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IŠARDĖ ŠMUGELNIN- PROHIBICIJOS LE
KU KARALIJĄ
: ŠOS — $40,000,000

Laiškas iš Lietuvos

New York. — Prohibici- Washington. — Sekančių
Rašo A. Argus.
trai šie:- Kaunas, paskui
jos agentai užpuolė ir iš- metų -Suv. Valstijų prohibiKlaipėda, Šiauliai, Panevė
ardė degtinės šmugeliauto- cijos įstatymo vykinimui
žys ir k.
1.
Lietuvos Pramonė.
jų valstybę, kuiji buvo ge- bus reikalinga $40,000,000,
Pažvelgkime Už kiek litų
rai ir tvirtai sudaryta. Vai- kaip parodo paduotas biud- 2. Pral. Olšausko. Byla. pas mus įvairių dirbinių pa
nesių'laiko prisįruoštL-prie žetas, kurį finansų komisiKaunas. — Lietuva, tu- gaminama. Paveizdan:
to užpuolimo,'' ir 130 sausų- ja užtvirtino.
rėdama didelius plotus dur-Į Alaus: 1924 m. už 171/ž
jų agentų ir kareivių, pa- Tie pinigai reikalingi Ve pynų, vandens jiegos, miš-!milijonų litų; 1925 —- už
gai signalo duoto is New- dimui prohibicijos biuro, kų, linų pluošto, palygina-litų; 1926 — už ne’ ”
’ “ užpuolė ant 35
parubežių ir vandenų sar
ark,
N. J.,
mai nebrangų pragyveni toli 8 mil. litų; 1927 — už
UŽMUŠTA 300
ŠVEDAI JAU UŽĖMĖ
gybai ir laivams ir viso
citadelių šioje srityje.
mą, , turi geras sąlygas plė 9 mil. litų; 1928 m. — už 10
RUSU
VOKIETIJOS DEG
I Pati sostinė, apginkluota kių prohibicijos viršininkų totis pramonei. Bet, kaip mil. i litų.
IK DARBININKŲ ŽINIOS
Maskva. — Eksplozijoje tvirtovė ant aukšto kalno algoms.
TUKU KONTROLĘ
žinome, Lietuva būdama Vaisvynių: 1924 m. už
.Baku
aliejaus laukuose už- netoli Atlantic - Highlands,
Suv. Valstijų Darbo De
svetimųjų valdžioje nega 35 mil. litų; 1925 — už 42
ervveno šmugelšmue-el- JAPONIJA PRITARIA
Amerikos spaudoje pasi mušta 300 žmonių.
N. J., kur gyveno
partamentas skelbia kad iki
lėje tinkamai ugdyti savo mil. litų; 1926 — už 88 mil.
LAIVŲ MAŽINIMUI
ninkų karalius, užpulta ir
šiolei didžiosiose industri- rodė pranešimai iš Kauno
jaunutę pramonę. Prieš ka litų; 1927 — už 160 mil. lt.
GERIAUSIA RODĄ: AP-1 karalius suimtas.
Washington. — Japonija rą Lietuva buvo tik žalia Degtukų: 1924 m. 57 mi
se darbai eina vidutiniškai, kad Lietuvos valdžia taria
SILANKYKIT SOVIE
Ta šmugelninkų organi- sutiko dalyvauti Londono vos ir maisto produktų ga lijonus dėžučių; 1925 — 53
o kaip kuriose ir gerai. At si su Švedijos degtukų trusTŲ ROJUJE
tu
del
$6,000,000
paskolos;
nizacija turėjo šešis jūri konferencijoje kuri šaukia mintoja. Ir dabar Lietuva mil. dėž.; 1926 — 55 mil.
slūgimo del užeinančio ru
Francuzų komunistų par nius laivus, kuriais parsi ma aptarimui mažinimo ka
dens neapsireiškia, nors iš už tai Švedai norį paimti į
tik nedidelę dalį savo žalia dėžučių; 1927 — 65 mil.
tijos žymus narys, Paul gabendavo degtinę iš Ber- riškų laivų. Konferencija
savo
rankas
visą
Letuvos
kai kurių finansinių ratelių
vos teapdirba, likusią turi dėž.; 1928 — 64 mil. dėž.
Marion, aprašo kaip jis bu mudos ii- Kanados.
įvyks Sausio mėnesį.
eina gandai apie apslugimą. degtukų gamybą.
išvežti svetur ir paskui ap Gilzų papirosams: 1924
vo karštas Maskvos ir so
Japonija savo atsakyme į dirbtą vėl pirkti.
m. 33 milijonus štukų; 1925
Anglies darbai pagerėjo, Tuoj po to atėjo žinia
vietų rojaus rėmėjas, ir no NUŽUDYTA AUKŠTOS užkvietimą pareiškia kad ji
kad
tas
pats
Švedų
degtu

geležies darbai laikosi savo
Prieš karą Lietuva-buvo — 38 mil. št.; 1926 — 63
rėjo kad visas pasaulis vir
pageidauja ne tik laivų ap- garsi savo odos išdirbiniais, mil. št,; 1927 — 70 mil. št.;
VERTĖS MOTERIS
paprastame laipsnyje; au kų trusto atstovas pasirašė
stų raudonu. Bet pasiryžo Wallingford, Conn. — ribavimo bet ir apmažinidinyčios ima naujų darbi sutartį su 'Vokietijos finan
musų oda net tollman Sibi 1928 — 82 mil. 'št.' .
Tabako 1924 m pagamin
ninkų; metalo ir mašineri sų ministeriu ant 500,000,- pdts nuvažiuot į tą rojų ir Viešbutyje rasta negyva mo skaičiaus ir didumo.
ran buvo eksportuojama.
savo kailiu ištirt. Ir išty su savo draugu vyru žymi
jų darbuose ir elektros da 000 markių paskolos, už ką
Atstačius nepriklausomą ta vartojimui 730,000 kilo
rė. Bet nuo to jis pametė pramoninke, Anna Ayres, SAKO MAŽINS TAKSUS
lykų srityje imama dau Vokietija pavedė savo deg
Lietuvą kilo rėįkaląšj kurti gramų; 1925 — 773,000 klg.,
ir komunizmą. Taip visi iš kuri sakoma gaudavo motukų monopolį Švedams.
Washington. — Vienas savąją pramonę, kurti sa- 1926 — 875,000 klg.; 1927 —
giau pagalbos.
Paskola yra ant 6-to nuo sigydo, taigi imta patar kesties po $100,000 į metus, kongreso atstovas sako kad vą pirklių luomą; Ir šioje j 915,000 klg.; 1928 metais —
šimčio, 50 mėtų laikui. Šve- J ti karštągalvįams komiuii- kaipo nepaprastai sumani sekančiame kongreso posė,- srityje Lietuva daug nuvei- 1't074,090 klg. ,i
, <■
Kansas City; Mo.-— Siu dai per 32 metu turės visą' 'stų agitatoriams nevažiuo
siorganizavo $30,000,000 or teisę parduoti ir importuo-| ti į “rojų”, esą bukit savo ir gabi savo srityje. Jos at dyje Gruodžio mėnesį bus kė. Pažvelgę Statistikon pa-' Kaip matome, veik visos
radimas taip nužudytos su pasiūlyta numažinimas /tak 
laivių gaminimo ir pasažieti degtukus į Vokietiją, tikį šalyse, jus esat labai reika- kėlė visų Naujos Anglijos sų. Taksų galima esą nu matysim didelę pramonė: čia išvardytos pramonės
rių vežiojimo korporacija.
Vokiečių valdžia pasilaiko lingįC ... mulkint darbinin gyventojų ir jos draugu di mušti net $350,000,000 be pažangą. Pav. prieš kąrą-šakos metai iš metų auga,
Lietuvoje buvo 5800 prąiricMalūnai? Lietuvoje dari
teisę kontroliuoti degtukų I kus, i
delę apmaudą ir pasipikti įvarymo valdžios į deficitą, nės dirbtuvių, o 1928 metai.1 giausia yra maisto produkGloucester, Mass. — Čia kainas.
Paul Marion rašo kad iš nimą.
sako jis.
jau keturi mėnesiai kaip
Sausio 1 dieną jau buvo tų gamyklų. Tarp jų'žymią
syk jį apspito komisarai ir Ji buvo persiskyrus su
tęsiasi kojinių audinyčios
TAUTŲ SĄJUNGA NORI-rodė viską kas gražiausio, savo vyru. Su ja rastas ir DARBININKO DUKTĖ 8000 pramonės įmonių su vietą užima\ malūnai, kurių
darbininkų streikas. Atsi33,000 darbininkų. Daugu- išviso yra 1151, jų tarpe 193
PANAIKINT VERGIJĄ kas gero padaryta, slėpda- gi nusižudęs vyras buvo ve
SU LORDU
buna susikirtimų su streik
mąs įmonių, • kaip degtukų, , gariniai, 443 vandens ir
Geneya. — Surinktomis mi darbininkų padėtį. Ka- dęs, 41 metų, knygvedis.
Londonas. — Eina kal
laužiais.
vėjiniai,
Tautų Sąjungoje žiniomis, da toliau pradėjo pats sau Spėjama kad jiedu palai bos kad darbininko premje avalinės, muilo, tabako ir.5155 vėjiniai.
pasirodo jog dar yra trys gyventi, kaipo ištikimas ir kė meiliškus sentikius, ji gi ro MacDonaldo duktė Ish- k.-patenkina tik vietos rei Malūnai aptarnauja tik*
Per pirmus aštuonis šių
kvietinę rinką, bet galėtų apmilijonai vergų, nors 1926 prakilnus “draugas”, jisai nežinojo kad jis yra vedęs. bel, 18 m. amžiaus, ištekės kalavimus.'
metų mėnesius minkštos
Didžiausi pramonės cen(Tąsa ant 7-to pusi.)
metais Tautų Sąjungoj bu- gavo pažinti visą tikreny
Jo moteris ir motina gyve už Lordo Arnoldo, 51 metų
anglies iškasta 347,137,009
vo sutarta paliuosuoti vi- bę, ir pametęs rojų gryžo na East Hartforde.
amžiaus. Tas lordas yra Ii-|
tonų; pernai per tą pat lai
sus vergus.
pasakyti kitiems kad jis
beralas ir pataikauja dar-l
CUNARD LINIJA LIETUVON
ką iškasta 319,900,000 tonų.
Iš tų 3,000,000 vergų di- nelinki pasaulio darbinin
bininkų partijai, nes Ishbell Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New i
Iki pabaigai šių metų viso
NUTEISĖ
SENĘ
UŽ
dėlė dalis, yra Mohameto- kams to pragaro kokį ko
pasakė kad ji neis už vyro i Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų' ekspresinių laivų j
manoma bus iškasta 528,ŽUDYSTĘ
nų' šalyse, kur vergiją pri- munistai savb proletarijoBERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA ;
000,000 tonų.
Kalamazoo, Mich. — Se kuris nebus jos tėvo pažiu-j
, .
• • ;
Yorko i Kauna £203 ir branpažysta religija ir įstaty šiams įkūrė.
rų.
o
paskui sauszemiu 1 Kauną.
.
Atskiri kambariai, ernė, 52 m. amžiaus, atrasta
Pamątykit pakeliu Londoną
naminis vai-’
Didžiaisiais ežerais per mai. Daugiausia jų yra
Taipgi tiesiai I Londoną kas
mandagus patarnavimas.;
kalta
nužudyme
savo
ben

NUO GAZO MIRĖ 7
savaitę laiko iki Spaliu 14 Raudonųjų jurų srityj, Af
Petnyčia nauji, aliejų varomi
■
infoimiaciju klaus-!
RADO
LAVONĄ
BE
aivai. Trecios klesos laivad
,
dros, 76 metų amžiaus, su
YPATOS
d. pervežta 1,073,516 tonų rikos ir Azijos pusėse.
kortes i abudu galu is New
ba
pas;
!. j
GALVOS
minkštos anglies, keliais Geriausia sekasi išgauti New York. — Puodui is- kuria sykiu gyveno senųjų
Yonkers, N. Y. — Krū
CUNARD
LINE
1022 Chester Ave.
I
LUl'lAKU Lame.
Cleveland, Ohio!
desėtkais tūkstančių tomj vergų paliuosavimą Afri bėgus per viršų ir užgesi prieglaudoje. Kaltinamoji muose rasta be galvos mo
šnekėjo
kad
ji
nužudė
tą
nus gazinį pečių, dujos ųžr
daugiau negu tokiu pat lai kos valstybėse.
teriškas lavonas. Tai, yra
pildė kambarius ir užtroš senę už tai buk ji “nužudė antra žudystė mėnesio lai
ku pernai.
apie
šimtą
žmonių
užleisNORI KELIAUT ANT ko septyni vienos šeimynos
Išplaukimai iš New Yorko
ku, kurios pėdsakų policija
7 atrasti kaltais. . Char
MĖNULIO
nariai, nuo 17 iki 8 metų dama ant jų mirtį” kaipo nesuseka.
S. S. GEORGE WASHINGTON
lotte, N. C. — Septyni au Hudson, O. — Jim Sorgi. amžiaus vaikai ir tėvas.
ragana.
Nov. 13 — Dec. 12
Nepraėjo mėnuo laiko kai
dėjų organizatoriai rasta išdirbėjas sprogstamų meS. S. LEVIATHAN
kaltais antro laipsnio žudy- degų, kuris pasiskelbė jog PARIPIJOS KARČIAM A! 51 PRANCŪZAS UŽ- rasta nužudyta toj pat sri
tyje kita jauna moteriška.
Nov. 21 — Dec. 7
stėje sąryšyje su nušovimu darys rakietą ir bandys ja Londonas. — Viena pa
MUŠTA
S.
S. PRES. HARDING
Gastonijos policijos virši išsikelti į didžiausias aukš rapija nutarė pasistatydin Paryžius. — Algerijoje,
APIE “PYNACUS”
j Nov. 27
ninko pereitą vasarą. Ap tumas kokias kada žmogus ti sau karčiamą, kurioj ga Afrikoj, Arabai sukilėliai
I
Amerikoj
yra
taip
vadi

S.
S.
PRES. ROOSEVELT
kaltintųjų gynėjai apeliuos pasiekė, gavo iš Francuzi- lės užeiti parapijonys pa iš pasalų užpuolę išmušė 51
Nov. 30
nami “žirniniai riešutai”,
į aukštesnį teismą.
Francuzų
kareivį.
Sužeis-1
jos nuo vieno vaikino pasi gurkšnoti, vietoj eiti į sve
i arba “peanuts”, Jie auga
Visi laivai išėmus LEVIATHAN eina
Švenčiy
Exkursijos
tcsioE i PLYMOUTH, CHERBOURG
siūlymą kad jis nori keliau timas karčiamas. Karčia- tuosius orlaiviais gabentaii ankštėse, kurios, kada Ne
ir BREMEN. LEVIATHAN plaukia
8 YPATOS SUDEGĖ
tesiog j CHERBOURG ir
ti ant mėnulio Sorgio paga ma bus po kunigo priežiū 200 mylių į gydymo punk-l šutai išnokę yra sausos ir
SOUTHAMPTON.
Seattle, Wash. — Vieš minta rakieta. Tas vaiki ra, kaip ir bažnyčia.
tųjas
trupinant
pirštais
branbutyje kilus gaisrui sudegė nas sutinka rizikuoti gyva
Suplanuok dabar praleisti linksmą prieš Kalėdini sezoną savo šaly.
išimami. Jie auga
8 ypatos ir 12 kitų sužeis stį kelionei ant mėnulio, jei PAMINKLAS MELAGIUI Suii o Fiancuzų kabinę-|; duoliai
Prisireng sutikti savo milimus, aplankyti kūdikystės vaizdus, laike
Qe01-gia jr .Alabama vaisty
ateinančių švenčių.
ta. Viešbutis buvo Japo- gu bus apmokėta jo kelio Bėdinas. — Bodenwer- tas. Paryžius.
Spalių 22 j jose daugiausia, auga taipPasirink bile vieną puikiųjų United States Linijos laivą ir gėrėkis
niečio, bet nukentėjo visi nė į Ameriką.
virtuve, parankumais ir pasilinksminimais kuom šie laivai turi pasau
dere išstatyta paminklas d. atsistatydino Briando gi North Carolinoj.
linę reputaciją.
baltieji.
Sorgi sako norėtų pats “didžiausiam pasaulyje me ministeriu kabinetas.
Pirk Round Trip laivakortes ir buk užtikrintu patogiais paranku
Šią vasarą Georgia valsmais jūsų šugįžimui. Jei nesi Suvienytų Valstijų pilietis, United
pirma ten nuvykt, o paskui lagiui”. Tuo melagium bu Meksikoj, nauju įstatymu tijoj jų surinkta 220,400,000
States Linija pagelbės jum gauti grįžimui leidimą.
Suv. Valstijų Federalė pamatysiąs.
Bandymams vo Baronas Munchausen, leidžiama tėvui .nužudyt sa svarų, Alabamoj 1159,600,000
Pilnų informacijų, kainų ir specialių cxkursiju prirengimų klauski
Ūkių taryba nutarė pasko gamina rakietą, o per žie kuris mokėjo išdaryti ypa vo dukterį ir jos suniekiute pas savo vietos laivakorčių'agentą, arba rašykite, tesiog į
svarų, N. Carolinoj 157,linti $100,000,000 sustiprini mą tiki išdirbti planus mil tingiausias ir gražiausias toją, jeigu duktė suterštų 1 537,000 svarų,
mui vatos ūkio ir vatos kai žiniškai žmogų pakeliančiai pasakas apie nebūtus daly savo nekaltybę ir nei steke-Į — • •
Taigi, kurie “pynacus”
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.
45 Broadway, New York
. |rakietai.
nų.
kus.
.
tų už to paties vyro.
j mėgstat galėsit atsivalgyt.

