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VULKANO IŠSIVER
ŽIMO BAISENYBĖS

Žinios iš Lietuvos

DARBAI 

IR DARBININKŲ ŽINIOS

EKSPLOZIJOJ UŽMUŠ
TA 11 DARBININKŲ 
Lynn, Mass. — Kilus ek

splozijai Preble Box Toe 
Co. dirbtuvėje, užmušta 11 
darbininkų ir šeši pašali
niai žmonės kada dirbtuvė 
suplaišyta. Nuo eksplozi
jos užsidegė aplinkiniai gy
venami namai ir padaryta 
daug nuostolių. Daug dar
bininkų sužeista, kiti apde
gė kuomet jų ru’bai užside
gė ir jie bėgo laukan lieps
nos apsupti.

Minkštos anglies per sa
vaitę iki Lapk. 3 d. iškas
ta 11,166,000 tonų, o savai
tė pirm tos 11,248,000 tonų. 
Kietos anglies irgi išimta 
mažiau: 1,188,000 tonų, o 
savaitė pirm to 1,959,000 
tonų.

Geležies rudos iš Erie 
ežero uostų per pirmas de
vynias Lapkričio dienas iš
gabenta 1,109,039 tonų, du
syk tiek kiek pernai tuo 
pat laiku.

Youngstown, O. — Gele
žies ir plieno darbai dalinai 
apmažėjo: dirba 83 nuoš.. 
savaitė pirmiau dirbo 87 
nuoš. normalio.

Plieno eksportas iš Suv. 
Valstijų šią vasarą buvo di
delis: Rugp. mėnesi išga
benta 287,297 tonai, dau
giausia negu kokiu kitu pa
skiru mėnesiu nuo Vasario 
1921 metų, ir 13 nuoš. dau
giau negu Liepos m. š. m.

Charlestown, W. Va. — 
Kasykloj gazo eksplozijoje 
užmuštas vienas darbinin
kas.

Clevelando chemikalų iš- 
dirbystė Grasselli Co. su
sijungia su Du Pont Co. ir 
jos bendrai sudarys di
džiausią chemiškų produk
tų išdirbystę pasaulyje.

Berlinas. — Vokietijos 
socialistų organas rašo jog 
geležinių fabrikų darbinin
kai kuriems dirbtuvės bu
vo paskelbusios lokautą, li
ko surašyti ant juodo list v 
ir nebus priimami į darbus.

Anglija skaito turinti 40 
milijonų gyventojų, iš jų 
bedarbių priskaitoma ne
daugiau 1,250,000 arba vos 
10 nuošimtis.

41 užmušta. Argentinoj 
audroje užmušta 41 ir su
žeista 150' žmonių.

BUS ŽUVĘ VIRŠ 100 
ŽMONIŲ

New York. — Lapkričio 
12 d. palengva pradėjo skę
sti garlaivis “Vestris” ku
ris plaukė su pasažieriais Į 
Pietų Ameriką. Laive bu
vo 339 pasažieriai ir dar
bininkai. Radio operato
rius pašaukė kitus laivus Į 
pagalbą. Žmonės sukoman
duota sėsti Į gelbėjimosi 
valteles.

Laivas palengva nusken
do kada jau žmonės buvo 
sulipę Į valteles. Tas atsi
tiko Atlantike 240 mylių 
Amerikos pakraščio, žmo
nės pateko atviroje juroje 
bangose blaškytis mažuose 
laiveliuose nakties laiku. 
Tik vėlai vakare pribuvo 
gelbėjimo laivai, kurie ži
buriais jieškojo valtelių ir 
tik sekančią dieną tegalė
jo žmones paimti.

Ant laivo buvo 60 mote
rų ir 15 vaikų, kurie pir
miausia suleista Į valteles, 
kaip jurų tvarka reikalau
ja. Vanduo buvo audrin
gas ir visą naktį lijo, kas 
apsunkino atvykusioms lai
vams gelbėjimą. Sekančią 
dieną jau buvo išgelbėta 
210 žmonių, bet kitų neras
ta.

Kariškas zeppelinas Los 
Angeles nuskrido į nelai
mės vietą padėti jieškoti li
kusiųjų. 

¥ ¥ ¥
Norfolk, Va. — Vėtroms 

siaučiant, nuskandinta trys 
maži laivai ir prigėrė 11 
žmonių.

APVOGĖ PAŠTĄ
Steubenville, O. — šeši 

maskuoti plėšikai elektros 
ugnia prasidegino ineigą : 
pašto pinigų šėpą ii’ pabė
go su apie $100,000 regis
truoto pašto.

Jiems besidarbuojant po 
šėpą pasitaikė užeiti pašto 
perdėtinis, kurį plėšikai su
rišo ir paguldę baigė savo 
darbą.

PRANCŪZUOS KABINE
TAS SUSITVARKĖ

Paryžius. — Premjeras 
Poincare sudarė naują mi- 
nisterių kabinetą ir valdžia 
vėl suėjo į tvarką. Vienok 
šis kabinetas, žinovai sako, 
yra silpnesnis už buvusįjį. 
Radikalų partija ir vėl at
sisakė įleisti savo narius į 
kabinetą, ko Poincare no
rėjo.

DIDELIS JOMARKAS 
ANT WALL STREET 
New York. — Iš priežas

ties Hoover’o laimėjimo, 
New Yorko biržoje apsirei
škė nepaprastas subruzdi
mas ir toks didelis akcijų 
pirkimas kad jos pakilo žy
miai aukščiau. Tai buvo 
didžiausios apivartos diena 
biržos istorijoje, parduota 
4,891,200 akcijų. Ta diena 
bus žinoma kaipo “Hover’o 
Rinkos Diena” ant Wall St.

Tas turėtų reikšti jog 
numatoma gerovės laikai.

PRANCŪZŲ ARMIJOS 
LĖŠOS

Paryžius. — Prancūzijos 
armijos užlaikymui 1929 m. 
reikalinga $280,000,000, be 
to dar $60,000,000 orlaivi- 
ninkystei. Užtai Prancū
zija vis subankrutijus kad 
tiek pinigų niekais išmeta. 
Pusė kareivių galėtų dirbti, 
o ne dykai duoną ėst.

UKRAINAI PRAŠO UŽ
TARIMO

Amerikos Ukrainą orga
nizacijos atsikreipė Į Suv. 
Valstijų sekretorių Kellogą 
prašydamos užtarimo savo 
viengenčių esančių paverg
tų po Lenkais, kurie žiau
riai juos persekioja ir žu
do.

Tas parodo kad Lenkai 
ne tik su vienais Lietuviais 
turi skaitytis atsitikime ko
kio nors nesusipratimo.

Victor Berger pralaimė
jo rinkimus į S. V. kongre
są. Jis per eilę metų buvo 
vienatinis socialistas kong
reso narys iš Wisconsin.

ŽUVO 40 VAIKŲ
Voroneže, Rusijoj, sude

gus kino teatrui menama 
bus žuvę ugnyje 40 vaikų.

Į
Bombos. Buenos Aires, 

Argentinoj, prie katedros 
durų policijantas rado va
lizą su bomba ir nunešė ją 
toliau; jieškant kuo atida
ryti valizą bomba sprogo ir 
užmušė pašalinį praeivį.

Haywoodo pelenų laido
tuvės. Chicagoj Lapk. 9 d. 
palaidota pusė pelenų bu
vusios I. W. W. vado, vir
tusio komunistu ir išvažia
vusio Maskvon, kur jis ir 
mirė pereitą žiemą. Jo kū
nas sudeginta, pusė pelenų 
palaidota Maskvoj, kita 
pusė parvežta Amerikon.

Kaip išrodo vulkanas laike išsiveržimo: šis atvaiz
das yra senas piešinis Vesuvijaus — iš knygos “Kas 
Slepiasi už Žmonių Pasakų” (“Dirvos” laidos.)

OBREGONO NUŠOVIKAS 
BUS SUŠAUDYTAS

San Angel, Meksika. — 
Torai, jaunas vaikinas, ku
ris nušovė naujai išrinktą 
Meksikos prezidentą Obre- 
goną, atrastas kaltu ir nu
teistas sušaudymui, o kata
likė vienuolė, kuri išrasta 
kalta prikalbėjime Toralo 
tą darbą padaryti, nuteis
ta 20 metų kalėjimo.

Toralo gynėjai duos ape
liaciją, bet jis netiki išlik
ti nuo mirties bausmės.

Obregono brolio sūnūs, 
atkerštui už savo dėdės nu
žudymą, inėjęs j kalėjimą 
kur buvo Torai, išsitrau
kęs revolverį norėjo tą žu- 
deiką nušauti, bet nespėjo, 
ir tada gryžęs namon pats 
nusišovė.

NEPRISIIMA KILMĖS 
IŠ BEŽDŽIONĖS

Arkansas valstijoje gy
ventojai balsavo ar jie pa
eina iš beždžionės ar ne, ir 
dauguma balsų nutarė kad 
ne. Nes nubalsuota draus
ti mokyklose mokinimą evo
liucijos mokslo: biologijos, 
zoologijos, geologijos ir psi
chologijos. Kas bus reika
linga mokslui turi būti pri
taikyta kitaip.

Kiti mano kad tik vieni 
katalikai yra aršus fanati
kai ir jeigu galėtų viską sa
vaip padarytų. Protesto- 
nai yra irgi tokie pat reli
giški fanatikai.

HOOVER VYKSTA PIE
TŲ AMERIKON

Naujai išrinktas prezi
dentas Hoover išvyksta po
rai mėnesių į pietų Ameri
kos valstybes, susipažini
mui ir susidraugavimui su 
jomis. Kuomet užima pre
zidento vietą nėra patogu 
išvažiuoti ir tik nepapras
tuose atsitikimuose prezi
dentas apleidžia šalį.

i SOVIETŲ REVOLIUCI
JOS MINĖJIMAS

Maskva. — Lapkričio 7 
d. čia įvyko 11 metų so
vietų revoliucijos sukaktu
vių minėjimas. Raudono

joj Aikštėj sakyta kalbos į 
“draugus” proletarus visa
me pasaulyje, kapitalistiš
kose šalyse ir raginta jie 
sukilti ir nusikratyti “tiro
nus”, tik gaila kad viso pa
saulio proletarai to negir
dėjo.

Kalinin, Budenny ir kiti 
įsėdę į naują iš Amerikos 
partrauką automobilį va
žiavo pro raudonąją armi
ją ir kareiviai atidavė jiems 
garbę. Kariškas orkestras 
drožė “internacionalą”.

