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’darbai
IR DARBININKŲ ŽINIOS

I
ŽUDYMAS RUSIJOJE] $20,000,000 OPEROS

NESILIAUJA NAMAS
. - —------ Į---------------------

Maskva. — ■ Keturiolikai Chicago. — Lapkričio 4 
ypatų nuteista sušaudymui d. buvo atidarymas naujo 
Lapkričio 2 d., .komunistų operos namo, kuris, kaip 
užsimojime isnaiWnti “ku- išsireiškė milijonierius ir 
lakus” (turtingais ūkiniai j kūrėjas tos įstaigos Insull, 
kus), kurie priešinasi ati-lyra “Chicagiečių dovana 
duoti savo ukeš komunistų Chicagai ir pasauliui”, ir
kontrolei. Nuteistieji yra ne bile kokia dovana, nes

ŽMOGŽUDYSTĖS LIE
TUVOS KAIMUOSE

Meksikoj sustreikavo 300 
Fordo dirbtuvės darbinin- j 
kų/Dirbtuvės vedėjai atsi-i 
sako pripažinti uniją ir pa
sirašyti kolektivę darbo su
tartį, kaip reikalauja nau
jas valdžios įstatymas.

Gastonia, N. C. — Suim
ta dar 16 ypatų sąryšyje su 
nužudymu streikerės Wig- 

' gins, kuri su komunistais į 
jų mitingą važiavo. Teis
mas pirmiau suimtus palei
do, bet tyrinėjimą varo to
liau.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green iš
siuntinėjo atsišaukimus į 
105 darbo unijų preziden
tus -suvažiuoti Washingtoilę 

f" Lapk. 14 d. apkalbėjimui 
ir išdirbimui planų įtempto 
organizavimo ■ darbininkų 
pietinėse valstijose. Tas rei
škia komunistai gaus neš
dintis su savo kromu.

Anglijai gresia angliaka- 
syklų krizis, gali sustoti an
glies kasimas. Angliakasių 
organizatoriai sako kad bi
le dieną gali darbininkai iš
eiti streikam

Anglija turi bėdos su sa
vo angliakasiais. Šalis ne
turi kur anglies dėti, nes 
darbininkai per savo uniją 

į kontroliuoja kasyklų darbą 
p ir algas, ir anglis yra bran- 
■ gesnė negu ją gali parduoti 

Vokietija ir Belgija.
Net toks MaoDonald, so- 

• 'cialistas premjeras, yra pa
reiškęs: “Darbininkų šven
ta pareiga yra iškovoti sau ' 
didesnes algas”, lyg butų 
koks paprastas žmogelis be 

r supratimo kad nėra kur tos 
' anglies dėti, jeigu už aukš

tas algas bus iškasama.
Reikia kitaip dalyką su

tvarkyti, ne tik iškovoti di
deles algas, o paskui laiky
ti kasyklas uždarytas.

Pati MacDonaldo darbi
ninkiška valdžia susiduria 
su angliakasių krizių, ir 

; gali vėl būti iš vietos išmes- 
| ta kada darbininkams nieko 
| nepagelbės.

Žadėjimas darbininkų bū
vį pagerint ir ištęsėjimas 

- yra du skirtingi dalykai.

VĖL TERORISTAMS
NEPAVYKO

(Lietuvos Pasiuntinybės 
telegramas “Dirvai”)

Washington, Lapk. 5. 
— Elta praneša kad Lap
kričio 2 d. Lietuvos po
licija sulaikė du Plečkai-

| SUMIŠIMAS LENKŲ 
SEIME

Varšava. — Pilsduskis su 
80 oficierių nuėjęs į Lenkų 
seimą sulaikė sesijos ■ atida
rymą. Mat, seimo atstovai 
pradėjo labiau neremti Pil
sudskio ir premjero Swital- 
skio politikos.

tininku — Virenseką ir 
Bieliauską, kurie atvy
kę iš Vilniaus apsistojo 
Vievyje. Jiedu turėjo 
literatūrą, keturis revol
verius, dešimts 'granatų, 
pa garo mašiną.

Sulaikytieji prisipaži
no kad jų atvykimo tik
slas buvo išplatinti prieš 
Lietuvos, vyriausybę li
teratūrą, susprogdini ka
rininkų Ramovę Kaune; 
ir kriminalinės policijos 
įstaigą.

Nurodymus ir pinigus 
gaudavo iš Paplausko.

* ¥ *
Nuo Redakcijos: Nežiu-| 

rint desperatiškų Lenkų iri 
jiems parsidavusių musų I 
išgamų pastangų, nežiūrint 
moralės"paramos (o gal iri 
finansinės) kokią tūli mu
sų laikraščiai Amerikoje 
teikia, Plečkaitininkams vis 
nepavyksta Lietuvoje su
kelti teroro kokį jie nusių
sti sukelti: vis pakliūva ir 
kaipo išdavikai ir niekšai 
žūsta.

Apie juos remiančią mu
sų spaudą tiek, galima pa
sakyt: gaila tų kriminališ- 
kų pamišėlių, kurie talpina 
tų teroristų rezoliucijas, 
reikalavimus, raportus iš 
jų “kongresų”, ir laukia iš
vertę akis ar kurią dieną 
jie įsibriovę į Lietuvą ne
nužudys! kokį žymesnį val
džios žmogų.

Ir gaila dar labiau todėl 
kad jie neturi stipresnių 
smegenų pagalvoti kad rei
kėtų, jeigu jau nori teroru, 
patiems stengtis tai pada
ryti ir užėmus (jeigu pasi
seks, arba per jų draugus, 
valdyti). Jie nori kad vis
kas tektų Lenkijai....

Radio iš Europos. Trum
pu laiku Amerikoje radio 
klausytojai galės girdėti 
reguliarius radio progra- 
mus iš Europos.

11 ūkininkų, du popai ir 1 pastatymui išleista $20,000,- 
cerkvės tarnas..; 000. Atidarymo vakarą da-

Penzoj buvo*7 šitoks atsi-Įlyvavo svečių iš New Yor-
1 tikimas: trys “kulakai” nu- Į ko ir iš kitų miestų.
. teisti sušaudyti už padegi- Operos vidus turi 3,471 
Imą 20 komunistų kontro- sėdynę. Atidarymo vakarą 
iliuojamų ūkių. Tose ukėse 
| sudegė dešimts gyventojų.

SULAIKYTAS NUODIN
GOS DEGTINĖS DIR-

. BĖJAS
New York. — Italas Li- 

cenziata, kuris devyni me
tai atgal, kaip tik prohibi- 
cija inėjo galėn, pagaminęs 
degtinės užnuodino. 102 gė
rikus ii' pabėgo nuo teismo 
į Kanadą, dabar tapęs, su
rastas nuteistas s 18 metų 
kalėjimo.

Jo pagaminta degtinės 
išplatintai Naujoj Anglijoj

į’prieš Kalėdas 1919 m., ii1 
102 mirė nuo jos. . .

RUSŲ-CHINŲ MUŠISZ -V ,

Londonas. — Gauta žinių

dainuota Verdi opera “Ai
da”, viena iš didžiausių ir 
puikiausių operų, turinti 
Egiptišką pagrindą.

Pats operos budinkas' yra
iš Tokio kad Mandžurijoje 
įvyko kitas smarkus mušis 
tarp sovietų ir Chinų karei
vių. Sovietų kariumenė pa
sivarė- 60 mylių Sungari 
paupiu tolyn nežiūrint di
delio Chinų atsimušimo.

VEJA KARALIENĘ Iš 
PALOCIŲ

Berlinas. — Rumanijos 
našlė karalienė Marė sulau
kia to kas atsitinka ir ki
toms našlėms kada vaikai 
užima valdyti. Jos vyrui 
mirus, sostas teko valdyti 
.šešių metų vaikučiui, jos 
sunaus sunui, nes sūnūs ne
teko teisės prie sosto vėliau 
pamesdamas " savo aukštos 
kilmės pačią, o išbėgdamas 
su paprasta mergina.

Norėdama tvarką turėti 
kaip jai patinka, Marė rei
kalavo sau vietos prie trijų 
dabar šalį valdančių vaiku
čio vardu, bet ji tos teisės 
negayo, ir prasidėjus kivir-l 
čiams ją metama iš palo- ’ 
cių. Vaikučio karaliaus mo
tina savo anytai neduoda 
giliuot. Sykį Marė rado 
nekuriuos savo baldus iš
mestus iš kambario.

TRYS PABĖGO Iš KA
LĖJIMO

Columbus, O. — Iš vals
tijos kalėjimo, sumušę sar
gą, pabėgo trys kaliniai ap
siginklavę ,. kulkosvaidžiu. 
Bėgant vienas -tapo peršau
tas ir kalėjimo ligoninėje 
ant rytojaus mirė. Visi 
trys kriminalistai nuteisti 
ilgiems laikams. Nušautas 
kalinis buvo atsiųstas vi
sam amžiui už žmogžudys
tę. Jie išsipjovė .skylę sie
noj tvirtai- saugojamų sky
riuje.

MOTINA SUIMTA UŽ 
VAIKŲ MIRTĮ

St. Louis, Mo. — Mirus 
trijų metų amžiaus dvynu
kam nuo nuodų ir kitiem, 
dviem vaikam mirtinai ser
gant, tapo areštuota moti
na, 24 m.- amžiaus, kuri įta
riama vaikų nunuodijime. 
Jos vyras, kuris gydytojai 
sako yra menkos sveikatos 
ir nedirba, nors buvo ilgai 
klausinėjamas, paleistas.

VULKANAS UŽMUŠĖ 
21 YPATĄ

Guatemaloj, Centralinėj 
Amerikoj, vulkano Santa 
Maria išsiveržime užmušta 
21 ypata. Suvirš 300 žmo
nių neteko savo pastogių.

9 užmušta. Algiers, Af
rika. — Automobiliui susi-
muštis su autobusu užmuš
ta 9 ypatos ir 14 sužeista.

42 aukštų, kurio pabudavo- 
jimui surinkta medega iš 
visi} pasaulio kampų. Su
dėta visas inžinierystės ir 
architektūros geniališku- 
mas kokis tik buvo galima 
sutuokti.

Opera pastatyta ant biz- 
niško pamato ir bus veda
ma taip kad pati apsimokės, 
ko iki šiolei jokia opera ne
įstengė.

RUSIJOJ STOKA 
MAISTO

Maskva-. — Derlius šymet 
buvo prastas ir prasidėjo 
apsireikšti stoka maisto. Iš 
tos priežasties įsakyta ap- 
mažint svečių skaičių Mas
kvon Lapkričio 7 d. minėji
mui 12 metų komunistų re
voliucijos.

Maskvos srities sovietas 
gavo įsakymą apmažinti 
delegaciją į iškilmes’ nuo 
8,000 iki 3,000 galvų, nes 
Maskvoj nebusią gana mai
sto 8,000 svečių pašerti.

VOKIEČIAI-LENKAĮ SU-į 
SITAIKĖ

Beriinas. — Vokietija ir 
I Lenkija pasirašė sutartį,! 
sureguliuojančią žemės iri 
kitokio turto savininkystę 
Lenkų karidoriuje ir Sile
zijoj, kurią Lenkai nuo Vo
kiečių užgrobė.

Lenkai atsisakė teisių iš
pirkti Vokiečių ukes Len
kijoje mirus dabartiniams 
jų savininkams. Lenkija 
taipgi prižadėjo nepardavi
nėti Vokiečių nuosavybės, 
kurią Lenkai užgrobė po 
karo.

MILIJONAI AVIACIJAI
Amerikos milijoni e r i a i 

Guggenheimai, tėvas ir sū
nūs, vėl paskyrė $500,000 
aviacijos vystymo reikalui. 
Jie pirmiau yra paskyrę į 
aviacijos plėtojimo fondą 
$4,000,000. Jie įsteigė or- 
ląivininkystės mokyklą ir 
kitokius dalykus.

Trys užmušta. Austrijoj 
traukinio nelaimėj užmuš
ta trys ypatos.

SUDEGĖ 4 YPATOS
Chicago. — Angelina Ma- 

tejevičienė kurdama pečių 
užpylė kerosino, kuris eks- 
plodavo. Sudegė jos’ trys 
vaikučiai ir ji pati nuo žai
zdų mirė. Tėvas lengvai 
apdegė, o kitas vaikas sun-

Vokietijoj, orlaivio nelai
mėj užsimušė 6 pasažieriai. ninėn.

1927 METAIS MILIJO
NIERIŲ BUVO DAU

GIAUSIA
Iš mokamų valdžiai tak

sų nuo ineigų už 1927 me
tus pasirodo kad Suv. Val
stijose 1927 metais buvo 290 
žmonių, išsimėčiusių poi '23 
valstijas, kurių metinės in- 
eigos viršijo po $1,000,000.

11 iš ji} turėjo ineigų po 
virš $5,000,000.

33,695 ypatos turėjo me
tinių ineigų pervirš $50,000.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 9 
YPATAS

Osceola, Ind. — Automo
biliu važiuojant per gelžke- 

ilio bėgius, užlėkus trauki
niui nakties laiku užmušta 
devynios ypatos, keturi iš 
jų jaunamečiai. Važiavo su
sigrūdę visas desėtkas, kū
dikis išliko sunkiai sužeis
tas. Ant bėgių stovėjo už
vaizdą ir buvo automatiš
kas signalas, todėl neaišku 
kodėl šeimynos tėvas leido
si -važiuoti nesustodamas.

šeši iš jų buvo taip sumal
ti po traukiniu kad nebuvo

Kaipo atbalsį į kitų laik
raščių platų . rašymą apie 
Pral. Olšausko teismą ir jo 
darbą, “Lietuvos Darbinin
kas”, krikščionių laikraštis, 
patalpina sekantį gana žim 
geidų straipsnį:

* * ¥
“Ko ne kasdieną tenka 

skaityti musų laikraščiuo
se apie šiurpulingas žmog
žudystes mušu sodžiuose. 
Beveik nėra tos savaitės 
kad nebūtų kokio baisaus 
kraujo praliejimo tai viena-, 
me' tai kitame šventos Lie
tuvos kampelyje. Čia duk
tė sukapojo motiną, čia mo- ( 
tina pametė kiaulėms savo 
kūdikį, čia žmona norėda-j 
ma greičiau gauti žentą už- 
muša vyrą, pakasdama jo 
lavoną kur darže; čia vėl 
kur išryto randama išpjau
ta visa šeimyna, ir tt.

“Be perdėjimo galima sa
kyt kad musų sodžiai žmog
žudysčių skaičium ir žiau
rumu peršoka kai kuriuos 
didelius kitų valstybių mie
stus. Galima net drąsiai 
tvirtinti kad tokių žmogžu
dysčių kokių pasitaiko mi 
sų kaimuose atsitinka ga
na retai pačiuose didžiau
siuose pasauliniuose mies
tuose. Deja. Tiek sodžius 
tiek visuomenė pro tokius 
šiurpulingus reiškinius pra
eina tarsi užmerktam akini. 
Užmušimai ir kitokį bude
liški reiškiniai sodžiuos-; 
yra tiek dažni kad jie visai 
menkai tejaudina ir pa'j 
sodžių ir' visą visuomenę. 
Jie tarsi virto- kasdieniniu 
reiškiniu ir del 'to, matyt 
nežadina nei pasibaisėjimo, 
nei gailesčio jausmų. Ly ; 
ir apsiprasta su jais....

“Vienu įžymesnių šiur
pulingų užmušimų musų 
sodžiuje, įvykusių pasta
rais laikais, reikia laikyti 
Kucinų šeimynos išžudymą 
Kuturių kaime, Jurbarko 
valsčiuje. Išžudymas įvy
kęs del to kad žudytojas, 
Kazimieras Kucinas, buvo 
nepatenkintas tėvo palikto 
ūkio pasidalinimu. Del to 
jis paėmė brauningą ir na
mie, kambaryje nušovė sa 
vo tikrą motiną ir du bro 
liūs. Atlikęs šitą baisią žu- 
dystę užmušėjas likusiais 
šoviniais pats nusišovė. ,

“Vienu mostelėjimu, nu
stojus dorovinės pusiausvi
ros, atimta brangi keturių

žmonių gyvybė. Ir atimta 
kam? O gi tikrai savo mo
tinai, broliams ir sau pa
čiam.

“Turbūt žemė giliai su
drebėjo .kada nuo sunaus 
rankos negyvai pargriuvo 
motina, kuri jį skausmuo
se gimdė ir varguose augi
nei... Ir ištikro, kas, ko
kios begalinės prapulties 
jiega galėjo pakelti sunaus 
ranką kad nužudytų savo 
motiną, du brolius ir save 
patį? Nagi nepasitenkini
mas" tėvo palikto turto pa
dalinimų. Mat, padaryta 
ne taip kaip ‘aš noriu’. -

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Praleiskit 
Kalėdas

LIETUVOJ
Dvi Švenčiu 
Ekskursijos 

Pasaulio Didžiausias Garlaivis 
S. LEVIATHAN 

plaukia tiesiog į Cherbourg ir 
Southampton 

GRUODŽIO 7 d.
Asmeniškai vadovaujant 

p. Jos. Turėk.

S.S. George Washington
Plaukia tiesiog į Plymouth, 

Cherbourg ir Ėrcmen 
GRUODŽIO 12 d.

Asmeniškai vadovaujant C. W.
Schreiber ir W. Schuckman.

TŠSIR1NKIT bet koki šių, pasaulyj 
pagarsėjusiu laivu ir Jus atvyksit 

į savo tėvynę laiku, dalyvaut Kalė
dų šventėse.

Pirkit iš karto bilietą j ten ir atgal 
ir bukit užtikrinti sugrįžimu. Mes 
Jums padėsim išpildyt sugrįžimo 
leidimus.

Platesniu informacijų ir specialįš- 
ku ekskursijos kainu, klauskit savo 
vietinio agento ar rašykit tiesiog į- 

UNITED 
STATES 
LINES 

Hotel ' Cleveland Bldg. Cleveland 
45 Broadway, New York City

************ ***..».«
i CUNARD LINIJA LIETUVON♦j Greičiausi plaukimai per okeaną nasaulyje. Išplaukimai iš Newi Yorko į„ Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

( BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva
kortės į abudu galu iš New**?