LIETUVON

United States Lines

2

D I R VA

maš užsitęsė gana ilgai. Bet Reikalauja ateiyybčs su
blogo bolševikai daro Susi
ir*' dėvarięš ir tos buvo be mažinimo Toronto, Kana
vienijime prisišlieję prie
vertės: duota keli bananai doj, savo .konvencijoj Ame
■Lietuvių neva del pašalpos.
ir keletas1 obuolių vieną do rikos Darbo Federacija jšDarbai. Kasyklos šiuo
PITTSBURGH, PA. .
Žmogžudystė.
Clarion, 'tarpu pradėjo dirbti visos, Edisono jubilejus. Visas
na, o kita dovana — šięks nešė rezoliucijas reikalau
Pa. — Turtingas budavoto- įdirba kasdien, tik nežinia civilizuotas pasaulis7 džiau
toks paveikslas. Ot kad tik jančias dar labiau suvaržy
Meno paroda. Carnegie jas, Joseph Myerj 72 metų ar ilgai taip dirbs, Ang- gsmingai mini 50 metų su
ti darbininkų įvažiavimą jš
privilojus žmones.
Institute įvyko 28-ta meti amžiaus, tūlas laikas atgal liąkasiai net daug links- kaktuves nuo to kai Tamas
TORONTO, ONT.
Žodžių sakant, visas pa Europos ir kad senesni dar
nė tarptautiška meno paro susidraugavo su G. Haig, mesni atrodo kai gauna i Edisonas išrado elektrišką
rengimas buvo komunistiš bininkai butų priimami j
da. Artistams buvo duoda 45 m., kurį paėmė pas save 'kasdien dirbti.
lempą, kuri pasirodė nepa Nepaprasti šokiai. Vie ką apgavystę,
darbus bei globojami senat
ma dovanos. ’ Už geriaušj dirbti ir saVo namuose gy
J. Basanavičius.. prastas priedas prie žmo tos raudonukų taip, vadina Prakalbos neįvyko. Ta vėje.
piešinį pirmą dovaną, du venti. Spalių 21 d. tas vy
nijos pakilimo.
ma literatūros kuopa su pati kuopa Spalių 13 d. ren
tūkstančiu dolarių, gavo ras,' būdamas girtas, susi
Bet gražiausia ir iškil ruošė Spalių 12 d. maska
Italas, Felice Carena, prie vaidijęs su savo šeimininko
mingiausia švenčia Detroi rado balių. Garsinimuose gė ■prakalbas, garsinimuose WILKES BARRE, PA.
Ibuvo nurodyta tema, “Kam
to jis gavo $1,500 kito fon žmona, ją nušovė ir pats
tas, nes šio miestp kaimy skambėjo raginimas reng
do dovaną. Amerikietis ga nusišovė.
nystėje, Dearborn, automo tis kas kaip išgali, už tai reikalinga darbininkui rę- Suimti Lietuviai įtarti
Margumynai
ligija ir kitos būklės”, Bet žmogžudystėse. Po trijų
vo antrą dovaną už savo
Kaukių balius, rengtas T. bilių išdirbėjas Fordas įren busią duodama dovanos; atėjus minėtai dienai ir pupiešinį.
gė
tokį
dalyką
kokio
nie

grieš muzika Lietuviškus bįikai pradėjus rinktis, po- savaičių gaudymo suimti
M. D. 8-tos moterų kuopos
trys Lietuviai, kurie kalti
SHENANDOAH, PA. Spalių 19 d. pasisekė gra kur kitur nerasi.
ir Angliškus šokius.
licija neleido prakalbų laiBalsavimo mašina. Lapžiai. Publika didumoje su- j Fordas yra artimas Edi Atėjus tam vakarui, Lie kyti, nes nors policiją su re-! nami įvairiuose plėšimuose
kričio 4 d. piliečiams bus Kerštas. Netoli nuo čia sidėjo iš jaunimo Lietuviš sono draugas, taigi Fordas tuviai traukia į šalę pralei ligija nieko neturi, bet žino ir žudystėse. Jie suimti 'po
leista, tarp kitų dalyki!, iš- yra kaimukas Turkey Run. ko ir svetimtautiško, ir vi surinko viską kas tik buvo sti laiką. Susirinko publi kad komunistai susirinkę to kai Rugsėjo 24 d. nušau
balsuoti ar reikia įvesti baU Tenai kokis tai, piktadąris si gražiai šoko Vąrąšįąus Menlo Parke, New Jersey ka; laukia kada užgrieš mu pradedą skelbtižmonėms ta Lietuvis 1 policijos virši
savim o mašiną, kuri regis padėo daug dipamito į orkestrui grojant. Kadan valstijoj, kur Edisonas 50 zika,1 bet pasirodė kad mu išyertimą valdžių iri apver ninkę padėjėjas,- T. Kratruotų kiekvieno balsuoto^ Vinco AdomaVipiaus gara- gi balius buvo rengtas pra- metų atgal dirbo ant savo zikos jokios nėra. Publika timą pasaulio aukštyn ko kauskab. Krakauskas mi
rė nuo peršovimo kai buvo1
jo balsą už kiekvieną daly džių, kuriame buvo ir nkų--* kilniam tikslui — Lietuvos išradimo, ir perkėlė į Dear-; ėmė rugoti kad pirko tikie- jom.
ką taip kad niekas negalė jas $2,700 vertės ' automo našlaičių sušelpimui, o Lie born. Pargabeno čia tą na tus Į šokius, o šokių nėra. Darbai mažėja. Artinan užėjęs vienam name plėši-'
tų pakeisti, kaip gali pakei bilio, garadžius susprogdin tuvių visai mažai teatsi- mą, visus jo įrankius, visus Vienas draugas iš publikos tis žiemos sezonui laukų, ką, kuris bėgdamas atsisti dabar, paišeliu parašy tas ir automobilis sudras lankė, net tų pačių idėjų akmenis iš pamatų ir net pianu paskambino pora šo darbai pamaži užsibaiginė- šaudė.
kytas ir išmėtytas po lau tautiečių nebuvo matyti, jie aplink buvusius, ir parve kiu, iki surastas ir atgaben
tus kryžiukus ištrinant.
ja, kaip tai ant gelžkelių, Suimtųjų vardai yra: Mikus. Šalę garadžiaus buvęs už tai verti papeikimo kad žė vagonus tos pačios žemės tas žmogelis Sarapas su jo
ukėse, statyba ir kiti, tatį kas Škicas, kuris jau 20 meDaug svečių. Iš priežas krautuvės sandėlis su val pašykšti ir patingi parem ant kurios Edisonas vaikš “konstantinka”. Jisai tam darbininkai vis atleidinėja- I tų atgal buvo teisiamas už
ties Pittsburgh didelio išsi- gomais daiktais, viskas su ti labdaringą parengimą; čiojo, ir čia išstatė Edisono pė savo muziką iš peties, mi ir traukia į didesnius nužudymą savo žmonos, bet
puošimo apvaikščiojant 50 žeme sumaišyta..' Sprogi-, ypač musų vargstančių1 naš muzejų.
kad tik publiką patenkinus, miestus, bet miestuose irgi adv. Lopatto pastangomis
Čia atvažiavo ir pats Ta bet galiaus jis apilso ar šo
metų sukaktuves nuo elek i mas suardė toj apielinkėj laičių pagelbėjimui.
darbas vargiai kuriam pa išgelbėtas nuo sunkesnės
triškos lempos išradimo, iš,, kaimynų vištininkus ir ke Auka šerno paminklui. mas Edison, jau 82 metų kėjams nusibodo tokia “mu puola gauti, per tai diena bausmės ir sėdėjo tik 1 me
plačių apielinkių čia suva lis garadžius, o langų be Pereitą susirinkimą S.L.A. amžiaus senelis, jau gero zika”, ir žmonės vėl pradė iš dienos didėja bedarbių tą kalėjime.
žiuoja šios savaitės laiku veik neliko sveikų nei vie 105-ta kuopa p. Varašienei kai apkurtęs, ir vaikščioda jo rengėjams rugoti kad skaičius. Daugelis važiuo Antras suimtųjų yra Pet
kasdien desėtkai tūkstančių nam name. Laimė kad ne paraginus paaukavo iš iž mas po Fordo įrengtą jam nėra muzikos. Ant tų ru- ja į miškus, bet ir ten visi ras1 Kermazinskas, trečias
žmonių pasižiūrėti. Pasi nukentėjo žmonės. ’ Spro do $10 prie pastatymo at muzejų stebisi, džiaugiasi gonių, vėl iš kur tai atitem negali gauti išvažiuoti, o gi Pranas Tavzas.
puošimui išleista apie pusė gimas įvyko 2 vai. ryto, 19 minties musų švietėjui Dė ir prisimindinėja savo jau pta pora vyrukų, vienas su žurie išvažiuoja ir gauna Sakoma kad jie ir Lietu
nystės dienas, kaip- darba klerneta, antras su truba,
milijono dolarių. Iš svečių d. Spalių. Nuostoliu padą/ dei Šernui.
dirbti tai labai už mažą at voje gyvendami išvien vei
ryta už $4,500. Piktadąris:- Taip pat teko nugirsti vosi būdamas apie 30 metų kurie vėl pradėjo “grot” iki
tuos pinigus atrinks.
lyginimą turi sunkiai dirb kė savo kriminališką dar
nesusektas.
bą. Čia atvykę pragyveni
kalbant Ig. Gužauską, San amžiaus, pilname savo žy instrumentai, sugedo. Taip ti.
Nušovė. Rosario Aųca- i Pereitą metą Adomavi daroj 34-tos. kuopos- iždi dėjime, puikiausioje sveika atėjo laikas! šokiams baig Kad visai užšals ir už mą darę plėšimais 'ir vagy
!, Kor.
dio buvo gavęs nuo jubd- čiui . taip ■ pat buvo padėta ninką, kad ir Sandaros kuo toje. 1
ti ir publikai skirstytis, ir snigs Kanadoje bus didelės stėmis;
rankių laišką reikalaujantį dinamito po automobiliu ii pa skirs tam tikslui stam Jubilejus prasidėjo Spa primimistai
komunistai džimiorSai
džiaugėsi nasipasi- minios neturinčių darbo, o
lių 21 d. ir tęsis visą savai pelnę, nors publiką suvylę.
$10,000, bet atsisakę pini susprogdyta, bet automobi bią auką.
tame skaičiuje daug ir Lie
gus duoti. Spalių 20 d. jis, lis buvo senas. . Ir tada pik 1(i TMD.1.8-ta liiofeyti
tttotei’Q ^kuopa tę. Pirmos dienos iškil Liko, pinigėlių,; mulkinimui tuvių.
tapo nušautas einant gat tadario nerasta. Gal dabar pernai tam ■eikatfui paau- mėms atsilankė prezidentas tamsuolių. Ši organizacija Areštavo komunistus. 12 Apsaugokit Savo Idėjas
Hoover ir kokie 600 kitų jau antrą kartą taip iškre d. Spalių įvairių tautų rau Rašykit atvirai, siųskit vi
ve. Policija spėja kad \ tai vėl buvo1 to paties- darbas! kavo $15.
sas žinias apie savo Išradi
bus tų pačių juodrąnkių Prakalbos. Spalių 6 d. Tautietis P. Dambraus- žymių svečių, Fordo už čia šposą publikai.
donukai vėl buvo susirinkę mą,
klauskit patarimų. '
kviestų atiduoti Edisonui
darbas.
$5.
kas
aukavo
Dovanų dalinimo laikui Queen parke skelbti savo Reikalaukit “Proof of Invention”,
SLA. 23-čia kuopa, surengė
pagarbą.
knygele
siunčiama dykai.
atėjus, komunistai nepaisė rojaus gerybes, bet polici
prakalbas S.L.A. organiza- Viešnia. Pas Varašius
Nušovė negrą. Susišaiv I toriui A. A. Žukui, iš Cle- vieši p-lė Bagdžiuniutė iš Atvyko iš Francuzijos kas gražiausia apsitaisę, ja neleido nei pradėti, ku Registruojam Trade-Mąrks
dyme su negru angliakasiu _____ Jisai kalbėjo apie Chicagos, Adv. Bagdžiuno Madame Curie, radiumo at bet nužiūrėjo tik savo drau rie dar priešinosi tapo su Teisingas ypatiškas patarnavimas.
netoli MacDonalų, kasyklos SLA. reikalus ir paskui dą- sesuo. Jai Dąytonas labai radėja, nors jau sena ir sil ges ir draugučius ir jiems imti. Taip policija nusiga Įsteigta—Su Trisdešimts Metų
Patyrimu
pna ilgoms kelionėms.
kompanijos policijantas nu rodė keletą faktų iš bolše patinka.
atidavė dovanas. Del šito beno aštuonis draugučius
šovė negrą ir vienas polici vikų “darbuotės” Susivie Susižeidė. Antano Bart Spalių 21 d. vakare Edi kilo lermas. Nekurie taip pas save į svečius. Nęsise- E. E. VROOMAN & C0’
sonas Fordo atstatytoj la
jantas tapo sužeistas.
195 Atlas Bldg.
užprotestavo už neteisingą seka Toronto komunįstams.
nijimo kuopose nekurtose kaus vestuvių dienoje, tė
’Negras buvo apkaltintas kolonijosp, kur jie įgauna vas ir brolis, dalyvavę ves boratorijoj pagamino kitą dovanų išdalinimą kad lerWashington, D. C.
Giružės
Aidas.
Paminėkit “DIRVĄ” kada rašot.
už neatsargų Važinėjimą viršų. Musų bolšeyikėliams tuvių pokilyje, sutiko nelai tokią prastą elektros lem
automobiliu. Kada polici- klausant tokių p. Žuko ap- mę. Išvažiavę automobilu putę kaip padarė 50 metui
jantai pribuvo jį areštuoti! sakymų net ausys raudona- pasivažinėti įvažiavo į stul atgal. Naudojo tuos pačius
jis ėmė žtsišaudyt, o L_ 1, vo.
pą. Jaunavedžio brolis J. įrankius ir medegą. Kada
negrai pakėlė riaušes ir ne Kada Žukas užbaigė kal Bartkus sunkiai sužeistas, viskas buvo ’gatava, Ediso
leido savo žmogaus suimti. bėjęs, vienas jų įsikarščia gydomas ligonbutyje, o tė nas paliepė savo pagelbininkui paleisti elektrą ir
vęs norėjo eiti į diskusijas vas, Petras Bartkus, ma
Du užmušta. Portage, su Žuku, bet tuoj tapo nu žiaus sužeistas, gydosi na lemputė nušvito savo silp
na šviesa, nušviesdama vei
Pa. — Atitrukęs nuo kitų, ramintas gražiais Žuko at mie.
vienas pilnas anglies vago sakymais. Musų bolševi- Miliauskų mažas sūnelis dus Prez. Hoover, Fordo ii
nas nulėkė pakalnėn ir nu kėliai mažai pažysta juodą iš mažos žaizdos kojoje ga- paties Edisono su jo pagelbininku. Po to jau matė
šokęs nuo bėgių užlėkė ant ant balto, o ką raudonai vo kraujo užnuodijamą,
gy- šviesą ir visi kiti kurie ten
hotelio virtuvės, kur valgėsi parašyta tai visai nei nero- domas ligonbutyje.
pusryčius 70 metų senė irL'ldyk.
Glikų sūnūs Viktoras va- buvo atsilankę.
jos sūnūs, ir juos abu už Raudonukai Žuko kalbą žinodamas dviračiu susikū Laike jubilejaus iškilmių
mušė.
j vadina .'kiršinimu SLA. na- lė su automobiliu; sužeis buvo kalbos .per radio, kal
bėjo Edisonas, Fordas, pre
REIKALAUJAMį j rių -vienų prieš kitus, bet tas lengvai.
zidentas
Hoover ir kiti ir
j jie savo kalbėtojų ir laik , Freitiko, avalų pardavė
AGENTŲ
raščių kiršinimu visai ne- jo, žmona smarkiai pradė priedui buvo kalba garsaus
Vokiečio mokslininko Ein
Platinimui “Dirvos” (mato. Žukas tik išrodė ką jo silpnėti; ji jau keliolika
metų kaip kankinama džio- šteino, kuris kalbėjo iš Bėr
Knygos audimo virše
vos. Gydoma Still Water imo ir 'buvo girdimas.
liuose jau išsibaigė —
Fordo sumanymas buvo
sanitoriume.
raginti
Amerikos
gyvento
daugiau
po $1.50 prašo- '.
Edisono jubilejus. ElekDidžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
me nesiųsti. Skubėkit
tros lempos išradėjo Tamo jus per 11 minu tų laikyti
organizacija Suvienytose Valstijose,
Edisono 50 metų paminėji užgesintas elektros šviesas,
įsigyti dar likusių po $1.
kurios turtas viršija $1,000,000.00.
mui nuo išradimo elektros kaipo pagarbą tai naujai
Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80
(šviesos susibūrė visas mies išrastai šviesai.
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
tas: miesto valdybą, orga Dearborną aplankė minių
nizacijos ir biznjeriai, ir minios žmonių ir matė ne Knyga yra didele, 250 puslapiu, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitl ‘TfSšią
savaitę ap vaikščioja paprastai puikiai elektros ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu.
Kas nori
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pust kaisea.
Elektros Lempos Auksinį šviesomis išrėdytą, Fordo
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!
Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Jubilejų, atiduodami didelę muzejų ir parką, šalip ki
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
tų
dalykų.
Kor.
pagarbą žmogui kuris taip
Del platesnių informacijų kreipkitšs tiue adresui
pasitarnavo žmonijai. Jis
J. A. URBONAS
sulaukė tokios pagarbos 531 Michigan avė. Dayton
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
dar gyvas būdamas.
307 W. 30th Street
Nev Yerk, N. Y.
užlaiko visokius
J.
A.
U.
LIETUVIŠKUS
REKORDUS.
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Toliau, privalo- būti pa
gerbta ir įamžinta Vytaute
Į LIETUVĄ, ARGENTINĄ,
vardas ir darbai jų aprašy
BRAZILIJĄ IR KITAS ŠALIS
mo knygose, kuriose butų
Kvietimas Amerikiečių Prisidėti prie tos Dideles Tautos Šventes
dabartinei ir ateinančioms
Kainuoja metams tiktai
Nuo pirmų Lietuvos ko ' Lietuvis garbingai baigė gani vardui. Vyriausias musų ir visų kurie Lietuvos
vų už savo Nepriklausomy■ garbingą savo gyvenimą. Vytauto Jubilejaus Komi praeitimi domėsis, kartoms
KANADOJE - $2.50
Pusei metų puse kainosbę, laisvę ir gerovę, nuo pir. Neatsiekęs, tiesa, visi] savo tetas visapusiškai apsvars surinktos visos žinios apie
mų nepriklausomo musųį I užsimojimų, jis vis dėlto tęs visas Vytauto pagerbi tą didi Lietuvos valdovą ir
JŪSIŠKIAI Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Kuboje,
gyvenimo dienų, visus kil paliko Lietuvą tokią galin- mui galimybes, nutarė kadi jo laikus istorinės -mono
Uragvajuje ir kitose pasaulio dalyse išsiblaškę laukia kad užrašy
nesnius ir drauge sunkes. gą ir didelę kokia ji iki jb pagerbti jį turėtume ne vie grafijos, populiarus aprašy
tume!
jiems “DIRVĄ”. Nepavydėkit ir jiems to malonumo kokį
nius musų žygius' neapvy-J ir po jo niekados nebuvo nos šventės surengimu ir mai, bibliografija, literatū
turit
patys
skaitydami “Dirvą” —- DABAR laikas užrašyti, prasi
■
buvus.
Ir
dar
paliko
jis
ros
ir
meno
albumai.
ne
vienu
kuriuo
budu,
bet
liamai lydį Jūsų, broliai.ir
dedant ilgiems vakarams, taigi pasiskubinkit.
Pinigus galit siųst
sesers, užuojauta ir para. I mums amžiną palikimą — įvairiais Įvairiose gyveni Turėtų būti ta proga at
ir paprastame laiške, tik nepamirškit prisiųsti savo ir jų antrašų.
ma. Ne vienu atveju.Jus, | nurodymą įvykdyti jo šie mo srityse jo priminimais. naujinti ir gyvi anų laiku.
gyvenanti nuošaliai nuoji kimus: patikrinti visoms Pirmiausia, Kaune, laikinoj 'Vytauto garbės paminklai
i musų kasdieninio savitai’-1 Lietuvos žemėms su sostine jaunos Lietuvos sostinėje, — jo pilys, jo statytos se
Cleveland, O.
6820 Superior Ave.
| piniais nesusipratimais ne- Vilnium Visišką nepriklau- tame mieste už kurio griu niausios Lietuvoje bažny
vėsius ir gaisrus Vytautas čios. Vytauto vardas turė
I kartą drumzdžiąmo gįyve- somybę.
i j nimo, švento Tėvynės pasi ;■ Visa Lietuvių tauta rim kitados buvo prisiekęs kry tų būti išrašytas atminti
PRENUMERATOS KORTELE
★
ilgimo vedami, dar tikriau tai. [ ruošiasi - kuoiškilmin- žeiviams kerštą ir ji ties nose marmuro ar vario len
GERB. "DIRVOS” ADMINISTRACIJA
i ii* gyviau atjausdavot ir giausįa švbsti tas didžias Žalgirio laukais ištesėjo, tose , visose vietose kurios
Ę
Iškirpkit
I dar greičiau ir gyviau atsi- sukaktuves. Visi 'Lietuviai privalo būti pastatyta Vy turėjo ryšių su tuo didžiau
Siunčiu $............. kaipo mokesti prenumeratai už “Dirvą”
liepdavot : į. pe ,vieną opų supranta kad jubilejiniai tautui vertas paminklas.
siu Lietuvos galiūnu;
ant..........metu laiko. Meldžiu siuntinėti šiuo adresu:
šį
Kuponą
Lietuvos gyvybės, saugumo j 1930-,ti Vytauto metai pri Ir ne bi koks paminklas, Visam tam reikalingos,
Vardas
[ ir garbės , reikalą, negu mes, valo vaizdžiai ir galingai bet tampriai surištas, kaip aišku, nemenkos sumos pi
ir SU •n?
: pasilikę čia, savo žemėje. | parodyti visam pasauliui, ir išvien susiliejęs su kitu nigų. Aukuos tam noriai
Adresas
Savo vardui — Amerikos kad Lietuva yra verta sto paminklu — paminklu visai visa Lietuva. Ir mes' ne
pinigais
Miestas
.
į Lietuvių vardui — Jus, bro- vėti garbingiausių tautų Tautos praeičiai, taip glau abejojame kad tose aukose
pirmoj
eilėj
jau
vien
del
to
j liai ir sesers, pasistatėte
prisiųskit
džiai su Vytauto vardu ir Jus, Amerikos Lietuviai,
Užrašė
- ■ jau musų Tėvynės miestuo- kad kadaise turėjo Vytau jo žygiais sutapusiai. , To- dalyvausit prideramu Jums
| se ir kaimuose ne vieną, tą, Tie jubilejiniai Vytau kis paminklas tegali būti mastu, kad,' - kaip visados
Adr.
I kilnų, gyvą darbų pamink- to minėjimai privalo būti tik Tautos, istorijos muze- taip ir dabar Jus parodysi
j i lą. Tarpe jų, kaip saulė visu iškilmingumu minimi jumi, kuris turėtų būti pa te pavyzdį visai Lietuvių
■ tarp žvaigždžių, spindi sa- ne tik Lietuvoje bet visa vadintas Vytauto Didžiojo tautai kaip reikia būti dile
Economical 7ran sporto flaį
1 s vo mistiška Tėvynės meilės me -pasaulyje, kur tik esa- Muzejum.
sniems kada aukoti kviečia
I šviesa Jūsų nuliedintas ir ma Lietuvių, ir pirmoje eikilnus Tėvynės reikalai.
, atvežtas Laisvės Varpas, Įėję Amerikoje — ten kur
'Vyriausias Didžio Lietuvos Kunigaikščio Vytauto
skambinąs iš Kauno Karo yra sau susiradę antrą Tė1
Jubilejaus Komitetas:
Muzejaus visai Lietuvai per vynę daugiausia Lietuvių.
Pirmininkas
— Pulk. Vladas Braziulevičius,
I , iškilmingas Tautos švenčių Vytauto minėjimas turi
I Vice-Pirmininkas — Kunigaikštis Jonas
dienas, kai tauta džiugau- būti iš visų musų švenčių
Gediminas-Beržanskis-Klausutis,
na del savo jauno, bet jau didžiausia šventė, tautos juKomiteto Nariai:
garbingo gyvenimo laimėji bilejų jubilejus. Ir dėlto
Prof. Eduardas Volteris,
mų, ir rimtai liūdi žuvusių jau dabar, šiais metais su
•' s
Inžinierius Antanas Graurogkas,
del jos laisvės savo didvy- bruzdo visa Lietuva, Vado
Poetas Liudas Gira,
vaujant 'vyriausiam Vytau
pf
U’ 3
Pulkininkas Adolfas Birontas,
Artimi' Jums Lietuvos to!, Jubilejaus ’Komitetui,
Sausio 1-mos, virš milijonas šimtas ir trisde
Rulk-leit. Vyitautas Augustauąkas,,/,'
vargai, rūpesčiai; brangi subruzdo burtis į provinci
Jonas
W.
Liūtas,
šimts penki tūkstančiai šešių cilinderių Chevrolets
Jums jos ateitis. Ir dėlto jų; apskričių ’ ir valsčių ko 
Albinas S. Trečiokas,
ne svetima Jums ir jos gar mitetus ir atskiras sekcijas,
jau išleista iš dirbtuvės. Natūraliai, tai yrą pažymėtiMajoras Aleksandras Ardickas,
bė — ta skaisti praeities, kad galėtų tinkamai aprėbŠaulys
Aleksandras
Marcinkevičius,
niausias industrialis atsiekimas. Bet tas reiškia dau
ti
visą
gyvenimą,
ries
Vy

