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DARBAI 

IK DARBININKŲ ŽINIOS

Rusijoj darbininkai ba
dauja. Iš Maskvos prane-1 
šama kad delei stokos mė-1 
sos ir kito maisto įvesta 
maisto kortelės.

Darbininkas kuris dirba 
sunkų darbų gali gauti mė
sos 200 gramų (nepilnai pu
sę svaro, arba du “pork- 
čapsu”),į dienų, ko turi pa
kakti ir visai šeimynai ku
ri nedirba. Raštinių darbi
ninkai tegali gauti 100 gra
mų mėsos į dienų.

Kiaušinių taip pat gali 
gauti tik 15 per mėnesį su
augęs, bet vaikams valia 
gauti 25 kiaušinius per mė
nesį.

Minios žmonių kasdien i 
stovi prie krautuvių? bei 
negali sulaukt maisto.

MAIŠTININKAMS 
TREČIU KARTU 
NEDOVANOJO

Londonas. — Iš Hedjaz, 
Azijoj, ateina pranešimai 
kad karalius Saud nukapo
jo galvas dviejų šimtų su-i 
kilėlių sugautų 15 valandų! 
mūšyje su sukilėlių vadu 
Faisal £d Doviš. Karalius 
Saud dviem pirmesniais at
vejais buvo dovanojęs suki
lėliams už maištavimų prieš 
jį, bet dabar sugavęs nepa
leido.

Paliuosavo 9 komunistus. 
Charlotte, N. C. — Teisme 
tapo išteisinti devyni iš 16 
suimtų komunistų agitato- 
rių apkaltintų sųryšyje su 
nušovimu Gastonijos polici
jos viršininko laike audėjų 
streiko šių vasarų. Tardo
ma dar septyni, kurie kai 
tinami antro laipsnio žudy- 
stėje.

Komunistai vis renka au
kas jų gynimui, bet berei- 
kalo darbininkus išnaudo
ja, nekaltų niekas baust ne
nori. Už antro laipsnio žu- 
dystę, jeigu kas bus rastas 
kaltas, gaus kelis metus ka
lėjimo.

Devyni užmušta kasyk
loje. Panama, Okla. — Iš
tikus gazų sprogimui kasy
kloje, giliai žemėje užgriu
vo keliolika darbininkų. Iš
imta devyni lavonai po ke
liolikos valandų jieškojimo 
kada dujos išsiskirstė.

Sharon, Pa. — Sustrei
kavo Sharon geležies liejy
klos. molderiai nepasiten
kindami kam kompanija 
priima į darbų ne-unijistus 
darbininkus. Sustreikavu
sių vietas užėmė streiklau
žiai.

Scranton, Pa. — Glen Al
den kasykloj užmušta du 
darbininkai.

Erie ežero pakraščio di
deliame vynuogių auginimo 
ruožte pradėjo, dirbti - apie 
10,000 vaikų ir mergaičių 
prie vynuogių rinkimo.

PRANCŪZAI APLEIS 
VOKIETIJĄ GRUODŽIO 

PRADŽIOJE
Mayence, Vokietija. — 

Prancūzai ištrauks savo ka-' 
riuinenę nuo Koblenz tilto 
apie Spalių pradžių.

. Belgai ir Anglai traukia-Į 
si jau antra savaitė.

Iš Koblenz srities Pran
cūzai žada ištraukt savo 
20,000 kareivių apie Gruo-; 
džio 1 d. Iki Kovo mene-, 
šio tikima ištraukti visus' 
aliantų kareivius laikiusius1 
Vokietijos sritis priverti
mui pildyti karo išlygas.

AUSTRIJOS PADĖTIS
Austrija, nuošali valsty1 

bė ir mažai Lietuvių tesu- 
siduriama, gyvena prastas 
dienas, bet apie jų mažai te
kalbama. Partijų maiša- 
tienė prisideda prie dalyk’i 
pbloginimo. Politikie r i a i 
tarp savęs tųsosi, o žmonės | 
kenčia.

Šaliai reikalinga stiprios 
rankas, tik tada galėtų pa-Į 
sigerinti dalykų stovis.

Vos pusmetį buvęs, rezig-' 
navo kancleris Streeruwitz, j 
jo vieton kviečiama Scho- 
ber, nacionalės policijos 
prezidentas.

BALIONŲ LENKTYNĖS |
St. Louis, Mo. — Rugsė-| 

jo 28 d. prasidėjo tarptau- 
tiškos balionų lenktynės, 
dalyvavo devyni balionai. I 
Laimėjo Akrono Goodyear 
kompanijos balionas nulėk
damas 355 mylias.

APIE CHINU-RUSU 
VARŽYTINES

Maskva. — Sovietų val
džia pasiuntė per Vokieti-, 
jos ambasadų nauja nota 
Chinijai, persergėdama su-į 
laikyti parubežinius Rusų 
puldinėjimus. Notoje pa-l 
minima 28 paskiri susirė-| 
mai prie rubežiaus nuo 10 
d. Rugsėjo, už kuriuos esą 
kalti Rusai baltgvardiečiai. 
Užmušta buvę sovietų ka
reivių ir civilių žmonių.

Sovietų vyriausybė tikri
na kad Chinija leidžia veik
ti Rusams baltgvardiečiams 
užsilaikantiems Mandžuri- 
joje. Užpuldinėjami kai
mai, upėse laivai, ir veda
ma atkaklus žudymai visu 
1,000 mylių frontu, sako so
vietai.

Chinai iŠ savo pusės pri
statė per Vokięčių ambasa
dų notų, kurioje protestuo
ja už Maskvos valdžios su
laikymų ir kankinimų Ru
sijoje esančių Chinų nuo to 
kai kivirčiai pakilo. Rusi
joje esą areštuota virš 1,000 
Chinų.

Pranešimais iš Mugdeno, 
sovietų kariškas laivas ap
šaudė Chinų miestelį neto
li ištakos Usuri upės; kada 
Chinai išbėgiojo sovietų ka
reiviai miestelį užėmė.

Iššoko iš 11 aukšto. New i 
Yorke iš viešbučio lango iš 
11 aukšto iššokęs užsimušė 
vienos radio kompanijos iž
dininkas.

Kunigas plėšikas nusižu
dė. Le Mars, la. — Apvo
gęs bankų, gaudomas nusi
žudė protestonų kunigas.

i Kam jis ėmėsi banko apiplė
šimo nėra žinoma. Jis bu- 

jVO vedęs su turtinga men 
. gina ir pinigų turėjo.

McDonald atvyk-i pasaulinė pirkly-
ŠTA ŠIĄ SAVAITĖ
Iš Anglijos išplaukė Bri- 1928 metų bėgiu visos 

tanijos premjeras MacDo- prekiaudamos viena su 
nald, darbo partijos žmo- ta, praleido 33 bilijonus 
gus, kuris -atvyksta į Suv. larių, abelnai imant.
Valstijas pas prezidentų! Eksportų buvo aplamai 
Hoover pasitarti svarbiais už $32,924,000,000 ir impor- 
taikos palaikymo klausi- ’ tų, priskaitant juromis Ve
rnais. Pribus New Yorke įžimo lėšas, buvo už $35,- 
šių savaitę.
’ MacDonald jaunose die
nose dirbo kaipo artojas 
ukėje, savo gabumu pakilo 
ir patapo darbininkų parti
jos vadu, kuria dabar 
stovauja valdžioje.

a

MOTERIS IŠKELIA 
LAIVUS Iš JURŲ

Glasgowe, Škotijoj, yra 
moteris, vardu Cox, kuri 
turbut vienatinė pasaulyje 
moteris užsiimanti iškėli
mu nuskendusių laivų. Ji 
pagelbėjo išimti Vokiečių 
kariškus laivus paskandin
tus Scapa Flow 1919 me
tais. Bėgyje penkių metų 
išėmė 26 naikintuvus ir 2 
didelius karo kreiserius.

ELEKTRIŠKAS MUSIŲ 
IR VABALŲ ŽU

DYTOJAS
Geneva, N. Y. — Dr. P. 

J. Parrot išrado būdų žu
dyti muses ir vabalus su 
tam tikru elektrišku prie
taisu. Tas išradimas labai 
naudingas naikinimui vaba-1 
lų nuo daržovių. Apšviečia-/ 
mas nakties laiku, jis su
traukia aplink save visus 
vabalėlius ir muses. Nau
dojama tas išradimas pie
ninėse ir kitose I vietose.

Dabar imama studijuot 
kiek to pabūklo operavimasl 
kainuoja ir ar apsimokės.

RUSAI-ANGLAI SUSI
TAIKĖ

Londonas. — Sovietų at
stovas užbaigė sutartį su 

I Anglija atnaujinimui santi- 
, kių tarp tų dviejų šalių. 
. Santikiai buvo nutraukta 
[kada Anglai sugavo komu
nistus varant propagandų 
iš savo neva prekybos biu
ro Londone 1927 m.

Augusta, Ga., miestui pa
grasino didelis užtvinimas 

lįs Savannah upės, kuri pa- 
Į kilo 46 pėdas. 1600 darbi- 
■ ninku dirba prie sustiprini- 
mo tvenkinių.

SU KANTRYBE VISKĄ
LAIMĖSI/

041,000,000.
Iš tų sumų Su v. Valstijos 

eksportavo už $5,128,000,- 
000 ir importavo kitų šalių 
prekių už $4,091,000,000.

Statistikos paremtos ži
niomis pristatytomis iš 102 
šalių, kurios apima 95 nuo
šimčius viso pasaulio biz
nio.

pajiegumo, nusima-

NUŽUDĖ Iš PAVYDO
Uhrichsville, O. — Pavy

dėdamas savo jaunam gi
miniečiui sekimosi jo ava
lų taisymo biznyje, tūlas 
Wallar, 40 m., to paties už
siėmimo /žmogus, nušovė 
Doyle Hooker, 21 m., sužei
dė kitus tris jo šeimynos 
narius ii- pats nusišovė.

Chicago. Paprastas 
kaimietis, atvykęs į Chica- 
gų iš Kentucky kalnų pasi
dairyti didmiesčio, turėjo 
kišeniųje $500 pinigų reika
lingų pasisvečiavimui. Vos 
atsidūrė mieste kaip jį su
tiko mandagus r.epažysta- 
mas vyras, kuris pasiūlė iš
sigerti “geros degtinės” jei 
tas pasuks su ju« į šalinę 
gatvelę, kur nielas nema
tys. Žmogelis riutjo, ir kai 
priėmė bonkų gerti, vaišin
tojas drožė jam kuo tai į 
galvų. Kada kainietis at
sipeikėjo žinojo kid jau ne
reikia jieškoti kišenių  j e pi
nigų, nes jų nebivo. ,

Sau vienas birbėdamas 
apie miesto žuliktš, kaimie
tis sumanė pats Vagilį su
gauti. Jis kur tri girdėjo 
kad niekšai sugrysta i savo 
piktadarystės panl d y m o 
vietų pažiūrėti, kada nors. 
Gavęs dėžę, atssėdo ant 
Madison st. kanpo netoli 
tos vietos kur jį ]rigavikas 
užkalbino, ir sėdėo penkias 
dienas, per lietų.ir visokį 
orų, net valgyt nenueida
mas ir nemiegodanas. Pen
ktų dienų jo magmas išsi
pildė. Patėmijo lažystama 
figūrų ateinant gatve. Ka
da tas prisiartino kaimietis 
pašokęs sugriebė jį ir pa- 
jiegęs sulaikyti aidavė po
licijai. Suimtasis prie kal
tės prisipažino r grųžino 
dar likusius pinigus.

Policijoj jo klausinėta 
kaip pasisekė vagilį sugau
ti, kaimietis pasiąkė, ir sa
ko : Tai nieko, mno diedu
kas sykį laukė 20metų, bet 

i vistiek savo skrr 
čiupo.

ųdėjų su-

PIETŲ VĖTRA
Floridoj pereitose dieno

se laukta vėtros panųšios 
kaip pora metų atgal, ku
rioje užrjušta daug žmonių 
ir pridaryta baisybė nuos
tolių. Iškalno persergėti 
apie užeinančių audrų, gy
ventojai ėmėsi apsigynimo 
priemonių: aptaisė lento
mis didelius krautuvių lan
gus ir patys kasėsi į žemes. 
Užėjus audra Miami mies
te nutraukė elektros vielas 
ir paliko miestų tamsoje.

Bahamų salose, iš kur ta 
vėtra atėjo, užmušta apie 
20 žmonių, Nassau miestų 
užpylė jurų vandeniu.

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ 
PRIE KORTŲ

Kansas City. — Svečiuo
se pas kitus žmones būnant, 
laike kortavimo, už tai kad 
moteris pabarė savo vyrų 
nemokėjime kortuoti, vyras 
priėjęs rėžė savo žmonai į 
veidų. Rūstybe užsidegus, 
moteris radus tuose namuo
se revolverį, keturiais šū
viais vyrų ant vietos nudė
jo.

Mažos reikšmės žmogus 
i Kaunas. — Plečkaičio su
ėmimas Rytprūsiuose sukė
lė įvairių kalbų ir Lietuvoj 
ir užsieniuose.

Savaimi, Plečkaitis yra 
menkos reikšmės žmogelis 
ir daug juo interesuotis ne
būtų pamato. Jis turi gal 
nemaža'ambicijos, bet labai 
maža
nymo ir dar mažiau princi
pų.

Kažin kur, Lietuvos pa- 
praštyje, nedideliame mies- 
čiukyje, jis norėjo padary
ti “perversmų” ir iš ten už
kariauti Lietuvų. Jo mo
ralė leidžia jam būti kraš\ 
tutiniu socialdemok ratu, 
kovot prieš valdžia del akių 
ir kartu būti tos valdžios 
šnipu ir išdavinėti savo 
draugus už šimtinę-kita li
tų. Nenuostabu kad toks 
žmogelis galėjo susidėti pa
galiau, su pikščiausiais sa
vo tėvynės priešais ir su jų 
pagalba pradėjo organizuo
ti slaptus puldinėjimus ir 
nekaltų žmonių patamse iš 
užpakalio šaudymų, kaip 
tas įvyko Gegužės 6 d.

Taigi, Plečkaičio asme
niui daug dėmesio nėra rei
kalo kreipti, nes tai yra 
menkos rūšies politinis a- 
vanturistas, kurio visas po
litinis veikimas pasireiškė 
šnipavimu ir savo draugų 
išdavimu, “perversmo” A- 
lytuje rengimu ir, Vilniuje 
sėdint, žudynių organizavi
mu. Jo nevykus ekspedici
ja į Stalupėnus turbut už
baigs jo politinę karjerų, 
nes po šito greičiausia nei 
Lenkai nenorės priimti jo 
atgal savo tarnybon.

Lenkai užklupti
Šiaip ar taip šita 

ekspedicija Plečkaitis
daug Lenkus sukompromi
tavo. Lenkų spauda, už
klupta Plečkaičio nelauktu 
suėmimu, nežinojo kaip jį 
aiškinti,
tuo laiku Lenkai nesugal
vojo kaip naiviai nutylėti Jakubauskas, su sprogimo 
atrastų pas Plečkaitį apsi
ginklavimų ir aiškinti visa 
dalykų kaipo paprasta Pleč
kaičio pasivaikščiojimų per 
sienų.

Tik vėliau kai kurie Len
kų laikraščiai bandė atsi
stoti ant kito kelio ir pra
dėjo neaiškiai kalbėti jog 
suimtas Rytprūsiuose Pleč

tam
Len-

susi-

kaitis yra gal visai ne Pleč
kaitis ir visas šitas suėmi
mas tik ar nėra Lietuvių- 
Vokiečių inscenizuota pro
vokacija.

Šitoks aiškinimas yra ga
na gudrus ir turint reika
lingas sųlygas jis galėtų 
Lenkus išvesti iš nemalo
nios padėties. Juk jei sa
vo laiku buvo galima iš 
Lenkų kariumenės vado Že
ligovskio, veikusio Pilsuds
kio įsakymu, padaryti su
laužiusį klusnumų avantu- 
ristų maištininkų ir tuo ap
dumti pasauliui akis, tai ko
dėl s negalima iš Plečkaičio 
daryti ne Plečkaitį, o kaž 
kokį Lietuvių-Vokiečių pa
samdyta provokatorių 
kad sukompromitavus 
kus?

Bet Lenkai laiku
griebė: šituo keliu eiti bus 
sunku, nes jei suimtas pas 
Stalupėnus Plečkaitis nėra 
Plečkaitis- tai reikia paro
dyti kad tikrasis Plečkaitis 
Vokietijon nei nemanė eiti, 
o sėdi kur nors Vilniuje, ir 
Lankams nėra nifeko leng
vesnio kaip parodyti tikrą
jį Plečkaitį.

O musų laikraščiai?
Bet pasidarė nuostabu 

kada “Lietuvos Žinios” pra
dėjo kurti legenda apie ne
tikrų Plečkaitį, ir, nors tik 
abejojimo formoj kelia min
tį kad suimtas pas Stalupė
nus apsiginklavęs žmogus 
ir pasivadinęs Plečkaičiu 
visai gal nėra Plečkaitis, o 
kaž koks provokatorius.

Savo legendų apie Pseu- 
doplečkaitį “Liet. Žinios”

(Tąsa ant 7-to pusi.)

savo
per

Nieko geresnio

NELAIMĖ PETRAŠIŪ
NUOSE

Rugsėjo 6 d. Petrašiūnų 
gyventojui išgirdo stiprų 
sprogimų.

Nuvykus į sprogimų vie
tų pamatė baisij reginį: gu- . 
Įėjo 16 metų berniukas, Br.

ITALIJOS FAŠISTAI 
DEMOKRATĖJA!

Roma. — Aukščiausi fa
šistų taryba, partijos vadai 
ir nariai valdžios, savo po
sėdyje nutarė reformuoti 
savo konstitucijų kad fašis
tų partija galėtų sueiti į 
artesnius santikius su ki
tomis partijomis ir pačia 
šalies valdžia.

nunešta dešine puse galvos 
ir nunešta kaire ranka. Jo 
smegenimis aptaškyta už , 
5 metrų nuo katastrofos 
vietos esanti troba.

Kalbama kad Jakubaus
kas radęs granatų laukuo
se, parsinešęs namon nore- < 
jo išardyti ir pažiūrėti iš i 
ko ji susideda. “L.Ž.”^

Keturi užsimušė su or
laiviu. Kane, Pa. — Nu
kritus lėktuvui užsimušė 
trys vyrai ir viena moteris. 
Jie visi skrido is St. Mary, 
Pa., iš orinio cirkaus į sa
vo miestų, Bradford, Pa.

