinkit 
(vieną ar kelias) ir tame pat laiške prisiųskit su- 

bus pasiųstos. Bet dovanų nesiduoda už pusmeti- 
Niekas kitas jums tokios puikios progos neduos!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

pasiuskit “Dirvai”. 
$1.00 vertės knygų 
rašą. Knygos tuoj 
nes prenumeratas.

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

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

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

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose ............................... $1.75

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

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

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

li.oo

.50

bvc

.5*

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 ganytos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi.............................................................75

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

Krislus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin-* 
gi vaizdeliai žymaus pasaūdinio rašytojo Honore 
d e Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........ 25

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

Vienuolyno Slaptybės. Indo m u s ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvepimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Mopk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ......................................... .">»........... L00

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Bedarbe, Blogi Laikai
Alkanų bedarbių eilės.
Unijos ir didelės algos.
Ar komunizmas išgelbėtų?
Po Kalėdų daug kas atpigs.

“Kaip danguje taip ir ant 
žemės” — patarlė sako.

Kaip dalykai stovi Cleve- 
lande taip maždaug jie sto
vi ir kituose miestuose šio
je šalyje.

Einant mieste pro vietas 
kur duoda bedarbiams val
gyt matosi ilgiausios eilės 
pasieniais sustojusių vyrų, 
išlėto slenkančių iki prieis 
jie ir gaus ką užkąsti.

Tie žmoneliai išrodo su
vargę, apskurę, ir nors žie
mos laikas, kiti mažai kuo. 
apsivilkę eilėje stovi.

Netoli nuo tos vietos, kaip 
pats savo akimi mačiau, po 
šaligatvius prie didžiųjų 
viešbučių Vaikščioja strei- 
keriai užsidėję ant prieša
kio ir pečių užrašus “Vieš
bučių savininkai išmetė ga
tvėn unijistus virėjus ir ki
tus tarnautojus”. Mat, ko
telių savininkai sumanė pa
naikinti uniją. Streikeriai 
prie viešbučių vaikščioja 
jau nuo Liepos 15 dienos
— reiškia beveik pusė me
tų.

Kuomet vieni yra bedar
biai iš prievartos, kiti ne
dirba iš pasirinkimo.

Toliau, ties viena dirbtu
ve, pravažiuojant pro šalį 
matosi eilių eilės — šimtai
— automobilių, kurie pri
klauso ten dirbantiems dar
bininkams. Užvaizdoms ir 
viršininkams priklauso kėli 
iš tų automobilių, kiti vi’šr 
yra darbininkų.

Dar toliau. Vienoj gat
vėj matosi vaikščioja ties 
duonkepyklų durimis kiti 
su užrašais ant priešakio ir 
pečių darbininkai. Jie^irgi 
sustreikavo, nes kepyklų 
savininkai numažino jiems 
algas. Ant langų išdėta pa
rašai: “Kaip mes galim at- 
pigint duoną jeigu kepė

Margučio ir Dzimdzi- 
Maršrutas

Gruodžio (Dec.) men.: 
31—Bridgeport, Conn.

Sausio (Jan.) mėn.:
4—Brooklyn, N. Y.

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

Vasario (Feb.) men.: 
1—Baltimore, Md.

' 4—Shenandoah, Pa.
GMinersville, Pa.
8—Kingston, Pa.

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

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

Reikalaukit “Dirvoj”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

jams turim mokėt po $80 Į 
savaitę!”

Visas šias pastabas sudė
jus j krūvą sunku net išva
das padaryti, jeigu nori pa
tikt visiems.

Amerikoje yra baisi ne
lygybė: vienas darbininkas, 
sunkiai dirbąs, mokąs ama- 

Itą, dirba ir dabar; nors ap
mažėjo darbai, tas darbi
ninkas kuris buvo našesnis 
ir tvarkingesnis, ir dabar 
laikomas, ir turi darbo kiek 
dirbtuvė turi užsakymų.

Kurių išdirbysčių produ- 
J ktai turi rinką, tos ir dabar 
dirba, nors mažiau, ir jų 
darbininkai važiuoja j dar
bą automobiliais. Jie net 
netaupo tų' išlaidų kurios j 
metus atsieina daugiau va
žinėjant automobiliu j dar
bą vietoj tramvajum. Eks
pertų išskaičiavimu, auto
mobiliu važinėjimas tiktai į 
darbą ima apie $200 dau
giau j metus negu tramva
jum. Šie darbininkai net 
nepaiso kad tramvajų dar
bininkai atleidžiami iš dar
bo.

Kuomet vieni taip gyve
na, kiti darbininkai stovi ei
lėse. stengdamiesi gauti ką 
nors užvalgyt — jie neturi 
nei darbo nei pinigų.

Šalip tų vargšų bedarbių, 
yra dar viena klesa bedar
bių — tai tie kurie kuomet 
dirba taupo, o kai blogi' lai
kai ateina, prisilaikydami 
leidžia, pabėdavoja, paleng
va jieškosi darbo, bet Į al
kanųjų eiles jiems nereikia 
stoti.

Imkim dabar streikerius. 
Darbininkai susiorganizavę 
Į unijas su tikslu pagerinti 
savo būvį, turi aukštas al
gas, moka Į uniją dalį už
darbio. Bet darbdaviai su
mano ir numuša algas, dar
bininkai išeina streikuoti. 
Unija šiek-tiek moka pra
gyvenimui, bet toli mažiau 
negu bendrai per metus už
dirbtų žmogus būdamas ,ne- 
unijistu ir nestreikuoda
mas. Išeina ant to paties.

Daug darbininkų yra ne- 
unijistų ir jie labiau paten
kinti negu daugelis unijis- 
tų. Tas reiškia kad unija 
nėra visiškas darbo žmo
gaus išganymas.

Del stokos sandaros tarp 
darbdavio ir unijos, nuo to 
kenčia ir patys unijistai ir 
ne-unijistai. Paimkim kad 
ir tuos pačius viršuje minė
tus duonkepius. Jie gauna 
nuo $35 iki $65 dolarių al
gos į savaitę. Visi žinom 
kad duonkepiui $65 Į savai
tę yra perdaug. Duonos 
kepalėlis turi parsiduoti 
po 14c, kuomet mokant al- 
gų kepėjams žemiau $50 į 
savaitę tas pats kepalėlis 
gali būti parkuodamas po 
9c ai* 10c. Miltai dabar pi
gesni, javai visai pigus, ir 
kepyklų savininkai norėtų 
atpigint duoną, bet unijis
tai kepėjai darbininkai prie 
to neprileidžia, jie visai ne
nori nei kalbėti apie prisi-

Jie skundžiasi visuomenei 
tose ant savęs nešiojamose 
iškabose kad kepyklų savi
ninkai juos nuskriaudė. Jie 
nori kad duonos pirkėjai už
jaustų jiems — neitų pirk
ti duonos kuri parsiduoda 
po 9c., o lauktų iki kepyklų 
savininkai priims atgal uni
jistus ir duona bus po 14c.

Dabar, ar tu, kurs esi be
darbis, arba jeigu ir dirbi, 
bet mažai, užjausi unijis- 
tui kurs ima $65 i savaitę ir 
visai nekalba apie blogus 
laikus? Galim pagailėt uni- 
jisto, bet jeigu jis neina at
gal dirbti kada jam duoda 
$45 j savaitę, tai ką mes tu
rim daryt?

Jeigu paprastas darbi
ninkas gali pragyvent gau
damas $20 iki $30 į savaitę 
tai unijistas gali pragyvent 
imdamas po $45 į savaitę.

Čia yra tik palyginimas 
vienos darbo šakos. Yra 
darbų kur ne-unijistai gau
na daugiau mokėt negu tie 
duonkepiai. Bet jų gami
niai nepaliečia kitų darbi
ninkų tiesioginai.

Paskui reikia paimti bu- 
davojimo amatninkus. Ko
dėl mūrininkas apskaičiuo
ja savo darbą vertu $1.37 Į 
valandą, o visai nesipiktina 

|kad plytnešis gauna tik po 
30c Į valandą? Pertai nauji 

Į kainos brangios, ii’ muri- 
| ninkas visai nesirūpina a- 
pie prisidėjimą prie atpigi- 

Inimo namų kainų, kad kiti 
I darbininkži galėtų lengviau 
j Įsigyt namus.

Ar komunizmas galėti) 
padėti pagerint? Komunis
tai siūlosi su receptais ir 
gyduolėmis pagerinimui tos 

I nelygybės. Jie sako kad jie 
I tuoj pasaulį sulygintų.

Tačiau kai pažiūri Į jų 
jau sukurto “rojaus” sam- 
pelj (pavyzdi), matai labai 
žiaurų vaizdą. Ten darbi
ninkai sulyginti: kiekvienas 
turi prievarta dirbt ir ne
turi teisės pasirinkt nei 
darbo nei užmokesties. Tu
ri net turėt kortelę nusta
tančią kiek kurios’ rūšies 
darbininkas gali gauti mai
sto. Ten nėra bedarbių ei
lių (jie giriasi), bet ten vi
si darbininkai apiplyšę ir 
pusalkaniai. Jiems net nė
ra progos nei minties lauk
ti pakitėjimo. Darbininkas 
Rusijoje visada lieka tokiu 
kokiu buvo, be progos bū
vio pagerinimo.

Darbininkai ten sukūrė 
“proletariato diktatūrą” — 
t. y. davė progą atsisėsti ki
tiems sau. ant sprando kad 
tie diktuotų kaip darbinin- 

Ikas turi dirbt, gyvent, val
gyt, mislyt ir net miegot.

Kuriems nepatinka Ame- 
j rikos unijistai, kuriems uni- 
jistams nepatinka Ameri
kos skebai, paskui Ameri
kos bedarbių periodai, ar 
jums gali patikti ir šitokia 
sovietų Rusijos darbininkų 
diktatūra? Tai nėra dikta
tūra kurioj patys darbinin
kai diktuoja. Toli nuo to.

pagerint darbininkų būvio 
parodo jų tas taip vadina
mas “penkių mėtų planas”: 
Įvesti masinę gamybą, kaip 
yra Amerikoje. Sovietų ca
rai nori gamybą padaryt 
tokią didelę kad galėtų pra
lenkti kapitalistines šalis. 
Jeigu ko kapitalistinėse ša
lyse vienas darbininkas su 
15 mašinų per valandą pa
daro 300, sovietų tikslas pa
daryti 600. O tas reiškia 
Rusijos darbininkui vergi
ją, išnaudojimą.

Tik gera kooperacija tarp 
darbdavio ir darbininko ir 
tarp darbininko ir darbda-

VISIEMS ĮDOMUS 
LEIDINIAI

Jis

Dvisavaitinis didžiausias Lietuvoje 
iliustruotas žurnalas 

“NAUJAS ŽODIS”, 
Išeina jau septinti metai.

tiekia gausiai vaizdų ir įdomiau* 
apysakų, rašinių, spalvuotų pa

veikslų. Lietuvoje “N. žodžio” kai
na metams 12 litų. Amerikoje me
tams $2.00.

“Naujas Žodis” su priedais: 12 
įdomiu knygų romanu kainuoja me
tams Amerikoje $4.40. Knygos at
skirame pardavime kainuoja nema- 
mažiau 2—3 litus, o išsirašę kaipo 
priedus skaitytojai gauna po 1 lt. 
ir tai su prisiuntimu.
žymiausias Lietuvoje iliustruotas 

savaitraštis
“DIENA”

eina jau trečius metus ir teikia nuo
lat naujų įdomybių ir paveikslais 
sistematingai atvaizduoja viso pa
saulio įvykius. Lietuvoje “Dienos” 

" i; Amerikoj me-vio gali pagerint būvi. Vie-i kaina metams 8 litai 
nas lai nenori perdidelių ta™ kainuoja. $1f’ 
pienų, kitas — perdidelių j “V A P S ’ 
uždarbių, ir ineis tvarka, Ku.,

Masinė gamyba nieko ne-Į™“* 
.reiškia nei kapitalistinėje ęnj- 
šalyje nei komunistų roju
je, jeigu nėra kas gaminius 
sunaudoja.

imcro žurnalas yra 
“VAPSVA”

į kuriame rasite aktualiu karikatūrų 
musų gyvenimo klausimais ir iš už- 

io, feljetonų, juokingų eileraš- 
Lietuvoje kaina metams 10; lį- 

Amerikoje — $2.
Adresas:

Kaunas, Laisvės Alėja 70.

Po šių Kalėdų ir beveik 
iki paties pavasario, šią žie
mą daugelis reikmenų bus 
labai atpiginta. Jau dabar 
daug kas žymiai pigiau ne
gu buvo net pernai. Bet 
po naujų metų dar daugiau 
pigs.

Gal nepigs maisto daly
kai, nes mat žmogui reikia 
valgyt, todėl parduotuvės 
bandys palaikyti kainas ne
visai viliojančias.