dabarties ir ateities jungė.
Studentas Jonas Kalnėnas,
Jums, gyvenantiems tarp tauto žygių palikimai ir at
giau negu tai. Tas reiškia didelį visuomenės užgyrimą
Sekretorius — Tadas Balanda.
svetimųjų, Lietuvos garbė minimai iki šiol skardi pla
Chevrolet’s nusistatymo progreso: budąvoti tokios rū
yra apčiuopiama nekartą čiausiose Lietuvos gyveni
KOMP. MIKO PETRAUSKO
net labiau negu mums. Nes mo srityse;
šies automobilius kurių visame apdirbime ineinh visos
jus gyvenate susitikdami
PRANEŠIMAS
Ką darys Amerikiečiai?
galimos ypatybės progresivės inžinierystės — kurių
i nuolat ne tik su draugais
bet ir su priešais, ar bent Neabejojame kad ir Jus. Kipras Petrauskas, atgie jis Amerikos Lietuviams
grožė skiriasi nuo kitų, patraukianti ir patenkinanti —I su žmonėmis kurie mano broliai ir sesers Amerikoje dojęs tam tikrą laiką Brazi tik darbavosi.
kurių pasitikėtinumas užtikrintas puikiomis medegomis
■ jog ta tauta ir kraštas iš neatsiliksit. šitame didelia lijoje, dabar dainuoja Mon
Mikas Petrauskas,
I kur jus kilę neturi nei lais me tautos darbe, šitame iš tevideo, Uragvajuje, ir dar S. Bostono Konservatorijos
ir išdirbimo atsakantumu — ir kurių kaina yra tokia
vos garsios praeities, nei kilmingame pagarbos' akte dainuos Rosario, Argenti
Direktorius-Vedė
jas.
žema kad gali Įpirkti didelė dauguma žmonių. Mes no
Į garbingų didvyrių, ir kad didžiausiam musų žemės ir noj. Užbaigęs su Argenti 319 E St., So. Boston, Mass,
tautos
Vyrui
ir
Vadui.
Ne
rim kad jus žinotumėt ką tas nusistatymas reiškė išvys
■ Jus todėl negalit susilygint
na gryš Lietuvon. Lietu
Su jais nei savo kultūra nei; tik neatsiliksite bet užimsi- von parvažiavimas gal ims Liet. Bonų Kuponai
tyme šito Chevrolet Six — moderniško karo su visuoti
te gal pirmą vietą savo gau
į savo tradicijomis.
30 dienų. Gera kelionė!
Bonų kuponus galit pri
sumu
ir
duosnumu
to
jubinu pasirinkimu. Norim kad žinotumėt jog .Chevrolet
Bet Jus žinote kad mušu
Kalėdoms bus Lietuvoje siųsti kaipo užmokestį už
tautos tradicijos yra nema lejų jubilejaus reikalams, o ir giedos iki pavasario.
suteikia kiekvienam prieinamai, visur, visus' patogumus
“Dirvą” ir už knygas. ’
žiau senos ir garbingos, o ir taip pat tinkamai prisi Amerikon važiuoti neža Nukirpkit 1929 ar anks
švelnaus, šešių cilinderių veikimo. Ateikit šiandien!
L net ir garbingesnės; kaip dėsite prie to paminėjimo da. Lietuvoj dainuos kaip tesnių metų kuponus ir sių
daugelio kulturingiausiųjų iškilmingumo taip Lietuvo dainavęs ir yra angažuotas skit “Dirvai”.
Į tautų. Jus žinote kad -Lie je, taip Amerikoje. Nekar Direkcijos operos “Prive de
tuvos vardas plačiai gargė tą jau esate parodę savo Paris”, bet sutarties dar 100 KNYGŲ Rinkinys
jo kitados po visą Europą, riuosriiu'rią, kada tik šaukės nepasirašė. Mane vadina
The
PASIŽYMĖKIT
“Margutis” per visą metą.
ROADSTER ... ’525
SPORT COUPE. *645
kad Lietuva savo ribų pla jūsų broliai iš Lietuvos. Bet atvažiuot Lietuvon.
The
tikrai
nebuvo
dar
ikišiolei,
“
Birutės
”
Kalendorius
1930
SEDAN ...... *675
PHAETON..... *525
tumu buvo pirmaeilė EuroThe IMPERIAL $znff
The
metų.
SEDAN ......
Kainą prie kainos COACH
. •..... *595
poj Imperija. Tokia prąei- išskyrus pačios nepriklau Po Naujų Metų aš manau
somybės
iškovojimo
ir
iš

Viskas
už
$7.50.
didesnėse
Amerikos
Lietu-i
All prices j. o. b. factory,
The
I timi nedaug kuri tauta te
COUPE ....... *595
Flint, Michigan
Consider the delivered price as well as the list (f. o. b.l
gali pasigirti, ir tokių var saugojimo reikalą, tokio vių kolonijose duot eilę kon-1 Didžiausias Lietuvių knygynas
price when comparing automobile values. Our dealers’
“
Lietuva
”
teikia
milžinišką
progą
Vertę
prie
vertes
delivered prices include only authorized charges for
dų kokiais šviečia garbin- garbingo reikalo kaip Vy certų. Pradžioj duotos ma visiems Suvienytų Valstijų, Kana
freight and delivery, and the charge for any additional
accessories or financing desired.
Centrelines ir Pietų Amerikos
t gą musų praeitis išviso ne- tauto jubilejaus darbų pa no mano koncertuose dai-j dos,
Lietuviams įsigyt 100 KNYGŲ RIN
rėmimas.
nos
drūtai
prigijo
Ameri

KINĮ
—
kiekviena
knyga
skirtinga,
j daug težino pasaulio istori
didelių ir mažų, naujų ir senesnių,
ja. Ir Jus, broliai, ir sesers, Lietuvių tauta privalo kos visuomenės repertuare, įvairaus turinio: apysakų, romanų, DĄĘAR CHEVROLET NACIONALĖ DEMONSTRACIJOS SAVAITĖ
dainų, juokų, daktariškų, mokslinių,
pagerbt
didžiausi
savo
kar

tik
pačių
sunkiųjų
daimj
» didžiuojatės tais vardais
filosofinių, istorinių ir dar kitokių
žygį
ir
vadą
ne
bent
kaip
WEST PARK CHEVROLET. Inc.
pildyt
dar
nėra
priaugusių.
THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO.
ir sykiu su šitomis knygomis gau
kaipo didžiausia savo švenLorain Avenue at Triskett Road
11915 Detroit Avenue, Lakewood
sit šiuos priedus dykai: Birutės Ka
bet
atatinkamai
jo
didinReikia
duot
jaunimui
ką
lendorių
1930
metų,
ir
mėnesinį
žur

■ tenybe.
THE FRANKEL CHEVROLET CO.
THE HEIGHTS CHEVROLET CO.
nalą “Margutį” per visą metą. Jį
gera,
tegul
rimtą
klasiciz

1258
East
105th
Street
at
Superior
2926 Mayfield Road
Ir iš visų garbingų musų
leidžia ir redaguoja žymus humo
WEST 25TH CHEVROLET ALES CO.
Štai komedija
mą lavinasi, tai musų visai ristas ir kompozitorius Vanagaitis;
UTILITY CHEVROLET SALES CO.
į praeities didžiavyrių skais3140 West 25th Street
“Margutis” užpildytas juokais, dai
8004-8018 Lorain Avenue
kultūrai bus geriau.
nomis, paveikslais. Tą viską dabar
l čiausia šviečia kaip mums
SHAKER CHEVROLET CO.
DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc.
gausit už $7.50. Gyvenantiems už
15311 Kinsman Road
Man
rodos
kad
šį
kartą
1935 Euclid Avenue
■ Lietuvoje taip ir Jums ten
sienyje kainuoja tiktai $8.50. Visi j
BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
Truck Department, East 9th and Woodland
butų privalumas S. L. A. Lietuviai, visų kolonijų nepraleiskit
! tolimame užjūryje Didžio
6851
Broadway
šios progos, įsigykite šitą 100 Kny
CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc.
gų Rinkinį, “Margutį” ir Birutės
AL KRENKEL CHEVROLET CO.
i Vytauto vardas, to Tautos naujausia, linksmiausia, kuopų su pažangesniais Kalendorių
Euclid Avenue at East 66th Street
— šitos musų siūlomos
3330 Broadview Road
žmonėmis
kartu
rengt
man
Vado vardas, kuriam nebu- lengviausia vaidinti. 50c.
preikės kainuoja apie $40, jums jos
KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO.
MERRICK CHEVROLET CO.
kainuos
tik
$7.50.
Sykiu
su...
šiomis
870 East 152nd Street
Berea, Ohio
koncertus, nes Susivieniji knygomis arba atskirai prisiusime
! vo jo laikais nei vieno lyLARICK
CHEVROLET
CO.
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO.
“PALANGOS PONAITIS” me priklausau 22 metai ir savo knygyno naują katalogą. Pi
gaus visoj Europoj.
Branch Store, 21069 Euclid Avenue
Bedford,
Ohio
nigus malonėkit prisiųsti šiuo adre
niekuomet nesirgau, nebu su.
nauja,
melodrama,
leng1930 Metų šventę
vau sunkenybe Susivieniji
Knygynas “Lietuva”
Kitais metais sueina 500 “ va vaidinti . .7..;.. .50c. mui. Tokį drūtą vyrą tu
3210 So. Halsted St.
metų kaip tas didžiausis Reikalaukit “Dirvoj” rit tai jam'pagelbėkit, nes
A SIX I« THE PRICE SLANGS OF THE FOUR
Chicago, Ill.

Vytauto 500 Metą Sukaktuvės

“DIRVA”
DIRVA

CHEVROLET SIX

-- Visuotino Pasirinkimo Karas!

‘DIVORSAS’

DIRVA

Dienos Klausimais
PLEČKAITIS ATSIRŪGSTA

siųsti ką nors Lietuvoje nu
žudyti, o bus sugauti.