CUNARD LINIJA LIETUVON i 
| Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš Newx I 
į Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų * 

| BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA 
! 1 ! jo paskui sausžemiu į Kauna. Yorko i Kauną $203 ir bran-j
ĮPamatykit pakeliu Londoną. jSK, ?iau-. Atskiri kambariai, er- 
Taipgi tiesiai į Londoną kas dyi vieta, geras naminis val-j
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi Pa^a^IiaYlmas" |
laivai. Trečios klesos laiva- ČŽĮBSĮh __ kitų informacijų klaus-, 
kortės i abudu galu iš New,»MĮu^e bp® Cunard Agento, ar-|- —t-fra rašykit pas:

CUNARD LINE 1022 Chester AVr , J Į Cle\ eland, Ohio į
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. ..
Kaip Jonas Barkoskis bu

vo nužudytas. Prasidėjus 
tardymui trijų privatinių 
policijantų iš Imperial po
licijos stovyklos, priklausiu
sių Pittsburgh Coal Co., 
vienas liudininkas, John S. 
Higgins, kur irgi tuo laiku 
buvo areštuotas ir uždary
tas toj stotyj, apsakė kokiu 
žiurumu Barkoskis buvo 
nužudytas.

Barkoskis pateko anglies 
kompanijos policijantų ne
malonei kuomet tą dieną 
jsimaišė Į policijantų užpuo
limą ant Edvardo Blusicko, 
Barkoskio švogerio, jo na
muose, kurį vienas kaltina
mųjų, Watts, buvo pradė
jęs mušti, o Barkoskis už
stojo.

Barkoskis, ten apdaužy
tas, buvo nuvežtas Į polici
jos barakus, kur daktaras 
apraišiojo jam žaizdas. Po 
daktaro išėjimo, Barkoski 
'barakuose užpuolė policijos 
leitenantas, Lyster, an it 
Higgins’o liudymo, ir tada 
jau ji geležimis ir viskuo 
ką galėjo sugriebti sumušė. 
Parpuolusį ant žemės spar
dė ir išspyrė akį, ir darė 
viską kas tik galima įsivai
zduoti ' žmogaus įsėlime ki
tą mušti. Kada jau jis bu
vo pusgyvis, sakė Higgins, 
policijantai griebėsi gaben
ti į ligonbutį. Ligonbutyje 
Barkoskis mirė. Higgins 
toje žudystėje trečią kalti
ninką, .Praną Šlapiką, ma
žai įmaišo. :l ■ j

Kankindami Barkoski ii; 
jausdami kad patys paklius, 
sakė Higgins, policijantai 
reikalavo kad jis prisipa
žintų jog puolėsi su peiliu 
nudurti policijantų Watts, 
o jeigu prie to neprisipa
žins jie jį užmušiu. Ir taip 
darė iki primušė mirtinai.

Patį Higgins, kuris viską 
matė, jie privertė pasirašy
ti paruoštą protokolą, buk 
Higgins pardavė degtinę 
Šlapikui ir Watts. Higgins

jis jam atsilygins, ir išėjo 
jo jieškoti. Besitampant ir . 
besistumdarit, Watts prade-' 
jo daužyti revolverio kotu 
vienam ir kitam į galvas,: 
ir man uždrožė, sako Hig
gins. Vėliau pamatė kaip 
lauke jis keturis sykius rė
žė į galvą Barkoskiui. Pa- 
tėmijęs kad aš matau be
reikalingai žmogų mušamą, 
Watts atkišo revolverį man 
į šoną ir pasakė jog mane 
areštuoja. Šlapikas nuve
dė į automobilį, po to atėjo 
Watts vedinas sudaužyta 
galva Barkoski. Mus nu
vežė į policijos barakus, o 
ten prisidėjo Įeit. Lyster ir 
po daktaro apraišiojimo 
Barkoskio galvos ir išėji
mo, pradėjo abiejų areštuo
tų reikalauti prisipažinimo 
prie kaltės, kad pateisinus 
save už sukeltą muštynę.

Išteisinti. Rugsėjo 28 d. 
visai netikėtai, 12 prisai- 
kintų sprendėjų šaltai ir 
rimtai, po savo pasitarimo, 
sugryžę į teismo kambarį, 
pareiškė kad jų sprendimu 
kaltinamieji: Lyster, Watts 
ir Šlapikas yra “nekalti”.

Teisėjas Gray iš to labai 
nustebo ir sakė kad reikėjo 
išnešti nors antro laipsnio 
žudystės sprendimą, ir ka
da išgirdo sprendėjų parei
škimą jog jie “nękalti”, tei
sėjas visus 12 sprendėjų at
statė, pasiremdamas proku
roro rekomendacija, kuris 
pasakė kad sprendėjai past-’ 
rodė nekompetentingi, ne
nusimano pareigų kokios 
jiems pavesta buvo.

Kaslink Prano Šlapiko, 
teisėjas pasakė, toks nuo
sprendis galėjo tikti, bet ne 
del kitų dviejų.

Distrikto prokuroras iš
kels naują tardymą su nau
jai surinktais sprendėjais.

Carnegie Technologijos 
Institute šį rudenį susirašė 
2,285 studentai. Tą insti
tutą lanko keletas Lietuvių.

Nenusižudė — nubaustas.
sako, žinodamas kad jeigu jaCob Abromovitz, 36 m., 
nepasirašys jo toks pat Ii- nuo 33 Boone way, nušoko 
kimas laukia, pasirašė, po nuo Sixth st. tilto į Allegh- 
ko jie ėmėsi Barkoski pri- eny upę ir norėjo prisigir- 
baigti. . _ dyti. Su juo ėjo ir jo šu-

Kaip viskas prasidėjo. | nelis, ir kada Abromovitz 
Higgins turėjo policijantol nušoko į vandenį, šunelis 
laipsnį toj pačioj kompani- ėmė loti ir atkreipęs žmo- 
joj, bet dirbo kaipo kalvis. Į njų atidą tokiu budu savo 
Visus tris kaltinamus jisai j ponų išgelbėjo. Policijan- 
iš pirmiau pažinojo. Vasa-itai nusigabeno jį į stotį ir 
rio 10 d. Higgins buvo pas įen jįs turėjo užsimokėti 
Blusickus, ir ten atėjo Šia- $10 pabaudos. Jis sakėsi 
pikas ir Watts. Tarp pas- j gerdavęs ir iš girtumo tur- 
tarojo ir Edvardo Blusicko hut sumanęs šokti į upę. 
prasidėjo kivirčiai už eiga.-'—----------- :----- -—>—r——-
retus, ir Watts pradėjo gra- u.ž $3 metuose pralinksminsit

. .. ... . i’i visa kaimą — uzrasykit savis-
sinti vaikinui, sakydamas kiams į Lietuvą “Dirvą”.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir PaSalpoa 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
Imama nuo 18 iki 60 m. amžinus. Visi nariai zauna laikraitf ‘*T4- 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistai knygas ui pust kaina*.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,060. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitis liua aėreaat

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
807 W. 30th Street New York, N. Y.

GASTONIA, N. C.
Laukia daugiau sujudi

mų. Nežiūrint kad šiuo tar
pu Šiaurinėj Karolinoj au
dėjų industrijoj ramu, lau
kiama naujų susikirtimų 
tarp konservativių grupės, 
komunistų grupės Charlot
te ir Amerikos Darbo Fe
deracijos, kuri vadovauja 
Tennessee valstijoj Rayon 
audinyčių Streiką.

Per visą valstiją ruošia
ma didžiausi protestai pa
smerkianti komunistus už 
jų pridarytas niekšystes 
nuo streiko pradžios Balan
džio mėnesį. Laikraščiai, 
įstaigos, piliečiai ir net dar
bininkai ūžia prieš raudo-: 
nuosius.

Komunistų agentai, mai
tinami ir palaikomi visos 
Amerikos darbininkų pini
gais, gyvena puikiuose ko
teliuose, o jų išvesti į strei
ką darbininkai vargsta pa
lapinėse kalnuose, patys tu
ri rūpintis savo maistu ir 
apvalkalu. Jie neva duoda 
pašalpą streikeriams, bet 
tik savo agitatoriams kuries 
iš seniau buvo susiųsti į aū-l 
dinyčias ir išragino darbi-: 
ninkus streikuoti.

Nori unijos. Pietinių vai-! 
stijų darbininkai, didumoje! 
tamsus juodukai, iki šiolei 
buvo išnaudojami ir dar te- 
beišnaudojami. Jiems rei
kia būvio pagerinimo, ir jie 
pradeda susiprasti kad rei
kia unijos, todėl kalba apie 
organizavimą pietinių vals
tijų Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Komunistams tas labai 
nepatinka* įr jie .stengiasi 
užnuodyti- ' dSriririirfkų pro
tus kad jie neįsilęistų kito
kios unijos kaip tik jų rau
doną padarą.

Darbininkai nepasitiki 
svetimiems atėjūnams ir tą 
parodė Elizabethtono audė
jai, kurie didele dauguma 
balsų pereitą savaitę atme
tė pasiūlymą streikuoti.

Komunistų teismas. Šios 
savaitės pradžioj vėl atsi
naujino tardymas komunis
tų agentų, kaltinamų nušo
vime Gastonijos policijos 
viršininko Liepos, mėnesį.

Po tos žudystės buvo su
imta virš 60 vyrų ir mote
rų, iš kurių vėliau palikta 
tardymui tik 23. Iš jų vėl 
ištardyta ir paleista septy
ni, palaikyta 13 vyrų, kurie 
kaltinama pirmo laipsnio 
žudystėje, ir trys moterys, 
kaltinamos prisidėjime prie 
kurstymų prie žudystės.

Sakoma kad dabartinia
me tardyme kaltinimai bus 
pakeisti į antro laipsnio žu- 
dystę.

,x_,s Komunistų agitatoriai at
sirado Gastonijoj 1928 me
tų rudenį ir suorganizavo 
beveik pusę visų 2,200 Jen- 
ckes audinyčios darbininkų 
Kada tiek turėjo po savi
mi, išvedė į streiką.

Streikuojantieji darbi- 
, ninkai laikėsi gražiai, at

kalbinėdavo . streiklaužius, 
ir apsieita veik be didelių 
sumišimų. .Bet komunistai 
neiškentė neišlindę su savo 
tavom, pradėjo skelbti ly
gybę ir tt., ir kapitalistai 
ir visi kiti kurie nepritarė 
komunizmui, jausdami pra
našaujamą sau galą, grie
bėsi raudonuosius persekio
ti, o tie tuoj ėmėsi šauktis

į Amerikos darbininkus au
kų ir atvirai skelbti revo
liuciją, kas, žinoma, protin
gam žmogui išrodo paikn 
ir nereikalingu, taigi pradė
ta užstoti jiems kelias.

* V *
Kitame straipsnyje para

šysiu kaip komunistų agen
tai parsidavę kapitalistams 
kovoja prieš dirbtino šilko, 
rayon, išdirbėjus.

Koresp.

EXPORT, PA.
Čia yra pora angliakasy- 

klų. Darbininkų unija pa
naikinta, darbas sunkus, o 
užmokestis darbininkų ma
ža. ,

Miestelis nedidelis, šva
rus. Lietuvių yra riedaug, 
bet tarp savęs sutikime gy
vena.

Atsilankius čia p,, Radui, 
tuoj pilietis Trakas užsira
šė “Dirvą”, sako jam “Dir
va’.’ labai patinkanti, tik vis 
neprisirengęs užsisakyt ją, 
iki šiolei skaitydavo nuo 
kitų pasiskolindamas. Da
bar turės pats savo.

Poni Rrakienė buvo nu-! 
važiavus į Clevelandą pasi- 
kieminėti, lankėsi pas Bu
tėnus, Pugerius, Zalogus. 
Sako Clevelandas jai labai 
patinka ir mano ateityje 
važiuot ten su šeimyna ir 
apsigyvent. Jos vyrui per
daug metų kasyklose dir
bant atsibodę. Pinavijas.

. DAYTON
š’i'š ir tas ’

Lietuvis C. J. Milius, ra
dio apąratų ir skalbiamų 
mašinų pardavėjas, turi sa
vo įstaigą po antrašu 27 W. 
First st. (Dauguma Lietu
vių jau yra pirkę per jį ra
dio setus ir skalbiamas ma
šinas ir visi pilnai užganė
dinti. Ir visiems kitiems 
norintiems pirkti tuos pa
dargus patartina kreiptis 
pas savo įientautį, o gausi
te geros iųšies prekes.

Juozas Sliakys sugryžo iš 
Lietuvos, kur paviešėjo po
ra mėnesų. Su juo sykiu 
gryžo ir Eun. V. Slavynas, 
buvęs vietis Lietuvių para
pijos klebinu, tik jisai ki
tur kur apsistojo, neparva
žiavo į Djytoną.

Vidurmfestyje, ant 3-įčios 
ir Ludlov gatvių kampo, 
nugriauta Presbyterijonų 
bažnyčia r toj vietoj pa
statyta biiniškas budinkas.

Ant 1-nos ir Jefferson 
gatvių kimpo nugriauta 
Žydų sinagoga ir padaryta 
automobilams statyti dar
žas. . | >

Ant Man gatvės pradėjo 
griauti Misonų Temple ir 
toj vietoj sako statys pui
kų teatrąjar ką kitą.

Taigi maldnamiai iš mie
sto yidurp kraustosi, kas 
reiškia jot miestui padidės 
taksų inegos, iš bažnyčių 
jokių taksį negauna.

J. A. U.

J. A. URBONAS
534 Michįan avė. Dayton 

užlako visokius 
Columta ir O. Keh 

Letuviškus 
Eekordus.

DETROIT 11930 Metai Lietuvoje
Mirė 21-mas. Po užper- 

eitos savaitės kabareto gai
sro, kuriame tuo pat laiku 
sudegė arba užsimušė 17 
ypa|ų, iki šiolei dar keturi 
mirė nuo apdegimo ir žaiz
dų, tokiu budu iš žemiškos 
linksmybės į amžiną links
mybę jau nukeliavo 21 ypa- 
ta.

Jau vagia orlaivius! Pa- 
rubežio policija Kanados ir 
Suv. Valstijų pusėje perei
tą savaitę turėjo naujo dar
bo — jieškoti vagies kuris 
pasiėmęs stovintį svetimą 
orlaivį iškilo pasivažinėti, 
ir, kaip paprastai tokiuose 
atsitikimuose padaroma su 
automobiliais, sudaužyti ir 
palikti, nukrito iš oro, lėk
tuvą sudaužė, ir pats pabė
go. Žmonės matydami lėk
tuvą krintant, subėgę arti 
jo manė kad lakūnas bus 
užsimušęs, bet tokia nelai
mė atsitinka tik tikriems 
lėktuvų savininkams, prie 
šio sudaužyto orlaivio la
kūno nerado ir ėmė jieško
ti, o jeigu sugaus bausti už 
vogimą orlaivio.

Fordukai platinasi. Šiais 
metais Suv. Valstijose au
tomobilių suregistravime iš 
kiekvienų trijų automobilių 
vienas buvo fordukas, kuo
met pereitą metą vienas 
fordukas buvo iš kiekvienų 
12 automobilių.

Liepos mėnesį šią vasa
rą buvo parduota daugiau
sia fordų, negu , kitais. .pa
skirais mėnesiais,’ riet 151,- 
000.

Šiais metais viena penk
ta dalis Amerikoje paga
mintų automobilių išsiųsta 
į užrubežius. Viso ekspor
to kaina, automobilių ir jų 
reikmenų, buvo $339,160,- 
000. Šių metų eksportas 
buvo net 36 nuošimčiais di
desnis už pereitų metų.

Man važinėjant po mieš
tus tarp Lietuvių tenka nu
girsti daugybę kalbant kad 
kitą metą važiuos Lietuvon 
dalyvauti Vytauto 500 me
tų mirties sukaktuvių iškil
mėse. Tai butų prakilnus 
ir naudingas pasivažinėji
mas ir paviešėjimąs. Lie
tuvoje tuo tikslu bus dąug 
visokių iškilmių kitą vasa
rą.

Labai butų gerai matyti 
štai ką, kad Lietuviai laiva
korčių agentai nusamdytų 
vieną didėlį laivą ir nuga
bentų į Lietuvą toms iškil
mėms kokį tūkstantį ar 
daugiau Lietuvių aritsyk.

Iki šiolei rengta ekskur
sijų ekskursijos, per keletą 
metų, bet vis kožnos agen
tūros palaidai. Viėnu lai
vu ir visiems vienu sykiu 
susiruošus butų galima pa
daryt linksmą ir dideli da
lyką. -

Dabar dar yra laiko žmo
nėms pasiruošti, yra laiko 
agentams planus išdirbti, 
ir Vytauto 500 metų sukak
tuvės butų Amerikiečių ne
paprastai apvaikščiotos.

Tūkstančiui ar daugiau 
Lietuvių į Klaipėdą atva
žiuojant, kiek galima nu
spėti atvažiuotų juos toli 
juroje pasitikti Lietuvos 
vyriausybė ir parlydėtų į 
Klaipėdą. Visa Lietuva bu
tų sujudinta vienu tokiu 
užplaukimu. To visko1 bu
tų padaryta judanti pavei
kslai.

Lietuvos Komitetas, ku
ris ruošia sukaktuves ture-, 
tų paskirti komisiją kurį 
Specialiai kviestų Amerikie
čius. Lietuvos Konsulatai 
ir Atstovybė Amerikoje tu
rėtų į tai kreipti domę, nes 
kitos šalys tuo budu privi
lioja tūkstančius Amerikos 
turistų ir padaro milijonus 
dolarių pelno. Musų šaliai 
užtektų tiktai savo brolius

Lietuvius parkviest! dide
liais skaičiais, ir ką jie iš
leidžią vasaros laiku šim
tus ir tūkstančius važinė
dami po Kanadą ir tolimas 
Valstijas, lai tuos pinigus 
paliks 'Lietuvoje.

Vieną Vytautą Lietuva 
turėjo, ir pirmą sykį prisi
taiko 500 metų sukaktuvės. 
Negreit bus tokia kita di
delė iškilmė. Kodėl neiš
naudoti progą?

Nauda butų nepaprastai 
didelė visais atžvilgiais.

Pastarais keliais metais, 
o ypač pernai ir šymet, nu
važiavę į Lietuvą Ameri
kiečiai parsiveža puikiau
sius įspūdžius. Kitą metą 
nuvažiuotų dar daugiau, ir 
dar daugiau geros valios 
parvežtų gryždami Ameri
kon apie Lietuvą savo su
klaidintiems broliams.

Turtingesni Lietuviai su 
laiku padarytų savo vasar
vietę Lietuvoje, Palangoje 
ir kitose gražiose Lietuvos 
vietose. Juk 4 dienos per 
Atlantiką lieka visai men
ka kelionė į Lietuvą. Sa
vaitės bėgiu ir Lietuvoje. 
Amerikonui automobiliu Į 
Floridą ar Kaliforniją ima 
pora savaičių nuvažiuoti.

J. Kupstas.

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

! Spalių 3 d. Brooklyne, N. 
Y., “Vienybės” salėje, įvyk
sta Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Draugijos Ameri
koje _suvąžiaviinas aptari-1 
riiui draugijos reikalų, ypač 

11930 metų ekskursijų į Lie
tuvą klausimo.

Pasikorė kalėjime. .Union 
town, Pa. — Kalėjime už
darytas už mušimą pačios, 
John Walla, angilakasis, 
sekantį rytą rastas pasiko-

Pastaba: Ši knyga visai jau baigiasi, liko tik keliolika egzemplio
rių. Kurie norite turėti “Vargšų Karalienę” išsirašykite tuojau!