PEŠTYNĖS UŽ RUSŲ DI
DŽIŪNŲ SKARBUS

Berlinas. — Sovietų val
džia tankiai atsiunčia Ber- 
linan pardavimui senų Ru
sijos brilijantų, atimtų iš 
caro laikų didžiūnų. Daug 
tų didžiūnų dabar gyvena 
Berline ir jie pažinę savo Į 
brangenybes iškelia bylas 
prieš jų skarbų pardavimu 
ir reikalauja jų grąžinimo.

Jeigu pasisektų kuriam 
nors atgauti savo brang- 
merias, Maskvos carai tu
rės gabenti kitas Į kitus 
kraštus pardavimui, kur 
nesiras tų daiktų savinin
kų.

Komunistai iš tų brang- 
menų padaro šimtus tūks
tančių dolarių kas savaitė. 
Užtenka ne tik propagan
dai užrubežiuose varyti bet 
ir automobilių prisipirkti ir 
šampanų ir koniakų parsi
traukti.

Turkijoj įvedama mada 
policijantams mokėti Ang
liškai. Kurie tą kalbą mo
ka gauna apsitarnauti prie 
apvedžiojimo ar apvažinė- 
jimo Amerikonų turistų. I

Ktania, Sicilija. — Virš 
savaitės veikęs vulkanas 
Etna ant šios salos paliko 
baisias pasekmes. Išnaikin
ta dideliausi plotai derlin
gos žemės su medžiais, au
galais, vaisiais ir namais. 
Miestelis Mascalli, kur gy
veno 6,000 Italų, liko užlie
tas verdančios sieros 35 pė
dos gylio, kaip kitados bu
vo užversti miestai Pom-
peii ir Herkulaneum po pe-lm3 perimti tą fabriką.
lenais vulkano Vesuvijaus! Anglai nori perimti fab-
pačioje Italijoje. 'rik3 Jei ne ilgesniam laikui

Siera, raudona kai ugnis, I bent kokiems septy-
Ivg milžinai žalčiai, raitų- niems metams ir už tai no-
damasi kloniais tekėjo nuc 
kalno į visas puses ir ap 
gaubė viską kas tik kelyj ■ 
pakliuvo. Kur žmonės ne 
spėjo pabėgti tiems buve 
užkirsta keliai ir jie su
spirgėjo baisiame karštyje 
akyvaizdoje kitų, kurie pa
galbos negalėjo priduoti.

Nuostolių padaryta ui 
apie $50,000,000, tai reišk';. 
jog labai daug išnaikint:, 
skaitant jog ten nėra liū
tingas kraštas.

Etna yra veiklus ugnia 
kalnis, daug didesnis už ki
tą pavojingą Italijos vul 
kaną, Vesuvijų; Etna yra 
10 840 pėdų aukščio ir ap
ima aplinkui 87 mylis plo
čio.

PASMAUGĖ ŽMOGŲ
Canton, O. — Italė, 43 m. 

amžiaus, pasmaugė savo 
pažystamą Italą, kuris sa
kė ji kėlė didžiausius vai
dus jų kaimynystėj ir gra
sino išžudyti jos šeimyną.
Jis atėjo pas ją vieną į na
mus ir ėmėsi už kišeniaus
kaip revolverį traukti, ji gi 
puolėsi prie jo, griebė už 
kaklaraikščio ir taip suver
žė kaklą jos tas už kelioli
kos minutų mirė.

NUŽUDĖ Iš PAVYDO
Ottawa, O. — Netoli čia. 

viena moteris, 250 svarų di
dumo, 33 m., nužudė ir įme
tė į upę jauną moterį, 20 
m. Ši jauna moteris buvo 
visai menka, vos 90 svarų; 
stiprioji moteris ją paga
vus užvertė ant krėslo iki 
perlaužė jos strėnas, tada 
išnešė ir įmetė į upę. Pa
vydas buvęs žudystės prie- 
žasčia.

Nikaraguoj buvo prezi
dento rinkimai, laimėjo li
beralai prieš konservati- 
vius. Nikaragua , yra tai 
centralinės Amerikos res
publika kur kišasi Suv. Val
stijos su savo tvarka ir pa
siuntė kariumenes piliečių 
malšinimui.

* Anglų Imperteriai Labai 
Interesuojas Klaipėdos 

Skerdyklomis

; Klaipėda. — Gauta pa
tirti kad Klaipėdoj ir Kail

ine lankėsi žymių ir pinigi- 
Iškai stiprių iraporterių fir- 
imų atstovai iš Anglijos. Tie 
1 atstovai norėjo pirmiausia 
ištirti kaip toli skerdyklų- 
šaldytuvų fabriko pastaty
mas pažengęs, ir kaip savo 
akim įsitikino kad fabrikas 
greit galės pradėti jau vei
kti tai jie padarė nasiuly- 

ri duoti kelis milijonus litų.
Bet vargu fabriko val

dyba, kurioje didesnę įtaką 
turi pati valdžia, sutiks tą 

Į fabriką Anglams atiduoti. 
Kad buvo galima apsieiti 
be Anglų iki šiolei tai da- 

Įbar kada fabrikas jau pra
dės biznį daryti, dar ina- 

Įžiau gali būti priežasties jį 
i atiduoti į svetimas rankas. 
(Antra vertus, Anglų turgus 
musų kiaulių, galvijų, svie
sto, kiaušinių išvežimui yra 
labai svarbus ir pačių Ang- 

Įlų tarpininkavimas rasi vis 
tik daug naudos atneštų.

Taigi tie nuo kurių daly
kų išrišimas priklauso tu
rės visą naudą arba nenau
dą tokio susirišimo su Ang
lais gerai persvarstyti.

“Liet. Keleivis”.

Žiaurus Kerštas
Ties Vilnium, keturioli

kos metų vieno kaimiečio 
sūnūs pakorė tris savo se
seris ir pats pasikorė. Tai
buvęs jo kerštas tėvams.

Blogas Derlius
Vilniaus krašte, suvalius 

.nuo laukų javus paaiškėjo 
kad daugumoje vietų šių 
metų derlius yra labai blo
gas. Del didelių lietų lau
kuose Spalių mėnesį dar 
stovi javų dalis.

Sutartis su Estija
Kaunas. — Estijos užru- 

božių reikalų ministeris sa
vo pranešime seimo užru- 
božių komisijoj pareiškė 
jog su Lietuva bus sudary
ta tuo tarpu laikina preky
bos sutartis ir tuo pat laiku 
bus einama prie nuolatinės 
prekybos sutarties 'sudary- 
mo.

Lietuva taipgi tariasi su 
Vokietija prekybos sutar
ties klausimais.

50 PRIGĖRĖ
Juodose jurose sudužus 

Serbijos garlaiviui prigėrė 
50 kareiviu ir oficieriu.



Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Konferencija ir koncer
tas. Lapkričio 11 d. čia Į- 
vyko SLA. 3-čio Apskričio 
konferencija, dalyvaujant 
visų kuopų delegatams, ir 
kaipo svečiai dalyvavo ke
letas Clevelandiečių veikė
jų, A. Žukas, 14-tos kuopos 
pirmininkas, kuris buvo 
pakviestas kalbėti, A. Zda- 
nis, A. šmigelskis ir p-lė F. 
Dagilaičiutė.

Vakare, LMD. salėj, bu
vo Apskričio koncertas, ku
riame dalyvavo daug vietos 
ir aplinkinių miestų meno 
mėgėjų. Dainavo ir Cle- 
velandietis A. Zdanis, ku
ris savo gražiomis juokin
gomis dainomis paliko pub
likoje gražų Įspūdi. Salė 
buvo pilnutė. Vakaras vi
sais atžvilgiais pavyko.

Rėp.

Nušoko nuo tilto. Tūlas 
Taylor, 48 m., plumberis iš 
Avalon, norėdamas nusižu
dyti nušoko nuo Birming
ham avė. tilto, ir nežiūrint 
75 pėdų kritimo išliko gy
vas, tik susižeidė. Jis at
rastas ir nugabentas i ligo 
ninę.

Užmuštas. Ant Montour 
gelžkelio, netoli Imperial, 
rasta negyvas žmogus, ku
rio paėjimo nesusekta ne
radus prie jo jokių žymių 
Jis buvo apie 32 metų.

Rado negyvėli. Prie Nar
row Run rd., Stoops Ferry, 
atrasta lavonas žmogaus 
kuris buvo nusižudęs apie 
šeši mėnesiai atgal. Kas 
jis yra nepatirta.

Negrų peštynės. Ant 84 
Crawford st. susipešė neg
rai. Vienas taip supjausty
tas kad daktarai turėjo su
siūti 100 vietų.

Washington, Pa. — Susi
vaidijus keletui angliakasių 
netoli čionai, Haley ir Mar
gie taip supjaustyti jog y- 
ra kritiškoje padėtyje. Po
licija jieško trečio makle
rio kaipo kaltininko.

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numeriu pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktu kopiją.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy- 
kit savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

i I

Kalėdų
Ekskursijos |
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj, atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly 
S. S. L E V I A T H A N

(iki Cherbourg©)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-Deeember 5 d.

Šią special? ekskursiją šiuo laiku asmeniškai vadovauja
Mr .L. T. Dugan, United Statos Line atstovas Clevclande

Kita ekskursija išsis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON 

(tesiog i Bremena)
Išplauks Gruodžio-Deeember 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Scharc.
Sugrįžimui leidimus (Rc-cntry Permit.-) visi nepiliečiai turite 

įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.
Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingu informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentą, arba rašyk

United States Lines
Hotel Cleveland Big. Cleveland 45 Broadway. New Vn-k City

AKRON, OHIO

Akrono miesto ir Kenmo
re priemiesčio gyventojai 
Lapkričio 6 dienos balsavi
muose diduma balsų nuta
rė abu miestu suvienyti, t. 
y. kad Kenmore prisideda 
prie didžiojo Akrono, ir to
kiu būdu. Akronas padidė
jo 20,000 gyventojų skait
linių.

Spalių 28 d. Kostanto 
Butelio žmoną aplankė gar
nys, atnešė sūnų; vardas 
duota Antanas. Kūmais bu
vo Antanas Prūsas ir p. 
Navickienė.

Ona Oleknavičienė gavo 
liūdną žinią iš Lietuvos — 
jos brangi motinėlė Spalių 
pradžioje mirė.