Bet pigs tokios reikme
nys be kurių žmogus gali 
apsieit, naudojantis dar tu
rimais iš seniau. Pigs dar 
labiau rubai, pigs namų ra
kandai, pigs namai ir dau
gybė kitų dalykų.

Parduotuvės stengsis pa-' 
laikyti savo duris atdaras, 
šiame apslugimo laike, ir 
apmažinę. savo pelnus ban
dys jieškoti pirkėjų. .

Todėl tie kurie manėt ką 
pirkti, turit pinigų, — ku
rie dar automobiliais į dar
bą važiuojat, — pirkit, nes ffil 
isitaisysit sau geresnes rei- 
kmenis, o tuo pat sykiu pa
darysit darbo tiems darbi
ninkams kurių gaminių pir
kimui sustojus jie, neteko 
darbo.

Valdžia deda pastangas 
rasti darbų bedarbiams, ir 
jus galit prie to 'prisidėti.

ŠVEDŲ AMERIKOS 
fggį. UNUA

newyoiwo į 
Klaipeda

TRUMPAS I®MASillETUVAPerŠVEWJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

motorlaiviais 
Lietuvos Pašto ir Keleivitj 

Patarnavimas
Persitikrink Švariais, Moderniš
kais Laivais, Mandagiu Patarna

vimu ir Skaniu Maistu
Paranki Kelionė į 
LIETUVĄ

UŽSISAKYK VIETAS DABAR!

M. L. Gripsholm
S. S. Drortningholm
M. L. Gripsholm 
S. S. Drottningholm

Informacijos, iliustruotas' eirku- 
honus su zemlapiu Lietuviu kal
boj, gaunamas kreipiantis pas sa
vo agentą arba j 1

Swedish American Line 21 STATE ST. .. NEW įg*

MajVUdr^"bJ.mai iš New Yorko 
Sausio 17 
Sausio 31 

Vasario 21 
Kovo 14

dėjimą prie duonos kainos Jie tik yra diktuojami.
nupiginimo. Kad komunistai negalės

PER 2 00 METŲ-
,Virš du šimtmečiu/'T Į? D A Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta\J A kJgyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 
..cy/ANDIMPRQj,,. roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.

radėk tuoJ- Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
^^HAarl?moiu*W *r $1-50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
t.EBSS3SSI/L “.Gold Medai“ vardo ir kitų neimk.

Į (old or newmoa

money, 
back!

U

Ii

Linkime .visiems savo skaitytojams, 
bendradarbiams, rėmėjams ir draugams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

“Dirvos” Redakcija ir Administracija.

f*'*,

TOuS'mS
THE MURINE COMPANY

H

DULL EYES may be made and 
kept clear and healthy by 
applying Murine daily. It dissolves 

the dust-laden mucous film, and over
comes bloodshot condition resulting 
from oyer-use. Soothing and Refreshing. 
Contains no belladonna nor anything 
harmful. Successfully used and recom
mended for infant and adult since 1897.

BOOK SENT FREE ON REQUEST
Dept H, S. 9 East Ohio Street, Chicago

F forSmokers
Į of Pipe

Cigarettes

DAR TURIM!

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo sųsi’organizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuoM. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai Kauna laikraltl **W- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pua* kriaM.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,H6. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų krsipkitšs šias adresai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Street Nev Yarfc, N. Y.

E

DAR GALIT GAUTI!

“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ii’ 
karalienė j tokį šauksmą.

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

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
p AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

Žmonijos Istorija
Didelė knyga 620 Puslapių

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

Reikalaukit “Dirvoje” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohii



DIRVA

3KIOS BUVO "DERYBOS” SU LENKAIS

isenai mūsų kairėje j ir 
ies dešinėj ė j spaudoj 
•odė nuostabios žinios 
ad jau Lietuva taikosi 
jenkija. Buvo visokių 
mtarų ir Vilniaus “par- 
nų”. Tik socialistai ko- 
ai rodė palankumo tai- 
jsi minčiai.
utinė spauda, ta vadi-
i ‘fašistinė’, tiems gan- 
5 nepridavė svarbos, ir 
išėjo. Jokio tikro tai- 
jsi nėra nei Lietuvos 
lusybė tam neturi pric
es.
ii koks buvo dalykas, ir 
itirsit iš sekančio pra- 
no paimto iš “Musų 
jaus” Kaune:
ruodžio 1 d. Lietuvos 
mtinys Vokietijoje p. 
kauskas, Lietuvos vy- 
>ybės vardu įteikė per 
Įjos pasiuntinį Lenkų 
lusybei pasiūlymą pra- 
Berline Gruodžio 13 d. 
bas nesusipratimams 
administracijos linijos 

igti. Tos derybos bu- 
imatytos per Tautų Są- 
os posėdžius Genevoj. 
ivos vyriausybė buvo 
ikus sau teisę pranešti 
rijos vyriausybei tų de- 
laiką ir vietą”.

i ir visa “istorija” “tai- 
sši” ir “atidavimo” Vii- 
3.

riame sakoma jog ir New 
Yorko valstija pasiryžus 
atšaukt komunistams duotą 
leidimą organizuoti “susi
vienijimą” del sulaužymo 
taisyklių sąryšyje su to lei
dimo gavimu.

Kita Medalio Pusė
Šalia tų keturių milijonų 

ar daugiau žmonių kurie 
šiandien Amerikoje jieško 
darbo ir negali jo rasti, 
yra dar 10,000,000 darbinin
kų kurie per paskutinį de
šimtmetį tapo priimti Ame
rikos pramonėn ir joje dir
ba.

Amerikos užsienio ir vi
daus prekybos biuro vedė
jas Klein kviečia visuome
nę to fakto nepamiršti.

Be to, nuo 1920 iki 1930 
metų Amerikos vidaus pre-i 
kybą pašokus nuo 20 iki 60 
bilijonų dolarių; Amerikos 
žmonės turi 20,000,000 tele
fonų, 25,000,000 automobi
lių ir 60,000,000 visokių 
elektrikinių padargų. Gy
venimas platesnei visuome
nei tiek pagerėjęs kad lygi
nant su dvidešimčia metų 
atgal šiandien miršta 600,- 
000 žmonių mažiau nuo li-

gų, vargo ir. blogų gyveni
mo sąlygų.

DR. VINCAS KUDIRKA

Šiame puslapyje perspau
sdiname vienas eiles musų 
tautos budintojo Dr. Vinco 
Kudirkos. Tos eilės užvar
dintos “Varpas”, kuriomis 
Kudirka žadino viengenčius 
kelti, dirbti tautos darbą. 
Jos rašytos musų tamsybės 
dienose — spaudos uždrau
dimo laiku.

Jose skaitytojas aiškiai 
supras Kudirkos mintį — 
raginimą Lietuvių keltis, 
keltis, kuomet po aušros iš
girsta varpą budinantį vi
sus iš miego.

Vincas Kudirka gimė 31 
dieną Gruodžio, 1858 m., 
mirė Lapkričio 19 d., 1899 
metais.

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

(Tąsa iš pereito num.)

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

šie nauji prenumeratoriai

unistai Negali J‘Daryt 
io” Illinois Valstijoj
licagos “Naujienos” ra- 
tad į Illinois valstijos 
audos superintendentą 
ngfielde kreipėsi trys 
:vikų “darbininkų susi- 
jimo” advokatai pra- 
mi duoti leidimą “da- 
biznį” Illinois valstijo- 

- reiškia steigti kuopas 
iti iš narių duokles, ka- 
;i jų “susivienijimas” 
turys leidimą organi- 

is New Yorko valstijo-

vo prašyme, sako “N”., 
‘vikų advokatai, apdu- 
ui akių Illinois valsti- 
■yriausybės, parašė kad 
rienijimas Lietuvių A- 
koje esąs “suskilęs”, 
Lietuvoje prieš kiek 

■ įvykęs valdžios per- 
nas, todėl 10,000 narių 
)iktinę tuo perversmu, 
rę iš SLA. pasitraukti 
įsiorganizuoti skyrium. 
Iševikų advokatai ga- 
tsakymą kad jų prašy
tei nesvarstys iki “Lie- 
į Darbininkų Susivie- 
tas” nebus gavęs čarte- 
toje valstijoje kurioje 
bando čarterį gauti (t. 
3W Yorko valstijoje).
.s svarbiausia, tai bol- 
:ų advokatams įsakyta 
ešti jų “susivienijimo” 
zbai kad jie sulaikytų 
darbą ir paliautų ko- 
oti iš narių duokles, 
paklius po bausme už 
sotą pinigų kolektavi- 

tsų bolševikėliai matyt 
i o pradėti sukti lizdus 
Yorko ir Illinois vai

te, kur jie turi savo lai
dus, kad galėtų grei
tu laiku imti skaldyti 

Bet tam jų žygiui už- 
i kelias.
:k vėliau “Naujieno” 
Ida kitą pranešimą, ku

VARPAS 
(Dr. Vincas Kudirka)

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum jis žmogaus lupas gavo:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite....
Tuoj darbininkai visi suknibždėjo,
Lyg gyventojai užaugo skruzdyno, 
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite....
Varpas dar garsiau ir dar aiškiau gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą.
Del ko nebaigia savo dainą graudžią? 
Tinginius prikelt turi tikrą norą.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite....

Tai skambink, ‘Varpe’! tegul gaudims tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo, 
O tas šauksmas perniek tenežūva!

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite....
Kas darbininkas ir kas dirbti gali, 
Ant tavo balso prie darbo teimas!
O kur atrasi tinginį miegalį,
Tegul neliaudams jį budin’ gaudimas: 

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite....

BROLIAMS IŠEIVIAMS
Ko broliai Lietuviai garsių atminimų 
Tėvynę apleidot? Suprasti kas gali? 
Ai' vargo išguiti, ar laimės troškimų? 
Paplitot po svetimą šalį.

Palikote budinčius gojus, pušynus,
Ir lankas lygiąsias, žiedais vainikuotas, 
Kad širdį brangiais atminimais graudinus. 
Kad tėviškės vaizdas kas naktį sapnuotus.

Kas žino, o broliai, ar vargo išginti, 
Ar laimės vylingų troškimų?
Skyrėte sau ilgesingąją buitį, 
Klajūno likimą neramų?....

, . J. Mikoliunaitė.

Pasiekus Liebstadto miestą, Keistutis 
liepė Alfui surasti žmogų kurs nuvestų 
von Kniprodei arklius. Lai jis nekalba, 
pasakė, kad Keistutis pasisavino svetimą 
nuosavybę. Kadangi kelionė dar buvo to
lima, Alfas susirūpino ką be arklių darys.

Keistutis atsakė kad pėstiems nebus 
taip pavojinga keliauti, eis raistais ir ba
lomis, kur arkliai negali eiti. Keliaujant 
ėmė pritrukti maisto, nes išsibaigė tas ką 
Alfas buvo pasiėmęs, o užeiti pas ką nors 
prašyti buvo pavojinga.

Bekeliaudami priėjo prie upės, kurios 
pereiti nebuvo galima. Alfas norėjo eiti 
jieškoti kur valtelės, bet Keistutis nepave- 
lino. Bijojo kad vėl nepatektų, nes arčiau 
rubežiaus radosi daugiau ir Vokiečių kar
eivių. Nutarė paupyje laukti iki nepasi
rodys kokie žvejai. Alfui nuvargus ir už
snūdus, staiga Keistutis jį pribudino, ja- 
sakydamas jo pajuto atjojant Vokiečius. 
Jie abu, numetę apvalkalus, sulindo į van
denį. Upė buvo nors gili bet neplati, taigi 
kada vijikai atbėgo rado tiktai ginklus ir 
rubus, o bėgikų jau niekur nesimatė.

Keistutis su Alfu dar tą. patį vakarą 
parėjo į namus. Keistučio duktė Danutė 
pamačius tėvą apdriskusį, purviną ir ba
są, visai nepažino.

Po dviejų savaičių vėliau iš Trakų į 
Malburgą jojo pasiuntinis — tai buvo kryž
eivis, Keistučio belaisvis. Kunigaikštis jį 
siuntė padėkoti didžiam mistrui ir ritie- 
riams už taip malonų jo vaišinimą Malbur- 
ge. Jis įsakė pasiuntiniui pasakyti kad 
jeigu gerai seksis tai ir Keistutis juos pa
vaišinsiąs savo pilyje. Bet Lietuvos pilies 
murai ne taip lengvai paleis svečius!

Keistučio pabėgimas iš nelaisvės yra 
labai’ svarbus reiškinys, nes ten žuvimas 
arba apsikrikštijimas butų permainę visą 
Lietuvos istoriją. Nebūtų buvę tų žygių 
ką vėliau Keistutis su Algirdu ir vienas 
atliko, nebūtų Biruta inčjus į- Keistučio 
gyvenimą, nebūtų buvę nei Vytauto nei 
jo darbų, nes tankiai maži nuotikiai pa
keitė ir dar vis tebepakeičįa tautų istori
jos tėkmę.