Didelė žingeidi senoviška apysaka

VARGŠŲ 
KARALIENĖ

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai 

$1.56

Knyga yra didele, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
o-auti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra! 
a t

6820 Superior Avę. Cleveland, Ohio



♦‘Tėvynei” ir Vinciunui
simas S. L. A. Prezidentui 
“nėra vietoje, nes ‘T.’ net 
kelis kartus rašė kad Gegu
žis parašys”. Jeigu tai bu
tų paties p. Gegužio atsa
kymas tai nieko, todėl keis
ta kodėl “Tėvynė” davė tą 

I teisę visam pašaliniam žmo
geliui kalbėti SLA. Prezi- 

; dento vardu, nelaukdama 
ką p. Gegužis turi pasakyti.

Už tai kad Karpavičius 
paklausė p. Gegužio apie 
Lietuvą, Vinciunas ąpiera- 
vojosi patiekti “Tėvynei” 
Karpavičiaus biografiją, ir 

[paiką biografiją, tikrą se
nos bobos plepalą: apie po
litiškas pažiūras, apie lite- 

[ratiškumus ir tt.
Vinciunas baiminasi koks 

Karpavičius bus kada Lie
tuvoj “įsiviešpataus demo
kratija”. Tai bereikalingas 
rūpestis, p. Vinciunai, ver
čiau pasirūpink koks pats 
buvai ar busi. Laikantis 
Lietuvos žmonių gerovės ir 
rūpinantis tautos reikalais 
gali būti doru Lietuviu ne
žiūrint kokia partija val
dys, o kąs partijas vaikysis 
tas toliau nematys už par
tijos durnų.

Karpavičius anuomet pa
klausė P. Mikolainio priro
dyti kada Karpavičius pri
gulėjo socialistų partijoje, 
Mikolainis ir po šiai dienai 
tyli. Dabar paprašys Vin
ciuno tą padaryti.

Reiks naujo paminklo?
Vinciunas pasiekia kraš- 

tutinos keistenybės savo 
“biografijoje” apie Karpa
vičių sulygindamas A. Tūlį 
su garsiu rašytoju Ibsenu. 
Jeigu taip tai Tuliui laikas 
mirti, o Chicagiečiams rei
kės imtis statyti Tuliui pa
minklą (vos nesenai pasta
tė apminklą rašytojui Šer
iui). 1 t

Kadangi • “Dirvos” pa
klausimas p. Gegužiui taip 
nesiriša su Vinciuno suly
ginimu A. Tūlio su Ibsenu 
tiek turime pasakyti tame 
klausime : Atleidžiame Vin
ciunui už palyginimą Tūlio 
pyie Ibseno, ii' pasitikime 
p. Tulys turės gana sąvo
kos parausti iš gėdos tokį 
sulyginimą “Tėvynėje” pa
matęs, nes tėra parašęs tik 
kelias apysakėles iš kasdie
ninio gyvenimo ir daugiau 
jo raštų niekur nesimato.

(Koks butų žemas žmo
gaus nupuolimas jieškoti 
atkerėto Karpavičiui už tai 
kadriiepriėmė jo raštų....)

“Romą ir Maskva”
Pas mus paprasta prikai

šiot laikraščiams kad jie 
“dirba”, “tarnauja”, “par
sidavę” ar tam panašiai tai 
Romai, tai Varšavai, tai 
Maskvai, bet vis vienai ku
riai. Bet Vinciunas, atsa
kydamas “Dirvai” už Susi
vienijimo prezidentą sako 
kad “Dirva”, remdama da
bartinę Lietuvos vyriausy
bę, pataikauja Romai ir 
Maskvai, tik dar užmiršo 
Varšavą. Paliudymui to 
nurodo į Sovietų kariškų 
laivų atsilankymą Klaipė
doje šią vasarą. Reikia dar 
Mussoliniui atsiųsti Itali
jos kariškus laivus į Balti
ją, tada tai butų tikras su
sibičiuliavimas su fašistais

Nuo Redakcijos: Kadan
gi “Tėvynėm” nr. 39-me ir 
pati redakcija ir koks1 ten 
Vinciunas šoka “Dirvai” į 
akis už tą patį dalyką: vie
šą paklausimą SLA. Prezi
dentui p. Gegužiui apie Lie
tuvą, taigi šiame straipsny
je abiem bus sykiu atsaky
ta. Tik keista kad į tą pa
klausimą iššoko lyg pily- 
pas iš kanapių Vinciunas, 
Chicagietis, vietoj paties p. 
Gegužio, Į kurį tas paklau
simas buvo adresuotas.

“Tėvynė” ir “fašistai”
“Tėvynės” nr. 39-me pati 

redakcija, atsakydama į 
“Dirvos” redaktoriaus pa-| 
klausimą SLA. Prezidentui 
p. Gegužiui, išvadina “Dir
vos” redaktorių “isteriku”, 
lygiu komunistų Valoniui, 
kuris, su visa komunistų 
gauja eidamas jų užsimoji
me Susivienijimą užvaldyti, 
privedžioja buk “Tėvynės” 
redaktorius dirba už Lietu
vos fašistų pinigus prieš 
“darbininkus”. “Tėvynei” 
šitoks įtarimas taip nepati
ko kad p. Vitaitis, nors ki
tame straipsnelyje išvedžio- 
ja savo palinkimą tikėti buk 
“fašistai kam tai Ameriko
je duoda $50,000' už palai
kymą tautininkų partijos, 
nedrysta daryti tokio už
metimo ir “Dirvai”.

Tik nerimta iš “Tėvynės” 
redaktoriaus pusės kitus 
vadinti ‘isterikais’ (isterija 
yra nervų suirimo liga, ap
sireiškianti daugiausia pas 
moteris, ir ta liga apimta 
ypata ir klykia-rėkia ir vėl 
juokiasi, kelia baisiausi su
mišimą vienu savo klyks
mu) kitus žmones, kuomet 
pats “Tėvynės” redaktorius 
parodo daugiausia “isteri
jos” ir nervų suirimo negu 
koks kitas iš visų mums ži
nomų redaktorių.

“Dirva”, kalbėdama apie 
“Tėvynės” “vulkanus” pa
sakė kad juos, senu papra
timu, kursto Lenkų pinigais 
girdomi agentai, Amerikos 
laikraščių korespondentai, 
kurie kitaip negautų jokių 
sensacijų apie Lietuvą jei
gu nerašytų ką Lenkai pri
pasakoja.

Jeigu gi “Tėvynė” užgi
na Plečkaičio ir jo sėbrų 
žygius tai ji gali rašyt sa
vo istorijas apie “terorus” 
ir jai to niekas nedraudžia, 
nors Plečkaitis jau sugau
tas ir neliko kam “vulka
nus” kūrinti.

Ko tas Vinciunas Nori?
Kokio tai Vinciuno iššo- 

kimas iš kanapių yra tie
siog keistas ir nesupranta
mas. Keistas tuo kad jis 
savo straipsnelyje paliečia 
tiek paskirų ir nesurišamų 
dalykų^ kiek visoje “Tėvy
nėje” tame numeryje ne
rastum: Tikrai žinome kad 
pats SLA. Prezidentas ne
bijo atsakyti į “Dirvoj” pa
darytą jam paklausimą apie 
Lietuvą ir neprašė už sa
ve “Dirvos” redaktorių pa- 
koliotų. O kad tų bobiškų 
kolionių to Vinciuno straip
snelyje pilna kiekvienas tą 
matė kas jį Skaitė.

Vinciunas pradeda su “K. 
S., Karpavičiaus galvelė” ir 
sako kad “Dirvos” paklau

ir su komunistais, kitaip sa
kant su ugnia ir su vande
niu. Kadangi Amerikos Lie
tuviai komunistai prirodi
nėja jog Lietuva su kito- 
tomis valstybėmis tariasi 
sovietus užsmaugti, Vinciu
no išvedžiojimai savaimi 
netenka vertės.

Vinciunas pasirenka sau 
pareikšti kad Karpavičius 
būdamas Lietuvoje “matė 
tik kaip ponai ir dvarinin
kai gyveną, o kai yargdie^ 
niai gyvena tai Karpavi
čiuj kaipo ponui buvo ne
pakeliui.”

“Dirva” jau senai patarė 
pačiam “Tėvynės” redakto
riui vykti į Lietuvą ir eiti į 
vargdienių bakūžes ir pasi
teirauti kuri valdžia jiems 
-geriausia patiko. Bet “Tė
vynės” redaktoriui nerei
kia nieko daugiau žinoti, 
užtenka ką parašo Lenkų 
agentai ir ką gieda Lietu
vos politikieriai, netekę vie
tų. Vinciunui prirodinėti 
apie buvimą pas paprastus 
žmonelius nematome reika
lo, o jis nuo savęs sapalioti 
gali ką nori.

Vinciunas ir TMD.
Dar vieną keistą dalyką 

Vinciunas “Tėvynėje” iške
lia: jis kalba-šneka apie S. 
Ii. A. “nameli” ir T. M. D. 
namą ir pabaigoje pasako: 
“Bet apie TMD. skaitykite 
‘Sandaroje’, nes ten eina 
MANO ir kitų straipsniai”.

Ką tas reiškia tuoj pa
matysim.

“Dirvos” paklausime p. 
Gegužiui buvo paskyta jog 
“turbut SLA. namelyje vul
kanai” kunkuliuoja, ku
riuos “Tėvynės” . redakto
rius įsivaizdina. Vinciunas 
to nesuprato ir nei iš šio 
nei iš to įmaišo ’TMD. “na
mą”, reiškia T.M.D. reika
lus, ir apsišaukia save Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
“apekunu” pasisakydamas 
“kur AŠ apie TMD- reika
lus rašau”.

Kalbant apie SLA. name
lį ir buvo kalbėta apie Su
sivienijimo namą New Yor
ke, kur randasi “-Tėvynės” 
redakcija ir kur p. .redak
toriui vulkanai vaizdinasi. 
Apie S.L.A. reikalus nieko 
nebuvo rašyta.

Vinciunas primeta Kar
pavičiui TMD. “namą”, tai 
yra TMD. reikalus (kurie 
jam taip staiga parupo) ir 
barasi ant Karpavičiaus už 
TMD. reikalų apleidimai

Sakau, tokią maišatienę 
ir tokiame trumpame strai
psnyje galėjo surašyti žmo
gus tik Ibsenui lygus.

Karpavičius klausė p. Ge
gužio pasakyti ką Lietuvoje 
matė, ramino “Tėvynės” 
[redaktorių kad nesibaugin- 
tų “vulkanų”, o Vinciunas 
pasigedo tame užklausime 
ve ko: “apie TMD. reikalus 
tai jis nieko nesako....”

Apie TMD. “namą”
Nežinia iš kur Vinciunui 

užėjo į galvą rūpintis apie 
TMD. ‘namą’ (reikalus). Jis 
andai rėžė straipsnį “San
daroje” (jį “Dirva” pakar
tojo) ir išrodinėjo kad jei
gu TMD. nesiskubina leisti 
knygų tai jo nuomone lai 
Sandara užlenda už akių ir 
tegul dalina nariams kny
gas. Kaipo TMD. pirmi
ninkas, pakviečiau Vinciu- 
ną rašyti į TMD. organą;

Bet jis, turėdamas koki tail hacta pUlZŪC 
paslaptą “grizą” prieš Kar- 1 1 ADUIiLJ
pavičių, bijo visai išsiduoti i Rašo žinučių Rinkėjas.
kas jis yra, ir pasirinko Į 
“Sandarą” apie TMD. “na-į Komunistų “Laisvė” pra- 
mą” rūpintis, kur telpa JO įnešė-labai liūdną naujieną, 
straipsniai. | pa(j Amerikos komunistų

Vinciunas tada siūlė Tė-'pai.tij^ išmetė iš savo tar- 
vynės Mylėtojų Draugijai-p0 gąrsų A. Jankauską, už 
paimti ir dalinti novelę tai kacĮ jankauskas tarnau-
“Vakarų Fronte Viskas Ra
mti”, o aš kaipo TMD. pir
mininkas pasakiau keliais 
žodžiais kad ta novelė ne
tinkama. Vinciunas butų 
galėjęs įsižeisti jeigu butų 
buvę atmesta Ibsenui ly
gaus žmogaus siūlomas T. 
M. Draugijai veikalas, bet 
dabar, kokio ten Vokiečio 
kurinio nesutiko imti ir už 
tai Vinciunas, lyg vulkanas, 
pūkštelėjo “Tėvynėje” su 
Karpavičiaus “biografija”'

Vinciuno vėjas putė prieš 
Karpavičių iš vakarų, iš 
Chicagos pusės, kaip štai 
persimetė ir pučia iš rytų', 
per “Tėvynę”.' Kodėl? ka
me dalykas? Tas tas Vin
ciunas, kodėl jam prireikė 
papliekti Karpavičiaus bio
grafiją senos bobos nesu
kramtytais argumentais ?

Vinciunas turi kokius tai 
blogus norus ir T. M. Drau-
gijai ir Karpavičiui kad ne; 
sikreipia į organą, ir ypa
tingai nurodo į “MANO” 
straipsnius “Sandaroj”, ku
riuose ką nors “vulkaniš- 
ko” tikisi pliekti.

Šito ir užteks. Toliau į 
Vinciuno ai- lygių su Ibse
nais priekaištus neatsaki
nėsime.

Vienok “Tėvynei” tas dy
kai nepraeis: pabaudai, už 
tokio bergždžio, beverčio, ir 
ne savo vietoje straipsnio 
(nes Vinciunas užlindo S. 
L. A. Prezidentui už akių) 
“Tėvynė” turės patalpinti 
tokio pat ilgumo straipsnį 
kaip tas Vinciuno, apie Tė
vynės Mylėtojų Draugiją, 
kadangi Vinciunas ir ją 
į savo “biografiją” apie 
Karpavičių įvėlė.

Straipsnis turės pasiro
dyti “Tėvynėje” prieš pa
baigą Spalių mėnesio, ir pa
sitikime kad “Tėvynės” re
dakcija nedrys pareikalau
ti už tai užmokesnio ir tuo- 
mi išsiteisinti kad tai “sve
timų reikalų garsinimas”.

Vinciuną ir jo straipsnį 
bučiau ignoravęs jeigu jis 
nebūtų įmaišęs Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos.

K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius ir 

T. M. D. pirmininkas.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai

1420 Howe Street, Racine, Wis. 
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU

Naudinga knygelė pasimokini* 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
klausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.
wawwwjwvwwaawa

ja Amalgameitų unijoj Hil- 
mano mašinai. O “Vilnis” 
pasakė darbininkams grau
dų pamokslą, kuriame duo
da komunistišką patarimą 
Amalgameitų unijai Hil- 
manso atsižadėti ir gryžti 
atgal j komunistų glėbį.

Tai komunistai jau atsi
kratė Jankausko, dabar be
lieka atsikratyti papos Pru- 
seikos, kuris taip pat tar
nauja Amalgameitų .unijai, 
ir komunistai svieto akyse 
bus švarus.

Šita Amerikos komunistų 
demonstracija su A. Jan
kausku bus vienas iš dvie
jų: ar komunistai neįverti
no Jankausko darbo, kurį 
tas žmogelis atliko komu
nistų naudai už Amalga
meitų unijos pinigus, arba 
komunistai paleido muilo 
burbulą prieš Jankauską 
vien'del to kad Jankauskas 
galėtų ilgiau pasilaikyt siu
vėjų unijoje ir varyti ko
munistinę propagandą, ku
ri komunistams nei cento 
nekainuoja.

Kaip tai stebėtina kad 
komunistai pataikė paleis
ti “pušką” prieš Jankauską 
kaip tik į laiką kuomet jo 
kontraktas su unija baigia
si ......

▼ ▼ v

Kad komunistų gizelis A. 
Jankauskas už’ siuvėjų uni
jos pinigus dirbo komunis
tų naudai įrodymų daug 
jieškoti nereikia. Pažvelg- 
kim tik į to komunistų gi
zelio pasitrusimą Baltimo- 
rėje, kur į pora metų siu
vėjų unija pas Lietuvius 
tapo pakrikdyta, tas pats 
atsitiko ir Philadelphijoje, 
kuomet Jankauskas ten vei
kė. Negeriau gal but yra Į 
ir su Bostonu. Komunistui 
obalsis kiršint darbininkus 
vienus su kitais ir iš pama-. 
tų griaut viską kas ne ko
munistiška Jankausko bu
vo nobažnai pildoma.

Lietuviški komunistai su
ėdę Lietuvos baduoliams 
surinktas aukas, vėl pajutę 
savo pilve rrrevoliuciją ir 

■vėl rengiasi prie aukų rin
kimo. Pirmutiniais uba
gauto jais bus Senas-Vin
cas-Jąkštis rytuose, o kei
kūnas Bimbalas vakaruo
se. O kad butų galima dau
giau kapitalistiškų dolarių 
prisikolektuoti jau duoda
ma diktatoriški įsakymai 
žiopliams prie aukąvimų 
rengtis.

Šis komunistų vajus bus 
tampriai surištas su nomi
nacija kandidatų į S.L.A. 
Pildomąją Tarybą, rinkimu 
delegatų į seimą ir paties 
seimo užvaldymu. Mat ko
munistai pajuto kad socia
listai žut-but yra pasiryžę 
sulysti į SLA. Pild. Tary
bą ir žinodami kad narių 
balsai gerokai susiskaldys, 
mato sau progą laimėti ir 
prie to jau rengiasi.

SLA. nariai, budėkite ir 
laikykite sargyboje abi sa
vo akis ir ausis.

SAULĖS SPINDULIAI 
NAIKINA SPALVAS

Ultra-violėtiniai spindu
liai kokius išduoda saule 
yra labai naudingi sveika
tai, bet jie yra vienas iš ele-| 
mentų prieš kuriuos pasi
ryžo kovoti automobilių iš
dirbėjai, nes tie spinduliai I 
sunaikina automobilių vir • I 
šų spalvų žįbėjimą ir palie-] 
ka negražius viršus.

Iš vienos pusės, moksli-1 
ninkai trusiasi pažabojimui j 
tų spindulių pagerinimui [ 
žmonių sveikatos, iš kitos1 
pusės kiti mokslininkai jie- j 
ško būdų kaip padaryti kad j 
tie spinduliai nepakeistų 
automobilių spalvos ir kad. 
ji galėtų laikytis tokia pat 
visu laiku kaip kad išėjus 
iš dirbtuvės.

šiek tiek jau atsiekta iš- 
dirbimui žibėjimo kuris iš
laiko prieš saulės spindu- 
lius ir yra tam tikri vaksai 
kurie žibėjimą priduoda jei i 
nuvalai. Tačiau kad visada 
laikytųsi spalva ir žibėji
mas dar nieko negalima iš
daryti.