Yorko i Kauną £203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar-

kiai apdegęs paimtas ligo- galima pažinti kuris 
kuris motina ir kiti.

tėvas, CUNARD LINE 1022 Chester Ave.
Cleveland, Ohio

Clevelar.de
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.. brangiau nuo bušelio. Šią 

vasarą bulvių derlius buvo 
daug geresnis negu pernai.Carnegie medaliai už pa

sižymėjimus gyvastis gelb
stint, Carnegie Hero Fon
do komisija išdalino du si
dabriniu ir 49 bronzos me
dalius už pažymiausius ki
tų gyvasčių gelbėjimo dar
bus.

Devyniolika iš tų narsuo
lių patys neteko gyvasčių. 
Aštuonių iš jų šeimynoms 
paskirta pensijos bendrai! 
sudarančios $7,080 sumą į 
metus. Kitų aštuonių šei
mynoms paskirta pensijos 
bendroj sumoj $4,800.

Devyniuose atsitikimuo
se paskirta $14,400 mokslo 
tikslams pasižymėjusiems. 
Kituose 20 vertingų atsiti- 

, kimų paskirta $17,500 do
vanų pinigais.-

Abu sidabriniai medaliai I abu iš Bairford, Pa., kurie 
dovanota ypatoms kurios prisipažino prie aštuonių 
išgelbėjo skęstančius'. Vie- pastaru laiku papildytų va- 
nas medalis teko merginai, | gysčių ir apiplėšimų, 
studentei, kuri išgelbėjo 
skęstančią moterį; antras 
vyrui, kuris pats prigėrė 
gelbėdamas moterį, kuri iš-j 
gelbėta gyva.

Dovanų išdalinimas 
ima plačią Ameriką, 
Pittsburgo sritį, tik čia 
to fondo buvynė.

šios savaitės pirmadienį 
ir naktį į antradienį Pitts
burgo srityje automobilių 
nelaimėse užmušta 5 ypa- 
tos.

I Prasidėjus m e d ž ioklei 
pereitą savaitę iš pirmos 
viena diena sutiko mirtį 
trys ypatos, daugybė sužei

sta.

kounio, 42 m., iš Ambridge, 
apvilgę savo rubus gasoli- 
nu ir padegė. Apdegė vi
sas jo kūnas, taip kad po 
kelių valandų ligonbutyje 
mirė.

Scranton, Pa. — Plains 
miestelio mokytojų strei
kas pasibaigė kada sutikta 
užmokėti užvilktas mokes
tis, kurių viso buvo $170,- 
000 sumoje.

Užmuštas kasykloj. Nieki 
Roctowski, 18 m., iš Bly- 
thesdale, užmuštas kasyk
loje nukritus šmotui akme
nio nuo kasyklos lubų.

Sugavo plėšikus. Netoli 
Harmar miestelio kelyje su
laikyta du jauni plėšikai, l _i___ i- i.....

ap 
ne 

yra

Baudimas kriminalistų.' 
Allegheny apskritis pasiry
žo apmažinti prasižengėlių- 
kriminalistų skaičių ir taip 
užsėdo ant jų kad kuris tik 
atrandamas kaltu gauna 
kuodidžiausias bausmes.

Teisėjai per Spalių mėne
sį perleido 507 bylas, kurio
se atrasti kaltais gavo ben
drai 831 metą kalėjimo.

Per Rugsėjo mėnesi bau
smių buvo duota 472 metai.

Komunistai smerkia poli
ciją. Pat Devine, komunis
tų organizatorius, pereitą 
savaitę laikytame komunis
tų mitinge viešai nusmerkė 
Arnold, Pa., policiją, kuri 
suardė komunistų mitingą, 
neduodama laikyti prakal
bas. Keturi komunistų va
dai ten buvo areštuoti kai
po betvarkės kėlėjai už no
rėjimą sudaryti viešo mi
tingo. Policija pasakė kad 
“komunistai Arnolde nekal
bės”.

Mitingą jie organizavo 
paminėjimui 12 metų Rusi- 

• jos revoliucijos ir paagita- 
vimui už komunistų kandi
datus į Arnoldo miesto val
dybą.

McKees Rockse uždaryta 
į Peoples State Bank kada 
i valstijos inspektoriai rado 
Į knygose $60,000 nedateklių. 
Banko kasierius, Sembrot, 
pasišalino, bet buvo suras
tas Pittsburgo viešbutyje 
ir nugabentas i ligonbuti.______

Pamišėlio darbas. Tūlas 
Clarence Rowe, 39 m., iš 
Wilkinsburg, suimtas po te
rorizavimo žmonių ant Fe- 

1 deral ir General Robinson 
• gatvių, kur išsitraukęs re- 
> volverį norėjo visus iššau

dyti. 'Visiems pasišalinus 
jis sugriebė 9 metų mergai
tę, Katrę Pateriškiutę, ir

■ paistatęs veidu prie sienos 
taikė šauti. Tuo tarpu 'iš

■ vidaus jį pamatęs namo sa
vininkas prasidaręs duris 
suriko liautis, už ką pami
šėlis šovė į jį, .bet nepatai
kė, o mergaitė tuo tarpu 
pabėgo. Pašaukta policija 
tą nepilnaprotį suėmė.

Bulvės brangesnės. Ge
resnės rūšies Pennsylvani- 
jos valstijos bulvės parsi
duoda po 25 iki 30 centų

DAYTON

NAUJAS MILŽINAS 
BUDINKAS

Prie pragarsėjusių New 
Yorko milžinų budinkų pri
dėta naujas Western Union 
budinkas, kuris atsižymi 
savo spalvomis.

Tas naujas didžiausias 
pasaulyje telegrafo budin
kas sudarytas iš lauko iš 
devyniolikos skirtingų spal
vų ir žymiai skiriasi, nuo ki
tų milžinų, kurie išrodo pil- 

Iki.
Budinko vidus dar neiš

baigtas, bet iš lauko tas bu-

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

pirštu
Volde-

sociali-

goję kovoti už Lietuvos tei
ses prie Vilniaus ir tuomi 
nuėmė kaukę visiems musų 
socialistams, parodydami 
Lietuvių visuomenei tikrą
jį socialistų veidą kaipo 
Lietuvos išdavikų. Tą žio
plą pabėgėlių į Vilnių išsi- 
davimą, persispausdino ir 
Grigaitis, kuris kritiškiau- 
siame Lietuvos momente 
žodžiu ir raštu varė agita
ciją “nei cento Lietuvai”.

niekas komunistams ir ne
pavydi.

Buvęs kada tautininkas, 
vėliau nuėjęs pas klerika
lus, o dabar glaudąsi prie 
socialistų ir laižąsi Grigai
čiui, Antanas Rutkauskas, 
M. D., “Naujienose”, lyg . 
desperacijon įpuolęs, sielo
jasi ant dabartinės Lietu
vos vyriausybės ir sapnuo
ja apie Lenkes poniutes ir 
kokius ten ordenus.

Kažin ar tik nereikia-tam 
“Naujienų” peckeliui Anta
nui gydytojo kad patikrin- 

Kuo- tų jo makaulę....

Maskvos buza lakinami 
Lietuviški komunistai ma
tomai yra labai išalkę žmo
nių nekalto kraujo, 
met ta musų komunistų go- 
veda sužino apie sušaudy-Į 
mą šimtų žmonių Rusijoje, 
taip gardžiai pradeda lai
žytis, rodos kad galėtų sa
vo liežuviais pasiekti tą Ru
sijoj pralietą žmonių krau
ją tai visi sugulę ant pilvų 
laktų kaip ištroškę šuneliai 
vandenį, taip jiems malonu 
jeigu jų carai žmogžudžiai 
žmones žudo.

Socialistai, taip labai gar
binę išgamą Plečkaitį ir 
taip uoliai gynę kuomet 
Lietuviai jį smerkia, stai
gu ėmė ir patys neva smer
kti, ir norėdami nukreipti 
visuomenės akis nuo savęs, 
rodydami savo ilgu 
į Plečkaitį vadina jį 
maro agentu.

Klausimas, kodėl
štai tik dabar draugą ėmė 
neva smerkti? Todėl kad 
Plečkaitis neatlikęs savo 
užduoties, nelaimingai pa
kliuvo į Vokietijos polici
jos nagus ir tuomi atiden
gė socialistų slaptas kor
tas. Jeigu Plečkaitis butų 
atlikęs savo užduotį, nužu
dęs Voldemarą ir laimingai 
gryžęs į Vilnių, kur jo ka- 
marotai socialistai išsižio
ję laukė kaipo karžygio su- 
gryžtant, tai Plečkaitis dar 
labiau butų garbinamas, ne
žiūrint kad socialistai žino 
jog jis seniau buvo valdžios 
agentas.

Balius. Lapkričio 2 d.Įsjntis pasauiįnįs telegrafo, 
j centras saulės šviesoje at- 
I spindi savo spalvomis taip 
|kad tūkstančiai žmonių to 
j didmiesčio gatvėse, ir Tai- 

®‘|vuose upėse, kasdien žiuri 
ir stebisi iš jo.

Budinkas prasideda rau- 
i donai rudas iš apačios, ir 
Į aukštyn į viršų plytos eina 
I šviesesnės ir šviesesnės iki 
24-to aukšto, kur pats vir
šus yra skaisčios ružavos 
spalvos. Spalvos yra taip 
sulietos kad akia negalima 
patėmyti kur jos keičiasi 
kas 29 pėdos.

Didesnė negu Woolworth 
budinkas, ta nauja budavo- 
nė, apimanti plotą nuo Hud
son upės, Worth, ir Thomas 
streets ir West Broadway, 

• yra tokia masyve kad jos 
i 371 pėdų aukštis nėra taip 

žymiai patėmijamas kaip 
kitų plonučių budinkų gre- 

į ta stovinčių.
Budinko išlaukio spalvų 

sutvarkymas buvo jo ar- 
l chitektų naujas pasidrąsini- 

mas įvesti ką naujo.
Visas to budinko grindų 

plotas yra 1,040,478 ketvir
tainės pėdos, o.naudoti ga
limas pldtaš yra 729,035 pė
dos, kuomet 'Woolworth bu
dinkas turi 538,933 ketvir
taines pėdas išnuomavimui. 
Western Union budinkas 
turi 15,774,490 kubiškas pė
das vietos kuomet Wool
worth budinkas turi 13,- 
200,000 kubiškų pėdų.

Šis budinkas, pilnai Įren
gtas operavimui, kainuos 
apie $13,500,000, Jame su
tilps apie 7,000 Western 
Union darbininkų, o iš pat 
atidarymo dienos jau dirbs 
jame 4,000 darbininkų.

Visi departmental pra
dės veikti apie Sausio 1 d.

Operavimo kambariai ap
rūpinti specialėmis akusti
kos (garso kontroliavimo) 
lubomis, ventiliacijos siste
ma turi 370 arklių spėkos 
motorą, specialė laborato
rija Įrengta palaikymui vie
nodos temperatūros ir ore 
drėgnumo, taip kad budin
kas bus moderniškiausias 
'ir įrengtas paskiausiais mo
kslo pagrindais.

Budinko apatiniame gy
venime įrengta auditorija 
su 980 sėdynių. Ją naudos 
kompanija'savo darbininkų 
pamokoms, paskaitoms, žai
slams ir kitiems tikslams'. 
Įrengiama valgykla cafete- 
rija, kurioj per dieną galės 
pavalgyti 5,000 ypatų. Tu
rės taipgi didelę gimnasti
kos salę su visais įrengi
mais, savo darbininkams.

Iš budinko išeina 25 lini
jos vielų, susijungiančios

įvyko parapijos choro kau-| 
kių balius, kuris finansiš- l 
kai pavyko gerai. Vietos 
Lietuviai skaitlingai atsi
lankė, ir visi išvien maišė-1 
si ir linksminosi, seni ir j 
jaunieji, grojant smagiam Į 
Sakalo orkestrui.

Parapijos choras suside-j 
Ida iš jaunuolių, vadovauja
mas F. Ambrozaičio. Cho
ras ne vien bažnyčioje gie
da, Bet dalyvauja su daino
mis ir perstatymais Lietu
vių vakaruose.

Rusų choras patiko. Lap
kričio 3 d. N. C. R. moks- 
lainės name įvyko koncer
tas Rusų Simfoniško Cho
ro, po vadovyste Basile Ki- 
balčičo. Didžiulė salė pri
sipildė publika pilnai, atsi
lankė būrelis ir Lietuvių 
dailės mylėtojų. Choras vi
sas dainas dainavo Rusiš 
kai; balsai vyrų ir. moterų 
taip puikiai suharmonizuo
ti kad malonu klausyti. Pu
blika buvo galima, sakyt 
kaip užhipnotizuota tokiu 
dainavimu. Po kožho dai
navimo ūžė garsingi ploji
mai. J. A.

Važinėja blogais automo
biliais. Inėjus galėn Įstaty
mui priverstino inspektavi
mo automobilių padėties, iš 
800,000 apžiūrėtų mašinų 
Penrr. valstijoje rasta tik 28 
nuošimčiai geroje padėtyje. 
Su išglerusiais automobi
liais važinėjant tankiai at
sitinka nelaimės patiems ir 
sužeidžiama ar užmušama 
kiti žmonės.

Waynesburg, Pa. — Del 
blogos sveikatos, nusišovė 
Dr. S. Ullom, 48 metų.

Susidegino. Pasiilgęs sa
vo tėvynės ir negalėdamas 
užsidirbti pinigų gryžimui 
atgal, Graikas Samuel Tsi-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos

I organizacija Suvienytose Valstijose,
I kurios turtas viršija $1,000,000.00.
« Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
J SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
» imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T4- 
J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistai knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
h Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
•' Del platesnių informacijų kreipkitis lino adre/mi

; 1.ITHUANI AN ALLIANCE OF AMERICA 
3 307 W. 30th Street Naw Y«rk, N. T.

U.

Buvus kada tautišku lai
kraščiu “'Sandara” šiandien 
labai mažai kuo skiriasi 
nuo komunistų, o su socia
listais taip godžiai gaudy
dama Lenkų paleistus me- 
lus-šmeižtus ant Lietuvos, 
gieda tas pačias gadzinkas 
iš Lenkiškos kantičkos.

Pas tuos musų žmonelius 
yra toks demagogiškas nu
sistatymas kad jeigu ne jų 
plauko žmonės valdžioje tai 
niekink ir drabstyk pur
vais nepaisant kad tas ken
kia ir pačiai valstybei.

Lietuvių išsigimėlis Gri
gaitis, pasigavęs Lenkų pa
leistą melą apie Voldemaro 
pasisavinimą valdžios pini
gų, nekreipdamas atidos i 
Lietuvos Pasiuntinybės už- 
ginčijimą, tuoj išpleškino 
savo “Naujienose”, ilgiausi 
editorialą, kuriame tas pro
to bankrotas sielodamasis 
prisimygęs Voldemarą va
dina vagim.

Nejaugi ponas Grigaitis 
pagal savo draugų spren
džia ir kitus?....

Tūli Sandariečiai prade
da blaivytis ir matyt savo 
padarytą klaidą bičiuliau
jantis su socialistais, ir vėl 
šaukia buvusius savo drau
gus j vienybę.

Vienybė, ypač tautinin
kams, būtinai reikalinga, 
tačiau ar išniekinti ir pur
vais apdrabstyti tautiškiau 
nusistatę Lietuviaf sutiks 
su jais bičiuliautis kol kas 

j labai reikia abejoti.

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

CHICAGO, ILL.
Komunistus persekioja. 

Dvidešimts du komunistai 
traukiama atsakomybėn už 
pereitą Liepos mėnesį ban
dymą laikyti Grant parke 
mitingo be policijos leidi
mo, Tarpe jų yra ir Lietu
vis, Antanas Bimba, tas ži
nomas blevyzga.’

Septyni iš tų 22 areštuo
ti ir laikomi kalėjime, ne
galėdami gauti užstato pa- 
siliuosavimui iki teismo.

Kiti slapstosi, bet jų ad
vokatas sako kad jie paši
lduos policijai kaip greitai 
gaus užstatus.

Komunistai gudrus, žino 
kad slapstydamiesi negali 
nei važinėti ir aukų rinkti, 
o kai po užstatu išeis ir 
lauks teismo, kuris gal bus 
visai nereikšmingas, arba 
nubaus užsimokėti tik po 
penkinę, iki teismo šauks, 
rėks kad kapitalistai perse
kioja ‘darbininkus”, ir kai
po “kapitalizmo aukos” ga
lės , gerai prisipinigauti.

Darbininkams persergėji
mas: neduokit aukų tiems 
šarlatanams ginti, nes jie 
gal bus nubausti po kelis 
dolarius, o iš jūsų ruošiasi 
ištraukti šimtus dolarių. Iš 
jūsų aukų gyvendami, ap
sisukę vėl suruoš, kokį ker
mošių kad vėl juos areštuo
tų, ir taip jus išnaudoja.

Kor.

Lietuvos išgamos socia
listai," kurie pabėgę iš Lie
tuvos ir gavę pas Lenkus 
šiką prieglaudą Vilniuje, 
kuriuos labai remia ir Ame
rikos Lietuviški socialistai, 
pagaliaus per savo žioplu
mą išsidavė kad jie kenkė 
Voldemarui Tautų Sąjun-

“Vilnis” besidžiaugdama | 
kad komunistams užsisto
jus už juodukus išėjo ko
munistams ant gero, nety- j 
čia išsiplepėjo kad tas ką! 
komunistai geru vadina yra 
štai kas. Komunistai savo 
prakalboms, kuriose norė
jo išprovokuoti juodukus 
prieš baltveidžius, niekur 
negavo salės ir kad biznie
riai atsisakė duoti “Vilniai” 

1 apgarsinimus. Tokio gero

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas

Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie savo Išradi
mą, klauskit patarimų.
Reikalaukit “Proof of Invention”, 

knygele siunčiama dykai.
Registruojam Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas.
- Įsteigta—Su Trisdešimts Mėty 

Patyrimu

E. E. VROOMAN & CO*
195 Atlas Bldg. 

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

Didelė žingeidi senoviška apysaka

VARGŠŲ
c KARALIENE

1’^^^

$100
Knygos audimo virše
liuose jau išsibaigė — 
daugiau po $1.50 prašo
me nesiųsti. Skubėkit 
Įsigyti dar likusių po $1.

Knyga yra didele, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1,00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yrą!

j J. A. URBONAS
3 534 Michigan avė. Dayton
ji užlaiko visokius
g LIETUVIŠKUS REKORDUS.

su 60 mylių linijų puo New 
■Yorko gatvėmis. Pačiame 
budinke bus 10 mylių ilgio 
linijų.