Akroną apleido Valat
kai, kurie gyveno prie Bi- 
rutos gatvės. Iš čia išva
žiavo ir Petras Širvys. Lie
tuviai po vieną iš Akrono 
nyksta, bet naujų nepribu- 
na. Keliautojas.

BAYONNE, N. J.

bus nesenai iš Lietuvos at-i 
važavęs 104 metų senukas. 
Jurgis Skinderis. Senukas 
pašoks šokius kaip jis šok
davo kuomet buvo 16 metų 
jaunikaitis. Duosis matyt 
kaip šis šimtametis senis 
trypinės savo senom kojom. 
Bayonnės Lietuviai stro
piai rengiasi dalyvauti ta
me vakare. Pinavijas.

PAJIEŠKOMA

Pas mus tuo tarpu dar
bai susilpnėjo, ėmė mažiau 
dirbt. Daugiausia dirba 5 
dienas savaitėj. Naujų dar
bininkų i darbus nepriima.

Lietuviai šioje kolonijoje 
kruta. Lapkričio 9 d. bu
vo surengta bažnytinėj sa
lėj paminėjimas Lenkų už
grobimo ir pavergimo Vil
niaus ir jo kraštų. Kun. 
'Vaicekauskas laikė pamal
das už žuvusius kare ir ku
rie dirbo Lietuves gerovei.

Vakare buvo prakalbos, 
kalbėjo Kun. Vaicekauskas 
ir kiti; susirinkusių upas 
buvo ddelis ir visi nusista
tė prieš grobikus Lenkus. 
Be gyrimo reikia pasakyti 
kad Kun. Vaicekauskas y- 
ra geras patriotas ir drą
siai kovoja už Lietuvos rei
kalus. Ir Bayonnės Lietu
viai myli savo tėvynę Lie
tuvą.

Lapkričio 11 d. bažnyti
nėj salėj atsibuvo koncer
tas parapijos naudai; dai
navo vienas Brooklyniškis 
choras.

Šv. Petro draugija ruo
šia puikų vakarą Lapkri
čio 25 d. Pramoga atsibus 
Labor Lyceum (72 W. 25th 
st.). Programe dalyvaus 
Art. Stasys Pilka ir su juo

Vileika Aleksandras, iš 
iš Švenčionių ap., Adutiškiu 
v., Sinkonių k., Amerikon 
išvykęs prieš karą; vaikai 
nori žinių apie jj.

Kukauskas Petras, iš Uk
mergė? ap., Gelvonių vals., 
Garliaučisnos k., išvykęs 
nrieš karą, gyvenęs Phila- 
dclphijoj.

Luckas, Pijus ir Antanas, 
išvykę prieš karę, gyvenę 
S. Bostone, Chicagoj. Bro
lis gyvena Argentinoj, no
rėtų susirašinėti.

Dryžas Juozas, iš Rin- 
džiunų k., Šiaulių ap., išvy
kęs prieš karą, gyvenęs 
Tacoma, WaJsh.

Karpavičius Ignas, išvy
kęs prieš karą, gyvenęs 
Worcester, Mass. Žmona 
nori žinių.

Sedlevičiai, Petras, Juo
zas ir Veronika, gyvenę 
Nashua, N. H.

Zavetskas Pranas, išvy
kęs prieš karą, gyvenęs pc 
Brooklyną; buk tarnavęs 
S. V. kariumenėj.

Marčiukaitis Juozas, gy
venęs Fitchburg, Mass. Gi
minės nori žinių.

Karaliūnai, Matąs ir Jo
nas, gyveno apie Wilkes- 
Barre, Pa. Reikalingi są
ryšyje su brolio Martino 
palikimu.

Paltanavičius Antanas, iš 
Lietuvos išvykęs 1912 m.. 
f--venęs apie Newark, N. J

Rimaitis Antanas, tarna 
vęs S. V. kariumenėje; da
bar treti metai tėvai nieko 
apie jj nežino.

čapas Juozas, gyvenęs 
Chicagoj, buvo Įstojęs S. V. 
kariumenėj. Ar gryžęs nė
ra žinių.

Ūsas Jonas, prieš karą 
apleidęs Lietuvą; gyvenę:- 
Chicagoj; dabar giminės 
neturi žinių.

Lithuanian Consulate 
General

15 Park Row
New York City.

PASTABULĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“Vienybėje” P. Kriukelis 
pirmiau rašydamas žinutes 
iš Lietuvos džiaugdavosi 
kad dabartinė valdžia pa
naikino bačkinę politiką ir 
kad kaimas pilnai paten
kintas naujaja valdžia, nes 
ramiau gali gyventi.

Dabar jis jau rašo prie
šingai ir sako kad prie da
bartinės valdžios gyveni
mas yra apmiręs, nes nega
lima nei kaimuose nei mie
stuose varinėti bačkinę po
litiką, tas esą uždrausta.

Kažin ar tik p. Kriukelis 
nebus susipykęs su kokiu 
valdininku. Pas mus tan
kiausia taip buna: jei ant 
vieno užpyksta ima viską 
versti aukštyn kojom.

Atvykus Amerikon Lie
tuvos atstovui gerb. Balu
čiui, tūlas Vinciunas tuoj 
per “Naujienas” pasiskubi
no apdrapstyti jį visokiom 
nesąmonėm, o su patvirti
nimu to visko pribuvo A 
K. Rutkauskas, kuris per 
.as pačias “Naujienas” iš
drožė Vinciunui pagyrimą 
už tai.

Reumatizmui
kankinant

Komunistu centro ofisas 
nors ir nedrąsiai, jau nusi
skundžia kad nevisos au
kos renkamos agitacijai už 
Tosteri pasiekia ofisą, bet 
kur jos užkliūva tai. neži
nia. Matomai kad komu
nistų centras dar nežino ar 
nuduoda nežinąs kad aukų 
rinkėjų kišenini kiauri taip 
kaip patięs to centro.

Mes Lietuviai tą jau se
nai žinome iš savųjų komu
nistų, kurie iš renkamų, au 
kų niekad jokių atskaitų 
niekam neišduoda, o vienok 
nors ir mažai gaudami al
gos (taip jie patys sakosi) 
už savo proletarišką darbą 
perkasi gražius namus ir 
savo pačioms brangių kai 
lių putras,” o tas ką nori 
reiškia.

“Tėvynė” patikdama nau 
ją Lietuvos atstovą B. K 
Balutį nors ir pripažyst: 
jam mokėjimą atskirti val
stybės reikalus nuo partiji 
nių sumetimų, tačiau pat' 
“Tėvynė” to neįstengia pa 
daryti, tai yra nemoka at 
skirti valstybės reikalų nuc 
partijų ir bando užduoti p 
Balučiui tokį darbą kuriu; 
butų patenkinta “Tėvynė” 
ką kalba lyg turėdama visi 
Amerikos Lietuvių special 
tam įgaliavimą.

“Tėvynė” įsakydama kr 
Balutis turi veikti, kalbr 
apie atsteigimą demokrati
nio parlamentarizmo Lie 
tuvoje ir užtikrina Balu 
eini jogei kol nebus atsteig- 
ta demokratinis parlamen 
tarizmas Lietuvoje . tole 
Amerikos Lietuvių (I?) 
santikiai su Lietuva nepa
gerės.

Atsimenant “Tėvynės” 
taktiką kada Lietuvą valdė 
krikščionys demokratai, i; 
valdė demokratiniu parla
mentarizmu, išeina jogei 
“Tėvynei” tik tada yra “de
mokratinis parlamentariz
mas Lietuvoje” kada šalies 
vairą laiko kokie nors so 
cialistuojanti gaivalai, ku
rie priveisė Lietuvą ne tik

Rusijos bernų bet ir Lenkų 
lizdų pavidale mokyklų.

Grigaitis tai kaip tas 
Chicagos Trineris savo vai-! 
stais prie visų ligų, kokia 
tema tik nekalbės jis visuo
met prieis prie dabartinės 
Lietuvo-s valdžios ir ją vi
saip bjaurioja. Bet kaip 
jo obalsis ’’Nei cento Lietu
vai” nenuėjo toliau nuo 
stokjardų taip ir zaunos 
ant Lietuvos valdžios ran
da sau kapą tuose pačiuose 
stokjarduo-se....

Išgverę tie Lietuviški ko
munistai. Negalėdami tiek 
dolarių prisikolektuoti kad 
galėtų savo pilvą sulaikyti 
nuo revoliucijos, sugalvojo 
kitokį skymą: parašė tum
ioms Demokratų ir Repub- 
likonų partijų ypatom po 
laišką kad stotų su komu
nistais Į debatus (seniau 
socialistai taip kviesdavo 
kunigus), tuoj išleidžia 
garsinimus kad tų ir 
partijų žmonės stoja su 
munistais į debatus, o 
stoja ginti komunistų par
tiją. Nuo publikos kuri at
eina pasiklausyti paima po 
25c įžangos, o paskui pa
stato prieš publiką savo 
keikūną, kurs paprastu ko
munistišku budu pasiraivė 
estradoj, pasikeikia, pasi
giria kad anie yra bailiai ir 
neatėjo, ir po susirinkimo.

ap- 
tų 

ko-

> k Visi skelbia jog1 
Sidabrinių Sukaktuvių Buick 
nesulyginamas Veikmėje

Visi perka daugiau Buick’ų negu

Greitas ir stiprus ir sykiu gražus — 
nesulyginamas veikime kaip ir išvaiz
doje — Sidabriniu Sukaktuvių Buick 
sukėlė toki entuziazmą kokio niekados 
jokis kitas automobilis negavo! Ir ne
stebėtina!
Jois karas niekad neturėjo tokiu žymiu 
pirmenybių daugeliu atžvilgių veikimo 
— greitą pradėjimą — spėką — smar

kioj kitų puikių karų

kurną — švelnumą — tokį pastebėtiną 
galėjimą atsakyti visiems bandymams 
ir užduotims su tokiu lengvumu ir at- 
našutnu!
Daugelis dalyku pagerinta — geresnis 
karburetas — ir kiti pažingėjiniai pir
myn garsiame Buick Valve-in-Head in- 
žine — kas viskas gelbsti veikimui ko
kiam niekas negali prilygti!

Su Fisher Darbo Viešais

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Ave.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.
The Ohio-Buick Co.

1900 East 24th St.

The Hertz Buick Co. 
1440 West 25th St.

The Broadway Buick Co. 
8401 Broadway 

4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

Komunistų tikslas atsiek
ta — pinigų yra, ir gali su
lindę į skiepą naują skymą 
planuoti.

