
Šarkį nuo siįiki- 
Smėlingu.

1A RENGTI AT
LOS VAKARUS 
au kad nėra tokio 
ad neturėtų palinki- l 
i nors. Kožnas vie- j 
įsirinkęs ką nors ir I 
nėgsta. Vieni mėg- 
kiti mėgsta šokius, j 

jatraukimo prie ku- į 
torto: bolės lošimo, į 
imtynių ir tam pa- I

irta, Lietuviai turi ] 
patraukimo prie į 

>a tam panašių kitų 1 
e parodo kūno stip- | 
suprantam iš paren- 
įblikos atsilankymo, 
.ina piknikai su im-

vis sutraukia dau- '
is negu į paprastus

>ar, vasariniam se
gus ir pradedant 
e, atsirado būrelis | 
;ojų kurie mano šią I 
gti ką nors naujo i 
o pasikalbėjimų su ’ 
irto lošėjais ir jie 
uti -ir padaryti ge- 
.ymųs. CĮevelande 

Lietuvių mėgsta 
a daug čia augusiu 
e nori prie to pla
ukia kam nors pa- 
bę atletikoje. Aš 
su ' pagalba' sporto 

s surengta ne vie- 
atletikos vakaras.

dąu žinių.
Jonas Jarus.

TATYMAS
jrgio Karužos ma- 
5 praėjo kaip Ka- 
ams savo persta
is Vakariniu Val- 
kmerikos dideliuo- 
ns pamatyti savo 
i, burtų, juokingu 
lazdelės. Paveiz- 
lele, iš skrybėlės 
ndžiai, ir tt. ir tt. 

geležinėmis vini
le jokio skausmo, 
nęi- Jei turit ko- 
norit žinot kada 

įminė yra, ar bu
ri didelio aktai—

Atsibus
15, nuo 7:30
6 7 th Street

nas

tai palios- 
arbės, ka
nose esan- 
Ibsti žmo- 
murinimo 

me greitu 
fonas yra 
;ojas. Jis 
vertas to 

kadangi 
inesių bė- 
savo įlar-

Frank A. 
Delawan- 

mbus, ku- 
:u per 29 
j. Brown, 
ri telefo- 
j pasiuly- 
arbo yra. 

telefono, 
įsų ir pa
ns telefo*

patar- 
i, tin- 
niui.
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Mire Garsus JAPONIJA UŽSILEI
DŽIA AMERIKAI

ATSIMETĖ ISPANI
JOS PREZIDENTAS

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ATMETA BEDARBIŲ 
APDRAUDĄ

Vancouver, B. C. —Ame
rikos Darbo Federacija sa
vo konvencijoj čionai per
eitą savaitę atmetė priver
stiną įvedimą apdraudos 
darbininkų nuo bedarbės 
Su v. Valstijose. Delegatai 
su dideliu trukšmu parėmė 
valdybos pareiškimą jog 
Amerikos darbininkai ne
nereikalauja priverstinos 
apdraudos.

Buvo delegatų kurie mė
sinėjo ir siūlė priimti lai
kiną apdraudą nuo bedar
bės. Federacijos preziden
tas Green šaukėsi į delega
tus neremti tokio sumany
mo, sakė jis pats vyks ,į sę- 
kaneio Kongreso posėdžius 
ir reikalaus kad valdžia pa
skirtų milijonus ar bilijo
nus dolarių alkanųjų šelpi
mui, bet jei reikalaus įve
dimo priverstinos apdrau
dos nuo bedarbės, darbinin
kai patys už tai turės 
brangiai apmokėti. .

Posėdyje vėl buvo 
reikšta už grąžinimą 
ir kovos už tai.

labai

pasi- 
alaus

Lawrence, Mass. — Šio 
miesto streikuojanti audė
jai, 5,000 skaičiuje, atsisa-i 
ko priimti trijų žymiausių! 
audinyčių pasiūlymą gryžt 
į darbus. Darbininkams nu-"! 
mušta 10 nuoš. nuo algų.

Išviso Naujoje Anglijoje! 
streikuoja apie 22,000 au-! 
dejų. Agitatoriai smarkiai 
darbuojasi ragindami dar-

■ bininkus neužsileisti.

BUVO 84 METU 
AMŽIAUS

West Orange, N. J. — 
Savo name, po ilgo merdė- l 
jimo, Spalių 18 d. pasimirė 
garsus pasaulinis žmogus, 
Tarnas Aiva Edison. Prie 
jo lovos buvo jo žmona, še
ši vaikai, daktaras ir slau
gės. Taip tai mirtis paėmė 
vieną iš žymiausių praktiš
kųjų mokslų žmogų, kurio 
vietą gal niekas ir neužims. 
Tas ką jis padarė yra pa
daryta, kiti tik pagerins.

Edisonas buvo 84 metų 
amžiaus. Žinia apie jį pa
plito po visą civilizuotą pa
saulį, ir net popiežius už
sakė katalikams melstis už 
jo vėlę.

Edisono kilmė
Edisonas gimė Vasario 

11 d., 1847 m., Milan mies
telyje, Ohio Valstijoj. Jo 
bočiai emigravo iš Holan- 
dijos į Suv. Valstijas 1730 
metais. Jie visi ilgai gyve
no. Jo tėvas mirė 94 me
tų, diedukas 102 metų.

Edisono motina paėjo iš 
Anglijos.

Edisonas būdamas 12 
amžiaus dirbo ant gelžkelio 

j pardavinėdamas vagonuose 
j laikraščius ir saldainius.

15 metų būdamas išleidi- 
. nėjo laikraštuką, įsitaisęs 

vagone spaustuvėlę.
Anksti pradėjęs skaityti 

j mokslo knygas, palinko į 
į mokslą, ir patapo tuo kuo 

. tis pasauliui yra žinomas, 
i Palaidotas Spalių 21 d. 
! su pamaldomis Metodistų 
I tikybos, kapinėse netoli W. 

?! Orange, kur jis praleido 
dalį savo gyve-

esą

m.

JAPONIJA NEAPLEI
DŽIA MANDŽURIJOS 
Tokio. — Japonijos vy

riausybė nesutinka priimti 
Tautų Sąjungos pasiūlymo 
Mandžurijos klausime, nes 
Sąjungos pasiūlymai 
Japonijai nepriimtini.

Tautų Sąjunga reikalavo 
kad Japonija į tris savaites 
laiko apleistų užimtas gin-. 

įčijamas Mandžurijos dalis 
ir taikytųsi su Chinija tie- 
sioginai. Bet Japonija no
li pirma prieiti prie susita
rimo, o tik paskui ištrauk
ti kareivius.

Japonija dar tiek sako: 
jeigu butų jai palikta susi
taikyt su Chinija be kitų 
kišimosi, nebūt nei grasini
mų karu. O jeigu kils ka
ras tai bus kaltė Europos 
ir Amerikos už kišimąsi į 
Azijos reikalus, kurių jos 
nesupranta.

Kad užimta žemių ir iš 
oro apšaudyta keli Chinijos 
miestai tai dar nereiškia 
karą, sako Japonija.

Tautų Sąjunga gi sako: 
Ar tik šiaip peštynė ar ka
ras vistiek reikia bandyti 
sutaikyt, nelaukiant iki Ja
ponija paskelbs karą for
maliai.

Milwaukee, Wis. — Su- 
gryžo Į darbą apie 1,000 
gelžkelio dirbtuvės darbi
ninkų. Jiems duota dirbti 
po 4 dienas Į savaitę.

žymiausią 
nimo.

Lavonas 
jo senojoj 
aplankė jį 
desėtkai 
nių ir mokyklų vaikų, ku
rie apie jį iš knygų moki
nosi.

buvo pašarvotas 
laboratorijoj ir 

i paskutinį kartą 
tūkstančių žmo-

Boston, Mass. — 
kuoja laivų prekių 
jai visuose Bostono 
uostuose.

Strei-
krovė- 
srities

Chicago, Ill. — Apie 14,- 
000 miesto mokyklų moky
tojų negauna algų. Susi
organizavę ėjo į mokyklų 
tarybą reikalauti užmokes
čio. Miestas neturi pinigų, 
nėra iš ko apmokėti moky- 
otjų algų.

Paiki ūkininkai. Mount 
Pleasant, la. — Ūkininkai 
nepaliauja kovoję prieš val
džios atstovus kurie atvyk
sta išegzaminuoti ar jų gy
vuliai, ypač karvės, neturi 
džiovos perų. Tiesiog gin
kluoti sustoja ir neįsilei
džia inspektorių. Tie, ži
noma, šaukiasi valstijos mi
licijos į pagalbą.

Bcchum, Vokietija. — Iš
tikus sprogimui angliaka- 
sykloje užmušta 9 darbi
ninkai; į antrą ir trečią 
dieną nuo žaizdų mirė dar 
keletas. Viso bus mirusių 
apie pora desėtkų.

Išvaikščiojo 250,000 my
lių. Springfield, Mo. — At
sistatydinęs iš S. V. pašto 
tarnybos vienas laiškų iš
nešiotojas tikrina kad jis 
per 25 metus išvaikščiojo 
250,000 mylių, taip kad bu
tų apėjęs 10 kartų aplink 
žemės skritulį.

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaite CĮevelande, Ohio

Ohio lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suv.enytose Valstijose...................... ?2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... 2.50
Lietuvoje ir kitur.............................. 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
ino, ne nuo Naujų Metų, ir mokasi Skalnio.

Apgarsinimu kainu klauskit laiškai.
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LIETUVA LAIMĖJO HAGOS 
TEISMEGeneva. — Tautų Sąjun-Į Madridas. — Ispanijoje j 

gai pradėjus' svarstyti Ja-Į pereitą savaitę išsiveržė 
ponų-Chinų sutaikymą, kad Į priešreligiškos' riaušės ir Lietuva Neprigavo Atidaryti Gelžkelio su Len- 
nekiitų karas del Mandžu-; bijoma kad nekiltų naminis

Pre

Geneva. — Tautų Sąjun-i

įijos, Japonijos atstovas!karas delei religijos.
Genevoje griežtai pasiprie- ; zidentas Zamora, kurs iš- 
šino prisileidimui Suv. Vai-Į buvo lygiai pusę metų nuo 
stijų atstovo dalyvauti ap-. respublikos įsikūrimo, ne- 

Japonų - Chinų norėdamas užvesti religiš
ko karo ir konfiskuoti Je- 

seimas 
rezignavo. Su 

visas 
ministerių kabinetas. Bu
vęs karo ministeris Azana 
tapo paskirtas laikinu pre
zidentu.

Toje prezidento permai
noje gatvėse minios rėka
vo “Šalin su kunigais!” ir 
policija turėjo vaikyti gau
jas nuo užpuolimų ant ti
kybinių įstaigų.

Per visą Ispaniją prasi
dėjo riaušės ir užpuldinėji
mai ant tikinčiųjų ir baž
nyčias lankančių katalikų. 
Popiežius pasiuntė paragi
nimą katalikams “energin
gai kovoti prieš visokį pa
sikėsinimą ant šventų baž
nyčios teisių.”

kalbėjime 
nesusipratimo.

Tautų Sąjunga priėmė S. zuitų turtą, kaip 
V. delegatą 13 balsais prieš) nubalsavo, 
Japonų 1, ir tada Japonai prezidentu išėjo ir 
pakėlė pasipriešinimus.

Spalių 19 d. paaiškėjo 
kad Japonija jau nusilei
džia ir sutinka prisiimti S. 
Valstijų atstovą apkalbėti 
tų susivaidijusių tautų tai
kymą.

Amerika mat nėra 'rau
tų Sąjungos narė, todėl Ja
ponija, būdama Tautų Są
jungos narė, spyrėsi kad 
Amerikai nėra vietos tarp 
Tautų Sąjungos narių.

Iš 
įAriž., atsiųsta 

skrynios, kuriose 
stoties bagažo 

rado po moteriš-

MOTERŲ LAVONAI 
SKRYNIOSE

Los Angeles, Gal. — 
Phoenix, 
čia dvi 
gelžkelio 
užvaizdu
ka lavona.

Paaiškėjo kad jas nužu
dė jų sesuo, kurios susipy
ko už katę. Jos buvo nu
šautos, suverstos Į skrynias 
ir paduotos gelžkelio stoty
je išvežti j kitą miestą.

Sakoma kad žudytoja bu
vo nepilno proto; ji pasiša
lino ir dabar slapstosi, 
buvo pasimetus su savo 
ru, kurs yra daktaras.

Ji
Vy-

kija. — Lenkams Didelis Smūgis.

12 UŽMUŠTA
Ekvadore, Pietų Ameri

koj, Spalių 16 d., laike per
versmo užmušta 12 ypatų. 
Prezidentas Alba norėjoj 
įsteigti savo diktatūrą, bet 
jam nepasisekė, jis buvo 
priverstas pasitraukti, ir 
sumišimuose gatvėse žuvo 
12 ypatų.

Prezidento vieton pateko' 
vidaus reikalų .ministeris! 
Moreno.

UŽSIMUŠĖ DAUG 
GALVIJŲ

Christobal. — Iš. Hava
nos vežta j čia apie 1,500 
galvijų. Užėjus juroj au
drai ir ėmus laivą supti, 
galvijai pradėjo siausti ir 
beveik visi užsimušė, daug 
buvo nuplauta į vandenį.

GELŽKELIAI NEGAU
NA DAUGIAU

Washington. — Tarpval- 
stijinė komercijos komisija 
atmetė gelžkelių kompani
jų prašymą padidinti pre
kių ivežiojimui mokestį 15

VOKIETIJA SUSIDURIA 
SU DIKTATŪRA

Bėrimas. — Vokietijos 
seimas spalių 16 d. užtvir
tino 295 balsais prieš 270 nuošimčių, kas sudarytų į
naują Brueningo kabinetą'metus $400,000,000 ineigų 
ir seimas išsiskirstė iki 23 daugiau. Pasiūlė gelžkelie- 
d. Vasario. Prieš naują ka- čiams parengti naują pra- 
binetą balsavo komunistai,' šymą kuriame butų padidi-

Hitler’io tautiniai | narna ineigos $100,000,000 
Hugenberg’o iki $125,000,000 Į metus.

Gelžkelių kompanijos ne-

taipgi 
socialistai ir ] 
tautininkai. Jie išėjo iš sa
lės paskelbdami kad jiems pasitenkinusios tuo skelbia 
nesvarbu ką toliau reichs- kad turės numušti geižke- 
tagas darys. lių tarnautojų algas.

Spalių 18 J. Hitler daly-j 
vavo Brunswicke, kur buvo j 
surengta didelė jo pasekė
jų demonstracija; jis kal
bėjo į 100,000 žmonių.

Kaslink komunistų, Hit- 
les pasakė: “Mes galim ap- 
sidirbt su aršiausiais nami
niais priešais.”

Iš priežasties finansinių 
sunkenybių, fašistai prana
šauja. kad Bruening’o vy
riausybė turės suirti bėgy
je šešių savaičių.

IŠ VARGO NUŽUDĖ 
ŠEIMYNĄ IR SAVE

Wilmington, O. — Mrs. 
Ward, 35 m. amžiaus moti
na, savo namuose netoli 
Reese, nušovė savo keturis 
mažamečius vaikus ir pas
kui pati nusišovė. Sakoma 
ji bijojo skurdo ir badavi
mo. Sugryžęs vyras iš ki
to miestelio rado visus ne
gyvus. Jis dirbo tik ret
karčiais.

HOOVER SUMAŽINO 
LAIVYNO IŠLAIDAS 
Washington. — Prezi

dentas Hoover įsakė kariš
ko laivyno sekretoriui su
mažinti 1932 metų laivyno 
biudžetą. Pirmiausia Pre
zidentui buvo įteikta biud
žetas sumoje $401,000,000; 
Prezidentas įsakė biudžetą 
numažint iki $340,000,000. 
Sekretorius paskui dar nu
mažino, bet jo skaitlinės 
buvo didesnės už tas kurias 
Prezidentas nurodė. Ant
ru kartu karo laivyno sek
retoriui atėjus pas Prezi
dentą, tarp jų įvyko ,susi- 
barimas ir sekretorius išėjo 
piktas, matyt Prezidentas 
laikėsi savo nusistatymo 
kad nuo originalio biudže
to butu numušta $61,000,- 
000.

150 PRIGĖRĖ
Indijoje, Viziangram 

tyje, ištikus potviniams žu
vo apie 150 žmonių, keli 
tūkstančiai kitų liko be pa
stogių. Prigėrė beveik 90 
nuošimčiai visų tos srities 
galvijų.

sri-

FRANCUZIJAI REIKS
AMERIKOS GRUDŲ

Chicago.—Kviečių ir ru
gių kainos staiga pakilo iš 
priežasties paskelbusių ži-

Washington, D. C.—Spa
lių mėn. 16 d. — Kuomet 
Lietuva, pareiškimui savo 
protesto prieš Vilnijos už
grobimą, nutraukė visokį 
susisiekimą su Lenkija ir y- 
patingai nukirto geležinkelį 
tarp Kaišiadorių ir Lentva- 
ravo, kuris jungia Nepri
klausomą Lietuvą su oku
puoto Vilnija, — ji turėjo 
teisės tatai padaryti. Nu
traukdama Kaišiadorių — 
Lentvaravo geležinkeliu ju
dėjimą, ji tuomi nesulaužė 
jokios tarptautinės sutar
ties, nei nusidėjo savo tarp
tautiniams pažadams

Toks, trumpai suglaudus, 
yra Haagos Tarptautinio 
Teismo sprendimas tik ką 
užsibaigusioj Lenkų-Lietu
vių byloj, dėl kurios Tautų 
Sąjungos Taryba buvo atsi
klaususi šios auksinusios į- 
staigos nuomonės.

Lietuvos Telegrafinė A- 
gentura “Elta” prisiuntė 
Lietuvos Pasiuntinybei Wa- 
shington’e sekantį praneši
mą; .
“Kaunas, Spalių mėn. 16 d. 
—Haagos Tribunolo spren
dimu, tarptautiniai pasiža
dėjimai neverčia Lietuvos 
atidaryti trafiką (judėji
mą) Kaišiadorių-Lentvarvo 
geležinkelio ruožu. Spren
dimo motyvuose Tribunolas 
nurodo, kad kalbamoji lini
ja nutraukta Želigovskiui 
okupavus Vilnių.
“Tribunolas padarė spren
dimą, išnagrinėjęs Tautų 
Sąjungos Tarybos rezoliu
ciją iš 1927 m. Gruodžio 
mėn. 10 d., Tautų Sąjungos 
(Pakto 23, E) straipsnį ii j 
Klaipėdos Konvenciją (tai 
yra tuos tarptautinius do
kumentus, kuriuos Lietuva, 
uždarydama geležinkelį, bu
vo buk sukiužusi).
“Tribunolas pripažino Klai
pėdos Konvencijos Trečiojo1 yWj.a’i 
i x * »i M r\ 4--1WXXXX1XX-IZ-X n 4- i u i i 1 \ n W l A ' _
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priedo, trečiojo straipsnio 
antrą rezervą ir Lietuvos 
teisę taikyt Barcelonos sta
tuto septintąjį straipsnį, 
kuris numato kad valstybė 
turi teisę nutraukti tarp
tautinį tranzitą, kuomet to 
reikalauja jos gyvybinių in
teresų apsaugojimas.
“Tarptautinis Tribun olas

> Lietuvos elgė-l 
si nutraukiant susisiekimą 
su Lenkija bona fide (ge
roj, ne piktoj valioj pada
ryta).
“Atskiras nuomones parei
škė Ispanų ir Italų teisėjai, 
kurie nuėjo tolinus už Tri
bunolą. Tribunolo sprendi
mas yra ne tik juridinis 
Lenkijos pralaimėjimas, bet 
jis sudarė smūgį Lenkijos 
pozicijai dėl Vilniaus ir an-

Tribunolas, tarp kitko, pa
tvirtino Lietuvos tezę, kad 
Tautų Sąjungos Tarybos 
džio mėn. 10 d. (kuria buvo 
panaikintas karo stovis 
tarp Lietuvos ir Lenkijos) 
nepakeitė juridinio santi- 
kių tarp Lietuvos ir Lenki
jos pobūdžio.
“Viršminėtas Tribunolo 
sprendimas padarytas visų 
teisėjų vienbalsiai. Lenkijos 
teisėjas Rostworowski ne
balsavo prieš sprendimą.”