"D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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GERB. SPRAGILAS
t

PASI-

komunistai.
— Taip, parodo kad yra 

proletarijošiai arba jų var
du prisidengę carai ir viso
kie jų gizeliai, o minta iš to 
pjautuvo naudos. Darbi
ninkų kuju keletas komu
nistų valdo visą šalį, pa
čius darbininkus ir kaimie
čius, bet kaimiečiai laikomi 
ne kuo kitu kaip baudžiau
ninkais, vergais.

— Mememeluoji, dddrau
ge, ten visi yra lygus ir vi
si turi lygią laisvę.

— Gaila, Stepai, kad tu 
neturi progos persitikriniGERB. SPRAGILO

KALBĖJIMAS SU DRAU
GU STEPU

— Ei, Stepai, kur tu bė
gi? Sustok, pasikalbėsim.

— Dddrauge, aš neturiu 
1 laiko, einu su labai svar

biais reikalais.
— Aš žinau tavo svarbius 

reikalus: vėl koks darbinin
kų išnaudotojas atsitrenkė, 
neši jam kelis dolarius, o 
pats žiūrėk su suplyšusiais 
marškiniais vaikščioji.

;— Dddrauge, aš einu į 
mimimitingą pamatyt so- 
sosovietų lakūnų, sakė jie 
šį vvvakarą Klyvlande nu
sileis. Ot tai narsus vyrai, 
tik dddarbininkų respubli
koj, tokių gali būti!

— Tiesą pasakei, Stepai, 
tik sovietų rojuje tokių nar
suolių tegali būti. Kiti la
kūnai per keliolika valandų 
apkeliauja pasaulį, o sovie
tų lakūnai per kelis mėne
sius ėjo, kibą jie savo orlai
vį nešė, ne jis juos.

— Kkkad butų iš tavo fa- 
fafašistiškos Lietuvos atlė
kę kas tai džiaugtumeis, o 
kad iš d'ddarbininkiškos tė
vynės tai tu išjuoki. Ale, 
dddrauge, fffaktas yra fak
tu kad jie atskrido ir da
bar einu juos pamatyt.

— Tu juos taip matysi 
kaip matai savo pakaušį. 
Jeigu jie ir sustotų Klyv
lande tai nuvažiuotų pas 
majorą ar pas kitus žymes
nius žmones, tik ne ant , 
Sanklėro. Greičiausia jūsų 
komisarai gavo įsakymą iš • 
Bruklyno skiepo pasinau- . 
doti proga ir pasipinigaut į 
ant vardo sovietų lakūnų, i i 
- — Jeigu man netiki tail i 
gagagali eit pats persitik- 1 
rint, o tada žinosi.

— Aš ir taip žinau kad 
čia nesustos. Tiek tik tau 
pasakysiu kad jie vistiek 
pragarsėjo kaip Lindber- 
gas: šis pragarsėjo savo 
greitu pasiekimu Europos, 
o sovietų lakūnai negreitu. 
Daugelis karštagalvių A- 
merikos komunistų pėkšti 
greičiau iš sovietų rojaus 
parėjo negu tie lakūnai at
skrido. Garbė jiems už tai.

— Eik, tu bbbuožgalvi, aš 
su tavim nenoriu šnekėt.

— Bet palauk, Stepai, pa
sakyk ką reiškia tas ženk
lelis ką tu prisisegęs turi?

— Dddrauge, tai reiškia 
dddarbininkų sovietų res
publikos ženklas. Mat koks 
gggražus: ant raudono du
gno kukukujis ir pjautuvas. 
Jokia kakakapitalistiška ša
lis tokio ženklo neturi.

— Bet ką tas ženklas 
reiškia, ar žinai?

— Tas rararaudonas du
gnas reiškia kad visų dar
bininkų kraujas raudonas, 
o kukukujis reiškia kad to
jo respublikoje yra dddar- 
bininkai, o pjautuvas kad javų neteks, 
ten ir ūkininkai yra lygus varta verčiami dirbti, dau-

Draugas Stepas

kokia ten laisvė, o faktams 
netiki. Žiūrėk kas ten de
dasi. Miestų darbininkai 
nieko gero nepagamina kas 
butų naudinga ir neštų ša
liai naudą. Viską ko ge
resnio reikia traukiama iš 
svetimų šalių. O ūkininkai 
iš kurių visi minta, smau
giami ir šaudomi. Komisa
rai, nieko nesuprantanti a- 
pie laukų žmonių reikalus, 
nuėję pas ūkininkus renka 
javus miestų šėrimui. Ūki
ninkai negali visko atiduo
ti, bet už tai turi mokėti 
kyšius komisarams^ arba 
buna sušaudomi jeigu sle
pia sau gorčių javų dau
giau. Kas rudenį komisa
rai eina Į kaimus surinkti 
javus, atimti iš ūkininkų, 
ko pirma nereikėjo, ir mie
stai badu nemirė. Kodėl 
dabar reikia prievarta eiti 
iš ūkininkų javus ir galvi
jus rinkti? Todėl kad jie 
nieko už tai negauna, o tu
ri dykaduonius šerti, už ką 
jie nei komunizmo neken
čia.
nos vėliavos yra tik ukinin- 

I kų vergijos ženklas ir nie
kad ūkininkai tos vėliavos 
nepamėgs.

— Dddrauge, yra tarp jų 
visokių bbbuožių kurie no
ri kapitalus kraut, užtai ne
duoda darbininkams nieko.

— Ar žinai ką, Stepai, 
jeigu tiems miestų darbi
ninkams pritruktų duonos 
ir vietoj atimt javus iš ūki
ninkų verstų pačius prole
tarėj ošius eiti ūkininkaut 
tai ir jie žinotų kas yra ūki
ninko darbas, o kiti badu 
dvėstų bet nedirbtų. Tai 
Žydukai, kurie dabar komi- 
sarauja ir kaimiečius šau
do.

— Kai atims iš ūkininkų 
jų žemes ir pppadarys ly
giai vivivisų bendrus lau
kus, tada' nebus nepasiga- 
nėdinimo ir bus lylylygybė.

— Klaidingai manai ši
taip protaudamas, . Stepai. 
Miesto darbininkams buvo 
gražu apie lygybę girdėti, 
nes jie nieko neturėjo, jie 
tik gavo kada užpuolę plė
šė turtingesnių namus. Bet 
iš ūkininko atimk jo žemę 
jis nei tiek nedirbs kiek da
bar dirbo, žinodamas kad

Tada, prie-

Pjautuvas ant raudo-

gelis bus iššaudyti, dauge
lis komisarų bus nužudyta, 
ir Rusijos ūkiai taip nu
smuks kad reiks šaknelė
mis maitintis. Daugelis mu
sų žmonių čia Amerikoje 
dar remia komunistus, yra 
ir gana turtingų, kurie tu
ri savo namus ir automo
bilius, bet ant tiek tamsus | 
11 >z. • 1 •*'1 Lčlipillbd E>VČX
kad nežino jog komumz- . „„
mui įvykus viskas butų isĮ^L 
jų atimta, goresniuose na-' 1 
muose butų suvaryti gyven
ti padaužos, o tas kuris ne
norėtų savo namo užleisti [ 
butų sušaudytas arba nu
varytas kur į lūšną gyven
ti. Apsiverktų šunies aša
romis kada ant rytojaus po 
revoliucijai ateitų padaužos 
ir pasakytų kad tas namas 
ne tavo, automobilis ne ta
vo, duktė turi eiti gyveni: 
su tokiu ar tokiu, pats turi 
eit dirbt dykai ir tylėt, ir 
tam panašiai. Tas viskas 
Rusijoje įvyko, bet randasi 
tokių tamsuolių 
no kad ir jiems 
linga.

— Dddrauge, 
įvykt lygybė, ir taip stosis.

— Plėšikai jau senai pra
ktikuoja lygybe, ir susiti
kę žmogų gatvėj viską at
ima, nepalieka nei cento. 
Tokia ir komunizmo lygy
bė: kas ką turi nieko neten
ka ii’ paverčiamas vergu, o 
kuria tinginiavo aprūpina
mi darbu ir duona.

— A, tu bbburžujų tar-

kurie ma
tas reika-

visur turi

TMD. REIKALAI iš sekretoriaus didesnio vei
kimo. Gal nors prieš seimą 
sekretorius atbus, parašys 
po vieną kitą laiškelį kuo
poms, ir gal pasirodys or
gane “Dirvoj” su savo su
manymais, paraginimais.

Davimas nariams naujų 
knygų

Kaip “Dirvoj” buvo pirm. 
Karpavičiaus minėta kad 
imti Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos nariams Vaižganto vė
liausia išleistą veikalą, “Dė
dės ir Dėdienės”, tai, nors 

Symet truputį lengvesnė [nežinau kaip kiti nariai ma- 
atmosfera pasidarė nuo [no, aš mielu noru sutinku

Priežastys T. M. D. Laikino Apsnūdimo 
Ruoškimės prie 1930 Metų Seimo

SUKRUSKIME!
“Dirvos” keliuose pasta

ruose numeriuose buvo 
[talpinta svarbus straipsniai

. reikalus. Su 
gsmu sveikinu rašė-

I jus ir kviečiu daugiau pra- 
I bilti apie musų užleistą kul- 
| turinę apšvietos organiza- 
Iciją, Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją. Rašykit, brangus tėvy
nainiai.
tankiau,

j laikraščiuose, kad kas nu
meris “Dirvoj” butų apkal- 0 
bama įvairus TMD. reika
lai.

Patys būdami šios orga
nizacijos nariais prisipažys- 
tame-sakome jog T. M. D. 
neveikia, vos gyvybę palai
ko. Taigi dabar jau laikas 
imtis darbo, veikimo, kal
bėkime žodžiu, rašykime ir 
įrodykime kas turėtų būti 
Veikiama, ką turim taisyti, 
ką priimti ar ką atmesti. 
Jauskimės kaip namie, vi
siems kultūros darbe užteks 
darbo ir vietos. Kaip pra
dėsime šiek tiek įsijudinti, 
veikti neims ilgai ir vėl 
tapsime stiprus ir galingi 
kaip buvome kitados. Su
sitvarkę, imdamiesi už dar
bo lengvai galėsime baigti 
pradėtą didelį darbą — iš-1

[seimą turint TMD. gali 
krypti į kitą pusę, ne į tą 
į ką Įsitikinę pirmininkas 

[ su sekretorium, todėl ne
prileido seimo laikyti. Kas 
praėjo nesugrąžinsi. Tu
rim rūpintis dabartim ir at
eitim.

Apie bus t inti Seimą

pa-

i, i organą “Dirvą” pereito Sandaros seimo, nes, tą veikalą imti musų Drau- 
rašykit ir kituose smurtininkų jrėmėjai įsiti-' gijai. Nariai mokesčius mo

ka ne dykai, reikia atlygin
ti knygomis. Kadangi or
ganizacija šymet netvirta 
finansais pakaks minėto 
veikalo. Po seimui, nėra 

> abejonės jog T. 
sustabdyti šaukimą T.M.D. j M. D. sujus veikti ir yra 
seimo 1930 metais. Seimas I vilties sustiprinti finansiš- 
bus sušauktas kaip SLA. ir I kai. Tada paimsime svar

besnius veikalus. Tuo sunk
mečiu maitinkimes ką gau
nam.

no jog vieni yra bespėkiai. 
o ir demokratijos šalinin
kams sveikiau kaip tarpu- 
savyj nėra barnių, santai- 
kiai gyvena.

Nėra spėkos kuri galėtų mažiausios

nas su tavim negali susi- jleidimą tregi; tomo «Pasau. | seimo
šnekėt. Gud bai.

ŠIENAVIMAS JURŲ
ŽOLĖS

Daugelyj vietų kur au
ga graži žolė jurų dugne ji 
šienaujama ir pradėta nau
doti galvijams pašarui. Iki 
išrasta lengvesnis ir piges
nis būdas darymui jodino 
ir potašo, tie chemikalai 
buvo spaudžiami iš tos žo
lės. Dabar tą žolę nušie
nauja, išdžiovina ir šeria 
gyvuliams kaip paprastą 
šieną, prie kito pašaro. Ji 
taip pat tinka ir mėšlui.,

Nesenai išrasta ir pra
dėta naudoti naujos rūšies 
mašina tokiam pojuriniam 
šienavimui. Ji pirmu kar
tu demonstruota Los Ange
les (Kalifornijoj) užlajoje, 
kur ta žolė gausiai, auga. 
Mašina paleidžiama veikti 
ant dugno,' į žolę; nupjau
nama žolė pasikelia virš 
vandens ir ten ją sugriebia 
ir veža j kraštą.

Jurų dugno šienas, turin
tis jodino ir potašo, yra la
bai naudingas gyvuliams ir 
net naminiams paukščiams 
pašaras.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

Feenš-mint {
Liuosuotojas 
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

a

leidimą trečio
I lio Istorijos”. To neužteks, 
ir nesunku bus išleisti dau
gumos pageidaujamos Pil
nos Lietuvos Istorijos.

Viskas yra galima, tik 
reikia noro ir pridėti dar
bo. Nėra to pasaulyje ko 
žmonės norėdami ir tiks
liai siekdami negalėtų pa
daryti. Ir mums tėvynai
niams keletui šimtų susi
metus juokai butų jei ką už- 
simojam negalėtume numo-. 
ti. Reikia daugiau tikro 
pasiryžimo.

Priežastis TMD. Ap- 
silpnėjimo

Noriu suminėti svarbes
nes priežastis del ko musų 
organizacija pradėjo silp
nėti, Pamatinė ir pati di
džiausia tai ta: musų pačių 
neveikslumas, buvusių ir 
esančių Centro Valdybos 
narių apsileidimas. Prie tų 
dviejų dar reikia pridėti 
1926 metų Lietuvos valdžios 
perversmą. Kuo rodos tas 
turėjo atsiliepti į musų or
ganizaciją, o vienok atsilie
pė. Musų organas “Dirva” 
stojo smurtininkų pusėje, o 
kuopos 
pusėje, 
simetus 
las jei 
bujojus.

Pakenkė organizacijai ir 
nešaukimas 1928 metų sei
mo, nes pirmininkas K. S. 
Karpavičius ruošėsi Į Lie
tuvą, sekretorius V. Sirvy
das vėl darbais prie “Vie
nybės” apsikrovęs darbais 
negalėjo veikti Draugijoje. 
Jei pirmininkas ir sekreto
rius butų šaukę TMD. sei
mą Baltimorėj sykiu su S. 
L. A. seimu, ten butų atsi
radę veikėjų kurie butų ap
siėmę nors vieną vakarą 
sukviesti atstovus aptari
mui T.M.D. reikalų. Bet 
musų valdybos didžiosios 
galvos nujausdamos kad

Sandaros seimai. Tarpe tu
rės 'būti aprinkta du vaka
rai del TMD. seimo. Didu
ma naštos prisieis panešti 
Chicagiškei T.M.D. 22-rai 
kuopai. Tos kuopos tėvy
nainiai mielu noru manau 
sutiks viską priruošti kas 
reikia seimui, ir seimas bus 
vienas iš skaitlingiausių, 
nes iš Wisconsin valstijos 
dalyvaus penkios kuopos, u 
kur visa plati šiaurinė A-

i | merika?
Dabar kuopos turėtų prie

» ruoštis su naujais 
sumanymais ir stiprintis 
finansiškai.
TMD. Centro Sekretoriau, 

atbusk!
Laukia kuopos, laukia su 

nekantrumu iš musų Cen
tro Sekretoriaus bent kokių 
Žinių apie TMD. stovį bei dėlto, kad šis galingas Linimen- į 
kas manoma, veikti, bet nie
ko nesulaukia. Prie to, ne- 
butij nuodėmė jei kuopoms 
butų suteikta kokie nors 
patarimai, nurodymai, pa
raginimai imtis veikti. O 
dabar kuopos skundžiasi 
kad net j jų laiškus sekre
torius neatsako ’ir nepri- 
siunčia liudymų už mokes
tis. Ką bekalbėti apie kito
kius reikalus su sekreto
rium ?

Bet kuopos dar vis tikisi :

M. Kasparaitis.
TMD. Vice-Pirmininkas.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus

LONDONAS. Jija

Spalių 31 d. įvyko Lietu
vių Šv. Kazimiero parapi
jos bertaininis susirinki
mas. Nors tai galima sakyt 
svarbus susirinkimas, ta

pčiau žmonių prisirinko ne
daug. Dalyvavau ir aš no
rėdamas ką naujo patirti 
ir ■ “Dirvos” skaitytojams 
parašyti, Dalyvavo ir kle
bonas Kun. K. Matulaitis. 
Iš atskaitų pasirodė kad 
praeitą bertainį kasoje pa
sidarė nedateklius, pragy
venta 4 svarai sterlingų. 
Visas parapijos kapitalas 
dabar yra virš 60 sv.

Apkalbėta ir ant toliaus 
mokėti metinę mokestį į 
Vokiečių ligoninę, 4 svarus 
sterlingų. Nekurie įrodinė
jo kad atsitikime ligos Vo- 
•kiečiai nenorį prilipti jeigu 
nesi Vokietis, vienok nutar
ta dar ir ant toliaus prie 
Vokiečių laikytis.

Galop 
kusijų. 
moterų, 
vyrelių,
duoda perdidelę laisvę sa
vo liežuviui, be faktų apkal
bėdami vieni kitus. Klebo
nas kalbėjo taikydamas i?* 
aiškino kad nereikia kreip
ti į tai domės, jeigu per
daug visko klausysi nebus 
galima ir pasaulyje gyven
ti.