Komunistų laikraščiai iš
sižiojo kam Demokratų ir 
Republikonų partijos viešai 
neskelbia visos sumos kiek 
jos išleidžia agitacijai už 
savo kandidatus. Bet ar 
paskelbia komunistai kiek 

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
, Į LIETUVĄ .

Puikiausiu Greitlaiviu

Gruodžio (December) 5 dieną 
iš New Yorko stačiai į Cherbourgą, 

o iš ten gelžkeliu Į Kauni}*

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros 
ir busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite 
Naujų Metų šventes, pasivažinėsit rogėmis, j

gelžkeliu— 
j Kalėdų ir 
ramiai pra- 

isit ilgusf žiemos vakarus giminių ir draugų būryje. 
Ekskursijąz veda žinomas visuomenės darbuotojas

Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus Viršininkas

Pijus B u k š n a i t i s

Užsisakykite vietas ir klauskite 
čiausioje musų agentūroje arba

CUNARD
1022 Chester Ave.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

BERENGARIA.... Gruodžio

..................  i'iniiiiinii-uiiiitiiiiiiiiiiIiiiirHliiiiiiiiriiiiiiiiiiiiitiiiiiini...... ii.....natln.l.... >illliinillllllli>

The Euclid Ave. Buick Co.
6612 Euclid Avenue

jie surinko ir kur padėjo? 
Ar paskelbia atskaitas Lie
tuviški komunistai iš savo 
aukų kurias jie ištraukia iš 
vargšų darbininkų savo pil
vo užkrovimui vištiena?

i ’

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

n
. . Vasario

Sausio 1

Vasario 16

Kovo 1

paaiškinimų ar- 
rašykit mums:

LINE
Cleveland, Ohio



DIS-

Gerb. Petras

visi žmonės Į dangų

_ Krikščioniški T arnai

LIETUVON KALĖDOMS

JAU GATAVA!

net

tebeviešpatauja 
negerovių tebė-

su-
pa-

žemišką rojų 
greičiau Įgys 
badaus ir ne- 
— sakau aš.

ZIGMAS ROKIŠKIO 
PARODOJ

Ūkininkų Sąj. 
turi nuostoliu

S

Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. §1.00.

FOLIO 
, NO. 2

pradėjo linksmai gyvent,— 
sako jis.

— Ar tai ir jus danguje 
kaip bolševikai Maskvoje 
norit kad žmonės ant že
mės labiau skurstų ii- nusi
minime gyventų? — sakau 
aš.

— Musų su bolševikais 
nelygink, ba mes norim

DIRVA

rs

GERB. SPRAGILO 
PUTAS SU GERB.

PETRU
Sugryžau iš Lietuvos, su 

visais išsikalbėjau, išpasa
kojau ką patyriau Lietu
voj, ir jau likau laisvesnis. 
Tai sumaniau pasikalbėt ir 
su gerb. Petru.

Pašaukiu per savo radio 
dangaus priemenės telefo
nistę ir ji sako:

— Alo, ar tai čia gerb.
Spragilas?

— Taip, dūšele, tai aš,— 
sakau aš.

— Kodėl taip ilgai mus 
nepašaukei? — sako ji.

— Nekalbėk taip garsiai, 
ba aš turiu šonkaulį, gali 
išgirst ir man duos peklos 
už flirtavimą su tavim, dū
šele. O kaip tau ėjosi per 
visą vasarą? — sakau aš.

— Labai gerai, ačiū, — 
sako ji.

— Ar buvai maudytis per 
didelius karščius? — sakau 
aš.

— Ką kalbi, gerb. Spra
gile, mes, dūšios, neturim 
ką maudyt ir mes nors 
esam bet musų nėra, — sa
ko ji.

— Ak, atsiprašau, juk tą 
man senai gerb. Petras iš
aiškino, — sakau aš.

— Ar tik ir dabar ne su 
gerb. Petru nori pasikalbė
ti? — sako ji.

— Taip, dūšele, — sakau 
aš.

Už šešių minutų pasigir
do. prie radio gerb. Petro 
balsas.

— Alo; tai tu čia, gerb. 
Spragile? — sako jis.

— Taip, tai aš, noriu su 
tavim pasikalbėti, — sakau i 
aš.

— Man sakė kad tai tu. : 
tik ko visą vasarą tylėjai? 1
— sako jis.

— Aš bandžiau pora sy- ; 
kių pašaukt iš Lietuvos, ba : 
Lietuvoj buvau, ir žadėjau i 
pasibart kam tokį prastą 1 
orą užleidot, ale ten nera
dau tokio gero radio. Ale ; 
ko taip ilgai neatsišaukei : 
dabar? — sakau aš.

— Skaičiau kiek gausim 
dūšių nuo Italijos vulkano 
išsiveržimo. O kaip jums 
Lietuvoj sekėsi? — sako i 
jis.

— Viskas buvo gerai, tik 
tas oras tai prastas buvo, 
kibą pavydėjot mums nors 
kiek šiltenio vėjo užleist, 
reikėjo net vidurvasarį dė- 
vėl ploščius, — sakau aš.

— Tam buvo priežastis, 
gerb. Spragile: nedykai už
leista šaltuma, — sako jis.

— Na tai gal del to kad 
aš ten su savo šonkauliu 
važinėjau? — sakau aš.

— Ne del to, ba tu mums 
patinki, ale yra kitos prie
žastys, — sako jis.

— O kokos, paveizdan?
— sakau aš.

— Kam Lietuvą bedieviai 
valdo ir žmonės perdaug ko jis.

kad
patektų, o tik skurdžiai in- 
eis į dangaus karalystę, — 
sako jis.

— Tai jums reikia užvest 
kovą su bolševikais, ba jie 
skelbia kad 
darbininkai 
jeigu labiau 
dateklių kęs,

— Mes su bolševikais ne
sutinkam, ale pykstam ant 
Lietuvos žmonių už sekio
jimą visų bedieviškų tautų 
madų, darymą naminės ir 
už visokius kitokius prasi
žengimus. Šalta vasara bu
vo užleista kad mažiau iš
gertų alaus, ir šaltis buvo 
pirmas persergėjimas kad 
apsisaugotų ir pasitaisytų. 
Ar žinai kam šią vasarą 
buvo baisios vėtros Kuboj 
ir Porto Rikoj, kur žuvo 
daugybė žmonių, kam už
leista vulkanas Italijoj ir 
kam jurose skandinama lai
vai? Tai vis persergėji
mas Lietuvos griešninkams 
pasitaisyti, — sako jis.

— Vajetumano koks pas 
jus gudrus išgalvojimas ir 
kaip ištolo duodat Lietuvos 
žmoneliams persergėjimus 
negerti šampano, konjako, 
nedėvėti „trupų andarokė- 
lių, nesišaudyti už kortas 
ir pačias, — sakau aš.

— Taip, gerb. Spragile 
dangiškas planas yra dide
lis ir gerai išgalvotas: jo 
niekas negali suprasti ir iš- 
kalno įspėti, — sako jis.

— Bet aš manau kad tai 
yra labai durnas ir aš no
rėčiau jus pamokint kaip 
ir ką reikia ■ bausti, — sa
kau aš.

— Gerb. Spragile, tavo 
pamokinimai niekam ne
reikalingi, ba tu esi tik že
mės dulkė, — sako jis.

— Tai kam jus leidžiat 
biblistams kritikuot jūsų 
tą gudrų planą ir neužlei- 
džiat ant jų kokios paviet
rės, — sakau aš.

— Mes laukiam 
laiko ir tas laikas 
sako jis.

— Gal nori kad 
čiau žmones prie pasitaisy
mo vest ir į gerą kelią pa
statyt? Jeigu mano patar
navimas naudingas, pasa
kyk kaip aš galėčiau darbą 
pradėt, — sakau aš.

— Viską ką patariu tai 
varyk toliau savo pamoks
lus ir tegul žmonės skaito 
ką tu parašai tai neklys, — 
sako jis.

— Ar taip? Tai ačiū. Iki 
pasimatymo, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa-

tik gero 
ateis, —

aš pade-

(Feljetonas)
Rugsėjo 23 d. Rokiškyje 

garsus Mataušo atlaidai ir 
sykiu atsibus ūkio parodo, 
kurioje muzikantai dūdas 
pus, avinai iš džiaugsmo 
bliaus, arkliai iš farso ko
jomis žemę kas, jaučiai pa
sididžiuodami baubs, o gai
deliai višteles kirkins. Be 
to dar bus pastatytas iš ply
tų “dangaraižis namas”.

Tokį skelbimą, arba kaip 
kaimiečiai sako, praklema- 
ciją, Kupiškio Zigmas pa
skaitęs, su savo boba Roza
lija nutarė apsilankyti Ro
kiškio parodoje ir pamaty
ti Rokiškėnų cudus.

Nors lijo, bet Zigmas su 
savo šonkauliu pribuvo į 
Rokiškio parodą.

— Dievuliau tu macnas, 
bilietų pigumėlis: tik pusė 
lito! — iš džiaugsmo šuka
vo Zigmas su savo šonkau
liu.

Po kairei, netoli bromo, 
raudonavo tas dangalaižis 
plytų namas. Rozalija pri
ėjus ir persižegnojus pabu
čiavo į sąsparą.

— Ar padūkai, kam bu
čiuoji dviejų nuolių namą! 
— barėsi Zigmas ant pa
čios.

— Ar tai namas? aš mis- 
liau kad koplytėlė.

— Koplytėlė stovi prie 
upės.

— Nugi ir čia yra upė.
— Gluše, tai ravas iš ku

rio ėmė molį šio namo sta
tymui, — barėsi Zigmas.

— Tai gal čia Panteo
nas? — klausinėjo Rozali
ja savo senio.

— Ne, ne, tai parodymas 
kaip iš plytų namus statyt 
ir kaip dengti grynu šlapiu 
moliu.

Eidami toliau užėjo į ge
ležinį daržą. Trys “pečiu
kai” sukėsi, puškėjo.

— Tu, brač, pasakyk man 
kiek šitie pečiukai kainuo 
ja? — užklausė Zigmas ten 
pat stovinčio pono.

— Du tūkstančiai litų.
— Kad tu pastiptum su 

savo brangumu. Aš maniau 
kad koks penkiolika litų. 
Neblogai turėti, taboką bu
tų galima iškulti.

Čia apskritoje budelėje 
kaip kepeliušyje subaubė 
dūdos. Vienas ponas tik 
mosykuojasi, o kiti pučia, 
paraudonavę, net baisu ar
ti stovėti kad neplyštų tru- 
bos ir patys dudoriai.