BYLOS ISTORIJA
Ši byla tarp Lietuvos ir 

Lenkijos yra tik atskira da
lis didžiulės bylos, kuri at
kakliai yra Lietuvos veda
ma prieš Lenkiją jau nuo 
1920 m., t. y. nuo to laiko, 
kai Lenkai, sulaužę dar ne
išdžiūvusią Suvalkų sutar
ti, klastingai užgriebė Lie
tuvos sostinę Vilnių. Ši by
la, trumpumo delei ir atski- 
rimui nuo visos bylos su 
Lenkija, vadinama “Tran
zito” ar “Susisiekimo su 
Lenkija byla”.

Jos pradžia siekia 1927 
metų Gruodžio, kuomet Ge
nevoje Tautų Sąjungos Ta
rybos posėdyje įvyko dra
matiškas susikirtimas tarp 
Lietuvos Delegato prof. 
Voldemaro ir maršalo Pil
sudskio. Tame posėdyje 
maršalas Pilsudskis, trenk
damas kumščiu į stalą, aky- 
vaizdoje nustebintų ir ne
pripratusių prie tokio el
gesio Tarybos narių, dra
matiškai sušuko, kreipda
masi skersai stalą j prof. 
Voldemarą: “Taika, ar ka
ras? Jeigu taika, ti aš liep
siu visais varpais Lenkijoj 
skambintiĮ tą Lietu
vos delegatas (turėdamas 
omenyje prie-kalėdinj lai
ką) atsakė: Jeigu turima ' 
omenyje žodžius ‘Taika vi
siems geros valios žmo
nėms’, —tai taip: sakau,

!” Ir šiame posėdyje, 
Tautų Sąjungos Taryba 
priėmė Gruodžio mėn. 10 d. 
rezoliuciją, Atatinkamos 
šios rezoliucijos dalys 
skamba sekančiai:
“Tautų Sąjungos Taryba, 
reikšdama, kad karo stovis 
tarp dviejų Tautų Sąjungos

(Tąsa ant 4-to pusi.)

ti derėtis su Suv. Valstijo-i 
mis užpirkti 50,000,000 bu
šelių valdžios laikomo re
zervo grudų. Kitas kainų 
pakilimo faktas yra tas kad 
šymet kviečių gauta net 
2,670,000 bušelių mažiau 
negu tikėtasi.

Nemažai prie kainų su
stiprinimo prisidėjo ir ži
nios apie Japonų kariume- 
nės judėjimą Mandžurijoje.

Paskiausios žinios skel- toritetui Ambasadorių Kon- 
bia kad Vokietija dar žada ferencijos nutarimo, kuriuo 
pirkti iš Amerikos kelis Vilnius

■ milijonus bušelių kviečių.

. Naujausi

TEATRAI
Žentai iš Amerikos

2 aktų koriicdija iš A:ner.kiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia -i vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c

Kūmučių Rojus
Keturių veiksnių trj.-'i komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
G vyrų ir G moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ........................... 50c

“Dill V A ”buvo pripažintas
Lenkijai. Savo sprendimu1 6820 Superior av. Cleveland, O.
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PITTSBURGH
Kova su bedarbiais. Pa DAYTON

čiame mieste ir priemies
čiuose atsibuna bedarbių 
mitingai, kuriuose komu
nistai vadovauja ir kursto 
žmones dalyvauti užpuoli
muose ant miesto ir apskri
ties Įstaigų. Pereitą savai
tę buvo užpuolę New Ken
sington miestelio rotušę, 
kur valdyba posėdžiavo ir 
tarėsi apie suteikimą pa
galbos bedarbiams.

Demonstrantai pirma sa
vęs stumia moteris ir vai
kus, kad policija negalėtų 
prieiti prie tikrųjų trukš- 
madarių. Apžiurėjus pačių 
vadų delnus policija patiria 
kad tie žmonės nei neimtų 
darbo jeigu jiems lieptų ei
ti dirbti. Bet jie naudoja
si bedarbiais savo pasalin- 
gų tikslų siekimui ir stu
mia nekaltas moteris ir kū
dikius priešai save užstoji- 
mui jų nuo gavimo į kaili 
už kišimąsi ne Į savo reika
lą. Visi žino kad komunistai 
nenori darbininkus sušelp
ti, o tik kelti suirutes, kad 
darbininkai nukentėtų. Ko
munistai surinkę aukų iš 
dirbančių darbininkų ne
duoda bedarbiams valgyt 
bet prispausdinę raudonų 
plakatų ir laikraščių dali
na. Už aukas plakatų ra
šytojai ir spausdinto j ai la
bai puikiai gyvena.

Pennsylvania geležinke
lio kompanija užsakė Penn- 
sylvanijos ir Ohio elektriš
kose dirbtuvėse $2,500,000 
vertės elektriškų reikmenų 
Įrengimui 60 elektriškų lo- 
komotivų prekinių vagonų 
vežiojimui tarp New Yor- 
ko, Baltimorės, Philadel- 
phijos ir Washingtono, ka
da bus pabaigta tų kelių 
elektrifikavimas.

Traukia teisman Fordą. 
Vienas Pittsburgietis išra
dėjas traukia į teismą For
do automobilių kompaniją 
reikalaudamas atlyginimo 
$18,000,000 už panaudoji
mą Forduose priešakinių 
stiklų, kuriuos jis užpa
tentavo 1911 metais.

.Allegheny apskrityje yra 
25,000 šeimynų kurios rei
kalauja valdžios pašalpos 
ir jeigu nebus aprūpinta 
jos turės badauti žiemą.

Pittsburgo Džiovos drau
gijai padovanota $30,000 
globojimui šio miesto neg
rų džiovininkų. Mirtys nuo 
džiovos tarp negrų yra tris 
kartus didesnės negu tarp 
baltųjų.

Brownsville, Pa. — Ka
syklos keltuvui nupuolus į 
200 pėdų gilumą, vienas 
darbininkas užsimušė, 10 
kitų sužeista.

Amžiną atilsį.... Čia su 
keletu narių dar egzistavo 
A. L. T. Sandaros 34-ta kp. 
Kadangi nariai per du me
tu duoklių nemokėjo tai 
centras sulaikė organą ir 
veltui nesiuntinės.

Pastarais keliais metais 
vietos Sandariečiai nieko 
gero nėra atlikę Lietuvių 
tautos labui; karštesnieji 
užsiiminėjo vien neigimais 
Lietuvos, taip pat šmeižė 
ir tuos tautininkus kurie jų 
bolševikiškiem žygiams ne
pritarė. Taigi nuostolių ne
bus musų tautai 34-tos kuo
pos išnykimas.

SLA. kuopos balius. SLA. 
105-ta kuopa rengia kau
kių balių Spalių 31 d. Bar
ney Community salėj. Šo
kiams grieš Varašiaus or
kestras, dalyviams bus trys 
dovanos pinigais už apsi
rengimus. Visi Lietuviai, 
o ypač nariai, malonėki at
silankyti Į šį šaunų balių.

105-ta kuopa turės kitą 
parengimą Lapkričio 21 d., 
paminėjimui 45 metų SLA. 
Įsikūrimo. Programas bus 
Įvairus ir linksmas, o įžan
ga veltui.

Skraidė milžinas ‘Akron’. 
Spalių 16 d. pietų laiku, lė
tu tempu, virš Daytono 
skraidė naujas kariškas di
rižablis “Akron”, didžiau
sias pasaulyje oro lėktu
vas. Daytoniečiai gėrėjosi 
gavę pamatyti tą oro mil
žiną.

Lietuviai džiaugiasi, Vo
kiečiai nusigando. Šarkio 
laimėjimas prieš milžiną I- 
talą Carnerą davė Lietu
viams pasitenkinimo, o Vo
kiečiai iš baimės sudrebėjo. 
Mat, tie fricai nujaučia kad 
tokio likimo kaip Italas ga
li susilaukti ir tas jų čem
pionas Smėlingas, kaip tik 
susidurs su Šarkiu.

Kalėdų dovanos. Bankai 
skelbia kad Kalėdinio Klu
bo taupytojai susidėjo virš 
$2,000,000 ir tie pinigai bus 
išsiuntinėta kam priklauso 
prieš Kalėdas.

Mažina taksus. Montgo
mery apskrities valdyba 
padarė pertikrinimą neju
damos nuosavybės vertybių 
ir apkainavo $30,000,000 pi
giau negu buvo iki šiol. Jei 
nebus pabranginta taksų 
skalė tai taksų mokestis 
bus mažesnė.

“D.” Rep.

to sutiko, taigi jau sekan
tį susirinkimą turės pro
gramed Tas yra labai pa
girtina, nes turime gabių 
moterų ir būrį jaunų mer
gaičių, galės dalyvauti ir 
viena nuo kitos ko nors pa
simokins, podraug pripras 
ir viešai pasirodyt.

Kuopa nutarė rengt nau
jų metų pasitikimo vakarą, 
pasiryžę dėti visas pastan
gas kad vakaras išeitų gra
žus ir linksmas. Komitetas 
susideda iš darbščių narių: 
S. Kazakevičienė, A. Mila
šienė ir A. Stulgaičiutė.

M.

TMD. moterų kuopa susi
rinkime Spalių 4 d. tarp ki
ta ko nutarė paįvairinti sa
vo susirinkimus: po užbai
gimo kuopos oficialių rei
kalų turėti programėlį, ku
riame prisidėtų narės kas 
su kuo gali: ar tai su pas
kaita, ar su daina ar muzi-

Ml

LIETUVIU AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių 

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; S600. ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka; $6.00; S9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
gank'.acijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir

M
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mergaites.

Infrrznacij’.i kreipk’tės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba j vietinių kuopų valdybas.
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BOSTON, MASS.
Paminėjimas Vilniaus Už

grobimo Sukaktuvių
Rodos dar pirmu kartu 

Bostono Lietuviai susipra
to paminėt šias liūdnas su
kaktuves. Mintis apie tai 
gimė Lietuvių Metodistų 
Žinyčioj; ir Rev. B. F. Ku
biliaus, A. Grybės ir J. 
Krukonio iniciativa, Spalių 
9 d. vakare Žinyčioj Įvyko 
gausus susirinkimas.

Pirmiausia And. Buinio 
muzikai griežiant, Žinyčios 
choras ir publika sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. Rev. B. F. Kubilius 
prisimena žuvusius ginant 
Vilnių kareivius ir pasiūlo 
publikai pagerbti juos at
sistojimu, kas ir padaryta.

Pirmiausia perstatomas 
kalbėti J. Krukonis. Jo kal
bos tema “Vilniaus Istori
ja”. Kalbėtojas perbėga vi
są istoriją nuo Vilniaus Į- 
kurimo iki šių dienų. Jis 
1914-15 metais mokėsi Vil
niuje, todėl patiekė pluoštą 
savo atsiminimų.

Po jo kalbos buvo muzi
kos dalis, po to perstatoma 
kalbėti Bostono Universite
to studentas A. Grybe. Jis 
vaizdžiai nupasakoja Vil
niaus klausimą politinėje 
arenoje, ir prieina išvados 
kad Vilnių anksčiau-vėliau 
nes turėsime.

Po kiekvieno kalbėtojo 
dalyką nušviečia p. Kubi
lius. Po p. Grybės kalbos 
jis ypatingai užsidegęs pat- 
triotiniais jausmais karštai 
kritikuoja katalikų tikėji
mą, kuris atnešė mirtį treč
daliui musų tautos.

Seka deklamavimas mo
mentui pritaikintų eilių su 
liūdna muzika.

Paskutiniu kalba Adv. F.
J. Bagočius. Jis plačiai ir 
vaizdžiai nupasakoja visą 
doplomatinę situaciją. Kas- 
link Vilniaus atgavimo, jis 
pasako kad Vilnius ir visi 
Lietuvai priklausanti kraš
tai savu laiku sugryš Lie
tuvai. Kovoje už savo tei
ses mes turime, sako, to
kius talkininkus kaip Balt- 
gudžiai ir Ukrainiečiai.

Po visų kalbų Rev. B. F. 
Kubilius perskaito susirin
kimui protesto rezoliuciją, 
ir susirinkimas atsistojimu 
vienbalsiai ją priima.

Reporteris.
-------- >♦—--------

CHICAGO, ILL.
Nukentėjo S. L. A. Iždo 

Globėjai. Spalių 13 d. va
kare SLA. Iždininkas adv.
K. Gugis gavo telegramą iš
Lima, O., kad gryžtančius 
iš Chicagos, Raginską ir 
Januškevičių, S. L. A. Ižde 
Globėjus, kurie lankėsi pas 
Iždininką S.L.A. reikalais, 
nežinomi vyrai kelyje savo 
automobiliu nustūmė jų au
tomobilį nuo kelio ir juos 
sužeidę apiplėšė. —N.

KANADOS 
NAUJIENOS

KANADOS PADANGĖJ

Apkalbėjus apie Moose 
Factory eisime toliau.

Ateinantį metą gelžkelis 
bus vedamas nuo šito mies
telio toliau, 8 mailės iki Ja
mes Bay ir ten mano įren
gti laivų prieplauką, kurioj 
laivai galės sustoti ir iš
krauti ar .pasiimti prekių ir 
kitų kelionei reikmenų.

Jeigu šio pradėto darbo 
nesulaikys tai ir kitus me
tus galės gaut uždarbio ke
li šimtai darbininkų. Čia 
yra beveik ištisi miškai ir 
geležinkelio linija vedama 
per miškus, tai vieni užsi
dirbs kirsdami medžius, ki
ti kasdami grebes ir pilda
mi pilimus, o kiti su visu 
smarkumu tiesdami bėgius.

Darbas yra labai skubus 
— darbininkai smarkiai ve
jami be jokio pasigailėji
mo. Gelžkelio budavotojai 
aprūpina dirbančiuosius ir 
maistu, atsiskaitydami už 
maistą po $1.05, bet mais
tą duoda labai blogą. Jei
gu kuris pasako kad mais
tas negeras tą tuojau pa
žaro nuo darbo ir eik kur 
nori. Kiekvienas darbinin
kas kenčia dantis sukandęs, 
nes darbų nėra, turi laiky
tis čia, nors labiausia iš
naudojamas.

Prie tokio smarkaus dar
bo, sykiu važiuoja ir ligo
ninė. Bet į tą ligoninę pa
tekęs labiau susergi, nes 
nėra tinkamo prižiūrėjimo 
ir švaros trūksta. Man pa
čiam teko pora savaičių 
pagulėti, tai galiu pavadin- 
:i ne ligonine bet kančių 
skyrium ■ arba skerdykla, 
les vadinamas gydytojas 
/ra be patyrimo, ir jeigu 
napuolei į jo nagus tai lai
kykis. Turėdamas mažą 
iaizdą išeisi su didele, nes 
:is su peiliais išpjaustys, iš
plaus ir susius taip kad 
;ad jausiesi kokios kūno 
lalies netekęs. Po tokiai 
operacijai jis per tris-ke
turias dienas prie tavęs ne- 
orieis. Kuomet bandažas 
nrigyja prie mėsų tuomet 
daktaras- vėl turi ką dirbti 
kol atlupinėja bandažą nuo 
nesu, vėl peiliais žaizdą iš
pjaustys, išvalys, ir taip 
■kol užgydo tai nukankina 
kad negali nei apsakyt.

Vienu žodžiu darbininkas 
laikomas šunies vietoje, jie 
pasako kad turi užtektinai 
žmonių ir nėra ko tavęs 
oaisyti. Bet jie taip dary
dami gali labai apsirikti, 
nes darbininkai negali vi
suomet nešti tokį jungą — 
ir jie nori lengviau atsi
kvėpti. O toks elgimasis 
su jais gali iššaukti darbi- 
linkų organizuotą pasi
priešinimą, kurie gali pa
sakyti tiems ponams kad 
jau gana mums kentėti, ir 
mes norim taip gyventi 
kaip jus. Tuomet ponams 
labai nepatiks. Jurgis.

Į Pastaba: Gauta daug ko- 
Į respondencijų sąryšyje su 
į Spalių 9-tos minėjimu, jos 
Į visos netilpo šiame nume- 
: ryje, tilps kitame. Red.

kai stovi, bet sekretorius 
pasiaiškino kad protokolas 
nesutvarkytas, atskaitų ne
suvedė, neturi ką skaityt.

Klebonas toliau ragino 
parapijonis imtis sutvar
kyt, pagražint bažnyčią, ir 
prašė sudėti pinigų nupirk
ti dažams, kas ir buvo pa
daryta.

Paskiau, susitarus kas 
galėjo stojo dirbti, dieno
mis ir vakarais, ir dabar 
bažnyčia visai kitokia išro
do, malonu pasižiūrėti.

Palemonas.

Vilniaus užgrobimo pa
minėjimas. Spalių 11 d. pa
rapijos salėje įvyko pami
nėjimas Spalių 9 d. Atsi
lankė gana skaitlingas bu
ris Toronto Lietuvių įvai
rių pažiūrų. Programas 
buvo įvairus ir gerai atlik
ta. Suvaidinta drama “Ko
va po Gierdaičiais”; padek
lamuota gražių eilių; to
liau “Švyturio’ choras, va
dovaujant P. Motiejūnui, 
sudainavo keletą dainų.

Paskiau sekė kalba kle
bono Kun. Garmaus. Jis 
apsakė apie okupuotos Lie
tuos Lietuvių gyvenimą ir 
vargus. Po kalbos sekė ke
letas paklausimų, atsirado 
ir tokių klausimų kurie vi
sai neatitiko tai dienai — 
tai musų raudonukų, ir vie
nas jų draugutis pasiprašė 
programo vedėjo leisti jam 
papildyti kalbą Vilniaus 
reikalu. Užėjęs draugutis 
kalbėti nieko nepasakė, tik 
tuoj reikalavo išnešti rezo
liuciją. Matant kas jis do 
paukštis ir kokią rezoliu
ciją nori patiekti, neleista 
jam toliau vėpčioti — pub
lika nušvilpė jį su jo rezo
liucija. ‘Tuomet visi Mas
kvos bernai išdūlino lauk.

Aprimus, Kun. Garmus 
pateikė rezoliuciją pasmer
kiančią Lenkus ir reiškian
čią užuojautos pavergtiems 
broliams. Rezoliucija tapo 
vienbalsiai priimta.

Toliau, “Švyturio” cho
ras sudainavo pora daine
lių ir užbaigė su Lietuvos 
Himnu.

Girios Volungis.

TORONTO, ONT.
Parapijos susirinki m a s. 

Sulaukus naujo klebono, 
Kun. Garmaus, buvo su
šaukta parapijonų susirin- 
mas aptarimui parapijos 
reikalų. Prie pirmiau bu
vusio klebono viskas buvo 
iškrikę. Klebonas Garmus 
paprašė parapijos komiteto 
sekretoriaus perskaityt se
nesnio susirinkimo proto
kolą patyrimui kaip daly

DETROIT, MICH.
Iš musų moterų veikimo. 

Spalių 1 d. Lietuvių Mote
rų Klubas turėjo pietus 
Barium viešbutyje. Vėliau 
tęsėsi susirinkimas, kurį 
atidarė pirm. P. Uvick, pro
tokolą skaitė P. Siurbis.

Apkalbėta apie banketą, 
kuris įvyks kitą mėnesį; jį 
manoma rengt gražiausia
me viešbutyje, Book Cad- 
dilac. Galutinai bus pra
nešta vėliau kada banketas 
įvyks.

Kada Klubietes surengia 
balių kaskart matyt dau
giau publikos, nes visi turi 
gerus laikus. Komisijoj vei
kia šios narės: pp. Lagota, 
Kudirka, Carrier ir Satler.

Dovanas kortų lošime lai
mėjo: 1-mą S.'Kudirka, 1- 
rą P. Lagota, 3-čią H. Ste
panauskas, 4-tą (bunco) p. 
Kerchair iš Scranton, Pa., 
ponios Maita viešnia.