Beje, kalbėta kad reiktą., 
įsteigti dar vieną klubą su 
nuosava vieta. Na tai Lie
tuviai turėtų dvi sueigoms 
vietas. Vienas iš komiteto 
narių, rodydamas ranka sa
kė, čia išgriausim sieną ii1 

[ padarysim duris,

buvo biskis ir dis- 
Mat, yra čia tokių 
ir yra moteriškų 

kurie bereikalingai

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

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Ne vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio j u iš- . . . .
tempimo. ’ i padarysim duris, antrame

Bet nenusiminkit — jus turite [ klube busią įvairių gėrimu 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai ’ „SUonrižLią Tą tn išeitupatikimąjį Pain-Expellerį su In- 1 SU UZKandZiaiS. 1S to ISUtų 
karo vaisbaženkliu. Išbandytas kad du klubai bus suvesta 

į vieną. Vienas iš dalyvių ocxiix uaoau- iv i • i
. Patikrintas rasė vardus ir adresus no- 

delto, lead niekuomet nesuvylė ' rinčių prie klubo dėtis, O 
du ragino šaukdami rašy- 

I tis, girdi, kuodaugiausia 
dėkitės, nedapildę tam tik- 

1 ro skaičiaus narių klubo ne- 
1 gausim. Tą vakarą dau- 
| guma prisirašė, tačiau ne 

Kalnavertis.

tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų.

urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimų ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys! , ~

iNusipirkite bonką (tik 35c. ar visi.
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo- j 
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo |
panaudokite Pain-Expellerj sulig REIKALAUJAM 
nurodymų. Rytmety atsikelsite ,
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus i AGENTŲ 
juoksitės net iš tokios minties, ...
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A | Platinimui “Dirvos”

"DIRVA”
KANADOJE — $2.50

liko demokratijos 
Taip dalykams su
sakau butų stebuk- 
organizacija butų

Į LIETUVĄ, ARGENTINĄ, 
BRAZILIJĄ IR KITAS ŠALIS 
Kainuoja metams tiktai

Pusei metų puse kainos.

JŪSIŠKIAI Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Kuboje, !
Urugvajuje ir kitose pasaulio dalyse išsiblaškę laukia kad užrašy- j 

tumet jiems “DIRVĄ”. Nepavydėkit ir jiems to malonumo koki j 
turit patys skaitydami “Dirvą” — DABAR laikas užrašyti, prasi- I 
dedant ilgiems vakarams, taigi pasiskubinkit. (J Pinigus galit siųst į 
ir paprastame laiške, tik nepamirškit prisiųsti savo ir jų antrašų. ’

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, O

Iškirpkit

ši Kuponą &T1

ir SU '3®

prisiųskit 3SF“

★ PRENUMERATOS KORTELE ★

GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA
Siunčiu $............. kaipo mokesti prenumeratai už “Dirvą”

ant..........metu laiko. Meldžiu siuntinėti šiuo adresu:

Vardas

Adresas

Miestas .

Užrašė

Adr.



4 DIRVA

SLA. NOMINACIJOS
Koks buvo Susivienijimas1 

Lietuvių Amrikoje keliolika 
metų atgal ir koks yra da
bar parodys sekantis trum
pas palyginimas:

Nominacijose j Pild. Ta
rybų nominavo kas ką no
rėjo ir tokių nominuotų bū
davo po kelis desėtkus, jei 
ne šimtus, į kiekvieną vie-' 
tą.

Dabar tautininkai apsiri
boja ant savo parinktų no
minacijoms, komunistai ant 
savo.

Kandidatuot galėjo kas 
norėjo, o dabar kam leidžia
ma iš “aukščiausių instan
cijų”.

Keli metai atgal buvo tik 
grynai dvi pusės, dabar at
sirado tautininkams prisi- 
metėlis — socialistai.

Komunistams leido susi- 
stiprinti tautininkai, kuo
met dar nieko nebijojo.

O dabar leidžia socialis
tams sustiprėt bijodami ko
munistų.

Sį. &

Socialistai, prisimetę San- 
dariečiams, liko našta visų 
tautininkų.

Jeigu tautininkąi neįsi
leis socialistų į SLA. Pildo- 
mąją Tarybą, jie grąsina 
prisidėjimu prie komunis
tų.

Butų geras laikas tauti
ninkams apsižiūrėti ir dar 
lopšyje užsmaugti antrą 
savo baubą-kųdikį. Komu
nistų baubą išaugino ir jau 
pervėlai užsmaugti. Nors 
jis dar nepadarė blogo, bet 
“stroko” padaro.

Butų gerai kad tie San- 
dariečiai arba “tautininkai” 
kurie gailisi tų “našlaičių” 
socialistų, neverstų tauti
ninkams juos auginti, bet 
stotų su jais ir išvien staty
tų savo kandidatus. Tada 
tikrai žinotume kur kurie 
musų “veikėjai stovi.

* * ¥
ši mėnesi prasideda Su

sivienijimo nominacijos.
“Dirva” laikysis Brook- 

lyno SLA. Sargybos Komi
tetą nominacijoms skiriami! 
kandidatų. Chicagos San- 
dariečiai patiekė savo, dar 
labiau maišytą su socialis
tais sąstatą.

Štai Bropklyno Komiteto 
nominuojami i SLA. Pildo
mąją Tarybą, kurių vardus 
privalo atminti visi SLA. 
nariai ir išsikirpę, nusinešę 
į kuopos susirinkimą, juos 
nominuoti, jeigu nenorime 
įsileisti komunistus. Dabar 
jau ne tie laikai kad nomi
nuoti ką kas užsimanė, ar 
iš savo kuopos, ar tam pa
našiai. Taip darydami tik 
pavėsime komunistams sa
vo sprandus ir jie ant mu
sų jos.

Prezidentu — Stasys Ge
gužis, Mahanoy City, Pa.

Vice-P’rezidentu — Anta
nas Mikalauskas, Brooklyn, 
N. Y.

Sekretorė— Petronė Jur- 
geliutė, New York City.

Iždininku — Ady. Kazys 
Gugis, Chicago, Ill.

Dąktaru-Kvotėju — Dr.

Ę. G. Klimas, Philadelphia, 
Pa.

Iždo Globėjais: A. M. Ra
gi nskas, Plymouth, Pa., ir 
Juozas Januškevičius, Jr., 
Hartford, Conn.

Juo daugiau balsų nueis 
kitokiems kandidatams, ar
ba kitaip sąkant bus nu
mesta dykai, tuo geresnė 
proga komunistams užlys- 
ti mums už akių.

Nominuokime visi kaip 
vienas ir tik viršuje nuro
dytus kandidatus.

‘ Adv. K. Gųgį, socialistų 
kandidatą, jau išlenkti ne
galima, nes jį pati musų 
Pildomoji Taryba įsileido. 
Jeį ne tas, niekad mums 
tautiečiams nebūtų prisiėję, 
p. Gųgį ne tik nominacijose 
bet ir rinkimuose remti. 
Dabar nei Brooklyno Sar
gyba neišgalvojo ką pada
ryti r jį paliko.

Kaip Kaunas Auga
šią vasarą Kaune pasta

tyta 339 gyvenami namai 
(iš jų 99 mūriniai ir 240 
mediniai); 151 negyvena
mi trobesiai (31 mūrinis ir 
123 mediniai); prie to dar 1 
bažnyčia ii’ dvi sinagogos.

Naujai išstatytuose gyve
namuose namuose pasidaro 
vietos del kokio tūkstančio 
šeimynų. Jeigu tiek naujų

LIUBAVO PARAPIJA “KANA^L,ETU’
V. S. Jokubynas.

bųdavonių atsirastų po va
saros kur nors toliau Ne
muno pakrantėje, butų ne
mažas lyg po nakčiai išdy
gęs naujas miestelis.

Pensija Tumui
Lietuvos valdžia paskyrė 

rašytojui Kun. Tumui-Vai
žgantui pensijos po 800 li
tų 'kas mėnesis iki gyvos 
galvos.

Prof. Voldemaraš gryžta 
Universitetan

“Lietuvos Aidas” prane
ša patyręs iš universiteto 
sįuogsnių kad Prof. Volde-i 
maras padavęs fakulteto 
dekanui pareiškimą kad 
nori gryžti fakultetan už
imti seną savo katedrą — 
visuotinės istorijos. Volde
maras seniau dėstė senovės 
istoriją.

“Tėvynės” raštu Jcpnkųr- 
i.so pasekmės ir SLA. Prezi
dento aprašymas apie Lie
tuvą turbut pasirodys tik 
tada kada “Tėvynė” vietos 
turės.

Tūbelis valdo Lietuvą jau 
jarš mėnuo laiko. Laikas 
kuriam musų laikraščio re
daktoriui pradėti rašyti 
apie kupčystę — kad jis jau 
rengiasi parduoti Vilnių 
Lenkams.
- - Ei, vyručiai, ko taip ilgai 
snaudžiat!

LIAUDIES DAINA
Ant tėvelio dvaro sakalai kripavo — 
Sakalai kripavo, dųdelėm’s dūdavo.

Ar aš ‘nelaimingas tėvelio sūnelis,
Ar aš nepąšėriąų sau .bėro žirgelio —

Ar aš nepašėriau saįi bėro žirgelio,
Ar aš nėpagirdžiąų“tyru vandenėliu?

Rytoj reiks man joti-į svetimą šalį,
I svetimą šalį, į Maskolių žemę,

Verks mano tėveliai, broliai ir seselės, 
Verks mano močiutė ir jauna mergelė.

Cit neverk, mergele, balta lelijėle,
Aš tau parašysiu margą gromatėlę,

O toj gromatėlėj daug meilių žodelių, 
Ką mudu kalbėjom iš jaunų dienelių.

(Tąsą iš pereito num.)

VII.
Baudžiavos gadynės aukos.

Visoje Lietuvoje, kartu ir Liubavo pa
rapijoje, buvo ir yra labai žymi dalis Lie
tuvių kurių pavardės baigiasi Slaviškomis 
galūnėmis, pavyzdžiui: Guzavičius, Urba
navičius, Budinavičius, Karpavičius, Žyda- 
navičius ir tt., arba: Vitkauskas, Žeman- 
taųskas, Stebuliauskas, Katauskas, Žeb
rauskas ir daugybė kitokių. Iš kur pas 
Lietuvius atsirado žmonės kurių pavar
džių pradžia turi Lietuvišką, o pabaiga 
Slavišką reikšmę?

Tai baudžiavos gadynės aukos. Bau
džiavos laikuose Lietuviams baudžiaunin
kams savo gyvenimo dienas reikėjo laisty
ti ir ašaromis, ir krauju, nes už kiekvie
ną nepamėgimą jie buvo baudžiami, per
sekiojami ir išjuokiami. Kuris šiek-tiek 
Lenkiškai mokėjo, kurio pavardė buvo 
Slaviška, tam ir kaltės buvo lengviau at
leidžiamos, ir išjuokiamu nebuvo. Bet Lie
tuvių likimas buvo skaudus, nes jie ir pa
vardes turėjo savas, ir tik savaip, Lietu
viškai, kalbėjo. Už tai dvarponių buvo 
vadinami “bydlo rogate” (galvijai raguo
ti). Ponų patikėtiniai, kaip akamonai, 
nomjestninkai, žoncos ir kitokį, norėdami 
savo ponams liktis ištikimesniais, ir elgė
si su Lietuviais baudžiauninkais kaip su 
“raguotais galvijais”. Stumdė, daužė ir 
išjuokė kaip tik jie pajiegė. Dar mano mo
tinos atsiminimuose, į Liubavą kartą at
važiavo tūlas kunigas, Dudurkevičius, tal
kon vietiniams kunigams velykinės klau
syti. Vieną šaltą dieną, žmonės, kurie iš
pažinti buvo jau atlikę, kol komunija bus 
dalinama išėjo laukan, pasišildyt prieš sau
lę. Nutėmijęs tai kun. Dudurkevičius pa
šoko dalint komuniją. Kol tai pajuto lau
ke buvusieji, kol bažnyčion subėgo, kuni
gas jau uždarė cimboriją. Atsisukęs nuo 
aukurą ir pamatęs prie grotelių suklaupti-, 
sius žmones, jis akamono piktu balsu Len
kiškai'sušuko: “O jus, galvijai raguoti, ko 
čia? Šventos komunijos? Komunija jums 
tiek reiškia kiek šunims muilas!” Mielas 
skaitytojau! Kad kunigas bažnyčioje su, 
žmonėmis taip elgėsi tai labai aišku kaip su 
baudžiauninkais elgėsi Lenkai ponai ir jų 
vietininkai. Ir todėl nieko stebėtino kad 
Lietuviai 'baudžiauninkai, nepakęšdami sa
vo sunkenybių, kiek kuris galėdamas mo
kinosi Lenkiškos kalbos, kad tik išvengti 
“raguoto galvijo’, vardo ir apverktinos pa
dėties. Žinoma, jie Lenkiškos kalbos kaip 
reikia neišmoko, bet visgi prasimokino 
“Lenkiškai” kalbėt ir tik tokios kalbos 
mokino savo vaikus, nes jų išrokavimu bu
vo kad “Lenkiškai” kalbant yra “žmoniš
kesnis” gyvenimas, nes tai ponų kalba. Ir- 
jie taip manydami neklydo, nes'ponai satf 
vo baudžiauninkus Lietuvius gii-ded^np. 
“Lenkiškai” kalbant, nors suprato kad-'feal- 
ba darkyta, visgi jau juos neišjuvkė, gy
vuliais stačiai nevadino, tik chanmįąis’"Tš 
tokių “Lenkų” laikui bėgant atsira<KM>lae- 
tuviški “bajorai” (Kauno apirubėje ypač
jų buvo nemažai), kurie iki vėliausiųTJąi-1 
kų “Lenkiškai” kalbėjosi, payri “Pojekalim 
do kosciola, všiske žurnali zapalene, a 
ksions sfistulo na glova, spastarnakem 
renku, cilindroval niša”.

Nešvariomis priemonėmis Lenkams 
ponams ir jų vietininkams Lietuvius bau
džiauninkus nukreipus prie Lenkiškos kai-1 
bos, vėliau imta kabintis ir prie. Lietuviš
kų pavardžių, ir del jų su Lietuviais elg
tasi' taip kaip ir del kalbos. Pasitaikė žmo
gus su šeškaus pavarde, tuoj prie jo pri-j 
sikabinta: Tu šioks, tu-toks; tu chamas. 
Kokia tavo pavardė? Fe! šešku smirdi. 
Eik vištų smaugt. Šalin, tu smirdantis 
šeške.... Ir Lietuvis norėmis-nenoromis 
pasivadino šeškowski. Pasitaikė Stebu- 
lįs, ir prie to prisikabinta: E, stebulė, sma
los tau į gerklę pripilt reikia kad negirg- 
Žpėturri, Ir nors to žmogaus pavardė ne
turėjo steBul.ės reikšmės, vienok jis vis 
buvo stebulei lyginamas, kol jis pasivadino 
Stpbulewski. Vėliau, ar jie patys, ar jų 

i vaikai, kiek susipratę, vadinosi šeškaus^

LIAUDIES DAINA
Eik čionai, graži mergaite, 
Plauk kraštan, pririšk laivelį, 
Mesk vilnis, apleisk tą jurą, 
Pakalbėsim valandėlę.

Aš negaliu tau tikėt,
Nes nemoki tu mylėt.

Man jausmai taip pat kaip vilnys, 
Tai atbunda, tai užsnūsta, 
Bet širdis mano į dugną 
Meilės liepsnų visad grimsta.

Ne, negaliu tau tikėt,
Nes nenori tu mylėt.

Glausk štai galvą prie krutinės, 
Nebijok nors tu ir, viena, 
Man tikėk, šaltajai jurai 
Tu užsitiki kasdieną.

Aš negaliu tau tikėt, 
Nes nemoki tu mylėt.....

kais ir Stebuliauskaįs, bet raštuose jie pa
siliko “ewskiais”. 6 demoralizavimas Lie
tuviškos kalbos ir Lietuviškų pavardžių 
buvo varoma ir baudžiavos metais, ir bau
džiavą panaikinus, visoj Lietuvoj. Demo
ralizavo Lietuvius Lenkai ponai, jų aka
monai, valsčių viršininkai, ir pagaliau net 
katalikų kunigai, kad ir Lietuviais būda
mi, patys persigėrę Lenkiškumu. Bus 
apie 35 metai kaip Seinų dvasiškijoj se
minarijoj regensu buvo Lietuvis pralotas 
J. Giedraitis. Lietuvius klierikus jis bai
siai spaudė ir persekiojo (net už rašymą 
savo draugams ir/ giminėms laiškų Lietu
viška kalba grūmojo išdavimu valdžiai), o 
mokslui baigiantis priverstinai “krikštijo” 
tuos kurie turėjo Lietuviškas pavardes, ir 
taip, kurie seminarijon nuėjo su pavarde 
Benderius, išėjo Bendarowicz-Bendoravi- 
čius; Kudirka — Kudyrkiewicz-Kudirke- 
vičius; Steponaitis — Stefanowicz-Stėfa- 
navičius, ir tt. Skundėsi tada Lietuviai 
klierikai Tilžėje ėjusiuose Lietuviškuose 
laikraščiuose. Katalikiškas laikraštis “Tė
vynės Sargas” pralotą Giedraitį už tai vie
šai paskelbė išgama.

Mano senas pažystamas ir geras bi
čiulis kunigas M. Pėža (miręs Clęvelande) 
pasakojo; Prisiartina šventinimai Į dia
konus. Regensas šaukia savo raštinėn 
Lietuvius klierikus, po vieną. Atėjo ma
no eilė. Nuėjau. Sėdi pasipūtęs, galvą 
žemyn nunėręs. Pakreipęs akis, Lenkiš
kai prašneko: “Nu, co, Mikasiu. Busi tuoj 
diakonų. Paskui kunigu. Bėda tau ! Pa
vardę turi labai šlykščią, chamišką. Tavo 
pavardė turi reikšmę moteriško lytiško or
gano. Kur tu dingsi kunigu likęs? Cha
mai visur iš tavęs juoksis. Pirštais badys. 
Vietos tu niekur negausi. Pakeisk savo 
pavardę ‘nad šlechėtną’.... ”

Sudrebėjau, sako kun. M. Pėža, šituos 
žodžius išgirdęs, ir nemandagiai spjovęs 
žengiau prie durų. Tik pas duris atėjęs 
atsisukau ir kategoriškai Lietuviškai jam 
atsakiau: “Turi mano pavardės keturias, 
raides. Suk jas kaip išmanai. Jei išsuksi 
ką iš jų — turėk. Bet raidžių pridėt nei 
atimt aš neleidžiu.” Paskui Pėža kunigu 
likęs buvo stumdomas po filijas Lenkijoj, 
pagaliaus tapo išgrūstas Rusų kariume- 
nėri kapelionu. Lietuvių parapijose jam 
vietos nebuvo kaipo “kurstytojui” ir “prie
šingam valdžiai”.