“KEISTUTIS”
(Dr. Vinco Kudirkos Raštai, IV tomas)

Šiuo vardu yra drama Lenkiškai pa
rašyta A. Ansyko, Lietuvių kalbon išvertė 
Dr. Vincas Kudirka. Drama yra penkių 
•veiksmų. Veikale ineina Keistutis, Biru
ta, Vytautas, Jogaila ir kiti Keistučio su- 
nai. taipgi kryžeiviai. Baigiasi su Keis
tučio varginimusi Krėvos pilies kalėjime. 
Lenko autoriaus nenorėta įvesti Keistu
čio nužudymas. Vaizduojama tik Butau
to, kito Keistučio sunaus, kurs buvo per
ėjęs į kryžeivių pusę, pastangos tėvą iš ka
lėjimo išgelbėti.

“LIETUVOS GIRIOSE”
Šitokiu vardu yra naujai išleistas is

toriškas romanas-apysaka Lietuvoje, ver
sta turbut iš Latviško. Autorius yra S. 
Minclovas. Vertėjai A., Tarvydas ir S. 
Tarvydas. , Apysaką prasideda 1375 me
tais, laike keistučio ir Algirdo viešpatavi
mo, nuo karų su Latvijoj įsiveisusiais kar
dininkais. Iš to spėju kad autorius buvo 
Latvis, kad jis kovas pradeda iš Latvijos 
pusės ir Lietuvius vyrus tankiai vaizduo
ja labai negražiais, net šlykščiais iš veido. 
Pas Lenkų rašytojus to nesimato.

Šis veikalas yra dviejuose tomuose, 
lengvas, skaityti, išleistas “Dirvos” Ben
drovės Mariampolėje 1929 m.

Apysakon ineina du Vokiečiai, kurie 
tam tikromis aplinkybėmis perėjoj Keis
tučio dvarą ir nors būdami krikščionimis 
buvo labai uolus Keistučio ii’ Birutos gy
nėjai.

Pabaigoje apysakos apsakoma Keistu
čio patekimas į Jogailos nagus ir uždary
mas Krėvos pilyje, Vytautas pabėgęs iš pa
vojaus. Tiedu Vokiečiai; su keletu Lietu
vių išsiruošia slapta į Krėvos pilį Keistutį 
išgelbėt, nuvyksta ir įsigauna vienas vai
kinas į pat kalėjimą, bet pasirodo kad ku
nigaikščio išgelbėt nėra galima — jis re- 
težimis prikalstytas prie sienos. Pradeda 
laužti muro sieną įsigauti į vidų kad gran
dines sutraukus, bet ardoma siena sudarė 
bildėsį ir sujudo sargai ir pradėjo artintis 
prie jų. Keistučio gelbėtojai turėjo pasi
šalintų ii’ taip Keistutis liko neišgelbėtas.

Tuo tarpu, kaip autorius sako, įvyko 
ir Keistučio nužudymas: “O rūsyje, bok
što apačioj įvyko baisus dalykas: Kupstys,

Prakošius, Žibinta ir Lapė virve pasmau
gė Lietuvos .mylimiausią šviesųjį kunigai
kštį Keistutį”.

. ■ ..i'
“KEISTUČIO MIRTIS”

Paskiausias, jei ne paskutinis iš visų 
veikalų apie Keistutį yra Lietuvos šių lai
kų rašytojo Maironį o-Mačiulio “Keistučio 
Mirtis”, istoriška drama penkiuose veiks
muose, Švietimo Ministerijos leidinis 1921 
metais, Kaune.

Veikalas apima Jogailos ir Skirgėlos 
klastą — Vytauto ir Keistučio pakvietimą 
taikytis, paskui klastingą Keistučio užda
rymą Krėvos kalėjime ir ten jo nusmau- 
gimą, bet tuoj po nusmaugimo paleidžia
ma gandai kad pats kunigaikštis pasismau
gęs. Keistutį išlydint, pagal Skirgėlos įsa
kymo, iškilmingai palaidoti, į kalėjimą įve
damas ir Vytautas, iš ko Skij-gėla džiau
giasi. Bet Vytautą iš kalėjimo išleidžia 
tarne, vardu Ona, kuri persirengia į Vy
tauto rubus, o Vytautas išeina persirengęs 
jos rūbuose.

Kalėjiman vėliau subėga tie patys ku
rie Keistutį nusmaugė, nužudyti ir Vytau
tą, bet apsivylia — randa ten Oną, kurią 
ima kankinti, ir žudynių rengėjai patiria 
kad Vytautas pabėgo, per tai jų svajo
nėms visiškai Lietuvą užvaldyti atsiranda 
kelyje pinklės.

Gal yra ir daugiau, ir dar atsiras — 
Lietuvi!} ir kitų tautų kalbose naujų —
veikalų apie Keistutį, bet tuo tarpu kiek 
turėjau po ranka tiek suminėjau.

Nuostabus yra tai Lenkai: jų litera
tūra bene bus gausesnė raštais iš Lietu
vių istorijos negu pačių Lenkų istorijos. 
Lietuvių gyvenimas tose dienose kaip tik 
Lietuviai pradėjo su Lenkais bičiuliautis 
buvo labai; įvairūs. Beveik apie kiekvie
ną kunigaikštį buvo tokių nuotikių kad 
galima imti ir rašyti apysakas ir dramas. 
Tą Lenkai rašytojai ir darė. Ir per tai 
jų raštų iš Lietuvių istorijos yra tiek daug 
kad musų autoriams beveik nelieka temų 
rašymui (ar gal yra apsileidę ir nevartoja 
savo vaizduotės), dabar verčiama iš Len
kų ir iš kitų tautų kalbų ir spausdinama 
Lietuviškai. Veik visą musų istoriška li
teratūra yra svetimų autorių, ką pamaty
sit ir iš paminėjimų toliau apie Vytautą.

Kodėl Lenkai taip gausiai rašė apie 
Lietuvos praeitį? Mano išvedimas yra štai 
koks. Žymiausi Lenkų raštai apie Lietu
vą atsirado aštuonioliktame ir devyniolik
tame šimtmečiuose — tuose laikuose kada 
Lenkams Lietuviai jau buvo visai kaip ir 
išnykę — virtę Lenkų “broliais^. Lenkai 
skaitė Lietuvius dalimi savo tautos ir ne
matė net skirtumo tarp Lietuvos ir Lenki
jos praeities. Po Jogailos ir Vytauto su
darytos unijos Lenkams Lietuviai buvo ne 
kas kitas kaip tik Lenkai. Taigi ką pada
rė Lietuviai kunigaikščiai, jiems išrodė 
kad tai “dziejos” jų pačių, Lenkų. O ka
dangi Lietuvių “dziejos” buvo įžymesnės 
ir garbingesnės jos rašytojams davė pui
kias temas savo talentams išrodyti. To 
pasekmė — gausi literatūra apie Lietuvių 
praeitį.

Jeigu Lenkams reiktų dabar rašyti 
apie Lietuvius, jie Lietuvius vaizduotų vel
niais su ragais, šlykščiais puslaukiniais, 
kaip ir darė kada atėjo tos liūdnos dienosi 
— Lietuvių skyrimąsi nuo Lenkų, prade-1 
jus reikalauti Lietuvai nepriklausomybės. |

(Bus daugiau)

DU BROLIAI
Graži istoriška apysaką apie du bro
liu, kurie; kūdikystėje perskirti užau
go' vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami' pasižino, bet vienas .jąu 
buvo krikščionis ir savo žmonės 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”

prisidėjo prie knygos 
išleidimo:

Adomas Cyparis iš Eliza
beth, N. J., yra vienas iš 
didžiausių “kostumerių” ką
platina “Dirvą” ir mėgsta 
skaityti knygas. Jis pri
siuntė $15 Lietuvos bonų 
kuponais, atnaujindamas 
prenumeratas savo ir savo 
brolio Lietuvoje, užrašyda
mas “Dirvą”'Pranui Milan- 
šiui į Eloise, Mich., ir Jonui 
Kakštui irgi Lietuvoje, visi 
metiniai skaitytojai.

Kadangi dar išteko pini
gų, jis išsirašė knygą “Vy
tautas Didysis” už $1.50 ir 
šias kitas knygas: “šešė
liai”, “Filosofijos Straips
niai”, “Rusijos Moterų Mir
ties Bataliono Vedėja” ir 
visą pundą laiškų su daine
lėmis.

Ip. Stasiulionis, iš Paines
ville, O.,. ypatiškai atsilan
kęs atnaujino savo ir savo 
giminiečio “Dirvą” Vilniaus 
krašte, užsirašė knygą “Vy
tautas Didysis” už $1.50 ir
nusipirko apysaką ‘Du Bro
liai’ Ip. Stasiulionis yra
apie 60 m. žmogus bet mėg
sta “Dirvą” ir niekad ne
praleidžia jos knygų neuž
siprenumeravęs.

D. Pručinskas iš Wilkes 
Barre, Pa. užsimokėjo $1.50 
už knygą “Vytautas Didy
sis”.

PASKUTINĖS DIENOS
{Kurie nori gauti šitą di

delę ir svarbią knygą, Lie
tuvos Istoriją, “Vytautas 
Didysis” už nupigintą kai
ną — $1.00 ar $1.50 — pa- 
siskubinkit prisiųsti savo 
prenumeratas. Knyga bus 
gatava Sausio pabaigoje.

Taipgi kurie prisius pre
numeratas prieš Sausio 15 
d. tų ir vardai dar bus pa
talpinti knygoje. Po to' jau 
bus pervėlai.

Nelikit be Lietuvos isto
rijos, prisiųskit savo prenu
meratas dabar, nes knygų 
“Vytautas Didysis” išleista 
tik tiek kad ištektų norin
tiems, o ne kad per eiles me
tų ant lentynų spaustuvėje 
gulėtų.

Gerai atsimenat kas atsi
tiko su pirmiau leistomis 
“Dirvos” geromis knygo
mis: jas tuoj išpirko ir jų 
daugiau nėra.

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

Ar jau išraščt “Dirvą” 
saviškiams i Lietuvą? — už 
§3.00 meluose pralinksminsi! 

visą kaimą!

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

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

Lithuanian Consulate General
15 Park Row New- York City

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

Washington, D. C.
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I7 Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.) I tės link matė kaip su liepsnomis ir dūmais 
kilo į padanges viskas kas gali kilti — iš 

Iki aušrai Juodytė pralaikė savo kai- visko kas ten stovėjo matėsi tik durnai ir 
myną Ramojų pas save, bandydama ir vie- liepsnos.
naip ir kitaip jį vilioti ir sužadinti jo mei- j Rūpestis, gailestis ir piktumas jį ėmė. 
lę, bet kas tai jai nesisekė, ir išlydėjo jį Rūpestis kad priešai užpuolę galėjo visus 
su dar sunkesne širdžia negu pasitiko. Ar išžudyti; gailestis kad neliks jokio trobė- 
Ramojus jautė jos mintis, ar taip jo šir- sio jeigu ten netyčiomis gaisras kilo; ir 
dis prie jos netraukė — kaip daug sykių j pyktis purtė jį del tos mergaitės, kuri pir- 
ėsti kuomet ne tos rūšies ypata, kad ir miau pora sykių suvylus sulaikė žmones 
priešingos lyties, neturi traukimo, vietoj nuo vykimo j pagalbą kaip tik pirma ug- 
meilės tik neapikantą sukelia, — jis jai nis kuore pasirodė.
jokios meilės neparodė. Į Artėjant prie Usnario pilaitės, ugnis

Jam gryžtant atgal, neužėjo nei men-j mažėjo ir ėmė baigtis, nes ištikro jau vis- 
kiausios mislelės apie Juodytės klastą, ir kas buvo išdegę, nebuvo kam degti.
nei apie pačią Juodytę — taip jam jos mei-1 Dabar jau buvo gryžęs pats Usnaris, 
lės klausimas buvo tuščias. Atvyko tik I nes j0 ]avona rado kieme, — galva kir- 
pareigų šaukiamas, tai viskas. viais sukapota, — kas rodė jog ten Vikingų’

Porai dienų praslinkus — dar vis tėvui butą, užpulta, apiplėšta ir prasišalinta. Bu- 
ir broliui nesant namie — Juodytė vėl pa- vo ir daugiau lavonų — namiškių, ir pačių 
kartojo savo šposą Ramojų pas save atvi
lioti, ir jis, kaipo ištikimas karžygis, atjo
jo į pagalbą, bet vėl nerado jokių priešų.