Liet. Bonų Kuponai '
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

A. S. BARTKUSf
Vienintelis Cievelande Lietuvis Artistas

Fotografas Ž 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES ?
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. Į 

• t Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- v 

no paprastai traukiamų fotografijų. į.
Kainos dabar pas mus žymiai pamažintos. X 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- ❖ 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- T 
lams ir padidiname arba sumažiname to- į 

, , j < -r. y , tograf i jas visokių kitų traukimų. j
| Cleveland!
T AlMi I Į ■/ i “Studija su dviem parodos langais” j;
J "i — Telefonas Randolph 3535 — į

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas *£ 

su 45 metų pasekmingu medikaliu ❖ 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 4* 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių *•* 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, .į. 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- * 
gų ir kitokių su tuo bendrų. į’

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

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

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

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

Nedėldienials nuo 10 iki 1.

SPĖKA UŽSITARNAVO 
LAISVĘ'

New Lexington, O. — Už
sidegus kalėjimo plytų iš- 
dirbystei, tame gaisre per
eitą rudenį sudegė 14 kali
nių. Butų sudegę ir dau
giau, bet vienas kalinys, 
Clevelandietis William O’
Malley, atletas, savo nepa
prasta spėka ir sumanumu 
tokioje valandoje, išplėšė 
storas "plieno duris ir išlei
do laukan 125 kalinius ap
link tas duris supuolusius. 
Prie kiltų durų, kurių kiti 
negalėjo atsidaryti, sudegė 
14 nelaisvįų.

O’Malley ten buvo nusių
stas kalėti 6 iki 20 metų už 
važinėjimą svetimu auto
mobiliu be jo pavelinimo. 
Išbuvo keturis metus ir da
bar jam išrūpinta paliuosa- 
vimas už jo narsumą.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So.- Dearborn Street
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City

etuvos Atstovybės Antrašas:
2622 — 16th Street, N. W. 

Washington. D. C.

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.



D I R V A

Dienos Klausimais LIUBAVO PARAPIJA KIEK KAUNE SKAI- 
TO LAIKRAŠČIŲ

V. S. Jokubynas.

MUSŲ PAČIŲ PLETKAI
Remiantis musų Ameri-' 

kiečių spaudos pranešimais, 
visais laikais per 11 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
viena ar kita musų spaudos 
dalis tarnavo tai už Lenkų, 
tai už Rusų, tai už Vokie
čių, tai už Amerikonų pini
gus prieš Lietuvą.

Po Gruodžio 17 d. 1926 
metų, kitos spaudos dalies 
prirodymais, tam tikra da
lis laikraščių tarnauja net 
už pačios Lietuvos pinigus 
ir pačiai Lietuvai! Baisus 
dalykai dedasi!

Bolševikų spauda, katali
kų “Draugas” ir dabar dar 
“Tėvynė” bando išvedžioti 
kad Lietuvos “fašistų” val
džia paskyrus net $50,000 
Amerikiečių tarpe palaiky
mui tautininkų partijos.

Kokis keistas tas gyveni
mas: kada Lietuvą valdė 
krikščionys, Amerikos ka
talikai rinko, siuntė savo 
partijos palaikymui aukas. 
Didžiausias pastangas dėjo 
Sandarieciai palaikyt Liau
dininkų partiją. Socialde
mokratai nuolat mito iš so-

Savo Smegenų Nevartoja
Musų tūlų laikraščių re

daktoriai tingi pavartoti 
savo smegenines, už tai jų 
laikraščiuose pilna nesąma- 
nių ir svetimų naudai pro
pagandos raštų.

“Sandara” Nr. 39 persi
spausdina kokio ten C. S. 
Monitor korespondento iš
vedžiojimus apie Voldema
ro rezignaciją. Tuose išve
džiojimuose pridėta pustu
zinis priežasčių Voldemaro 
atsistatydinimo, reiškia ti
krų faktų korespondentas 
nei ištolo neužuodžia.

Tarp kitų, koresponden
to paduota štai kaip: “Bet 
sakoma, tikroji priežastis 
jo rezignacijos yra ta, kad 
jis buk turėjęs slaptus ir 
artimus ryšius su pabėgė
liu Plečkaičiu”.

Tam Lenkų pinigais gir
domam korespondentui rei
kėjo dar dadėti, “O dar ti
kresnė priežastis esanti tai 
kad Lenkai kviečia Volde
marą sau į prezidentus ir

Voldemaras sutikęs, pada
vė rezignaciją iš Lietuvos 
vyriausybės”, ir “Sandara” 
butų be jokių padvejojinuj 
perspausdinus.

Lenkai patyrė ko Lietu
vių laikraščiams reikia, ir 
prišneka visokių nesąmo
nių, kitų šalių koresponden
tai paskleidžia, o musų laik
raščiai persispausdina.

Lengviau svetimu protu 
redaktoriaut.

Kaunas Turės Gazą
Kaunas smarkiai moder- 

nėja: įsivedė kanalizaciją, 
vandentiekį, asfaltuoja gat
ves, panaikino konkę, o da
bar kalba apie pastatymą 
kūrinamo gazo (dujų) va
rymo fabriko. Fabrikui vie
ta numatoma Šančiuose ar
ba Aleksotą.

cialistų aukų. Komunistus 
ten palaiko Maskvos ir A; 
merikos pinigai. Bet štai 
įstoja į valdžią tautininkai, 
Smetona-Voldemaras, ir da
lykas apsisuka: tautininkų 
partija palaiko savo rėmė
jus Amerikoje! Visos par
tijos negavo iš Amerikos 
bendrai $50,000 per S me
tus, o tautininkų partija į 
tris metus laiko atmoka A- 
merikos Lietuviams su pro
centais — net $50,000!

Štai ką reikia prie tų pa
skalų pasakyti: nevertas 
butų Lietuvio vardo ir Lie
tuvos vaiko vardo tas ku
ris už pinigus dirbtų Ame
rikoje savo šalies gerovei.

O tiems kurie tokius ple
palus leidžia reiktų primin
ti pletkai apie “garbės kon
sulus” ir kitas “fašistų” do
vanas.

Rodos jau butų laikas 
kada nors nesąmanėmis at
sirūgti.

“Keleivis” ir “Naujienos” 
gieda: “Viso pasaulio so
cialistai protestuokit prieš 
Lietuvos fašistų valdžios 
žiaurumą — iš kalėjimų pa
leisti politiški kaliniai, so
cialdemokratai ir liaudinin
kai.”

Mirė Žymus Latvių
Poetas

Rugsėjo 12 d. Rygoje mi
rė žymus Latvių poetas ir 
rašytojas Janis Rainis.

Rainio tikra pavardė bu
vo Glikšan, gimė 1865 m. 
Unkštos srityje. Jis buvo 
socialdemokratas. Jis vie
nu laiku buvo Latvijos šyiė= 
timo ministeriu.

Jis buvo reikšmingas as
muo, nes prof. Voldemaras 
pasiuntė jo žmonai užuo
jautos telegramą šitokio tu
rinio: “Garsiam Latvių tau
tos dainiui mirus, reiškiu 
tamistai Lietuvos vyriau
sybės vardu gilią užuojau
tą.”

LIAUDIES DAINA
Ak tu mano bernužėli, 
Kaip aš tave myliu, 
Ko meilesnio šiam pasaulyj 
Nieko nepatyriau.

Tų žodelių meilingumas 
Kuriuos man kalbėjai, 
Prie širdies kai mane glaudei 
Siela man virpėjo.

Žvaigždės erdvėse mirgėjo 
Kai mudu kalbėjov, 
Gatvės kieti akmenėliai 
Į mudu žiurėjo.

Gilios meilės paslaptybė 
Tarp musų klejojo, 
Jos išreikšti, pasakyti 
Širdys negalėjo.

Jausmai kai juros gilybė 
Suposi, bangavo, 
Musų širdys juose maudės, 
Rado laimę savo.

RUDENS DAINA 
Perstoj’ žaliuoti žalios girelės 
Ir nebečiulba mielos paukštelės, 

Oi lylia, lylia, oi lylia, lialia, 
Ir nebečiulba mielos apukštelės. 

Argi nesopa mano širdelę 
Kad pakąs šalnos žalias rūteles, 

Oi lylia, lylia, oi lylia, lialia, 
Kad pakąs šalnos žalias rūteles. 

Žalių rūtelių nebus kur skinti, 
Sau ant kaselių vainiką pinti, 

Oi lylia, lylia, oi lylia, lialia, 
Sau ant kaselių vainiką pinti.

Vainiką pyniau, ant galvos dėjau, 
Kas nedėlėlę bažnyčion ėjau, 

Oi lylia, lylia, oi lylia, lialia, 
Kas nedėlėlę bažnyčion ėjau.

Kas prieš ką?
Amerikoje Lietuviai ko

munistėliai rėkia kad Lie
tuva veikia prieš sovietų 
Rusiją. Bet štai kaip vei
kia: Lietuvoj pavelyta par- 
daviriėt sovietų laikraščius, 
o į sovietų rojų Lietuvos 
laikraščių visai neįsileidžia.

BIJŪNĖLIS
Bijūnėlis jaunas, bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio žali lapai, raudoni žiedeliai. 
Bijūnėli lankiau, bijūnėlį skyniau, 
Bijūnėlio gražiais žiedais galvelę dabinau. 
Ėjau per dvarelį, per vyšnių sodelį, 
Ir sutikau bernužėlį vyšnelių sodelyj. 
Bernužėlis jaunas, bernužėlis gražus, 
Bernužėlio kaip bijūno raudoni veideliai.

I. Liubavo vieta.
II. Nežinoma pradžia.
III. Liubavo bažnyčia. 
IV/ Bažnyčios tarnai.
V. Lietuviai tikri ir aplenkinti.

VI. Žmonių ir vietų vardai.
VII. Baudžiavos gadynės aukos.

VIII. Kunigai ir jų darbai.
IX. Lietuvystės atbudimai

X. Lietuvių spaudos platintojai.
XI. Liubavo valsčius.

XII. Kovos su Lenkais.
XIII. Liubavo dabartis.

* * ♦
Įžanga.

Skaitydamas “Knygnešio” II tomą, 
Suvalkijos skyriuje radau studento An
tano Januševičiaus aprašymą Liubavo, ku
riame musų spaudos draudimo metais 
Lietuviškas knygas platino Mikas Vasi
liauskas iš Skaisčių, ir Liubavo kunigai: 
J. Urbanavičius, J. Užupis ir J. Narkevi
čius, kuris pirmutinis pradėjo Liubave 
sakyt Lietuviškus pamokslus, 1892 m.

Kadangi aš esu ten gimęs ir augęs 
pirmuosius savo jaunystės metus, ir kad 
labai gerai žinau Liubavą ir atsimenu Lie
tuvių spaudos platinimo gadynę, ir atsi
menu daugiau spaudos platintojų, todėl 
pasiryžau šiuomi papildyt trukumus ir ati
taisyt apsirikimus, kurie studento A. Ja
nuševičiaus rašte, minėtame “Knygnešio” 
tome, yra įsibriovę. O kadangi girdėjau 
jog Clevelande, ir bendrai Amerikoje, yra 
daug Lietuvių iš Liubavo parapijos, jau 
vėlesnių laikų, tai manau kad jiems bus 
įdomu pasiskaityt ir paties Liubavo isto
riją. Todėl Liubavą aprašau plačiau, te
gul Liubaviškiai pasiskaito.

Paaiškinimas
Šių-laikų rašytojai ir laikraštininkai 

Į turi menką nuovoką apie Lietuvių kalbą 
ir be pasigailėjimo tą kalbą darko, tik to
dėl kad ją užtektinai nesupranta. Ačiū 
tam, šiandien spauda, minėdama Lietuvos 
žmonių gyvenimo vietas, neatskiria kaimą 
nuo sodžiaus, o sodžių nuo viensėdijos, ir 
todėl kalbant apie kokią žmonių gyveni
mo vietą, ji vadinama ir kaimu, ir sodžium, 
ii* viensėdija. Kadangi šiame raštelyje 
man teks minėti žmonių gyvenimo vietas 
tikrais jų pavadinimais, todėl čia skaityto
jams paaiškinsiu ką kuris pavadinimas 
reiškia, kad butų aišku apie ką yra kal
bama.

Sodžius (Latviškai — ciems, Rusiškai 
— selo, Lenkiškai — vioska): Sodžiuje 
žmonės gyvena triobas pasistatę abiem 
pusėm kelio, kuris vadinama gatve, trio- 
bos sustatytos vienos arti kitų ir tuomi 
sodžius sudaro išvaizdą lyg kokio mieste
lio. Užsidegus vienai triobai, tankiausia 
išdega visas sodžius. Sodžiaus žmonių že
mė, nuo vieno laukų galo iki kitam, eina 
siaurais brėžiais, kurie vadinami “šniū
rais”. Kurio gyventojo žemės mažiau to 
“šniūras” siauresnis. Gyvuliai ganoma 
bendrai, taipgi ir javai valoma. Tūlose 
vietose sodžiuose yra buvę bažnyčios (to
ki sodžiai, laikui bėgant, virto lyg mieste
liai) ; tokius sodžius Lietuviai vadindavo 
“bažnytkiemiais” (ne “bažnytkaimiais”), 
bet jie tikrenybėje yra tik sodžiai; Lietu
voje sodžių jau yra labai mažai, ir likusie
ji skirstosi.

Kaimas (Latviškai — villa, Rusiškai.— 
derevnia, Lenkiškai — wies): Kaimuose 
gyvenanti žmonės savo laukus turi dides
niais ar mažesniais sklypais, skyrium nuo 
svetimų laukų, savo laukus tvarko kaip 
kam parankiau, gyvulius kiekvienas gano 
savo laukuose ir vieni kitiems yra nepri
klausomi. Kaimuose triobos statoma ap
link kiemą, kiek galint viena nuo kitos to
liau, kad vienai užsidegus gaisrą butų ga
lima sulaikyt nuo kitų.

Viensėdija (Latviškai — vienzemnie- 
ka, Rusiškia — osada, Lenkiškai — jedno- 
sielia): Viensėdijos tai senovės bajorijų 
liekanos. Jos tvarkosi dvarų forma. Vie
nas žmogus valdo didesnius ar mažesnius 
žemės plotus, ir nieko bendro neturi nei su 
dvarais, nei su kaimais. Kelius per savo 
lauką taiso pats, mokesčius valdžios iždan

Kauno gatvėse parduoda
ma per mėųesį apie 50,000 
Lietuviškų mėnraščių, apie 
51,000 svetimomis kalbomis 
iš užsienių, apie 1,000 Lie
tuviškų žurnalų, apie 6,000 
savaitraščių ir apie 2,000 
užsieninių žurnalų.

Per mėnesį išeina po apie 
110,000 įvairių laikraščių, 

’arba apie 3,500 kasdien.
Jei skaitysime kad Kau

ne yra 100,000 gyventojų 
i tai kiekvienam mažam ir 
] dideliam gyventojui išpuo
liu per mėnesį po 1 laikraš
tį, o kasdien tik kas trisde
šimtam.

Šitą paduota “Liet. Ai
das”.

moka taipgi pats, abelnai kalbant yra ne
priklausomu nuo nieko. Baudžiavos lai
kais viensėdžiai turėjo savo baudžiaunin
kus. Liubavo parapijoje buvo tik viena 
viensėdija, Paliubavė; ją valdė šeškaus- 
kas.

I.
Liubavo vieta

Liubavas geografiškai (tarp 54 ir 55 
par.) stovi į pietvakarius nuo Kauno ir 
Mariampolės; į pietus nuo Vilkaviškio, į 
rytus nuo Vyžainio, į šiaurę nuo Suvalkų, 
i šiaurvakarius nuo Seinų, į vakarus nuo 
Alytaus ir į rudens vakarus nuo Kalvari
jos. Seniau Liubavas priklausė Kalvari
jos apskričiui, bet karo metu Vokiečiai 
Kalvarijos apskritį panaikinę, Liubavą pri
skyrė prie Mariampolės apskričio, kuriam 
ir dabar priklauso.

Žemė Liubavo parapijoje prastutė; į 
šiaurę ir vakarus žvirgždas su sunkiąją 
smilčia, maišyta su šlynu. Į pietus leng
voji smiltis, maišyta su šlėmu. Rytų pu
sėje šlėmas maišytas su juodu šlėmu. Vie
tomis yra kietojo molio. Į rytus buvo dur
pynų. Upių tik viena Šešupė. Pro Vyg- 
rėnus teka diktokas upelis Vygrė, bęt va
saros metu išdžiūsta. Ežerų tik vienas 
Grauželio ežeraitis. Rytuose ir šiaurėje 
buvo apsčiai šaltinių versmių. Girių, tik 
viena valdiška, Pašešupio Trakas. Ge
resnę žemę ir didesnes pievas valdė dvarai. 
Didesnių dvarų buvo: Pagraužiai, Alek- 
sandravas, Skaisčiai, Makąuskai, Reketi
ja. Dvarelių (folvarkų) buvo: Pajaujai 
(Jurgiški), Naujasodis (Novosady), Vyg- 
rėnai (Vigrany), Pašešupis (Pašešupi) ir 
dar vienas-kitas — tai konfiskatos po pir
majam Lenkmečiui, jų savininkams išbė
giojus Į užrubežius; juos iš valdžios nuo
mavo Žydai. Ukininkystė ant aukštesnio 
laipsnio stovėjo Pagraužiu ir Skaisčių dva
ruose. Kituose dvaruose, dvareliuose, kai
muose ir sodžiuose stovėjo gana žemai. 
Ūkininkai augino daugiausia rugių, avi
žų ir bulvių. Grudus, geresnius parduo
davo, o prastesnius paliko maistui ir sėk
lai. Tokiu budu sėkla buvo galutinai nu
sidėvėjus ir derlius iš jos buvo gaunamas 
menkas.

Gyvulių daugiausia auginta avių; ra
guočių ir kiaulių užaugdavo daugiau tik- 
krikščionių valdomuose dvaruose;. Arklių 
ukįninkai prisiaugindavo tik sau, parda
vimui atliko labai mažai; arkliai buvo par
duodami daugiausia kariumenei. Vieto
mis ūkininkai užaugindavo daug žąsų; Žy
dai jas supirkdavo ir siųsdavo Vokietijon. 
Linų augino žmonės tik savo reikalams. 
Milą ir marškonius audinius visi gamino
si patys.

Kalnų apie Liubavą didelių nėra. Di
džiausias tai Kačergių kalnas ir Vygrėnų 
kalnas Liubavo laukuose, ir Vilkakalnis — 
Pajaujų laukuose. Bet šie kalnai kaip ir 
daugelis mažųjų buvo tai ne žemės iškili
mai, tik vandens išgraužos, iš ko reikia 
spręst kad praeityje ten buvo smarkus 
vandens tekėjimas.

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Paranki knygelė naujai besimokinan
tiems, su visais paaiškinimais.......35c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

BENDRADARBIAMS 
LIETUVOJE

Šiuomi Redakcija prašo 
siunčiančių rankraščius ne
sukti jų į plonas triubeles, 
bet sulankstyti į vidutine 
didumo voką ir siųsti kai
po laišką. Didelius rank
raščių pundus galima per
lenkus lakštą tik pusiau ir 
gerai apvyniojus ir perri- 
šus šniūreliu siųsti, nes juo 

j mažiau lakštai susukti tuo 
patogiau juos peržiui’ėti ir 
taisyti bei statėjui nesuda
ro keblumo lapus vartoti 
Triubelės ir paštą apsunki
na, o kartais net perlužta.