Vedėja buvo P. Širvai
tis. Kitą mėnesį vedėja bus 
P. Stark.

P. Harty išvažiavo j Phi- ’ 
ladelphiją į seimą. Kores
pondente paskirta M. Šir
vaitis. M. širvaitiene.

SEATTLE, WASH.
Lietuvis paskirtas Aukš

čiausiojo Teismo Teisėju. 
Seattle miesto laikraščiai 
labai plačiai rašo apie Lie
tuvį advokatą, Kazį Krau- 
čiuną, kuris šiose dienose 
Washington valstijos gu
bernatorius Hatley pasky
rė tos valstijos Aukščiau
siojo Teismo Teisėju.

Štai kaip maždaug apie 
tai rašoma:

Lietuvis ateivis, kuris 41 
metas laiko atgal pribuvęs 
į Suv. Valstijas dirbo už 
paprastą darbininką, tapo 
aukščiausiojo teismo teisė
ju Seattle mieste.

Gubernatorius Har 11 e y 
nustebino politiškus prana
šus, advokatus ir paras
tuosius, nuskirdamas Kazį 
Kay į mirusio Teisėjo Mit
chell Gilliam vietą.

Teisėjas Kay gyveno Se- 
attlėj nuo 1913 metų ir per 
devynis metus pirm to bu
vo vyriausiu imigracijos 
inspektorium Alaskoj.

Prieš tris metus, nuo ka
da jis priėmė trumpesnę 
pavardę, tas busintis juris
tas naudojo savo originalę 
pavardę Kazys Kraučunas, 
kuri vis tebėra, šalę naujo
sios, ant durų jo teisių kon
toros Lyon budinke.

Teisėjas Kay yra pirma
eilis kalbų žinomas Wash
ington teisme. Jis kalba ir 
rašo Rusiškai, Lietuviškai, 
Vokiškai, Lenkiškai ir An
gliškai, ir gali kalbėt pla
čiai Slaviškose kalbose, k. t. 
Kroatų, Dalmatų, Slovėnų 
ir Montenegrų.

Naujo teisėjo gyvenimas 
buvo maždaug toks:

Gimė Lietuvoj iš ūkinin
kų tėvų, 1872 m., jauniau
sias iŠ aštuonių vaikų.

1890 baigė gimnaziją ir 
emigravo į Suv. Valstijas. 
Dirbo paprastus darbus ir 
kasyklose prie anglies, taip 
pat užsiiminėjo rašymu Į 
Lietuvių, Rusų, Lenkų ir 
Slavų laikraščius, Pennsyl- 
vanijos anglies srityje.

1892 m. įstojo į Suv. Val
stijų kariumenę, ištarnavo 
10 metų ir 4 mėn.

1902 m. vedė Lillie Mun
son Galvestone, Tex.

1903 m. paskirtas imig
racijos inspektorium, Ellis 
Saloj, New Yorke, ir gale 
tų metų perkeltas į Alaską 
vyriausiu imigracijos ins
pektorium.

1911 m. baigė advokato 
mokslą Alaskoj.

1912 m. rezignavo iš imi
gracijos tarnybos ir kandi

datavo į kongresą iš Alas- 
kos, tačiau nelaimėjo.

1913 m. stojo praktikuoti 
advokatūrą Seattle mieste 
kaipo sandraugas J. Grat
tan O’Bryan’o, dabartinio 
teisių profesoriaus Wash
ington universitete.

Teisėjasi ir žmona tur 
šeimyną iš penkių: vienas 
yra sūnūs, Kazys, vyriau
sias, o keturios dukterys, 
kurių trys ištekėjusios.

Nors biznio delei Krau- 
čiunas pakeitė savo pavar
dę, nes Amerikonas niekaip 
negali jos ištarti, bet šei
myna vis vadinasi Kraučiu- 
riais. Žmona nors yra Ame
rikietė bet didžiuojasi Lie
tuviška pavarde ir Lietu
vius laiko pagarboj.

Seni draugai. Toliau lai
kraščiai paduoda kaip Ka
zys Kraučiunas 1903 m. su
sitiko su dabartiniu guber
natorium Hartley trauki
nyje kelionėje į vakarines 
valstijas. Jiedu ten vyko 
savo laimių jieškoti. Susi
pažino. Jų draugiškumas 
neiširo, nors po to toli vie
nas nuo kito gyveno.

Iš Alaskos atvykus ir ap
sigyvenus Seattle, jiedu pa
laikė savo pažintį ii’ drau
gingumą. Hartley prasi
mušė biznyje ir politikoje, 
Kraučiunas buvo žinomas 
kaipo geras advokatas, ir 
pasitaikius progai Hartley, 
kaipo gubernatorius, savo 
senam draugui davė pirme
nybę. Kraučiunas paeina iš 
Suvalkijos. Rep.

(EB. SPRAGILAS

;ERB. SPRAGILAS SU 
fiERB. PETRU APIE 
flTAJO-JAPONSKĄ

VAINA
lįia šventą Pono Dievu- 
į dieną pasukau savo ra- 
į aukštyn ir sumislinau 
aidumojau pasikalbėt su 
A Petru apie žemiškas

Lnastis. Sakau, jis vis 
Ląiau žino negu aš. 
įda mana rodio pasie- ( 

į dangaus priemenę, kur ‘ 
k gerb. Petro telefonis- ■ 

ji tuoj atsiliepė:
Į- Alo, čia gerb. Petro • 
Išlių priėmimo kamba-

Kas čia kalba? — sa-

- Nagi aš, gerb. Spragi- • 
į dūšele, — sakau aš. į. 
-Gerb. Spragilas? Apie
i Spragilą aš nežinau, 
io tamista norėjai? — sa
li ji.
- Labai gaila kad apie 
® nežinai. Aš esu vy

ta 
vi 
ju
i <

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS
Į KAUNĄ IR ATGAL

PER HAMBURGĄ

$179 Trečia Klase

Lietuvi Tautieti!
Laikyk sau tautiška pareiga 
paremti užsiprenumeruodamas 

šį naujai išėjusį
Lietuvių Tautinės Katalikų 

Bažnyčios
vienintelį mėnesinį laikraštį 
“TAUTOS BALSAS”

1. Jis aprašo Lietuvių Tauti
nės Bažnyčios atsir a d i m o 
priežastis,

2. Jis aprašo žmogaus santi- 
kius su Dievu,

3. Jis aprašo skriaudas kokias 
padarė ir daro svetimas ti
kėjimas Lietuviams ir Lietu
vai,

4. Jis be pasigailėjimo velka 
aikštėn rymiškų galvų-vado- 
vų pragaištingus mums dar
bus ir paduoda visuomenes 
kritikai ir pasmerkimui.

5. Jis aiškina Tautinės Bažny
čios mokslo tiesas.

Prenumerata metams .$1.50 
Užsienyje ................... $2.00

Prisiuntus adresą, vienas nu- 
»meris susipažinti siunčiamas 

veltui.
Kreipkitės šiuo adresu:
“TAUTOS BALSAS”

1743 North Sumner Ave. 
SCRANTON, PA.

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
ią tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų nenujėgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.PAIN-EXPELLER*

Įrcg. J. V. Pat. Biure.

wsia galva Slaptos Spra- 
jlą Sąjungos Spragilaičių. m<; 
ubą vėl jus pamainė kad 
^pataikiau ant tos su ku- ne’

fc pereitą kartą kalbėjau. 
Petim, - sakau aš.
- Tikra tiesa, aš ,čia dar 

fe mėnuo laiku kaip esu, 
uita tamsta su manim
dar nekalbėjai, - sako ji.
- 0 kaip tau patinka 

danguje, dūšele? Koks ten 
iras: ar ii- pas jus jau ra
ino? — sakau aš.
- Gerb. Spragile, tamis- 

a turbūt nepažysti dan-

Iius geografijos: čia nėra 
i oro nei nieko, irmesne-

kai 
kui 
tek 
kad
tan 
yra 
ir 1 
viet

kata 
nu 
ji k

geri 
nak 
ką 
Jap 
sak

inom apie pavasarius, va
iras, rudenims, nei žie- 
as, — sako ji.
- Tai kaip ten pas jus: 
Įima nei bulbekasio, nei 
uoliu neturit, nei labai 
byra nuo medžių? — sa-lnor 
a aš. da
-Nieko to nėra, ba pasUan 
s nėra nei medžiu, ne-l’1' d 
fe nei bulvių nei obuo- Uad 
b mes nevalgom ir ne- P’ajnj 

idaujam nieko. Ale va Jauni 
fe gerb. Petras, atsi- pėtų 
bu, barsis jeigu kalbas! 
fesiu. štai — nutrau- 
i pasip

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
Viršminėta kaina dabar galėję ant 

visų musų laivų.
Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

'Alo! čia kalba šv. 
fe 0 kas čia kalba?— 
feu storą balsą.
' Čia kalba gerb. Spra
in - sakau aš.
'0, tai sveikas-gyvas!
’i taip retai šnekiesi su 

Man čia nuobo-

vargi 
jau si 
hipio

Paka 
bar . 
SLA. 
pasin

ko jii

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirs 60 metų, Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c.................................................Parsiduoda Visur

* Tiktasis turi INKARO vaisbažcukli.

Reiki 
Šliupe 
Netik 
dar f 
je”. 1 
timu. 
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kongresą iš Alas- 
.u nelaimėjo.
. stojo praktikuoti 
rą Seattle mieste 
rdraugas J. Grat- 
ryan’o, dabartinio 
■ofesoriaus Wash- 
liversitete.
si ir žmona tur 
iš penkių: vienas 
is, Kazys, vyriau- 
keturios dukterys, 
ys ištekėjusios, 
biznio delei Krau- 
akeitė savo pavar- 
tmerikonas niekaip 
is ištarti, bet šei- 
vadinasi Kraučiu- 

ina nors yra Ame- 
et didžiuojasi Lie- 
pavarde ir Lietu- 
o pagarboj, 
raugai. Toliau lai- 
paduoda kaip Ra
čiūnas 1903 m. su- 
dabartiniu guber-

Hartley trauki- 
onėje į vakarines

Jiedu ten vyko 
tiių jieškoti. Susi- 
Jų draugiškumas 

tors po to tok vie- 
kito gyveno, 
kos atvykus ir ap- 
; Seattle, jiedu pa- 
o pažintį ir drau-

Hartley prasi- 
nyje ir politikoje, 
as buvo žinomas 
ras advokatas, ir 
is progai Hartley, 
ibernatorius, savo 
augui davė pirme- 
lučiunas paeina iš 
s. Rep.

GERE. SPRAGILAS

Rašo K. S. Karpavičius.

TĖVYNĖ” PERTOLI
EINA

ivi Tautieti!
u tautiška pareiga 
žsiprenumeruodamas 
įaujai išėjusį

Tautinės Kataliku 
ažnyčios 
mėnesinį laikraštį,

JS BALSAS"
šo Lietuvių Tauti- 
tyčios atsiradimo

išo žmogaus santi- 
Dievu,
.šo skriaudas kokias 
r daro svetimas ti- 
Lietuviams ir Lietu-

pasigailėjimo velka 
rymiškų galvu-vado- 
aištingus mums dar- 
paduoda visuomenes 
ir pasmerkimui.

Kiną Tautinės Bažny- 
•kslo tiesas.

rata metams $1.50 
e ..................... $2.00

i adresą, vienas nu- 
įsipažinti siunčiamas

veltui.
dtės šiuo adresu:

JTOS BALSAS” 
lorth Sumner Avt. 
RANTON, PA.
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. Prašalina muskulų ir 
darbo ir išsitempimo

lis linimentas iki šiol 
Trinkit juomi!
■ Parsiduoda Visur 

ženkli.

GERB. SPRAGILAS SU 
GERB. PETRU APIE 
KITA.IO-JAPONSKĄ 

VAINĄ
Aną šventą Pono Dievu

lio dieną pasukau savo ra
dio aukštyn ir sumislinau 
ir sudūmojau pasikalbėt su 
gerb. Petru apie žemiškas 
marnastis. Sakau, jis vis 
daugiau žino negu aš.

Kada mana rodio pasie
kė dangaus priemenę, kur 
sėdi gerb. Petro telefonis
tė, ji tuoj atsiliepė:
_ — Alo, čia gerb. Petro 
dūšelių priėmimo kamba- 
ris. Kas čia kalba? — sa
ko ji.

— Nagi aš, gerb. Spragi
las, dūšele, — sakau aš.

— Gerb. Spragilas? Apie 
jokį Spragilą aš nežinau. 
Ko tamista norėjai? — sa
ko ji.

— Labai gaila kad apie 
mane nežinai. Aš esu vy
riausia galva Slaptos Spra
gilų Sąjungos Spragilaičių. 

- Kibą vėl jus pamainė kad 
nepataikiau ant tos su ku
ria pereitą kartą kalbėjau. 
Petru, — sakau aš.

— Tikra tiesa, aš čia dar 
tik mėnuo laiku kaip esu, 
užtai tamista su manim 
dar nekalbėjai, — sako ji.

— O kaip tau ' patinka 
danguje, dusele? Koks ten 
oras: nr ir pas jus jau ru
duo? — sakau aš.

— Gerb. Spragile, tamis
ta turbūt nepažysti dan
gaus geografijos: čia nėra 
nei oro nei nieko, ir mes ne
žinom apie pavasarius, 
sarus, rudenius, nei 
mas, — sako ji.

— Tai kaip ten pas jus: 
nebūna nei bulbekasio, nei 
obuolių neturit, nei labai 
nebyra nuo medžių? — sa
kau aš.

— Nieko to nėra, ba pas 
mus nėra nei medžių, ne
reikia nei bulvių nei obuo
liu, bu mes nevalgom ir ne- 
reikalaujam nieko. Ale va 
'ateina gerb. Petras, atsi- 

sis jeigu kalbas 
štai — nutrau-

Dabar norėjau

Jie 
sa-

ka- 
tik

va- 
žie-

“Tėvynė” liko ne S.L.A. 
bendras organas, bet Vitai
čio įrankis girti save ir sau 
patinkamus žmones, agi
tuoti už savo draugus į Su
sivienijimo Pidomąją Ta
rybą, ir šmeižti-niekinti to
kius SLA. narius kurie ne
pritaria jo klikai.

Nors Vitaitis gražiu bu- 
■ du galėjo su visais sugy
vent, būdamas bešališkas 
ir visiems lygiai draugiš
kas, bet jis manė kad galės 
smurto keliu pasiekt savo 
tikslo ir sėdėdamas Susivie
nijimo organo redakcijoje 
po senovei iš sau nepatin
kamų narių juoktis. Bet 
priėjo ožys liepto galą — 
pats pasistatė ant juoko ir 
savo smurtiškais, begėdiš
kais darbais SLA. raštinė
je (kuriems panaudojo sa
vo karingą žmoną) pasida
rė savo karjerai galą.

Bet jis vistiek “kovoja”. 
Neturėdamas pritarėjų, jis 
pats po visokiais slapivar- 
džiais rašo straipsnius ii' 
“mokina” SLA. narius “do
ros” ir kitų dalykų kurių 
pats nepraktikuoja.

Jis rėkauja kad kiti “už
puola” “užsitarnavusius ve
teranus” ir juos “šmeižia”, 
o pats po visokiais slapi- 
vardžiais “Tėvynėje” ir Įei
tuose laikraščiuose šmeižia 
kitus.

“Tėvynės” nr. 38-me ra
šo straipsnį neva kaipo “S. 
L. A. 6-to Apskričio Veikė
jas” ir tame straipsnyje 
“Apdraudos Biznis Krizio 
Laiku” užkliudo visus ir vi
ską.

Gebėjimui bedarbių SLA. 
narių pataria kuopoms ren
gti “arbatėles”, o pats už 
mažiausi pasitarnavimą lu
pa iš SLA. didelius atlygi
nimus, šalip algos. Visai už
tyli Gegužio-Gugio pasikė
limą algų, nors kuopos vi-

Ar tas šmeižtas? Ar na
riams tas turi patikti ir jie 
turi tylėti?

Ne. Viena, SLA. nariai 
išmoko iš Vitaičio kad ne
reikia pakęst diktatūrų, o 
antra, SLA. nariai negali 
pakęsti nežmoniško pinigų 
aikvojimo; trečia, niekas 
negali užginti statyti kitus 
narius į Pild. Tarybą.

NAUJIENOS”
BAČIUNAS

IR

varinėsiu.
kė ii.
- Alo!

Petras. O 
išgirdau s

— čia kalba gerb. Spra
gilas, — sakau aš.

Čia kalba šv. 
kas čia kalba?— 

forą balsą.

— O, tai sveikas-gyvas! 
Kodėl taip retai šnekiesi su 
manim? Man čia nuobo-

§WWAMEMK®S 
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KALĖDŲ EKSKURSIJOS
Išplaukia iš New Yorko

S. S. DROTTNINGHOLM 
Gruodžio 2 d. š. m.

Reikalaukit specialių Kalė
dinių Cirkuliorių.

Informacijos ir laivakortes gau
namos pas vietini agentą arba:
SWEDISH AMERICA LINE

21 State St. New Yojrk City

du ; turėtum pašnekint ma
ne tankiau, — sako jis.

— Kad neturiu svarbių 
reikalų, su mažais nenoriu 
turbacyt.
paklaust kas bus su Kinais 
ir Japončikais: ba tuoj ,bus’ 
vaina, tai ar jau gatavi pri
imt jų dūšias pas save ir 
ar užteks vietos, ba sako jų 
labai daug yra, tai daug ga
lės išmušti, — sakau aš.

— Nesirūpink, pas mus 
vietos yra daug — ba dan
gus yra be galo ir be kraš
to, be viršaus ir be apa
čios. Jeigu ant mažiukės 
žemės žmonės sutelpa tai 
ir čia sutilps, — sako jis.

— Ale kaip bus: ar ištik- 
ro jus priimsit Kitajų ir 
Japonų dūšias į dangų? 
juk nėra katalikai, — 
kau aš.

— Tas tiesa kad ne 
talikai, ale tu žinai kad
vienas dangus yra, todėl ir 
jų geri žmonės turi patekt 
į dangų, — sako jis.

— Tai kaip ten yra: mus 
mokino kad tik katalikams 
yra vieta danguje, kitiems 
ne, — sakau aš.

— Ne visiems ir katali
kams čia vietos yra, ba tie 
kurie blogi' negali čia pa
tekt. O katalikai mokina 
kad yra vienas Dievas, tai 
tame jie neklysta: Dievas 
yra visų ir tas pats vienas, 
ir gerų dūšelėms čia yra 
vietų, — sako jis.

— O kaip bus su musų 
katalikais kurie su klebo
nu mušasi ir tais kurie už 
jį kovoja? — sakau aš.

— Aš sakiau kad tik už 
gerus darbus į dangų gali 
nakliul, ne už muštynes. O 
ką žmonės kalba : 
Japonų vainą su Kinais? — 
sako jis.

— Visaip kalba: vieni
nori kad užeitų vaina, ta
da reiktų daryt kulkas ir 
kanuoles, butų daug darbų kuopmns“pateik
ir daug uždirbtų; kiti nori skolinti ig Centro h. sutar.

- I tu laiku grąžinti....
Tam “Veikėjui” užkliūva 

ir “Clevelando laikraštis”: 
sako buk jis “perėjo viso
kias paprasčiausio žmoniš
kumo ir padorumo ribas S. 
L. A. viršininkų niekinimo 
ir šmeižime ir organizaci
jos reikalų falsifikavime.”

Gerbiamas “Veikėjau”, 
prašau juodyti “šmeižimą” 
ir “falsifikavimą”. Tušti 
žodžiai nieko nereiškia.

Jeigu pats save ginda
mas falsifikuoja faktus ir 
ką “Dirva” pasako, skelbia 
jog tai yra netiesa, tai vis
tiek SLA. nariai žino ge
riau negu ką “Veikėjas” ir 
“Veteranas” nori pasakyti.

“Veikėjui” reiktų patylė
ti, nes bus galima dar dau
giau apie jį ir jo “vetera- 
nystę” pakalbėti.