Kada visi išsiskirstė, ji kvietė vaikiną
pas save į pilį ir pasakė:

— Ramojau, nejaugi tu nesupranti 
kam aš kuorą padegu ir kam tave pas sa
ve vadinu? Ir aną sykį ir dabar aš tą 
padariau tik tavęs atsivadinimui pas sa
ve.... Aš myliu tave, o tu pats nesuma
nai pas mane atjoti....

Vaikinas tą išgirdęs, nustebęs išvertė
akis ir bardamas ją tarė:

— Jei bučiau tavo tėvo ar brolio vieto
je, tikrai tau gerai kailį išperčiau už tokių 
šposų krėtimą. Kam erzint kaimynus, kuo-

užpuolikų, tik nesimatė lavono nei ženklo 
apie pačią Juodytę: ar ji gyva ii’ Vikingų 
pasigrobta, ar sudegė viduje besislapsty- 
dama....

Taip tai baigėsi gyvenimas tos kuri 
perdrąsiai su meile žaidė ir norėjo gamtą 
pergalėti. Dabar eisime prie Ulelės.

Vainikų šventė
Antra po Pavasario Šventės tarp, pa

gonų Lietuvių buvo Rasos Šventė — sau
lės šventė, arba jaunimo šventė, kuri pra
sidėdavo maždaug Birželio 23 į 24 naktį, 
kas dabar yra vadinama Joninėmis. Mat. 
krikščionims inėjus į pagonų kraštą, jie 
panaikino Lietuvių pagonų šventes ir apei-

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

s priešai, tikrai užsirūstino, 
I bet atsiprašau, atsiprašau 
lenkdamas galvą iki pat še

lmės šiame šone tvoros.

paimtos iš “Vanago Plunk
snos”, visai kito autoriaus, 
vardu Vanago, ir tie patys 
žodžiai yra įdainuoti grafo- 
fono rekorde, todelei gerb.

Protestas! Gerb. Asile! Mulas neturėjo teisės jų pa- 
Aš skaičiau pereitame num. sišavint ir savo vardą po 

' ’ ’ ' ’ 'r ' > ei-Į jomis pasirašyt.
Vanago Vaikas.

džiausio papeikimo. To u; 
si tarnauja ir gerb. Mulas-

pražiūrėta! 
sukako ke- 
sukaktuvių

Ale tai mano 
Gruodžio 17 d. 
turi metai nuo 
17-tos Gruodžio, o aš visai
nesurengiau jokio paminėji
mo! Mažai su istorija ap
sipažinęs, turiu prisipažin
ti.

Mano draugai, “fašistų”

patalpintas gerb. Mulo 
les, kurios skamba:

“Asile, asile,
durnių karaliau” 

ir pabaigoje to neva poeto 
pasigyrimą kad jis pats jas 
sugalvojo. Todėl aš šiuomi 
viešai pareiškiu kad gerb. jog neskaičiau nei “Vanago 
Mulas papildė didelę litera- Plunksnos” nei negirdėjau 
tišką vagystę arba porno- jo dainos rekorde.
grafiją. Tamista turbut ne-| Žmonės kurie prisisavina 
apsipažinęs su literatūra, | kitų raštus ir nori kitų tru- 
nežinai kad tos eilės yra įsu pragarsėti yra verti di-

Atsiprašau, atsiprašau ir 
šiuomi pareiškiu širdingą 
padėką už Tamistos pasta
bą, nes ištiesų prisipažinsiu

Antanas Žaldokas rast 
Jūsų Asilencija, gerb. As: 
le: Skaičiau pereitame nt 
meryje Jūsų pasakymą jo 
nenorit kad komunistai ka 
bedami į ausis apie rojų, i 
Jūsų kišenių sau pinigu 
krapštytųsi. Taigi man 1? 
bai rupi žinoti ar Tamist 
dėvit kelines kad apie kišt 
nius kalbat?

Su pagadoneį

Jeigu Tamista nori pei 
sitikrint patariu pažiūrėt 
aną pusę tvoros kur yr 
mano uodega.

Lietuvos isto- 
it savo prenu- 
ir, nes knygų 
dysis” išleista 
ištektų noriu* 
d per eiles me- 
ių spaustuvėje 

lenat kas alsi- 
liau leistomis 
romis knygo- 
išpirko ir jų

met kitą sykį net reikale negalėtum pri-1 gas. iš Pavasario Šventės'padarė Velykas, 
sišaukti? ' i iš Rasos Šventės padarė Jonines, iš Rude-

Taip, jei butum tėvu ar broliu, ga- nines šventės padarė Žolinę, ir taip kitas 
lėtum mane apmušti, bet dabar, esi mano pagonų šventes suambrino, įtaikydami į 
mylimas — mylėk mane.... • • •" - - • >•

— Ne dabar tam laikas, ir ne taip rei
kia meilės jieškoti, — atsakė jis, bet ne
norėdamas merginos užgauti užtylėjo su 
atsakymu apie meilę; tačiau aišku kad ki
taip jis butų pasielgęs jeigu nors kokia 
meilė prie jos butų, — bet tada jai nebū
tų reikėję nei kuoro kurti. Dabar gi, ji 
nekėlė jame jokių meilės jausmų prie sa-i 
vęs, todėl jis galėjo su ja taip šiurkščiai, 
kaip su vyriškiu, bartis, ir apleido ją, sės-ivo paparčio žiedu ta nakti, ir vykindavo 
damas ant žirgo ir jam bereikalo perskau- kitokias pagoniškas apeigas, 
džiai sukirsdamas, kad greičiau jį nuo Juo
dytės neštų.

Jam lekiant tolyn nuo jos namų, mer
gaitė su ašaromis žiurėjo ir pergalvojo 
kaip jos sumanymas jai jokios naudos ne
nešė ir nei kiek jos pamylėto vaikino prie 
jos nepriartina....

— Jis kitą myli. ... jis myli Ulelę, o 
taip slepiasi.... Akis aš jai išdraskysiu, 
prašysiu Laumės kad jai gražumą atim
tų.... Negaus ji jo....

jų vietą krikščioniškas, ir pavėlino po se
novei žmonėms tose šventėse linksmintis, 
nes jų sulaikyti ar perkelti Į kitas dienas 
neįstengė.

Rasos Šventė buvo švenčiama labiau
sia jauninto — per naktį buvo kūrinama 
laužai, kas dabar vėl Lietuvoje atnaujinta, 

| prisilaikant to pagoniško papročio. Jau- 
Į nimas turėdavo sau didžiausio smagumo, 
j atlikdavo visokiausius burinius, jieškoda-

Dirvai” vi-- 
reikaluose 

dėti 2c paš- 
į jeigu no- 
greitą atsa- 
anklelį ne- 
laiške, įdė- 
Iš kitų' Ša
tu siųst iie- 
' jie negeri.

išėt “Dirvij" 
Lietuvą? — už 

pralinksniinsil 
laimu!

Konsulatai
n Consulate
St., Room Ridi
igo, Hl
insulate General 

New- York City
Pasiuntinybė
i St N. W. 
ton, D. C.

Žiūrėkit! Ana ten Usnario pilies kuo
ro vėl dega ugnis — liepsnos į aukštą šo
ka, dūmai po apielinkės mišką sklaidosi — 
ugnis didėja ir durnai labiau rūksta. Bet 
nors kuoras dega, niekas su pagalba nesi
skubina. Artimesni gyventojai, pro me
džius į tą pusę žiūrėdami, šypsosi, ir Ra
mojus savo kuore įlipęs dainosi ir kalba:

— Paika mergaitė, vėl mane vilioja... 
— ir stovėdamas, žiūrėdamas į toli gulintį 
Nemuną, kurs palengva, ramiai sau plau
kė tolyn į vakarus, svajojo, bet nemanė iš 
vietos judintis ir vykti tai atkakliai mer
gaitei rodytis, kuri tokį būdą pasirinko sa
vo pamylėtą jaunikaitį pas save atkviesti.

Gerokai jau įsinaktėjo, kaip štai Ra
mojus pamatė kad jau ne vien kuore ugnis 
kyla, bet dega labai daug ir plačiai — jau 
ugnis apėmus visą pilaitę, kiek tai ištolo

Pasidarė jam aišku 
nors negero, jau ne

Sekančią dieną mergaitės turėdavo sa
vo iškilmę — Vainikų Šventę. Jos eidavo 
pas upelius ir upes, kur tik buvo bėgantis 
vanduo, ir nupynusios vainikus leisdavo 
pavandeniu, o vaikinai toliau būdami juos 
gaudydavo. Katras katros vainiką pagaus 
tas tą gaus — taip bent buvo kalbama, ir 
gal tarp žemesnio luomo tas buvo vykina
ma. Tačiau aukštesnės kilmės jaunimas 
nors tą žaidė, ne visada savo žaislą ikunyt 
galėjo, nes vedybos priklausė nuo tėvų pa
rinkimo ir susimetusių bendrų reikalų, o 
ne nuo vainiko pagavimo. Antra gi, ne 
visi vaikinai ir ne visos mergaitės buvo 
gražios: kas iš to kad negraži mergina pa- 
plukdys vainiką — jo niekas nenori gau
dyt, jeigu tik žino kuris, arba jei ir gaudo 
tai tyčia nepagauna, ir vainikas nuplaukia 
ir lieka kur karkluose įkibęs. Paskui gi, 
kožna mergaitė troško kad jos vainiką pa
gautų pats gražiausias vaikinas, o pagau
davo šiaip kuris nepatinkamas — taigi tas 
buvo tik žaislas, daugiau nieko. Bet buvo 
žaislas tik jeigu nepatinkamos ypatos per 
vainiką susieidavo. Tokios porelės tuoj 
pasimesdavo, o kitą metą vėl tą pat dary
davo.

(Bus daugiau)

buvo galima pažint, 
kad ten tikrai kas 
Juodvtės šposas.

Skardžiu rago
savo vyrus, ir kuomet jojo Usnario pilai-j6820 Superior Ave.

SAPNINYKAS
KAINA

sugaudimu išbudino REIKALAUKIT “DIRVOJE”
Cleveland, Ohio'

VYTAUTAS
DIDYSIS

VYTAUTAS DIDYSIS
Virš 300 psl $1 ir $1

BUS GATAVA
Sausio Pabaigoje

Kaina Tada Bus $1.50 ir $2.00
k IDI ir garbinga buvo Lietuva senovėje — bet ar daugelis musų ži- 
l nome apie jos garsingą praeitį? Žinom šio-to po biskį, bet to

li gražu nesam apsipažinę su Lietuvos Istorija plačiau. Ypatin
gai mums čia Amerikoje stokavo geros Populiariškos Lietuvos Istorijos 
ir daugybė bėdavojo kodėl niekas neišleidžia Lietuvos Istorijos. ,

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

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

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

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

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai 6820 Superior Ave. Cleveland, O.



DIRVA

SKAPIŠKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Jaudies meno pavyzdžiai. į matyt senai Įsikūręs, 
Pasakiškas bulius.
Paskendęs varpas.

Apie 30 kilom, nuo aps 
:rities miesto Rokiškio ran- 
lasi miestelis Skapiškis 
rytų Aukštaičiuose). Mies- 
elio išvaizda menkutė — 
urvinos negrystos gatvės, 
eliolika šiaudiniais stogais 
robelių išmargintos. Tro- 
elės nors iš pažiūros atro- 
o prastai, bet jos aiškiai 
aizduoja savotišką Lietu- 
ių liaudies stilių. Fantas- 
iškais rėliefais išmargįn- 
os svirnų, ir gonkų durys 
ei langai sakyte sako kad 
lietuvio siela yra linkus į 
ieną, grožio pamėgimą,

nes 
| jau nuo prieškarinių laikų 
yra įsteigta paštas ir pla
čiojo gelžkelio stotis. Kad 
jis tikrai senas miestelis tai 
įrodo daugybė padavimų, 
kurių svarbiausias yra apie 
jo įsikūrimą.