Pastaba: Siunčiant rank
raščius pundeliuose arba 
laiškuose ir pačius laiškus 
nėra reikalo apdrausti (re
gistruoti) .

“TARPININKAS”
VAIZBOS, DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau- 

, dingais raštais apie Nejudomų 
Turtų, Apdraudą, Ūkius, Svei
katų; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos; Nepaprastos įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t.— 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy- 
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata metams tik $1. 

Pavienis numeris 10c.
Užsienyje $1.50 ' metams.

“TARPININKAS” . 
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DRAUGIJOS — A

Ką veiksit rudens metu?

Štai komedija 

DIVORSAS’ 
naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti. 50c.

“PALANGOS PONAITIS” 
nauja, melodrama, leng
va vaidinti ..............50c.
Reikalaukit “Dirvoj”

Įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

UŽ $1.80 Į LIETUVA
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
Įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikraštį “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo** 
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalykų.

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit.
Užsienyje: 52 knygutės $1.80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania. ,
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Apysaka 
iš 

13-to 
Šimtmečio Kryžeivis

*•([ K. S. Karpius)*- •,

(Tąsa iš pereito num.)

Iš 
Lietuvių 

Krikštijimo 
Dienų

— Ne, tik senas atmintis sukėlei.... I 
— atsakė Šeirys, o tikrą savo širdgėlą — 
persiskyrimą su Katre — nuo jos užlaikė.

Jo globėja dabar pasakė kas ji ir kur 
jis randasi. Ir štai mes randame Konra
dą palociuose Teutonų ritierių vado Akro- 
je, grovo Rudolfo; ji pati paėjo iš Rein- 
lando, nuo pat Reino pakraščių. Jos var
das buvo Kristina. Konrado akim ji ne- 
išrodė senesnė ar jaunesnė už Angutę — 
visai kaip vienmetė. Kristina jau ilgokas 
laikas buvo namuose viena, Rudolfas bu
vo išvykęs į Kipro salą. Prie didelių in
trigų kokias krikščionys Palestinoj vari
nėjo Rudolfas buvo užimtas ir mažai ka
da namie sėdėjo. Jo vietoje šeimininka
vo jau mums žinomas vienuolis, Bernar
das, kuris šalip dvasiškų pareigų atliko ir 
špiego darbą, saugodamas Kristiną 
svetimų, dar labiau negu jam buvo 
dolfo pavesta.

Ta moteriška tačiau tylėjo Į jo kalbą 
ir paminėtą vardą, ir Šeirys manė kad ji 
jo neprisipažysta, visai nenori su juo kak 
bėti Lietuviškai. Rimtai ji priėjo prie jo 
dar arčiau ir bandė duoti progą geriau į 
save pažiūrėti, nes ji šį sykį buvo be vie
nuolio ir rado progą, jau gerai besijau
čiančiam, savo karžygiui padėkuoti. Ji 
matomai norėjo padėkuoti savu budu ir 
karščiau negu paprastai, ir laukė geresnės 
negu paprastos progos. Dabar butų tin
kamai užkalbinus jeigu ne jo toks susi
maišymas. Vietoj savo pirmiau sugalvo
tų žodžių ji turėjo surast naują kalbą.

Tuo tarpu Konradas žiurėjo į ją įtem
pęs akis, o ta moteriška gavo naujas min
tis: jis jaunas, gražus, patogus vyras, tik
rai paliko kur nors savo mylimąją ir da
bar, savo nesveikatoje, ją prisiminė ar net 
įsivaizdino. Gailestingai ji žvelgė į savo 
svečią. Ji pati buvo jauna ir graži. .

Niekados tačiau ji nepamanė kad ji 
butų taip panaši į jo toli, toli Lietuvoje 
paliktą pagonę mergaitę, kurią jis taip 
mylėjo.... Nežinojo to kad jis jau buvo 
ją pamiršęs ir kad su kita — Katre — 
kitur mylėjosi, bet ir jos neteko. Ji tik 
jautė kad vaikinas šaukėsi savo mylimo
sios.

į Arčiau Šeirys žiurėjo ir tikrai matė: 
Angutė, o Angutė — ne kas kita: ir lupos 
tokios, ir veidai tokie, ir plaukai, ir kakta, 
ir net suaugimas toks; bet kada žvelgė į 
akis pamatė kad ne tos akys kurios jį prie 
Nemuno žavėdavo: šios buvo giliai mėly
nos, kuomet Angutės 'aįcys buvo rainos. 
Ir dabar baigė pereiti jo susijaudinimas, 
tačiau ta moteriška tapo sujaudinta.

— Kaip jautiesi šį vakarą, Konradai? 
— užkalbino ji maloniai, paminėdama jo 
vardą, ką iš kitų ritierių sužinojo.

— Ačiū, ponia mano, jaučiuosi gerai, 
ir dėka tavo globos užmirštu net kad bu
vau sužeistas.

— Kaip ir kada aš tau, karžygį, atsi- 
dėkuosiu už tavo narsumą....

— Neminėk to, ponia, nes tai tik mano 
pareiga buvo, — atsakė Šeirys.

— Pareiga,, taip, bet tai buvo pareiga, 
ir kitų, o prie to tu del manęs turėjai 
skausmus panešti....

— Tai buvo mano laimė, ne kito, tau 
pasitarnauti, o skausmai tuoj praeis ir 
nebus kaip nebuvę, bet savo pasitarnavi- 
mą tau turėsiu gražiausia sau atminčia.

— Ir aš niekados neužmiršiu.... Bet 
pasakyk man keno vardą tu minėjai ir 
kokia kalba kalbėjai mane pamatęs?

Nuraudo Šeirys, nes pajuto kad ji 
daugiau juo žingeidaujasi negu tik pa
prastą padėką reiškia.

— Atleisi, ponia, tu man priminei man 
buvusią žinomą ypatą.... Lietuviškai už
kalbinau, manydama kad ji....

— Nesislėpk, Konradai, tavo meilutę 
priminiau, ar ne?.... Ar pasiilgai jos?

— Dievas vienas žino kaip ji gyvena 
ir kas su ja nutiko. Išvykau karan, pate
kau nelaisvėn, priėmiau krikštą, taigi to
li ant visados nuo jos atsiskyriau. Tik ta
vo didis panašumas į ją man ją priminė. 
Kaipo meilutė ji mano širdyje jau .išny
kus, gal jau už kito išėjus....

— Tai tu paeini iš pagonų krašto, is 
Lietuvos, Ten žuvo mano brolis du metai 
atgal, su pagonimis kariaudamas. Bet 
turbut labai graži tavo paliktoji buvo kad 
taip jautriai ją mini?....

— Graži, labai graži, tokia kaip tu, 
mano ponia. Judvi kaip dvynos seserys 
butumet....

— Stebėtina kad taip pasitaikė, aš net 
džiaugiuosi kad tau tavo pagonę primint I ir pergyveno savo pirmesnes dienas — su 
galėjau....
dį ?,...;

kaip jo mintys pabėga nuo anų dviejų ir 
jo jausmai Kristinos geidžia: tankiai nori 
ją sutikti, kalbėti, daugiau su ja būti, ir 
jeigu kada ilgiau nematydavo imdavo jieš- 
koti ar bandė vaikščioti ten kur ji galėtų 
užeiti jj vieną. Jau buvo visiškai sveikas, 
tik reikėjo pramankštinimo sąnarių, kurie 
sustingo po ilgoko pagulėjimo ir neveik
lumo.

Kovojo jis savyje: kada jį ėmė geis
mai, jis bandė kuodaugiau manyt apie 
Katrę, apie Angutę, bet vėl jos išnykdavo 
iš minčių ir visą jj užvaldydavo Kristina. 
Kartais pašokdavo vaikščioti, arba imda
vo pešti sau plaukus, kad ji nesivaidintų 
jo mintyse, bet negalėjo nieko padaryti.

Galim prisiminti kad jis jau buvo su
gadintas: jo širdis dviem atvejais suplai- 
šyta buvo ir žaizdų žymės likę. Dvi my
limosios nuo jo atplėštos, ir dabar jau jis 
j meilę kitaip žiuri: jis jau geidžia mote
riškos, ir gavęs progą mylės ją, o Kristi
na jam pataikauja ir gal but pati jieško 
jo, kad tik aplinkybės leistų, jautė jis.

(Bus daugiau)

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

KRYŽEIVIS
nuo
Ru-

Konradas ir Kristina
Konrado maloni, jauna, graži globėja 

daug padėjo pastangų Įkalbėti jam kad jis 
dar nesveikas ir kad perdaug nesiskubin
tų apleisti jos namus, prie to, tikrino, ne
užilgo gryžęs jos vyras norės pats tinka
mai, jam atsidėkuoti už tokį prakilnų pa- 
siaukavimą jo žmonai.

Jo gryžtant laukė diena iš dienos, nors 
praėjo savaitės iki jis parsirado.

Konradas sveiko ir sveiko, ir pats vie
nas vaikščiodavo po didelį daržą, pilną gė
lių ir puikių medžių. Nuo kalno iš to dar
žo matėsi į visas šalis toli, toli, o kitame 
šone matėsi jura. Jis buvo patenkintas 
globa kokią turėjo Kristinos namuose, bet ■ 
sykiu gyveno liūdesį: ilgu, .ilgu jam buvo 
vienam.... Svajojo apie Katrę, ir dau
giau prisimindinėjo Angutę. Ji atbudino 
jo širdyje atmintį jo pirmos meilutės ir jis 
jautė geismą būti su Angutę, mylėti ją 
kaip kitados, nors kaip su ja yra ir ar. ji 
taip ilgai jo lauktų abejojo.

Laikas slinko, dienos bėgo.
Kristina nei sykio nepraleido progos 

nepakalbinus Šeirio, ir joą kalbos buvo 
žingeidžios. Abu jie iš Europos, abu tu
rėjo apie ką kalbėti, ir Kristinai buvo la
bai malonu prie Konrado būti.

Vieną tik dalyką jis patėmijo: Kris
tina visai kitokia prie jo esti kada mato 
arti abbę Frederiką, negu kada jo nesi
mato ir jiedu esti vienu du.

Kristina čia gyveno ilgesio gyvenimą, 
vergės naštą nešė: atliko savo pareigas 
kaipo šeimininkė ir turėjo saugotis nepa
žengti žingsnio į tą pusę kas išrodė mote
riai. labai nepadoru. Tada buvo tokie lai
kai: moteriai buvo uždrausta su svetimu 
vyru kalbėtis kitaip kaip tik šaltai ir pa
prastu reikalu, todėl abbei matant ji taip 
ir laikėsi.

Nieko todėl stebėtino kad ji turėjo 
sau paslaptas svajones, savo mintis, savo 
įsivaizdinimus, kurių jokia sargyba neper- 
mato, kokį vyrą ji mylėtų, taigi dabar at
siradus jos namuose patogiam jaunikai
čiui jos širdis tapo sudrumsta. Ar ji kiek
vienu patinkamu vyru bandydavo pasi
naudoti ar tik Šeirį pamėgo vieną, nega
lime dar žinoti, bet tiek galim dasiprotėti 
kad vargu jai kada nors pasitaikė tokia 
proga turėti savo namuose sužeistą ritie- 
rį, kuris už ją butų kovęsis, ir liginti jį.] 
O tokis vyras kuris del moteries pasiau
kaudavo tais laikais buvo moteries labai 
garbinamas.

Kiek sykių Šeirys tėmijo į ją matė ir 
ją akim gaudančią jį. Kada ji kalbėjo jos 
žodžiai buvo švelnus ir jausmingi. Nepa
gailėjo pratarti pagyrimo žodį ir tankiai 
priminė jo narsumą ir žygį už ją.

Pats, jos žavėjamas, labiau prisiminė

PAKVIETIMAS
PRENUMERATORIAMS

^pRISIDEKiT prie “KRYŽEIVIO” leidėjų, kaip padarėt prie išlei
dimo kitų žingeidžių istoriškų apysakų. Siųskit savo prenume

ratas už . “Kryžeivį” .dabar,—ues knyga- visu greitumu spausdinama, 
ir neužilgo gausite ją — ir gausit daug anksčiau negu (apysaka pereis 
per “Dirvą”. “Kryžeivis” bus taip pat didelė apysaka kaip buvo 
kitos, kuriomis buvot patenkinti. Ši knyga bus apie 350 puslapių, ir 
vėl atiduodama už tą pačią mažą mokesti — tik $1.00. Kurie no
rėsit kietuose viršeliuose siųskit iškalno $1.50.

J>^TEKAS tarp Lietuvių nedavė tokių žingeidžių knygų už taip ma
žą kainą, o tas galima tik del to kad prisidedat su savo dolariu ir 

padedAt 'apmokėti knygos išleidimo lėšas. Prie to, kurie iškalno pri
sideda jų vardai esti patalpinami knygoje. Nevėluokit ir dabar.

‘J^RYŽEIVIS” darosi žingeidesnis ir žingeidesnis, ir negalėsit iš
kęst laukinėj ę numeris po numerio kaip bus toliau — taigi įsigy- 

kit visą knygą, ir vienu sykiu galėsit žinoti kuo viskas baigsis. Šioj 
apysakoj visi istoriški faktai yra teisingai nušviečiami, ir ją skaity
dami daug ko patiriat ir patirsit iki galo. Apysaka apima laikus 
kada musų bočiai kariavo su didžiausiais savo tikėjimo ir tautos prie
šais, Kryžeiviais, kurie neva naują tikėjimą nešdami grobė Lietuvių 
ir Prūsų žemes ir sunaikino musų gentainius Prusus, Įsteigdami savo 
galingą karalystę Prūsiją, kur tikrųjų Prūsų teliko vos maža dalelė, 
kurie ir po šiai dienai musų kalbą vartoja ir nekenčia savo pavergė
jų, atmindami savo vergiją per suvirs 600 metų. Tuo laiku ėjo gar
sus Kryžiaus Karai Palestinoje, ir ten nieko nepešę Teutonai persi
metė į Pagonišką kaimynų žemę—Prusus ir Lietuvius krikštyti, arba 
teisingiau sakant naikinti, o ant jų lavonų savo galybę budavoti. 
Apysaka vaizduoja ir anuos garsius ritieriškus-karžygiškus laikus, 
kuomet karžygiškumas buvo pasitikęs aukščiausio laipsnio. Nuves jus 
Į viduramžių Europą, į-Palestiną, ir vaizduoja nuotikius vieno Lietu
vio jaunikaičicr, kuris patenka Teutonų nelaisvėn, kur jį su pagalba 
gražios Vokietaitės paverčia krikščioniu, kad panaudojus jo paties 
žmonių žudymui ir pavergimui, bet ar jis tokiu pasiliks ant visados 
patirsit skaitydami apysaką į pabaigą. /

JJŽSIRAŠYK1T “Kryžeivį” patys sau, prisiųsdami $1 /arba $1.50 
už apdarytą), ir neužmirškit saviškių Lietuvoje ir Jutose pasaulio 

dalyse gyvenančių. Jie mėgsta skaityti tokias knygas ir bus jums 
amžinai dėkingi. Jiems knygos dar brangesnės, neš mažai jų gauna. 
Užsakymus galit siųst sykiu su “Dirvos” prenumerata, tik pažymėkit 
kiek už ką siunčiama, ir visada pridėkit savo aiškų adresą. Gali iš- 
sirašyt “Kryžeivį” ir šiaip kas nori, kad ir nėra “Dirvos” skaitytojai.

Ar nesuskaudinau tau *šir-l Angutė ir su Katre — jodvi jo akyse mai- 
I šeši, bet neilgai trukus, pajuto vaikinas

6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio

“Kryžeivio
PRENUMERATORIAI

šie nauji užsirašė “Kry
žeivį” prisiųsdami prenu
meratą po $1.50 ir po $1 
(už popieros viršeliais ar
ba kietais audimo viršais):

P. P. Jaras iš Baltimore, 
Md., rašo: Siunčiu $1 už 
knygą “Kryžeivis”, kurią 
malonėkit man atsiųsti kai 
tik bus gatava. Istoriškos 
apysakos kaip ‘Juodas Kar- 
žygis’, ‘Baltijos Aras’, ‘Var
gšų Karalienė’ ir dabar 
“Dirvoje” einanti “Kryžei
vis” turėtų rastis kiekvie
no Lietuvio namelyje, ku
rias liuosu laiku galima 
skaityt visai šeimynai klau
sant. Tokiomis apysakomis 
domisi net čia augęs-jau
nimas, tik visa bėda kad 
tas jaunimas mažai kurie 
gali skaityti Lietuviškai. 
Butų labai puiku jeigu tas 
apysakas išleistų Anglų 
kalboje, tuomet kiekvieno 
Lietuviu jaunuolio rankose 
rastųsi šios knygos, iš ku
rių, netiesioginu keliu, su 
sipažintų su Lietuvių pra
eitimi, nes jaunimas tik ir 
mėgsta apysakas skaityta

Barbora Sereikienė, Chi
cago, Ill., rašo: Ir manęs ne
pamirškit su “Kryžeiviu” 
kada bus gatava tuoj atsių
skit, lauksiu nekantrauda 
ma, kaip dabar nekantrau
dama skaitau “Dirvą”, ku
ri yra lyg musų žibintuvas 
savo žiniomis ir žingeidžio
mis apysakomis. “Dirva’ 
žino kas Lietuviams nau
dinga ir smagu skaityti — 
be gyrimų sakau mažai kai 
pataiko išleisti tokias kny
gas kurios butų taip pa 
traukiančios skaityti. Pri 
siunčiu $1 už knygą “Kry 
žeivį” per S. Rodą.

Juozas Jankauskas, Buf 
falo, N. Y., rašo: Siunčii 
$2, iš kurių $1.50 už “Kry 
žeivį” ir 50c už “Vienuoly 
no Slaptybes”.

Pranas Makauskas, Har 
risburg, Pa., rašo: Siunčii 
$1 už “Kryžeivį” ir kitą 
už “Kandidą”. ir “Vienuoly 
no Slaptybes”^ Prašau ne 
trukdyti prisiuntimo.

Ant. Petraitis, Bostor 
Mass., rašo: Visas jūsų lei 
džiamas knygas užsirašiai 
nenoriu būti pralenktas i 
dabar,, siunčiu $1 už “Krj 
želvį” ir $2 už savo prent 
meratą.

Agota Navickienė, viet 
nė, sako: Jeigu “Dirva” e: 
tų kasdien greičiau but 
galima “Kryžeivį” perska 
tyti. Negalėdama to išs 
derėti užsimoku $1 už km 
gą ir lauksiu kada bus g: 
Įima ją gauti ir perskaity 
kaip dalykas baigsis.

L. Stankūnas, vietini 
užsimokėjo už “Kryžely 
$1.50.

Ona Leščienė, vietinė, a 
silankius nusipirko “Vari 
šų Karalienę” ir užsimok 
jo $1 už “Kryžeivį”.

Visų kurie iškalno užs 
moka prenumeratą už š 
knygą, vardai tilps knyg 
je.