Niekas negali užginti S. 
L. A. nariams kritikuoti 
savo organizacijos viršinin
kų blogumų, kuomet aiš
kiai matosi jog jie tą daro 
su žemais tikslais: Gegužio 
užsimojimas išmesti Jurge- 
liutę; Devenio ‘gaudymas’; 
Vitaičių smurtas SLA. Cen
tre, ir daug kitų tokių že
mų darbų.

al’.ie9 są laiką prieš tai protes
tuoja. Pats davė priežas
tis Pild. Tarybos suvažia
vimams šaukti ir pinigus 
aik-voti niekams, o kada 

i reikia SLA. nariams pagai-

kad Amerika vėl įstotų į 
vainą, visi pasipelnytų, ale 
jaunieji nenori, ba jie tu-1- 
lėtų eit kąriaut, — sakau 
aš.

— Kurie nori vainos ir 
pasipelnyt iš kitų kraujo ir 
vargų tiems visiems vieta 
jau senai paskirta pas gerb. 
Lipicerį, — sako jis.

— Ačiū už informaciją. 
Pakalbėsim kitą kartą. Da
bar aš turiu eit į mitingą 
SLA. politikų varinėt. Iki 
pasimatymo, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jis.

TIKRI IR
NETIKRI

ŠVENTIEJI
/

Reikalaukit tuoj Dr. Jono 
šliupo knygelės “Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su prisiun- 
timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

tą

“Naujienos” Nr. 239 ra
šo. apie “Dirvos” remiamą 
kandidatą į SLA. Preziden
tus, J. J. Bačiuną. Tarp 
kitko štai kas pasakoma:

“Mums yra nemalonu a- 
pie šituos dalykus rašyti, 
kadangi mes p. Bačiuną 
pažystame ypatiškai ir apie 
ji, kaipo asmenį, negalime 
pasakyti nieko blogo. (Ma
no pabraukta). Jis yra ge
ras ir draugiškas žmogus 
ir daro simpatingą įspūdi į 
kiekvieną su kuo susitinka. 
(Mano pabraukta). Bet čia 
eina kalba apie veikimą or
ganizacijoje, ir laikraštis', 
kuris reklamuoja p. Bačiu- 
no kandidatūrą, bando jį 
įpiršti SLA. nariams, nepa-

sakydamas ką gero šis kan
didatas yra padaręs Susi
vienijimui. .. .”

Taigi, kaip matyt, “Nau
jienos” pasisako kad neturi 
ką sakyt prieš p. Bačiuną, 
o vienok sako ir gana: pri
rašyta net pustrečios špal- 
tos!

Kodėl? Nagi todėl kad 
“Naujienos” turi kitą sąra
šą (socialistišką) į S. L. A. 
valdybą ir turi jį remti, o 
kitus visus kandidatus nei
gti . . ?.

Nenoriu užimti dviejų 
špaltų įrodymams kas pa
sidarbavo Susivienijimui ir 
kaip, ir kodėl p. Bačiunas 
nepasidarbavo.

Priminsiu tik kelis pavy
zdžius:

1. Tūkstančiai SLA. na
rių, gabių, energingų, ir su 
tyrais rekordais, kuriems 
niekas nieko negali primes
ti, negavo progos pasidar
buoti Susivienijimui, tai ar 
jie kalti ir ar už tai turi bū
ti neigiami? Jie parodė 
kad gali daug padaryti toje 
srityje kurioje jie yra pasi
darbavę, ir turi prirodymų 
jog galės pasidarbuoti jei 
tik proga bus.

2. Visiems SLA. nariams 
niekad nebuvo progų dar
buotis Susivienijime (ne
skaitant kuopų veikimo), 
tai kaip jie pasidarbuos?

3. Ne visi yra tinkami ir 
negali būti remiami tie ku-lia.Uę 
rie yra pasidarbavę Susi-'siryžo pasiimti ir ima iš S.

vienijime, nes jų tūlų pra
eitys suteptos ar tai priva
tiniuose dalykuose ar net 
Susivienijime.

4. Korporacijos kurioms 
reikia žmonių biznio vedi
mui nežiūri savo tarpe “už
sitarnavusių”, bet ima visai 
iš kitos srities gabius žmo
nes ir paveda jiems vado
vybę.

5. J. Bačiunas turi laiko 
daugiau negu “Naujienų” 
siūlomi profesionalai, ku-' 
rių profesija užima visą jų 
laiką, o jeigu reikės nors 
dalį to laiko pašvęsti SLA. 
reikalams, tada Susivieni
jimas turės brangiai apmo
kėti, ir tokiu budu panešti 
didelius nuostolius.

6. “Naujienos” ūžia prieš 
p. Bačiuną už nepasidarba- 
vimą, bet - taip pat ūžia 
prieš p. Tareilą, labai daug 
pasidarbavusį Susivieniji
mui. Tas parodo “Naujie
nų” ne gerus norus Susi
vienijimui, bet didelį rū
pestį savo partijos krome- 
liu.

“Naujienų” gynimas Ge
gužio ir Gugio “pagelbinin- 
kų” algų tuoj virs “džioku” 
jeigu dar apie tai rašys ir 
teisins. Visi SLA. nariai 
tą pasmerkia iš principo, 
nes jiedu seime sutiko dir
bti už tokias algas kokios 
paskirta ir apie pagelbinin- 
kus nekalbėjo. Paskui tik, 
radę būdą apeiti seimą, pa

L. A. iždo $1300 į metus.
“Naujienos” tą labai pa

smerktų jeigu jų Gugi- ne
būtų “Naujienų” kandida
tas ant iždininko kitam ter
minui ir jeigu jis nebūtų 
paėmęs savo “pagelbinin- 
kui” po $15 į savaitę, o tik 
vienas Gegužis butų išga
vęs $10 į savaitę savo “sek
retorei”.

Kitame numeryje pakal
bėsiu apie “Naujienų” kan
didatus.

V. M. Čekanauskas “Vie
nybės” pastaba lieka Ame
rikos pilietis ir jam kandi
datuoti į SLA. sekretorius 
iš tos pusės kliūčių nėra.

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN
EUROPA
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

per C harbourg-6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhaver

Arba ekspresiniu laivuCOLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos į abi 

u si dabar jralėje

N

Visada
Man Duokit

Lucky Strike

"Mano gerklė man visa svarba. Aš
traus deginimo tavajai taip pat- 
nėra. Visada duokit man Lucky 
Strike. Ir pasiplak sau pečius del 
naujojo celofaninio įvyniojimo su 
skvetu, kuris taip lengvina pakelį 
atidaryti.”

Dorothy Mackaill yra loji pat žavė- 
janti, žaidžianti asmeniškai realiam gy
venime kaip ir vaidyboje. Tėmykite 
Dorothy jos sekančiam First National 
Picture paveiksle “Safe in Hell” 
(Saugu Pragare). Nėra nuobodaus mo
mento by kuriam First National pa
veiksle, kuriam Mackaill yra žvaigždė.

******

Tas LUCKY skvetas! Neperšlampa- 
inas Cellophane. Visuomet gerai — 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvelą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatinga! Pakelis įvyniotas į neperšlam
pamą Cellofaninę popierą, per kurią neįeina 
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai. 
Švaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽLA! — kas galėtų 
būt daugiau moderniškai kaip, LUCKIES pato- 
balintas Humidor pakelis — taip lengvai atida
ryti. Ponios — šis LUCKY skvetas — apsauga 
jūsų pirštų nagams.

“It’s toasted
Jūs J Gerklei Apsauga—prieš knitėjimu —prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo" Skonį Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO — Lucky Strike šokių Orkestrai griežia kiekvienų 
Antradienį, Ketvirtadieni ir Šeštadienį, vakare per N. B. C. radio tinklą.

Copr., 1931, 
The American 
Tobacco Co.

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso derliaus grie
tinės - LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretai ap
saugoja jūsų gerklę per ta išimtiną SPRAG1NI- 
MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami 
Ultra-Violetiniai Spinduliai — procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty- 
bes, kurių, naturališkai, yra kiekviename žaliame 
tabake. Šie kartumynai ir erzinančios ypatybes 
pašalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose 
nėra. “Jie išimti - todėl jų ir nėra!”Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankūs jūsų 
gerklei. k

Mackaill pareiškia 
mas Apmokėtas? 

Tamstoms gali būti 
įdomu žinoti, kad ne
mokėta p-lei Mac
kaill nė cento už virs- 
paminėtą jos pareiš
kimą. P-lė Mackaill 
per 6 metus rūko 
LUCKY STRIKE cig- 
aretus. Mes tikime, 
kad sis skelbimas bus 
tiek naudingas jai ir 
First National, jos vei- 

k a I ų leidėjams, 
kiek jos apie 
LUCKIES patvirti
nimas yra mums ir 
Jums.



DIRVA

EDISONO MIRTIS

Baudžiauninke
Keturių veiksmų drama iš baudžiavos laikų Paraše K. S. Karpius

HAAGOS TEISMO 
SPRENDIMAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

narių yra nesuderinamas su

Ilgai laukta mirtis galu
tinai paėmė vieną iš žy
miausių mokslo vyrų — 
Tarną A. Edisoną. Kadan
gi jis jau buvo 84 metų am
žiaus, ir kadangi šią vasa
rą jau sirginėjo ir dabarti
niu laiku ilgai merdėjo, to
dėl jo mirtis buvo ilgai 
laukiama. Jo spėkos buvo 
tokios didelės kad mirtis ir 
tokioje senatvėje negalėjo 
jo pakirsti greitesniu lai
ku. Net gaila darėsi kad 
toks didelis, toks reikšmin
gas žmogus turi taip skaus
mingai gyvenimą baigti — 
žinoti kad nyksta, baigiasi, 
gęsta kaip žvakė, bet vis 
neužgesti.... Staigi mir
tis išrodo daug malonesnė.

Tarnas A. Edisonas yra 
pavyzdis kas iš žmogaus 
gali išeiti. Jis buvo pa
prastų tėvų vaikas, iš ma
žens jam mokslas labai ne
sisekė. Bet augdamas tu
rėjo palinkimą prie dides
nių dalykų ir štai dar jau
nu vaikinu būdamas ėmė 
leisti laikraštį, bet nedaug 
buvęs laikraštininku palin
ko prie chemijos, paskui 
prie telegrafijos, ir tas pri
vedė jį prie išradimo elek
tros šviesos, grafofonų, ju
damų paveikslų ir tūkstan
čių kitų dalykų kurie šian
dien prisideda prie pageri
nimo musų materialės eg
zistencijos.

Pirm to jis vargo, 
do, tarnavo kaipo laikraš
čių ir saldainių pardavėjas 
gelžkelių vagonuose.

Pradėjo iš labai žemai, 
daug pervargo, pergyveno, 
bet jo vargas ir trusas da
vė pasauliui didelius tur
tus, didelį pagerinimą vi
sai žmonijai.

Tiesa, pastarais keliolika 
metų jis buvo labai turtin
gas, bet ne turtai jam rū
pėjo: jis dirbo savo darbą 
tolyn, nepaisydamas • senat
vės, ir pačioje senatvėje iš
rado daugelį naujų daly
kų, darė tyrinėjimus kitų 
dalykų — vis dirbo ir dir
bo.

Nors gaila kad Edisonas 
mirė, bet mirė sulaukęs gi
lios senatvės, mirė palikęs 
daug darbų kuriais žmoni
ja gali naudotis. Laimin
gas buvo kad mirtis nepa
kirto jo 30 ar 40 metų at
gal, kaip tankiai esti, ir nu
neša naudingus pasauliui 
žmones, neužbaigusius sa
vo darbų.

Nėra abejonės kad jam 
bus pastatytas toks pamin
klas koks tokiam žmogui 
priklauso.

Enciklopedija (informacijų 
knygos apie viską galimo 
aprašyti) Lietuvių kalboje 
labai reikalingos. Tai yra 
dalis tautos kultūros.

Tik butų geistina kad ji 
nebūtų užvardinta “Lietu
viškoji Enciklopedija”, kas 
jau iš pat knygos viršaus 
parodytų netikslumą. Nes 
tai bus tik Lietuviška Enci
klopedija.

Laikraštininkai Gryžo
Spalių pradžioje pasiekė 

Kauną, savo namus, žurna
listai Ant. Bružas ir Aug. 
Gricius, kuriedu šią vasarą 
lankėsi Amerikoje. Lietu
vos laikraštininkai pirmą 
kartą gavo išgirsti apie A- 
meriką iš lupų savo pačių 
draugų laikraštininkų.*

Kipras Petrauskas 
Švedijoj

Spalių 1 d. Lietuvos ope
ros žvaigždė, Kipras Pet
rauskas, gastroliavo Stok
holme, dainavo karališkoje 
operoje, perstatyme “Tos- 
ca”. Švedų spauda apie jį 
atsiliepus kuogražiausia.

Lietuvos Laimėjimas 
Haagoj

Haagos Tarptautinis tei
smas šiose dienose parodė 
savo tikrą rimtumą ir be
šališkumą išnešdamas nuo
sprendį kad Lietuva nepri
valo užvesti su Lenkija jo
kių ryšių ir neprivalo leis
ti Lenkams naudotis gelž- 
keliu einančiu per Lentva- 
ravą-Kaišedorius, del Len
kų sulaužymo Suvalkų su
tarties.

Ši byla yra didelis Lietu
vos laimėjimas ir dar kar
tą priparodymas Lenkams 
jog Lietuva neturi nieko 
bendro su savo veidmainin
ga kaimyne.

Ant 1-mo puslapio telpa 
aprašymas gautas iš Lie
tuvos Pasiuntinybės, Eltos 
pranešimas iš Kauno.

i į y
Statys Modernišką 
Kalėjimą

Lietuva visais atžvilgiais 
progresuoja, moderniškėja. 
Štai dabar teisingumo mi- 
nisteris į savo biudžetą ki
tiems metams įkergia net 
15,000,000 litų ($1,500,000) 
statymui Kauno miestui 
naujo kalėjimo. Kalėjimas 
numatoma statyti prie for
tų, išmiestyje, tyrame ore.

(Tąsa iš pereito num.) Pranas: Tai Malvina padūko kad ne 
su ja?! Dar man ne laikas apie vestuves!

dvasia ir raide Tautų Są
jungos Pakto, kuris riša 
Lietuvą ir Lenkiją,

LIAUDIES 
Pilkas balandėlis po sodą skrajojo, 
Jaunas bernelis keleliu atjojo.

Pilkas balandis ant šakos tupėjo, 
Savo snapėlyj laiškėlį turėjo, 

kaip tik laiškelį pradėjau skaityti, 
Per ašarėles negaliu matyti....

Šitas laiškelis nuo mano mergelės
Katrą mylėjau iš tikros širdelės. 

Oi kiek laiškelyj liūdnųjų žodelių, 
Kaip šiam medelyj žaliųjų lapelių.

Šitą laiškėlį jinai parašo
Kad ji nuo meilės jau atsisako....

Oi, mergužėle, ką sugalvojai
Kad jau nuo mano meilės atstojai?

Tu ji su kitu jau suspažiriai,
O mano meilę po kojų pamynei. ...

Aukšti kalneliai bus neužlipanti,
Mano vargeliai bus nepanešanti.

Marių gilumas bus neišmieruotas,
Mano vargelis bus neišmatuotas.

Siūbuosiu ašai kaip marių nendrelė, 
Siūbuos rankeles kaip medžių šakelės.

(Kazys Vanagas.)

Gimė Lietuviški 
Enciklopedija

“Lietuvos Aidas” prane
ša kad sumanymas išleisti 
Lietuvišką Enciklopediją 
jau pradeda virsti tikreny
be. Jau išėję pirmas jos 
sąsiuvinis, ir be abejo tuo 
nesibaigs — eis sąsiuvinis 
po sąsiuvinio.

Enciklopedijos vyriausiu 
redaktorium yra Prof. V. 
Biržiška. Leidžią “Spau
dos Fondas”, kurio direk
torium yra B. Žygęlis. Pir
mą sąsiuvinį išleidus, buvo 
su kviesta spaudos atstovai 
pamatyti ir pasitarti.

Tai sveikintinas darbas.

LIK SVEIKA
(Nežinomo autoriaus) 

Lik sveika, graži mergaite! 
Palieku čia tave vieną; 
kaulink širdį ir krutinę, 
Jausmus savo, meilės liepsną.

Nors ir šėlsta jūrių vilnys, 
Nerimauja plati jura, • 
Tu raini būk, mano miela, 
Slėpki meilę, glausk žemčiūgą.

Slenka metai, jaunos dienos, 
Ir mane nuneš valtelė;
Ntfrimk šėlus gili jura, 
Plauk sparčiau maža laivele.

Iriuos vienas — taip man liūdna, 
Nematyt gražios mergelės;
Kur pažvelgi — vien tik jura, 
Vilnys liejas ant laivelės.

Dar nors kartą pažvelgk, brangi, 
Taip šaukiau aš savo mielą;
Bet tik jura man atsakė: 
Neša vilnys — plauk šaū vienas!

Narutas: Aš noriu žinot ar ištikro tu 
su ja įsiklepojai ir ar tos kalbos teisingos?

Pranas: Nagi ar aš galiu prisakyt vi
siems užsičiaupt? O ar man nevalia su 
niekuo iš baudžiauninkų kalbėt? Juk ir 
tėvelis taip darai! Būdamas laukuose, su
sitinku su jais....

Poni: O kaip apie sodną, naktimis? Ar 
ir ten su baudžiauninkais susitinki?

(Pranaš vėl smeigia akis į Kunigą.
Kunigas parodo laikytis šaltai.)

Pranas: O kas čia blogo jeigu aš sod
ne vakaro laiku pamatęs ką iš baudžiau
ninkų užkalbinu ?

Narutas: Niekas kad užkalbini. Bet 
kaip! Sako matę tave bučiuojant Mykolo 
dukterį, Oną!

Pranas (sau): Ir tą jau kas matė?.... 
Jeigu kunigas išdavė mane, nedovanosiu! 
(Visiems) Tai ką aš kaltas kad ji man 
pasipynė, ir pasigavęs pabučiavau....

Kunigas: Pranai, šelmi tu: o tu man 
į tokį visai neatrodai!.... (Mirkteli.)

Malvina: O mano tėveliai tikisi kad jis 
mane ims.... Laimingesnė bučiau čia vi
sai neatvažiavus.... (nusisukus verkia.)

Pranas (sau): Ir aš taip sakau....
Poni: Nusiramink, Malvinute, viskas 

bus gerai. Išmainys ponas tą baudžiau
ninkę ant kito, ir jos nesant, nematydamas 
Pranukas užmirš. Tau vistiek jis teks.

Pranas: (tą iš girdęs, išverčia akis, dėb
teli giliai į Ponią, paskui Narutą): Išmai
nys?! Ar tai del manęs nekalta gera dar
bininkė turėtų būti išmainoma? Aš tuoj 
išvažiuoju į miestą! Kaltinkit mane, jei
gu ką turit, ne ją!

Narutas: Išmainys neišmainys, bet pri
sakysiu ją nuplakti ir nelys daugiau į, so
dą prie mano vaiko!

Pranas: Ją nuplakti?! Už ką?! Ką ji 
jums padarė?! Tik prikiškit ranką prie 
jos — pamatysit, aš nusišausiu, j_us pame
siu.... pabėgsiu ant visados!

Poni: Daryk kad ir tą viską, tik neiš- 
statyk mus į gėdą! Kas tai matė kad po
no sūnūs su chlope susidėtų!

Narutas: Mes jam panelę peršam, o jis 
mat kokią nusižiūrėjo! Girdėjot?.... Ką 
kunigas apie tai manai?

Kunigas: Sako: jaunystė, durnystė! 
Išvažiuos į mokyklą ir užmirš ją..., O 
panelė vis bus panelė ir laikui atėjus ją 
paims....

Malvina (plačiai prasišypso): Ar kuni
gėlis taip manai?-....

Kunigas: Kodėl ne: ar jis pirmutinis 
ir paskutinis taip padaryt? Tik aš nesu
prantu kodėl tos baudžiauninkės taip am
žinai ponaičius vilioja....

(Pranas šnairai dėbteli į Kunigą.)
Narutas: Taigi, ir aš nesuprantu....
Poni (rustai): Ir aš nesuprantu!....