Musų socialistai, o su jais
ir tūli musų “tautiečiai”, Visi gi Lenkų pusėje li Permainos “Vienybėj”
išdavikų Jeronimų Plečkai kusieji Plečkaičio sėbrai y- Iš tikrų šaltinių patyrė
tį apšaukę “mučelninku”, ra geri, anot musų socialis me kad dabartinis “Vieny
garbino jį kaipo tokį, o jo tų: jie yra tikri politiški bės” redaktorius Vytautas
ir jo sėbrų žygius prieš Lie- pabėgėliai, nes jie dirba Sirvydas pasitraukia iš vie
Lenkų naudai.
tuvų laikė prakilniais.
tos, užims S. Valstijų imi
Nesenai dar, po Plečkai Šitokiu protu kaip musų gracijos inspektoriaus vie
čio suėmimo, kai Vilniuje socialistai protaujant, anie tų Kanados parubežyje.
suvažiavo NET 22 išdavi irgi vienas po kitam bus Kas jo vietų užims prie
kai ir reikalavo sau liuosy- apšaukti “fašistų” agentais “Vienybės” tuo tarpu neži
bės Lietuvoje žmones tero kaip greit bus Lenkų at- nia.
rizuoti, “Keleivis” ir kiti!
laikraščiai perspausdino tų
“emigrahtų” “kon g r e s o ”
reikalavimus.
Musų apakėliams čionai
Amerikoje nesvarbu fak
tas kad jeigu tie “emigran
LIAUDIES DAINA
tai”, tikri Lietuvos žmonės,
Atsidusk, berneli, iš tikros širdelės,
suvažiavo Lenkų valdomo
Katrų tu mylėjai nebėr tos mergelės;
je srityje, tai jie turi dirbti
Katrų tuji lankei rytas, vakarėlis
ir tartis naudai ne keno ki
Jau užusakytas bažnyčioj vargelis.
to kaip tik Lenkų. Lenkai
Per lygius laukelius eidavai lankyti —
kitokiu tikslu jų nebūtų įsi
Nebėr tos mergelės, išeina už kito. ,
leidę.
Dvylikos metelių aš jų pas’dabojau,
Jeigu 22 valkatos, kurie
Kaip aukso žiedelį ant rankų nešiojau;'
Lietuvoje neišsiteko, nega
Penkiolikos metų mylėti pradėjau,
lėdami laisvai savo žmones
O dabar tėvelis kitam pažadėjo....
smaugti, dabar dirba Len
Susiprask, berneli, parnešk jai žiedelį,
kų darbų — užgrobimui vi
Gal ir perprašyti jos tikrus tėvelius.
sos Lietuvos, — tai musų,
Parnešiau žiedelį — dar ir to negana,
apakėliams jų tikslas pui
Dar didesnes kalbas ant manęs pramano:
kus, prakilnus, jų tarimai
Sako aš pijokas, sako kad gėrėjas,
garsinami Amerikoje, net
Sako kiauri dankčiai, per juos pučia vėjas.
to nesuprantant kad dvide
Ar iš pijokysčių mano šimtai liko?
šimts dviejų išgamų reika
Iš didelio mokslo net galva nupliko,
lavimas neturi mažiausios
šeši jungai jaučių, žirgas pakinkytas,
reikšmės. Padorus social
Dienodaržis naujas, šymet pastatytas;
demokratai gyvena Lietu
Dvejos klėtys naujos, viduryj lažaunia,
voje, išsitenka, ir nebėga
Neliūdėk, mergele, busi liriksnra, jauna.
siūlytis Lenkams kad duoIšsirink bernelį iš pulkelio vienų,
J tų plutų supuvusios duonos
Kuris belstųsi į širdį kai žirniai į sienų.
už pažadėjimų atiduoti vi
Lengviau vandenėlį prieš kalnelį nešti
sų Lietuva Varšavai. (Ta
Negu mergužėlę mylėjus pamesti....
Varšava irgi tokia paika
Vandenėlį nešęs ir vėl pasilsėsiu,
kaip ir tie “emigrantai”:
Prie kitos mergelės neprisikalbėsiu.
mano kad jie pažadės tai
Geriau prieš kalnelį akmenis raityti
jau Lietuva ir teks Lenki
Negu bernužėlio žodelių klausyti....
jai....).
Raičius akmenėlius gali pasilsėti,
Dabar, Plečkaičiui esant
Paklausius žodelių nėr kur pasidėti.
sugautam, musų socialistai
Kad tave, berneli, medis but užgriuvęs
pradėjo jį smerkti, nes aiš
Negu kad man jaunai mylimuoju buvęs:
kiau išėjo viešumon kad jis
Šitokių berniokų žardus prižardyčiau,
buvo vyriausybės ‘agentas’:
Eik iš akių mano kad nei nematyčiau!
Plečkaitis, būdamas social
demokratų partijos atsto
SUDIEV VASARĖLE
vu seime, išdavinėdavęs vy
Sudiev, vasarėle,
riausybei tos partijos pa
Ką mus taip žavėjai,
slaptis. ...
Sudiev jums, gėlelės,
Vienok, tas jau buvo ži
Kų gražiai žydėjot,
noma tada kada Plečkaitis
Sudiev žolės, lapai
iš Lietuvos pabėgo, bet jis
Kų puikiai žaliavot,
visu laiku buvo socialistams
Jau jus vystat, nykstat,
geras kolei galėjo pasitar
Mirštat — parudavot.
nauti Lenkams: visi jo ii’
Nebelieka nieko
jo sėbrų darbai buvo socia
Kas žemelę puošė, ..
listų aukštinami iki jis tar
Šalti vėjau siaučia, •
navo Lenkams ir žadėjo
Viskam kapų ruošia.
atiduoti Lietuvų Lenkijai.
Užeis žiemužėlė,
Kai Plečkaitis jau Vokiečių
Liūdnos stos dienelės,
rankose ir negali dirbti po
Nežibės taip skaisčiai
nų Lenkų labui, jis liko ne
Danguose saulelė....
geras ir socialistams. Tų
Butų liūdna, liūdna,
aiškiai pareiškia ‘Keleivis’.
Nelinksma dalelė
Kad neteiktų džiaugsmo
O kad tas viskas kas čia
Man mano mergelė.
sakoma yra tikra tiesa liu
Žiemų vasarėlę
dija “Keleivio” ir bendrai
Jinai kaip gėlelė
socialistų užtarimas tų 22
Gražumu kerėja,
dar esančių po Lenkų glo
Skaisti kaip saulelė;
ba išgamų. Nors Plečkai
Jinai man atstoja
tis juos komandavo, bet da
Vasaros puikumų,
bar kai sugautas jis panie-.
Taipgi panaikina
kinamas kaipo buvęs krikš
žiemužės liūdnumų;
čionių vyriausybės agentas;
Grožė jos man žėri
o iki šiol po Lenkijų švais
Žiemų, vasarėlę,
tėsi kaipo Voldemaro agen
Tokia yra mano
tas. Vokiečiai sugavę ne
Miela mergužėlė.
Lenkų agentų-teroristų, bet
Adonis.
paties Voldemaro žmogų!

LIUBAVO PARAPIJA

PERMAINOS LIETUVOS TAUTININKŲ

V. S. Jokubynas.

SĄJUNGOJE

Jurgio koplyčioj, ir nešdavo klebonijon. Kaune, Spalių 2 d., įvyko
(Tųsa iš pereito num.)
Netoli tų stalų stovėjo klausykla kunigo Tautininkų Sųjungos Cent
IV.
Urbanavičiaus.
ro Valdybos pirmininkų paBažnyčios Tarnai
Kartų šveicorius nuo stalo ėjo, nešda sikeisimas. Kadangi Tauti
a) Brostvininkai. Buvo tai kažin ko
kia vyrų draugija (“brostva”). Jos nariai mas kašę su sūriais, ir už kelių žingsnių ninkų Sąjungoj yra tradici
buvo vadinami “brostvininkai”. Buvo jų pasitiko klausyklon ateinantį kunigų Ur ja kad nebūtų pirmininku
gana daug. Šventėse ir atlaiduose, jie į banavičių; kažin kaip ten atsargumų už asmuo kuris yra pakvies
parapijos namų (“brostvinę”) atsinešdavo simiršus, šveicoriui iš po skverno išpuo tas valdžion, tai buvęs iki
iš bažnyčios kryžių, dvi “karūnas”, bub- lė po pat kunigo kojų, kumpis. Matoma, šiol pirmininkas inž. Vy
nų, ir čia, komžomis apsivilkę, giedodami šveicorius buvo jį sau nuglemžęs. Kuni- tautas Vileišis, inėjęs į nauii' bubnydarni ėjo į bažnyčia; pamaldoms gas. pamatęs ir supratęs “nelaimę”, nusi- jąjį kabinetų susisiekimo
pasibaigus, su tokiomis pat iškilmėmis kvatojo ir nuėjo klausyklon. Sekantį ministeriu, atsistatydino. Į
šventadieni, komža apsivilkęs, su “bulo- jo vietų pirmininku vienbalgryždavo į “brostvinę” nusirengt.
Einant aplink bažnyčių ir kitose pro va” bėgiojo jau kitas šveicorius, o krįųu- šiai išrinktas žinomas ekocesijose, jie komžomis apsivilkę, nešė kry eius, prie pilioriaus stovėdamas, kalbėjo nominės srities darbuoto
žių, baldakimų, liktarnas, kiti tik su žva rąžančių, visai nepasižiurėdamas į savo jas, senas Sųjungos darbi
ninkas ir buvęs metų eilę
kėmis rankose. Mišių laiku kryžių gul Įpėdinį, jo vietų užėmusį.
dydavo tarpe žvakių, ant grindų, viduryj
d) Zakristijonas. Zakristijonas J. B. Centro Valdybos vicepirmi
bažnyčios, o patys dviem rėdais, kartais buvo pusamžis žmogus, labai gabus, tin ninkas Jonas Lapenas. Vi
stovėjo, kartais klūpojo, o kartais kniūp kantis savo pareigoms. Jų buvo mokinę cepirmininku išrinktas ju
sti gulėjo ant grindų.
sis. Tinkamas buvo dar ir tuom kad mo- ristas Martynas Kavolis.
Atlaidų šventėse d n brostvininkai, pa kėjo ir vargonus valdyt. Visi jį mylėjo ir
Atmainų nebusią
maldoms pasibaigus, pas duris stovėjo pa visi juo pasitikėjo, nes su visais jis mokė Naujasis Pirmininkas pa
sistatę uždengtų stalelį, ant to kryžių tar jo sugyvent gražiai.
sakė :
pe dviejų žvakių, ir lėkštę, į kurių žmonės
Kunigas Narkevičius labai nekentė Tautininkų Sųjunga nuo
eidami iš bažnyčios mesdavo aukas, pini gėrovų. Užuodė kad zakristijonas visada
gais. Sakyta kad kartais tokių aukų žmo dvokia degtine. Pradėjo dabot. Matė kad pradžios turėjo vienų ir tą ;
nės sumesdavo iki 15 rublių ir daugiau. jis labai tankiai, net mišių laiku, viskų pa pačių linija ir jos visų laiką j
Po mišparui brostvininkai šituos pinigus likęs, bėga į karčiamų. Matydavo išeinant, laikėsi. Tų linijų pradėjo
nešdavosi į karčiamų ir ten pragerdavo, o bet nematydavo sugryžtant; kaip tik rei musų tautos atgimimo tė
vai Dr. Basanavičius, Dr.
dar reikiant, savo pridėdavo.
kia, zakristijonus komža apsivilkęs jau su Kudirka, Petras Vileišis, ir
Du kartu metuose brostvininkai susi rukelnyčia klupo prieš aukurų. Ganė ku
dabartinis Tautos Vadas ir
rinkdavo į brostvinę, paprastoj dienoj, liet nigas jį gana ilgai. Mokindamas špitoltautininkų dvasios tėvas —
žvakes iš aukomis parapijonų sunešto vaš ninkus brukuot kelių per šventorių, kun.
Respublikos Prezidentas A.
ko. Ten prisinešdavo jie degtinės, alaus, Narkevičius matė kad zakristijonas nuėjo
Smetona.
ir žvakes liedami gėrė kiek tik į kurį til į karčiamų. Dabojo. Pažiūrėjęs į laikro
po, o darbų užbaigę ėjo į karčiamų ir ten dėlį pastebėjo kad laikas jam jau eiti mi Naujas Ministeris Pirmi
ninkas Tūbelis yra aiškiai
gėrė iki pusnakčiui.
šias laikyt. Vos tik ištarė, zakristijonas
Administratorium konsistorijos at užskambino bokšto varpeli mišioms. Kun. pasakęs kad Prof. Volde
siųstas kunigas J. Narkevičius greitai at Narkevičius sutraukė pečius, šalip, “Ot, maro atsistatydinimas įvy
kreipė savo akis į “brostvininkus”: “Ko laka kaip šuva, bet ii’ savo pareigas dabo ko del nuomonių skirtumo
Prezidento ir Ministeriu
kia čia mada? didžiausi pijokai tai bros ja kaip šuva.”
kabineto
iš vienos .pusės ir.
tvininkai. Degtine prasmirdę, praeit ne
Nuėjo mišias laikyt, bet jį dabojęs ne
galima.” Pasakė ir tuojau brostvininkams siliovė. Kartų kokia ten moteris kun. N. Prof.- Voldemaro iš kitos
pusės. Gi tas nuomonių'
užgynė vilktis komžomis ir procesijoj da atėjus pasakė kad ji karčiamoj radus za
skirtumas susidarė del la
lyvauti. Brostvininkai tokiu budu buvo kristijono užstatytų sena aukuro uždan
bai savotiškos Prof. Volde
likviduoti. Procesijose komžomis apsivil galų.; užstatęs už rublį, degtinei. Kunigas
maro pažiūros i Vyriausy
kę parėdnes nešdavo liuosnoriai.
davė rublį ir liepė išpirkt. Tas praėjo, bės uždavinius ir jų vykdy
b) Komanduotojas. Brostvinįnkų ir bet zakristijonui pasitaikė nelaimė. Nu
mų, ir del jo budo savotiš
procesijų komanduotojas buvo iš Patapą ėjus varpinyčion skambint dvylikta valan
kumų. Suprantama kad
S. Gražulis. Energiškas labai buvo. Lai da, skambinant truko varpas. Ne jo bu
tautininkai, iš kurių tarpo
ke procesijų labiausia stumdydavo ir ko- vo kalbė, bet išsikalbėjimo jau nebuvo.
buvo dauguma ministeriu,
liodavo^paparčių ir vėliavų nešėjus. Kiek Kun. Narkevičius jam buvo atleidęs kar
matydami valdžios darbuo
vienas turėjo visada būti savo vietoje. tų, kada jis pametęs bažnyčios raktus, sa
se kai kurių trukumų, ne
Kas ne vietoje atsistojo tų tųsydavo ir ko- vo valia pasišaukęs kalvį, duris atlupo. Da
galėjo tylėti. Jie kreipė į
liodavo. Šiaip bažnyčioj viskų tvarkų, ei-' bar. atleidimo nebuvo ir dviejų dienų bė
tuos trūkumus Respublikos
davo nuo vieno aukuro prie kito, ir vis gyje turėjo išsikraustyt.
Prezidento, paties Ministe
ten rasdavo kų veikti. Grūdosi per žmo
Gavo jis paskui’vietų Vyžainio bažny
nes ir plūsdavo kad jam takų nepraskiria. čioj ir ten jam buvo labai gerai, bet sūnūs rs pirmininko ir savo vien
minčių ministeriu dėmesį ir
Atsigrus į šv. Juozapo koplyčių, nuėjęs už užsikvietė pas save į Amerika. Vyžainio
aukuro užsivers bonkų degtinės, atsigers, klebonas Vincevičius nenorėjo išleist, at visi del susidariusio padėji
ii1 vėl trukšmingai grūdasi per žmones. kalbinėjo, bet kas galėjo kitų sudraust nuo mo sąryšyje su tais truku
Vienų karta kas ten klebonui paskun keliavimo Amerikon? Iškeliavo. Girdė mais buvo vienodos nuomo
dė kad Gražulis ima iš bažnyčios žmonių jau kad žmogus gyveno su žmona, pas sa nės, išskyrus Prof. Volde
sudedamas aukas, ir jas neša karčiamon vo sūnų P.- miestelyje, baisiai sunaus ne marų. Tačiau tautininkai
jokių ultimativių reikalavi
pragert. Trumpai tyrinėjus, ir viskam apkenčiamas, senatvės sulaukęs.
mų niekam nestatė ii’ kabi
aikštėn išėjus, žmogus stovėjo pasienyje,
e) Sub-vargoninkas* V. B. buvo dar
netoli durų. Paskui jį vietiniai kunigai jaunas, Varšavoj mokinęsis vargoninkys- neto negriovė, kaip tatai
išpažinties nepriėmė; siuntinėjo į Seinus, tės. Labai gabus buvo. Vargoninkui tin pasakoja prof. Voldemaras.
Tautininkų tarpe susi
į Čenstakavu ir dar kur kitus. Kai kada
giniaujant, šis ėjo jo pareigas. Parapijonabagas mišių laiku gulėdavo kniupščias Įnai jo gabumais labai gėrėjosi ir jau kal skirstymo į Smetoninkus ir.
šv. Juozapo koplyčioj. Už nuodėmes mat bėta kad jis liksis tikruoju, pastoviuoju Voldemarininkus nebuvo,;
visiems tautininkams buvo
metavojo.
vargoninku. Bet vargoninkaudamas, jis ir yra vyriausias autorite
c) šveicorius. Šveicorium buvo M. Jesavo pono tarnaitei įteikė gėdų. Išdūmė tas Prezidentas Smetona.
ruševičius ir Lediškių. Visi jį kriaučium
Amerika.
Tiesa, buvo žmonių kurie
vadino. Jis šventomis dienomis apsivilkęs
f) Ekstra tarnai. Vėliau priviso vi manė kad Prof. Voldema
komža, per petį užsikabinęs plačių, raudo
na juostų su užrašu ant apvalios blekės, sokių “tarnų”, kurie lyg kokios armijos ro vyriausybė buvo stipri
“Sluga koscielny” su “bulova” rankoje, bė i nesiliaudavo ėję per kaimus, renkant kiau- tik jo asmenybe ir kad jam
giodavo pirma kunigo. Eina kunigas į I šinius, gaidukus, obuolius, smetonų, bulves, išėjus vyriausybė gali su
klausyklų, jis eina pirma kratydamas “bu- I kulius, surius, sviestų ir kitokias gėrybes. silpnėti. Bet aš manau kad
lovų”, barškina kad žmonės skirtųsi, da Kas juos siuntė jie patys nežinojo. Kam naujojo vyriausybės galvos
rytų kunigui liuosų takų; nuvedęs kunigų, j jie tas aukas rinkdavo tai žinojo tik jie. Tūbelio žygiai ir darbai
gryžta, ir vėl žmones tųso, sau takų dary Jie savo rinkliavomis žmonėms baisiai įki- greit įtikins visus abejojan
damas. Eina kunigas krapydamas žmo I rėjo. Tik kun. Narkevičius šitas armijas čius kad jų susirūpinimas
nes, jis vėl susiraukęs barškina, takų da likvidavo, patardamas eit susirast darbus buvo be pagrindo.
Tai svarbiausios ištrau
ro, o kurie greit nepasitraukia į šalį, tuos I ir dirbt, ne elgetaut, neva kunigams.
(Bus daugiau)
kos iš Tautininkų Sąjungos
Stumdo, “bulova’'’ bado, kartais net bardapirmininko p. Lapėno.
vosi. Kai kas jo klausdavo, “Kodėl, dėde,
LIETUVOS
Iš jų matyt kad Prof.
nepoteriaujat bažnyčioje?” Jis pasidi
džiuodamas atrėždavo: “Už mane visa
Voldemaras
negalėdamas
ŽEMLAPIAI
bažnyčia poteriauja.” Pamaldoms bažny
susitarti su kitais savo ben
čioje pasibaigus, jis jau be komžos, imda
drais atsistatydino iš ministerio pirmininko vietos. J
vo nuo stalų sudėtas aukomis gėrybes šv.
“DIRVOS” KNYGYNAS
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Kryžeivis