KAS DAUGIAU?
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KELI A IMANT PO I
| LIETUVĄ |

Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adm. |
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Tautos šventė Biržuose
Nuo Liepos 23 d. iki Rug

pjūčio 15 dienai išbuvau 
Skrebiškių kaime pas savo 
tetą. Rugpjūčio 15 d. ank
sti rytą atvažiavau j Bir
žus, nes čia ■ atsibuvo dide-, 
lė iškilmė — apvaikščioji
mas Tautos Šventės, kuri 
atkelta Į Rugpjūčio 15 die
ną, del patogesnio oro. Da
bar Rugpjūčio 15 d. šven
čiama visoj Lietuvoje kaipo 
valstybės didžioji šventė.

Biržuose tą dieną ant vi
sų namų buvo iškelta vėlia
vos: ar Lietuvis, ar Žydas 
visyien kožnas turi ant sa
vo namų iškelt vėliavas, ir 
tai dar tam tikrai paskir
to didumo vėliava turi bū
ti.

Rugpjūčio 15 d. išpuolė 
ketvirtadienį, bet visos įs
taigos ir krautuvės užda
rytos, jokio bizniu nėra, ne
gali nieko gauti pirkti.

10 vai. ryto prasidėjo ce
remonijos: apie 100 karei
vių, apie 200 Šaulių ir apie 
100 Biržų gaisrininkų, dide
lis Šaulių choras, du muzi
kantų benai — visi nuvyko 
ant piliakalnio, užkėlė Lie
tuvos vėliavą, choras už
giedojo Himną, abiem be- 
nam pritariant, kas darė 
puikų įspūdį. Po to visi, 
benams griežiant, atmarša- 
vo į Šaulių sąjungos stotį,, 
kur pasiliko?iki 1 vai. po 
pietų. Pirmą valahd^ at- 
maršavo virš tūkstančio 
gimnazistų su dideliu gim
nazijos benu.' Pirmiausia 
ėjo gimnazistės mergaitės, 
o paskui jų vaikinai. Gim
nazistai darė labai gražų

įspūdį: visi tam tikrose dai
liose uniformose, vyrai iri 
merginos. Mat, Lietuvoje 
gimnazistai ir gimnazistės 
yra mokinami kariško muš
tro du sykiu į savaitę po i 
pora valandų, taipgi pla-l 
čiai lavinami sporte, turi' 
savo sporto aikštę su viso
kiais įrengimais, taigi kada 
gimnazistai maršuoja po 
miestą rodos gatvės lin
guoja nuo jų eisenos," taip 
koja į k <5 ją sutaiko kaip ge
riausi kareiviai. Kada pa- 
roduoja ir tų pačių gimna
zistų benas griežia visokias 
žinomas Lietuviškas melio- 
dijas tai žmogus rodos die
ną-naktį žiūrėtum ir klau
sytum ir niekad nenusibos
tų.

Gimnazistams atmarša- 
vūs prie Šaulių stovyklos, 
visi Šauliai ir kareiviai iš
ėjo su savo muzika ir sykiu 
nuvyko į ugniagesių drau
gijos įstaigą. Ugniagesiai 
prisidėjo prie jų, ir tada 
visi atmaršavo į didžiąją 
aikštę, susirikiavo aplink 
ratu. Biržų komendantas 
pasakė gražią kalbą pritai- 
l$ytą šiai šventei. Po to vi
sa paroda nuvyko į Kalvi
nų kapines, uždėjo gražų 
vainiką ant karininko Nas- 
tųpkos kapo. Nastupka bu
vo vienas iš narsiausių ko
votojų už Lietuvos laisvę. 
Šaulių choras atgiedojo dvi 
gedulingas giesmes ir Kal
vinų kunigas Jakybėnas pa
sakė gražią kalbą, ir tuo- 
mi kapinėse apeigos baigė
si.

Nuo kapinių visi atmar
šavo į piliakalnį, kur vėl

DYKAI PATRUKUSIEMS* . ___ ' •
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
' “B” yra atsakančiai nu taikini

Šis duosnus pasiūlymas,yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną- ir naktį” 
dirbančios metodos, zkuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių tnu-
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla- 
paos nė dabar, nė % 
liaūą.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus. žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų "sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. J 
® VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa- : 
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
mediką les mases yra \skirtas padidinimui 1 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 1 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki- ' 
nime patrūkimo,. k6 Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- ■ 
siegas prieš oficieriUs, kad PLAPAO-PADS - 
išgydę jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplankomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei ' 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant Ši stebuklinga gyduolė ( 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams ( 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra . 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie- ( 
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

yra atsakančiai nu taikinta paduškai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duskaitės yra rezervuaras, šiame rezervua-

nrm-RKit) 
M M MUTBfPTIP 
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re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
m ėdikai as. Kaip greit šis m ed ik alas esti kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
ieidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir Ąrra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

*‘F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies* išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais C
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats' savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 

. kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir. tamprumą—
Ir, nep^tėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—•
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo. 9
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis, auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite, linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus nulaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būda, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

TKfPLAPAO (Off-\
TINUAUYAPPLIED 1

« PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikią, gąli but lengvai išvokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą,

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamus materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
U' „i^itraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, k rašykite 
DABAR.

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 327 4, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

( Knyga apie Patrūkimus.
Vardas
Adresas ................................. ....................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

bendrai choras su muzikan
tais traukė visokias dainas.
- Ištikro, pajunti kokias 
baisias jiegas turi toks 
mažas iš kokio šimto žmo
nių choras ir trys benai, ir 
vis daugiausia jaunuolių. 
Klausant to visko nepapra
stą sujudimą jauti: stoviu 
ant piliakalnio ir braukiu 
ašaras iš akių, taip žmogui 
širdį varsto tokia sutarti
nė. Rodos paskutinį savo 
centą atiduočiau musų jau
nuoliams del jų tokio pasi
šventimo. Yra labai daug 
tokių biednų tėvų vaikų, 
bet visi myli mokytis muzi
kos, bet neturi iš ko. Gim
nazijai kokia tai turtinga 
ponia nupirko apie 30 or
kestrui sudaryti ,dudų, ir 
keturios partijos pasikeis
damos naudoja tas pačias 
dūdas.

Tą pat vakarą vėl pilia
kalnyje ' gimnazistų stygų 
orkestras griežė šokiams. 
Orkestras susideda iš smui
kų, gitarų, mandalinų ir 
balalaikų — muzika buvo 
daug puikesnė negu mes 
Amerikoje savo šokiams tu
rim. Šokius šoka visai kaip 
Amerikoj: valcą, fokstro
tą, polką. Šokt eina kiek-' 
viena panelė kurią tik kas 
veda, ne taip kaip Ameri
koj, kur išsišnekinėja: aš 
pavargus, nenoriu.... Čia 
visos šoka ir turi už garbę 
kad ją veda Šokt. Muzikai 
nustojus, visi susikabinę po 
kelis į būrelius, eina aplink 
ratu ir dainuoja visokias 
daineles..

Iš šitų linksmų vakaruš
kų parėjau apie 4 vai. se
kantį. rytą..

Rugp. 17 d. Atvažiavo 
Kazys Mežanskas, Clevė- 
landiškio Stasio brolis, iš 
Kilučių kaimo. Atvažiavo 
dviračiu kviesti kad atva
žiuočiau pas juos į- kaimą 
paviešėti. Na, sakau, ge
rai, Kazimier, važiuosim su 
savo tėveliu pas jus ant 
kokios valandos laiko. Už
sisukau savo motorciklį ir 
tėvuką pasodinau užpaka
lyje savęs ir važiuojam į 
Kilučius, o Mežanskas va
žiuoja ant dviračio.

Nuvažiavom, ten radom 
Mežanskų žentą Balčiūną 
iš Paberžių kaimo. Senis 
Mežanskas pastato butelį 
valstybinės ir dar pora bu
telių Biržų vyno, sūrio, 
sviesto ir. tt. Po pietų nu
vykom ant Mežansko nau
jai išdalinto sklypo žemės. 
Aš su Kaziu važiavom mo- 
torcikliu, kiti nuėjo pėkšti. 
Matėm jau nužymėta kur 
statys namą, klėtį, tvartus 
ir jau akmenai dedami del 
pamatų. Taigi mačiau kaip 
iš pat apačios prasideda 
kurtis viensėdija kada kai
mas išdalinamas ir ūkinin
kas keliasi į savo žemę.

Iš ten gryžom atgal. Se
nis Mežanskas pasiėmė iš 
lauko arklį ir joja namon, 
bet man paleidus motorcik- 

1 lį arklys kad pasibaidys, 
kad ims nešti Mežanską per 
lauką tai maniau kad jau 
jam bus galas gyvent šia
me pasaulyje. Palėkęs ko
kį kilometrą arklys nusira
mino. Mes palaukėm iki 
jis parjos namon, tada jau 
ir mes važiavom. Sugryžus 
vėl į namus, Stasio sesuo 

| įdavė gražią rankų darbo

paklodę parvežti broliui do
vanų, ir mudu su tėvuku, 
saulei leidžiantis, pargry- 
žom į Biržus.

Rugp. 18 d. Važiuoju į 
Rimkiškius į gegužinę. Ten 
vėl buvo labai daug jauni
mo prisirinkę ir visi gra
žiai laiką leido. Dabar ge
gužinėse nevalia laikyt bu
fetas, mažai gėrimij buna, 
tai visi blaivus ir gražiai 
užsilaiko. Bet nekurie tai 
labai padykę: vedasi pane
les į krumus, krūmuose po
relės tik knibžda — mat, 
tūlos panelės visai nebaik- 
ščios.

Rugp. 19 d. Šiandien Bir
žuose turgus, taigi nuvykau 
pasidairyti. Turgus dabar 
irgi sutvarkytas: padalinta 
kur malkas parduoda, kur 
kitokius dalykus, kur viso
kius valgomus daiktus, kur 
molinius puodus, o ant lau
ko vėl kur arklius ir kar
ves parduoda. Mat, dabai? 
kas pirmadienis atsibuna 
gyvulių turgai, seniau bū
davo arklius parduodavo 
tik trečiadieniais, o dabar 
bendras turgus, viską kas 
tik yra iš gyvulių vedama 
kas pirmadienis, o ketvir
tadieniais esti maisto tur
gus be gyvulių.

Pirkti viskas labai pigu: 
už vieną litą pirkau turgu
je aviečių apie Amerikoniš
ką galioną; už du litu mo
tiną nupirko 60 gražių a- 
gurkų; keturios galvos ko
pūstų už.l litą; svaras svie
sto 2 litai; lašinių svaras 2 
litai; kaulukų svaras 11. 20 
centų; 10 kiaušinių 1 litas; 
duonos svaras pusė lito; 
baltos duonos? svaras 80c.-

Uždarbis pats mažiausias 
,3 litai į dieną, didžiausias 6 
litai. Ukėse darbininkui 
moka 4 litus į dieną ir duo
da valgyt.

Dabar labai daug mergi
nų samdoma linų raut, mo 
ka 3 litus į dieną ir valgyt; 
už linų .klojimą irgi tiek 
pat moka.

Ant vieškelių vyrai su sa
vo arkliais veža žvyrą, gau
na po 1 litą už vežimą. Pa
klausiau kiek per dieną ve
žimų gali atvežt, sako per 
12. valandų darbo, jei vik 
riai dirbi, atveži 8 vežimus 
ir gauni 8 litus.

Pas mano tėvą milo vė- 
lykloj dirbo jaunas vaiki
nas prie kurinimo dampio. 
gauna 2 litu ir valgį.

PAJIEŠKOMA
Korizna, Vladas, kilęs iš 

Šilavos valšč., Raseinių ap- 
skr., Amerikon atvykęs 1913 
m., gyvenęs New York’e ir 
pas farmerį Antaną Parašą.

Bogūšas, Antanas, Ame
rikon atvykęs 1913 m. ir 
prieš 3 metus gyvenęs West 
Hanover, Mass., dirbęs Ha
nover Rubber Co.

Vaičiulionis, Jonas, arba 
John Veicman ir Weichman, 
kilęs iš Šumsku valse., tar
navęs Amerikos Armijoje, 
nežinia ar gyvas.

Leonas, Pranas, žuvęs ka
sykloje 1928 m., kurio tėvas 
gyvena Kuršėnuose, ar gali 
paliudyti, kad jis tarnavęs 
Amerikos Armijoje?

Consulate General of 
Lithuania
15 Park Row,
New York City,

VARGONŲ MUZIKOS 
REKORDAI

COLUMBIA CO. IŠLEIDO PIR
MUS MUZIKOS DALYKUS 

DEL SVETIMTAUČIŲ.

“Vargonų muzika visoms šalims” 
yra tai tikslas Columbia Phono
graph kompanijos- išleidimu pirmu
tinių vargonų muzikos rekordų ko
kių dar nebuvo svetimtaučių rekor
dų rinkoje. Tai atidengimas uždan
gos nepaprastai serijai rekordų ku
rie skiriami pataikymui skoniui vi
sų tautų.

Populiariškumas Amerikonų tar
pe vargonų rekordų pertikrino Co
lumbia Phonograph kompanijų tūlas 
laikas atgal kad tokios rūšies mu
zikų pamėgs ir kiti, ir Senor Emil 
Velasco, garsus New Yorko vargo
ninkas, užkviestas padaryti du vi
same pasaulyje žinomus populiarius 
muzikos kurinius, “La Golondrina” 
ir “Estrillita”.

Senos Velasco yra gerai žinomas 
radio artistas, kurį publika nuolat 
girdi, ir jis užlaiko mokyklų teatrų 
vargoninkams.

Naujasis Columbia vargonų re- 
okrdas, numeris 12115F, yra nepa
prastai puiki reprodukcija puikios 
vargonų muzikos, užžavėja kiekvie
ną kas tik jį girdi savo tikra grože 

| ir balsų tyrumu.

Akrono Naujienos
šis ir tas

Pirmas Akronietis, Alek
sandras Lumpickas, užsisa
kė “Dirvos” leidžiamą pui
kią apysaką “Kryžeivis”, 
užsimokėdamas prenume
ratą per S. Rodavičių. Sa
ko, kaip “Dirva” taip ir jos 
išleistos knygos labai jam 
patinka. Jis taipgi užrašė 
metams “Dirvą” į Lietuvą 
savo broliui.

Kazio Prospoliausko sū
nūs parsitraukė iš “Dirvos” 
Lietuviškos muzikos gaidų 
knygą ir mokinasi smuiko 
groti. Jam tas labai seka
si.

Nežinomas žmogus, at
važiavęs iš kitur čia darbo 
jieškoti, po kelių dienų ne- 
pasekmingo jieškojimo nu
šokęs nuo tilto į upę pasi
skandino.

Sakoma kad Vincas Pui- 
šis jau nusikratė farmos ir 
gryžo atgal į Akroną.

Daug Akrono Lietuvių iš
eina į ukes gyventi, bet 
mažai kas iš jų prasimaiti
na, prakišę" savo namus ir 
pinigus mainikaudami ukė- 
mis turi gryžti be nieko ir

stoti dirbtuvėti išnaujo. ir 
tai už pigiai dirbti, nes se
nojo savo darbo negauna. 
Taip save ir savo šeimynas 
nuskriaudę vėl turi išnau
jo gyvenimą pradėti.

Keliautojas.

Akrono universitete šy- 
inet įstojo 1,163 mokiniai, 
34 mokiniai daugiau negu 
buvo įsirašiusių pernai.

Uždraudė lenktynes. Dė
lei varomų nelegalių lažy
bų laike arklių lenktynių 
Northampton parke, netoli 
Akrono, ant Clevelando-Ak- 
rono vieškelio, teismo iš
leista uždraudimas arklių 
lenktynes ruošti. Lenkty
nės buvo - suruoštos devy
niolikos dienų bėgiui, da
bar laikinai uždrausta.

Tel- CHerry 2370
| P. J. KERŠIS
Š baigęs Teisių Mokyklą Cumber- J 
¥ land Universitete, darbuojas su .j. 
j Teisių Ofisu advokato *
j Anderson & Marriott ;į 
X 308 Engineer^ Bldg. $

kur su visais teisių reikalais -S- 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir V 

X Rusa: draugai kreipdamiesi tu- X 
❖ rėš teisingą patarnavimą.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALISE! PERKRAUSTYTOM!

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiam.
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

l:~

1 Lengva Naudoti

DYKAI SLOGA IR DU 
SULIU SERGANTIEM
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodu kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vienų dienų. Rašykit tuojau 
ir naudokit tų metodų. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponų kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimų.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
2625H Frontier Bldg.,

FRONTIER ASTHMA CO.,
77-J Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodų išbandymui:

Harley Davidson Sales Co.
3628 Prospect Ave.

Sekmadienio rytais 
Atdara vakarais ir

Kas Kenčia Užkietėjimą ; 
Vidurių

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, | 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę. I 
ir anksti atsikėlę jaučiatės pailsį I 
nepaisant kad nuo senai vartojate ; 
visokias piles rr druskas bei įvairias I 
gyduoles, prisiųskite savo adresą, o | 
gausit dykai išbandymą ir nurody- I 
mus kokios iš to ligos paeina. Ven- ; 
trola ir dvi kitos gyduolės daugelį Į 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra- i 
šykit tokiu adresu): (40) i

WESTERN CHEMICAL CO. !
P. O. Box 117 Plainsvilie, Pa. <

MotorcĖkBiai
Turėk smagumo laukuo
se už mažą kainą su Har
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbuda- 
votos mašinos parsiduo
da pas

HAS
MADE GOOD with

millions!

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Telefoną naudoti yra 
visai lengva
Tilc-
1. Pasijieškok sau numerį.
2. Nukelk ragelį.
3. Kalbėk natūraliu balso 

tonu.

4. Leisk operatorei skambin
ti ilgai kada šaukia.

5. Atsakyk savo telefoną 
skubiai kada šaukia.

6. Raportuok chief operator 
kada gerai nedirba.

The Ohio Bell Telephone Co.
i



$ IŠ LIETUVOS
NAUJAKURIAMS 1.800,- 

000 LITŲ KREDITO
Naujakuriams žemės re

formos valdyba nutarė, be 
ankščiau paskirtos normos, 
dar duoti miško medžiagos 
1,800,000 litų sumai. Jau yra 
numatyta kiek kurios aps
krities naujakuriams teks 
medžiagos, t. y. kokioj su
moj.

Miško medžiagą gaus nau
jakuriai, kurie jiems skirtą 
žemę pradėjo valdyti šių 
metų pavasari; iš kitų nau
jakurių, galės gauti tik buv. 
kariai savanoriai ir kiti 
naujakuriai, kurie statybos 
medžiagos visai nėra gavę. 
Norinčių gauti miško me
džiagos prašymai bus pri
imami iki rugsėjo 17 d. vie
tos žemės tvarkytojų rašti
nėse. Po nustatyto laiko pra
šymai nebus svarstomi. 
Smulkesnių žinių naujaku
riai gali gauti pas vietos 
žemės tvarkytojus.

L.A.