Sako, neatmenamais lai
kais kaž koks žmogus pa
klydęs didelėj Lietuvos gi-1 

irioj vadinamoj Skapagiriu. 
Ilgai jis ten klaidžiojęs kol 
pagaliau atsidūręs mažoje 
aikštelėje, kurioje išvydęs 
nuostabiai didelį namą su 
bokštais ar kuorais (kaip 
tas fantastiškas namas vi
duryj girios atsiradęs pa
davimas nesako). Nustebęs

ailę. Pasaulinis grožio sti-; žmogus pamanęs kad tai 
us jiems nėra žinomas, bet monų padarinys, bet įsiti-
' nereikia, nes jų laki fan- 
azija sukuria nuosavą ku- 
lų, malonų, kuriame atsi- 
pindi jų varginga buitis, 
le tų fantastiškais relie- 
ais išpuoštų bakužių yra 
eletas ir moderniškesnių. 
Tors ir tie mediniai, bet 
viejų aukštų, su baliustra- 
omis ir daug kartų dides- 
iais langais negu tų seno- 
iškų trobelių. Tuos mies- 
elio papuošalus pasistatė 
ryžę iš Amerikos Lietu- 
iai.
Prekyba Skapiškyje yra 

eperblogiausiame stovyje, 
uperkamos ir parduoda- 
ios prekės daugiausia Žy- 
ų, bet po karo įsisteigė 
fkininkų Sąjungos Varto- 
)jų bendrovė ir keliatas 
.ietuviškų krautuvėlių.
Pačiame miestelyje susi- 

ina keletas neblogų vieš- 
elių tas rodo kad Skapiš- 
is nėra jau taip užsidaręs 
- jo nuo senovės turėta 
antikių su kaimyniniais 
įiesteliais, t. y. su Kupiš
ki, Kamajais, Alizava, Pa- 
emunėliu, Pandėliu ir Ro? 
iškiu. Be to Skapiškis

t© ROSEDALE ?!
"Dry Cleaning Go.t

HEnd. 7906 J
C. F. PETRAITIS, Prop. + 
6702 Superior Ave., ♦

kings kad ne. Po ilgo kla
jojimo kaž kaip tas žmo
gus sugryžęs namo ir vi
siems apsakęs apie nuosta
bų namą matytą girioje.

Paskiau kiti nuvykę ten 
ir buvus tame trobesyje-įs
teigta Lietuvių stabmeldžių 
žinyčia, o jiems apsikrikš
tijus- paversta Į bažnyčią. 
Tuo budu žmonės pradėję 
apie tą, kadaise nuostabų, 
namą spiestis. Kirtę 'miš
ką, statęsi sau trobesius ir 
taip įsikūręs miestelis. Ka
dangi ta giria vadinosi 
Skapagiriu tai ir miestelis 
gavęs Skapiškio vardą.

Labai tikėtina kad šiame 
-mitologiškame padavime y- 
ra šiek-tiek ir tiesos, nes 
pačiame miestelio viduryje 
yra platus senas šventorius, 
o bažnyčia buvo sugriauta 
karo metu. Žmonės pasa
koja kad ji buvus labai se
na, 777 metai buvę jos sta
tymo data. Vokiečiams Lie
tuvą okupavus, paskutinės 
senos bažnyčios liekanos, t. 
y. plytos ir akmens, ’ buvo 
suklota į šlapius kelius. Tuo 
budu iš brangaus senovės 
atminimo liko tik tuščias 
šventorius, bet žmonių at
mintyse neišdilo prosenių 
sakyti žodžiai apie bažnyčią 
rastą viduryje girios.

Dar senajai bažnyčiai be
stovint buvo pastatyta nau-

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”’
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Visokio išdirbimo 
RADIOS

FONOGRAFAI, SMUIKOS, PIANAI 
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

ja. Ji buvo daug didesnė ir 
gražesnė, be to visai šalę 
jos tuo pačiu laiku buvo pa
statytas ir antras panašus 
trobesys—vienuolynas. Tik 
tų vienuolių jau niekas ne-, 
atmena, sako buvo, gyveno, 
bet kada negali pasakyti.

Nors šiaip Skapiškis ne
garsus miestukas, bet gam
ta nepagailėjo jam savo 
prakilnaus grožio. Tuoj už 
miestelio tyvuliuoja nema
žas Mituvos ežeras, su ne
didele bet gražiai atrodan
čia sala. Toliau, už kilome
tro nuo miestelio^ tęsiasi 

I ozomingi pušynai ir tylus 
liūdni beržynėliai. Pavasa
rio ar vasaros metu Skapiš
kyje malonu, gražu ir gera. 
Gali maudytis skaidriame 
Mituvos vandenyje, arba 
kvėpuoti pušų sakais iškra- 
pintu oru. Mėnesienotomis 
naktimis gali klausytis ža
vingų lakštutės giesmių, c 
šiltą pavasario pavakarį — 
liūdno gegutės “ku-ku”.

Apie Mituvos ežerą ir sa
lą pasakoja tokį padavimą:

Sako toje vietoje kur da
bar ežeras, kadaise buvus 
didelė pieva. Kartą mer
gaitė ganius ten bandą. Tuo 
tarpu atsiskyręs iš bandos 
bulius pavadintas Mituliu, 
ir nuėjęs į pievos vidurį 
pradėjęs baisiai baubti. Pie
menaitė ėmus tą bulių šau
kti, bet vos tik ištarus jo 
vardą, kaip staiga atsivėręs 
ežeras, o ji su banda likus 
mažoj saloj. Ir po to eže
ras vadinosi Mituva.

Antras įdomus padavi
mas seka apie Mituvoj pa
skendusį varpą.

Sako žiemos metu per tą 
ežerą vežę tik ką 
bažnyčios varpus, 
varpas buvęs toks 
kad sulaužęs roges 
nuskendęs. Po to 
na sekmadienį, mišių laiku, 
žmonės girdį kaip pasken
dęs varpas ūžiąs ežero gel
mėje. Kas žino ar girdėjo 
kai kas jį ūžiant, bet dar ir 
dabar tebepasakoja ir tvir
tina kad tiesa. .

Kaip matome nors Ska
piškis negali pasigirti ko
losaliais rūmais ir puikia 
gatvių išvaizda, bet užtai 
jis gali didžiuotis savo pa
davimais ir gamtos grožiu. 
Be to norima ir jį visą pa
gražinti, nes šymet. jau nu
tiesė šaligatvius. Projek
tuojama ir viso miestelio 
brukavimas. Tat reikia ti
kėtis kad su laiku Skapiškis 
bus visapusiai gražus Lie
tuvos miestelis.

J. Mikaliunaitė.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau Petro šatuno, gyvena 

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

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

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau Antanų Norkų, paeina iš 

Kelmės par., Raseinių ap. Jis 1913 
m. gyveno Mahanoy City, Pa. Gir
dėjau persikėlė gyvent į Clevelandų. 
Turi dvi dukteris, Vincę ir Kazę, 
abi ištekėjusios. Jis pats ar kas 

jį žinantis prašoma atsišaukti 
adresu:

B. YARAŠIUS
823* W. South St. Akron, O.

apie 
šiuo

PARSIDUODA
Mėsinyčia ir dešrų dirbykla, neša 

gryno pelno kas savaitė po $85. Iš 
priežasties šeimynos nesutikimų par- 
siduos pigiai. Kreipkitės (1) 

NICK JOSZT
2205 St. Clair avė. Cleveland, O.

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

visais įtaisymais, šiluma ir tt. Ron
da prieinama. Raktas ton pat vir-

BA LANDŽIA I-KARVELIAI
Specialis išpardavimas goriausių 
vartuoklių-roller balandžių viso
kių spalvų, daugiausia almond.

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

PARSIDUODA
15910 St. Clair ave., delikatesų, 

cigarų, mokyklos reikmenų krautu
vė, $500 savaitinių

Greta didelės
pigi. Matykit

ta.
ma
Professor ave.

įneigų garantuo- 
mokyklos. Nuo- 
Zimcrman, 2287

ODOS DIRBINIAI
Odos dirbiniai visokių rusių, už 
nužemintas kainas, kaip tai pi- 

“ niginės, krepšiai, valizos ir tt.
Numažinta 10—25 nuoš. nuo 
reguliarės kainos, laike šio iš
pardavimo.

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

Kailių Siuvimo Mokykla
Merginos kurios nori išmokti ge

ro amato. Geras uždarbis kada už
baigi kursų. Vakarinės Klesos 
šiamos dabar. Žema mokestis, 
kinama ir suknių siuvimo.

789 EAST 125TH ST. 
(Durys iš pietų)

ruo- 
Mo-

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

and 
dis-
and

nulietus 
Vienas 
sunkus 
ir ledą, 
kiekvie-

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

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

už mažiausia i (pinigų”

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šių patogių valgyklų. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas

CHAS. STONIS

JUST RITE KENNELS
Galit gauti žindukus Boston Ter

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

12430 PHILLIPS 
Cleveland 

Phone GLenville

Kreip
to) 

AVE.

6035.

Ben BRAZIS Lunch
6400 Superior Ave. 

GROSERIAI —’ RŪKYTOS MĖSOS 
DEŠROS ir kiti produktai.

Ypatingai gaminami skanus valgiai. 
Kviečiame Šv. Jurgio mokyklos 

moksleivius ant pietų.

Atneškit čia savo’ daktaro re
ceptus. Mes juos išpildysim. at

sakančiai sulyg nurodymo.

ACKERMANN’S
DRUG STORE

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

PARSIDUODA ŪKĖ
42 akrai žemės, su geromis tro

bomis ir ūkiškais įrankiais. Butas 
su visais įtaisymais: elektros žibu
riai, bėgantis vanduo, suros ir tt. 
Mažas sodelis, 8 akrai ganyklos. 
Vieta labai smagi, prie pat mieste
lio, prie gero, elektra apšviesto ke
lio. Visi produktai parsiduoda ant 
vietos. Gale lauko yra įrengta gy
vulių pjovykla nešanti gražų pelnų 
savininkui. Jokių skolų nei “morgi- 
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.

J. C BLASER
Hardware

6933 Superior Ave.
Linki linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

DUOKIT NAUDINGAS 
DOVANAS

Darom raktus. End. 028(1

TeMYKIT
Daugelis, siųsdami sa

vo prenumeratas, čekius 
ar money orderius išrašo 
visu ilgu “Dirvos” ben
drovės titulu. Tas nerei
kalinga, rašykit tiktai: 
“DIRVA”, ir to užtenka. 
Tą pat darykit ir ant vo- 
kų-konvertų.

“Dirvos” Adntin.

Besiartinant
Visi rūpinasi kuo 
patenkinti savuo
sius bei draugus. 
Geriausias paten
kinimas suteikiant 
dovanelę iš graž- 

------ -------- - daikčių (jewelry), 
kuri bus papuošalas ir ilga atmintis. 
Šių dovanėlių randasi musų krau
tuvėje didelis rinkinis. Nuo Gruo-1 
džio G d. viskas parsiduos numažin
tomis kainomis. Nepraleiskite pro
gos, o sutaupysit daug pinigu.

P. ŠTAUPAS 
6704 Superior av. Cleveland, O. 

Telefonas FLorida 2610-R.

Kalėdoms

MOTORAMS ALIEJUS 
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. 

4415 Payne avė Hend. 3576

Or. S. T. Tamošaitis
fl (THOMAS)

! Lietuvis Dentistas
1304 E. 68th St.

įj Kampas Superior Avenue 
B TELEF. HENDERSON 8068 
« ■ (Virš Lietuvių Banko)

“Dirvos” krautuvėje gauna
ma sekanti nauji 'rekordai:

(Paduodama kas ant vienos ir 
ant kitos rekordo pusės yra)

Kad Pavasaris ateina ir
Vyrai, Moters, Negirtaukit

Tamošiaus Polka ir
Panelės Patogumas

Trauk — Simniškio Polka ir
Ėjo Mikas — Polka

Žemaitėlių Polka ir
Marytės ir Jonuko Daina

šabas Gut — Polka ir 
Lakštutė Polka

Visi išvien Ko nedainuojat ir
Po Močiutes Vartais

Mergų Polka ir
Laukiu Tavęs

Vilkas Pilkas Polka ir
iLudvikaš Polka

Prūsų Užpuolimas ir
Vaikelio Polka

Kunigunda Polka ir
Pelėda Polka

Nalšio Polka ir 
Mano Polka 

šiaučiaus Polka s ir 
J ievutės Polka 

Lazdijų Polka ir
Mylimo Polka 

Shenandoahrio Polka
Bernelio Polka

Katriutės Polka ir 
Klaipėdos Polka

Taipgi ju-a daug kitų gražių 
muzikos ir dainų rekordų.

Reikalaukite “Dirvoj”
6820 SUPERIOR AVE.

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.

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

nama dovanai.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Cųpyricbt'

• Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 

(Užrašykit saviškiams i Lietuvą “Dirvą” — kaina

| SERGANTI ŽMONES f
? KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 
Į DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. T

Dr. Smedley, garsus Specialistas T
su 45 metų pasekmingu medikaliu J
patyrimu, naudoja naujausius Euro- J*
ninius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, X 
skilvio ir .vidurių negerovių, odos Ii- ❖ 
gų ir kitokių su tuo bendrų. T

Egzaminavimas su X-Ray mašina -i* 
ir kitais budais yra beskausmis ir į 
tokis tikras kad negalima padaryti X 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- * 
jų, šlapumą, ir kitus dalykus taipgi X 
išegzaminuoja. j

Jeigu jusi: liga neišgydoma jis tą X 
pasakys nedvejodamas. Patirljit tei- 
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuž- t

5" Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit,, nes; musų laikais beveik vi- X 
t sos ligos yra išgydomos. y
X Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
y būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. ❖
T Dr. Smedlęy taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- $ 
X silpnintus kūno organus. 4*
T Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
I DR. SMĘDLEY, SPECIALISTAS
X 10406 Euclid Ave/ Kampas E. 105th St. Cleveland * 
j Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. t 
X Nedėldieniais nuo 10 iki 1. X
r *

telefonas yra ant
Stalo užpakalyj Jūsų”

|Usų svečiai bus patenkinti šitokiu patogumu. Tu- 
u rėjimas telefono po ranka reiškia mažiausią gai
šinimą ir trukdymą kuomet pasitaiko reikalas at
sakyti į pašaukimą.