Čia Zigmas pavėpsojo, 
prisiminė savo jaunas die
nas ir kaip klumpakojį šok
davo, ir nudylino galvijų 
skyrium

Karvytės kaip karvytės, 
po pusgorčį pieno išstena. 
Grafo Prezdeckio keletas 
kiaulių apvirtę duodasi sa
viems vaikams žysti.

Arklių pagražių yra, bet 
Kupiškėnuose dar tokiuos 
brokija, — taip manė Ku
piškio pilietis apžiūrinėda
mas gyvulėlius.

— Kakariku! — gieda ir 
gieda be perstosimo vienas 
mažas gaidokšlis, sulaiky
damas apie save visus žiū
rėtojus.

— Na tu pone macnas, aš 
negaliu ištlumočyti kokios 
veislės šis mažas gaidukas 
ir kodėl jis toks vikrus apie 
vištas, — klausinėja senis

savo Rozalijjos.
— Velnias žino jo veisle, 

ale matyt mažas gaidys tai 
kaip mažas vyras, kuris la
bai vikrus kaime tarp mer
gų-

— Neverta buvo važiuo
ti, paroda tuščia, — kalbė
josi Kupiškio svečiai.

Išvažiavus, štai griovyje 
mato keletą suvirtusių pi
liečių, kurie niurkosi ir 
bando išlipti iš jo.

— O čia kas do paroda?
— klausia Rozalija.

— Nugi čia rodo kaip į 
griovį nuvirtus išsitraukti.

— Visur tas pats Dievas,
— pabambėjo Rozalija.

Pasižiurėjo, pakrapštė 
galvas Kuipškėnai ir nuėjo 
į stotį.

Dalyvauja:

Filijas Fo.i

Jonas Paspartutas

Fikas ir kiti.

P. Kriukelis,

Rokiškis. — Kai pama
nai apie krikščionių vieš
patavimą Lietuvoje, net 
šiurpas ima. Kas butų bu
vę jeigu jie savo šaknis įlei
dę ir ilgiau butų pavaldę 
šalį? Kunigai ir šiaip bros- 
tvininkai butų pralobę, o 
ūkininkai ir darbininkai bu
tų išvažiavę į Braziliją ir 
ten žuvę amžinai.

Ir dabar, kokioj tik įs
taigoj jie 
ten visokių 
ra.

Rokiškio
Draugija
daugiau kaip pusę milijo
no litų. Kiekvienas narys 
turi iki Lapkričio 1 d. įneš
ti draugijon nuostolių pa
dengimui po 2,000 litų. Tas 
keletui ūkininkų visai 
kelnes numauna.

Sąjungos direktorius 
deginęs sandėlį ir dar
grobęs pinigus išvažiavo į 
užsienį. Jis to vienas pa
daryt nebūtų galėjęs jeigu 
nebūtų pagelbėję pabėgti 
kiti valdybos nariai.

Po pabėgimo, to direkto
riaus buvo sąjungoj 72,000 
litų vekseliais, kurie buvo 
išduoti vieno kunigo ir po
ros palivarkinių. Bet tie 
vekseliai dabar dingo.

Nariai žada traukti visą 
sąjungos valdybą teisman, 
kas gal iškels krikščionių 
šulų darbelius.

P. Kriukelis,

Kaip girdėti, nemažai 
Lietuvių rengiasi važiuoti 
CUNARD LINUOS esk- 
kursija į Lietuvą Kalėdų 
švęsti. Kaip jau skaityto
jams žinoma, ta ekskursija 
išplauks iš New Yorko 
greituoju Cunard didlaiviu 
Aquitania Gruodžio (Dec.) 
5 d. Ekskursiją asmeniš
kai lydės Cunard laivyno 
Lietuvių skyriaus viršinin
kas Pijus Bukšnaitis. Ka
dangi Kalėdų ir Naujų me
tų šventės visuomet pa
traukia j Lietuvą nemažai 
keleivių iš Amerikos tai 
ekskursantai turės linksmą
draugiją laive, o taipgi įsi- lių.

(Daugiau bus kitame numeryje)

tikins kad atsilankymas i 
Lietuvoje žiemos laiku yra 
gana malonus ir labai įdo
mus.

Talpinami musų laikraš
tyje skelbimai primena tą 
Aquitanijos ekskursiją 5 d. 
Gruodžio, o visi Cunard Li
nijos agentai mielai par
duos laivakortes ir tinka
mai patarnaus norintiemsI 
eks : u rsi j o j e daly vau t i.

ŠTAI KAIP:
— Klaipėdos krašte 

40.000 arklių, 60,000 r: 
čių, 16,000 avių, 89,000,
kiaulių, 257,000 naminių 
paukščių, 10,000 bičių avi-

LITHUANIAN

4639 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Kaip palengvint aršiausius atakus. 
Metodą duoda geriausias pasekmes.

Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 
atakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
jaus kreiptis į Frontier Astma Co. 
reikalaujant išmėginimo metodus, 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
jus gyvenate ar kur pagelbos jieš- 
kote po šį pasauli, reikalaukite 
bandymo dykai. Jei jus kenčiate 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių 
kų ir bandėte visokias pagelbas 
lengvinimui Astmos atakų ir dėl
suradimo pagelbos jau žudote viltį, 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

Tai vienintelis kelias, kuri galima 
surast Į progresą, vedantis iš visų 
blogų padėčių, jieškant pasiliuosavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimą dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo
jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt pro- 
gresyviškuoju keliu einant pasijieš- 
kot pagelbos. Pasiųskite šitą kuponą 
šiądien. Ne vilkinkit.

DYKAI BANDYMO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO., 
859-H Frontier Bldg. 
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

pa
jau 
lai-
pa- 
ne-

ykit “Dirvą” — žinosit 
dedasi tarp musų žy
niausiu Sportininku.

InkarasNusipirkite bonką šiandien.

INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk skausmus ? 1S K<1 SCI a i• ĮSU:

PA1N-EXPELLE-
RIS turi būti geras, jei —

Bonku Parduota.

35 ir 70 centu už bonka

PARSIDUODA VAISTINĖSE
arba užsisakykite stačiai iš mus.

Brangi savo turiniu knygute pridedama su kiekviena bonka 
PAIN-EXPELLERIO.

BERRY ANO SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN rd.

PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa
vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerkle, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLEP.IO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją i skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitempimų, Nusi
rausimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su

Praeitą Metą Viršaus Milijonas

račiau persitikrinkite, kad 
butų ant pakelio, kuri perkateI

Laboratories o-p
EF.AdL CO



Dienos Klausimais
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PRŪSŲ LIETUVIŲ SUNKI PADĖTIS
Martynas Jankus, Mažo-1 

sios Lietuvos patriarkas, 
kuris šįmet šventė savo 70 
metų sukaktuves, ir visą 
savo amžių dirbo už Lietu
vystės išlaikymą Mažojoj 
Lietuvoj ir susijungimą su 
Lietuva, štai kaip rašo apie 
dabartinę padėtį:

Tamistos gromatėlę nuo 
Spalių 8 dienos apturėjęs, 
pasidžiaugiau kad laimin
gai parvykote į savo buvei
nę. Mes po visokių išgalių, 
visokių galimybių ir nega
limybių tebevargstam prie 
švento kalno Rambyno. Vis 
ir vis atsikartoja spaudi
mai musų tautiškumo, ar 
tai su žinia centro valdžios, 
ar ir be tos. Štai iš Klai- 
jėdos seminarijos (del mo
kytojų) 'išmesta Lietuvių 
kalbos dėstymas. Taigi da
bar mes vėl sugryžome į 
kaizerio laikus, su tuomi 
priedėliu kad jie dabar 
daug žiauresni, taip kad 
mes Lietuviai šio krašto 
pasilikome jau be teisių. 
Papirkti visokiais kyšiais 
valdininkai daro didžiau
sias pastangas kuogreičiau 
kraštą suvokietinti. O prieš 
tokią piniginę bangą ' mes 
esam bejiegiai. Taigi mu
sų tautiškas padėjimas ir 
mes Lietuviai esam jau pra
žuvę. Dar už kelių metų 
čionai niekas nesiskaitys 
Lietuviais.

Anuo metu, besilankyda
mas Amerikoje, gana pla
čiai pranešiau Amerikos 
Lietuviams musų padėji
mą. Prašiau gryžti į Klai
pėdos kraštą ir ten musų 
mirštančią tautos dalį pa
laikyti, vienok Amerikos 
Lietuviai suprato kad aš 
atėjau iš jų tiktai dolarių 
pasirinkti, ir pasijuokė, 
tarp kurių gerai atsimenu 
ir Clevelando kleboną. Aš 
tiek supratau kad mums iš 
Amerikos Lietuvių jokios 
paramos nėra laukti. A- 
merikos Lietuviai liks A- 
merikoje, o mes kurie savo 
amžių pašventėme Lietuvių 
tautos garbei, veikiai atsi
sveikinsime su saulės švie
sa. Musų tėvelių sodybose 
apsigyvens svetimi, sveti
mi musų dulkes vartalios.

* ¥ ¥
To tai laukia Mažosios 

Lietuvos Lietuviai. Per še
šis šimtus metų įsigalėję, 
Vokiečiai ten stipriai lai
kosi. Klaipėdoje ir visa
me krašte Vokiečiai ai' su- 
vokietėję mūsiškiai renka Į 
Vokiškus viršininkus ii- ką! 
jie padaro taip ir turi būti. 
Juos gi stipriai palaiko 
Vokiečių valdžia arba Vo
kiečių patriotinės organi
zacijos. Klaipėdos Vokie
čiai laiko didžiausiu pasi- 
žeminimu jeigu duotis Lie-| 
tuviams valdyti.

O išgelbėt Klaipėdos kra
štas butų galima jeigu ten 
apsigyveptų daugiau Ame-; 
Tikiečių ir stiprintų Lietu
vių partiją finansiškai ir 
moraliai.

Ten reikia labai, labai 
kantriai dirbti.

Smith’as, Katalikai ir 
Laisvamaniai

Kadangi Smith, kandida
tas ant prezidento, yra ka
talikas, visi beveik Lietu
viai, net didžiausi laisvama
niai, stojo sykiu su musų 

i katalikų veikėjais dirbti už 
Smith’ą. Lietuvių tauta ne- 

! didelė, balsuotojų dar ma
giau, todėl skaldyti tuos pa
čius ir padaryti juos visai 
nereikšmingais išrodė ne
protinga. Musų tauta ka
talikiška, katalikai stojo už 
savo tikėjimo kandidatą, 
kitiems išeiti prieš neišro- 
dė gražu ir nenorėta pačių 
Lietuvių tarpe sukelti er
gelio už tai.