Ar pralotas Giedraitis taip juodą Lie
tuvystei darbą dirbo savo išmanymu, ar 
Lenkų šovinistų verčiamas tą žinojo tik 
jis.’ Užtenka kad'w dirbo darbą Lenkiš
ko kirvio. Šito kirvio tapytas padaras, tū
las kunigas Radziewi’cz prieš 18 metų bai
dėsi Amerikos Dį$uvių kolonijose ir kai 
kur buvo «ųzėihęs Lietuvių parapijas vai- 
dyt^JWbrcester, Maąs»-,' Sheboygan, Wis.. 
ir*'kitur). Parsiėjus Lietuviams su juo 
reikalą tųį'ėt? jis’ traukė jiečlus ir stebėjo
si: ^Kokios jūsų pavardes!! Lyg galvijų, 
dyg žvėrių! PfitųL>>.

Dabar jshCaišku kaip pas mus atsirado 
LieiųyjžHf’su pridurtomis pavardėmis ir su| 

yLeiikiška” kalba, šitie Lietuviai tai bau
džiavos gadynės aukos, tai Lenkų aukos. 
Jei juos kas pajuokia, ar peikia, ištautė- 
liais vadina tai/ nesąžiniškai juos skriau
džia, kadangi jie ne patys savo liuosu no
ru, bet aplinkybių verčiami susidarkė, at
ėjūnų sauvalės spiriami, ne taip kaip šian
dien del savo tamsumo žymioje dalyje tū
li Amerikos Lietuviai, ne tik čiagimiai bet 
ir tūli ateiviai, savo tėvų Lietuviškas pa
vardes', mainydami Airiškomis ir kitokio
mis, iš Mikalauskų virsta Į McLaski, iš 
Miliūnų j Maloney, iš Valaičių Į Wallace ir 
šimtais kitokių. •

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei- 

kaliogiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali .greit išmokt Kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuyėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėja, ir tt. Su- ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo____35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE” 1

Gavome pirmą numerį 
“Kanados Lietuvio”, išleis
tą už Spalių mėnesį. Tai 
yra mėnesinis žurnalas, 18 
puslapių, formato kaip bu
vo Clevelande leidžiamas 
“Artojas”.

12 puslapių apima įvai
rios žinios, o 6 puslapiai 
juokų, ir ganą sumanių, 
kas parodo kad rašytojas 
yra labai gabus toje link
mėje, gal but gabiausias ką 
mes Amerikoje turime — 
po teisybei mes Amerikoje 
neturime nei vieno savo hu
moristo.

Pradiniame straipsnyje 
redakcija sako:

“ ‘Kanados Lietuvio pa
sirodymas viešumon tai kul
tūrinio darbo pradžia Ka
nados Lietuviuose,” o tame 
darbe, pasitiki, parems juos 
visi Kanados ir Suv. Valsti
jų Lietuviai.

“Kanados Lietuvio” pa
žiūros yra liberališkos-de- 
mokratiškos, “leidėjai, bū
dami nariais darbininkų 
klasės griežtai smerks dik
tatūrą, nežiūrint iš kur ji 
neitų — iš dešinės ar kai
rės. Nuo diktatūros kaipo 
tokios labiausia kenčia dar
bininkų klasė, todėl ‘Kana
dos Lietuvis’ visuomet 
stengsis savo skaitytojams 
apibudinti jos žalingumą.”

Nors šiupmi “K. L.” pasi
reiškia kad yra darbininkų 
klasės, bet smagu kad jis 
nėra “darbininkų”, tuomi 
daug gero padarys Kana
dos Lietuviams darbinin
kams, už ką vertas parėmi
mo.

Toliaus, nors sakosi “ne
sam ypatingų gabumų žmo
nės ir todėl stebuklų nepa- 
darysim”, bet iš laikraščio 
matyt kad redaktorius yra 
gabus ir sumanus, pilnai 
pažystas Lietuvių kalbą ir 
turi literatiškų gabumų, tik 
gal, vienam dirbant ir ne
sulaukiant paramos gali 
pritrukti energijos ir me- 
degos.

Laikraštis gimė nuo 1928 
metais kilusio sumanymo 
leisti laikraštuką “širšę”, 
kuri tačiau nepasirodė.

Prie organizavimo darbo 
I prisidėjo J. Kružintaitis, V. 
[Dagilis, M. Jokubynienė ir 
J. Jokubynas. Kuris iš jų 
yra redaktorius nepasako
ma, nes pas Amerikos Lie
tuvius nėra mados talpinti 
redaktoriaus vardo, tai re
daktoriai savo skaitytojams 
daugiausia nežinomi.

Reikia priminti tiek kad 
laikraštis yra rašomos ma
šinėlės produktas, o ne kaip 
“Dirvos” rinktinių raidžių 
spaudą.

Leidžia “Šviesos” drau
gija, 1111 Dundas st., West, 
Toronto, Ont., Canada.

Patariame “Dirvos” skai
tytojams paremti “Kana
dos Lietuvį” pasiunčiant 
metinę prenumeratą, $1.25, 
kas padrąsins leidėjus to
liau darbuotis.

Laikraštis yra gausiai 
iliustruotas, ypač juokų da
lis.

Ųž $3 metuose pralinksminsi t 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.
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Šimtmečio

gelbėjo jo prietikis su Kristina Akroje. 
Kažin kaip butų elgęsis jei . visu laiku bu
tų buvęs apvienėjęs ir nešiojęs širdyje ją 
taip kaip paliko... .

— Užmiršk hercogą, mylimasis, dar 
aš nęsu jo žmoną, ir galių nebūti.... Jo 
čia nėra; dėdės išv.engsim nepatėmyti, o 
abbė viską žino, mudviem užjaučia, ir at
leis mums....

Ir mergaitė švelniai prisiviliojo jj ir
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(Tąsa iš pereito num.)
Didelėj nuostaboj sutiko Ottonas ir 

[ aįibė-savo naują krikščionį. Nustebo, nu- 
1 džiųgo ir nusigando. Kas dabar bus, ko 

jie imsis ir ką su juo daryti?
Klausinėjo jo apie kelionę ir patyri

mus, ir Konradas apsakė kaip jam viskas 
j išrodė, tik užslėpė savo prietikį su Kristi

na... Atidavė Ottonui atgabentus nuo Ru- 
į dolfo raštus.

Abbė Frederikas apie Akros gyveni
mą gerai žinojo, nes nebuvo metų laike; 
kaip pats iš ten gryžęs, bet kalbėjo apie 
krikščionių prakilnumą, švefttus siekius, 
nežinodamas Konrado minčių. Ottonas 
tuo tarpu galvojo, ką toliau darys, žinomi, 
kasjink Lietuvių, ir kaip Konradą tam pa
naudojus. Du darbai dar jam reikėjo at
likti: apvesdint Katrę, kad Leopoldas ne 
tik nesimaišytų, bet ir suvaldytų kitus 
kaimynus nuo puldinėjimo Lietuvių ir 
prikalbinti Konradą būti vadu puolimams 
ant jo pačių žemės. Tą reikia labai atsar
giai apeiti, todėl abu su abbe ėmėsi darbo.

Abbė suprato ko reikės ir apsakė Ot 
tonui ką patyrė tarp Konrado ir Katrės 
prieš jo iškeliavimą, patardamas tuoj pa
kviesti Katrę j pili.

Vaikščiojo Konradas nerimasties var
ginimas, po tą pat gėlyną ir pievą kur su 
Katre pavasario dienas leido. Jau gėlės 
vienos buvo peržydėjusios, vėlybesnės dai 
žydėjo; gluosnių lapai pametę žalumą — 
matėsi jam liūdna tuštuma, tuo tarpu po 
galvą maišėsi Katrė ir - Kristina. Senu, 
papratimų, tuose pačiuose takuose būda
mas, labai geidė Katrę sueiti. Ar dar ji 
jį myli ar ne nežinojo, 'bet nebus prasižen
gimo vėl pasimatyti.

Ir štai kas dėjosi. Sėdėdamas po tuo 
pat medžiu paupyje, kur su Katre po la
puotomis šakomis slėpdavosi, pajuto ką 
tai ateinant. Šlamėjo nukritę lapai po at
einančio kojų, bet jis nedryso atsisukti.

— Konradai .... — prabilo į jį tylus 
balsas, — atėjau pas tave su linksma nau
jiena. ...

Vaikinas nusigando, nes tai buvo ne 
kas kitas kaip musų žinomas klastingas 
abbė Frederikas.

Ko jam reikėjo? Tuojau pamatysim.
— Tavo mylimoji, Katrė, tuoj sugryš 

čionai.... busit vėl linksmi, tu ir ji... 
Pasiilgo ji tavęs....

Mat, abbės ir margrovo buvo sutarta 
šitaip: eis iki paskutinių vylių, net .padė
dami Katrę Konradui atiduoti, suklaidin
ti ne tik jį, bet ir Katrę, kad savo tikslų 
atsiekus, o kai ateis laikas Leopoldui, vis
kas stosis kaip sutarta.

— Atleisi, Tėve, bet tarp manęs ir 
Katrės nieko nebuvo kad tau reikėtų pri
minti .... — nustebęs bet mandagiai atsa
kė Konradas.

tik gerbti kaipo svetimo businčią žmoną.
— Nekalbėtum taip jei žinotum kaip 

ji tavęs ilgis ir geidžia, kaip ji nekenčia 
Leopoldo, ir kaip dar gali išeiti, jeigu pa
sitarnausi Bažnyčiai kaipo nuolaidus jos 
sūnūs!

— Ji pati' man apie savo meilę pasa
kė, bet viskas baigiasi su jos susižįedavi- 
mu su Leopoldu. Gryžąu čia ne pas ją 
bet prašyti margrovo .duoti man naudin
gesnį užsiėmimą negu ten Palestinoj galė
jau rasti. Pats, Tėve, žinai kas ten de
dasi, doram krikščioniui ten vietos nėra.

Abbė Frederikas galėjo kalbėti apie 
Palestinos krikščionis garbingai ir smer
kiančiai, kur kaip reikėjo, ir kadangi da
bar ruošė Šeirį į naują žygį tai kalbėjo 
jam pritardamas apie rytų krikščionių, 
nepadorumus.

— Prakilnus iš tavęs jaunikaitis ir 
vertas Sutvertojo akyse krikščionis už tail 
kad apleidai Palestiną, pamatęs anų že
mus darbus. Tenai jie sugedę ir sutižę, 
ir sulauks Dievo bausmės už savo nedory
bes. Tavo pasitraukimas iš tenai rodo ta
vo pašaukimą prie didesnių darbų Dievo 
garbei. Tikiu kad geras margroyąš pa
ves tau tokias pareigas atlikti kad tapsi 
garsiausias visų krikščionių tarpe. Kas- 
link Katrės, ji laikinai buvo išvažiavus į 
savo pilį, rytoj gryžta. Atleisi už jos pri-. 
minimą, bet sakau tau tą ką iš jos žinau, 
nes ji nuo manęs nieko neslepia/ Vardan 
jos tyros meilės prie tavęs neprivalai ir 
tų man užsiginti....

— Tėve, kas buvo praeityje nekalba 
už dabartį; jos meilė prie manęs dabar, gal 
virs\neapikanta,.nes aš nesu jos vertas.. ..

— Niekus kalbi, Konradai, jei nebū
timi vertas ir ji tavęs. nemylėtų nekalbė
čiau tau tuščiai..... Viskas-ką aš sakai; ■ 
yra šventa tiesa. Ji čia rytoj tavęs lauks.-

Ir abbė nuėjo savo keliais.
Šeirys gi liko su ųžnuodįpta sįr^ži-aj... 

vėl jo krutinę bangavo, išbudinta,- .audra, 
del Katrės. Bandė ją išvyti iš minčių pri
simindamas Kristiną, bet negalėjo. Jis 
randasi toj vietoj kurioje pažino meilę tos 
kuri palengvino jo nelaimę, padarė iš jo 
kitokį žmogų, ar gali snausti širdis ir min
tys neprisiminę to ką čia pergyveno ?....

Klastingi Spąstai
Vos galėjo praleisti naktį ir sulaukti 

ryto, taip nekantraudamas Šeirys laukė 
valandos pasimatyti su Katre. Ji jau bu
vo gryžus, bet nežinojo kam taip greit bu
vo Brandenburgan parkviesta. Tik pily
je netyčia nugirdo Konrado vardą, ir ap
ėmė nesuvaldomas geismas jį matyti. Bėg
tų ji į jo kambarį, bėgto visur jieškoti, bet 
taip negalima daryti, ir turėjo, slėpdama 
savo nerimastį, laukti progos kada išsmuks

prisispaudus prie jo privertė pabučiuoti
ją. Suspaudė ją glėbyje ir kuomet bučia
vo jam vaizdinosi kad. jaučia prie savo lu
pų lupas Kristinos, kuri jį vogtinai bučia-

vo — taip,į'ąm viskas maišėsi ir Kristina 
tokiais protarpiais atgryždayp j jo min- 
tis. ' ■ J J

— Laiminga aš vėl. .su tavim.... _ 
atsiduso TKatrė, ir spaudėsi, glaudėsi prie 
jo kaip kūdikėlis prie savo motįnos-užta- 
rėjos, kurios ilgai nematytų.

jis dar ką norėjo atsakyti Į jos -išve
džiojimus, -bęt pamatė ateinant abbę, kni s 
pasislėpęs ištolo į juos tėmijo.

— Malonu prisiminti praeitas dienas, 
kurias čia praleidot, vaikeliai? — pra
šnekino priėjęs abbė.

. (Bus daugiau)

J^NYGA skubomis spausdinama, ir nepajusi! kaip prabėgs laikas 
ir bus pervėlu patalpinti jūsų vardą tarp kitų prenumeratorių. Ži

nome gerai kad jus knygos norėsite, ir jeigil 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 įmygu liį» jūsų yarcįas 
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-

— Kas kitas žinotų kaip buvo jei ne 
aš, ir jei nuo ko galtum slėpti tai tik ne 
nuo manęs, todėl kalbėk atvirai, nes ir aš 
atvirai su tavim kalbų.... Aš viską žinau.

Dar niekad musų jaunas ritieris ne
buvo1 taip sumaišytas kaip dabar, abbės 
■prisimetimu jog žino jo paslaptis. Ko 
jam reikia ir ko jis turi kištis į jo reika-
lūs, jeigu kokie ir buvo.... i

— Tų ilgiesi jos, aš žinau, ir neužsi
gink man apie savo meilę prie jos, tik buk 
atviras ir aš tau galėsiu pagelbėt.... — 
kalbėjo vienuolis, glostydamas jo galvą:— 
Aš viską mačiau, viską žinau.... Mačiau 
judu čia po šiuo medžiu meilaujantis, ma
čiau judviejų atsisveikinimus, mačiau kaip 
ji tave atlankė tavo kambaryje po turniro, 
girdėjau ką kalbėjot, ir mačiau ją ašaro
se pasisiuvusią kada į Palestiną iškelia
vai.... Gerai kad ir paskubinai gryžti, 
nes ji nabagė baigia nusikankinti.... Su

iš vidaus ir bėgs į paupį — kur jis jos vi
sados laukdamo.

Kaip dabar drebėjo dvi širdys ir kas 
jų mintyse darėsi kada artinosi susitikimo 
valanda gali suprasti tik tie kurie tokias 
valandas pergyveno.

Vienas po kito, atsirado abudu po tuo 
pat gluosniu paupyje, ir susiėjo.... Kon-
radus jai gražiai nusilenkė.

— Konradai, sugryžai tu pas mane, 
nuramint mane.... — ašarodama Katre 
puolėsi, prie jo norėdama kad imtų į glėbį 
ir priglaustų, pabučiuotų.

— Sugryžau, bet nesitikėjau jau tavęs 
čia daugiau....

— Nelaukiau ir aš tavęs, bet netikė-Į 
tai išgirdau tavo vardą ir sudrebėjo mano 
širdis; viskas kas iki to dėjosi buvo už
miršta, mintys liko tuščios, tik tave pa
matyt geidžiau, o tu toks šaltas prie ma
nęs! ...

rėsit kietuose viršeliuose siųskit iškalno $1.50.

Apdaryta $1.50
ĮJŽSIRAŠYKIT “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 pąžymėkit 

kiek už ką siunčiama, ir visada pridėkit savo aiškų adresą. Gali iš-

sirašyt “Kryžeivį” ir šiaip kas nori, kad ir nėra “Dirvos” skaitytojai.

raminsi ją. . ,j — Katriute, aš.privalau gerbti her-
■— Bet, Tėve, tai tuščia kalbą, nes ji I cogo sužiedotinę, — atsakė jis, o ji neži-) 

sužieduota su Leopoldu ir aš privalau jąĮnojo kad jam prie jos būti tokiam šaltam Į

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Kryžeivio"
PRENUMERATORIAI

Prenumeratos -už “Kry 
žeivį” tik plaukią ir plau
kią. Tas parodo kad musų 
Lietuviai dar mėgsta skai
tymą ir geras knygas. Vis 
nauji ir nauji vardai ateiną 
su pinigais už “Kryžeivį!’ ir 
už kitas įmygąs, štai ve! 
pluoštas naujų prenumera
torių :

D. Turskis, iš Philadel
phia, Pa., rašo: Nors kry
žeivius prisiminus širdį 
skauda kiek jie žalos Lie
tuviams pridarę, bet kada 
tuo vardu aprašoma Lietu
vis narsuolis tai aš noriu 
įsigyti knygą “Kryžeivis”, 
apdarytą, už ką siunčiu 
$1.50 ir dar $2 už “Žmoni
jos Istoriją”.

K. Povilaitis, iš Toronto,• 
Kanada, rašo: Prisiunčiu 
$1, už kurį prašau ųžpre- 
numeruot man knygą ‘Kry
žeivis”. Lauksiu nekantrau
damas knygos išeinant'.

Pranas Pilinka, iš Vail, 
N. J.', rašo: Siunčiu $2.50, 
iš jų $1 už “Kryžeivi””, $1 
už “Dirvą” pusei metų, ir 
50c už “Vienuolyno Slap
tybės”! Kaip tik ‘Kryžeivis’ 
bus ’ gatavas prašau kuo- 
gręičiaųsia prisiųsta. Aš 
nešu sveikas jau trečias 
metas ir turiu laiko skaity
mui.

Kazė Sadauskienė, vieti
nę, rašo: Prašau prirašyti 
ir mane prie “Kryžeivio” 
naujokų, už Įstojimą mano 
vyras užmokės dolarį. Aš 
labai mėgstu skaityti kny
gas, ypač “Dirvos” leidžia
mas.