Moderniškas namas turi telefonus kur tik pasitai
ko reikalas juos naudoti — šalip pasilsiu kėdės vie
šam ekambaryje, prie lovos, virtuvėje.

Patelefonuokit į musų biznio ofisą — MAin 9900
— ir mes įdėsime jums telefoną kur tik norit.

The Ohio Bell Telephone Company

Lapl 
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vija nt 
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IŠ LIETUVOS B
PASIRAŠYTA LIETU-Į malonesnes.

VOS-L AT VIJOS . Lapkui0. P^n. 24 d va
kare, Latvijos ministeris 

SUTARTYS I pirmininkas p. Celminš su 
Lapkričio 24 dieną musų j ponia, musų vyriausybės, 

vyriausybė prisirašė su Lat- visuomenes ir spaudos at- 
sutartiš J s^°vlJ palydėti, išvyko atgalvija net penkias

Svarbiausia jų —prekybos 
sutartis, del kurios dery
bos ėjo keletą metu su per- 
tarukomis; pagaliau susi
tarta. Žinovai kalba, kad ši 
sutartis abipusiai naudinga.! 
Ji pastūmės į glaudesnį su
siartinimą šias šalis ne tik 
ekonominių, bet politiniu at 
žvilgiu. Susitarta del vizų ir 
pasų panaikinimo tarp Lie
tuvos ir Latvijos. Šiuo susi
tarimu norima palengvinti 
susisiekimą abiejų šalių pi
liečiams. Toliau, susitarta 
arbitražo keliu (taikiu bil
du) rišti galinčius kilti tarp 
šių dviejų valstybių kokius 
nesusipratimus bei ginčus.

Sutartis pasirašyti buvo 
atvykęs į Kauną Latvijos 
ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris 
p. Celminš. Jis musų spau
dos atstovams pareiškė, kad 
lapkričio 24 diena yra isto
rinė diena Lietuvos-Latvi
jos santykiuose. Pasirašy
tosios sutartys,—sako p. 
Celminš,—pašalins kai ku
rias dirbtinas kliūtis, truk
džiusias dviejų kaimyninių 
tautų bei valstybių glaudes
nį bendradarbiavimą ir su
siartinimą. Nuo šiol kelio
nės iš Rygos ir Kauną, ir 
atvirkščiai, busiančios dar 
trumpesnės, lengvesnės,

i Rygą.
“M. R.:

Voldemarininkai kalėjime 
badauja

Cukraus Fabrikas 
Mariampolėj

Lapkričio mėn. 25 d. Vy
riausybė nutarė statyti cuk
raus fabriką Mariampolė- 

. je. Kas galėjo manyti, kad 
; Lietuva galės pati sau pa

gaminti cukraus! Tačiau u- 
kininkai įrodė, kad jie moka 
augint cukrinius runkelius 
ir kad iš hektaro vietomis 
gauna net daugiau, kaip 800 
centn. runkelių .Tokioms' 

i aplinkybėms esant, prašyte 
prašosi cukraus fabrikas, ir 
štai jis bus.

Fabrikui vieta parinkta

štiems lapuočiams—60 me
tų.

famous the • world - over-

• Pinaud’s
S Shampoo

Leaves your 
QI hair lustrous,

' healthy, and
t°° W

y At your dealer s—orscadyoc 
for full-size bottle to Phtaud, 

Dept. M,22oE. 2i St., New York. 
[We will scud sample bottle free]

Naudokit Tikrąjį

NAUDOKIT 
BL LG ARIAN HERB

į I Kaip yra žinoma, dabar Suvalkijoje del to, kad čia ir 
p I kalėjime sėdi daugiau kaip žemė geresnė, ir runkeliai

20 vadinamų voldemarinin- 
kų. Tuo tarpu yra rašomas 
ketvirtas voldemarininkų 
bylos tomas. Iš to matyti, 
kad jų byla yra labai plati.

Patys voldemarininkai, 
matyt, yra nepatenkinti, 
kad jų byla ilgai užtrunka. 
Šiomis dienomis 7 iš jų Kau
no kalėjime paskelbė bada
vimą. Vyr. Tribunolo pro-j 
kuro ras p. Kalvaitis pareiš
kė “L. Ž.” korespondentui, 
kad voldemarininkai reika
lauja juos iš kalėjimo pa
leisti. Bet kadangi toks rei
kalavimas neturi jokio pa
grindo, tai, anot prokuroro 
p. Kalvaičio, jie bebadauda
mi negali nieko pasiekti.

“L.U.”

Išmetė daug gintaro.
Siautusios Baltijos juroj 

audros su bangomis išmetė 
daug gintaro. Klaipėdos pa
jūry kai kam pavyko suras
ti gabalų sveriančių per 
vieną svarą. Vien Melna- 
tragės žvejai per vieną die
ną surinko gintaro daugiau 
kaip už '3,00.0 litų.

..U.”

Olšausko išdidus atsakymas
Kaip yra žinoma, dvasiš

koji vyresnybė pasiūlė Ol
šauskui pačiam atsisakyti 
nuo sutanos ir praloto cino.

Kaip esam girdėję Olšau
skas Į tą pasiūlymą išdi
džiai atsakęs esą nieks ne
gali paakinti ji taip padary
ti, kol dvasiškas teismas nė
ra jo bylos išsprendęs.

. užauga cukringesni ir pa- 
■ galiau Mariampolėje susiei

na keturi plentai. 1931,1932 
ir 1933 metais cukriniams 
runkeliams garantuota tvir
ta kaina—po 4 litus už 50 
kilogramų grynų runkelių!

Suvalkiečių pareiga pasi
stengti tiek daug runkelių 
auginti, kad jų užtektu fa
brikui. Fabriko didumas 
toks, kad jam reikės apie 
2400—3000 hektarų cukri
nių runkelių. Gyvenantieji 
netoli Mariampolės (per 10- 
15 kilometrų) galės runke
lius vežti arkliais, dėl to 
jiems j runkelių auginimą 
reikia atkreipti ypatingą 
dėmesį. Cukrinius runkelius 
turi auginti stambus ir 
smulkus ūkininkai. Mariam
polės apylinkėje kasmet 
penkta dalis ariamos žemės 
■turi būti skirta cukriniams 
runkeliams auginti.

Ligi šiol suvalkiečiams 
buvo primetama, kad jie 
yra Įsitvėrę grudų ūkio ir 
daugiau apie nieką nenori 
galvoti. Tačiau šie metai 
parodė, kad bekonus kaip 
tik daugiausia augina su
valkiečiai. Jei prie Vilkaviš
kio stoties ūkininkai atveža 
kiaules net iš vakaro ir sto
ja Į eilę, tai jie turi Įrodyti 
ir įrodys kad cukraus fa
brikas, Mariampolėje bus 
aprūpintas cukriniais run
keliais.

Prie šio didelio uždavinio i 
įvykdymo reikia ruoštis jau ] 
dabar . ,

“M. R.”

Šis žmogus

aldymą

(BLOOD) TEA 35c—75c
Šaknys, žievės, lapai, augmenys ir žiedai ; 

na ir gerina kraują. Išgerkit juos karštus išv 
mos ir pagelbėjimui nugalėt pavojingą šalti, 
se namuose—kiekvienas turėtų naudoti juos, 
ninko, arba mes prisiųsim apmokėtu paštu.

AI A R VĖL Products Co.,

Šalčiai

tryniui nuodų iš siste- 
Jie turėtų būti kožnuo- 

Klauskit savo vaisti-
Didelis šeimynos pake- 

Adresuokit:
209 Marvel Bld;

Lietuvos Miškai.
Visame Lietuvos plote 

viso yra apie 700,000 hekta
rų miškų. Pagal medžių rū
šis musų miškų plotas skir
stosi šitaip.

Eglių
Pušys 
Drebulės 
Beržai 
Juodalksniai 
Ąžuolai 
Mišrus

. Laikas iki kurio medžiai 
auginami ir nekersami yra 
toks: ąžuolui 160 metų, pu
šiai—100, eglei—80 ir mink-

280,000 ha.
200,000 ” 

85,000 ” 
80,000 ” 
30,000 
10,000 ”
15,000 ”

iš

(Adolfas C. Jakubauskas) 
Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 

Balzamuoto jas.
Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

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

SCHOTT MOVING CO
Perkraustyto jai 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 kaina;

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės išvalyt ir išprosyt 
Siutai išprosyt 
Kelinės išprosyt 

l Skrybėlės išvalyt
Moterims

Kotai ir dresės išvalyt ir 
išprosyt nuo $1.25

Moteriškos skrybėlės išvalyt
SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

$1.00
50c
50c

aukštyn 
56c

Lietuva pirko laivą.
į Šiomis dienomis Lietuvos 
Į vyriausybė Danijoj pirko 
laivą. Laivas pavadintas Jū
ratės” vardu.

Nupirktas laivas busiąs 
laikomas Šventosios uoste ir' 

Vokietijos užsienių veika-1 gelbėsiąs skęstančius žvė- 
lų ministeris Kurčius, kal-jius- 
bedamas valstybės taryboj i Jei žvejai susiorganizyo- 
apie tai, kad Vokietija ne- rią, tai galėsią tą laivą ir iš 

, gali sutikti su dabartinėmis vyriausybės perimti.
jai nustatytomis sienomis, Į Laivas busiąs iš Danijos 

' ypač rytuose, priminė ir
Klaipėdą.

Esą, Lietuvoj įsigalinčios 
srovės, kurios rodą, kad ne 
tiktai nemanoma vykdyti 
susitarimas Ženevoje, bet 
nurodą, kad dalykai gali 
dar daugiau susipainioti ir 
blogai atsiliepti į Klaipė
dos Krašto padėtį. Aš tiktai 
galiu įspėti nuo įsigalėjimo 
šitokių srovių” baigė Kur
čius.

Prieš kelias dienas žymus 
Berlyno dienraštis “Berli
ner Bersen Kurjer” įdėjo 
didelį straipsnį apie Klaipė
dos likimą.

Pirmiausia atpasakoja-] 
ma kaip Klaipėda klestėjusi 
būdama Vokietijos dalimi, 
bet vėliau atėję aziatiškos 
išvaizdos žmonės ir tie pus
laukiniai užgrobė kultūrin
gą Klaipėdos kraštą ir da
bar valdo.

Daroma išvada, kad, gir
di kyląs klausimas ar jau 

i metas griebtis ; radikalių 
priemonių dabartinei Klai
pėdos būklei pakelti. Esą ar 
nereiktų pasiūlyti Tautų I 
Sąjungai (tos rolės, žinoma, i 
turėtų imtis Vokietija), kad 
ji atimtų iš Lietuvos Klai- ] 
pėdos mandatą.

“L.U.”

“M. R.” Akrono Naujienos
Vokietija Žiuri į 

Klaipėdą

Laivas busiąs iš Danuos 
parvežtas, kai tik šiek tiek 
nurimsianti jura, kuri da
bar labai audringa.

“L.U.”

į VIETINES ŽINIOS
Gaukit gimimo metrikus. 

Jau yra kalbančių kurie ki
tą pavasarį važiuos Lietu
von. Taigi, kurie nesat 
Amerikos piliečiais pasirū
pinkit iškalno sau gimimo 
metrikus gavimui Lietuvos 
paso. Turit gana laiko, pa
lengva parašykit savo gi
minėms Lietuvoje, lai nuei
na į jūsų parapiją ir išėmę 
metrikus atsiunčia. Turė
sit viską gatavą kada, rei
kės.

BRICKERT THEATRE
•Brickert Teatre per Kalėdas atsi

darys vaidinimas plačiai pasaulyje 
pragarsėjusio veikalo “Camille”.

Daug veikalų pereina ir pasibai
gia, bet “Camille” visada tuir savo 
patraukimą. Jis niekad nepraranda 
savo žingeidumo kaipo 
meiles veikalas iš visų, 
na prakilnios moters ;
vyrui kurį ji myli. Daugelis žmonių 
•be abejo žino jog Camille buvo tikra 
moteris, o ne tik išsvajota Aleksan
dro Durno, to veikalo autoriaus. Kū
nas tikrosios Camilles, tūlos Mar
guerites du Plessis, guli Paryžiuje 
kapinėse Pere la Chaise, kur ją kas 
metai aplanko tūkstančiai žmonių, 
sužavėtų tokiu gražiu jos gyvenimo 
atvaizdinimu.