Smith yra mums sveti
mas taip kaip ir Hoover, 
tačiau laisvamaniai veikė
jai gražiai parodė jog ga
lima solidarumas palaikyti.

Pažiūrėsim kaip musų 
katalikai veikėjai ir spau

da pasirodys žmoniški at
sitikime svarbių savo tau
tos reikalų, kada reikalas 
arba sumanymas pakils iš 
laisvamanių. Iki šiolei už 
tai katalikai nešioja nela
bai švarią atmintį.

Reikia Atsilygint už 
Klaipėdą

Sulyg Klaipėdos konven
cija, Lietuvai tenka sumo- 

i keti atlvginimo už buvusi 
Klaipėdos krašte Vokieti- 
tijos reicho ir Prūsų vals- 

Į tybės turtą, tekusi Lietu
vai. Vokiečiai norėtų gau
ti 60,000,000 markių arba 1 
apie 144,000,000 litų. Lie-1 

!tuva tą turtą įkainuoja ne
daugiau 30.000,000 markių1 
arba 72,000,000 litų. Be to 

j Lietuvos vyriausybė ruošia 
platų pranešimą del musų 
išgalėjimo atlyginimą mo
kėti ir apskaičiuojama Lie
tuvai padaryti nuostoliai 
karo metu.

KAIP ILGU.. .
Kaip ilgu nematant saulutės 
Niūriose šio laiko dienos’, 
Taip ilgu nematant akelių 
Mergelės brangios, mylimos.

Kaip liūdna nematant gėlelių, 
Po vasaros dingo kad jos, 
Taip liūdna nematant veidelio 
Širdužės manosios, gražios.

Kaip ilgu negirdint bitelių 
Dūzgenant laukuos’ ant žiedų, 
Taip ilgu negirdint kuždėsiu 
Mergytės meilingos, saldžių....

Kaip skurdu negirdint balselių 
Bečiulbant paukštelių linskmų, 
Taip skurdu negirdint mergelės 
Niūniuojant jausmingų dainų. ...

Ims ilgai kol vėl vasarėlė
Su savo smagumais sugryš, 
Ir ilgos man tos valandėlės
Kol akys brangiausią išvys....

Adonis.

KAM—
I

Kam nuskynei tu gėlelę,
Kaip bematant ji suvys,
Nubiręs margi lapeliai,
Vien stiebelis pasiliks....

Nenuskinta, but žydėjus,
Butų linksminus visus,
But ne vieną sužavėjęs
Josios kvapsnis malonus.

Butuin spėjus ją nuskinti, 
Rudenėlis dar toli, 
Dar reikėjo ją auginti
Kol dar žydi, kol graži....

II
Kam tekėti tau, mergele,
Meilė, laimė greit išnyks, 
Pasiliks vien tik vargeliai, 
Jaunos dienos tuščios liks.

Juk vedybos ne kas kita 
Kaip tik meilės pražūtis, 
Dar pakęski metą, kitą, 
Kol šypsojas tau būtis.

Dar paspėsi ištekėti, 
Neprityrus, dar jauna;
Dar gali pasižiųrėti,
Pasirinkt; dar ne sena....

Ant. Skr.

Palangos Ponaitis
Trijų Veiksmų Komedija K. S. Karpavičius

“KELEIVIO” REDAK
TORIAUS “ĮSPŪ
DŽIAI LIETUVOJ

(Tąsa iš pereito num.)

Scena 4.
(Per langą sukiša galvas Džiovas, Styvis) 

Džiovas: štai kur jos! Einam!
Rozalija (jiem ineinant per duris): Sei, 

judu, bomai, kur valkiojotės?
Styvis: Judviejų jieškojom — visus lan- j 

gus iššiurėjom. ... Nuėjot ir nuėjot sau.
Keidė: O kur užsižiopsojot? Juk pas

kui ėjot.. . .
Džiovas: Šarap, pasakysiu labai svar-| 

bią naujieną. Mudu buvom daryt svarbių, 
investigacijų ir nepamatėm kur judvi nu- 
žirgliojot....

Keidė: Džiou, Pa, štai musų frontai: 
Štai mister Pempė, misis Pempė, čia jų 
duktė Enė, o ten jos feleris, mister Frenkj 
Bačkis.

(Džiovas ir Styvis visus sveikina: Ha-!
didu! hadidu!)

Styvis: Tai visas bunčius Amerikonų. 
Galėsim pikniką rengt. Vat ju sei?

Džiovas: Šarap su pikniku, duok man 
pasakyt ką mes matėm! Keidy, tiedu 
Kauno bomai jau Palangoj.

(Keidė ir Rozalija ištempia viena į 
kitą akis.)

Rozalija (Džiovui tylia, piktai): Kyp 
stil. Ko tu vėl apie juos?

Styvis: Nosir, mama, negalim užtylėt. 
Reikia ir juos persergėt kad žinotų ko ap-! 
sivačyt.... Einam mudu paskui judvi, į 
ii- pamatom du pažystamus feisus. Žiu-; 
rim dar labiau, ugi pamatom kad tai tiedu j 
patys Ekscelencijos, kuriuos judvi ko tik i 
neapsiženijot....

Rozalija (piktai pažiurėjus į Styvį): A, 
šarap, monke tu, mes jau vi-ką išpasako- 
jom.... niekam nesvarbu. (Parodo jam 
tylėt.)

Džiovas: • Nevermai, kad ne mudu, bū
ti] buvę svarbu. Butumet apraudoję savo 
tūkstantėlių.... Reikia kad visi žinotų 
kaip tokie bomai prisilaižo....

Pranas (Marei): Uošve, patrytyk juos, 
tegul papasakot visą istoriją!

(Jonas visiems užfundiją.)
Styvis: Sei, kad jus ten butumet buvę 

butumet turėję fonių tiek! (parodo iki 
kaklo). Jie mat prilindo, prisipiršo saky
dami kad yra aukšti ponai, ir jos jau bu
vo padavusios jiem tūkstančius dolarių. 
Ale mudu laiku atsivedėm policiją, ir juos 
kapt už sprandų. Dabar atsėdėjo džėloj 
ir atvažiavo kitus Amerikonus fišyt.

Dižovas: Jei ne tie bomai tai mudu 
vargu butume bobas gavę. Ale kai mes jas 
išgelbėjom....

Mare (Jonui): Sy, o jos sakė kad laive 
šituos susipažino....

Rozalija: Dac inaf. Plepat apie ką vi
sai nebuvo! (Pamei'kia tylėt.)

Styvis: Kaip nebuvo: net ženytis su 
jais buvot susitarę. Kad ne mudu, judvi 
net į Palangą nebūtumėt turėję už ką at
važiuot. Ar ne, Džiou ?....

Rozalija: O ko nepasigiriat kad judu 
jie visai aprabino: paėmė po $50 už dypų 
viršininkų vietas, o nei už dženitorius ne
gavot ....

Keidė: Ha-ha-ha! kas buvo didesni 
monkės: judu ar mes?

Styvis: Ale už tai jiems gerai pafiksi- 
nom: ar dykai sėdėjo džėloj? už tuos mu
sų pinigus!

Džiovas (pamatęs Keidę ir Rozaliją be- 
merkiančias tylėt): Ale tu, Styvi, turbut 
biskį perdaug valstybinės prisipumpavai. 
kad tokiu didvyriu nori but. Juk aš irgi 
su tavim ten buvau, o nieko tokio nema
čiau kaip tu pasakoji. (Kumšteli ir mirk
teli jam.sustot kalbėt.)

Keidė: Jeigu jie čia yra tai ir čia save 
monki biznį varys. Evrybady vač aut. 
Ir tu, Eny, by kerful....

Ona: Dont vory, aš pažystu katrie bo- 
man, katrie geri žmonės....

Styvis: Ale jų nęgąli pažint.... Jeigu 
prie tavęs suktųsi koks ponaitis, tik duo! 
man žinot, aš jam pafiksysiu....

Frenkis: Dar tau delnai niežti už tuos 
fifty baks?

Marė: O kada, kurna, gryšit?
Rozalija: O, dar, mes turim laca taim. 

Dar važiuosim į Vilnių, į Klaipėdą....
Keidė (pasigirdama): Neužmiršk Pa

ryžių, Ma.... Aš noriu parsivežt drenų 
iš Paryžiaus... .

Marė: Mes turim gryžti. Nors čia ir 
pigu, ale vis ne namie....

(Vyrai tuo tarpu tarp savęs kalbasi.)
Ona: Ma, o mes į Vilnių nevažiuosim? 

Aš norėjau pamatyt....
Jonas: Džiaugkis kad turėsim iš ko 

sugryžt į Ameriką. Ne musų kišenium 
visur trankytis.

Pranas: Uošvi, ko rūpinies apie kiše
nių: su manim viską galėsit matyt. (Ban
do kibint Oną, ta atsargiai nesileidžia.)

Rozalija: O kokį ibiznį mister Bačkis 
turėjai?

Pranas (nuėjęs nuo Onos): Žinai, mi
sis, kokie bizniai dabar Amerikoj geriau
sia eina.... (spirktu suduoda sau į kaklą.)

Rozalija: Ai sy! tai ir tu butlegeris?! 
Mano diedas, amžiną atilsį, irgi buvo.... 
Mislini mes butume galėję dabar taip va
žinėt jei ne tas?....

Keidė: What do you say, Anna? Imi; 
Frenkj, turėsi gud taim....

Ona: Aš dar noriu prieš ženatvę pa
matyt Lietuvą, pabūt dar mėnesį čia, c 
tada....

Marė: Ta mano beibė taip pradėjo Lie
tuvą laikyt (mėgt) kad nu... O išsyk tik 
bėgt norėjo....

Rozalija: Kūma, paliauk tu ją beibe 
vadinus, jau merga, laikas ženytis, o tv 
ją vis mergaite laikai....

Marė: Man vis rodos kad ji mergaitė 
ir dacol....

Rozalija: Aš savo Keidę irgi beibe va
dinau, o šiandien žiūrėk, jau ženota ii 
tuoj savo beibes galės turėt....

Keidė: Dont talk fuliš, Ma....
Jonas: Kibą ne teisybė, Keidute?
Marė: Kam jai sarmatą darot??.... 