(Poni ir Malvina išeina.)
Pranas (sau, stipriai): Tik AŠ supran

tu....
Narutas (prieina prie Prano): Klau

syk, vaike, prie motinos ir panelės neno
rėjau daug tavęs barti. Bet aš viską ži
nau !

(Pranas akis išvertęs dėbteli į Kuni
gą, nervingai sujuda.)

Kunigas: Pranai, prašau nežiūrėt į ma
ne, lyg aš bučiau visko kaltininkas.... Jie 
žino ir be manęs.... Juk aš čia tik sve
čias, kas man darbo!

Pranas (kelis kartus dėbtelėjęs į Kuni
gą): Aš ir nenorėčiau tikėt kad kunigas 
pletkus nešiotum.... Bet iš kur čia tas 
viskas sukilo?

Narutas: Klausyk, vaike, nuo mano se
no akies tu neištruksi! Matau kaip tu 
prie jos ir ji prie tavęs, kada laukuose su- 
sieinat! Bet aš tylėjau, ir gal bučiau nie
ko nesakęs jeigu pati Malvina — kuriai 
tu labiausia apeini — nebūtų mačius tave 
su Ona, kaip sako, net bučiuojantis! Ka
da įskundė motinai, ir aš turiu atsidaryt 
savo burną ir pridėt savo ditkę!

Dar mokslo nebaigiau !
Narutas: Ne dalykas kad ne su ja, bet 

kad su baudžiauninke! Dar mokslo ne
baigei, o kai įsikleposi pergiliai, kas tada 
iš tavęs bus?

Pranas: O ką tėvelis darytum jeigu aš 
imčiau ir apsivesčiau su Ona?

Narutas: Ką?! Išsižadėčiau tavęs ant 
visados! Padurnavot kas kita, bet apie 
vestuves su ja nei į mintį! Atmink!

Pranas: Ko gi mane apipuolėt iš visų 
pusių: ir ta Malvina, kaip kipšo atsiųsta, 
paskui sekioja ir pletkavoja! Kad ne ji, 
čia butų ramu. Jeigu man jos reiks, aš 
pats ją susirasiu!

Kunigas: Pranai, nerustauk taip labai. 
Panelė atvažiavo tik j svečius, ir ką ji kal
ta jeigu ką matė?....

Narutas: Aš sakau: ne ji viena žino, ži
nau ir aš, pats mačiau, neišsiginsi!

Pranas: Tai ir žinokit! Dar man ne 
laikas apie vestuvės! (Išbėga.)

Kunigas (ilgai tyli): Be reikalo vaiki
ną taip suėmėt iš visų pusių. Prievarta 
prie panelės neprijūngsit. Reikia gražu
mu .... Jis gali iš piktumo kitą mieste 
suradęs apsivesti.... Jam šis pabarimas 
pagelbės.... Daugiau nieko nesakykit.

Narutas (švelniau): Žinai gi, kunige, 
aš tik del motinos ir panelės jį baru.... 
aš žinau jauno jausmus ir klaidas: pama
tė Oną, ji graži, patiko, ir sekioja.... Ir 
aš ne kitaip darydavau. Kiek naktų pri
varydavau su jomis.... Nesuprantu, kas 
tos baudžiauninkės kad prie jų taip trau
kia. ... Dabar užaugo jis, ir jis taip da
ro.... Gal mes, kunige iš jų, paeinam? 
Kaip manai?

Kunigas: Gali taip būti: juk senovėj) 
visi šio krašto gyventojai buvo vienas ki
tam lygus. Paskui pradėjo vieni prasigy- 
vent, paimt viršų ant kitų, ir taip priėjo 
kad kiti turėjo likt kitų pavergtais. Tą 
madą Lietuviai gavo iš kitų.

Narutas: Taigi matai: ir aš taip ma
niau.... Užtai mes baudžiauninkes ir 
mylim. .. . Juk rodos butų vistiek, tik ta 
viena sarmata prieš kitus....

Kunigas: Dievo akyse mes visi esam 
lygus sutvėrimai, nors ne visi drystam tą 
pripažinti....

Narutas: Tikra tiesa, kunige.... tikra 
tiesa.... (Abu lėtai išeina.)

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

LAIŠKAI
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Po 5c su voku (konventu)

štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams į Lietuvą. Visos dainos 
yra atspausdintos gražiomis spalvomis su 
paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra 

Laiškai vaikinams pas ipergįnas rašyti.
1— Musų Vilnius
2— Musų šalelė
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis kur Upes Teka
8— Aš Svajoju apie Tave....
9— Nuskrisk, Dainuže

Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotos po- 
pieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.

Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo
kestį galima prisiųsti pašto ženkleliais.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

“priima domėn iškilmingus 
Lietuvos Delegato pareiški
mus, kad Lietuva neskaito 
save karo stovyje su Lenki
ja ir kad, konsekventiškai, 
taika yra tarp šių dviejų 
šalių,

“priima domėn Lenkų de
legato iškilmingą pareiški
mą, kad Lenkijos respubli
ka pripažino ir kad ji pilnai 
respektuos Lietuvos respu
blikos politinę nepriklauso
mybę ir teritorinę čielybę, 
“siūlo abiems vyriausybėms 
pradėti galima greitesniu 
laiku tiesiogines derybas 
tikslu užmegsti tokio pobū
džio santykius, kurie už
tikrintų tarp dviejų, kaimy
nių valstijų gerus santy
kius, nuo kurių taika pri
klauso.”

(Bus daugiau.)

APIE ATRASTUS 
KARALIŠKUS KAR

STUS VILNIUJE

Apie karališkų karstų at
radimą Vilniaus bazilikos 
rusyse Lenkų spauda papil
domai praneša kad kara
liaus Aleksandro (1492- 
1503) ir karalienės Elzbie
tos karstai smarkiai sutrū
niję. Daug geriau išsilaikęs 
Barboros karstas, ant kurio 
dąr matomi Lietuvos ir 
Lenkijos herbai, o taip pat 
Radvilų herbas. Rasta kop
lyčia nebuvo atmurijama 
nuo 17 amžiaus ir jos vie
tos niekas nežinojo. Alek
sandro karste rasta taip 
pat karūną pereinamo sti
liaus tarp gotikos ir renes
anso. Elzbietos karste rasti 
keli auksiniai daiktai ir si
dabrinė lentelė su karalie
nės vardu ir titulu. Kara
liaus Aleksandro karstas 
padėtas viduryj ir galvos 
atkreiptos į altorių. Deši
nėje jo stovi Barboros, o 
kairėj — Elzbietos karstas.
Aleksandro karūna pamė- 
ynavo, o griaučiai yra pa
žaliavę. Prie rastų karstų, 
curie dėl pavasario potvy
nių iš dalies dar yra vande- 
dyj, du kunigai meldžiasi 
be pertraukos. “L.A.”

Gauta Redakcijoje
. Amerikos Lietuvių Eko
nominio Centro IV-to posė
džio protokolas. Posėdis į- 
vyko Rugsėjo 11 d. “Vieny
bės” salėje, Brooklyne.

Kadangi protokolas labai 
ilgas ir labai suvėluotas tai 
jo netalpinsime. Pasilieka
me Redakcijos archive.

Mėnesinis žurnalas

‘‘MARGUTIS”
Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 

storumo. Eina treti metai.
Jame telpa kas numeris 2 daine

lės: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės lengvutės su pritarimu 

piano.
Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

“Margučio” kaina metams $3 (30 
litų). Amerikoje $2.

“Margutį” . leidžia ir redaguoja 
Komp. A. Vanagaitis.

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

“MARGUTIS”

2437 West 69th Street 
Chicago, Ill. U.S.A.
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pOETAS Pranas Vaičaitis mirė Rugsėjo 
21 d. 1901 metais. Tai yra jau 30 me

tų praėjo kaip negailestinga mirtis nuva
rė j kapus dai- jauną ir pasižymėjusį Lie
tuvos vyrą — Suvalkų liaudies dainių. Jo 
mirties sukaktuvių proga, nors trumpai, 
pažvelgkim P r. Vaičaičio biografiją.

Gimė jis 1876 m. Vasario 10 d., San
takų kaime, Sintautų parapijoje, Šakių 
aps., pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Pra
nas buvo vyriausias Vaičaičių sūnūs, todėl 
jam tenka laimė mokytis. Išpradžių jis 
mokinosi Sintautuose — žiemą mokinosi, 
vasarą ganė. Dėdei padedant Pranas įs
toja į Mariampolės gimnaziją. Baigus 
šešias tos gimnazijos klases tėvai prade
da įkalbinėti Praną stoti į kunigų Semina
riją. O Pranas norėjo mokytis gimnazi
joje toliau. Prano noras išsipildė. Mat 
jo tėvas pavėlavo dokumentus į seminari
ją pristatyti. Pranas lieka gimnazijoj ir 
prižada tėvams, kai baigs aštuonias kla
ses, stoti į kunigų seminariją. Baigęs aš
tuonias klases išvažiuoja laikyt egzami
nus į kunigų seminariją ir, greičiausia ty
čia, jų neišlaiko. Vaičaičiai matydami kad 
Praną kunigu nepadarys leido jam stoti į 
Petrapilio universitetą, kurį, padedant 
Prof. Volteriui, 1900 metais baigė (teisių 
ir ekonomijos mokslus).

Šiek tiek pabuvęs najnie Pr. Vaičai
tis vėl išvyko į Petrapilį kad užsidirbus 
pinigų ir vėliau kad pagilinus komercinių 
mokslų studijas Belgijoje. Čia jam vėl 
Prof. Volteris parūpina vietą mokslo aka
demijos bibliotekoje. Bibliotekos dulkės 
visai suardė jo sveikatą ir jis neturėda
mas pinigų ir vilties pasveikti parvyko į 
tėviškę. Pasirodė kad Pr. Vaičaitis ap
sirgo džiova. Šakiuose dar jis gydėsi, bet 
džiova buvo įsigalėjus, ir jis Rugsėjo 21 d. 
1901 metais savo samanotoje pastogėje 
mirė. Mirė dar visai jaunas, ką tik bai
gęs mokslą. Palaidotas Sintautų kapinė
se. Vėliau buvo pastatyta ant jo kapo 
minklas,’kuriame iškalė lyrą, įdėjo jo 
tografiją ir įrašė jo paties sukurtus 
džius:

Jo eilės yra išleistos Amerikoje, Tė
vynės Mylėtojų Draugijos, 1903 metais. 
Surinkta į šią knygą visi jo originališki ei
lėraščiai ir vertiniai. Viena iš geriausia 
žinomų Vaičaičio eilių yra:

“Yra šalis kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpe savęs šneka 
Prie giesmininkų veversių” ir tt.

Br.

MERGUŽĖ

Saulės ūpą pasigavęs, 
Jausmo kardą pasiėmęs, 
Tavo širdį užkariausiu; 
Jausmo ugnį susikūręs, 
Joje sušilti užsikvietęs, 
Vaidilute but prašysiu; 
Saulės ūpą išauginęs, 
Jausmo ugnį tau dabojant, 
Amžinai tave mylėsiu,— 
Tu, jaunoji jausmu stosi 
Meilės ugnį pridaboti, 
Širdį širdžiai atiduosi....

L. Vitkauskas.
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“Vai lėkite, dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo į kaimą pas jaunus, senus, 
Paguoskite širdis nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus.”

Pranas Vaičaitis buvo lėtas, tylus, 
daugiau galvojąs negu kalbąs žmogus. 
Tvirtai laikė savo duotą žodį. Taip pat 
buvo religingas. Jis buvo tikras Lietuvis 
idealistas ir tautiškos minties-sąmonės ža
dintojas. Už tą savo Lietuvybę jis buvo 
žandarų persekiojamas ir kalėjimuose sė
dėjo.

Jis pats būdamas valstiečių vaikas, 
gerai atjautė jų vargus. Todėl ir gyveni
me ir raštuose gynė skriaudžiamus luo
mus. Per savo trumpą gyvenimą jis su
spėjo mums palikti 105 savo eilėraščius. 
Eilėraščius Vaičaitis pradėjo rašinėti dar 
būdamas pirmose gimnazijos klasėse. Tų 
pirmų jo kurinių nėra, nes sakoma kad jis 
pailiatęs einančius per kiemą žandarus 
tuos savo kurinius į krosnį sumetė.

Pirmus raštus jis spausdino Ame
rikoje “Vienybėje Lietuvninkų” ir Prusuo- 
s<j “Ūkininke”, pasirašydamas slapivarde 
“Pranciškus Sekupasaka”.

Pr. Vaičaitis taip pat ir iš kitų kalbų 
vertė. Geriausi jo vertimai yra “Kur Ba
kūžė Samanota”, “Nesvetingos Juodos 
Jūrės” ir Puškino “šukštuolis Ritierius”.

Jo eilėraščiai žmonių yra labai mė
giniu ir dainuojami. Jei ne ankstyva mir
tis jis buitį ne tiek šukuręš.

APUOLĖS PILIES
PASLAPTIS

Lietuvos ir Latvijos spaudoje tankiau 
ir tankiau minima Apuolės piliakalnis ir 
archeologiški kasinėjimai. Apuolė yra 15 
kilometrų nuo Skuodo, Žemaitijoje.

Ne tik Švedų ir Latvių mokslininkai 
susidomėjo sensacingais radiniais — ne
paliko abejinga ir Lietuvos visuomenė. Iš 
apielinkių ir tolimesnių vietų nuolat vyk
sta. ekskursijos pažiūrėti dar pirmą sykį 
Lietuvoje tokiu plačiu mastu varomų tyri
nėjimų. Reikia stebėtis Gen. Nagevičiaus, 
kasinėjimų vedėjo, energija ir ištverme, 
nes tenka dirbti labai nepalankiose sąly
gose — nuolat lyja.

Nors daug buvau girdėjęs apie Apuo
lę, bet tik pamatęs savo akim nustebau 
vaizdo didingumu. Įsivaizduokit, gerbia
mieji, piliakalnį> tarp dviejų upių. Apuo
lės situacija primena Kauno pilį. Kalnas 
saugojamas, vandens iš trijų pūsiu ir iš 
ketvirtos musų proseneliai supylė aukštą 
volą. Pasiremiant sena (9-to amžiaus mu
sų eros Rimberto) chronika, kurioje buvo 
aprašyta Vikingų žygis į Apulią, Gen. Na
gevičius pradėjo tyrinėjimus Apuolėj, ku
rie ir privedė prie sensacingų radinių.

Perpjovęs plačia tranšėja volą, Gen. 
Nagevičius rado iš storų aržuolų gynimo 
sieną. Rąstai plačiai sudėti ir sujungti 
ilgomis iš medžio nutašytomis vinimis. Ka
sant giliau, surasta taip pat apdegusios 
sienos liekanos. Tranšėjos pjūvyje aiš
kiai matyti užpiltų žemių sluogsniai ir 
kaip iš knygos galima skaityti kokių pa
stangų reikėjo padėti musų proseneliams, 
kiek reikėjo nusimanyti fortifikacijoj kad 
taip tiksliai ir stipriai išvesti gynimo seną.

Nežiūrint kad jau praslinko apie 1000 
metų, ir šiandien dar aržuolų rąstai stip
rus ir galingi. Juose net buvo užtikta 
daug įsibedusių strėlių galūnių. Atokiau 
nuo volo, piliakalnio vakarų pusėje, rasta 
šulinis, kurį atkasus užtikta taip pat tūks
tantmetinis rentinis.

Kai Gen. Nagevičius kasinėjo Apuolės 
piliakalnį, Švedų profesoriai tyrė kapų lau
ką, esantį netoli už upės. Ten rasta kar
das, žiedų, papuošalų ir šiaip smulkių, bet 
vertingų mokslui dalykų. Del rudens ne
pastovaus oro kasinėjimai laikinai per
traukiami.

Tikėsime kad Apuolės radiniai paska
tins visus labiau susirūpinti Lietuvos se
nove, o kad ji buvo didinga, dabar jau ga
lim tvirtinti ne tik knygų užrašais remda
mies, bet ir apčiuopiamais galingais argu
mentais. Musų mokslininkų tyrinėjimai 
atskleis Apuolės ir Lietuvos senovės pa
slaptis. P. Bab.

ŽEMLAPIAI
30c

Kaina: vietiniams po 25c.
Su piTsiuntimu j kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior avė. Cleveland, O.

“Sandaroj” koks tai A— 
(tai gal mano brolis?) ra
šo ilgą pamokslą: “Ką Mes 
Išmokstame nuo Redakto
rių”. Ir porija kad jis iš 
“Dirvos”, iš “Vienybės”, iš 
“Naujienų”, iš “Keleivio” 
nieko neišmokęs.

Užmiršo pridėt “Sanda
rą”, “Tėvynę”, “Laisvę”, 
“Vilnį”.

Ale gal aš klystu, gal jis 
iš tų laikraščių labai daug 
išmoko: Iš,r.“Tėvynės” iš
moko niekint visus S.L.A. 
veikėjus kurie nepritaria 
Vitaičiui; išmoko kaip ga
lima sukelt muštynes ir iš
likt nuo bausmės.

Iš ‘Sandaros’ išmoko kad 
“Dirvos” redaktorius ne
vertas ■ “Sandaros” “dakta
rui” čeverykus valyti.

Ir tt. ir bę galo.
Už išėjimą tokio auk

što “mokslo” gerb. A— už
sipelno medalį su mano ab- 
rozėliu.

Ekstra! Ekstra ir dar sy
kį Ekstra! Suuodžiau ir su- 
šnipinėjau kad garsus fo
tografas ir engreiveris Na- 
unčikas nuo Šanklėro, man 
ant tvoros berymant ir 
pilozopijas beporijant pri
sitaikė ir numušė mano fo
tografiją iš anapus tvoros! 
Givalt! kitame num. čia pat 
pamatysit mano abrozdą su 
visa mano fizionomija ana
pus tvoros!

Ne tavo biznis.
Vienas apylinksmis pilie

tis, išėjęs iš restorano pasi
šaukė taksi.

— Kur tamista važiuo
si? — klausia šoferis.

— O tau kokia bėda, asi
le? Ar aš privalau duoti at
skaitą?’

4/
Sulig įsakymo.

Vienas viršininkas, suži
nojęs, kad jo valdininkų 
tarpe įsigalėjęs paprotis 
imti iš ūkininkų visokias 
dovanas, būtent — kiauši
nius, vištas, žąsis ir t.t., no
rėdamas užkirst tam kelią 
išleido įsakymą, kuriame 
pasakyta, kad: “griežtai 
draudžiama ką nors iš ūki
ninkų imti be pinigų”.

Pas vieną valdininką at
važiavo ūkininkas ir atvežė 
maišą avižų.

— Ko nori?—piktai pa
klausė valdininkas ūkinin
ko.

— Ponuli, prašau priimti 
iš manęs šią dovaną. .,.

— Ar tu nežinai, kad nie
ko negalima iš jūsų imti be 
pinigų?....

Ūkininkas turėjo duoti 
dar ir pinigų.

KALENDORIUS1931

Spalių-October

man

Parašė K. S. Karpius

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodam

26
27
28
29
30
31

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Kefv’tad.
Penktad.
šeštad.
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo

mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta

dienis—Četvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Evaristas. Pagezanė, Nergis 
Frolencijus. Ramojus, Hute 
Simonas. Miklausė, Vykis, Gaudvydas 
Euzebijus. Gelgudas, žemaitė, Laimonas 
Alfonsas. Skirgailis, Prakūrime, Validė 
Liucilė. Sargė, Tyris .
Visų Šventų. Kaributas, Vaivara.

Gerai prisirengęs
Kunigas išpažinties klau

sydamas giria žmogelį ir 
taria.

—Kas tave taip gražiai 
geraiišmokė išpažinčiai 

prisirengti?
— Žmona.
— Kaip tai?
— Ogi, kai reikia

išpažinties eiti, tai kad su
žinojus mano nedorybes, su
pykinu savo žmoną, kuri 
duok Dieve jai sveikatą, su
pykus pradeda plūsti ir 
kaip iš knygos tik beria, tik 
beria visokias nedorybes ii’ 
blogus mano darbus, o aš 
jau tik misliju, kad ko nors 
neužmiršti ką girdėjęs. 
Taip ir sužinau savo nuodė
mės.