EKSPORTUOJA 347,000,- 
000 KIAUŠINIŲ

Apskąičuota, kad už eks
portuojamus kiaušinius mes 
surenkame per metus apie 
14 milijonų litų, o 1924 m. 
buvom surinkę, net 19 mil. 
litų. Laikotarpyje 1924-28. 
eksportuota , 347,985,700 
kiaušinių; kasmet ekspor
tuojama daugiau kaip po 
60,000,000 Jtiauš. Už visus 
per tuos metus eksportuo 
tus kiaušinius gavome 73,- 
850,600 litų. Taif-jaiv grąž ' 
suma, bet žinovai sako kaz. 
tai nėra net pusė to, kicl 
mes galime paimti, jei dau 
giau dėmesio kreiptume ; 
kiaušinių rengimą ekspor
tui.

Šiais metais per gegugės 
birželio ir liepos mėn. eks 
portuota 23,100,600 kiauši 
nių už 4,825,800 litų, perria: 
tuo pat laiku eksportuoti 
27,054,400 kiaušinių už 4,- 
985,000 litų. Birželio ir lie
pos mėn. pieninėse supirkti 
83,440 kiaušinių. Palyginus 
su eksportuotų kiaušinių 
skaičiumi, matome, kad pei 
pienines ir žemes ūkio drau
gijas dar mažai superkama 
Ūkininkai dar neipranta tai 
naujanybei. Tiesa, dar tik 
pirmas metas per pienines 
ir ž. u. dr-jas supirkinėti. 
Prie naujenybių musų ūkin
inkai neskubus.

Nusidurė ant kuolo
Jūžintų v., Keruicių vien

kiemyje, Jurgio Druseikos 
kluone Rugsėjo 12 d. Sta
sė Druseikaitė, 19 m. mer
gina, krisdama nuo prėslo 
pataikė ant smailaus kuolo 
ir mirtinai persidūrė.

LAUKŲ NUSAUSINIMO 
DARBAI 

40,000 ha. plotas paversta 
naudinga žeme.

Žemės nusausinimo dar
bai visoje Lietuvoje šymet 
eina pilnu smarkumu. Ei
na darbai 28-se rajonuose, 
iš kurių 22-se Rugsėjo pra
džioj darbai baigti. Liko 
tik šešiuose rajonuose ir 
ten šiais metais nebus gali
ma baigti darbus, nes yra 
dideli rajonai.

Prie to darbo nuolat dir
bo 7,500 žmonių; nuo Rug
sėjo 15 d. sumažinta iki 
3,000 žmonių, nes artinan
tis rudeniui nusausinimo 
darbų sezonas baigiasi.

Skirtų tam darbui kredi
tų 4,700,000 litų sumos ne
pakako, nes ši vasara labai 
buvo patogi nusausinimo 
darbams, užtat vietoj nu
matytų projekte nusausin
ti 30,000 ha. pasiimta ir nu
sausinta 40,000 ha. Su
prantama kad lėšų nepaka
ko. Papildyta kreditai dar 
puse milijono litų.

Kulturtechnikai negryžta 
Kaunan, bet baigę nusausi
nimo darbus atlieka priren
giamus darbus ateinančiai 

ivaSarai. “L. A.&

VIS LENKIŠKUMAS
Babtuose, prie Nevėžio, 

netoli Kauno, per Lietuviš
kas pamaldas kai kurie su
lenkėję parapijonys pradė
jo Lenkiškai giedoti, del ko 
kilo didis trukšmas. Del te 
laikinai viešos pamaldos to
je bažnyčioje sulaikytos, 
mišios laikyta tik skaityti
nos. Lietuviai stropiai rū
pinasi kad Lenkiškos pa
maldos Babtų bažnyčioj bu
tų visai panaikintos.

AUKOS VYTAUTO JU- 
BILEJUI

Lietuvoje nuo Rugsėjo 15 
prasidėjo vajus aukų sukė
limui pinigų reikalingų su
rengimui iškilmingo pami
nėjimo D. L. K. Vytauto 
500 metų mirties sukaktu
vių 1930 metais.

APIE NETIKRĄ 
PLEČKAITĮ

I ------ -
(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

bando nuausti iš šitokių 
posmų: a) Apie Plečkaičio 
suėmimą žinios eina tik iš 
Eltos; b) “Lietuvos Aidas” 

I nuneigia žinias kad Pleč
kaitis norėjęs susprogdinti 
traukinį kuriame turėjo 
gryžti iš Genevos prof. Vol
demaras; c) Ministeris pir
mininkas per paskutinį pa
sikalbėjimą su žurnalistais 
pareiškė manymą “kad 
Lenkai pareikalavę iš Pleč
kaičio ‘veikimo’ ir jis tą 
‘veikimą’ parodęs kvailiau
siu budu bastydamasis su 
ginklais apie Stalupėnus”,.

Toliau “L. Ž.” ir sako: 
“Visa tai bendrai suėmus 
dengia Plečkaičio pasiro
dymą kažkokia paslaptimi, 
kuri užsienyj jau iššaukė 
visokių spėliojimų. Galima 
ir šiaip ir taip žiūrėti į įvy
kį, bet vienas aišku kad da
bartinėje Plečkaičio, arba 
jo vardu pasivadinusio as
mens istorijoje yra provo
kacijos elemento.... Be to, 
Plečkaitis atsirado kaip tik 
Tautų Sąjungos posėdžių 
metu, kai galima buvo lau
kti visokių slaptybių.”

Štai kokiu budu kuriama 
legendos. Stalupėnų netik
ras Plečkaitis provokato
rius. Bet keno? ,.

Jeigu panašią legendą iš
galvotų Lenkai tai butų su
prantama. Bet skaityti to
kią legendą “Lietuvos Ži
niose” visiškai nesupranta
ma, 
■ Jei “Liet. Žinios” turi a- 
bejojimų del Stalupėniškio 
Plečkaičio identiškumo tai 
jas labai lengva išblaškyti; 
Juk Plečkaitį “L. Ž.” re
dakcija be abejo labai gerai 
pažysta, Tegul pasiunčia 
savo atstovą, - kuris, išaiš
kintų visą . Plečkaitijados 
paslaptį. “L. A.”

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt- ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40

NAUJAS 1930 METŲ NASH “400” NU- 
. STEBINS VISUS

Kenosha, Wis., Spalių 3d. — 
Nash Motors Company išleido mo
torinei publikai tris naujus “400” 
Serijos modelius del 1930 metų, va
dinamus Twin-Ignition Straight 
Eight, pirmus tos rūšies karus pa
saulyje.

Pabūdavo ti pagal tvirto patyri
mo ir plataus supratimo moderniš
kų reikalavimų kurie pastatė Nash 
inžinierystę Amerikoj aukštame lai
psnyje, šios trys visiškai naujos li
nijos karų, pažymi _ nepaprastą pa- 
žingėjimą ištobulinime kokį niekas 
iki šiolei nebuvo atsiekę, ir pasitar
navo pakėlime vidutiniškų • kainų 
automobilių iki aukščiausio patenki
nimo laipsnio. Jie persta to dar vie
ną atsiekimą C. W. Nash’s nenuil
stamų pastangų parūpinti važinėto- 
jams automobilius už kainas kurios 
visiems prieinamos ir apima viską 
ką iš automobilio galima reikalauti. 
Tai yra laimėjimas kokio atsiekta 
per 37 metų pasekmingą automobi
lių išdirbimą.

Trys skirtingos grupės — Twin- 
Ignition Eight, Twin-Ignition Six if 
Single Six — išleidžiama šiame pa
stebėtinai ypatingame Nash pasiūly
me. Visi tie nauji modeliai turi mo-: 
torus taip ištobulintus kad galima 
sakyti jie atstovauja dar neatsiek
tą ateitį, bet pagaminti tokiais in- 
žinierystes principais kad yra prak
tiški ir bus visų noriai priimami. 
Jų viršai yra aukščiausio laipsnio 
darbo, taip atsargiai kiekvienam ti
pui pritaikyti kad atatinka kritikai 
net pačių daugiausia patyrusių mo
toristų.

Šie naujai išleidžiami Nash Twin- 
Ignition Eight perstato produktą su
virs trijų metų atidaus studijavimo 
ir tyrinėjimų kokius pravedė Nash 
inžinieriai, taip kad tas. ką duoda 
šie nauji karai negalima rasti lai
tuose. šiandien pabudavojamuose au
tomobiliuose. Jų motorai išvysto 
net 100 arklių spėkos savo 298.6 ku- 
biškų colių intalpoje ir sulygsta sa
vo stebėtina spėka ir greitumu su 
stebėtinu ramumu, švelnumu, kon
troliavimo lengvumu ir kuro ekono
mija.

Tarp daugelio kitų dalykų šie ka
rai turi automatiško aliejaviino sis- j 
temą kuri aliejuoja 21 punktus pa
spaudimu kojos pedalo. Ratų vie-| 
nas nuo kito tolis yra 133 ir 124 co- j 
liai ir nauja Salon viršaus juostos

linija duoda Twin-Ignition Eight il
gą, žemą, galinmą profilį, kas ran
dasi tik pas brangiuosius karus, o 
prie to dar yra netrukstamo stiklo 
uždangalai.

Kiti mechaniški ypatingumai yra 
I šešiolika orlaivių tipo spark plugs 
kurie, su dviem uždegimo , vielom, 

į 16-punktų distributorium ir stipriu 
' gazo spaudimu sudaro degimo sis- 
I temą dusyk reikšmingesne negu pa
prasta sistema; prie to yra daugelis 
pagerinimų kurie palengvina styra- 
vimą ir lengvą karo vartojimą.

Dideli pažingėjimai ir pagerini
mai pažymi nau ją “400” Twin-Ig
nition Six, kuriame sudėta visi me
chaniški patogumai kuriuos pirmiau 
turėjo Nash Advanced ir Special Six 
karai ir dabar užima vietą Special 
Six dideliame Nash rankiuje. Jie 

j turi ratų plotą 118,.colių, jo. moto- 
l ras ir mechaniški padarai patobu- 
I linti iki paskiąusio laipsnio, rėmai 
paplatinti užpakalyje kad butų kuo- 
daugiausia sėdėjimui vietos, ir vis- 

I kas kitkas išdirbta iki didžiausių pa- 
j togunių. Visi Sedan ir Coupe mode
liai turi nustatomas priešakines sė
dynes taip kad kožnas važiuotojas 
gali sau prisitaikyt. Twin-Ignition, 
aukštas spaudimas, valve-in-head ir 
septynių bearingų inžinas teikia di
desnę spėką.- Nauji pagerinimai iš
ima dali jo sunkumo.

Aluminum alloy pistonai su page
rintais Invar plieno dapildymu pri
duoda T-win-Ignition Six spėkos ir 
ekonomijos. Motoras turi didelę 
spėką, ir visi kiti patogumai daro 
ši karą patraukiančiu ir atsakančiu.

Naujas Single Six Nash užima 
vietą buvusio Standard Six, kuris 
irgi neturi sau lygaus kainoje. Tai 
didesnis ir puikesnis karas visais 
atžvilgiais, apdovanotas brangių ka
rų ypatybėmis ir brangių karų vei
kimu. Jis turi iki 60 arklių spėkos 
ir aprūpintas visais kitais reikalin
gais pagerinimais ką vargu rasit 
kituose karuose.’ Viršai labai gra
žus, vidus patogus ir turi gana vie-: 
tos. Turi dvigubus ventiliatorius 
iš priešais. Vidus išpuoštas taip i 
kad parodo skirtingumą šito naujo 
“400” nuo kitų karų tos kainos sri
tyje.

Pa'tėmykit jų kainas atsilankyda-1 
mi į Nash Sandėlius ir pamatykit 

Į visas jų ypatybes, kurios jums tik
rai Jaus nuostabios. *
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į Serganti Vyrai ir Moterys |
Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji- = 

| mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00,, f 
E tą patarnavimą' tęsiu ir toliau. - =
= 091 Aš gydau visas' chroniškas ir keblias Ii- E
E JiFflS £as vyru ir moterų su geromis pasekmė- E
E mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- E
E žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, E
E 7 Galvoskaudį, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- E
E | "*forumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir E
E *'—1Ž-J Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. E

Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. 
= EHRLICH'O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują E 
E ir analizuoju šlapumą.

Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
Siutas išprosyt .................. 45c
Kelnės išprosyt .................. 20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50
Šilkinė dresė išvalyt ir

išprosyt .......................... 1.50
Rudeniniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės Įsigyt 
Naują,.Siutą pasinaudokit musu 
žemomis kainomis. Niekad dai 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

PAT EFf AI

E Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš- = 
~ ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir E 
Ę jums. Ateikit ir pasitarkit su manim nuodugniai apie = 
E savo liga savoj kalboj. VISI PASITARIMAI UžLAL E 
= KOMI SLAPTOJE. =

| Dr. BAILEY “Specialistas i| 
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

“ Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. E
Mes kalbame Lietuviškai.

fjllHlllllUIIIIIHIlJšsikirpk šitą ir laikyk kada bus reikalingauillll||||||||j]||j£į

Apsaugokit Savo Idėjas 
Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie savo Išradi
mą, klausiat patarimų.
Reikalaukit “Proof of Invention”, 

knygele siunčiama dykai.

Registru© jam Trade-Mąrks
Teisingas ypatiškas patarnavimas.
- Įsteigta—Su Trisdešimts Metu 

Patyrimu

E. E. VROGMAN & C0.)
195 Atlas Bldg. , 

Washington, D. C.
Paminėkit “DIRVĄ” kada rašot.

Statement of the Ownership, Management, Circulation,' 
etc.,. Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for OCTOBER 1, 1929

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. Karpavičius, ' who, haying .been duly swprn 

according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the .best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Apt of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Business Mgr.: P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave... Cleveland, Ohio
V. K. Račkauskas, London, England
V. S. Jokubynas, 6704 Superior avę., Cleveland, Ohio.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there, none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, . giving, the , names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not <?nly the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of, the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whqm such trustee is. acting, is 
given; also that the said two paragraphs,contain ^statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holdipg stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities ^ian as so 
stated by him.

5. That -the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or. otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
K. S. KARPAVIČIUS, Asst. Business Mfer.

Sworn and subscribed before me this 3rd day of October, 1929.
My Commission expires Oct. 17, 1930 P. MULlOLIS, Notary Public.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

NNOUNCING

WORTHY SUCCESSOR TO A GREAT SUCCESS

TWIN-IGNITION EIGHT
Priced from $1625 to $2260

f. o. b. factory

TWIN-IGNITION SIX
Priced from $1295 to $1695

f. o. b. factory

SINGLE' SIX
Priced from $915 to $1075

f. o. b. factory

Persta tome visiškai naują grupę motorinių karų su puikiausiais 
naujais pavyzdžiais viršų išdirbirno kokie kadai nors teko matyti 
ir gėrėtis motoristų akimis Amerikoje, ir su Įspūdingai niauja in
žinerija, paties pirmynžangiškiaiusio pobūdžio. Kuomet jus at-
silankysit pamatyti naujus 1930 metų Nash * 400 modelius jus 
tuojau pripažinsit faktą kad Nash šiandien yra žymiai pralenkęs
visus kitus toje industrijoje.

THE REEKE=NASH MOTORS CO.
6607-15 Euclid Ave.

REEK E-NASH RETAIL CO.
6611 Euclid Ave.

THE SMITH-NASH MOTORS CO. 
13608, St. Clair Ave.

THE NUNN NASH CO. 
14312 Detroit Ave., Lakewood, O.

THE KLINE-NASH MOTORS') CO.
1270 East 105th St.

Distributors RAndoloh 5311
ZUCKER NASH MOTORS CO. 

6816 Superior Avenue
BROADWAY NASH CO. 

4859 Broadway

ZINGELMA-N NASH MOTORS.CO. 
13550 Lorain Ave.
LOWE-NASH CO.

13817 Euclid Ave. E. Cleveland
1 —--------'' ■ —■ -

THE BROQKLXN, NASH, INC; 
3410 Altoona Ave. .

The REGAR HELLĖR MOTORS Co. 
9201 Carnegie Avė.

BASTĄ- MOTOR SALES 
11903 Miles Avenue

KINSMAN-NASH
E. 139th St. and Union Ave.



'B DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese į
ij 6820 Superior Ave. Atdara vakarais; Tel. Randolph 1476 ij

LIETUVIŲ DARŽELIO Apkaltinti. Bernardas ir 
REIKALE I Povilas Tvaskai ir kiti du 

Visi įsjtėmykite: draugi-Į su jais suimti svetimtaučiai 
jų rinktų atstovų posėdis j apkaltinti keletoj didelių 
Lietuvių Kultūros’Darželio I vagysčių, laukia teismo. Jų 
kūrimo ’ reikale įvyksta šį būrio penktas narys, kuris 
penktadienį, Spalių 4 d.,įsėdi apskrities kalėjime ir 
Lietuvių salėje. Prasidės, kuris juos išdavė, reikalau- 
8 vai. vakare. Atstovai ir 
pašaliniai veikėjai prašomi 
dalyvauti. Bus renkama 
pastovi valdyba Darželio 
steigimo varymui.

Prakalbos

ja greito teismo ir nori bū
ti iškeltas iš šito kalėjimo, 
nes, sako, šie jam grąsina.

Sako šių Tvaskų motiną 
keli metai atgal nušovė V. 
Sadauskas, kuris dabar sė-

Kitą antradienį, Spalių 8 di Columbus kalėjime, nu-____ ______  _________ t
d., nuo 8 vai. vakare Lietu- teistas visam amžiui. Sa-'jr visiems draugams kurie 
vių salėje įvyks Darželio dauskas buvo vedęs Tvaskų 
steigėjų viešas mitingas ir seserį ir gyveno Detroite, 
prakalbos. Kalbės vietiniai Ji, pametus vyrą, parvažia-

MANO PASITARIMAS SU (sakė: Apie tai nieko neži- pavienis asmuo. Lai gauna 
POŽĖLOS ĮGALIOTINIU Inau, matysim gal gausim Požėlos kontraktą kad jis 

Praeitame “Dirvos” nu-!kur kokią salę ar skiepą, nori su manim imtis, ir ki- 
įmeryje patalpinus mano pa-Į čia ar kur Akrone.... ,tą vasarą visi galės matyti 
l 'aiškinimą kaslink to kodėl į Iš to pamačiau kad p. Ja- musų imtynes. Manau už- 
IPožėla nesirita su promote-Irus mažai žino apie ką kai- tenka Clevelandiečiams žiū
riu jam duodamais imti- i ba. Aš neisiu į skiepus ar rėti kaip Požėla atsivežęs 
kais, o tik su tais kuriuos'į kokią mažą saliukę imtis, savo vyrukus mėto.
jis pats vežiojasi, ir pareiš- nes žinau kad imtynes no- Tariu Clevelandiečiams 
kus jo įgaliotiniui p. Jarui rėš matyti ne keletas Požė- sudiev ir būdamas toli nuo 
kur mane rasti jeigu nori los karnarotų, o viso Cleve- Clevelando galėsiu 
suporuoti su Požėla', p. Ja- lando ir kitų ųiiestų Lietu- 
rus patelefonavo man joglviai.
nori su manim matytis. Aš! Imtynės turi būti viešos, 

.^o-iPasa^au kada gali matytį/ o ne paslaptai, ir kad daly- 
tarp1 Jack^šarkio^Fr Tommy pereitą sekmadienį p. Ja-!vaudami visi galėtų pama- 

! -r- ■ -t va «i * U11Q noc mano ' -f-iri-i Irnria miicii rravnan*

SPORTAS

Lietuviai ir Mrs. Zwick, ta 
garsi Žydų veikėja, ir Vo-Į 
kiečių Darželio narys Wol
fram? Kviečiame kuodau- 
giausia Lietuvių ateiti, nes 
girdėsit puikias prakalbas 
ir nuodugniai patirsit apie 
patį Darželio tikslą.