Juozas Virbickas iš Pitts
burgh, Pa., rašo: Siunčiu 
$1.50, malonėkit užprenu- 
nieruot “Kryžeivį”, nes no
riu savo žmonelei Kalėdų 
dovaną suteikti:

Jonas V. Kiaušas iš Pitts
burgh Pa., * rašo: Siunčiu 
$Į.”50 ” už apdarytą knygą 
“Kryžeivis”, kuomet bus 
gatavai malonėkit prisiųsti.

K. Grikėpefis’iš So. Su
perior,” Wiš., rašo: Prašau 
prisiųsti' man knygą “Kry
žeivis” kai bus gatava; čia 
įdedu $1.'

P. Baranauskas, iš Ham
tramck, Mich., rašo: Siun
čiu $3.50, iš jų $2 už “Dii’- 
vą” ir $1.50 už “Kryžeivį”. 
Dar nei vienos “Dirvos” 
leistos knygos nepraleidau 
neužsiprenumeravęs.

Zuzana Rakauskienė, vie
tinė, atsilankius užsimokė
jo už “kryžeivį” $1 ir sako: 
Prižadėjau nusiųst knygą 
pasiskaityt savo draugei į 
Detroitą kaip tik gausiu.

Nevėluokit, prisiųskit sa
vo vardus patalpinti į kny
gą, nes vistiek norėsit Įmy
gą turėti tai verčiau lai jo
ję telpa jūsų vardas atmin
čiai kad ir jus prisidėjo! 
prie “Kryžeivio” išleidimo.

KAS DAUGIAU?

Ž Tel- CHerry 2370 1
P. J. KERŠIS t

*:* baigęs Teisių Mokyklą Cumber- £ 
►*- land Universitete, darbuojas su a 
v Teisių Ofisu advokato " ❖
| Anderson & Marriott J 
t 308 Engineers' Bldg. $ 

kur au visais teisių reikalais 4* 
T Lietuviai, Slavai, ' Lenkaiį A ir į 5. Bušai draugai kreipdamiesi tu- Ž 
b rėš teisingų patarnavimų." 1 ?
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States Lines busai jau lau- 1 
kė stotyje ir savo pasažie- 1 
rius suėmė ir nuvežė į vieš- r 
būtį, dar davė vakarienės,)' 
ir nuėjom gult. i

Spalių 4 d. Ryte atsikė
lę gavom pusryčių, o po to ; 

j vienus nuvarė pas daktarą 
I peržiūrėjimui, tuos kurie 
pirmą kartą į Ameriką va
žiuoja, o mums Amerikos 

i piliečiams liepė eit į kitą 
kambarį, ten tik pertikrino 

(pasus ir liepė sugryžt 3 va- 
| landą po pietų. Pietus bus 
ill:30 vai., kas norit galit 

J sugryžt, sako. Bet mudu su 
I A. Murausku išvykom ap- 

‘ žiūrėt Cherbourgą, tą gar- 
’jsų Francuzų uostą. Cher- 

bourgas nėra didelis mies
tas, nes mes per valandą 
laiko pervažiavom jį į vie
ną ir į kitą galą; per visą 
miestą eina tik viena tram
vajų linija. Tramvajuose 
konduktorės yra moterys, 
ne vyrai, bet merginos gra
žios Francuzaitės. Klausia 
konduktorė kur mes norim 

j važiuot, o mes visai niekur 
nenorim važiuot, tik apžiū
rėt mieštą, bet nemokam 
f o pasakyt ir nesusikalbam. 
tiktai rodyte rodom, ir aš 
žodį kitą žinau kaip pasa
kyt kad važiuojam toli, tai 
konduktorė duoda mums 
didžiausi tikietą kokį ji tu
ri, užmokam po vieną 
ką ir pervažiuojam 
Cherbourgą kraštas 
krašto.

Vienu 
rauskas 
pašonę, 
stubos į 
žiūriu, nagi auga grušios, 
ir taip gražiai visai prie 
sienos mūrinio namo i 
plėtoję aplink langus, 
taip pilna grušių kad 
šakos linksta.

. , Tramvajus išvažiavo 
i sąi iš miesto ir sustojo, o 
, mes vis sėdim ir nelipam 
, laukan. Tuoj tramvajus ap-

KELIAUJANT PO

: Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adui.
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Spalių 3 d. Atsikėlėm 8 1 
ral. ryto ir pavalgę išpiš- ] 
įėjom vėl į miestą. Pii- i 
niausią nuvykom į United ; 
States Lines agentūrą pa- i 
liteiraut kada traukinis iš- 1 
‘iria į Cherbourgą ir galu- 
inai apsirūpint visais po
pieriais kaslink kelionės.

Nuvykę į U. S. Lines, įs
taigą net nusistebėjom: di
džiausias namas agentūrai 
ir del kiekvienos klesos pa
skiri ofisai; trečia klesa tai 
didžiausia už visas kitas ir 
joje žmonių kad prisigrū
dę — visokių Amerikonų ir 
vadinami) grinorių, kuris 
dar tik pirmą sykį važiuoja 
į Ameriką. Net baisu daro
si žiūrint į tuos emigrantus 
— tokie paiki, baukštųs, 
neduoda niekam savo baga
žo nei pajudint, viską neša 
ant savo nugaros ir ranko
se. Viena kokia tai Veng
rė turėjo prisirišus ant nu
garos didžiausi maišą, o 
šalip maišo dar tarboj įso- 
dyta kūdikis, ir dar ranko
se rišuliai1. Važiuojant į' 
stotį, ji vos įlipo į autobu
są. Taipgi ir kiti tokie iš
eiviai vežasi didžiausius ba
gažus. Vokiečiai, apsisau
gojimui nuo didelių bagažų 
traukiniuose, uždėjo labai 
didėlius mokesčius. Pavei- 
zdan, Antanas Murauskas 
vežėsi didelę skrynią, 150 
svarų sunkumo, tai iš Eid- 
kunų iki1 Cherbourgo užmo-l 
mokėjo $11.60 pinigais; o 
keleivio bilietas už tą patį 
kelią $24 iš Kauno iki Cher
bourgo, tai labai didelis 
mokestis už bagažo perveži
mą per Vokietiją.

Iš U. S. Lines sėdom į ta-i 
xi ir nuvažiavom Į “Musee 
du Louvre”, tą garsų pa
saulinį muzejų. Ėjom per 
jį per keturias valandas ir 
mažai ką apėjom. Ir ko 
mes ten nematėm, visko kas 
tik buvo pasaulyje nuo se
niausių laikų. Ėjom grei
tomis, nešto vejom nosis pri
kišę prie vieno paveikslo, 
bet eini, eini vis niekur ga
lo neprieini. Artinosi 4 va
landa, laikas skubinti į sto
tį ir keliaut į Cherbourgą, 
taigi ir skubinomės. Apra
šyt kas tame muzejuje ran
dasi nėra galimybės, tiek 
ti kgalima pasakyt kad su
talpinta visokie senų artis-, 
tų piešti paveikslai, stovy- pristatyta 
los, senoviški indai, kariški i statyti aviliai, 
ginklai, kanuolės, visokie I !*',

laivai kokie tik prasidėjo 
pasaulyje būti; visokių net 
šių dienų laivų reprodukci
jos, pasažierinių ir kariškų. 
Stovylos visokių šventų ir 
.“prakeiktų”.

Ištikro, kai žmogus nie-Į; 
kur neišvažiuoji, nieko ne-Į 

i matai tai rodos nieko ir nė-;; 
ra, manai kad visur taip:! 
tik kaip musų Clevelande. ' 
Bet kuomet išvažiuoji su Į’ 
atdaromis akimis tai matai j' 
tokių dalykų kad negaila I 
nei tų išleistų pinigų nei to 
sugaišto laiko, nes matai ir 
pažysti maždaug kaip šis 
musų žemės skritulis įvai
rus ir puikus.

Iš muzejaus išėjom 3:30 
vai., nes jau reikėjo skubė
ti į stotį. Išėjus, žiūrim 
lietus kaip iš viedro pila. 
Pamatę taxi susilaikėm, pa- 
liepėm vežti į hotel), o iš 
ten į stotį, ir suspėjom lai
ku į traukinį, na ir išvažia
vom į Cherbourgą.

Važiuojant dar buvo švie
su, todėl dairėmės norėda
mi kuodaugiausia pamatyt 
Paryžiaus, bet ilgai netru
kus atsidūrėm išlaukėn, o I 
ten žiūrim laukai visai tuš
ti, jokio darbininko nebuvo) 
matyt dirbant ką nors ant 
Francuzų laukų, gal but del 
lietaus kuris po pietų ėmė 
pilti ir darbininkai parėjo 
į pastoges.

Kiek per laukus važiuo
dami galėjom matyt, buvo 
labai mažai namų, o jei kur 
ir buvo gyvenami namukai 
tai toki mažyčiai kad Ame
rikoje paprastas darbinin
kas turi didesnį garadžių 
savo fordukui negu Pran
cūzas namą visai šeimynai 

: gyventi. Išrodo kad tame 
name nėra kur apsisukt,

■ tokios mažytės grintelės.
■ Nebūtų nuostabuųio kad įsisuko ir važiuoja atgal į 
i tokių matytum vieną ar ki- miestą tuo pačiu keliu. Iš- 
i tą, bet visi tokie mažyčiai, lipom gražiausioj vietoj ir

paties Paryžiaus apielinkė- inėjom į krautuves, dar ši 
se ir ukėse. Didelė reteny- bei tą nusipirkom ir tads 
bė pamatyti didesnį namą, pėkšti nuėjom į U. S. Lines 
iš miesto išvažiavus. Kodėl Į agentūrą. Ten neilgai tru- 
Francuzai pasitenkinę gy- kus vėl pradėjo šaukt “Get 
venti tokiose budelėse sun- ready” važiuot į laivą. At- 
ku suprasti; jokioj kitoj ėjo du dideli trokai, sudėjo 
šalyj to nematyt, ir Lietu- Į visų pasažierių bagažus ir, 
vos net paprasto vienmar-Į nuvežė į pavandenį, o mes 
gio kampelhinko šiaudinu
ke kur kas didesnė. Žiū
rint Į tuos namukus Pary
žiaus šonuose, kur jų daug 

i, išrodo kaip su-

fran- 
visą 
nuo

mažai kas atvažiuoja ar iš
važiuoja, bet išvažiavęs ma
tai visai ką kitą: žmonių 
visur pilna ir visi kur nors 
keliauja. Iš Kauno išva
žiuojant daugybė musų bro
lių Lietuvių važiavo, dau
giausia į Argentiną. O čia, 
pajūryje, suvažiavę visokių 
tautų, Lenkų, Žydų, Latvių,! 
Lietuvių, Vokiečių Francu- 
zų, Estų, Švedų, Belgų, ir 
tt., ir girdėt visokių kalbų.

Susodino visus į mažą 
laivą ir nuvežė ant milžino 
“Leviathano”. Daugelis gi 
grinorių manė kad tas ma
žas laivas ir tarabanys juos Į daiktai ir šiandien toj baž- 
per Atlantiką į Ameriką, Į nyčioj randasi. Sarafinas 

turi ir raštus nuo kunigo ir- 
parapijos komiteto kurie 
pinigus skolino, bet niekas 
jam ' nei nemano pinigus “ 
grąžinti.

Laike bylos tardymo vys
kupo advokatai pripažino Į 
dokumentus teisotais, bet 
pinigus grąžint atsisako, 
rodydami savo vyskupo tei
ses, esą jie gali pinigus im
ti, bet duot kam nors nega
lį. Teismas tą dalyką pa
vedė išspręst aukštesniam 
apeliacijų teismui, t. y. ar 
ištiesi) vyskupas gali pini
gus imt ir pasilaikyt para-Į 
pijonų savastį, o skolų ne- 
atmokėt.

Sarafiną atstovauja Cle
velando advokatas, 
Keršis.

i tarpu man
tik dukst, dukst j
sako žiūrėk ani 

grušios auga. Pa-

Mū

Akrono Naujienos
Teismas su vyskupu. Spa

lių 29 d. atsibuvo teismas 
Igno Sarafino su Clevelan- 
do diecezijos katalikų vys
kupu. Sarafinas 1920 me
tais paskolino Lietuvių šv. 
Ptero parapijai $950, o iki 
šiai dienai savo paskolos 
neatgauna, pinigai guli be 
nuošimčio. Parapija už jo 
pinigus pirko bažnyčiai sė
dynes ir vargonus ir tie

ir ėmė aimanuot kad “taki 
mali bat”, bet kaip pamatė 
atplaukiant priešais “Le- 
viathaną” tai nepaprastai 
nustebo ano didumu. Musų 
laivukas prisispaudė prie 
šono to milžino ir mes su
lipom. Tokių mažų laivų 
atvažiavo net keturi, vie
nas atvežė trečios klasės 
keleivius, kitas antros ir 
pirmos, o du laivai vežė ba
gažus. Jie buvo tokie ma
žiukai prie to milžino kad 
nei nebuvo matyt ar jie sto
vi prie jo ar ne.

Ant laivo sulipus jau bu
vo vakarienės laikas, ir pa
valgę 
gult, 
naktį 
daug
kambaris 
žmonės netinka, sako aš ne
galiu gulėt su krūva vagių. 
Vienas atbėga prie stewar- 
to uždusęs ir sako: Ot, tik 
pasidėjau pakelį cigare tų] 
ir jau'nėra, o kur dar galas, 
iki nuvažiuosim Į Ameriką 
tai aš jau visai nieko netek-, 
siu. N,a ir pradeda keiti- 
nėt iš vieno kambario į ki
tą. Aš pats prašiau perkelt 
mane pas Lietuvius, nes su
sitaikėm su Švedais grino-

• riais. Paprašius, mes ga- 
1 vom kambarį trys Lietuviai 
i ir vienas Graikas pas mus
• buvo.

pradėjom skirstytis 
Žinoma, kaip pirmų 

tai iš vakro vis buna 
trukšmo: tai vienam 

-netinka, kitam

išsi- 
, ir 

net

vi-

pasažiėriai, kokie du tūks
tančiai žmonių, ėjom pėkš 
ti, net gatvė juoduoja kiek 
Amerikonų išvažiuoja į A- 
meriką.

■Kai žmogus būni visuo- 
10 valandą vakaro pasie- met namie tai roads kad

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejięškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomoksli.sk u laboratorijos analizavimu ĘIR- 
MIAIIS1A 'SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais.

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy
kiu su mano 29 metų medikai e praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

RAUDONGYSI.ĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugraišavimo nuo užsiėmi
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 
be skausmo nauju' gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- 
Š ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes, 
aliu padaryti ir jums.
o ligas vyrų ir moterų gydau, su Prof. Ehrlich’s GOG ir 914. Jeigu kenčiate 
le nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- 
ypatiškai oteriškos slauges prižiūri.

Ūžsisėnejui 
nuo to kreipki 
ma paslaptyje.

B ATL1EV ‘SPECIALISTAS’
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. 
rpk šj ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

po kelias dienas į savaitę. 
Naujai atvykusioms sunku 
su darbo gavimu.

Konstantas Butelis pasi
statė namą, įrengė krautu
vę ir daro gerą biznį.

P. Kriveras susipyko su 
savo
mui savo piktumo nubėgo 
prie upės, nušoko nuo tilto 
ir pasiskandino.

žmona, ir nuramini-

šeštoko ir Venienės ves- 
ivčs. Lapkričio 2 d. čia11’1 . , / , v. • • suėjo j moterystes rysi Cle-

velandietis Juozas šeštokas 
su M. Veniene. šliubą ėmė] 
Šv. Petro bažnyčioje.

Poni Venienė-šeštokienė 
yra žinoma Springfielde ir 
Daytone (Ohio).

Po šliubo, papietavę jau
navedžiai nuvažiavo į Cle
veland^ ir Lietuvių salėje 

I atsibuvo puota. Svečiai jų 
laukė beveik ištisa diena

Šiose dienose Lenkų 
tūvėse grojo Lietuviai 
zikantai V. Vasiliauskas su 
sunum ir kitais, Oleku, Ba- 
risu ir Jurevičium. Jų mu
zika patinka ir svetimtau
čiams, tik musų bblševikė- 
liai ir buvęs Kun. Cybelis! 
vis savuosius ignoruoja.

Darbai gumų dirbtuvėse 
susilpnėjo, nekurie dirba

ir vi- 
Gysh;

VARICOSE (PADIDĖJU
SIOS) GYSLOS

Pataisoma be operacijos, vaist 
dimo metodu.

Tapo atsiekta pasekmingas 
siškas išgydymas Išpurusių 
(Varicose Veins), ir trumpu
žmogus pagerėja ir pranyksta bu
vus trukdoma kraujo cirkuliacija. 
Tą ligb turėjusieji paprastai sako 
kad jų nuovargis kokį jausdavo be 
paliovos, pradingsta ir jie jaučiasi 
galį liuosai dirbti.

Iš visų pusių gydytojai praneša 
apie bandymus, gydyti vaistų įleidi
mais ir Padidėjusios arba Išpuru
sios gyslos pranyksta. Tas gydymo 
būdas yra paprastas ir veikmingas, 
todėl jis tapo priimtas vietoj opera
cijų. Tą gydymo būdą priimama vi
sur kaipo atsakančiausį.

Rizika beveik visai menka negu 
esti kuomet operaciją daro, ir pa
sekmės geresnės.

Yra daug priežasčių gyslų padi
dėjimui, svarbiausios iš tų yra dir
bimas ilgai ant kojų, kaip tai pa
tarnaut o j!ų krautuvėse, valgyklose, 
laiškų išnešiotojų, policijantų ir pa
prastų darbo žmonių.

Tiems žmonėms reikalinga žinoti 
kad padidėjusios gyslos buna prie- 
žasčia kojų prakiurimu, o tą pavo
jų galima prašalint paprastu įleidi
mu vaistų, gydymas gi nesutrukdo 
nuo atlikimo kasdieninių darbų.

Dr. D. T. Bailey, Room 402, 737 
Prospect avė., yra vienas Clevelan
do specialistų praktikuojantis toje 
linkmėje.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgeeio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 6STH ST. 
Rand. 6729.

parvažiuojant, ir sulaukę 
entuziastiškai priėmė. '

Juozas šeštokas yra pla
čiai žinomas Clevelandietis 
veikėjas, biznierius, geras 
dainininkas ir muzikantas, 
skambina mandoliną, ir da
lyvaudamas Lietuvių vaka
ruose publiką gražiai pri
juokina. šeštokas taip pat 
yra žinomas Daytoniečiams 
ir Akroniečiams, tarp jų 
gyveno ir dirbo. Akrone 
buvo įsigijęs namą, bet J. 
Vasiliauskas iš Baltimore^ 
su savo gizeliais paglemžė 
jo turtą, panašiai kaip pa
darė su kitais.