Nesėkmingos vestuvės.
— Vadinasi, vedybos ne

buvo perdaug sėkmingos?
— Visai ne. Jaunomo mo

tina garsiau verkė už jau
sies. O taip elgtis visai ne
pritinka.

Gera priemonė.
Rusų valdymo laiku, nu

skendo upėje uredninkas. 
Žmonės subėgo nuskendu
sio kūno jieškoti. Žmonėms 
besidarbuojant privažiavo 
Žydas.

Žydas: Ui,’ką jus čia dir
bate ? .

Žmonės: Uredninkas pri
gėrė, reikia kūną ištraukti.

Žydas: Ui, kam tiek daug 
triūso? Parodykite jam 
rublį, jis pats iššoks.

1931

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

ČO6H PoP 
Yoo’RE. A 
AWFUL

No SONHY ALTHOUGH 
l’M SELF EDUCATED, I 
DoNT BEHE^E I 
REALLY KNOW MORE* 
THAN A ■UbU'-ZERSHV 
President-neitheR 
DO I BOAST ABOUT 

vyoMDERFOU 
KN o WLE6E-

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

JAU GATAVA!
REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME
Gerbiamieji knygų mylėtojai! Kurie manot Įsigyti apysaką “JUROS 
MERGA”, neatidėliokit ant toliau, nes laikas bėga ir knygos smarkiai 
nyksta. Tuoj ir jų neliks kaip neliko kitų K. S. Karpavičiaus kurinių.

KAINA $1 IR $1.50

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



PO ‘LIETUVOS ŠVEICARIJĄ”

(Tąsa)

ANTALIEPTĖ
Iš Užpalių traukiam link 

Antalieptės. Čia daug di
desnis maršrutas mus lau
kia. Pravažiuojam jau ke
lias dešimtis kilometrų.

Važiuodami da i r o m ė s 
dar po Įdomesnius gamtos 
vaizdus. Žiūrėk, tai vėjo 
supamos kalne ūžia ilgos 
plačios pušys, tai iškilęs iš 
viso kalnyno dairosi aukš-l 
tesnis kalnelis, tai įsisiūba
vęs nuo vėjo bangų siaučia 
mėlynas, vėl kartkarčiais 
visai juodas ežeras, kai, lyg 
iš rūstumo, turi kur pagrie
bęs žemės gabalus, žalias 
salas. ir pusiasalius. Štai 
jau ir kalnas, kurio pakai-' 
nėj guli ir Antalieptė. Čia! 
sutariam ilgiau apsistoti.

Ūkio mokykla, plačios is-: 
tori j os bažnyčia, pavyzdin
gas ūkis — tai tas kas An
talieptę 
užkuria 
jančiam 
krėtė ir

Anie autobusą susirenka 
minia Žydelių ir vaikų, jų 
tarpe ir viena Žydelkaitė, 
kurios kojos buvo tokios 
storos kad vienas iš musų 
ją pavadina “Dykumų ge
nerolu”.

Matom prie bažnyčios 
vaikščiojantį kunigą, prisi
artinam prie jo visas buris 
ir prašom leidimo apžiūrė
ti bažnyčios. Pasirodo kad 
jis beesąs klebonu, ir mie
lai pats vedžiodamas ir pa
sakodamas, leidžia mums 
matyti bažnyčią, jos istori
nes rusių liekanas. Pati 
bažnyčia didelė, erdvi, nau
jai dekoruota. Gal but ir

garsina ir kartu 
norą pravažiuo- 
pasidairyti. Už

muš. Sustojam.

del to kad kartu girdime 
klebono pasakojimus apie 
jos seniau pavertimą pra
voslavų cerkve, daro nema
žą Įspudj. Lipam ir i rusi, 
ben ten tiek tamsu kad be 
šviesos iš vietos pasijudint 
negalima. Todėl degam žva
kes ir tik tada, lyg patam
sių dvasios, landom po vi
sus urvus. Netikėtai už- 
klydom j krūvas žmonių 
griaučų. Be jokios pagar
bos priversta, išdraikyta, 
išmėtyta riogso, lyg arklių 
pjovykloj. Ir iš kur jie? 
Nustembant. Šauk i a m ė s 
klebono. Jis aiškina kad 
tai yra bažnyčios fundato
rių ir čia gyvenusių vie
nuolių liekanos, Vokiečių 
okupacijos laikais bejieš- 
kant aukso, išverstos, iš
vartytos, išpurtintos.

— O, koks Vokiškas gob
šumas, kad ir amžinos ra
mybės vietas dryso del jo 
išniekinti, — pamąstom ir 
sustoję sukalbant “Amžini 
atilsį”.

(Bus daugiau)

ateina laikas 
iš darbų, ne- 
ir vargti, ba- 
namus turtin-

pertekliuje gyvena ir

LIETUVOS KALĖJIMAI
Rašo P. Kriukelis. ros virtuvės nebūdavo ir 

moterims su žindomais vai

kiai fundydavo buvo kalė
jimo administracijos ger
biamas ir jis laisvai galėjo 
elgtis net su kitais kali
niais.

| akrono naujienos

PAJIEŠKAU pusseserių Uršulės 
ir Viktorijos Kaupačiaičių arba Gri- 
tinaičiu, kurios syvena Suv. Valsti
jose. Aš esu Gritinaitė, po vyru 
Marcelienė. Prašau jų pačių atsi
šaukti arba apie jas žinaničų pra
nešti.

Mrs. Marceliene
889 Dundas St. W. Toronto, Ont. 

Canada.

PAJIEŠKAU broli Antanų Zui- 
keviėių, girdėjau gyvenąs New 
Yorko apielinkėj. Jo paties prašau 
atsiliepti arba apie jį žinančių pra
nešti. Paeinu iš Gražiškių parapi
jos. Yra svarbus reikalas. (45) 

P. Zuikevičius
17.65 E. 65 St. Cleveland, O.

PARSIDUODA
Avalu Taisymo Krautuvė

SYKIU IR ALIEJAUS BIZNIS 
Parsiduoda prieinama kaina, Lietu
vis gali pasinaudoti. (43)

5381 ST. CLAIR AVE.
Klauskit pas A. Luzzio, 1663 E. 55

KAM BARIS ANT RENDOS
986 E. 79 St—viršuje, ineiga iš 

šono. Tinka vyrams arba porai. 
Kaina prieinama. Kreipkitės teii 
pat. (42)

bus pasekmingai

kampanijos pirmi- 
kaip yra Anglijo-

COMMUNITY FUND 
VAJUS

“Ateinančiame Community Fondo 
vajuje mes turim pasirinkt tarp 
Clevelando būdų ir Maskvos būdų”, 
pasakė Rabbi A. H. Silver į 600 ka
pitonų businčio vajaus pastarame 
susirinkime Hotel Allerton.

Rabbi Silver pasakė kad dabarti
nė padėtis verčia vargšus linkti prie 
komunizmo, sako jog 
kada žmonės, išmesti 
norės stovtėi gatvėse 
dą kentėti. Jie eis į 
gųjų, kurie
turi visus patogumus.

Mes turim tų situacijų susitikti 
akis į akį ir suprasti kad yra tik 
vienas būdas palengvinti vargšams 
dabartiniame nuslugime — turim 
duoti tie kurie galim — aukauti j 
Community Fondų.

“Šymet dovanos labiau negu kita
dos bus reikalingos, todėl tie kurie 
gali duoti privalo duoti neskupė- 
dami. Dabartinė padėtis yra rim- 
at, bet ne beviltė. ne desperatiška, 
sako Silver. Niekados Community 
Fondas nesusidur ėsu tokia užduo
timi kaip šymet, bet aš esu tikras 
kad Fondo planas, kokį jį Clevelan- 
das užsibrėžęs, 
pravestas.

Edwin Baxter, 
ninkas, paaiškino
je, kad turtingieji galėtų suprast' 
jog jie privalo savo turtais dalintis 
su vargšais:

“Jaunas nevedęs vyras Anglijoje 
uždirbantis $1,800 į metus, moka 
nacionalei valdžia į metus $353 tak 
su, kuomet Amerikoje už tokių in- 
eigų taksų temoka $3.38. Vedęs 
žmogus Anglijoj, su pora vaikų, už
dirbantis $5,000 j metus, moka val
džiai taksų $958.80 kas metai. Su
vienytose Valstijose moka tik $12.38.

Taigi, Community Fondo vajaus 
darbininkai darys didžiausi spaudi
mų išgauti iš turtingųjų, iš biznie
rių ir iš visų kas tik gali, reikalin
ga sumų.

Vajus prasidės Lapkričio mėn. vi
duryje ir tęsis per savaitę laiko.

Nors trumpai suteiksiu 
žinių iš Lietuvos kalėjimų 
tvarkos. Kalėjimas yra at
skirtas nuo pasaulio, todėl 
jo gyvenimas daug kuo ski
riasi nuo laisvo gyvenimo: 
jame savotiška tvarka, sa
votiška kultūra, savi pa
pročiai, savotiškas valgis ir 
net poilsis.

Pirmiausia paduosiu ži
nių iš tų laikų kada valde 
krikščionys, ir “Dirvos” 
skaitytojas galės spręst ko
kia tada buvo tvarka. Dau
giausia žinios imtos iš Ro
kiškio kalėjimo.

Kalėjimas medinis, ap
tvertas stačių medžių tvo
ra, 9 metrų aukščio. Kalė
jime yra 7 kameros, oš aš
tunta vieša bendra kamera. 
Tame kalėjime visados bū
davo nuo 80 iki 120 vyrų ir 
nuo 4 iki 12 moterų.

Tvarka. Aštuntą vakare 
buvo patikrinimas ir po to 
jau ir tuščiosios kameros 
būdavo uždarytos. Gulti 
prievartos nėra, ir kaliniai 
sakosi pasakas, skaito kny
gas, krečia šposus ar lošia 
kortomis. Keltis gali kada 
kas nori, šeštą vai. ryto 
duodavo 400 gramų duo
nos ir puodeli nesaldytos 
kavos. Guli ant norų; pa
talinę ir indus kaliniai pri
valėjo turėti savus. Asla 
šluojama, bet niekados ne
plaunama. Sienose medžių 
plyšiai užkrėsta moliu, kas 
sudaro negražų vaizdą ir 
duoda progą veistis bla
kėms.

Valgis. Pietums duoda
vo bulvių su sunka,nebal- 
tytų ir be riebalų uždaro. 
Vakare vėl duodavo puode
lį kavos. Neturtingi kali
niai, jeigu jų niekas nesu
šelpdavo, mirtinai nustip
davo. Iš namų maistas im
ti galima ir turint pinigų 
buvo laisva viskas nusipir
kti. Iš kalinių maisto pa
sinaudodavo apskričio val
dyba ir Visa kalėjimo admi
nistracija. Žydams atski-

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS 

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

kais maisto nepagerindavo. 
Kaliniai savo puoduose ga
lėdavo ir patys sau ką no
ri išsivirti.

Darbai: Kalinius tuos į 
kurie kalėdavo nuo 1 paros 
iki pusantrų metų varyda-i 
vo prie darbų. Pjaudavo 
šieną, versdavo kelmus, va
lydavo miestą, skaldydavo 
malkas, o amatninkai eida
vo dirbti pas valdininkus ir j 
pas Žydus. Kaliniams už 
darbą niekas neatlyginda
vo, o tik viršininkas nuo 
kitų ponelių gaudavo padė
ką ir į kišenių.

Nors pasimatymas būda
vo skirtas pirmadieniais ir 
penktadieniais, bet galėda
vo pasimatyti kada tik ka
lėjimo viršininkui duosi bu
teliuką ir taip pat palenksi 
sargus. Kaliniai įsileisda
vo į savo kamerą savo žmo
nas ar mylimąsias ir po vi
są parą išsilaikydavo. Ant 
viršaus būdavo pritaisyta 
lova ir už tam tikrą atlygi
nimą galėjai ją nusisamdy
ti ir eiti ten su moteria.

“Titulai”. Ne visos ka
meros būdavo lygios: vie
nos būdavo dieną ir naktį 
užrakintos, o antros lais
vos, iš kurių net į miestai 
kalinis galėjo--nueiti, arba 
į moterų kamerą nueiti pa-! 
šposauti. Nr. 1—4 kame
ros buvo lengviausios, nr. 
7 sunkiausi. Nežiūrint koks 
kalinis, ar jis gavo 1 pa
rą ar tris metus, vistiek 
turėjo eiti į 7-tą kamerą. 
Čia sargai pranešdavo už j 
kokį jis atlyginimą gali pa-j 
tekti į lengvesnę kamerą, j 
Pati lengvoji kamera būda-i 
vo nustatyta: 24 buteliai 
alaus ir 6 litros degtinės ir 
užkandis. Kalinis kurs tan-

Kalėjimo šposai. Kiek
viena kamera turėjo išsi
rinkus “teisėją”, “sekreto
rių” ir “prokurorą”. Naują 
kalinį ištardo kiek jis turi 
turto, ar yra vedęs, kiek 
vaikų turi. “Teismas” nu
sprendžia kiek jis turi nu
pirkti degtinės, pyrago ir 
tabokos, o neišpildžius bū
davo baudžiami. Tam pri
tardavo kalėjimo adminis
tracija, ir, žinoma, visi kas 
balta dienelė uliavodavo. 
Kas neišpildydavo “teis
mo” sprendimo toks kali
nis atsimins kalėjimą iki 
mirs, nes pilvas nuo kaulų 
nepasiliuosuos.

Apie viską. Gudresnius 
aferistus ir profesionalus 
vagilius išleisdavo į miestą, 
kurie labai greit parnešda
vo iš Žydų nupenėtų žąsų 
ir ančių. Kaliniai būdavo 
paleidžiami namon varyti 
samagonkės, o išsivarę at
sinešdavo į kalėjimą. Kai 
sargai nusigerdavo, patys 
kaliniai eidavo sargų parei
gas ir turėdavo kalėjimo 
raktus. Naktį kas norėda
vo galėdavo nakvoti ir mo
terų kameroj. Del tokios 
tvarkos būdavo ir kriškty- 
nų. Būdavo tokių dienų 
kad kalėjimo kokie 70 vy
rų, būdami girti, sukelda
vo muštynes, kada gerai 
kliūdavo ir sargams.

Dabartinė tvarka

Dabar kaliniams pusry
čiams 500 gramų duonos, 
12 gramų cukraus ir kavos 
kiek nori. Pietums ir va
karienei sriuba su taukais 
ar kruopinė, mainoma ko
pūstai ir bulvės. Darbinin
kams varomiems dirbti dvi
guba porcija ir už darbą 
mokama trečdalis. Kame-

SUDEGĖ.

■Įllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'
1 JACOBY’S RUDENINIS KALDRŲ I 
| IŠPARDAVIMAS |
f NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS NAUJŲ KALDRŲ! | 

Nusipirkit savo žiemines reikmenis dabar.
= Kainos visai pigios! =
“ VATINĖS KALDROS, puikiais gėliuotais viržiais, su 7 colių
E satccn apvedžiojiniais ................................................................$2.95 =
~ VILNA KIMŠTOS KALDROS, didelės mieros, 72x84’ colių,
— gražiais viršais, daugybėj pasirinkimų ..................................$3.95 =
E VILNONĖS KALDROS, puikiais sateen viršais, gražių spal- E 

vų. Dabar parsiduota tiktai po ................................ $4.95 E

JOHN JACOBY & SON
E 7036 Superior Ave.
rdnii!iitiiiitiii:iiiiiiiuiiiiniinnii!iiniiiiiiinuniiiiiiniiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiimii?

Telefonas HEnderson 9262

Dr. donas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

OFISO VALANDOS:
1 iki 3 po pietų 
6 iki 9 vakare.

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

PROBAK

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mos esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ' 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
Aodraųdos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau sau- | 
1 it mus negu ugniagesius (firemonus). I

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate } 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MUDTOL1S
6.605 SUPERIOR AVE._____ HEnderson 6729 į

*£*>4*4-4~I*4":*4-4-4-4*4*4*4-4-4*4.4.4'4-4*4'4-4-4 
X Ofiso Telefonai Namų t 
•į- MAin 1773 KEnmore 4710W f 
ž P. J. KERŠIS į 
J1426-8 Standard Trust Bldg, R
Y Baigęs teisių mokslą Cumber- ” 
X land Universitete ir darbuojas !> 
•f su Teisių ofisu advokatų •• 
X Collister, Stevens ir ž 
X Kurzenberger ;!
X Su visais teisių reikalais Lietu- !. 
? viai, Slavai, Lenkai ir Rusai •• 
J kreipkitės prie musų. g
■4-W^“M*4-4*4—>4-4-4-4"l*4-4—>4“>-W-4-4“c .

PATEWTS

PIANO
Lekcijos
visą RUGSĖJO 

mėnesį už suma- 
žintk kainą. Moki
name džiaz ir clas
sical muziką.

Vine. Greičius
19050 PASNOW

Negaišk su paten-, 
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugų 
savo idėjų. Siųsk
piešinį arba mode
li. reikalauk VĖL- Knyga 

. TUI knygų “How Veltui
to Obtain a Patent” ir “Re
cord of Invention” formos, 

r Už tai nieko nereik mokėt.
Greitas atsakymas ir užlai- 

, koma jūsų paslaptis.
CLARENCE A. O’BRIEN

Registered Patent Attorney 
48-A Security Savings & Commercial 

Bank Building
(Directly across street from Patent Office) 

Washington, d. c.

rų titulai, “teismai”, degti
nė visai išnaikinta. Patali
nė ir rubai kaliniams duo
dama. Ryte 6 vai. atsikė
lęs turi apsivalyti ir jau 
di audžiama dienos laike 
miegoti, šūkauti ar šiaip 
nepriderančius darbus dir
bti.

Didieji nusikaltėliai lai
komi atskirai nuo jaunimo 
ar šiaip nuo menkesnių nu
sikaltėlių. Kalėjimuose Į- 
vesta hygienos ir medika- 
liška priežiūra. Daug ka
lėjimų turi savo mokyklas, 
skaityklas, koplyčias ir net 
amatų mokyklas.

Kuo didesni kalėjimai to 
labiau kaliniai prižiūrimi, 
ten geresnis maistas, švaru 
ir medikališka pagalba są
žiningai teikiama.

Laimėjo bylą del kiaulės. 
M. Janickas laimėjo bylą 
prieš Tolalą. Buvo šitaip. 
Tūlas laikas atgal M. Ja
nickas su vaikais nuvažia
vo ant farmos pas Tolalus 
i svečius. Pabuvus kiek iš
važiavo namon. Tą dieną 
Tolalai prapuolė kiaulė ir 
Janickas su sunum tapo 
įtarti kiaulės pavogime. Ta 
žinia tilpo ir Lietuviškuo
se laikraščiuose. Janickas 
tai išgirdęs nuvažiavo pas 
Tolalą kad tas pasiaiškintų 
ar tikrai jį įtaria vagystė
je. Ūkininkas savo tikrini
mą parėmė, bet vagystei 
įrodymų jokių neturėjo.

Janickas, kaipo geras ir 
sąžiningas žmogus, negalė
jo pakęst tų įtarimų ir kal
bų, nes jo sūnūs lanko Ak- 
rono Universitetą ir moki
nasi inžinierystės, kas jo 
šeimynos garbę žemina. To 
delei Janickas kreipėsi į 
teismą apgynimui savo ge
ro vardo. Šiose dienose iš
nešta nuosprendis: teismas 
Tolalą rado kaltu ir pritei
sė užmokėt pinigišką baus
mę už Janickų garbės nu
plėšimą ir atlygint teismo 
kaštus. Jei Tolala nebūtų 
buvęs toks užsispyrėlis tai 
butų galėję gražumu daly
ką baigti.

Akrono Lietuviai labai 
nustebo išgirdę kad Cleve
lando advokatas Anderson 
tapo automobilio užmuštas. 
Adv. Anderson turėjo ofi
są kartu su advokatu P. J. 
Keršiu ir jiedu Akrone ve
dė daug bylų, iš ko Akrono 
Lietuviams Andersonas bu
vo žinomas.