Juk tu, Keidute, vis jautiesi kaip mergai
tė, ar ne?

Styvis: Ne tokios senės, apsivilkusio; 
trumpas dresiukes, plaukus pasikarpiusios 
jaučiasi kaip šešiolikinės, kodėl jai ne?...

Rozalija (rustai): Tu čia senių nepri
kaišiok! pažiūrėk pats j save: dar tik va
kar jaunikaitį nudavei, o jau pakaušis 
plinka....

Styvis: Vačykis kad tavo nenupliktų! 
Gal jau svetimas kudlas nešioji....

Marė (juokais): Nebebūk jaunavedžiai: 
ant hanimun reikia ir pasipykti.... sal
džiau buna kai susitaikai.... (Styviui 
mirkteli) Galėjau rodos jau persitikrini 
ar svetimas kudlas gavai, mister Baravy
kai. ...

Keidė: Ma! šeini on ju! O papei irgi 
verta ausį užsukti už tokius niekus.... 
Barkites kur niekas negirdi....

Džiovas: O iš kur tu tokia smart bo- 
sienė atsiradai?....

Keidė: Ir tu šarap! maindyk savo biz
nį!

Styvis (su Džiovu kampe): Ale tai ait
varus gavom: 'Viena kaip kita.... Nei 
iežuvio pamufyt negali, tuoj džiompina į 
įkiš....

Rozalija (prie kurios Pranas kuždėjo, 
pusgirčiai skerečiodamas ir rodinėfiamas 
i Oną, priėjus prie Onos): Well, Eny, ką 
lakai: eisi už Frenkio? Galėsi su mumis 
sykiu pasivažinėt po Vilnių....

Ona (susigraužus): Džy, I hate him...
Rozalija: Kreize! Kodėl mes nėkėri- 

■inam.... bile tik vyras.... ponaičio ne
jausi ....

Ona: Aš Į Lietuvą ne ženytis atvažia
vau ....

Keidė: Ale ženota parvažiuosi.... Vi
siems bus surpraiz....

Ona: Šiur, iš jo raudonos nosies....
(Uždanga)

(Bus daugiau)

Michelsonas pasiekė Lie
tuvą. Jo įspūdžiai apie Lie
tuvą, kaip jis rašo, galima 
sakyt tokie:

' Jeigu ubagas sapne pa
gyvena puikiuose palotino
se, o išbudęs vėl pasijunta 
savo prastoj bakūžėj, ima 
ją niekinti.

Parvažiavo į Lietuvą, po 
virš 20 metų, ir nerado jos 
tokios kaip Amerika, ir va
li taršyt kam bobos nuo
gom blauzdom Kaune vaik
što (o kad matė trumpais 
andarokėliais panelių ap
mautas šilkinėm pančiakai- 
tėm blauzdas tą užtyli).

Michelsonas aprašo ką 
tik prasčiausio mato, o ką 
gero mato užtyli. Neprisi
mena kad visu laiku per sa
vo laikraštį engė Lietuvą ir 
stengėsi kad tik jos niekas 
legelbėtų ir žmonės skur
stų.

Iš to jo aprašymo gali
na spėti kad Michelsonas 
r pas savo motiną parva
žiavęs niekino ją kam ne
gyvena taip kaip Amerikoj 
jis gyvena, kam žibina ke- 
■osino lempą, o ne elektrą, 
kam namuose neturi toile- 
ų ir maudynių....

Bėda tokiems svetur ge
riau. mačiusiems kad pas
kui savo gimtą kampelį su- 
gryžę dergia. Lyg Ameri
koj nėra basų bobų, lyg nė
ra skurdo ir vargo.... O 
ką gero čia Amerikoj turė
jo tai juk ne pats pasida
rė, rado kitų padaryta ir 
naudojasi.

Kaune turbut tyčia įlin
do į blakinį hotelį palei gel- 
žkelio stotį, kad turėtų ką 
peikt. Tas hotelis kainuoja 
$1 j dieną, o Laisvės Alė
joje yra gerų hotelių kur 
už $1.40 į dieną gyveni vi
sai buržujiškai, yra toile- 
tai, maudynės, viskas kaip 
Amerikoj.

Michelsonas gerėjasi Vo
kiečiais gelžkelio viršinin
kais ir pašiepia Lietuviškus 
buk jie apšiapę, baukštųs, 
esą gyvena vergo dvasia.

O ka skaitąs: ar ne to
kie Michelsonai, kurie ir po 
šiai dienai gąsdina Lietu
vių tautą kad ji turės būti 
keno nors vergu, kam ne- 
parsiduoda Lenkams arba 
Maskvai.... Vietoj priduo
ti drąsos, tik bauginančias 
nesąmones rašo....

!
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine’ dantų 
tepalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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Astrida sykiu su Haku vaikščiojo, ir 
visur su ja buvo Nida. Bet kas iš to: jie
du nieko kito negalėjo kaip tik ištolo ar

(Tąsa)

Du Milžinai
Manydama jog dar bus laiko su Haku iš arčiau kiek vienas j kitą žiūrėti, šypte-

apie meilę išsikalbėti, ji ėmė ruošti jį iš-
plaukimui, nes laivai turėjo keliauti toliau.

Ruošė Astrida savo laivyną leisti Į 
Baltijos žemes — ten reikėjo nugabenti

leti, ir tankiai matėsi kaip jų alkanos akys
gaudė ir jieškojo vienas kito kada tik va
landėlei pasimesdavo. Kuomet jiedu vie
nas su kitu susidurdavo, jų akys degdavo

DIRVA
rwTWT-IlBIIIIII TinTnil llff-

sako nei žodelio?.... Ak, kokia ta mei
lė keista, kaip ji pasireiškia aiškiausia, ir 
daugiausia pasako tada kada mylimieji

kas kodėl tai mano jog jam tas uždrausta,
nes mat ji pati sau Haką pasiskyrus.... 
Lyg jos vyras jau būdamas, jis turėjo pa

5

tyli .... Tuo 'tarpu jų krutinės siūbavo, 
širdys daužėsi, lyg narvelyje uždarytas iš 
oro pagautas paukštis....

Bet štai gryžta Astrida ir jiedu vėl 
turi nuduoti lyg nieko nebuvę. Abu jiedu 

j jautė jog tą daro vogtinai nuo jos. ... Ha-

ALTIJOS ARAS neužilgo bus iš
leistas paskiroj knygoj. Daugy
bes prašymai, patarimai, pagei

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

;e- 
is- 
u- 
ri- 
.ė- 
0 
ė- 
a- 
ir

n- 
>1-

ja 
ė-
ir 
i-
e- 
ip

D- 
1-
IS 

s,

)- 
0
1- 
ti
>_

a
)- 
,s

iš Rytų parvežtas prekes, ten iškeisti i 
Baltijos šalių prekes ir vėl jas gabenti tai 
Romon tai Byzantijon. Jos laivai plau
kiojo tarp švedų, Gardarikos, Kuršių, Že
maitijos, Anglijos, Frankijos, Ispanijos ii' 
siekė Romą bei Rytų šalis.

Drąsi buvo Astrida. Paveda Hakui 
savo visą laivyną, visas prekes.... Juk 
jis gali viską paimti sau ir su laivais ding
ti.... Kaip ji, moteriška, galės surasti 
ar sugaudyti?....

Štai ji kalbasi su dviem vyrais, slap
tai juos pasivadinus pas save. Nuo dabar 
ji padidina jiem mokestį, ir nors jie iki 
šiolei buvo vergai, ji padaro juos pusiau 
laisvais. Paveda jiem Haką globoti, sau
goti. .. . Jiedu ilgus metus dirbo prie jos 
tėvo laivuose ir yra ištikimi tarnai. Nie
kur geriau nerastų kaip Astridos laivyne, 
ir jie apie nieką kitą nesvajojo.

Šitie milžinai buvo dvynai broliai, pa
čiame geriausiame savo amžyje, pačiame 
narsume. Jie dirbo kaipo kariauninkai ir 
vairininkai. Iš pečių ir liemens jiedu bu
vo kaip stori aržuolai, tokią spėką savyje j 
rodė, ir ją turėjo, kad jų pažvelgimas į j 
žmogų šiurpuli sukėlė. Sukibę abudu, jie-Į 
du didelį medi galėjo išrauti, tokie buvo 
tvirti.

Skiriasi ji su jais pasitenkinus, gavus 
jų prižadus pildyti viską ko ji iš jų reika
lavo. Astrida juos vadino Aldas ir Skal
dąs ir nors kitiems buvo sunku juos vieną 
nuo kito atskirti, ji juodu gerai atskirda
vo.

Tačiau ne Hako neištikimybės bijoda
ma, ne nepasitikėdama jam ji šitą sutartį [ 
su milžinais padarė: jai rūpėjo Hako gy-1 
vastis ir ji įsakė jiem ginti jį iki paskuti- j 
nio savo kraujo lašo. Jeigu jam tektų bu-j 
ti su kuo nors mūšyje, jiedu viską turi už- j 
miršti, tik jį ginti; jeigu skęstų, turi žiū
rėti kad jį išgelbėjus. Ar gali įsivaizduo
ti ji jog jo neteks kada nors — to kurį j 
pirmą pamylėjo ir kuris sutiko prie jos 
likti, duodamas jos svajonėms net iki de
besų pakilti....

Suėjus laivų tvarkyti išplaukimui, Ha- j 
kas tuos du milžinu pirmiausia ir patėmi- 
jo, ir nors kiti juose matė baimę ir spėką, 
jis išsy“k juos pamėgo ir pradėjo gražiai 
kalbėti. Nežinojo jis kad jiems dar kita 
užduotis pavesta šalip jų darbo, bet pra
dėjo jausti jų didelį prielankumą, nežiū
rint kad paprastai vergai turi savo virši
ninkams būti labai nuolankus. Kada jie 
trys greta stovėjo, Hakas nors buvo iš pe
čių už juos menkesnis, bet aukštumu, visi 
trys buvo lygus, Hakas rodės dar ir auk
štesnis.

Suvadinus visus savo laivų darbinin
kus ir perdėtinius, Astrida pasakė:

— Nuo šiandien Baltijos Aras lieka 
mano laivyno vadovu ir jus pildysit jo įsa
kymus. Jus ginsit jį ir jis globos jus, ir 
visi gyvenkit sutikime ir vienybėje!