Lietuvių
Krikštijimo
Dienų

*(K. S. Karpius J*(Tąsa iš pereito num.)
Kristinos Pasaka
■ Jau saulė visai nėrė į IViduržeminę ju
rą, paraudonavus, bet tyra ir aiški, ir bai
gėsi diena.
— Kokias,žinias turi apie savo vyrą?
— klausė dar sapno sumaišytas Konradas.
— Argi tau mano vyras, kurio čia nė
ra, labiau rupi už mane, kurią prie savęs
turi? — juokavo moteris, prieidama ir paveldama jo plaukus.
Iš pagarbos jai, Konradas priklaupė ir
pąbučiavo jos rūbą, o kai ji kelį jį nuo že
mės, pabučiivo jos ranką, ir abu ėjo į vi
dų. Eidami kalbėjosi:
— Ponia mano, jau man laikas apleis
ti šiuos namus ir tavo globą, o tu vis ma
ne atkalbinėji....
— Nenoriu kad apleistum nesulaukęs
mano vyro ir nepriėmęs jo padėkos.
— Jei teks laukti mėnesį ar du. ma
no drąugai mane išjuoks, ir gali tau pa
kenkti ....
— Geromis mintimis būnant, niekas
negali pakenkti....
— Atleisi, mane maišo mano sapnas.
Kuomet inėjo vidun ir sėdo prie skob
Kur tik Konradas ėjo vis jautė kad jį nio, jiedu buvo tiktai vienudu: šiandien
jį sekioja, ir vis vegnė ją susitikti vieną, vienuolio Bernardo nebuvo, nes ištikro
o tuo tarpu rūpinosi kaip greičiau apleisti Konradas matė jį išjojant, prieš savo sap
jos palocius ir gryžti pas savo draugus ri- ną ir užmigimą sodne.
Sėdėjo ir nekaltai bet reikšmingai vie
tierius. Kartais norėjo bėgti visai iš Šven
tos Žemės, norėjo pabėgti iš to miesto kur nas kitą akim gaudė: kartais akys susmig-j
Kristina randasi, kad jos neprisiminti, kad davo vieno į kitą taip kad net krutinės
jai apie save nepriminti. Norėjo bėgti pas pradėdavo suptis, tik besimaišančios tarKatrę, — rodos norėjo kad kalnai sugriu- nės jų padėtį pakeisdavo, ir atsiduvę abu
. tu ir jį numestų iš ten, kad juros užsilietų jausmingai nusišypsodavo.
Atėjo vakaras/ir naktis. Nežinia ką
ir nuneštų šalin, ir peiškentęs, pamatęs
žirgą šoko ant jo/ ėmė nemielaširdingai manė Kristina, bet Konradas buvo labai
. plakti kad neštų jį šalin tolyn iš čia ant neramus. Jis ilgai neužmigo ir galvojo ką
visados, bet žirgas nors zovada kopė ir bė- daryti. Galvojo ir sugalvojo. Gryš pas
go, žemė po jo kojų neslinko toliau ir jis draugus, o pareis į palocius tik nakvoti,
ant vietos radosi. Vėl sėdo sodne po me o kada parvyks Rudolfas ir jie abu sutiks
džiu, po palmos lapais. Sėdėjo ir drebėjo, jį paliuosuoti, jis bėgs iš palocių, ir iš pa
bijodamas atsisukti pažiūrėt atgal, nos ką čios Akros ir apleis viską kas čia yra ir
tai blogo nujautė. Nors kaipo karžygis ką mato. Bijojo labai kad bevilčiai į Kris
gatavas buvo sutikti pavojus ir juos per tiną neįsimylėtų, nors 'ta baimė jau reiškė
galėti, dabar visas buvo baimės apimtas. įsimylėjimą, ir jo mintyse ta moteriška
Jautė kad kas tai link jo ateina, ir sudre užėmė visą vietą....
Sekantį rytą Kristina sutiko jį būda
bėjo kada ištikro atėjimą patėmijo, nes
pro jo' suolą pasirodė šešėlis, kuris slinko ma ląbai linksmame upe, bet jis buvo su
artyn, ir staiga pamatė iš užpakalio iškel simaišęs ir neramus. Bet neilgai taip tę
tą smailą, aštrų durklą, kurį laikė Kristi sėsi, kaip štai parėjo žinia kad gryžta Ru
nos ranka. Durklas leidosi žemyn link jo dolfas, ir jo sąžinė palengvėjo.
— Kodėl tu toks linksmas? — klausė
krutinės, bet jis negalėjo pasijudint, tik
išbalęs sėdėjo ir laukė. Galėjo griebt ran- jo Kristina, dabar pati labai nusiminus.
— Todėl kad pasišalins tavo užmauda
ką ir durklą sulaikyt, nes ranka leidosi
labai lėtai, bet to nedarė. Durklas sustojo kuri iki šiolei ant tavo pečių gulėjo! —
ore, tuo tarpu pajuto kitą ranką apkabi laisvai pratarė Konradas.
— Konradai, neprivalėjai taip išsirei
nant jo kaklą, lupas prisiglaudžiant ir
karštai jį bučiuojant, po to durklas jau kšti jei nenorėjai mano džiaugsmo suar
artinosi prie jo krutinės.... Pajuto kaip dyti .... Tu buvai visas mano pasitenki
durklo smailgalis jau lenda jam į mėsą per nimas, buvai man brangus svečias, likai
ploną apvalkalą, bet jis nesijudina.... jau mano draugas, kurio amžinai neužmir
krūtinė perdurta ir durklas lenda gilyn šiu....
— Ir aš tave atminsiu, ponia mano, už
link širdies, o jis vis kai stuobras sėdi ir
laukia paskutinės valandėlės, kada širdis tavo širdingumą ir rūpestį, nors toli nuo
pajus paskutinį gylį, ir bus po visko. Kru tavęs busiu, — priminė jai Konradas, kurs
tinę taip diegia, šiltas kraujas jau sriuva jau buvo sumanęs tuoj gryžti į Branden
per jo mėsas ir permerkia šilko apvalka burgą ir ten prašyti Ottono kokio nors
lus — ir jaunas ritieris jaučia savo gyve tikro užsiėmimo, nes ištiesų Akroj nebu
nimo galą — ir tik dabar paskutinį kartą vo kas veikti nenorinčiam įsivelti į tokį
gyvenimą koks ten buvo ištvirkusių ritiepasijudina —
rių vedamas.
— Nejaugi tu manai apleisti mus ant
Pasipurtė Šeirys, pramerkė akis ir iš
gąstyje pradėjo darytis kur jis randasi. visados? — klausė liūdnai ji.
— Taip, ponia mano, vyksiu atgal
Išbudo nabagas iš baisaus sapno, kuriame
pergyveno visą meilavimąsi su Kristina, Ottoną ir pasivesiu jo tarnybai, gal ten
nuo to kai pirmą sykį ant šio suolo atsisė naudingesnis busiu....
— Aš visados melsiuos Dievui kad ta
do. Jis sėdėjo po palmos krumu, kurios
vienas aštrus smailas lapas, vėjo judina ve laimintų ir gerovėmis apteiktų.... Sumas, badinėjo jo krutinę, ir jo sapne įsi gryši, rasi savo mylimąją, tiktai aš viena
maišė ir durklas, kuris jam širdį' vėrė, o čia lindėsiu....
Ir jai nubiro iš akių ašaros, iš ko Kon
jis negalėjo pasijudint.....
Netoliese pamatė ir Kristiną, kuri at radas suprato kad ji savo vyro nemyli, tik
ėjus vadinti jį užkandžiui, radus saldžiai | prievarta už jo išėjus, ir turi ko guostis.
— Kodėl turėtum liūdėti, tokiuose pamiegantį, nenorėjo budinti iki pats neiš
[togumuosę gyvendama?
bus.
— Aš turiu pasišalint.... užeis kas,
pamatys.... patirs tavo vyras.... — ne
rimavo Konradas, bet Kristina ėmė verk
ti ir labiau prie jo kibo.
— Braųgiausis, žinai kas atsitiko, ir
kokios pasekmės bus.... Negaliu aš likti
čionai ir laukti savo vyro, jis nužudys ma
ne.... — ašarojo moteriška ir bučiavo
įsikibus jo ranką. — Imk mane, bėgkim
Europon, ten kur nors pasislėpę gyven
sim abudu iki sulauksim... ^ / Aš turiu
daug turtų, užteks mudviem.... aš myliu
tave ir be tavęs gyventi nenoriu....
— Bet aš prasižengsiu ritieriškai do
rai paimdavas svetimą moterišką, nes visi
apie, tai žinos. Tu priguli Rudolfui....
Ir ištraukęs iš jos rankų savo ranką
bėgo laukan iš jos kambario. Kristina
puolė ant grindų ir dar norėjo sugriebti
jo koją ir sulaikyti, bet jis ir koją spėjo
patraukti ir dingo iš jos akių. Už durų
rado besnaudžiančius eunukus, kurie jo
ineinant ir išeinant nepatėmijo.

— Konradai, jaunas esi’ h' turėtum
suprasti jauną sielą: juk ne patogumai ir
ne skarbai daro žmogų laimingu, bet mei
lė, širdies patenkinimas. Nors pertekliuose ir garbėje gyvenu, bet jaučiuosi ne
laisvėje. Tu daug laimingesnis už mane,
nes, nors .neturi palocių, niekam nepri
klausai ir gali mylėti kas tau patinka ir
kur tik ką sutinki....
— Tiesa, gaila man tavęs, ponia ma
no.... Tačiau, ir aš, nors tavo akyse lai
mingas, daug, daug kenčiu.... Negaliu
mylėti ką noriu, nors tau.taip rodos....
— Juk palikai meilužę, sugryžęs ją
rasi....
— Taip, palikau, bet ar norėtum ži
noti kokiuose sunkumuose viskas dėjosi?
Ir kada Kristina klausė įtemptai, jis
apsakė jam savo meilę su Angute, su ku
ria buvo besirengęs vesti, bet buvo atskir
tas nelaisve; perkentė tas širdgėlas, nes
kita jam buvo meili, ją pamilo, bet ir nuo
tos tapo atskirtas. — Dabar vėl, — sakė
jis, — radau tave, kurią širdis mylėtų, bet
negaliu gauti, nes jau kitam priklausai.. —
Ir nuleidęs galvą atsisėdo.
Neilgai taip buvus, pajuto kaip Kris-

tinos ranka palietė jo plaukus, nubraukė
jo žandu žemyn, paglostydama, paskui per
petį nuslinko dar žemiau, ir ji šalę jo sė-*
dėdama paėmė jam už rankos, kuri buvo
atremta į suolą.
— Užjaučiu tau, mielasis, ir tikiu tu
man užjausi išgirdus mano'pasaką. ..
Konradas ramiai: sėdėjo šalę jos ir
klausė jos apsakymo: 1
— Netoli tavo nelaimė stovi nuo ma
no, drauge-mano.... Mudu abudu' lygus,
ir kaip matyt turbut jpasaulyje laimės nė
ra, nes žmonės kurie mylisi nei vienas ne-;
tenka tam kurį myli /... Dar šešioliktus:
metus eidama, aš pažinau patogų jauni
kaiti, bet žemos kilmės, beturtį, ir mudu
slaptai mylėjomės. Gyvenimą sari) sva
jonėse buvom sau sukūrę, ir viškas butų
buvę laimingai, bet mano motina susekė
ir įsakė vienam savo ištikimam tarnui tą
jaunikaitį nunuodyti.... — Tuos žodžius
kalbant, iš jos akių biro ašaros.
Dabąr Kristina, pajuto kaip Konrado
ranka jau laikė jos ranką ir švelniai spau
dė savo delne, išreiškiant jai sąjausmą.

(Bus daugiau)

KRYŽEIVIS
Tik$l

Apdaryta $1.50

knyga skubomis spausdinama, ir nepajusit kaip prabėgs laikas
ir bus pervėlu patalpinti jūsų vardą tarp kitų prenumeratorių. Ži
nome gerai kad jus knygos norėsite, ir jeigu ne dabar tai po jos iš

spausdinimo užsisakysite.

Taigi, padarykit sau tą garbę kad ir jūsų

vardas butų knygoje kaipo jos leidėjų, kaip jau darėte per kelis pra
eitus metus, ir daugumoje “Dirvos” išleistų knygų liko jūsų vardas

ant ilgų laikų.
PRISIDĖKIT prie “KRYŽEIVIO” leidėjų, kaip padarėt prie išlei
dimo kitų žingeidžių istoriškų apysakų. Siųskit savo prenume
ratas už “Kryžeivį” dabar, nes 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 mokestį — tik $1.00. Kurie no
rėsit kietuose viršeliuose siųskit iš kalno $1.50.

“Kryžeivio”
PRENUMERATORIAI

J. Krasauskas, iš Toron
to, Kanadoj, rašo: Siunčit
$1 ir prašau įtraukti mane
į “Kryžeivio” prenumera
rius; kuomet knyga bus ga
tavo prašau prisiųsti, norit
antkart visą apysaką per.
skaityti.
Patariu Kanados Lietu
viams ir bendrai “Dirvos’
skaitytojams prisidėti pri(
“Kryžeivio” išleidimo, o ga
vę knygą džiaugsitės.
Juozas Belickas iš Chica
gos rašo: Siunčiu $5; iš ji
$2 už “Dirvą”, $2 už “Žmo
nijos Istoriją” ir $1 už kny
gą “Kryžeivis”.
Jokūbas Gavėnas iš Rocl
Lake, N. Dak., rašo: Siun
čiu savo užmokestį už “Dir
vu” $2 ir pridedu $1 už kny
gą “Kryžeivis”.
A. Rūkas iš Chicagos ra
šo: Siunčiu $1.50 prenume
ratos už apdarytą “Kryžei
vį”. Nors man knygos var
das, minėjimas tų nekenčia
mų kryžeivių,- kaip kaulas
gerklėj, bet ką darysi kac
jos turinis savas. Kaip til
išeis iš spaudos malonėkite
prisiųsti.
Patricia Dyčienė iš Wes
Lynn, Mass., rašo: Siunčii
$1 už “Kryžeivį” išanksto
bijau kad nebūtų taip kaiĮ
buvo su “Baltijos Aru”, pa
sivėlinau ir negaliu gauti
Labai apgailauju, ir prašai
skaitytojų jei kas turi kac
ir vartotą, abu tomu, a:
atsiųsiu užmokestį. Man<
adresas: 12 Burns St.
Juozas Kavaliauskas* i
Dayton, O., užsimokėjo pe:
J. A. Urboną $1.50 už kny
gą “Kryžeivis”. Jis laba
mėgsta* skaityti geras kny
gas ir jomis didina savi
knygynėlį.
Klemensas Kiūrąs, Ams
terdam, N. Y., rašo: Ir a
prisidedu prie išleidinr
“Kryžeivio”, siunčiu $4.5(
iš jų $1.50 už “Kryžeivį”
$2 už “Žmonijos Istoriją
ir $1 už Sapninyką.
Ona Bagdonienė, vietinė
užsimokėjo už “Kryžeivį
$1.00.
Petras Stepšys, vietinį!
užsimokėjo $1.50.
KAS DAUGIAU?

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų
ir lotų ir Generalis Apdraudos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

ISTORIJOS mėgėjai ras sau šioje apysakoje puikios medegos apie
garsius viduramžius, kuomet Lietuviai vaidino žymią rolę kovose
prieš krikščionis užgrobikus ir Mongolus, kurie į Europą veržėsi; apie
Europos vakarų ritierių gyvenimą, ir krikščionių žygius Šventojoj že
mėj — bene aiškiausia ir tikriausia nušviestą jų gyvenimą ir veiki
mus Polestinoje. Romansų mėgėjams knyga pilna įvairių prietikių
jauno karžygio savo šalyje ir bastantis po Europą ir Palestiną — ben
drai tai yra žingeidus kurinis ir vienatinis toks musų kalboje.
TJŽSIRAŠYK1T “Kryžeivį” patys sau, prisiųsdami $1 (arba $1.50
už apdarytą), ir neužmirškit saviškių Lietuvoje ir kitose pasaulio
dalyse gyvenančių. Jie mėgsta skaityti tokias knygas ir bus jums
amžinai dėkingi. Jiems knygos dar brangesnės, nes mažai jų gauna.
Užsakymus galit siųst sykiu su “Dirvos” prenumerata, tik pažymėkit
kiek už ką siunčiama, ir visada pridėkit savo aiškų adresą. Gali išsirašyt “Kryžeivį” ir šiaip kas nori, kad ir nėra “Dirvos” skaitytojai.