Smarkios politikos.' Ak
rone ruošiamasi prie mies
to valdybos rinkimų. Kan
didatai į miesto valdybą 
galvatrūkčiais vienas už ki
to varosi, norėdami laimėti

o kitus sumušti. Rinkimai 
bus Lapkričio 3 d.

Persišovė, pagimdė kūdi
kį. Akrone Spalių 19 d. 
persišovė jauna, 17 metų 
moteris, kuri paimta į li- 
gonbutį pagimdė kūdikį. Ji 
ir kūdikis gyvens, sako gy
dytojai. Ji norėjo nusižu- 
dyt delei nervų suirimo, įsi- 
šovė revolveriu sau Į kruti
nę, bet nenusižudė. Vyrui 
nesant namie, ji parašė ra
štelį, kuriame tarp kitko 
pasakė kad radęs ją negy
vą nepaliestų revolverio, 
nes gali būti įtartas jos nu
žudyme.

Akrono bankai, norėdami 
išvengti negerovės, jungia
si į vieną ir sudaro stiprią 
finansinę atsparą prieš blo
gus laikus. Susidėjo First 
City Trust and Savings su 
Central Depositors Bank 
and Trust Co. Ta nauja 
organizacija sudarė Akro
no Kredito Korporaciją su 
$15,000,000 fondu, panašiai 
kaip sudaryta kredito kor
poracija visai Amerikai pa
gal Hoovero plano.

Sugryžo “Akron”. Kariš
kas zepelinas “Akron” šio
mis dienomis gryžo iš ilgos 
kelionės. Aplankė Chicagą, 
St. Louis ir miestus pake
liu. Juomi keliavo 86 kari
ninkai.

Keliautojas.

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

G O R E N E’ S 
Confectionery

1370 East 65th St. 
atsilankyti ir susipažinti.

ICE CREAM — CANDIES
Visokios rūkymo reikmenys, taipgi 
groseriai ii- kitos reikmenys. Už

prašome Lietuvius lankytis.

FABI

Kaunas.—R 
Duonelaičio gi 
Fainbergų n, 
aukšte sudegė 
brikas “Era” 
Kapulskiui, tr 
šte privačių 
daiktai, pirmai 
vandens sugadi 
žo fabriko (j 
p. Fainbergui) 
prekės. Ugnis 1 
fabrike nuo pe< 
ktros laidų. But 
kartonažo fabri 
nis iš antro į p: 
negalėjo prasi ve 
tonines lubas.

“Eros” fabrik 
ryti batai, žalia 
kiai sudegė, sug; 
šinos. Fabrikas 

. draustas tik 5 
nuostoliai siekią 
ną litų.

Darbas negalė 
siamas nė kartot 
ke, nes gesinant 
briką vanduo si 
dalimi sunaikino 
Įrankius, žaliavą, 
fabrikuos dirbda1 
darbininkų. Visi 
darbo . Sudaryk 
komisija įvykiui

DIDELIS GA! 
PANEVĖŽĮ

Rugsėjo 25 d., 
to, kilo didelis ga 
seno ir Ko. linų 
Sudegė visas fabri 
nais, kurie buvo 
ant 146,000 litų, 
darbininkai šoko 
aukšto žemyn, 
gaisras padarė t 
000 litų. Sudegus 
apie šimtas darbi 
ko be darbo.

DOLARINĖS DIENOS!

Ketvirtadieni — Penktadieni — Šeštadieni
Trys dienos kuomet jūsų Dolans pirks dviejų dolarių 
vertės reikmenų — nepraleiskit šios nepaprastos progos 

kuomet gaunat sutaupyti pinigų.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers

Ukmergė Sma 
Statosi

Paskutiniais me 
mergė smarkiai 
savo ribas. Miesto 
išdalino daug skly 
riuose statosi gra 
mai. Be paprastų 
mų namų šymet 
statyt naujos kai 
kurios kaštuos apie 
ijonu litų. Darbai 
keletą metų. Prie 1 
uiu statybos dirba a 
darbininkų, kurie 
uždirba 10—15 litų.

B
Ę

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

P. V. CHESNUL MAin 2542
929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS 

13416|Edgewood Avenue

Confectioners

p ROSEDALE ©I 
"Dry Cleaning Co. J

HEnd. 7906 t 
f C. F. PETRAITIS, Prop, | 
| 6702 Superior Ave., |

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyeią 

1310 Russell Road

J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

6901

1403

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
Superior ave. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton ave. PR.

9720

6716
JONAS BRAZIS

9709 6905-07 Superior..av ENd. 0756

J. J. LAZICKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers

“DIRVA” 
6820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors

E. 79TH STREI 
STUDI

A. S. BARTKUS,

Pirmos Klesos J
Paveikslų Si

Fotografuojame ves 
tuvių ir kitokias gi 
vienius. Darbas atl 
geriausia, kainos v

1197 East 79tf
PRONE HEndersoi

Adolpas
ADOLJ

Lietuvis
Lietuviai reikale kreipd 
singą patarnavimą. L; 
patiškas, mandagus, gr. 
navimas. Vežimai ligoi 
sąžiningiausios, žemia 
lėšos, $150.00 ir aukšty

6621 EDNA AVE.
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:nos IS LIETUVOS S
paėmęs jo arklį nujojęs. Už 
kaimo arklį paleidęs.

“D. N.”

SB

ti. Rinkiniai 
3 d. ' 

agimdė kudi- 
Spalių 19 d. 
ia, 17 metų 
paimta į Ii- 
dė kūdikį. Ji 
ens, sako gy- 
orėjo nusižu- 
j suirimo, Įsi- 
.1 sau i kruti- 
žudė. Vyrui 
ji parašė ra- 

: tarp kitko 
tdęs ją negy- 

revolverio, 
:artas jos nu-

SUDEGĖ AVALINĖS 
FABRIKAS

Nušovė Pusbrolį Norė
damas Vest Jo Žmoną

tai, norėdami 
ovės, jungia- 
Lidaro stiprią 
irą prieš blo- 
usidėjo First 
i Savings su 
sitors Bank 
. Ta nauja 
.įdarė Akro- 
rporaciją su 
du, panašiai 
kredito kor- 
įmerikai pa- 
ino.
ron”. Kariš- 
Akron” šio- 
■yžo iš ilgos 
kė Chieagą, 
estus pake- 
ivo 86 kari-

Keliautojas.

iai ateina į

Lietaus
5. - 25c.

ti E. 9th St.

IE’S 
nery 
5th St. 
usipažinti.

CANDIES 

kmenys, taippci 
akmenys. Už- 
is lankytis.

adienį
i dolarių
>3 progos

D.
lings Rd.

L 1. 
tuvių 
erce)

rs

3KAS
ENd. 4635

jlishers

ENd. 4486

YS
ENd. 4932

hers

ITKUS
HEn. 3535

hangers

ESIS
Hend. 0732

surance
s 
Avė.

its
RSON
;reet

SIS
ENd. 0756

Kaunas.—Rugs. 29, 4 vai. 
Duonelaičio gatvėj 41 nr. p. 
Fainbergų namo antram 
aukšte sudegė avalinės fa
brikas “Era” priklausęs p. 
Kapulskiui, trečiame auk
šte privačių gyventojų 
daiktai, pirmam aukšte nuo 
vandens sugadinta kartona
žo fabriko (priklausančio 
p. Fainbergui) įrengimas ir 
prekės. Ugnis kilusi “Eros” 
fabrike nuo pečiaus ar ele
ktros laidų. Butų sudegęs ir 
kartonažo fabrikas, bet ug
nis iš antro j pirmą aukštą 
negalėjo prasiveržti pro be
tonines lubas.

“Eros” fabrike visi pada
ryti batai, žaliava ir įran
kiai sudegė, sugadintos ma
šinos. Fabrikas tebuvęs ap
draustas 
nuostoliai 
ną litų.

Darbas
siamas nė kartonažo fabri
ke, nes gesinant “Eros” fa
briką vanduo sugadino ir 
dalimi sunaikino įrengimus, 
įrankius, žaliavą. Abiejuos 
fabrikuos dirbdavo per 150 
darbininkų. Visi liko be 
darbo . Sudaryta speciali 
komisija įvykiui išaiškinti.

“D. N.”

tik 50,000 litų, 
siekią per milijo-

negales būti tę-

DIDELIS GAISRAS 
PANEVĖŽYJE

Rugsėjo 25 d., 7 vai. ry
to, kilo didelis gaisras Ha- 
seno ir Ko. linų fabrike. 
Sudegė visas fabrikas -su li
nais, kurie buvo apdrausti 
ant 146,000 litų. Išsigandę 
darbininkai šoko iš antro 
aukšto
gaisras padarė apie 350,- 
000 litų. Sudegus fabrikui 
apie šimtas darbininkų li
ko be darbo. Br.

žemyn. Nuostolių

Širvintų valse. Levainių 
kaimo ukinin. M. P. nušovė 
savo pusbrolį K. P., norėda
mas vesti jo žmoną.

M. P. pasiturįs ūkinin
kas, našlys, 36 m. amžiaus 
jau nuo senų laikų gyveno 
intymiuose santykiuose su 
pusbrolio K. P. žmona. 
Dažnai kai K. P. nebūdavo 
namie, ateidavo pas jo žmo
ną, o negalėdamas pats a- 
teiti rašydavo jai laiškus. 
Taip jis pats tą moteriškę 
bevaiščiodamas įsimylėjo. 
M. P. taip pat buvo jos my
limas. Ir jau seniai M. P. 
svajojo su savo pusbrolio 
žmona susituokti. Bet nebu
vo kaip. K. P. buvo dar 
tvirtas vyras ir mirti dai
nė nesvajojo. Todėl sugal
vojo kitą būdą. Rugsėjo 19 
d. vakare atėjo prie K. P. 
trobos. Apsižiūrėjęs ar nie
kas jo nemato, priėjo prie 
lango. Tuo tarpu K. P. sė
dėjo užsirėmęs ant stalo ir, 
pasidėjęs šalia savęs taba
ką, sukėsi papirosą. Tuo 
tarpu M. P. nusiėmė nuo 
peties karišką šautuvą ir 
pradėjo taikyti į K. P. Stai
ga, sėdėjusi tame pačiame 
kambaryje, K. P. žmona už
girdo šūvį ir jos vyras vie
toje krito negyvas. Tuo tar
pu M. P. nieko nepastebė
tas parėjo namo. Krimina
le policija pradėjo kvotą. 
Kaltininko negalėjo rasti, 
nes apie M. P. meilę su pus
brolio žmona niekas nežino
jo. Po penkių dienų tardy
mo paaiškėjo, kad K. P. bu
vo M. P. konkurentu. Jį su
ėmė ir padėjo Ukmergės 
kalėjiman. “D. N.”

ŽMONA SUKAPOJO VY
RUI GALVĄ

Nesenai Papilėje (Šiau
lių ap.) įvyko šiurpi žmog
žudystė. Tragedijos aplin
kybės tokios: Prieš kelis 
metus velionis ūkininkas 
Masiulis, gyvenantis Papi
lės dvaro vienkiemyje, iš
vyko Argentinon. Ūkį pa
vedė valdyti žmonai. Bet 
žmona, 45 m. amžiaus ir 4 
vaikų motina, pradėjo tru- 
kšmingai gyventi ir balia- 
voti.

Rugpjūčio mėnesį, vargo 
prikankintas gryžo iš Ar
gentinos vyras. Jis pradė
jo žmoną drausti už tokius 
“balius”. Jai vyro priekai
štai nepatiko ir ji pabėgo 
nuo vyro. Vyras vėl pra
dėjo prašyti žmonos kad ji 
gryžtų, 
žmones 
gryžo, 
įvykdė
vyrui miegant, trimis kir
vio smūgiais jį užmušė. Už
mušus vyrą apie tai prane
šė policijai, aiškindama jog 
nužudė jį besigindama nuo 
jo, nes jis norėjęs ją mušti, 
žmogžudė areštuota. Br.

nes negražu prieš 
pasirodyt. Žmona 

ir tuoj kitą dieną 
šią žmogžudystę:

Gauja plėšikų policijoj
Kriminale policija susekė 

vagių gaują, kurie organi
zuotai veikė Kaune, Jona
voj, Kėdainiuose. Pas juos 
rado vogtų auksinių, sida
brinių ir kitokių brangių 
daiktų. Išaiškinta jų pada
rytų 18 vagysčių. Gaujos 
dalyviai Paškevičius, Am- 
brozevičius, Kazakevičius, 
Ražanauskas, ir Andruške- 
vičius padėti kalėjiman; jie 
kelis kartus bausti už vagy
stes, gi Dravonas paliktas 
policijos priežiūroj.

— Luokės valse, ginkluo-

Ukmergė Smarkiai 
Statosi

Paskutiniais metais Uk
mergė smarkiai praplėtė 
savo ribas. Miesto valdyba 
išdalino daug sklypų, ku
riuose statosi gražus na
mai. Be paprastų gyvena
mų namų šymet pradėta 
statyt naujos kareivinės, 
kurios kaštuos apie 10 mi
lijonų litų. Darbas tęsis l 
keletą metų. Prie kareivi
nių statybos dirba apie 100 tas plėšikas užpuolęs uki- 
darbininkų, kurie dienai ninką Grabauską, nusivedė 
uždirba 10—15 litų. pamiškėn, atėmęs 50 litų ir

Fotografuojame vestuvių, laido
tuvių ir kitokias grupes ir pa
vienius. Darbas atliekama kuo- 
geriausia, kainos visai žemos.

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

DOVANOS
NAUJIEMS DIRVOS SKAITYTOJAMS

kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
ti negalime. Prašome šitą įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

NIEKAD DAR TOKIOS DOVANOS NE
BUVO PASIŪDYTA

IS1TĖMYK1T JOG DUODAMA PAČIOS DIDŽIAUSIOS IR NAUDINGIAUSIOS 
KNYGOS, TINKAMOS KIEKVIENAM PAGAL JO SKONIO IR REIKALAVIMO.

Istorija V y tautas DldySlS

v

Tragiškos senių vestuvės.
Rugsėjo 8 d. Žaliojoj įvy

ko šitoks daug kalbų sukė
lęs atsitikimas. Vietos gy
ventojas pil. Naujavičius, 
našlys, 80 metų amžiaus se
nis užsigeidė vesti. Susipa
žino su tūla 70 m. amžiaus 
moterimi taip pat našle ir 
sutarė tuoktis.

Kalbamą dieną abu “jau
nieji” nuvyko į bažnyčią pa
imti šliubą, bet vos tik ku
nigas ėmė juodu laiminti, 
“jaunajam” pradėjo darytis 
silpna ir jis ėmė svesdėti. 
Išvestas Į zakrastiją Nau
javičius ėmė labiau silp
ti ir staiga ten pat ir numi
rė. Prieš tai Naujavičius 
atrodė visai sveikas. Mano
ma, kad mirė iš didelio su
sijaudinimo. “L. U.”

Pasikorė dėl 1700 litų.
Raubonys, Butrimonių 

valse. Šių metų rugpiučio 27 
dieną šio kaimo gyventojas 
—ūkininkas Bernardas Ke- 
blikas nusižudė pasikarda
mas dėl šios priežasties. Pa
karuoklio podukra išbuvo 
pas jį kaipo atsivestinė ke
lis metus, po to išėjo iš jo u- 
kio ir pareikalavo per teis
mą atlyginimą už darbą. T. 
Teisėjas priteisė atliginti 
1700 litų. Keblikas, parėjęs 
iš teismo ir nesugalvoda
mas iš kur reikės paimti pi
nigų, nusižudė. “L. U.”

PRANAS DIMŠA
LIETUVIS BARZDASKUTIS 

6504 Superior Ave. 
Ir GERAS KIRPĖJAS 

Atidarė naują kirpyklą vyrų, moterų 
ir vaikų plaukams. Kainos vyrams 

ir moterims 35c; Vaikams 25c. 
Prašome atsilankyti.

IŠVENGKIT
TU ŽIAURIŲ 
GALVOS

ŠALČIŲ
__ TAS GALIMA
Sįįc Zenite disinfek- 
|h j tuoj a gerklę, 
fflLI nosį ir burną.

Naikina ligų 
perus. Nau
doki! regu
liariai ir iš

vengsi! šalčių
(L

The Modem 
Srtonal AnltttpU

30. t. 00 f. 
and 31.00

Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkam;
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie
Keistutį, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapiu knvga
KNYGOS KAINA $2.00

:i

iL •

i V?

$

1

(Ši knyga duodama tk popieros viršeliais)
Duodama dovanų ir ši nauja puiki apysaka, tik 

ką išleista — tas parodo kad mes duodame ne ko- . 
kias senas knygas, bet naujausias, kaip tai “Vy
tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

ŽMONIJOS ISTORIJA
Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny

ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že
mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai 
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal
ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą tu
rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos klau
simuose. Seniau parsidavė net po $4.00.

KNYGOS KAINA $2,00

Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4 
puslapių didumo, tinkama tuyėti 

namuose susipažinimui su ir 
gydymui įvairių ligų.

KNYGOS KAINA $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

KNYGOS KAINA $2.00

Geografija arba žemės aprašymas yra didelė, net 
459 puslapių knyga, svarbi ir pamokinanti, iš ku
rios apsipažinsite su žeme, jos pavidalu, didumu, 
puatumu; kalnais ir jų vardais, apie juras, eže
rus, upes, plotį ir gylį; kokie kokiose šalyse gy
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.

KNYGOS KAINA $2.00

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak
tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00

Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 
Įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00
Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir p ažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidaujat

DIRVA 6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO
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8 dirva

Kandidatas Į Teisėjus

Kas Girdėt CleveFande-Apieiinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

RAČIŪNAS, TAREI- 
LA, DR. STANISLO-
VAITIS - PIRMA

EILIAI S. L. A.
KANDIDATAI

Skalių 18 d. “Dirvos” re
dakcijoje Įvyko Clevelando 
S. L. A. tautiško nusista
tymo veikėjų susirinkimas 
pasitarimui apie SLA. bu- 
sinčios valdybos nominaci
jas. Dalyvavo 25 veikėjai 
nuo SLA. 14, 136, 339 ir 
362 kuopų, kas sudarytų 
kaip ir keturias paskiras 
kolonijas. Šios keturios 
kuopos bendrai turi per
virš 500 narių.

Susirinkimo vedėju tapo 
vienbalsiai išrinkti: P. J. 
Žiuris pirmininku; K. S. 
Karpavičius — sekr.

Apkalbėti imta pirmiau
sia kandidatai Į SLA. Pre
zidentus. Paminėta vardai 
J. J. Bačiuno, A. B. Stri
maičio, Adv. F. J. Bago- 
čiaus. Po nuodugnaus ap
kalbėjimo, už J. J. Bačiuną 
balsavo 24. Už kitus kan
didatus balsuoti pasiūlymų 
niekas nepadarė.

Ant Vice-Prezidento, po 
trumpo apkalbėjimo, bal
suojant štai kaip balsai pa
sidalino :

A. Mikalauskas 17 
M.. Vokietaitis 4

Sekretoriaus klausime ir
gi ilgai ir nuodugniai išsi
kalbėta. Paminėta vardai 
V. M. Čekanausko, P. Buk- 
šnaičio, P. Jurgeliutės, J. 
Semaškos, F. J. Žiurio (vie
tinis). Balsuojant pasek
mės buvo tokios:

F. J. Žiuris 11
P. Jurgeliutė 6
J. Semaška 3
(F. J. Žuris tačiau parei

škė kad jis nckandidatuos 
ir tokiu budu atsisako sta
tyti savo vardą nominaci
jose, nors turi tam patyri
mo ir pažysta Lietuvišką ir 
Anglišką kalbas gerai.)

Iždininku vienbalsiai ap
šauktas Jonas Tareila.

Daktaro-Kvotėjo kandi
datams kalbėta mažai, ir 
balsuojant išėjo:

Dr. J. Stanislovaitis 21 
Dr. J. Jonikaitis 2 
Iždo globėjais vienbalsiai 

sutikta lemti dabartinis, J. 
Januškevičius ir - Adv. N. 
Rastenis.