Jų vestuvėse dalyvavo 
skaitlingai Lietuvių iš Ak
rono ir Clevelando. Visi 

, linkėjo linksmo gyvenimo, 
ir prisivaišinę skirstėsi kas 
sau.

Keliautojas.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY .10 OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

mu-

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

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

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

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

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

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

10406 Euclid Ave. Kampas E. l()5t h St. Cleveland
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki .8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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Ketvirtai Gent karčių
GENIAUSIA taupymo sąskaita šia- 

m t banke yra No. 7, pradėta Rug
pjūčio menesį, 1849 metais, dešim
ties metų mergaitei. Ta depozitore, 
Pagyvenus iki aštuonių dešimtų me
tų, mirė keli metai atgal, bet jos anū
kai palaiko tą sąskaitą del sentimen
to. CĮ Naujausia sąskaita atidaryta
vakar vieno linksmo senuko, vardu 
savo anūko, naujai gimusio. ^Vi
siems amžiam ir visokių padėčių žmo
nėms, čia yra tvirtas taupymų bankas 
su liberaliu atlyginimu, su rimtu ati
dumu į jūsų reikalus.

smo senuko,

imthc City ofCteveicmA
PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupymus i Taupymų Banką

$

$

i

Savomoksli.sk


D I R V A

i IŠ LIETUVOS e'|
ŽMOGŽUDYSTĖS 

LIETUVOS 
KAIMUOSE

LIETUVOS NAUJOS VY
RIAUSYBĖS NUSISTA

TYMAS TAS PATS
Dauguma manė kad su

sidarius naujam ministerių 
kabinetui gali pakrypti vi
sas Lietuvos vairas į kitą 
pusę. Lietuvos radio Rug
sėjo 30 d. pranešė kad apie 
pasikeitimą vyriausybės nė
ra ko ir manyti: Viskas 
bus po senovei, Gruodžio 17 
idėjos nepasikeis ir jokių 
partijų žmonių Į valdžią ne- 
kvies.

Žihoma, toks pranešimas 
kai kam padarė blogą ūpą 
ir partiniai rėksniai nusto
jo vilties iš peštynių val
gyti duoną. Apie seimo su
darymą nieko neminėta Įir 
jo laukti dar anksti.

Kaip Lietuvoje taip ir A- 
nierikoje gyvenantieji Lie
tuviai spėlioja ministerių 
kabineto pasikeitimo prie
žastį. Prof. Voldemaro ka
bineto svyravimas buvo pa- 
tėmytas ir pradžioje, peš 
jis turi kitokį nusistatymą 
negu Prezidentas Smetona. 
Voldemaras yra aštrus, -ne
nusileidžiantis, tautininkas 
progresivistas. Smetona] gi 
tautininkas su palankumui 
krikščionybei. .

Reikia pastebėti kad Vol
demaro atsitraukimas i iš 
valdžios palieka didėlę 
spragą, kurią sunku bus 
užkimšti. Voldemaras bu
vo gabiausias Vilniaus gy
nėjas. Savo mokslingumu 
ir iškalbingumu jis stebino 
net Tautų Sąjungą. Val
demaras buvo griežtai, nu
sistatęs nenusilėnkti kleri
kalizmui. Smetona kitų pa
žiūrų ir gal greičiau sutiki 
tų bendradarbiauti su krik-5, 
ščionimis. Todėl krikščio-’ 
nys džiausiasi kad Volde
maras pasitraukė iš val
džios.

Dabai- tautininkų partija, 
dalinasi j dvi šakas, Volde- 
mariečių ir Smetoninių. 
Smetoninių pusėje yra daug 
daugiau. P. Kr-lis.

žudystės priežastis skurdas 
ir silpna sveikata. Pasku
tiniam laike jis gyveno pas 
savo seserį, kuri jį varyda
vo išpažinties. Jis sakėsi 
nenorys tankiai vaikščioti 
išpažinties. Del to su sese- 
re susipyko. P. Kriukelis,

NUBAUDĖ REDAK
TORIŲ

Eltos pranešimu, Kauno

(TĄSA NUO l-MO PUSL.)

“O kas tas ‘aš noriu’? 
Šių dienų musų gyvenimo 
sąlygose tas ‘aš noriu’ yra 
viskas: ir tėvų turtas, ir 
valstybės iždas, ir garbės 
troškimas ir politinis idea
las, ir tt. ir tt. Visais šiais 
ir kitais atvejais, jeigu tik 
nebus padaryta taip kaip 
‘aš noriu’ tai viskas kas 
tam priešinasi turi žūti, ne-

I karo komendanto nutarimu 
“Tautos Kelio” redaktorius

I Algirdas Sliesoraitis už vi
suomenę skurstančių žinių 
skelbimą išsiųstas 6 mėne
siams iš Kauno į Biržus.

Valstybės iždas geras
Kauno miesto valdybai 

jministerių kabinetas nuta- 
irė duoti 400,000 litų pasko
los trims metams už 6 nuo- 
I šimtį palūkanų. Paskola 
bus naudota Vytauto pros
pektui sutvarkyti ir van
dentiekio reikalams. “L.A.”

PIRKS DR. VINCO KU
DIRKOS NAMĄ

Vyriausybė nusistatė nu
pirkti Naumiestyje namelį 
kuriame numirė Dr. Vin
cas Kudirka. Namelis da
bar labai apleistas. Jame 
esanti dešrų parduotuvė.

Vyriausybė žada namelį 
paversti Vinco Kudirkos 
muzejųm ir tam reikalui 
paskyrė’pinigų. Prie na
melio yra plotas žemės, o 
greta — nusavinta cerkvės 
žernę, todėl prie namelio 
galima busią padaryt skve
rą. “L.A.”

SMULKIOS ŽINIOS
i Kaune porą savaičių tę- 

•Įfeėsi Lietuvos-Vokietijos tie
sioginio kroviniams vežti 

! susisiekimo devinta konfe- 
I ręncija. Vokiečių delega
cy a pasinaudodama proga 

'susipažino su Kaunu.
j Nuteistam Pral. Olšaus-

žiurint ar tam reikėtų pa
aukoti vieno ar keliolikos 
žmonių gyvybė arba net ir 
viso krašto reikalai. Ir ka
da matai kaip plačiai ši gy
vuliško egoizmo taisyklė 
yra paplitus po Lietuvą tai 
darosi šiurpu širdyje ir 
tamsu akyse. Sodžius ir 
visuomeninio gyvenimo vir
šūnės išpažysta tą pačią sa
vo elgesio taisyklę ir tas 
pačias priemones vartoja. 
Sodžius čia daugiausia vir
šūnėmis paseka, nuo jų ap- 
sikrečia.

“Baisi žmogžudystė Ku
tinu šeimynoj visoje mūšų 
spaudoje buvo paminėta 
trumpu pranešimu; Vadi
nasi, ir čia, gyvosios visuo
menės minties viršūnėse šis 
baisus prietikis praėjo lyg 
nebūtų buvęs. Ir šis, įvykis, 
kaip ir daugelis kitų pana
šių žmogžudysčių, nesukė
lė didesnio susirūpinimo 
tuo kas darosi musų so
džiuje, kurios priežastys 
tas skaitlingas žmogžudys
tes iššaukia. Mat čia nėra 
‘sensacijos’, o nesant sen
sacijos nebus nei biznio.

“Kas kita, sakysime, la
šinių byla. Kas kita pralo
to Olšausko byla. Čia yra 
geras partijinis biznis. Ir, 
matyti, tokio partijinio biz
nio vardan tuo pat metu 
kai sodžius gyvena atsipa
laidavusios budeliškos sti
chijos gadynę, ‘pažangioji’ 
spauda garsina Šukius: tie
siog nerti virvę, pakarti be 

įteisino! Ir kada šituos bu- 
I deliškųs ‘pažangios’ spau-

Pasikorė iš Apmaudo
Rokiškis. — Spalių S d. 

Katelės statomam name ra-

Ikui, dar bus iškelta byla už Idos Šukius palygini su vyk- 
l Ustjanauskienės vaiko pra-1 stančiomis sodžiuose zmog- 
žudymą. Kaip girdėti, vai-I žudystėmis tai, rodos, ne- 
stybės gynėjas padavė taip- tenka ilgai jieškoti tų žu- 

:gi atsišaukimą del perlen- dynių priežasčių. Nes juk
do pasikorusį jauną vaiki-!gvo Olšausko nubaudimo.
ną, Adolfą Stasiūną. Sau-| . “L. K.”

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI 

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

WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night’s ride on beautiful 
Lake 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 Pt. Stanley, Can., Div.
Daily service, leaving Cleveland. 12:00 mid

night, arriving Port Stanley, 6:00 a.m., 
June 29th to September 7th.

'$4.50 one way - CLEVEiJ.ND^o BuVfALO —'$8.50 ret trip 
Autos Carried $6.50 and up

$3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY-$5.00 rd. trip 
„ Autos Carried $4.50 and up

- ------------- — expense ivUrS t&jriunireai, Quebec andibe 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
Ease 9th Street Pier Cleveland, Ohio

Cleveland and Buffalo Division
Each way, every night, leaving at 9;

p. m.. arriving* 7:30 a. m., (E. S. T.)
May 1st to November 16th »uuo co w oeommoer <m.

Connections atBuftalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
New Low*

Fares
Write for details on all expense tours to Montreal^Ouebec and the 

Sasuenav. also the new r&R Tr;...../.

jei Kaune šūkis ‘ne į teis
mą vesti, bet tiesiog nerti 
virvę’ ir negali čia pat pa
sireikšti del to kad tiek tei
smas, tiek teisiamasis nuo 

I tokių budelių yra stropiai 
policijos saugojama, tai pa
siekęs sodžių tas šauksmas 

■ tų varžtų nejaučia. Ir ta- 
į da jau tikrai vyksta žudy
mas be teismo.

“Šitokie pažangių ‘Liet. 
Į Žinių’ Šukiai rodo kiek daug 
budeliškos nuotaikos yra 
musų ‘pažangiosios’ švie- i 
suomenės tarpe. Iš kitos 
pusės, nekliudomai ir ais-1 
tringai skleidžiami sodžiuo-1 
se tie Šukiai verčia sodžiaus 
žmonių gyvenimą baisiu 
pragaru. Panašus kaip ‘L. 
Žinių’ paleisti Šukiai turbut 
ne vieną bet daugelį so-1 
džiaus gyventojų be jokio 
teismo yra nuvarę į kapus.

“Laikas tat rimtai susi
rūpinti, laikas pagalvoti ar 
galima žaisti tomis morali
nėmis vertybėmis, be kurių] 
nėra ir negali būti tikros 
gyvenimo pažangos.”

SALAI
Šis miestelis randasi Ro

kiškio apskrityje, 21 kilo
metras į pietus nuo Rokiš
kio miesto. Miestelis stoti 
ant salos dideliame ežere, 
tik iš vakarų pusės galima 
be vandenio įvažiuoti. Vi
sa sala užima apie 30 hek
tarų žemės. Dirbamos že
mės nedaug, didžiausią da
lį užima sodai ir trobesiai.

Čia randasi medinė baž
nyčia, kuri buvo pastatyta 
dar baudžiavos laikuose. 
Per karą Vokiečiai šovi
niais buvo bažnyčią apardę. 
Dabar atitaisyta.

Randasi puikus dvaro 
trobesiai, kurie prigulėjo 
grafui Prezdeckui. Tuose 
rūmuose dabar randasi kle
bonija ir Mergaičių Ūkio ir 
Ruošos mokykla.

Pačiame miestelyje ran
dasi tik viena bendrovės 
krautuvė. Gyventojų turi, 
įskaitant ir kursistes, porą 
šimtų.

Vieta yra bene gražiau
sia visoje Lietuvoje, "tą pri
pažino net senovės didžiū
nai. J. Milaknis, kuris mi
rė 1906 metuose turėdamas 
121 metus amžiaus, pasa
kojo buk senovėj Salai va
dinosi “Šventužuolė”, o eže
rą vadindavę “Algirdis”.

Senovės Lietuvių laikuo
se ant salos buvę milžiniš
ki ir seni aržuolai, po kurių 
priedanga vaidilos ir vaidi
lutės kūrendavę amžiną ug
nį. Ežeras buvęs turtingas 
rainais, o prie pat ežero 
kranto augęs milžiniškas 
miškas, kuriame veisėsi vil
kai, lokiai ir kiti žvėrys. 
Dabar giria randasi tik ko
kie trys kilometrai nuo Sa
lų. Miškas turi' keletą de- 
sėtkų ketvirtainių mylių ir 
vadinasi “Skapagiris”. Vo
kiečiai iš šio miško išvežė 
medegos ‘vertės apie 20 mi
lijonų markių. Dabar it 
ten vilkai veisiasi ir iš ten 
jų paplūsta net po visn Lie
tuvą.

Saloje buvo Algirdo rū
mai, kuriuose jis apsistoda
vo medžioklės laike. Į Ta- 
raldžių pusę yra žymė per 
ežerą kad senovėje 'butą pi- 
limo. Tas pilimas vadinda- 
davos “Martakis”. Tą ke
lią per ežerą įsakius pada
ryti pirmoji Algirdo žmo
na, Vitebskietė Marė. Prie 
Tarabildžių kaimo prie pal 
ežero randasi kalnas, kurį 
vadina “Raganų kalnas”. 
Baudžiavos dar laikuose ji 
vadino “Jadvygos kalnas”. 
Mat, einą, padavimai kad 
apsivedęs Jogaila su Lenkti 
karalaite Jadvyga ant šie 
kalno praleidęs pirmąsias 

I “medaus dienas”. Kada jau 
išdygo krikščionybė, su lai
ku dvasiškija viską pakeitė. 
Kalnas virto “Raganų kal
nu”, net ant jo buvo sude
ginta 120 “raganų”. Pas
kutinės ant šio kalno buvo 
sudegintos dvi seserys Mul- 
vinaitės iš Tarabildžių. Jų 
giminės dar tebėra gyvi. 
“Raganų” degimine daly
vavę kunigai ir svietiškoji 
vyresnybė.

Kodėl Salų apielinkėj bu
vo daug “raganų”, žinant 
aplinkybes nesunku įspėti. 
Salų dvarponis buvo sužvė- 
rėjęs, savo baudžiauninkus 
mainydavo ant šunų. Kiek
vieną naktį turėdavo ateiti 
pas jį dvi jaunos mergai

tės, kurias ponas gėdinda
vo. Tebėra dar ir dabar tos 
liepos į kurias įkeldavo 
baudžiauninkus, o ponas 
šaudydavo juos gegutės 
vietoje. Mišių klausydavęs 
ant arklio sėdėdamas.

1905 metais J. Milaknis 
I iš Salų buvo parsigabenęs 
I lovį į kurį guldydavę “nusi
kaltusius” darbininkus. Lo
vyje buvo išpjaustyta kry
želiai ir ruoželiai. Kryželių 
buvo 87, o ruoželių 431. 
Kryželiai reiškė kad tame 
lovyje toks skaičius žmonių 
nukankinta mirtinai, o ruo
želiai, kad tiek dar išlipo 
iš lovio gyti. Todėl tokioj 
padėtyje būdami žmonės 
nešė baisią naštą, o ypač 
moterys, kurios ir sirgo his- 
terija. Kvaila dvasiškija 
jas įtarė raganomis ir de
gindavo kaipo tokias.

1885 metais ežere prigė
ręs. kunigas su Švenčiausiu. 
Dabar kožną metą ežere 
prigeria po žmogų, ir tam- 
sunėliai sako jog reikalin
ga nuskendęs Švenčiausis 
pagarbinti.

Petras Kriukelis.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c 
Siutas išprosyt ......... .45c 
Kelnes išprosyt .................. 20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50
Šilkinė dresė išvalyt ir

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

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit must' 
temomis kainomis. Niekad dar 
:aip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai’: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

Į| Kanados | 
|| Naujienos | 
I TORONTO, ONT.

—
MILŽINIŠKA SUMA UŽ 

DEGTINU
Toronto, Ont. — Lapkri

čio 2 d. suėjo du metai nuo 
to kai Ontario provincija 
kontroliuoja svaiginančių 
gėrimų pardavimą ir 2 me
tai ir 5 mėnesiai kaip val
džia pati pardavinėja tuos 
gėrimus.

Sulyg išleisto raporto už 
šiuos metus, svečiai iš Su
vienytų Valstijų praleido 
Ontario provincijoj per vi
są laiką nuo Birželio 1, 1927 
metų, $121,529,250 ant svai
ginamų gėrimų.

Toje skaitlinėje neineina 
dar suma kurią valdžia ga
vo už pardavimą leidimų 
svaigalams pirkti, už ku
riuos šį metą surinks per 
virš $1,000,000.

Iš alkoholiškų gėrimų 
per tuos pustrečių metų 
valdžia uždirbo gryno pel
no $19,637,608.

Prie tos kontrolės ir par
davimo dirba apie 1,200 
žmonių, užlaikoma 123 par
duotuvės, 7 distiliarnės, 33 
bravorai ir 51 vyno dirbyk- 
los.

NOVA ŠKOTIJA “SU
ŠLAPO”

Halifax. — Po 10 metų 
’prohibicijos periodo, Nova 
i Škotija, Kanados provinci
ja, visuotinu balsavimu žy
mia dauguma balsų prohi- 
biciją atmetė ir priėmė val
džios kontroliuojamą alko
holinių gėrimų sistemą, pa
našiai kaip tūri Ontario..

Dešimts metų atgal pro- 
hibicija gavo 57,000 balsų 
daugiau, o dabar 36,000 'bal
sų daugiau už jos panaiki
nimą.

Kanados ribose dabar li
ko tik Princo Edwardo sa
la kurioje prohibicija gy
vuoja, kitos aštuonios pro
vincijos grąžino svaiginan
čius gėrimus.

Lakūnai atsirado. Aštuo- 
ni Anglai lakūnai kurie iš
skrido dviem orlaiviais į to
limą šiaurę jieškoti sunkiai 
prieinamų vario .kasyklų, ir 
per aštuonias savaites skai
tyti žuvusiais, atsirado gy
vi pačioj šiauriausioj Ka
nados dalyj.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki} spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
— Telefonas Randolph 3535 —

Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
"ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemes dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengvą, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkute kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai Įsigyti. -Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.