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.
Kviečiame Lietuvius atsilankyti
į šią patogią valgyklą. Puikus
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

?
f

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

X baigęs Teisių Mokyklą Camberland Universitete, darbuojas su
* Teisių Ofisu advokato

* Anderson & Marriott
* 308 Engineers Bldg.
-į. kur su visais teisių reikalais
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir
X Rusai draugai kreipdamiesi turėš teisingą patarnavimą.
A-:**^**”*-***:-:—^*^*j',j**i-
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Birštono miestelį, pagal ba Patartina visiems kurie
tų iškalno apsižiūrėti ir apžnyčią ir visas mažas bakū nori turėt gerus laikus ir
sirubežiuot.
Keliautojas.
žėles, ir tą pat vakarą gry-l plačiai Lietuvą matyt, pa
žom namon.
siimti motorciklį, nes abelDYKAI SLOGA IR DU
Rugsėjo 13 d. Gryžtu į nai Europoj motorikliai ySULIU SERGANTIEM
šis ir tas
to susigraudinimo apsirgo Dykai Išbandymas Metodo Kurį KožRašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adm.
Į Biržus savaitei laiko, galu ra madoje, kaip Amerikoje
Naudot be Laiko Nuo
IihiiiiiiiiiiiĮiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiK tinai atsisveikint su namiš automobilis.
Išvažinėjau Spalių 14 d. apsivedė Al ir laidotuvėse negalėjo da nas Gali
stolio ir Nepatogumo.
Rugsėjo 9 d. nuvykau į mergės plento apžiūrėt vie kiais, nes reiks gryžt į Cle- Lietuvą skersai ir išilgai, fonsas Žintelis su Veroni lyvauti.
Mes turim metodą kontroliuot Duir norim kad išbandytumet mu
' visai greitai, ir su mažo- ka Dambrauskaite.
United States Lines ofisą nus namus, jis sakė kad la- velandą.
Velionis A. šlikta kadai snlj,
su lėšomis. ’ Nesvarbu ar jūsų atsi
J.
Ramoška,
932
Lane
st.,
jrnis
išlaidomis:
viskas
kas
Kaune ir kalbamės su vedė bai pigiai parduoda, už 50,se gyveno Akrone, S. Roda- tikime liga sena ar nauja, ar nuola
Kelionė atgal
ar tik retkarčiais, jus turit pa
ju p. Liutu. Tuo tarpu in- 000 litų, arba $5,000. Ren- Rugsėjo 24 d. □Atsisvei-1 man kainavo tai 25c už 50 užlaiko labai puikių viso vičiaus namuose; nuo suk tinė
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
meiliu nnverziovimn
rint
kokiame
gyvenat, kokis
kios
rūšies
karvelių,
sako
eina Vincas Baranauskas, dos neša 800 litų per raėne- kinau su namiškiais Biržuo-1 mailių nuvažiavimo.
tų agentų pirko sklypą že jusli amžius irklimate
užsiėmimas, jei ken
jų
labai
daug
parduoda.
Ir
vienas mano ekskursantų, nesi. Apžiūrėjęs gryžau at se ir su visais pažystamais, Rugsėjo 25 d. Kaune išmės, bet jie neišdavė jam čiat nuo dusulio, musų metodas turi
Mes ypač norim siųsti tiems kurie
kurio visą, vasarą nema- gal į Laisvės Alėją.
Į nes čia gyvendamas turėjau Į eįnu Laisvės Alėjon, sutin- ištikro matyt pas jį tų gra tinkamų raštų ant to skly ■mano jog jau nėra vilties, kuriems
jokie
kiti budai, "patentuoti durnai”
žių
paukščių
Įvalias.
Kas
ėiau. Jis svečiavosi kur Sugryžęs nusipirkau pa Įdaug draugų, ir išvažiavau i ku musų ekskursantą Antapo, ir jo byla atsidūrė teis ir kitkas
negelbėjo. Mes norim pa
■
mėgsta
karvelius
gali
gaut
rodyt
kožnam savo lėšomis jog musų
:en po Dzūkiją. Su juo sy- siskaityt “Lietuvos Aidą”, j Į Kauną, Diena graži, va- ną Murauską, klausiu / jo
me.
metodas gali paliuosuoti nuo gargžkiu užsisakėm pas p. Liu- :ir tarp sužymėtų Lietuvos žino j ant pakeliais matėsi kada važiuos atgal, sako aš jų pirkti. Butų gerai jei ' Velionis buvo ramus žmo |dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų
1
tą vietas ant laivo gryžimui Viešbučio svečių žiuriu už I žmonės |'tik bulves kasa, la-haukįu tavęs, gal dviese bus p. Ramoška parašytų Lie gus. Keli mėnesiai atgal l negerumų.
šis pasiulyjnas persvarbus pralei
tuvių
kalboj
knygą
apie
au

sti
net
vieną
Rašykit tuojau
,;gal. Po to išėjom pasi- rašyta ir -Paulina štaupįe- bai gražus laikas bulbiavi- smagiau važiuot. Na gerai,
lankėsi Akrone sutvarkyti ir naudoki! tądieną.
metodą. Nesiųskit
ginimą
ir
užlaikymą
karve

pinigų,
tik
prisiųskit
kuponą kuris
.airyt Kauno. Nuėjom pas nė,
:
musų Clevelandietė, ku mui. Vasarojai jau visų užeinam į U. S. Lines ofisą
savo reikalus.
tdlpa apačioj. Nereiks jums mokė
ažystamus Žaliajam Kal- ri pora savaičių prieš mus suvežti, tik kur ne kur dar jr užsisakėm vietas ant ‘Le- lių, ji butų naudinga, ūki
ti nei už persiuntimą.
:.e — šiaip taip užlipom į Lietuvon iškeliavo. Na, sa žirnius veža. Šiaip kiti jau viathan’ Spalių 4 d. Po to ninkams.
Teko girdėti kad S.L.A.
DYKAI BANDYMO KUPONAS
' alną laiptais, net užduso kau, reikia eit pasimatyt vasarojų kulia.
Murauskas išvažiavo Į Kal Išėjus iš buvusios Lietu 364-ta kuopa mano sutuok .. 2625H Frontier Bldg.,
su ja ir paklausinėt jos įs Ši vasara Lietuvoje buvo variją, o aš su broliu Jonu vių bažnyčios Kun. F. Alin- ti Lietuvių vaikus ir mo FRONTIER ASTHMA CO.,
me, tiek buvo lipimo.
Rugsėjo 10 d. Vėl užei pūdžių po Lietuvą svečiuo labai graži, visą laiką man nuėjau i Lietuvos operą ir skui, jo vieton atėjęs nau- kint juos Lietuvių kalbos, 77-J Frontier Bldg.
462 Niagara St.,
nu į U. S. Lines ofisą, žiū jantis. Užeinu, randu ją■ čia būnant per keturis mė- mačiau generališką repeti jas klebonas Vokietis išro- rašybos. Jeigu pavyktu su- Buffalo, N. Y.
do
Lietuviams
labai
priePrishjskit
jūsų metodą išbandymui:
kambaryje
Nr.
12.
Sma
organizuot Lietuvišką mo
riu dar dvi mano keliaunin
' nesiūs oras buvo puikus iš- ciją operos “Džiokonda”,
lankus.
Jis
sako
kad
jo
gu
buvo
susitikti
ir
pasi

kyklėlę
butų
labia
sveikinti

kės atsilankę: Paulina Kul' tisai. Užeina lietus, smar kurią neužilgo statys.
bickienė ir Ona Samuolie- kalbėti apie praleistą trijų1 kiai palyja, bet už poros Rugsėjo 26 d. Su broliu nuomone Lietuviai liko nu nas dalykas. Bet nereikia
ė; p. Samuolienė turėjo mėnesių laiką Lietuvoje.
dienų vėl sausa ir gražu, Jonu apvažinėjom ant mo- skriausti, žada kiek galint susidėti su bolševikais, nes
a savim ir “grinorką”, ku- Susitarėm dar abu nuva• važiuok kur nori.
John Jacoby & Son
torciklio visą Kauną aplink musų vientaučiams pagel tie prilindę griaus Lietuvių
'.ą vežėsi su savim į Cleve- žiuot į Birštoną, bet tą die Pataikiau parvažiuot la-■ ratu: apžiūrėjom buvusius bėt, pats žadąs mokytis darbą, o, ant gerų Lietuvių
Dry Goods & Furnishings
7036-7038 Superior Ave.
'.mdą. Jos papasakojo kad ną jau buvo vėlai, tai pa’ bai gražią vasarą, išvaži-• caro laikų fortus, visą Mic Lietuvių kalbos, ir jeigu puls nuožiūra kaipo bolše-Į
didelių verčių
jos jau vietas turi užsisa darėm “deitą” kitą dieną; nėjau visus Lietuvos kam- kevičiaus slėni, paskui pa- tas įvyktų tai butų Lietu pikuojančių gaivalų, o ta KRAUTUVE
49 metai tarnavimo jums.
viams
geriau.
Laikantis
vi

da
rimtesni
tėvai
neleis
sa-l
kiusios ir gryš tuo pat. lai Rugsėjo 12 d. Šiandieni pus savo greitu arkliu,, sukom Nemuno krantu link
I Reikalaujam Moterų pardavėjų
Musų biznis eina gerai.
vu, “Leviathan”, kuris iš■ su savo broliu Jonu nuei- Harley Davidson motorcik-■ Aukštosios Panemunės — siems vienoje vietoje galė vo vaikų i mokyklą. Reik-iI
plaukia Rugsėjo 17 d.
nam pas p. Štaupienę, visii liu. Pravažinėjau juo 7,000> labai gražios vietos; Nemu- tų palaikyt ir savo tautiš
Rugsėjo 11 d. Užeinu į trys užeinam į to paties Amerikoniškų mylių ir nei1 nas liko biskį kairėn, kran- kumą, o'jei. išsimėtys- po
Vaišnoro arbatinę, randui viešbučio restaurantą, pa- sykio nėprisiėjo taisyt ar■ tai apaugę puikiomis puši- įvairias bažnyčias tai vieni
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas
Zuzaną Čižinauskienę sui pietaujam, ir tada mudu su kelyje sugaišt iš kokio nors> mis, vaizdai tiesiog stebi kitų nematys ir užsimirš.
Nekurie prašo S. RodaFotografas
nanti.
visa savo šeimyna valgant: p. Štaupiene piškinam į atsitikimo su juo.
■ vičių gryžti Akronan ir paFOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES t
pietus, tik ką buvo atvykę: Birštoną, apžiūrėt tą garVESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.
Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėsei gelbėti Lietuviams atgauti
iš kaimo. Buvo jos du bro• šią Lietuvos vietą.
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti
savo
teises
ir
turtą
sudėtą
liai, viena sesuo ir jų mo Birštonas nuo Kauno yra ^Dirbantieji ir Seimininkės Suranda
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi
į buvusią jų bažnyčią.
tina. Visi atvyko išlydėt jąĮ kaip tik 28 Amerikoniškos
no paprastai traukiamų fotografijų. t
A:
Sunteckienė
gavo
iš
Geriausį Budą Palengvinimui
atgal į Ameriką, nes ji tąį mylios. Nuvažiavom, vaik
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. X
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- ❖
Forest City, Pa., žinią kad
dieną apleido Kauną.
ščiojam tais gražiais Nedarome puikius rėmus visokiems paveiks- T
Geliamų
Muskulų!
4
lams ir padidiname arba sumažiname fo- 4*
jos
pusbrolis,
Antanas
Šlik

Tą dieną 2:30 vai. po pie- muno krantais ir dairomės.
tografijas visokių kitų traukimų.
J
tų nuvykau į Kauno stotį Tai gražiausias vaizdas ko Reikia tik kelių centų ir 3: minučių laiko' išsitrynimui, ta, staiga mirė, palikdamas
1197
E.
79th
St.
Cleveland?
išleist savo ekskursantus ki kada esu matęs: Nemu kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių moterį su pulku vaikų. P.
“Studija su dviem parodos langais” ž
— Telefonas Randolph 3535 —
j
atgal į Ameriką. Buvo Z. nas ties Birštonu išsisuka sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- Sunteckienė norėjo važiuot
į jo laidotuves, bet pati iš
Čižinauskienė, O. Samuolie lyg koks vinkelis. Krantai
ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.
nė, V. Baranauskas, P. Kub apaugę gražiais pušynais,
bickienė. Stotyje buvo la yra gražus viešbutis, apie Viskas ko jums reikia nuo tų tenkinti.su jokiais kitais vaistais
jij muskulų ir sąnarių
bai graudus reginys: mat, pora gydymosi įstaigų; po virpančiai skaudamų 'muskulų ir palaikymui
geliančių sąnarių po sunkaus die lanksčiais ir tvirtais.
visų.tų išvažiuojančiųjų bu-I patį Birštoną eina gražus nos darbui, tai Pain-Expellerio su Jei norite, galite mokėti šimtą
j vo atvykusios motinos, bro- takai, yra puikus parkas, Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra dolerių už gydyiiią,jiuo reumatiz
lininientu, naudo mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau
■ liai, seserys, giminės, ir kai muzikantams būda, bet tą neperviršijamu
jamu nuo 1867 metų beveik visose niekas nesuteiks tokio naudingo
j visi ėmė verkt skirdamiesi, dieną muzika negriežė. Y- pasaulio yalstybėse. Jį rasite tūk ir ūmaus palengvinimo, kaip 35c.
bonka Pain-Expellerio su Inkaro
I ypač Samuolienės senutė ra parke ištaisyta tokia ce- stančių farmerių namuose, Alas- vaisbaženkliu,
kuris parsiduoda
| motina ir Čižinauskienės mentinė žuvis, iš kurios pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir kiekvienoje pasitikėtinoje vais
j motina, tai graudu ir klau- gerklės bėga labai šaltas ir miestelėnų namuose — jis visur tinėje.
Nepalieka plėtmų ant drabu
syti. Juk dabar tai jau am» tyras vanduo. Bet kai aš atlaiko savo poziciją!
žiu, nedegina ir nesudaro pusliuPain-Expelleris
su
Inkaro
vais

a žinai skiriasi....
■ atsigėriau to vandens tai baženkliu įsisunkia į odos sky kių ant odos — neturi to nemalo
kvapsnio, kaip kiti išdirbi
Prie to dar labai daug vos neapsivėmiau, nes tokį lutes, palengvina kraujo sukepi- naus
niai — bet Pain-Expelleris kuoi emigrantų tuo pačių laiku turi keistą skonį. Žmonės mą ir skubiai prašalina visus gė tikriausiai prašalins iš jūsų siste
ir skaudėjimus.
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą.
I išvažiavo į Braziliją, tokių | pasakoja kad tas vanduo limus
Garsus kumštininkai, basket- Jus jausitės stebėtinai energingu,
jauųų, gražių Lietuvaičių lyra labai sveikas. Biršto- bolo lošikai, Olympiškų ristikų taip atnaujintu ir sustiprintu.
Apgr.—No. 88
į kasdien traukia į tą ne- nan suvažiuoja visokių li- čampionų treniruotojai nėra palemtą Braziliją sau laimės gonių ir tuo vandeniu gyi jieškot, bet dauguma sutin dosi, taipgi ima visokias vo
Prospect 2420.
ka ten tik skurdą ir vargą. nias. Išgėrėm ir mes po
THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Išlydėję visus Amerikie- puodukų to vandens, tik ne
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJ Al
y čius ir Brazilijon kėliaujan- žinia kiek sveikatos iš jo
Perkraustome
visokias mašinas, bankines. šėpas ir kitus
I čius, abu su Kauniečiu Gru- gausim.
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiam.
I ibinsku nuvykom ant Uk- Po to dar apėjom pati
3400 St. Clair Ave.
Cleveland, 0.
Sargybiniai savo paskirtais laikais, jauslin*
gi elektriški varpai, konkreto ir plieno sie
SERGANTI ŽMONES
nos,
saugoja jūsų vertybes per naktį šios
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI
DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Society moderniškose saugiosiose šėpose.
«Dr. Smedley, garsus Specialistas
CĮ] Dabar dar dadedama naujų populiarių di
su 45 metų pasekmingu medikaliu
patyrimu, naudoja naujausius Euro
dumų baksukų. Renduojama jos nuo $3
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia
stebėtinas pasekmes gydyme visokių
ir brangiau į metus, sulyg baksuko didumo.
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
Mažos lėšos mokėjimui už tai kas užtik
gų ir kitokių su tuo bendrų.
Illi
Egzaminavimas su X-Ray mašina
rina jums visišką apsaugą ir suteikia ramy
ir kitais budais yra beskausmis ir
tokis tikras lead negalima padaryti
bę turint minti kad vertybės apsaugotos.
klaidos pažinimui jūsų ligos, Krau-

Į

KELIAUJANT PO
LIETUVA

I

Akrono Naujienos

A. S. BARTKUS

PER VISĄ NAKTĮ

ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi
išegzaminuoja.
Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neužDr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik visos 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
❖

*
T
ž

10406 Euclid Ave-

Karoptw E. 105th St.

Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
Nedčldieniais nuo 10 iki 1.

Visit Niagara Falls, Canada and
the East via C & B Line Palatial Steamers

Incorporated 1849

WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night's ride on beautiful
J-ake Erie. C&B Line Steamers are magnificent floating hotels with large com
fortable staterooms, excellent.dining room service and courteous attendants..
Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE”
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Cleveland and Buffalo Division

Cleveland and Pt. Stanley, Can., Div.