Rekomenduojame vietos 
ir kitų kolonijų SLA. na
riams šiuos kandidatus pa
remti ir juos nominuoti, 
kaino tinkamiausius užim
ti SLA. vadovybę.

P. J. Žiuris,
K. S. Karpavičius.

Dr. V. KUDIRKOS Dr-jos 
sekantis susirinkimas jau bus 
laikomas Lietuvių salėje, pa
prastoje vietoje, penktadienio 
vakare, Lapk. G d. Nariai pra
šo.,.i įsitamyt. J. Jarus, pirm.

SLA. 14 KUOPOS susirinki
mai vėl bus laikomi Lietuvių 
salėje tais pat vakarais — pir
mą trečiadienį. Sekantis susi
rinkimas bus Lapk. 4 d.

SVARBUS Lietuvių Salės 
šėrininkų susirinkimas įvyks 

j pirmadienio vakare, Spalių 26 
d., nuo 7:30 vai.. Lietuvių sa
lės skiepe. Yra svarbių pra
nešimų, visi šėrininkai pasi- 
stengkite dalyauti ir išklausy
ti direktorių raportų apie salės 
dalykus. Vald.

DRAUGIJOMS pranešimas. 
Kurios draugijos laikė susirin
kimus Lietuvių salėje, gali vėl 
gryžti, nes susirinkimams vie
ta jau Įrengta. Galit gauti tas 
pat dienas ar vakarus kaip tu- 
turėjot. Salės Valdyba.

CL. LIET. KAT. Draugijų 
Sąryšio susirinkimas įvyks 28 
d. Spalių, paskutini trečiadieni, 
Lietuvių salėje, Visi atstovai 
prašomi dalyvauti.

Rašt. P. štaupas.

LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO smagi card party ren
giama Lietuvių salėje, penk
tadienio vakare, Spalių-Oct. 30, 
nuo 7:30. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti, bus smagus pa- 
sivaišinimas. Įžanga tik 25c.

MIRĖ žymus turtuolis. Sek
madieni mirė Clevelando žymus 
turtuolis ir labdaris, Samuel 
Mather, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Mather buvo tikras šio 
miesto gyventojas, čia gimęs 
ir čia veikęs. Jis buvo žymus 
industrialistas ir labdaris. To
lėjo Įvairias išdirbystes ir pa
darė didelius pinigus. Taipgi 
buvo žymus labdarys, nes kiek 
yra žinoma jo didžiųjų aukų 
išduotų įvairioms mokslo įstai
goms ir vietos bendruomenes 
(Community Fund) šelpimui 
pasidaro net $7,780,000. Daug 
yra išdavęs įvairių smulkesnių 
sumų.

Didžiausios jo aukos yra: 
Lakeside ligoninei $1,000,000; 
naujam medikaliam budinkui— 
$2,530,200; kitiems medikalio 
centro budinkams—$1,000,000. 
Kas metai aukavo tarp $125,- 
000 iki $175,000 į Comunity 
Fondą.

Palaidotas iškilmingai Spa
lių 21 d. iš Episkopalų kated
ros.

UŽMUŠTAS. šiose dienose 
tapo netikėtai automobilio už
muštas Adv. Anderson. Jisai 
turėjo ofisą kartu su Adv. P.j 
J. H užtai buvo daugeliui 
Lietuvių žinomas. Rep.

SMAGUS BALIUS. Lietu
vių Demokratų Klubas turėjo 
pirmą savo balių penktadienio 
vakare, Spalių 16 d. Pavyko 
gana gerai, dalyvavo gražus 
būrelis vietos inteligentų Lie
tuvių iš katalikų ir tautininkų 
pusės. Atsilankė daugelis mie
sto valdininkų ir teisėjų bei 
kandidatų į visokias valdiškas 
vietas. Dalyvavo du žymesni 
ir Lietuviams geriausia žino
mi: Teisėjas Joseph Sawicki, 
kuris vėl kandidatuoja į mies
to teisėjus, ir ’naujas kandida
tas j miesto teisėjus, John L. 
Mihelich.

Klubo narių moterėlės gra
žiai pasidarbavo parengime va
karienės, skanių Lietuviškų 
bulvinių blynų su kitais paįvai
rinimais. Poni A. Grigienė bu
vo vyriausi šeimininkė.

Klubo mėnesinis susirinki
mas įvyksta šio ketvirtadienio 
vakare, Spalių 22 d., Šv. Jur
gio bažnytinėj salėj. Nariai ir 
norintieji patapti nariais pra
šomi dalyvauti. Mokestis į 
klubą tik 25c. J. Verbila.

DONO KAZOKAI 
36 RUSAI AFICIERIAI 

Vyriškas Choras 
Lapk.-Nov. 2 

Pradžia 8:30 vak. 
MUSIC HALL 

Public Auditorium

JOHN L. MIHELICH, advo
katas ir buvęs miesto tarybos 
narys, plačiai Lietuviams ži
nomas, šiais rinkimais kandi
datuoja ant teisėjo. Rinkimai 
bus Lapkričio 3 d. Lietuviai 
paremdami jį ir balsuodami 
turės sau artimą draugą ir už
tarėją.

SLA. KUOPOS rengia ben
drą vakarą Lapkričio 22 d. pa
minėjimui SLA. įsisteigimo 45 
metų sukaktuvių. Bus Good
rich salėj, visiems žinomoj vie
toj. Bus prakalbos ir šiaip 
programas. Kalbėti užkviesta 
SLA. Prezidentas St. Gegužis, 
P. J. žiuris ir K. S. Karpavi
čius. . .

Prakalbų pradžia bus 2:30 
v. po pietų, o tą pat dieną va
kare rengiama draugiška va
karienė. Komisija.

NAŠLAIČIŲ naudai vakaras, 
šv. Jurgio parapijos našlaičių 
šelpimo fondas, kuris susideda 
iš visų vietos katalikiškų drau
gijų, jau per daug metų šelpia 
daug pavargusių žmonių. Šią 
žiemą, delei bedarbės, numato
ma bus dar daugiau pavargu
sių šeimynų, kurias reikės gel
bėti. Kad galėtume pagelbėt, 
nutarėm tam tikslui surengti 
pasilinksminimo vakarą, taip 
vadinamą “card party” su šo
kiais Šv. Jurgio parapijos salėj 
Lapkričio 5 d., ketvirtadienio 
vakare, šiuomi kviečiame vi
sus dalyvauti be pažiūrų skir
tumo. Kviečiame jaunimą, ne
atsilikit namie, dalyvaukit, pa
silinksminsi! ir tuo patim pa
remsi! tuos kurie neturi iš kur 
pagalbos gauti, kuriuos nelai
mės ir vargai spaudžia. Nei
kit tą vakarą kitur, atsilanky
ki! į šį pasilinksminimą. Bus 
gera muzika šokiams. Įžanga 
tik 25c.

Komisija: Jurgis Samsonas, 
Marcelė Dubauskienė, Ona Peč- 
kaitienė.Remkit Geras Teisėjus

MUNICIPAL COURT 
CHIEF JUSTICE 

~X BURTON W. GRIFFIN

MUNICIPAL COURT

X OSCAR C. BELL
X ERZA SHAPIRO
X FREDERICK W. FREY 
” JAMES B. DOLPHIN

X L. L. MARSHALL 
"x“’~FR ANK “Č7 PHILLIPS

X | MAURICE ”j7”mEYER~ 
“ JOSEPH F. SMITH

X ALFRED L. STEUER

KADANGI JIE YRA 
Plačių Pažiūrų 

Teisingi 
Atsakomingi 

Žmoniški
Užgirti per The 

Cleveland Bar Association

Judicial Campaign Committee

A. V. Cannon, 
Chairman

Perry A. Frey, 
Manager.

Nusinekit šitą į balsavimų 
budelę su savim.

Lewis Drucker, kandidatas į Mu
nicipal teisėjus, gavo vienbalsį pri
tarimą trijų Clevelando' dienraščių, 
The Citizens League, Cleveland Bar 
Association ir Federation of Labor.

Štai tūlos rekomendacijos:
“Musu pasirinkimas yra Drucker. 

Mes tikim kad Drucker bus stipres
nis teisėjas”.—The Plain Dealer.

“Mes tikim kad Drucker bus tin
kamesnis negu dabartinis teisėjas 
prieš kuri jis kandidatuoja”.—The 
Cleveland Press.

“Advokatas su patyrimu, gera re
putacija ir gabumais, todėl mes ti
kim kad jis bus atsakantis teisėjas.” 
—The Cleveland News.

Iš Collinwood
GRIEŽĖ Community House. 

Spalių 16 d. Vincukas Greičius 
griežė smuiką West Side Com
munity House, kur buvo pa
kviestas į programą. Jis grie
žė Beethoveno “Moonlight So
nata”, Oaikowskio “Chanson 
Triste” ir Ch. de Bei iot “Con
certo IX”. Regina Greičiūtė 
jam akompanavo.

“DAINA BE GALO”. Lap
kričio 8 d. Moterų Sąjungos 36 
kp. statys scenoje vieno akto 
komediją ‘Daina Be Galo’ nau
jos parapijos salėje. . Bus šo
kiai ir kortąvimas.

NAMINIS, piknikas, šį sek
madienį, Spalių 25 d., bus dar 
vienas naujos parapijos nami
nis piknikas ant bažnyčios lo
tų. Šok:ai ir kortavimas vidu
je. Jeigu lytų tai viskas atsi
bus viduje. Bus panašiai kaip 
buvo Spalių 4 d. Gera muzika.

ŠV. VALANDA, šv. P. N. 
P. parapijoj šventoji Valanda 
atsibuna penktadieniais, 7:30 
vakare. Kortavimas su šokiais 
buna antradieniais, gera muzi
ka. Dalyvaukite. Atminkite 
kad adventų laiku “card par
ties” persitrauks.

VYRŲ Choras. Spalių 25 d. 
vyrų bažnytinis choras pirmu 
kartu giedos naujos parapijos 
mišioms. Choro pamokos atsi- 
buna penktadieniais.

KORTAVIMAS. šeštadienio 
vakare, Spalių 24 d., Moterų 
Sąjungos 36 kp. turės korta- 
vimo vakarą pas pp. Kundro
tus, 1035 E. 140 St. Bus ir 
muzika. Rep.

SLA. 362 KUOPOS susirin
kimas bus laikomas trečiadie
nio vakare, Lapkričio 4 d., nuo 
7 vai., Slavų salėje, 15810 Hol
mes avė. Visi nariai ir narės 
kviečiama dalyvauti, nes yra 
svarbių aptarimų apie kandi
datus į SLA. Centro valdybą. 
Taipgi pereitame susirinkime 
yra padaryta klaida ir nuosto
liai, kiekvieno nario pareiga 
yra sužinoti tikrą dalyką ir 
atitaisyti.

Pirm. A. Dubauskas.

“piknikas
Šį sekmadienį po pietų 

SPALIŲ-OCT. 25 d.
Naujos parapijos darže ir salėj. 
Prasidės nuo 1 vai. po pietų.

Įžanga 25c. ypatai.
Bus tikrai smagus piknikas, 
kurie dalyvausit turėsit ge
rus laikus. Jeigu lytų tai 
viskas atsibus parapijos sa
lėje, viduje.

’ Kviečia Komitetas.

ŠARKIS DABAR JAU 
GARBINAMAS

I
Kandidatas i Teisėjus

Ed Bang, sporto kritikas, ra
šo:

Ir vėl Šarkis pasirodė dau
gelio ūpų žmogus. Kuomet jo 
upas sujuda jis turi galimybių 
pąiodyt pasauliui kad jis ištie- 
sų yra didis kumštininkas. Iš 
kitos pusės, kada jis neturi no
ro dėti savo geriausias pastan
gas, visi raginimai iš pusės jo 
manadžerio, Buckley, nei su
ėjusių sporto mėgėjų neturi 
jokio efekto. Pasekmėje taip 
net vienpusiško supliekime to 
Italo milžino, Primo Carneros, 
Šarkis vėl išstoja populiariško- 
je šviesoje akyse tų kurie mėg
sta tą sportą ir jie laiko jį vie
natiniu tikriausiu vyru susi
tikti su Max Smėlingu, čam- 
pionu, už sunkaus svorio titu
lą.

Tas mčtantisi Lietuvis pil
niausia priparodo kad jis vis 
yra didelis reiškinis sunkaus 
svorio kumštininkų eilėse pa
rodydamas užtektinai boksavi- 
mosi smarkumo ir mušimo 
spėkos, kuri perbloškė ant že
mės 260 svarų Italą ketvirta
me raunde. Kad negalėjo nu- 
laikyt jo pargriuvusio tas dar 
neprisideda prie Šarkio diskre
ditavimo, nes 260 svarų kūną 
parmušt ant grindų vieną sy
kį yra gana sunku, nekalbant 
apie atkartojimą.

Camera nustojo dalį presti
žo kaipo pirmaeilis kumštinin
kas iš priežasties susikibimo 
su Šarkiu, bet jis tikrai pripa- 
rodė kad nėra visai prastas ir 
ne fekeris. Šarkio nuolatinis 
bombardavimas jo pagaliams 
pradėjo atsiliept ant to milži
no, nors jis galėjo labai daug 
dalaikyti, ir laikėsi iki galo. 
Nors buvo kruvinas, nuvargęs 
ir griuvinėjo, bet tas viskas 
parodė jo gerą būdą.

Kiti perstato Šarkį ir Car- 
nerą kaip Dovidą ir Galijotą: 
Šarkis mažo bet vikraus Dovi- 
do rolėj, o Camera — milžino 
Galijoto rolėj. Gabaus mažas 
Dovidas ima ir nuveikia Gali
jotą.

Dar tik keli mėnesiai laiko
atgal visi rėkė kad Šarkis ne-
turi savo seno vikrumo ir
smarkumo, bet jam užėjo no-
ras ir jis pasirodė visame sa-
vo gerume.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Uršulė Jocienė .............. Lt. 50
Marė Gedvilienė .............. 40
Bronė Annošauskaitė .... 100
“Naujas Žodis” .................. 20
Petras Didelis .................. 150
Jonas Barzdauskas .......... 200
Pranas Karpavičius .......... 50
Antanas Vitukinas .......... 150

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior av. Cleveland, O.
Skanus Amerikoniški ir Europiški 

valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Išnuomavimui 
SALĖS

Salės ir kambariai viso
kiems draugijų susirinki
mams ir parengimams. Su 
virtuvėm pokilių valgiams 
gaminti. Pigiai. (45)

Frances Krasovic
6025 ST. CLAIR AVE.
Telef. HEnderson 8141

Kandidatas i Teisėjus
I

<n
Erza Shapiro, kandidatas Į mies

to teisėjus (Municipal Judge) į vie
tą David Meek, gyvena 10610 Lee 
avenue, Clevelande. Jis mokėsi šia
me mieste ir baigė Ohio Northern 
Universitetą. Gavęs advokato laips
nį jis plačiai pasižymėjo teismuose.

Pernai metą Mr. Shapiro keliavo 
po Europą ir plačiai apsipažino su 
tenaitinių miestų tvarka.

Mr. Shapiro buvo pernai guberna
toriaus svarstomas paskyrimui tei
sėju. Pastaru laiku kalbėta apie jį 
kaipo kandidatą j Kongresą iš 20-to 
distrikto, į vietą mirusio Mooney.

Mr. Shapiro gavo rekomendaciją 
iš Clevelando Advokatų Draugijos. 
Jį taipgi remia Cleveland Federation 
of Labor Liberal Voters League, 
Cleveland Press ir Plain Dealer.

JUDGE SAWICKI, Lietuvių 
senas pažystamas ir draugas, 
13 metų buvęs miesto teisėju, 
vėl kandidatuoja į teisėjus ir 
prašo Lietuvių balnoti už jį 
rinkimuose Lapkričio 3 d.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius.

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

1 BALSUOKIT UŽ

| LEWIS DRUCKER |
| JUDGE |

“ Rekomenduojamas per ~

= News, Press, Plain Dealer =
= Cleveland Bar Association , =
= Federation of Labor =
~ " Citizens League -
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KARUŽOS MAGIŠKAS PERSTATYMAS
atvyksta didelis pei statymas Jurgio Karužos ma
giškų šposų. Jau iigąs laikas praėjo kaip Ka
ruža rodė Clevelando Lietuviams savo persta
tymus. Jis nesenai sugryžo iš Vakarinių Val
stijų po pasekmingų rodytų Amerikos dideliuo
se teatruose. Bus smagu jums pamatyti savo 
tautietį parodant visokių monų, burtų, juokingų 
dalykų su pagalba fnagiškos lazdelės. Paveiz- 
d;:i, mostelėjus magiška lazdele, iš skrybėlės 
ie..da :.t:iki: i, oro skrenda balandžiai, ir tt. ir tt. 
Parodys kaip galima didelėmis geležinėmis vini- 
i ’is perkalt per gyvą žmogų be jokio skausmo, 
žmogui atspėja jo ateitį ir laimę. Jei turit- ko-

< us nemalonumus galvoje, klauskit Karužos; norit žinot kada 
ienysites ir su kuo, kur jūsų mergina arba giminė yra, ar bu- 
3 t turtingas — klauskit Karužos. Bus keturi didelio aktai— 
Suaugusiems 25c., keletas vietų po 35c. Vaikams 10c. Atsibus

Clevely. lan

Taipgi kožnam

Sekmadienic vakare, Spalių-Oct. 25, nuo 7:30 
Šv; Jurgio parapijos salėj — ant E. 67th Street

K
URIE manot keliauti Lietuvon tuojau ar
ta kiek vėliau, prisiminkit jog “Dirvos” 
Agentūra visada yra gatava Jums pasi

tarnauti pagaminime visokių kelionei reikalingų 
dokumentų — Pasų, Vizų — ir suteikime Įvairių 
patarimų.

“Dirvos” Agentūra parduoda laivakortes vi
somis Linijomis ir geriausiais ir greičiausiais Lai
vais. Kiekvienas keleivis kuris tik per “Dirvos” 
Agentūrą keliavo Į Lietuvą**'yra visakuo paten
kintas. Busit patenkinti] ir Jus kurie pas mus 
kreipsitės. į

PAVASARĮ “Dirvas” Agentūra rengs Eks
kursiją į Lietuvą.. Kuri’e manot apsilankyti savo 
gimtinėj šalelėj, pradėk!^ palengva ruoštis.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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’ valdžia paskyrė 
tijai 1933 metų 
vojimui $3,971,6 
kelių programai 
skyrė $125,000,OC 
nigai bus galinu 
1932 metais, o v 
pradėti darbus 1 
jau.

Cincinnati, O. 
vajų tarnautojai 
trumpint savo da 
das kad prie dai 
Imti paimta daug 
ninku ir galėtų 
nors pragyvenim 
tų kurie tapo pa

Berlinas. — I 
HAndenburgo įsak 
numažinta visiem; 
jos angliakasyklų 
kams algos septy 
šimčiais. Ruhro s 
apie 180,000 angį

Dolaris didesni! 
tiniu laiku Amer 
ris yra 16 centų 
negu buvo 1923 : 
tiek už ji daugia 
pirkti.

New York. — 
Union Telegrafo 
ja paskelbė kad i 
savo darbininkų ir 
tojų algas su prad 
kričio. Tas palies 
ypatų, bet 14,000 
mų išnešiotojų alg< 
liks po senovei.

Wilmington, Del. 
gelbėjimui apmažint 
bę, Dupont Co. ive< 
so savo dirbtuvėse 6 
du darbo dieną, kad 
duot darbo didesniai 
čiui žmogių. Ta kc 
ja turi dirbtuves 1 
miestuose ir jai dirt 
10,000 darbininkų.

Trinidad, Colo. — 
kasyklos sprogimui i 
vo išeiga ir manom 
bus žuvę keturi vidų 
vę angliakasiai.

Wilkes-Barre, Pa.fl- 
griuvus kasykloje a 
ir akmenims, spėjam; 
šeši darbininkai dirbę 
End Coal Co. bus min 
užtroškimo. Gelbėtoja 
sisi prie jų, ir bus sb 
las jeigu išims gyvus, 
darbininkai išsikrapštė 
hn po sprogimo, keli 
išliko nesužeisti.

I