“Žmonijos Istorijos” tikra, kaina yra $4,00. Bet dabar atiduodame 'ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės.

Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderi už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Kas Girdėt Clevetande-ApJeimkese I
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

APIE DR. V. KUDIRKOS 
DRAUGIJĄ

Pereitą sekmadienį Lie
tuvių salėje Dr. V. Kudir
kos Draugija turėjo pami
nėjimą 20 metų savo gyva
vimo sukaktuvių. Buvo kal
bos, koncertas ir ant galo 
šokiai. Publikos buvo pu
sėtinai.

Tiek to apie vakarą. Da
bar apie draugija, 
siorganizavo iš 12 asmenų l 
iš SLA. 14-tos kuopos. Pir-j 
mutiniai -jos valdybos na-' 
riai 'buvo.: Ignas Ųsevičius, 
pirmininkas; R. Šukys, vi-! 
ce-nirm.; “

DUOKIM DARŽELIUI
VARDĄ

Lietuvių Kultūriško Dar
želio Lyga užkviečia visus 
Lietuvius, jaunus ir senus,, 
padėt išrinkt tinkamą dar-

su

V.

Pranas Yuška

1

Moterų Ratelis turėjo la
bai linksmą šeimynišką va
karėlį pereito šeštadienio 
naktį pas Žiurius-Lukoševi- 
čius North Olmstead, Ohio, 

jpsucu 1BL111K.V tiiMivaiiKį vi<ai-. Visi įr visos turėjo gerus 
iželiui vardą. Tas darželis, i laikus. Veik visi dalyviai 
Ika'ip žinot, bus nuolatinis l buvo išsirengę maskarado 
prie bulvaro parke, taigi'' 
reikalinga parinkti vardas 

j kuris gražiai atitiktų.
j Kadangi tai bus Lietuvių 
i Kultūros Darželis, paro- 
I dantis Lietuvių tautos kul- 
l turą ir net kuo Lietuviai 
prisidėjo prie visuotinos 
kultūros, ' reikalinga

: vardas turėtų grožę ir ar-l 
tistišką skonį, vardas kuris 
pagerbtų musų tautos di
džiuosius literatūros vyrus; | Lietuvių Moterų Klubo 

i Tame darželyje bus iš-1 susirinkimas įvyks pirma- 
statyta paminklai, biustai j dienio vakare, Lapk. 11 d., 
ir brunzos lentelės pager- Onos Mihelichienės namuo- 

x..__ ............. ge, 12QQ Addison rd.

kostiumais.
Šis Moterų Ratelis yra, 

bene mažiausia Lietuviška 
organizacija Clevel a n d e, 
bet labai linksma.

KALĖDOS JAU

P. A. Šukys, fin. 
Saimonas, tarimų 
Telksnys, iždinin- 
globejai: J Sen- 

Zelionis.
draugija turi

• v, . .  ir urunzus i
n iz e pi ig j biangios įuos musų vyrus.

Laikui bėgant, kada tik 
i į musų miestą atsilankys 
iš kitur arba net iš Lietuvos 
žymi ypata mes pagerbsi
me ją užkviesdami paso- 

! dyti darželyje medelį, ber
žą, aržųolą ar kitokį, kokie 
labiausia Lietuvoje žymisi.

Turėdami tą mintyje pa
duokit sumanymą ir jūsų 
mintys bus persvarstytos. 
Geistina kad vardas butų 
trumpas ir reikšmingas. 
Už geriausi vardą bus duo
dama dovaną, ir tas vardas 
bus panaudotas darželiui.,

Gali prisiųsti vardus vie
tiniai, iš kitų miestų ir net 
iš Lietuvos.

Siųskit “Dirvon”, bus ati
duota Darželio Vardo Kon- 
testo Komisijai.

O. Karpavičenė, 
Komisijos pirm.

“Dirvoje” lankėsi Akro- 
, niečiai Teodora Vertelienė 

kad j h- Ant. Lazauskas.- Jie yra 
.geri “Dirvos” rėmėjai ir 
I prieteliai. if

h ALĖDOS jau visai netoli — ne- 
y Ig&vį užmirškit saviškių Lietuvoje — 
pasiuskit jiems keletą Litų dovanų. 
Ir siųskit tuojau, nevėluodami, kad 
gautų prieš Šventes, tada ir dovana 
bus malonesne.

kus ir J.
Šiandien 

332 nariu i 
$5.582.58.

Šimtais vra prisidėjus pa-- 
rėmimui Lietuvos reikalų,! 
aukomis ir bonais ir Šerais,! 
bet iždas nestojo, augęs. i

Kain SLA. 14-tą kuopą,! 
taip ir. Kudirkinę apspito1 
bolševikai, nes šioj draugi
joj pajuto daug pinigų. Jie 
neina ten kur organizacijų 
iždai tušti. Savo užgulimą 
ąnt Kudirkinės komunistai 
varo nagai jų carukų įsaky
mo. Nors draugija yra tau
tiška, bet raudonukai tam
po ją kada tik gali kur įsi- 
kabyti. Rimtesniems na
riams reiktų aplaužyt jiems 
raguS. Narys.

Apie Juozo šeštoko ves
tuves skaitykit Akrono ži
niose, ant 6-to pusi.

Cleveland^ katalikų ku
nigai sirunko $203,000 pa
statymui bažnyčios prie 
naujai statomo John Car
rell jėzuitų universiteto.

Įrengus radio policijos 
automobiliuose ir jiems be 
jokių gaišavimų gaunant 
pranešimus apie užpuolimų 
vietas, policija staigu pri
būdama vieno mėnesio lai
ku nukovė net 8 užpuolikus 
ir plėšikus, kurie kitaip bu
tų ištrukę.

Pereitą šeštadienį po pie
tų nušauta plėšikas, kuris 
susekta paėjo iš Chicagos. 
Tame susikovime peršauta 
ir vienas policijantas, kuris 
sekančią dieną mirė.

Dabar veikia astuoni ra
dio automobiliai ir tuoj bus 
paleista dar šeši.

SPORTAS šikatis nugalėjo Italą
New Yorke buvo imtynės 

Ričardo Šikačio su Gino 
Garibaldi. Šikatis paguldė 
savo priešą j 26 minutas.

“Dirvos” Agentūra jau ilgas lai
kas kaip patarnauja persiuntime Lie
tuviu pinigų i Lietuvą,’ ir pinigai nu- j.;
eina gerai ir greitai, taigi kreipiatės 
vėl, ir busit pilnai patenkinti “Dirvos” 
Agentūros patarnavimu.

3!

g

Rugsėjo mėnesio bėgiu 
Clevelando srityje įvairiuo
se darbuose buvo 5,537 su
žeidimų, kurie buvo rapor
tuota valstijos industrialei 
komisijai. .

Iš visos Ohio valstijos tą 
mėnesį raportuota 23,377 
sužeidimai ir apsirgimai 
prie darbų.

'SLA. jaunuolių 339-tos 
kuopos maskaradų balius 
Spalių 31 d. pavyko labai 
puikiai. Nors oras buvo 
prastas ir lijo, bet publikos 
prisikimšo pilna salė. Jau- s . . 
nuoliams liko keli desėtkai fai JVOS nsaorganĮzay° ^ir 
dolarių. pelno.

Mirė W. G. Lee, gelžke- 
lio tarnautojų organizato
rius ir vadas, kuris per il
gus metus dirbdamas savo 
".akos darbininkų tarpe ge-

Ohio valst. pereitą sek
madieni automobilių nelai
mėse užmušta 8 ypatos; 8 
sužeista.

Clevelande nuo pradžios 
metų jau suvažinėta 230 
ypatų.

Orlaiviu gydo 
Viena mergaitė, po 35 sa- 
čių ligos, pakilus iš 
pradėjo negirdėti. Specia-HLon 
listąi sumanė bandyti ją gy-Į. 
dyti su pagalba lėktuvo, iš
kėlus aukštai į orą, paskui j 
įtaigai pulti žemyn. E 
tas pagelbsti kurtumą pra
šalint.

„ kovojo lengvesnį darbą ir 
geresnę užmokestį. Jis iš- 

iriivninc kovojo 8 valandų darbą.
Lee per 12 metu buvo pa- 

]ovogpengva pjaunamas vėžio li- > I — prje unįjos pristojo 
metais, 1895 metais 
viršininku, o 1909 m.

I tapo išrinktas organizaci- 
s’ako J"0S Prezidentu-

--------- i Scott su Porat 
YUŠKA IMASI SU MAL-! Madison gardene Gruo- 
CEVIČIUM KETVERGE įdžio 9 d. įvyks kumštynės

Šiandien, ketvirtadienio ” 
vakare, miesto ^auditorijoj, 
(didžiojoj) įvyksta didelės 
imtynės, kuriose Marotta 

i sukvietė dvi poras pirma- 
! eilių Amerikoj pragarsėju- i 
i siu imtikų. Į Vokiečiui šmelingui sh.

Clevelando Lietuviai nu- loma $250,000 kad sugryž- 
džiugo gausią progą pama- tu į Ameriką ir eitų kumš
ty ti imantis su? svetimu sa- žinotis Atlantic City Sausio 
vo naują čampioną, Praną! mėnesį su tinkamu opneh- 
Yušką, kuris pereitą vasa-jtu, tik dar nežinia ką jam 
rą nugalėjo Komarą ir Sar-įnori pastatyti.
palių.----------------------------------

Yuška imsis su puslenkiu | PARDAVIMAI 
Malcevičium. Tai bus pir-
DIRS lUSKOS paSirOdyniHS j . 4 šeimynų mūrinis namas, po •'» 
auditoriioi, bet jis pasitiki! kambarius« moderniškai įrengtas, su

-1 . 1 i i visais patogumais. Arti LietuviuSaVO spėkoms ir sako kad sales ir bažnyčios. Antras namas 
nebus naskutinis, nes Mal- nuo. Superi.or kamP«. ant aųsseii rti.

• • • 1 Turim būtinai parduoti, kaina visaicevicius jam nieko nepada- piKi Kreipkitės ■ 
rys. |406 ULMER BLDG. Cherry 41 GO

Paskutinėj poroj imsis 
Stanley' Stasiak su Sherry.

Yuška gryžta iš Kalifor
nijos, kur buvo , apsilankęs 
su imtynėmis ir ten turėjo 
geras pasekmes.

Phil Scotto.su Otto von Po- 
rat.
nori gauti progą kibti 
Šarkio. Laimėjusiam 
ir teks.

Jie ir vienas ir kitas 
prie 
gal

siu-.

Lapkričio 24 d., Lietuvių 
salėj L.D.S.A. 24-ta kuopa 
statys scenoj istorišką dra
ma “Kerštas”.

Jau Laikas Rinktis 
KALĖDŲ DOVANAS
Iškalno liuosiau galima išsirinkt* 

sau tinkamas dovanėles ir įpjauti 
raides, kas padaroma dovanai. Už
laikau didelį (rinkini Deimantų, viso- 

*kių žiedų, Wrist Watches, Laikrodė
lių ir Laikrodžių, tikrų Lietuvos Gin
tarų. Didelis rinkinis skėčių, rašo
mu plunksnų, stalinių setų, sidabri
nių indų, visokių stiklų, prosų, ku
riais šiluma nustatoma pagal reika
lą. Geriausių skustuvų, ridikulių, 
toilet setų, kryželių, rąžančių ir tt. 
Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius.

Patyręs Laikrodi 
*ninkas savo ]5rak 

tįkoje per daugelį 
metų.
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kitur. Tėmykit antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

Už

Pinigus persiuntimui galit priduoti 
ypatiškai atsilankę, vietiniai, ir per 
paštą atsiųsti, kurie gyvenat kitur.

Rašykit sekančiai:

6820 Superior avė. Cleveland, O.

JUujausi Lietuviški
Rekordai couimbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

16145-F

Jonas Maurutis, vienas iš 
“Dirvos” ekskursantų, su- 
gryžo kitaip negu kiti: jis 
ten susirado sau šonkaulį 
ir parvažiavęs atėjo į “Dir
vos” agentūrą kad patrau
ktų ją į Ameriką, nes sykiu 
parsivežti nepavelija. Jis 
viešėjo Pagramdų kaime, 
Vilkaviškio parapijoj. Ap
sivedė su Antanina Jurgele
vičiūte iš Pažeriu k., Vilka
viškio par.

Collin- 
kuopa 
kuopa 
ir va- 

tau tiško

Lapkričio 17 d. 
wood’o SLA. 190-ta 
bendrai su ALDLD. 
rengia teatrą, balių 
karionę Slovėnų 
namo salėj, 15810 Holmes 
avė. Bus suvaidinta “Vel
nias Spąstuose”.

Radio stotis WTAM gavo 
valdžios pavelijimą ir įsi- 
•vmgė naują 50,000 wattų 
stiprumo aparatą. Įrengta 
ir nauja stotis prie Brecks
ville, važiuojant į Akroną. 
Atidarymas buvo trečiadie- 
nio vakare, su nepaprastai' 
puikiu programų.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygele pasini okini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
klausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”

OHIO THEATRE
Pirmadienį prasidės vaidinimas 

senai lauktos Eugene O’Neill devy
nių aktų dramos, “Strange Inter
lude”. Tai bus Lapkričio 11 d., po 
vadovyste Theatre- Guild, Inc. Tas 
veikalas tapo gerai išbandytas pirn? 
pribuvimo čionai, taigi Cleveland ie
čiai teatro mėgėjai gali būti tikri 
kad turės ką ypatingo. Apskaitliuo- 
jama kad virš pusantro milijono 
žmonių matė “Strange Interlude”

Į scenoje ir skaitė knygą.
Daugelis ypatų griežtai nesutin

ka su nekuriais punktais šios epi- 
kos kaip moteris deda pastangas 
apsiekti savo užsigeisto 
smagumo, nekurie vadina 
biausią vaidintoją godžia 
nieile jos apgaubime trijų 
veninio, bet nežiūrint kaip „ 
tinka su tuo, tapo patirta kiekvie-' 
name mieste ; kad žiūrėtojai nepa- 
prastai žingėidaujasi veikalu.

Ypatingas ir svarbus dalykas su- Į 
rištas su šiuo veikalu yra tas kad ‘ 
jis nrasideda vaidinti 5:30 kas va- , 
karas. Išviso bus 12 perstatymų 
Clevelande.

GREENHOUSE PARSIDUODA 
Gėlyno biznis, su visais įrengimais, 
puikioje padėtyje, randasi Clevelan
de. Parsiduos su mažu {mokėjimu, 
už labai prieinama kaina. Kreipki
tės: 11520 BUCKEYE RD. Gar
field 2427. (46)

Parsiduoda kampine mėsos 
krautuvė, garantuojama $890 
iki $-000 savaitinių ineigų, nė
ra kompeticijos. Tas pats sa
vininkas per 17 metų. Parsi
duos su.2 šeimynų namu. Te
lefonas Penn. 1514. Arba ma- 
tykit Zimerman, 1204 E. 105th 
Street. (45)

16144-F

16143-F

16142-F

16141-F

10 Colių 75c
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS 

Su Orkestros Akompanimentu ~ 
PRAGĖRIAU ŽIRGELĮ (A. Vanagaitis) 
EISIM LAUKAN (A. Vanagaitis)

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprane 
Su Orkestros Akompanimentu

MERGYTE JAUNOJI
jfOTUŠAITB MIELA

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Dainuoja Šaukevičius
Fr. Yotko, Vedėjas

PETRO POLKA Orkestrą su
VESTUVIŲ Pripuolamu Dainavimu

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vadas
PAPRIENIOKŲ POLKA V
FRANO POLKA

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, su Vargonų Akomp.
GUL ŠIANDIENĄ
SVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIAS

gyvenimo
tą svar- 
ir savi-

jie nesu-

PAJIEŠKAU
Marcelės Petravičiūtės, gimus Vi

duklės par., Raseinių a p. Gyveno 
Clevelande, apie 7 metai atgal išva
žiavo į New Yorko valstiją. Kas ž;- 
no arba ji pati atsišaukit. (45) 

JURGIS AČIUS
1355 Giddings Rd. Cleveland, O

DR. D. ALBU
Daktaras Mechano-Therapijos 

Hydro-Therapijos 
moksliška kombinacija

Manipuliacijos, Fiziolo
giško mankštymo, Vandens, Ši- 

. ............. ir Gyvenimo 
kūnas galėtų

16140-F

16139-F

16138-F

I .ADOLPH C. JACUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas Pennsylvania 1763
B Edma Avenue Cleveland, Ohio

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lanky'kit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Mikolas Judickas .. Lt. 500 
Ona čerląitė ........ 100 
Magdė Geeeldienė .... 60 
Teklė Dapšienė .......
Leonas Paleckis .....
Magdė Šimanskienė .

150
150
100ii maga e simansKiene .. ivu 

į I Klemensas Dedinskis . 150 
Kreipkitės vėl:

!j “Dirvos” Agentūra
!>| 6820 Superior avė. Cleveland, O.

Tai yi 
Valgio, 

i 
lumos, Vibracijos 
sutvarkymo, kad 
normaliai veikti.

1359 West 64th St.
Cleveland, Ohio

Tel. Evergreen 4410

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

1246 Superior avė.
Kiaurai j 1243 Payne avė. arti E. 12

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St
Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už-

- .rašykit jiems “Dirvą”.

16137-F

16136-F

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, ir KVARTETAS 
Su Vargonų Akompanimentu

LINKSMA DIENA MUMS NUŠVITO
PULKIM ANT KELIŲ

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros Akompanimentu

Oi, Skauda, Skauda Liaudies Daina
Aš Žirgelį Balnosiu Liaudies Daina

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
Su Orkestro? Akompanimentu

Kačiukas (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas
Šalta žiemuže (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Dainuoja A. Šaukevičius ir Marė Urbas
Fr. Yotko, Vadas

Žalia Girelė Orkestrą su
Lik su Dievu, Panytėle Pripuolamu Dainavimu

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros Akompanimentu

Piršlybos Amerikoj Komiškos
Neišpildomas Prašymas Dainos <

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuvės 

ir prašykite pilno katalogo.

6820 Superior Ave. Cleveland. O.

•4 Columbia Records
u MS W ̂ PROCESS

Vrya- tonal Recording ~The Records without Scratch

,ia\ No«»'

Scotto.su