Each way, every night, leaving at 9:00
Daily service, leaving Cleveland. 12:00midp. m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.)
night, arriving Port Stanley, 6:00 a.m.,
May 1st to November 15th.
June 29th to September 7th.
Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
'$4.50 one way - CLEVELAND to BUFFALO - $8.50 rd. trip
New Low*
Autos Carried $6.50 and up
Fares I $3.00 oneway—CLEVELAND to PT. STANLEY-$5.00 rd. trip
L
Autos Carried $4.50 and up
Write for details on alt expense tours to Montreal, Quebec and the
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY
East 9th Street Pier
Cleveland, Ohio

in the dTity uf ©leveland
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D I R V
I to įvairiausi gandai ir bylos
na, Vitebskietė Marė. Prie'ant arklio sėdėdamas.
dinosi “Šventužuolė”, o eže
galo laukiama su dieliausiu Tarabildžių kaimo prie pat 1905 metais J. Milaknis
rą vadindavę “Algirdis”.
ežero randasi kalnas, kurį iš Salų buvo parsigabenęs
Šis miestelis randasi Ro Senovės Lietuvių- laikuo■ įdomumu.
kiškio apskrityje, 21 kilo se ant salos buvę milšiniš- Pral. Olšauskas teisme vadina “Raganų kalnas”, lovį į kurį guldydavę “nusi- tLo_ 
metras į pietus nuo Rokiš ki ir seni aržuolai, po kurių pasisakė esąs 62 metų am Baudžiavos dar laikuose jį kaitusius” darbininkus.
NAUJAS IŠEIVYBĖS LAIŠKAS IŠ LIETU kio miesto, Miestelis stovį priedangą vaidilos ir vaidi žiaus, turi 76 ha. žemės, ma vadino “Jadvygos kalnas”. vyje buvo išpjaustyta kry
ant salos dideliame ežere, lutės kūrendavę amžiną ug lūną ir lentpjūvę. Nors pa Mat, eina padavimai, kad želiai ir ruoželiai. Kryželių
VOS
ĮSTATYMAS
tik iš vakarų pusės galima nį, Ežeras buvęs turtingas prastai kunigo sutano ne apsivedęs Jogaila su Lenkų buvo 87, o ruoželių 431.
be vandenio įvažiuoti. Vi rainais, o prie pat ežero vilkėdavo, teisme buvo į ją karalaite Jadvyga ant šio Kryželiai reiškė kad tame
(TĄSA NUO l-MO PUSL.)
Lietuvos ministerių kabi
sa sala užima apie 30 hek kranto augęs milžiniškas įsivilkęs ir ant rankos turi kalno praleidęs pirmąsias lovyje toks skaičius žmonių
tarnaut
ir
užsienį,
nes
tech

netas priėmė naują išeivy“medaus dienas”. Kada jau nukankinta mirtinai, o ruo
tarų
žemės. Dirbamos že miškas, kuriame veisėsi vil praloto žiedą.
bės Įstatymą. Iš Lietuvos nišku atžvilgiu jie nei kiek
mės nedaug, didžiausią da kai, lokiai ir kiti žvėrys. Motorciklių lenk tynęs. i išdygo krikščionybė, su lai želiai, kad tiek dar išlipo
nemenkesni
kaip
užsienio.
kasmet išemigruoja arti 20
Dabar giria randasi tik ko-lI Lietuva, neątsilikdama nuo ku dvasiškija viską pakeitė. iš lovio gyvi. Todėl tokioj
Antroje vietoje stovi spi lį užima sodai ir trobesiai.
tūkstančių.
kie trys kilometrai nuo Sa kitų kraštų, ruošia motor- Kalnas virto “Raganų kal padėtyje būdami žmonės
Čia
randasi
medinė
baž

Emigracija yra nepagei rito varyklos, kurių yra 70.
lų,
Miškas turį keletą dę- ciklių pirmenybes. Pirmą nu”, net ant jo buvo sude nešė baisią naštą, o ypač
nyčia,
kuri
buvo
pastatyta
daujamas reiškinys, bet jo Spirito varyklos yra atski
sėtkų
ketvirtainių mylių ir vietą užėmė Paulauskas ginta 120 “raganų”. Pas moterys, kurios ir sirgo hisdar
-baudžiavos
laikuose.
pašalinti negalima ir tenka rų biznierių rankose, gi
vądinasi
“Skapagiris”. Vo motorciklių B. M. W., nu kutinės ant šio kalno buvo terija. Kvaila dvasiškija
Per
karą
Vokiečiai
šovi

degtinės valstybės rankose.
su> juo skaitytis.
kiečiai iš šio miško išvežė važiuodamas per valandf i sudegintos dvi seserys Mul- jąs įtarė raganomis ir de
niais
buvo
bąžnyčią
apardė.
Valstybei negalint šito 1928 m. spirito buvo paga
medegos vertės apie 20 mi 130 kilometrų. Pažymėtini vinaitės iš Tarabildžių. Jų gindavo kaipo tokias.
Dabar atitaisyta.
kraujo tekėjimo visiškai minta 18 milijonų laipsnių.
lijonų markių. Dabar ir j kad Paulauskas dalyvavę giminės dar tebėra gyvi. 1885 metąis ežere prigėRandasi
puikus
dvaro
užkirsti prisieina žiūrėti 1 Alaus gamyklų yra 14.
Rygoje ir kitų užsienio mie “Raganų” degimine daly ręs kunigas su Švenčiausiu.
trobesiai,
kurie
prigulėjo
kad jis ne didėtų ir sveti Saldainių fabrikų Lietu
stų lenktynėse ir visuomet vavę kunigai ir. svietiškoji Dabar kožną metą- ežere
:
bas,
jis
galėjęs
ją
nusivežgrafui
Prezdeckui.
Tuose
mame krašte nežūtų. Ki voje yra 82. Stambesniuo I rūmuose dabar randasi kle
vyresnybė.
I prigeria po žmogų, ir tamti Šveicarijon ir nustumti perimdavo pirmą vietą.
tose šalyse kur emigracija se fabrikuose dirba po 200
Kodel Salų ąpielinkėj bit Į sūneliai sakb jog reikalinLenktynės buvo ant Ukbonija
ir
Mergaičių
Ūkio
ir
kur
nors
nuo
uolos
ir
visa
ypač didelė, kaip Italijoj, darbininkų.
mergės plento,
vo daug “raganų”, žinant ga nuskendęs Švenčiausis
Ruošos mokykla.
istorija bąigta.
yra specialės didelės Įstai Begalo dideles reikšmės
j
ten vilkai veisiasi ir iš ten aplinkybes nesunku įspėti. pagarbinti.
Bet
yrą
svarbių
įrody

Pačiame
miestelyje
ran

turi vietos ir užsienio rin
gos emigracijai globoti.
jų paplūsta net po visn Lie-.- Salų dvarponis buvo sužvėPetras Kriukelis.
mų
kad
jis
gal
ir
yra
kaltas.
dasi
tik
viena
bendrovės,
Taigi ir Lietuvoje sten kai 1923 m. pastatyti šal
rėjęs, savo baudžiauninkus
krautuve. Gyventojų turi, Pav., kai jis bėgo iš Biršto- tųvą.
giamasi sukurti tokią glo dytuvai. Šie šaldytuvai imainydavo ant šunų. Kiek Lietuvos Lietuviai ateina į
Saloje
buvo
Algirdo
rū

.
no,
jis
buvo
labai
nervuotas
įskaitant
ir
kursistes,
porą!
bą. Lietuvoj buvo išleistas rengti moderniškai ir tik
ir jei šoferis sustabdydavo i mai, kuriuose jis apsistoda vieną naktį turėdavo ateiti i Sanitariškas Lietaus
1922 m. išeivybės įstaty jų dėka Lietuva gali eks šimtų.
automobilį jis išsigandęs vo medžioklės laikę. Į Ta- pas jį dvi jaunos mergai I MAUDYNES. - 25c.
Vieta
yra
bene
gražiau

mas. Bet jis buvo persiau- portuoti užsienin jau ap
klausdavo:
“Kas sulaikė?” raldžių pusę yra žymė per tės, kurias ponas gėdinda | 921 St. Clair, arti E. 9th St.
sia
visoje
Lietuvoje,
tą
pri

ras ir netobulas. Prisiėjo dirbtus mėsos produktus
Be
to
jo
rankos
buvo sužei ežerą kad senovėje butą pi- vo. Tebėra dar ir dabar tos
pažino
net
senovės
didžiū

KARŠTOS IR ŠALTOS
Reikia pažymėti kad Lietu
jį išplėsti ir patobulinti.
stos,
kas
rodo
kad
nužudy limo. Tas pilimas vadinda- liepos į kurias įkeldavo i SHOWER BATHS 25c
nai.
'
J.
Milaknis,
kuris
mi

Naujas įstatymas turi 26 voje veikia 25 skerdyklos,
davos “Martakis”. Tą ke baudžiauninkus, o ponas sujaudina žmogaus energiją ir su
toji dar priešinosi.
straipsnius vietoj 23 sena aptarnaudamos vietinę rin rė 1906 metuose turėdamas
(52)
lią
per ežerą įsakius pada šaudydavo juos gegutės teikia sveikatą.
Kaip
byla
baigsis
sunku
121
metus
amžiaus,
pasa

me Įstatyme. Naujame įs ką.
1246
Superior
ąve.
vietoje.
Mišių
klausydavęs
ryti
pirmoji
Algirdo
žmokojo buk senovėj Salai va- pasakyti. Po miestą vaikši Kiaurai į 1243 Payne ąve. arti E. 12
tatyme labai sustiprinta iš- Odų pramonė. Odų fab
rikų yra 139. Apdirbimo
eivybės biurų priežiūra.
Kad butų iš ko patenkin centras — Šiauliai — dar
ti teisėti emigrantų reika prieš karą plačiai pragar
lavimai ir paj ieškojimai, sėję. Karo laikais kalba
$
emigracijos biuras (agen mos įmonės buvo visos su
i
tūra) sudeda valstybės iž- naikintos, mašinos išvežtos.
dan 25,000 litų (senas įsta Dabar tie fabrikai atstaty
tymas reikalavo 14,000 lt.). ti. Dviejose įstaigose dir
Established 1879
Emigracijos įstaigų vedė ba po 300 darbininkų (prieš
jais gali būti tiktai Lietu karą dirbo po 500). Vidu
Richman’s metodos yrą nepaprastos
tinio didumo įstaigų yra 8,
vos piliečiai.
B
sų'
z
\
po
50
—
70
darbininkų
kaip
ir Richman’s Rubai. Mes paga
Įstatymas globoj a.^vi^ą.
laiką emigrantą ir kelionė Prieš karą Lietuvos išdir
minant tuksiančius siutų ir ploščių,
binio odos buvo parduoda
je.
kasdien, musų nuosavose dirbtuvėse
Vidaus reikalų ministeri mos Latvijoj, Rusijoj, Len
, , , parduodam juos per musų nuosa
kijoj
ir
kitur.
Jos
stengia

jai pareikalavus emigraci
jos įstaiga turi kas metai si atgriebti savo senąsias
vas 40 krautuvių, be tarpininko pelno.
pargabenti į Lietuvą atsi rinkas, bet šiuo laiku kiek
Didelės daugybės gamyba duodą gali
dūrusių varge < emigrantų sumažino savo darbą ir
mybę
naudoti brangias materijas . , .
prieškarinių
rezultatųdar
dalį nemokamai .ir dalį už
nepasiekta.
pusę kainos.
glim užlaikyti gabiausius madų nustaKurstymas žodžiu, raštu Kitos įmonės, kaip muilo,
tytojus ir gaminimo talentą . . . duoar paveikslu emigruoti yra žvakių, šerių, ragų, aptar
da
jums stilių, pritikimą ir rusi ko kibaudžiamas iki 1000 litų ar nauja tik vietinę rinką iri
taip nepasiekiama už $22,50.
ba dviejų mėnesių arešto. tai dar nepilnai.
Kas leidžia melagingas
SIUTAI . , . vilnoniai, suktų, chepaskalas apie naudingumą Olšausko byla. Spalių J
emigruoti gali būti nubaus-^ d. prasidėjo pral. Olšausko
viots įr cassimeres visuose gražiuose
tas iki vienų metų kalėji byla. Šia byla susidomėji
stiliuose del vyrų ir vaikinų . . . vėmu. Kas verčiasi tuo, kas mas begalo didelis, nes jos
liąusiosę SpąĮvose rudų, slyvinių, pilskelbia nebūtus dalykus, I pasiklausyti atvyko daugy
neteisingas žinias ar varto-1 bė žurnalistų iš užsienio.
kų ir mėlynų . . . mieros pritaiky
ja laitas apgaulės priemo Bet žurnalistus apvylė. Tei
to? aukštiems, trumpiems, ploniems,
nes sugūdymui emigruoti singumo ministeriui p. Ži
riebiems įr reguliaręms figūroms kuogali būti nubaustas kalėji linskui pareikalavus byla
eina
prie
uždarų
durų.
atsakančiausia.
mu iki dviejų metų. Jei
tuo budu taps sunaikintas Kaltinamo akto esmė to
PLOŠČIAI , . . puikus camel’s plau
emigranto ūkis, bausmė ga kia: 1928 in. Rugsėjo 16 d.
li būti pakelta iki trijų me Birštone' rasta pasmaugta
kų ir llamą vilnų mišiniai rusvi, pilkį įr
tų. Už karių prikalbinėji Ustijanauskienė. Apie kak
mėlyni . . . tweeds, pląids, herring
mą bausmė gali būti pakel lą buvo apsukta keletą kar
bone įr paprasto vienodo audimo tvirtų virvė ir aplinkui aplau
ta iki šešerių metų.
tose spalvose.
Už prikalbinėjimą emig žyti . krūmai. Buvo mesta
ruoti moteris tikslu jas pa kaltinimai įvairiems asme
Kpžnas Siutas, Ploščius a' Tuxc lo Siutas
naudoti paleistuvybei nu nims, kol pagaliaus apsisto
Kokį Pasirinksit, Visada
ena Kaina.
matyta bausmės iki šešerių ta ties pral.’ Olšausku, nes
metų kalėjimo. - ' ' “L.A.”. jis pasmaugimo dieną stai
ga apleidęs Birštoną, .atvykęs į Kauną) iš čia greituo
ju traukiniu išvažiavo į Pa
langą.
Nužudytąją pralotas ge
rai pažinojo, ir sakoma kad
iš jųdviejų gimęs sūnūs. Ta
gĮg
čiau Olšauskas sunaus ne-Į
prisipažysta, ir siūlo vals
tybės gynėjui 100,000 litų
jei jis įrodys kad tai jo sū
nūs.
Trys Cįeyelando Krautuves
Olšauskas teisme gana
sumaniai ginasi. Jis sako
725 EUCLID AVENUE
PROSPECT ir ONTARIO
5716 BROADWAY
kad jos nesmaugęs, nes tai
esą visai nekultūringas dar?
Broadway Krąutųvė Atdara Vakarais ū 9 Valandai.
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SUNAUS, KAPT. ANTANO
KUNCAIČIO, MANO BRO
LIUI PRANUI IR ONAI
KUNCAIČIAMS
i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.
VILKAVIŠKYJE.
Tel. Randolph 1476 IĮ
Šiuomi išreiškiame užuojautą
del tokios netikėtos mirties jū MAROTTA RUOŠIA DIDELES
. NAUJAS VARDAS.. Lietų-I
sų sūnaus Antano, kuris žuvo
IMTYNES
Svarbus Lietuviams plataus" Clevelando susirinks tą .eidamas
Vių banko vardas, iš bizniškų
kareiviškas pareigas
Šį penktadienį, Spalių 25 d.,
vakarą ir pasirodys kad ir pa
priežasčių, tapo pakeista į tin
Pranešimas
tys įdomaujasi tuo kas svarbu Rugsėjo 19 d. Išlėkus iš Kau miesto auditorijoj ruošiama im
kamą visiems šios srities gy- j
munis ir- visoms kitoms mažu no orlaiviu link. Klaipėdoj, su tynės, kuriose dalyvaus Lenkų
ventojams, svetimtaučiams iri Šiais metais Clevelande tapo moms' Clevelande.
"kitu lakūnu, Leit. Vedeika, lėk čampionas Stasiak su Sherry
sutverta tarptautinė organizaAmerikonams, i sekanti:
I.. K. Darželio Sąjungos tuvui užsidegus abudu nukrito kaipo svarbiausi to vakaro imcija po vardu Civic Progress
THE LOYAL SAVINGS &
Prakalbų Rengimo Kom. ir sudegė. Nelaimei ištikus, tikai.
LOAN ASSOCIATION.
League, Šios organizacijos tikant rytojaus mes matėm Ame
Kiti to vakaro imtikai bus
Iki šiolei kitų' tautų žmonės s)as yra suviėnyti tautines marikos laikraščiuose tą žinią, tik Rogaski su Martinsonu ir treMaskaradų balius.
Antra a. a.' Antano pavardė buvo ne- čia pora lengvųjų.
manė kad ši įstaiga yra ąpsiri- žiimas į vieną stiprų 'kūną, kaip
bavus tik vieniems Lietuviams. iš kultūrinės ir dvasinės pusės, dienio vakare. Spalių 29 d.,
taip paduota ir nenorėjom ti
rapijinėje salėje ruošiama ka- kėt, iki nepamatėm “Dirvoje’’
Viskas pasilieka po senovei, tik taip ir iš politinio atžvilgio.
SHIKAT LAIMĖJO
bamoterų
maskarado
talikių
Kultūrinė ir dvasinė puse pa-į
parašyta kad tai žuvo Kapito
Pirmadienio vak. New Yorsireikš Įrengiant tautinius dar litis. .
nas Antanas Kuncaitis, kurio ke buvo surengta imtynės Prubrolis yra Clevelande.
Naujos parapijos balius pasi želius miesto parke, kuriuose
su Lietuvio Ričardo šikato su
Tą žinią pamačius, suskau Rusu Vanka Zelesniak. Po 22
sekė. Pereitą sekmadienį Lie kiekviena , tauta turės progos
jaunimo
339-ta
kuopa
parodyti
savo
tautinę
kultūrą,
tuvių naujai organizuojamos
rengia didelį maskarado balių dėjo mums širdis kad tai ma minutų Rusas taip, buvo sumal
Collinwood’e parapijos komite į savo dailę ir kuo prie žmonijos
js salėje ketvirtadienio no brolio sūnūs žuvęs. Tuoj su tas kad daugiau imtis negalė
tas surengė puikų vakarą, pub kultūros prisidėjo.
vakare,
Spalių 31 d., pradžia siėjom su jūsų sunum 'Pranu ir jo. Zelesniak sykį išpuolė per
Jau per trumpą laiką į šią
likos buvo kupina Lietuvių sa
7
:30
vai.
Bus gera muzika, už a.pgailavom- jo nelaimingos mir virves ir smarkiai užsigavo, už
lė. Matyt tas sumanymas tu organizaciją inėjo trylika at kostiumus bus dovanos.
Ne- ties. Rodos matėm kaip patys tai imtynės sulaikyta ir šikat
tėveliai verkia savo mylimo ir pripažintas laimėtojau.
ri visuomenėje didelį pritarimą. skirų tautų. Lietuviai taipgi
atsilankytii seni
prisidėjo
ir
šiam
tikslui
likosi
brangaus Lietuvai» sunaus. Su
Svečių matėsi ne tik vieti
ir
jauni,
ne§
tai
bus
linksmas
Pastarose dienose .New Yormumis apgailavo ir jūsų duktė, ko valstijos atletų komisija
nių bet‘ir iš kitų miestų: buvo suorganizuota Lietuvių Kultū gražus “uždusimų balius.
rinio
Darželio
Sąjunga,
kuri
Pranė,
negalėdami
susieiti
su
iš Akroho, iš Lorain ir iš Pennoficialiai pripažino šikatį sun
susideda iš draugijų atstovų-.
jumis bendrai pasidalinti tais kaus svorio imtikų čampionu,
sylvanijos.
Aštuoniolika
Clevelando
Lietu