Brickert Teatre atvaizdinimas to j 
veikalo patrauks šimtus .žmonių pa
sigerėti veikalu išnaujo.

i didžiausias
Jis vaizdi** 

pasišventimą

L. R. K. A. S. 178 kuopa 
savo priešmetiniame susi
rinkime išrinko valdybą se
kantiems metams. Valdy- 
bon inėjo: J. Sebestinas — 
pirmininku; P. Ališis — vi- 
ce-pirm.; A. Bartkaitė — 
užrašų rast.; V. Slesoraitis 
— ižd.; A. Palionis ir S. 
Kubilius — iždo globėjais.

—Jurgis Košeraitis delei 
bedarbės su šeimyna išva
žiavo į angliakasyklas.

’—Gruodžio 16 d. Akrone 
buvusioj Lietuvių bažnyčioj 
lankėsi vyskupas iš Cleve
lando.. Jisai dirmavojo vai
kus. Tarp svetimų tautų 
vaikų dalyvavo dirmavonė- 
je daug ir Lietuvių vaikų, 
tame skaitliuje Lietuvių pa
rapijos tvėrėjo S. Tamošau
sko duktė Stella, A. Palio
nio sūnūs Antanas, S. Rut
kausko duktė Genovaitė, A. 
Barausko duktė Paulina ir 
sūnūs Antanas, A. Siderio 
duktė Elzbieta, M. Janicko 
sūnūs Jonas ir duktė, ku
rios vardo nepatyriau, V. 
Bulevičiaus duktė Magdė, 
J. Roko duktė Katrė, naš
lės Beleckienės sunai Pra-| 
nas ir Povilas, i
Rumbutaitė. Jei keno var-l 
dus praleidau tai del to kad. 
jų nesužinojau.

Po dirmavonės vyskupas 
sakė pamokslą, bet nei žo
delį neprisiminė apie Lie
tuvius. Jis neužsimena kad 
atėmė nuo Lietuvių jų sun
kiu darbu pastatytą bažny-

čią ir Lietuviams nuplėšė 
garbę klausydamas *•> blogo 
kunigo ĮskundiVbuk Lietu
viai virto bolševikais, ma
žai pinigų duoda bažnyčios 
užlaikymui. Bet vyskupas 
nematė kad ta,s kunigas lai
ke kelių metų buvimo Ak-., 
rone prisipirko lotų, nam 
važinėjosi po ’Lietuvą. T 
viskas apsiėjo) daug pinį 
o iš kuri jis juos gavo j 
ne’iš Lietuvių? Vysi* 
neklausė/ parapijonų, / 
damasis ?Kun. Cybėlį 
bomis, taip tai Lietuf 
vo bažnyčios turėjo? 
ti. Lietuviai tos si?
niekad nepamirš.

—Bulėvięiai, Maif 
čeriaus .žmona ir Ii 
kienė zipnibs sėzoi* 
žiavo į Floridą. Jie) 
ve skaitė' Bolševiką!

Kel

*—  VACIO M 
ir Stella valandą.

Naujas oro rekori 
kūnas Brack'savo n.: 
viu padalė naują g* 
rekordą Akrdtio aeį 
skrisdamasę;Įpo 300 f 
valandą. ■

Pirmesnis greitume 
kordas yra 278.5 mylį

P.

' Telefonai N am y
1773 KEnmore 1740W

Jl k e-r š i sa
Standard Trust Dldgi

d Universitete ir darbuojas 
u Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens ir

Kurzenberger

Neužmirškit saviškių Kanadoj,
Pietų Amerikoj ir1 kitur — už

rašyki! jiems "““Dirvą’’.
ĮsiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiTiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiHiniiifiiir

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

‘“c 15c 25c 35c 50c 
25c 35c 50c $1.00 
39c. 50c 75c $.100

: Vyriškos nosinės dėžėse ... .
: Vyriškos kojinės dėžėse . .. .. 
i Motiriškos nosinaitės dėžėse.
: Moteriškos pirštinaitės dėžėse........ 75c $1, $1.95, $2.95 :

PAS MUS YRA LIETUVĖ PATARNAUTOJA

GEORGE L. SCHLATHER
6616 Wade Park Ave. :

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Attorneys Jewelers

929 Society for Savings Building
J. J. LAZICKAS

6407 Superior avė. ENd. 4635

Banks Printers-Publishers
L1ETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue

M. ROMA1TIS
13416 Edgewood Avenue

Confectioners
BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

Dry Cleaners

6820

1308

“DIRVA”
Superior avc. E

P. A. ŠUKYS
E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers

4486

ANTANAS BARTKUS 
| 1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance

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

Groceries-Meats

6901

1404

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIEN1S
E. 66th St. - HEn.

T. NEURA
Hamilton avė. PR.

JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street

6716

P. MULIOLIS
6606 Superior A

Restaurants
BOLES. ANDERSON

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd.

Miscellaneous
9709 -

Kun. V. G. Vilkulailis
J. Venslovas

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaitė;

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
tėvus, vaikus (iki 21 
metų amžiaus).

“DIRVA’
6820 Superior avė.

Cleveland, O.

viai, Slavai, Lenkai 
kreipkitės prie musų.

Rusai

NĖR*
BAUGIAU ® 

|R AUM ATIZMO
Naujos ir " Pagerintos Gold 

I Medal Haarlem Oil Capsules 
I stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
I Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje' dėžutėje.

TRIMITAS

Puiki Eilių-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka
miausia dovana pasiuntimui Į Lietuvą jaunimui 
h- draugams čia Amerikoje. Kaina tik Q H 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra........... imclM

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais
j “DIRVA”
16320 Superior Avė.* Cleveland, Ohio



8
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Kas Girdėt Clevelande-ApAeHnkese Iš Collinwood
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Kalėdos. Šymet M. M. N. 
Pagalbos parapija Kalėdas ap- 
vaikščioja jau ne teatre, kai.p

nakčio. Svečių palinksminimui, 
Moterų • Sąjungos 36-tą kuopa 
gamina Lietuviškų sūrių, gar
džios kavos, keksų ir kitokių 
skanių užkandžių ir gėrimų. 
Šokams gros orkestras. Taipgi 
bus kortavimas su didelės ver-

SPORTAS “Vėliau, dar visai nesenai, 
kuomet Striblingui buvo siūlo
ma $50,000 stoti prieš mane 
kumščiuotis labdarybės naudai, 
aš siuliausi stoti prieš jį visai 
be atlyginimo. Jam buvo ga
rantuojama $50,000, o aš nega-

I dėtuvių Salės bendrovės Ba-1 
ras. Lietuvių Salės Bendro- 

rengia toazarą salės naudai, 
izarą remia veik visos vieti- 
!s draugijos. Bazaras atsibus 
ii? tris dienas, prasidedant an- 
ą dieną Kalėdų, ir baigsis 28 
į Gruodžio, sekmadienio vaka- 
i Jaunimui bus: gera 
’’linksminti, nes bus

proga 
šokiai.

Perei- 
“lumeryje aprašyme apie 
ų us advokatų Olįo ir Bag- 

paminėjime: apie SLA. 
, ir kad j uos, turės at- 

•_ valtininkai, Įsiskverbė 
j. klaida ir pasakyta kad 

" turės atlygint “kata-

Idos pataisymas.

‘K!IS s sumažėjo, Delei be
lo Smet Clevelande ir

g r o apie 1,500 mažiau. 
pasnetą (1929) apsivedė

. >ros, šymet gi apsive- 
. poros. -Tai yra ma- 

yedybų metas kokį at- 
l®esto vedybų registra- 

ik'flris tame dąrbe dirba 
įmetu. \!

į ii daug paduota persi- 
■ 1 1

ve-

E. Grigiutė 
E. Ruseckaitė 

M. Dovidaitienė 
L. Banionienė 
P. Glogudienė 

Kl. Urbšaitis 
K. štaupas 

V. P. Banionis 
J. Marozas 

M. čigas 
M. A. Ruseckas 

A. Zdanis 
J. G. Polteris 

J. Armonas 
susideda iš

ir katalikų srovių ir 
abiejų vietinių para-

veikalas yra iš gi-

Tfokslininku , su važia v i m a s. 
Gruodžio 29 dj Clevelande pra-l 
;idės sm^ūiaviiąaaF Amerikos 
nakslininkų te tyrinėtojų. Ti-' 
dina dalyvaus’ąp i e 5,000 ypa-1 
;ų. Dar nebuvo ęja tokios kon- 
zencijos kuri butų sutraukus 
;iek daug mokslo žmonių.

BOLŠEVIKŲ RAUDA

Sena patarlė sako kad viena 
bėda tai ne beria, bet kaip susi
deda kelios bėdos tai tada jau 
buna bėda. Taip dabar yra su 
musų raudonukais. Kai jie pa
juto kad negali prieiti prie S. 
L. A. turto, už ką jie manė visi 
naujus čebatus nusipirkti, vis 
dar sakė maža bėda, mes gau
sim progą iš kitur pasinaudot. 
Bet kai jie pamatė kad yra kaip 
su šluota šluojami iš kitų tur
tingų organizacijų, tada visi 
ožio balsu pradėjo šaukti: Ką 
mes dabar darysim! Amerikoje:v. 
mums jau- -darosi ankšta, o į 
“darbininkišką rojų” bijom va-.—

“GALIŪNO” VEIKĖJAI
Plain Dealer Tautų Teatro 

■Lietuvių*’ veikalo “Galiūno” pil
nas aktorių sąstatas yra šito
kia:

Milda, vaidilutė S. Greičienė 
Giedrutė 
Birutė 
Eglė 
Rutvilė 
Živilė 
Vaidila 
Iglionas 
Sabalas 

. šernas 
Briedis • 
Tauras 
Vilkalokis 
Voveris 
Geluonis
Taigi aktoriai 

tautininkų 
iš asmenų 
pijų. 

Kadangi
lios senovės, kuomet dar žmo
nės vardų neturėjo, vyriškų ak
torių vardai yra miškinių vi
siems žinomų gyvūnų. Mote
riški vardai duota su tikslu pa
minėti esančių musų teatro li
teratūroje tais vardais vado
vaujančių asmenybių.

Perstatymas atsibus miesto 
auditorijos Little Teatre, prie 
St. Clair avė., nedėlioj, Sausio 
18 d., nuo 8 vai. vakare.

“Ga-1 Tikietai jau platinami 
liūno” tikietai jau paleisti j 
svietą. Nors tikietai bus par- 
devinėjami ir ten pat tą vakarą 
prieš perstatymą, bet patartina 

i visiems įsigyti tikietus iškalno, 
I nes gausit geresnes vietas. Ti- 
I kietai parsiduoda pas P. P. Mu- 
liolj, Darželio 

| Superior avė., 
| •• v , Liet, žiniose”,— Otis Plieno kompanija žada ..i i u j Z- •' atstovus,uo-j pradėti budavoti naują . .“ 1 v I ir i iC rair)0*i

510,000,000 vertės dirbtuvę. , i Jpl.uu.

Empire Steel Co., kuri užsi-'i 
larė Rugsėjo 1 d., žada pradėti’ 
lirbti ir paims atgal 400 iš 500 
savo darbininkų. iždininką, 6606 

‘Dirvoje” ir “Cl. 
taipgi pas drau- 
Kainos 
keletas

yra 50c. 
vietų po

tės dovanomis.

gimi- 
laiko- 
naktį. 
parė-

124 Clevelando industrijos, 
rengiasi padidinti darbus, kaip! 
parodo miesto manadžerio Mor
gano bedarbės komisijos sura-j 
šas apie darbus. Mieste yra] 
308 žymesnės dirbtuvės. Iš jų 
35 ruošiasi prie pasididinimo 
savo Įstaigų.

Bendrai imant, darbai dabar 
eina su apie 70 nuošimčių nor- 
malio. Iš kiekvieno 100 darbi
ninkų Clevelande 30 nedirba.

League

Atsidarys Chase dirbtuvės. 
Sausio pradžioje atsidarys di
delė Chase Brass and Copper 
Co. dirbtuvė, kurią baigiama 
įrengti. Ji kaštuos $8,000,000, 
taigi ne bile kokia dirbtuvėlė. 
Išsyk joje gaus darbo apie 300 
darbininkų, o užsakymams di
dėjant didinsis ir darbininkų 
skaičius, ši dirbtuvė yra dalis 
tos' pat kompanijos dirbtuvių 
Waterbury, Conn.

American Equality 
savo susirinkime Gruodžio 12 

j d. išrinko sekančius i valdybą 
11931 metams:
| Prezidentu — Judge Bradley 
Į Hull,

Vicė-prezidentais — George 
' Green, Councilmanas Louis Pe-’ 
trash, Councilmanas J, L. Mi- 
helich, James, Metlicka, James 
P. Mooney, Charles J. Wolfram, 

Į George S. Tenesy, Louis Sitko, 
I Judge George P. Baer, Judge
Jacob Stacel;

Iždininku — Louis Drucker,
Fin. sekr. — Charles J. Bills 

(Lietuvis);
Egzek. sekr. — A. I. Hous- 

man,
Tarybos pirmininku — S. M. 