Įvo pas motiną. Sadauskas 
(atsekė paskui ir jų namuo
se, kilus ginčams, norėjo 
nušauti savo pačią, bet mo
tina įšokus į tarpą, ir jai 
šūviai teko.

Ohio valstijoj nedėlioj au
tomobilių nelaimėse užmuš
ta 8 ypatos, keliolika sužei
sta.

Clevelande nuo pradžios 
šių metų gatvėse suvažinė
ta 197 ypatos, 22 ypatų dau
giau negu per tą pat laiką 
pernai. ________ Į Loughrano už Amerikos

. . .„ čampionatą, Šarkis laimėjo
Padėka. Šiuomi noriu is-jnepapi-as^i greitai sumuš- 

reiksti padėką uz surengi-1 damas Loughraną —s buvo 
mą man “surprize party. I skirta 15 raundų, o Lough-1 
Šeporaicių šeimynai, EIena.! ran buvo užbaigtas trečio 
ir Klemensui Urbsaiciams, raundo pradžioj, kas retai' 

pasitaiko kitiems kumšti
ninkams.

Šarkis savo smarkia de
šine tiesiog sakant. užmig
dė savo priešą, kuris neži
nojo nei kas su juo dedasi, 
ir pasakė: Aš noriu sėstis.

Yankee stadija buvo už-,,. . . ... . , . , 
pildyta žiūrėtojų ir publika, tinka kad pinigai kurie bir

ŠARKIS SMARKIAI 
SUMUŠĖ PRIEŠĄ

Liko Amerikos Čam- 
pionas

New Yorke, Rugsėjo 26 
d. įvykusiose kumštynėse

atva
žiuoti tik jeigu mane kas 
pareikalaus.

Jack J. Ganson, 
L. R. Č.

dalyvavo toje partėje Rug- 
sėje 22 d. And. Urbšaitis.

P. štaupienė sugryžų. Po 
visos vasaros viešėjimosi 
Lietuvoje, sugryžo V. D. 
Štaupo, brangmenų biznie
riaus žmona, Paulina Štau
pienė. Jai Lietuvoje labai 
patiko, sako ten geriau pa
tiktų prie miesto _ gyventi 
negu čia. Bendrai, turėjo 
visur gerus įspūdžius, kur 
tik buvo visur sutiko žmo
nes ir valdininkus manda
gius. Gryžo per Cherbour-

Nenori Akroniškio kuni
go. Naujai organizuojamai 
Lietuvių parapijai Collin-

Pov. Vasiliauskas, “Dir
vos” administratorius, su- 
gryš i Clevelandą apie Spa
liu 15 d. Išplaukia Spalių 
4 d.

Skaitykit jo kelionės įs
pūdžius (ant 6-to pusi.)

“Grinoriaiv. Clevelandas 
pilnas gryžusių iš Lietuvos 
Amerikiečių. Visi jaučiasi 
kaip tai kitaip, daug ko ma
te, patyrę, linksmesni, su 
platesniu supratimu apie 
Lietuvą ir Europą. Patys 
savo akimis matė, patyrė, 
nereikia kitų kalbų klausy-

|Kitą metą žada daugiau 
Clevelandiečių važiuoti, no
ri dalyvauti Vytauto 500 
metų mirties sukaktuvių 
iškilmėse.

rus pas mane atsilankė.
Maniau kad bus padaryta 

kas galutino iš to pasitari
mo, todėl pasiėmiau gatavai 
$500, kuriuos Požėla reika
lauja užsistatymui einant 
su juo imtis. Bet štai ką pa
tyriau: p. Jarus gal nusima
no kaip į 'laikraščius rašyt „ .
ir jieškoti priekabių prieš ■ landė nevelijamą be mies- 
Lietuvius imtikus del Požė-j to auditorijos, o Marotta' 
los, bet apie imtynių rengi-1 su F 

imą nieko nenusimano. Jis Per vasarą Požėlos at-Į“‘ 
'aiškino buk Požėla yra ga-l stovas nei sykio neatėjęs 
'tavas su manim imtis, su-!neužkalbino, nors “Dirvoj” 

' kelis sykius buvo pranešta 
kad aš čia lankausi. d.

Aš dabar sustojau Cleve-! Lietuvis, su Frank Bruno- 
lande pakeliu į Kaliforniją, 
kur esu užkviestas imtis. 
Nieko (galutino nesant pa
daryta, ilgiau laukt neap
simoka.

Išvažiuodamas štai ką 
pareiškiu:’ Aš noriu kad:kadangi Sonnenberg atsi- 
imtynes ruoštų kokia atsa- sako imtis su visais šaukė- 
kominga organizacija, o ne! jais.

|tyti kuris iš musų geresnis 
'ir ar aš turiu teisę vadin- 
I tis Lietuvių čampionu.
I Mano nuomone, imtynės, -T ,, , 
tiktų rengti tik Neuros far- au J.oe M9alce?c^™- 

iHioj, kur kiekvienas turėtų 
i progą matyti.

Bet jau pervėlu šymet at- 
Ivirame ore rengti, o Cleve-

šeimyniškas vakarėlis.
Naujai organizuojamos R.- 
K. parapijos Coolinwoode 
komitetas rengia šeimyniš
ką vakarą, vakaras bus sU'pnuym žiūrėtųjų ir puvimą, . * " . > ,. , > , i
programų. Tėmykit toles* matė vieną iš retenybių ką1 P1.16 J,zan?os surinku tektų, 
nius pranešimus. Į pastarais laikais sunku iš As ant to su-,

Collinwood Lietuvių jau-:kumštininkų matyti: tikrą1 
nuomenei, kurie esat susi-! išmušimą, o ne laimėjimą 
rašę į chorą, šiuomi prane-j punktais.

’ i Trečiame
~ J i _ 11 eibę į ciioi šiuomi pi dile- j punKtais.

woode vyskupas paskyrė §u kad atsilankytumet į į Trečiame raunde, kada 
Akrono buvusios Lietuvių Lietuvių salę antradienio1 po 27 sekundų Šarkis drožė

tikau. Ristynės jis sako tu- 
a ri būti be apriboto laiko, 

tai kaip tik ko aš noriu.
Manydamas kad viskas 

eina prie kokio nors sutari-
bažnyčios kleboną Kun D. vak. Spalių 8 d-> nuo 7:30,' priešui į smakrą tokiu di-Įmo Parodžiau jam $500 kai- 
F. Ahnską, kuris turi lai- praktikai. '■ namitišku smarkumu kad P° .saY? teisingą pasiryžt-«n i vi «-» 11 i 1 ~   - TY1 O imtlf 1 v» r>n 1/1 mini nil Imi*kyti pirmas mišias naujoje 
parapijoje šį nedėldienį.

Bet naujos parapijos or
ganizatoriai labai apsivylė 
tokiu vyskupo pasiulymu ir 
nutarė priešintis kun. Alin- 
sko įleidimui. Sako jis nė
ra gana patriotiškas, per
daug suamerikonėjęs. Jie 
spiriasi gauti kun. Eugeni
jų Šteigmaną, naujai šį pa
vasarį įsišventinusį, kuris 
nuskirtas į Lenkų parapi
ją Loraine.

Parapija matyt jau su
organizuota ir parinkta vie
ta pamaldoms jeigu vysku
pas net kunigą paskyrė.

A. S. Kulbickas.

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

dai.

Loughran puolė, apsvaigo, 
ir kada atsistojo nežinojo
kur randasi, ir refery mą-

mą imtis, ir paklausiau kur 
turėsim imtynes. Jarus at-

■ Sarpalius-Malcevičius 
Kansas City, Mo., įvyko

' imtynė Karolio Sarpaliaus 
. Lai- 

■kas buvo 2 valandos. Mal- 
įcevičius paguldė Sarpalių į 
11 vai. ir 13 minutų. Antru 
įkartu išėjus, Sarpalius pa- 
I taršė Malcevičių ir patiesė 
lį 25 minutas. Po to laikas1 

Požėla visai nesiskaito, pssibaige ir jie išėjo lygio-

Shikatis Laimėjo
St. Louis, Mo., Spalių 1 

ėmėsi Shikatis, Prusą

wicz, iš New Yorko. Shi
katis laimėjo į 22 minutas.

Shikatis sveria 216, Bi\u- 
nowicz 212.

Keletoj valstijų Shikatis 
yra pripažintas čampionu.

Puikus nauji rekordai. 
Išėjo puikus nauji rudeni
niai rekordai, 'Vanagaičio 
ir Olšausko įdainuota “Šal
ta žiemužė gruodus sutrau
kia, jauna mergelė berne
lio laukia”, ant kito šono 
graži linksma daina apie 
mergytę ir katinėlį.

Kitas puikus rekordas, 
su rudenine, daina Mahano- 
jaus Mainerių įdainuota: 
“Žalia girelė jau geltonuo
ja, mano širdelė jau mar- 
katnuoja’. Ant kito šono: 
“Lik sudievu, panytėle.”

Taipgi turime “Lietuviš
kos Veseilios” abu rekordu, 
pasiskubinkit kurie dar iki 
šiolei negavot. Ateikit su- 
batoj į “Dirvos” krautuvę, 
tikrai gausit.

PROGRAMAS
LIETUVIŲ
PER RADIO 

vargonai grieš keletą melo
dijų, taipgi bus paskaita te
moje: “Mesijo Karalystė ir 
Jos Tvarka.”

Ncdėlioj, Spalių-Oct. 6 d., 
8:50 vai. ryto, iš radio sto
res WHK, Cleveland, O. 
Gerbiamieji, meldžiame nu
sistatyti savo radio, o iš
girsite svarbių dalykų. Ne- 
pamirskit laiko, nedėlios 
ryte, 8:30 vai., WHK.

ŠTAI KUR GALIT PRISIRUO
ŠTI PILIETYBEI, TIKTAI 

SKYBĖKIT
Sekančiose vietose Lietuviai 

gali pasimokyti įšsiėmimui ant
rų pilietybės popierių patapi- 
mui pilnais piliečiais:

Alta House, 12510 Mayfield 
rd., antradienio vakarais.

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

Collinwood Junior High Sch.,' 
St. Cloir ir E. 152 st., trečiadie
nio vakarais.

Corlett School, Corlett ave. ir 
E. 131 st., trečiadienio vak.

East 79th St. Library, 1215 
E. 79 st., antradienio vak.

Goodrich .House, 1420 E. 31 
st., antradienio vak.

Glenville Library, 660 Park- 
wood drive, trečiadienio vak.

Memorial School, E. 152 st. ir 
Luckow av., pirmadienio vak.

Rickoff School, Kinsman ir 
East 146 st., pirmadienio vak.

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

Superior Library, 1347 East 
105th St.

South Library, Scranton ir 
Clark ave., trečiadienio v.

Pamokos buna nuo 7 iki 9 v.
Lankydami tas klesas sutau

pysit vargo, laiko ir išlaidų .ga
vimui pilietybės popierių.

Kuriems suėjo du metai nuo 
išsiėmimo pirmų popierių ne; 
laukdami nieko eikit j sau arti
miausią nurodytą vietą ir pasi
mokinę reikalingų atsakymų 
lengvai gausit pilietybės popiet 
ras.

Vyrams kurie dirba naktimis 
specialės klesos buna Citizens 
Biure, Old Court House, nuo 9 
vai. ryto trečiadieniais.

Norėdami informacijų telefo- 
nuokit Cherry 3796.

PRANEŠIMAS
Pranešu gerb. Lietuviams 

kad turiu tik vieną Vaistinę 
(Aptiekę) ant kertės E. 82 
st. ir Sowinski avė., po num.

8121 SOWINSKI AVE.
priešais šv. Kdžiihiero baž
nyčią. Užlaikau visokiausius 
Amerikoniškus ir seno kra- 
jaus vaistus, kaip tai nuo aš
traus ir užsisenėjusio Reu
matizmo, visokių vidurių 
kenkimų, inkstų skaudėjimo, 
visokių lytiškų ligų, k. tai 
triperio ir kitų, kraujo nusil
pnėjimo, išbėrimo kūno, vei
do šlakų, spuogų, ir kitokių 
priežasčių.

C. PAKELTIS
8121 Sowinski Ave. Cleveland.

PARDAVIMAI

tydamas kad Loughran ne
galės muštis, kumštynes su
laikė, o Šarkis iškilo laimė
tojas.

Tai buvo Loughrano ne
laimė patekti nrieš Šarkį, 
sako sporto rašytojai, nes, 
sako,' kada' Šarkis jaučiasi 
gerai jis prilygsta geriau- 
siems šių laikų kumštinin
kams. Žiūrėtojai daugu
moje btivo'taž Loughraną ir 
visų noras , buvo jį matyti 
laimėtoju,''bet išėjo kitaip.

Šarkiui dabar' prisieis su
sikibti su Anglijos čampio
nu Scott arba su Vokiečiu 
Smėlingu už pasaulinį čam- 
pionatą.

Loughran žada dar atsi
gauti tarpe sunkiųjų, su
sikibdamas Lapkričio 22 d. 
su Scott, Maloney arba Von 
Porat.

Žiūrėtojų buvo apie 45,- 
000, ineigų $320,355. Šar
kis gavo $100,000. Sekan
čios kumštynės jam ruošia
ma Floridoj Kovo mėnesį.
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i Klek Tomistą Pirma Kitiems Namu I

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Išmokėsi, Negu Savo Turėsi?
NES ILGAI NETRUKS RENDŲ RESITEMIS SU- 

LYGINT SUMĄ ĮSIGYJIMUI SAVO NAMO

r-T at Leiskie Man Nurodyti ir Prigelbeti Tamstai 
ĮSIGYTI SAVO NAMĄ

a

į

Specialia Pardavimas
Vienos šeimynos, 5 kambarių na

mas, su maudyne, fomasas, aržuoli- 
ua- aptai'•tymai ir grindys, viskas 

naujai ištaisyta. Didelis lotas. Ga
lima pirkti su $500 ar mainyti ant 
loto ar automobilio. Randasi arti 
Fisher Body, 13413 Earlwood avė. 
Labai paranku tiemę kurie toj apie- 
ifnkėj dirba. Kreipkitės
1306 EAST 68TH ST. Rand. 6729

7010 WHITNEY AVE.
Lietuvių kaimynystėje, vienas blo
kas į pietus nuo Superior, 2 šeimy
nų namas po 5 kambarius ir skie
pas. Didelis lotas, 45x158. Šaukit 

ĘDDY 5380-J.
rezidencija' 11404 Whitmore avė

Gansonas Laimėjo
Pereitą penktadienį mie

sto auditorijoje imtynėse 
laimėjo Gansonas prieš E- 
mil Guthrie, paguldydamas 
jį du sykiu pagretu, pirmą 
sykį į 31 minu tą, antrą sy
kį į 9 minutas.

Lenkas Rogaski antroje 
poroje išėjo lygiomis su 
Jack Sherry.

GROSERNĖ IR MĖSINYCIA
Lietuvių kaimynystėje, daro sa

vaitinio biznio nuo $500 iki $600, ge- 
ra i išdirbta vieta. Gera proga Lie
tuviui. Apie vietą klauskite “DIR» 
VOJE,” Rand. 1476.

PARDUOS AR MAINYS
2701 Detroit avė. 17 metų įsteig

tas biznis cigarų, saldainių ir deli
katesų krautuvė. Garantuoja $500 
savaitinių ineigų, renda pigi. Ma
tykit Zimerman, 1406 E. 105th St 
ir klauskit smulkmenų. (41)

Parsiduoda namas
Puikus penkių kambarių narnąs 

ant Naumann avė., Euclid Village. 
Parsiduos lengvomis išlygomis at
sakantiems žmonėms. (39)

C. ERROLL JONES
20250 So. Lake Shore Blvd.

KEnmore 2504-R.

7018 Broadway, 20 metų įgyven
dinta cigarų, saldainių ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, arti prie didelio 
teatro. $500 savaitinių ineigų Ga
rantuojama. Matykit Zimerman— 
1406 E. 105th st. (40)

PARSIDUODA
6516 St. Clair avė. 15 metų įgy

vendintas cigarų, saldainių ir mo
kyklos reikmenų biznis, garantuoja
ma $500 į savaitę. Penki gražus 
kambariai greta, pigi renda; parsi
duos pigiai. Matykit Zimerman, 
1205 E. 105th St. (43)

Užlaikau didelį rinkinį rašomu 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių žiedų; darau ant už
sakymo, išpjaustau raides pas mus 
perkantiems VELTUI.

Užlaikau gražiausių dovanų ves
tuvėms, sukaktuvėms, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis 
stalinių setų, sidabrinių indų, laik
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt..

Patyręs Laikrodi
ninkas savo praky 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą ,pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašą:
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave.

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

KARŠTOS IR ŠALTOS

SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior ave.
Kiaurai į 1243 Payne ave. arti E. 12

s
TURIU DAUG 

VISOKIŲ
NAMŲ PLANŲ
IR KAINŲ

Aš B u d a v oju 
Visokius Namus 
Vienos ir Dviejų 

Šeimynų nuo 
$3750 ir aukščiau

Čia Telpa 
paveikslai 

Mano 
ką tik 

Pabūdavo
te 

Namų

Aš esu Generalis Statybos Kontraktorius. Tai reiškia, kad aš budavoju į 
medžio ir muro namus; sulig planų padarau viską pradedu, užbaigiu irįtei- S 
kiu savininkui raktus.pasilikdamas atsakomingu už savo darbą ant visados. 
Taigi, nėra tokio darbo kuris butų man perdidelis arba permažas. Taip-pat 
permodeliuoju senus namus, krautuves, statau gražiausių madų porčius, ga- 
radžius ir 1.1. Visokį darbą atlieku gražiai, greitai ir pigei. O esant reikalui 
duodu ant lengvų atmokėjimų. Lietuviai Tautiečiai. Turinti bile kurį virš- 
minėtą darbą, prašau kreiptis, o aš duosiu kainą ir patarimą kaip tą darbą 

į geriau atlikti. Nesigiriant turiu pasakyti, jog per 15 metų šiuo amatu užsi- 
į imu ir todėl gerai esu pritiręs ir nuodugniai apsipažinęs.
į Dabar turiu visai užbaigtus statyti tris namus. Juos galima 
į kada. Jie randasi šiais antrašais: 19325 South Lake Shore B h d., 
į man Ave. ir 18650 Newton Ave. Su gilia pagarbe

į

į
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į S
matyti bile 

19300 New-

MARTIN KAZEN
(MARTINAS KAZAKEVIČIUS)

Ofisas 1306 E. 68th St. Gyv. 19325 S. Lake Shore Blvd.
Tel. Randolph 6729 Tel. Kenmore 1841-W I
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