Klubo prakalbos. Amerikos širdies skausmais.
Programas buvo gana gra
o Gus Sonneri'bergo, kuris atsi
Ką padarysi, brolau, kad mu sako su daugeliu imtis, neprižus. Suvaidinta veikalas “Meš vių organizacijų jau prisiuntė Lietuvių Piliečių klubas rengia
ka”, pp to buvo kalbą apie blai atstovus.. Darbas pradėtas ir prakalbas Spalių 29 d. Lietuvių sų toks’ likimas, atskirti vieni pažysta, nors tas pereitą žie
vybę. Dzimdzių kvartetas gra aina visu smarkumu. Daug salėje, kuriose duoda progos į- nuo kitų.
mą nugalėjo oficiali čampioną,
Tegul buna Antanukui leng- Strangler Lewis.
žiai dainavo. Jonas žvairaitis biznierių jau prisidėjo aukomis vairiems kandidatams pasireik
prie
Darželio
kūrimo.
Visų
tegul
va Lietuvos žemelė, o jus
su J. Luiza grojo smuikomis
šti savo mintis.
Spalių 22 d. Brooklyn, N. Y.,
suramina Aukščiausias, visu
duetus. J. šeštokas dainavo su yra noras kelti Lietuvių vardą
svetimtaučių
akyse.
Tėvas. To velniam jūsų sesuo Juozas Komaras ėmėsi su Ge
"balalaikos - pritarimu.
žinovai
Povilas Vasiliauskas, sugry- Ona ir švpgeris Justinas Peč- orge Hagen. Pasekmių nepa
sako kad tai buvo jo- paskuti
Spėka ateivių rankose
tyrėm.
žęs
iš Lietuvos, apsilankė St.
nis pasirodymas prieš apsivediClevelando tautinės mažumos Louis, Mo., Kansas City, Kan., kaičiai, 6028 Superior avenue,
Cleveland, O.
mą, arba jaunystės pabaigtu sudaro arti 75 nuošimčių šio
SARPALIUS SU SOJĮJNENvės. A. S. Kulbickas sulošė mesto gyventojų, tai yra dau Chicagoj ir Detroite ir sugryžo
BERGU
į
Clevelandą.
girtuoklį, atliko labai gerai; jo giau negu pusė, o miesto valKansas City, Kan. — Spa
Kinsman vistu rinkoj gaisre
dainos. publikai patiko. Ant ga iyme tvarką veda beveik tik
lių 17 d. čia Įvyko imtynė Ka
sudegė 700 vištų.
lo sudainavo keletą dainelių ir vieni taip vadinami “šimtapro
Balsavimams šį rudenį užsi rolio Sarpaliaus.su Gus SonHimną maišytas choras. Po to centiniai“ Amerikonai, kurie CHARLES CAVANO registravo 149,000 piliečių — nenbergu, kuris apsišaukęs pa
buvo šokiai.
tie tik kad nesirūpina tautinių
Advokatas Charles Cavano apie 20,000 daugiau negu pir sauliniu čampionu. Sonnenberg
Muzikantąi griežė daug Lie mažumų reikalais, bet dar ban yra jaunas Italų kilmės kan miau miesto tarybos rinkimuo pirmu kartu nugalėjo Sarpatuviškų šokių, matyt rengėjų do jas kaip galint išnaudoti,' o didatas į miesto tarybą iš tre se užsiregistruodavo.
lių Į 38 minutas, antru kartu
įsakyti, kas jauniems ir ge paskui apšauki “forėigneriais’’. čio distrikto. Jis iš pat jaunu
Į ip minutų, naudodamas savo
niems patiko.
tat šios organizacijos uždaviniu dienų tarp Lietuvių augo ir su
paprastą galva mušimą j kru
Kaip matosi naujos parapi yra tą klaidą atitaisyti ir išrei Lietuviais sykių mokyklas lan
Julius M. Kovachy
tinę.
jos organizatoriai dirba ne pa kalauti kiekvienai tautai pri
Kitose porose: Niek Lutze
kė, gyvendamas senoje Lietu
sigyrimui bet (išteisybės. Rep. klausančių teisių. Iki šiol Lie vių kolonijoje. Dabar irgi su
laimėjo prieš Wilcox, Fischer
tuviai neturėjo jokios reprezen Lietuviais gyvena ir draugau
su Edwards išėjo lygiomis, Lee
Wycoff nugalėjo ThompsOną.
Lietuvių Moterų Klubas tu tacijos miesto valdyboje. Ran ja naujoje musų kolonijoje.
, šias imtynes, matė ir Povi
rės draugišką vakarėlį penkta dasi ir daug kitų, kaip Rusai
Jis, gimė Braddock, Pa., Rug
las Vasiliauskas, “Dirvos’' ad
dienio vakare, Spalių 25' d., nuo ir kiti, kurie taipgi buvo pra sėjo 10, 1902 m. Tuoj po te
7:30 vai., Onos Pečkaitienės žiūrėti.
ministratorius, kuris po sugryjo tėvai persikėlė į Clevelandą
Turint tarp mažumų vieny ir jis čia užaugo ir išėjo' moks
žįmo iš Lietuvos čia .lankėsi su
namuose, ■ 6028 Superior avė.
tūlais reikalais.
Visos narės kviečiamos atsilan bę galima iškąlno pasakyti kad lus. Teisių mokslą baigė Ohio
kyti.
Dalyvaus kalbėtoja iš miesto valdininkai turės skaity State Universitete ’ir' Cleveland
RISKO SUMUŠĖ MALQNEY
Progressive Government komi tis, nes čia bus stiprus frontas, Law school. Baigęs mokslą ir
Spalių 22 d. Clevelande įvy
teto apkalbėti ateinančius rin kuris galės atsispirti prieš nu išlaikęs kvotimus praktikuoja
ko kumštynės vietinio Johnny
kimus.
Pirm. sidėvėjusią Amerikoniškų poli teises savo ofise '415 Schofield
tikierių mašiną. Nes balsavi bldg.
Risko su Bostono Airiu Malo
mo laiku yra visų lygus balsas.
ney, kurį Šarkis yra sumušęs. ■
Jis yra nepriklausom'ingas
Pranešimas. Collinwood Lie
Civic Progress League ekzeRisko, apsidirbo su Maloney
tuvių R.-K. nauja parapija ren cutiyis komitetas, kurin ineina jokiai partijai ir yrą remiamas
Kandidatas ant Teisėjo Į
antram raunde.
gia gražų vakarą su dainomis, iš kiekvienos tautos po du at Civic Progress Lygos ir kitų
Municipal Court.
Po ano sykio kai Šarkis jį
prakalbomis ir kitais pamargi- stovu, Spalių 16 d. vienbalsiai žymių įstaigų.. Jį taip pat paJulius M. Kovachy yra 36 m. sumušė, Maloney vis turėjo
sižadėjo
remti
Amerikos
Darnimais. Tėmykit tolesnius pra nutarė remti tiktai tuos atsto
amžiaus,' ir gy vena su savo mo
nešimus apie tai.
Kom. vus į miesto valdybą kurie yra bo Federacijos Clevelando sky- tina 13513 . Cormere avė. Jis vilties atsigauti tarp sunkiųjų,
bet nesiseka.
rius.
pasireiškę bei jau pasirodę darDauguma Lietuvių gyvena paeina iš. šeimynos kurioje vi
Vieša padėka. Tariu malonų bais kad jie yra prielankus tau- Trečiame Distrikte ir kurie jį suomenei tarnavimas yra tra
ačiū mano draugėms ir drau tinėms mažumoms ir jų ide- parems ras sau tinkamą dran dicija. Tas tęsiasi jau keletą
gams už surengtą man sutik joms.
gentkarčių. .Jo tėvas buvo par
ga.
tuvių puotą, sugryžus iš Lie
sižymėjęs teisininkas ir narys
Politiškos Prakalbos
tuvos.
Dėkui sumanytojoms,
Vengrijos parliamento. Jis vė
Artinantis miesto valdybos ir
rengėjoms, pp. Murauskams,
liau pastojo pastorium, turėjo
NAUJI
REKORDAI
teisėjų
.rinkimams,
kiekviena
Leskiams už taip didelį trusą,
kelias parapijas, tarp jų ir Cle
Skubėkit atsilankyti “Dir velande, per 26 metus.
ir visiems kurie kuom nors pri tauta buvo prašyta prieš rinki
Duokit išvalyt ir išprosyt se
vos
”
krautuvėje;
gavbme
pui

sidėjo ' ir dalyvavo. Dėkui to mus surengti nors vieną politi
Julius M. Kovachy mokinosi
vakaro vedėjai, artistei S. Grei- nį masinį susirinkimą, kuriame kiausių naujų rekordų, kokių Wallingford High School Con- nus rubus ir išrodys kaip nauji.
• čienei, kuri savo sumanumų butų pakviesti tik tie kandida savo gyvenime neturėjom.' Tai neetieut valstijoj, Tą baigęs Pasinaudokit musų žema kaina:
tai kurie užtaria bei užtars tau Olšausko su Vanagaičiu duetai, stojo į University of PennsylVyrams
daug vakarėlį pagražino.
Šis vakarėlis pridavė man tinių mažumų reikalus, bei tų taipgi Mahanoyaus Mainerių vahia, kur gavo Bachelor of Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
daug malonumo ir vilties prie mažumų kandidatai kurie eifia Orkestro įgrajyti su dainomis Science laipsnį. Paskui įstojo Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
ir muzika. Puikesni už “Lietu į Cleveland Law School ir bai Siutas išprosyt ......... .45c
Clevelandiečių, kurie nepamir. Į kokią nors vietą.
Lietuvių Kultūrinio Darželio višką Vęseilę” ir už kitus pir gė garbingai 1922 m. Tais pat Kelnės išprosyt ................... 20c
šo mane atsisveikinę ir išlydė
ję Lietuvon. Ten būdama ir gė Sąjungos atstovai matydami miau išleistus rekordus.
rr.e-tais išlaikė kvotimus ir sto
Moterims
Taipgi kas nori 'gali gauti ir jo praktikuoti teisių.
rėdamasi gražia tėvynės gam tame svarbą nutarė tokį masi
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50
“
Vešeilių
”
.
nį
ūlėtųvių
susirinkimą
įrengti,
ta nors negalėjau dalintis su
Laike mokinimosi teisių mo- Šilkinė dresė išvalyt ir
L. K. D. Sąjungos susirinki
čia likusiais draugais mintimis,
kyloj Clevelande jis dirbo kai
išprosyt ............ 1.50
bet juos vis prisiminiau. Gry- me Spalių 18. d. paaiškėjo kad
no Miesto Chemikas del Cleve
John L. Mihelich
žus gi atgal, galėjau pateikti politiškos prakalbos jau rengia
lando, analizuodamas vaistus,,
Rudeniniai Siutai
visiems, naujų, gražių minčių mos vietos pilietiško klubo. No
Lietuviams žinomas advoka maistą, 'etc., ir liudydavo kaipo
Taipgi kurie ruošiatės Įsigyt
anie musų mylimą šalelę, ir sy- rėta susitaikyt sykiu rengti, tas, John L. Mihelich, dabarti ekspertas tuose reikaluose tei Naują Siutą pasinaudokit musų
Au vėl su savo draugais džiaug bet nekuriems klubiečiams at nis miesto, tarybos narys, vėl smuose.
žemomis kainomis. Niekad dai
tis.
Paulina V. štaupas. sisakius bendro turėti su Dar stato kandidatūrą į tą vietą iš
Baigęs Teisių Mokyklą, -jisai taip pigiai nebuvo siuvama!
želio komisija, L. K. D. Sąjundar
studijavo
įsigijimui
Mastei*
I gos komisija pasiryžo rengti Trečio Distrikto ir prašo savo
1276 Addison Rd.
Pereitą penktadienį dienraš savo vardu didelį mass mitin draugų Lietuvių paremti jį pa of Law laipsnio The John Mar
tis Plain Dealer patalpino ilgą gą (Lapkričio 1 d., kad duoti statant prie jo vardo numerį 1, shall Teisių mokykloj.
Telefonai:
Penn. 2.107
1923 m. jis buvo nuskirtas
aprašymą Lietuviškų valgių it pre gos išgirsti kiekvienam ir laike balsavimų Lapkričio 4 d.
Namų Penn. 2715J ■
jų gaminimo ir atvaizdą Ago- kiekvienai tų atstovų kalbas, j Jis yra vienas iš visų tautų Policijos Prose'kutoriaus pagelį tos Grigienės jos virtuvėje, kur kurie yra, ir bus Lietuviams remiamų kandidatų, pats yra binįnku. Keturi metai vėliau
PARDAVIMAI
City Manager Hopkins paskyrė
ateivių tėvų sūnūs.
paveiksle prie pečiaus stovi ir
jį Vyriausiu Policijos Prosekupati straipsnio rašytoja, Mary
PARSIDUODA
Taigi masinis Clevelando Lie15617 St. Clair avė., Cigarų, Sal
June Burton. Straipsnis uzi-iįllYb] susirinkimas ivyks penk
Oras persimainė. Visą sa- torium. Toje vietoje jisai su dainių
ir mokyklos reikmenų krau
ta pusantros spaltos, paveiks- fadįebio vakare Lapkričio-No- vaite buvo šilta, 'bet trečiadie sidūrė su bent 300,0'00 įvairių tuvė, garantuoja
$500 savaitėj. Ge
las per tris-spaltas, apie spnn- vembcr j
nuo 7:30 v„ Lie- nį po nakčiai užėjo vėtra ir at luomų žmonių. Visose vietose ri kambariai greta, nėra kompetici
jisai
tarnavo
garbingai
ir
ga

jos. Parsiduos pigiai.
dzio ilgumo.
_
tuviu salėje, kur apart kandi- šalo, trečiadienio vakare pra
vo pagarbą tarp advokatų ir Taipgi parsiduoda kita gera tokią,
Poni Grigiene yra Dirvos datp kaib-s Lietuviams gerai dėjo rodytis sniegas.
pat krautuvė ant Fulton Road, $50
bendroves nare ir gera rėmėja.
jr labai Lietuviams pa.
Iš Medical Arts budinko iš paprastų žmonių kurie turėjo į mėnesį rendos. Klauskit ZimerUžlaikau dideli rinkinį rašomų j lankus teisėjas Bradley Hull, 17-to aukšto per langą iššoko legalius reikalus šiame mieste. mano, 1204 E. 105th St. nuo 9 ryto
Patartina Lietuviams balsuo iki 9:30 vak.
(43)
plunksnų garantuotu ant visados, j Pasitikime kad Lietuviai iš ir užsimušė nežinomas žmogus.
ti už Julius M. 'Kovachy į Mie
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei
sto
Teisėjus
(Municipal
Court)
REIKALINGA MOTERIS
mantų, visokių, žiedų; darau ant už
sakymo, išpjaustau raides pas mus
j Lapkričio 4 d.
senyva, apie 50 metų. Aš duo
perkantiems VELTUI.
siu užlaikymą.
Platesnės ži
Užlaikau gražiausių dovanų ves
nios per laišką.
(44
tuvėms, sukaktuvėms, gimtadienių
(Adolfas C. Jakubauskas)
DR. D. ALBU
Mr. J. B.
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis
stalinių setų, sidabrinių indų, laik
242 E. 2nd St. New York City
Daktaras Mechano-Therapijos
Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt.
Hydro-Therapijos
Patyręs Laikrodi
Parsiduoda kampinė mėsos
Balzamuotojas.
Tai yra moksliška kombinacija
ninkas savo prak
Valgio, Manipuliacijos, Fiziolo- krautuvė, garantuojama $800
tikoje per daugelį
Automobiliai visokiems reikalams
metų. Už savo
giško mankštymo, Vandens, ši- iki $-000 savaitinių ineigų, nė
darbą pilnai atsa
lumos, Vibracijos ir Gyvenimo ra kompeticijos. Tas pats sa
Ligonių pervežimo patarnavimas.
—
kau ir pigiausia
sutvarkymo, kad kūnas galėtu vininkas per 17 metų. Parsipadarau negu kur
normaliai veikti.
Telefonas
Pennsylvania
1763
duos su 2 šeimynų namu. Te
kitur. Temyli t antrašą:
lefonas Penn. 1514." Arba ma1359 West 64th St.
D. Štaupas, Jeweler Į a 6621 Edna Avenue
Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
tykit Zimerman, 1204 E. 105th
Tel. Evergreen 4410
Street.
(45)
6704 Superior Ave.

Kas Girdėt Ckevebande-Apielinkese ■

KVIEČIA ŠARKĮ CHICAGON
SU PHIL SCOTT
Promoteris Harmon nori su
poruoti kumštynėms Jack Šar
kį su Anglijos čampionu Phil
Soctt ir mano kad galės sutrau
kti $300,000 pinigų.
Harmon pilnai pasiliki pa
sekmėmis kad gatavai garan
tuoja abiem po $100,000 arba
60 nuošimčių nuo ineigų.
Tas įvyktų Gruodžio mėn.
Phil Scott yra tas nuo kurio
pabėgo Vokietis Sch-meling.

VINCAI SEKASI
Spalių 10 d. Juozas Vinča tu
rėjo kumštynes Fall River.
Mass. Slavo priešą sumušė iš
trijų raundų.
Spalių 16 d. kumščiavosi
Providence, R, I., su negru, 18
svarų už save sunkesniu. Vin
cą negrą išmušė į pusantros
minutos.

KALĖDOS
ALĖDOS jau visai netoli — ne
užmirškit saviškių Lietuvoje —
pasiuskit jiems keletą Litų dovanų.
Ir siųskit tuojau, neveluodami, kad
gautų prieš Šventes, tada ir dovana
bus malonesnė.

K

t?

if

?!

“Dirvos” Agentūra jau ilgas lai
kas kaip patarnauja persiuntime Lie4
tuvių pinigų i Lietuvą, ir pinigai nu
eina gerai ir greitai, taigi kreipkitės
vėl, ir busit pilnai patenkinti “Dirvos”
Agentūros patarnavimu.
Pinigus persiuntimui galit priduoti
ypatiškai atsilankę, vietiniai, ir per
paštą atsiųsti, Iturie gyvenat kitur.

Rašykit sekančiai:

'■■“DIRVA”
Clevėlahtlį O.

6820 Superior avė.

K. E. YOCHUS

ADOLPH C. JACUBS

Eina gandai kad Šarkis ža
da vykti pasidair.y't Europon;
gal ii' 'į Lietuvą užsuktų.

iI

BALSUOKIT PIRMĄ PASIRINKIMĄ
■

I

i

už savo gerai žinomą advokatą, j Mieste.
Tarybą (City Council) iš

TREČIO DISTRIKTO

11 John L. Mihelich;
Padėkit rtuihėfį' 4'1

prie jo vardo- ant baloto i;

Atminkit balsavimų dieną —
LAPKRIČIO-NOVEMBER 4
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didįjį sapnininką
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j

Kuris ka tik išėjo iš spaudos su šimtais Gražiu

‘

'

Paveikslų
ir Pasiskaitymu.
.

' ■ ■

•
'''

Kaina su prisiuntimu, gražiuose popierio apdaruose

tik S1.00.

|

•

Į

Jeigu nori žinot ką tavo sapnas reiškia tai skaityk

.

.

Kreipkitės

.

Amerikos Lietuvio Knygynas

'

j

I
'

j

į__________________j:
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14 VERNON ST.

WORCESTER, MASS.
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