LoPresti.

Įėjau iš to gauti nei 10c. Bet 
jis atsisakė stoti prieš mane. 
Aš negalėjau eiti toliau kaip 
tiek. Nemanau kad koks kitas 
iššaukėjas kada nors nuėjo to
liau negu tiek.’’

Taigi tas teisybė. Toks Šar
kio žygis bent užtikrina jam 
dar vieną progą ir jis be abejo 
turės susitikti su laimėtoju iš 
Striblingo-Cameros ar Striblin- 
go-Campolo kumštynių.

KAIP STOVI ŠARKIS PRIEŠ 
SMĖLINGĄ

Vienas sporto rašytojas štai 
kaip kalba:

1931 metų ypatingiausias 
klausimas yra tai nustatymas 
ypatos kuri turės stoti prieš 
čampioną Max Smėlingą.

Max Baer yra dar visas me
tas atstumo, o Camera randa
si už 4,000 mylių atstumo.

Delei to lieka Šarkis ir Strib
ling. Prieš Šarkio lipimą į rin
gę aną dieną New Yorke kum
štynėse Baero su Schaafu, aš 
paklausiau Šarkio ką jis mano 
apie visą tą maišatienę.

Šarkis atsakė: ‘‘Aš nematau 
kur čia butų koks ginčas. Aš 
kumščiavausi su Striblingu sy
kį ir laimėjau.. Nebuvo tai la
bai žingeidžios kumštynės, bet 
tai buvo vienatinis būdas su 
juo kumščiuotis kad laimėti. O 
aš norėjau laimėti.

Nauja valdyba. Moterų Są
jungos 36-ta kuopa savo meti
niame susirinkime Gruodžio 19 
d. išrinko valdybą 1931 m. se
kančią: pirmininkė S. Greičie- 
nė, vice-pirm. — Rožė Derie- 
nė, fin. rašt. — P. Kundrotie- 
nė, nutarimų rašt. — p. Vaške- 
lienė, iždininkė — K. Šležienė.

buvo pernai, bet nuosavoj pa- 
didintoj bažnyčioj 18022 Neff 
rd. Išreiškimui to džiaugsmo, 
ir paminėjimui Kristaus 
mo, Kalėdų mišios bus 
mos 12:30 vai. Kalėdų 
Bažnytinis choras puikiai
dys altorių ir bus parūpintos 
sėdynės (lomkos) atsilankiu
siems. Choras, pritariant sty
gų orkestrui, giedos Kalėdų 
giesmes ir mišias. Svečių ža
da atvažiuoti riuo Westides ir iš 
Akrono. Atnras mišias ryte 
8 vai. giedos naujas vaikučių 
choras. Trečias mišias 10:30 

i v. vėl giedos didžiųjų choras.
Tai bus nepaprastos Collinwoo- 

! diečiams Kalėdos.
žido t, Stalinai’gali mus zuikiais 
palaikyt ir iššaudyt, kaip ne 
vienam padarė. Ir buk tu žmo-; Nauja parapija rengiasi patikti 
gus mandras ir žinok iš kur pi-Į naujus 1931 metus iškilmingai, 
nigų gauti...

žinoma, ;. 
kurie biskį gudresni už kitus,«karą į bažnytinę salę ir lauks 
jie išgalvojo kaip be darbo gy-'. naujų geresnių metų iki vidur- 
vent, todėl sumanė tvert “dar- j 
bininkišką susivienijimą”, ku-! 
riame darbininkai dės pinigus, j 
o jie naudosis.

Kelios dienos atgal pasitikau 
pora gerų geriausių bolševikų. 
Pirmiausia užklausiau kaip vis
kas einasi. Sako negeriausia, 
dirbam dieną ir naktį ir vis be 
pasekmių. Pasakiau: jei žmo
gus dirbi tai ir pasekmės turi 
būti. J. K. sako kad esąs sun
kiausias darbas gaut narių pri
rašyt į jų “susivienijimą”, ž. 
sako kad kaip kur gauną šluo
tomis iš namų išvyt bekalbinant 
žmones į savo “susivienijimą”. 
J. K. sako: Gal draugas prisi-J 
rašytum prie musų; paskiau 
kad ir atsimesi, bet nors dabar 
skaičių padidinsi, padėsi mums 
gauti čarterj.... i

Tai mat, brangus Lietuviai, 
ką musų- raudonukai daro ii 
koks jų tikslas yra: jie nežiurĮ 
kas bus toliau, ar prisirašiusie
ji žmonės gaus ką nors ar ne 
kada bus reikalinga ligoje pa-' 
šalpos, tik jie nori sumedžioti 
reikalingą skaičių žmonių gaf 
vimui čarterio, kad paskui ga
lėtų dar labiau nesusipratusius 
darbininkus mulkinti ir nuo S; 
L. A. atkalbinėti.

Patartina visur juos iš namu 
išvyti kur tik jie atlys su savo 
“susivienijimu” arba kitais bol
ševikiškais reikalais.

Mes gerai matom ką jie nu
veikia savo draugijose. Jie vis 
rėkia kad kiti visi tik pinigų 
nori, bet aš ne sykį buvau 
parengimuose ir nei sykio 
neapsiėjo nepakišę kepurės 
nosia kokiai nors kolektai.

Mums darbininkams ir geros 
valios žmonėms reikia griežtai 
jų atsikratyti ir jokių jų suma 
nymų neremti. Vietinis.

yNaujų. 1931 metų belaukiant.

Choro nauja valdyba. Naujos 
parapijos bažnytinis choras Iš
rinko naujiems 1931 metams 
sekančią valdybą: pirmininkas 
— A. Blaškys, vice-pirm. *— B. 
Denis, rašt, — A. Belskiutė, iž
dininkas — F Kančiutė.

... Visi parapijonai ir svečiai sii-
jų tarpe yra tokių j sirinks paskutinį šių metų va-

Lankėsi Akrone. Kun. A. 
Karužiškis pereitą šeštadieni 
buvo išvažiavęs į Akroną aprū
pinimui Lietuvių dvasiškais rei
kalais.

ŠMELING SUTINKA
Vokietis Smėlingas atsakė j 

N. Y. atletų komisijos praneši
mą apie Šarkio iššaukimą, jog 
sutinka atvažiuoti ir ginti savo 
campionatą.

Iš Montreal, Kanados, prane
šama, jog Montrealo atletų ko
misija nepripažino Smėlingo 
čampionu tada ir dabar jo to
kiu nepripažysta. Campiono 
vieta tos komisijos nuomone 
yra tuščia.

jų 
jie 
pc

44-4'44^44-44'4 '4 44 4'444"44^44
Linksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Linkime visiems savo seniems draugams ir 
pažystamiems.

ANTANAS VIRBICKAS 
1 7320 St. Clair Avenue 

44^44 4^44'44-44

4- 4444444444 4 4'4444 4 4444
PAULINA ŠTAUPIENĖ

Linki visiems savo rėmėjams, draugams ir ne
draugams—tai yra visiems Lietuviems—

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

i 44444444-44 44444444’444

444444 4444'4
Visiems savo kostumeriams ir draugams 

Linkiu LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŲA1M1NGŲ NAUJŲ METŲ 
J, JONAS G. POLTER

Namų maliavotojas, rėdytojas ir 
popieriuotoj as.

1229 E. 74th St. PEnn. 2533-M.
4 4’04'44 4444 44444 44 44'44

4 4

44444’444444 rmwiw
LINKIU LINKSMŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1931 METŲ

Visiems Cleveland© Lietuviams, savo pa
cientams, draugams ir pažystamiems.

DR. S. TAMOŠAITIS-THOMAS
1 304 E. 68th St. Virš Lietuvių Banko.

44444444444 44'444444444

'444 4- 44 444444.4.44i t
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 1931 Metų 
.T -T 1A rZI JEWELER

Didžiausia Clevelande Lietuvių Ęą^io 
Parduotuvė

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisėm laikrodžius ir laikrodėlius.

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

444444444^4 44444444444

•44444444444 44444444444

EAST 79th STREET STUDIO
Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų> 4444444444 444 4 4 4 4 4'4’44

Sveikiname su Kalėdų Šventėmis 
visus §avo draugus ir pažystamus 

ir linkime Laimingų Naujų 1 93 1 Metų.
VINCAS PUZINAS 

1 386 East 65th Street
4 44 444 4 4444 44 4 44 4 44 4 44

Artistiška Lietuviška Fotografijų Galerija su 
Moderniškais Įrengimais.

Visokis fotografavimo srityje darbas yra musų 
speciališkumas.

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

14~O~4444444 JJjJgg 44444444444

Ar policijantas turi šauti ar 
ne? Užpereitą savaitę kilo di
delis skandalas kad slaptos po
licijos narys pergreitai pasku
bino šauti ir nušovė nekaltą 
vaikiną vietoj plėšiko. Taigi

Prie budavojimo naujo 
bee budinko šalę naujos 
kelio stoties dabar jau dirba Į policijantas Vincent Husak sek- 
710 darbininkų. Darbininkų damas paskui negrą plėšiką ta- 
skaičius toliau bus padidintas po peršautas už nepasiskubini- 
iki 1,500. Budinkas bus 12 auk-' mą, nes bijojo kad ir ant jo ne
štu.

Hig- 
gelž-

kiltų riksl.-nų. Husak sakė ne- 
I norėjo šaut iki matys kad plė- 

Penktadienio vakare, 26,šikas gatavas šaut. Bet piėši- 
d. Gruodžio, nuo 7:30 val.|kas greičiau pasiskubino, 
vakare, Lietuvių Moterų 
Klubas turės savo metinę 
Kalėdinę Party, kuri atsi
bus .namuose M. Kudzienės, kaipo Kalėdų dovaną visam me- 
1297 E. 60 St.

Į Petras Botyrius, vietinis, se- 
. nas “Dirvos’’ skaitytojas, pats 
mėgdamas “Dirvą”, išrašė ją

tui savo giminėms Kniziams ir 
Sekr. Ona Karpius. Saladunams Binghamton, N. Y.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUKIOMS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson .6729

Warner Bros. Atidarė
Naują Teatrą

Warner Bros, perėmė 
Lake Teatrą ant Euclir 
dirbo jį į tikrai puikų 
Lake Teatras kaipo' jų 
sidaro Gruodžio 25 d., 
noje, su įspūdingomis 
mis. Šio teatro įrengimas ir atida* 
rymas bus tai dovana šiam miestu 
nuo tokių žmonių kurie yra žinom 
visam pasauliui kaipo gražiausių te 
atrų kūrėjai. Tai bus kaip “Brang 
menų Skrynelė” Clevelando teatrų 
srityje.

Warner Bros, gaminta filmą, ku
rioje Otis Skinner vaidina, vardu 
“Kismet”, tapo parinkta kaipo pir
mas paveikslas šio Lake Teatro ati
darymui. Po to ta pati filmą bus 
rodoma kituose tų pačių savininkų 
teatruose šiame mieste, Uptown ir 
Variety teatruose per keturias die
nas, pradedant Gruodžio 27 d.

Warner Bros, rengiasi statyti vi- 
durmiestyje naują milžinišką teat
rą, bet tuo tarpu nupirko Cinema 
Teatrą ant Euclid ir 17th st. ir per
dirbo jį savotiškai, duodami naują 
vardą.

Warner Bros, visada užėmė vado
vybę, jie sutvėrė Vitaphone, pionie
rių kalbančių paveikslų. Warner 
Bros, padarė pirmą kalbančią filmą 
“Don Juan” su John Barrymore, 
1926 metais. Po to padarė dauk ki-

į savo. globi, 
avė. ir pe:< 
ir žavėjanti 
savastis at 
Kalėdų die 
ceremonijo-
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JUOZAS BLAŠKEVIČIUS *

(Mėsinyčia ir Grosernė)
Linkime seniems savo kostumeriams ir geriems 
draugams, taipgi sveikiname visus Clevelando

Lietuvius su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS .... 

ir
NAUJAIS 1931 METAIS.

1168 East 77th Street
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j tų žymių filmų, kurios sukėlė nepa- 
| prastą susidomėjimą visame pasau- 
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TADAS NEURA

Linki visiems savo seniems draugams, 
kostumeriams ir pažystamiems 

1 LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

2047 < Hamilton Ave. Prospect 9709

K. TAMKUS, Ph. G.

SUPERIOR PHARMACY
CLEVELANDO LIETUVIŲ APTIEKA 

6610 Superior Avenue
Lenkiu Visiems Rėmėjams ir Priešams 

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir Turtingų NAUJŲ METŲ
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