— Lai gyvuoja musų vadas, Baltijos 
Aras! — sušuko šimtai žmonių, nuo ver
gų iki aukštesniųjų ir prekybos žinovų, 
kurie daugybė sykiu ir nustebo pamatę 
prieš save tą garsų jaunikaitį, apie kurį 
tiek daug girdėdavo, o dar nebuvo matę. 
Linksmesni visi tapo ir noriau dirbo, o 
kuomet juromis plaukė, smagiau net irk
lavo — taip pakilo jų upas gavus vadovu 
tokį nepaprastą žmogų.

Rytoj jie išplauks su tekančia saule, 
kuri taip anksti tekėjo, vasaros laiku. Bet 
dar viskas pabaigta? Taip, viskas tvar
koje kas liečiasi laivų ir Astridos, tačiau 
dar yra Nida, kuri apie Haką rūpinasi...

džiaugsmu, ir kuomet žodį vienas kitam 
tarė, abiejų veidai kaito iš susijaudinimo 
ir nedrąsos. ... Kai tekdavo vienas pro 
kitą prasilenkti, nebuvo tokio sykio kad 
akys nebūtų susidūrę, ir kur negalima bu
vo kitaip, nors vogtinai lupos prasišypso
jo. ...

Tuoj leisis saulė, tuoj vėl tekės, tuoj 
laivai išnyks iš uosto, ir Nida liks viena, 
nepatyrus ką jis apie ją mano, nei atiden
gus jam savo širdies paslapties ant kiek 
jaunai mergaitei tas galima.... Kaip ji 
jį myli, kaip apie jį svajoja!.... Nemi
gęs naktelės, svajonių dienelės viena už ki
tą rūpestingesnės praėjo nuo to kaip jie
du yra arti vienas kito. Bet ar tik tuo ir 
baigsis?.... Pavydo graužiama, Nida ma
nė kad jis tik taip sau į ją žiuri, jis rūpi
nasi tik apie turtus kuriuos su Astrida 
paveldės....

Nors tai buvo pabaiga dienos, bet bu
vo pradžia naujos didelės Dienos Nidai 
ir Hakui. Ar tas ant laimės ant nelaimės, 
tuo tarpu nesvarbu, nes kas turi ateiti at
eis, o dabar dvi jaunos širdys dega meile 
ir jų jausmai turi būti patenkinti. Dvi 
sielos kurios viena kitą pažysta, nors į 
gilinusį kalinį sugrustos, nors didžiausioj 
tamsybėj laikomos, suranda sau progą, o 
dabar, šios dvi, būdamos laisvos, dar ge
riau tą gali rasti.

' Artinantis vakarui, gėlių darže ant 
akmeninio suolo prie akmens stalo sėdė
jo Astrida ir Nida. Kalbėjosi jodvi apie 
naminius dalykus. Skersai stalo nuo jų 
ant kito suolo sėdėjo Hakas, atsilošęs, gal
vą nuleidęs, giliai įsisvajojęs. Jo akys se
kiojo Nidą — jos lupų judėjimą, jos akių 
švaistymąsi, ir matė kaip ji laikas nuo lai
ko užmetė žvilgsnius į jį, ir kalbėjosi su 
Astrida visai ką kitą turėdama mintyje.

Viena iš tarnių atbėgus skubinai pa
vadino savo ponią su reikalu, ir musų jau
nuoliai liko vienudu. Aplink juos supo 
aukštos rožės, sužydėjusios ir sulapoju
sios, ir dengė juos nuo pašalinių akių. Vie
toj nudžiugti vieniem likus, jiedu ko tai 
nusigando. Abudu paraudo, širdys ėmė 
plakti, net drebėti.... Nors jiedu tik sa
ve paskirai jautė ir žinojo kas jiem daro
si, tas pats dėjosi abiejuose. Vietoj kal
bėti, reikšti tai ką jų širdys verčia, jiedu 
vienas kitam žodelio ištarti negalėjo....! 
Kaip keista yra kad kuomet pati karščiau
sia, didžiausia meilė, kuomet galvoj min-Į 
tys vežimais kraunasi, lupos neįstengia 
žodelio tarti ir daugiausia buna tylėjimo.

Niekas nebūtų spėję kad taip bus, bet 
Hakas staiga pakilo, priėjo prie Nidos, ty
lėdamas, ir pagriebęs jos galvą tarp savo 
rankų, gražiai aukštyn atvertęs ir atsu
kęs į save jos lupas, tvirtai pabučiavo... 
Ji tokia viliojanti išrodė, ir sykiu rodė jog1 
pati to taip pat trokšta, ir ji mažai tesi-, 
priešinus jam pasidavė. Bet negalėjo jie
du taip pasilikti, ir Hakas vėl nuėjo į sa
vo vietą ir atsisėdo. Jų meilės kalba už
baigta, žodžiai be sakymo išsakyti, ir jie
du žino kaip jie vienas prie kito rišami. 
Dabar kalbėjo jų sielos per jų akis. Ar
čiau jiedu vienas prie kito per stalą susi 
slinko ir ant saulės įšildyto akmens ran
kas padėję, žiurėjo vienas kitam j akis.' 
Žiurėjo ilgai ir nepaprastai — kaip retai 
kam tenka žiūrėti — taip rimtai, vieno
dai. net blakstienams nesujudant.... Ma
tė ji jo rudas akis degančias savo akyse, 
matė jis jos rainas akis žėrinčias prieš sa
ve — lyg abu vienas kitą savo akių lieps
nomis sudeginti pasiryžę, žiurėjo ir žiurė
jo.... Kodėl taip žiuri ii’ tyli, kodėl ne

išpildyti. Ir bus išpildyti kaip visuo
met su nauda skaitytojams-pirkėjams 
knygos — ką “Dirva” jau daug sykių 
padarė ir skaitytojai esti užganėdinti.

“BALTIJOS ARAS” tolyn darosi 
žingeidesnis. Iki šiolei dar nieko ne
buvo apie Kastyčio seserį, dar Kastys 
suras sau du draugus dvynus milži
nus, irgi pagrobtus iš Žemaitijos kra
što; sugryš Į savo šalį su užpuolimais, 
patirs kad jis yra Lietuvis, ii- pradės 
kovoti už savo žmones ir ginti juos 
nuo svetimųjų. Dar eis aprašymai 
apie jo mylimąją, o dar toliau ir apie 
jo sesutę, kurią jis turės surasti. Dvi 
akys, apie kurias dabar (iš keturių) 
skaitote), del jo amžinai užges, dvi 
lupos nutils ir atšals, viena širdis nu
stos plakus ant visados — vis del jo; 
bus smagumo skaitant, ir bus susijau
dinimo ir ašarų, — bus jums didelis 
noras žinot kaip viskas baigsis, gra
žiai ar liūdnai. Tat šekit “Arą” Dir
voje” ir išsirašykit knygą prisiųsda- 
mi po $1.00, nes knyga bus gatava 
daug pirmiau negu skaitymas pereis 
per “Dirvą”.

“Baltijos Aras” bus didelė knyga, 
nemažiau 300 puslapių. Ir kaip ki-j 
tais sykiais, kurie iškalno užsimokės, Į 
gaus knygą žymiai pigiau.

Ar knyga bus 300 ar 400 puslapių 
(tikrai dar nežinia) bet kaina iškalno 
užsimokantiems tiktai $1.00.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

slapta, jai nežinant, su Nida meilintis. Iš- 
tiesų, Hakas jautėsi kaip tai priklausąs 
nuo Astridos, jos valios vergas, nes jeigu 
tokiu nebūtų, jis negalėtų nei Nidą maty
ti. Del Nidos jis pasivedė save tokiai mo
ters viršvaldystei, net išdalies ją suvilda- 
mas, kad galėtų savo tikros meilės sieki
nius įkūnyti. Nutruko jų akių žvilgsniai, 
nors butų visą naktį galėję žiūrėti. Da
bar Astrida vadino savo palydovę eiti nak
vynėn, nes rytoj turės anksti kelti, ir Ha
ką ragino eiti atilsėti. Persiskyrė.

Dabar tik jų lupos 'buvo gatavos kal
bėti, sakyti vienas kitam daug ir visko — 
ką nespėjo ir negalėjo iškalbėti.... Jei
gu dar susieitų, kalbėtų, kalbėtų, išsipa
sakotų dideliausįas krūvas savo minčių. 
Bet jau pervėlai... . Dar vienas kitam ne
pasakė ką privalo pasakyti, o jau rytoj 
skirsis.... Kaip sunku ant širdies kuo
met lieka kalbos neiškalbėtos, mintys ne
išreikštos, žodžiai užslėgti lupose....

Blaškėsi Hakas iš nerimasties, ir ne- 
dalaukęs vidurnakčio, apimtas kokio tai 
apvienėjimo jausmo, išėjo į sodną, nors 
su dausomis pasikalbėti, nors nakčiai sa
vo paslaptį išduoti. Nida vaikštinėjo ne
rami po savo kambarį, ir svajojo-troško 
kad Hakas pas ją ateitų.... Ar įsileis jį 
tai kita kalba, bet labai geidė jį dar ma
tyti vieną. Tuo tarpu kai Astrida sapna
vo apie savo vedybas su Haku ir jį glamo
nėjo savo glėbyje sapne, Nida šoko ir me
tėsi laukan iš kambario. Ar vėjo nešama, 
ar sielos sparnais atskridus, ji staiga pa
sijuto esanti sodne tarp dviejų jovarų. 
Ten buvo suolelis ir ji atsisėdo. Naktis bu
vo visai šviesi. Jos išgąsčiui, už vieno tų 
jovarų stovėjo Hakas, giliai užsisvajojęs 
ir barąs save kam nieko Nidai nesakė.... 
Svajojo ne tiek apie kelionę kiek apie As
tridos planus ir savo jausmus link Nidos. 
Taip giliai abudu buvo įsisvajoję ir į prie
šingas puses žiurėjo kad per tūlą laiką 
vienas kito nepatėmijo, iki Hakas irgi at
sisėdo ant kito galo suolo ir atsiduso.

— Tu čionai, Nida? — nudžiugęs pra
bilo Hakas, kuomet jam atsidusus mergai
tė iš nuogandos aiktelėjo.

Ji nabagė stojo ant kojų ir norėję 
bėgti, bet kojos nenešė. Stovėjo kai jau
na liepa, daug gražesnė už sužydusį tą 
kvepiantį medį. Jos palaidus plaukus, 
tamsius ir iki liemens kabančius, draikė 
tingus nakties vėjelis, ir tą viską Hakas 
matė. Jis staiga peršoko suolelį ir pribė
go prie jos.

(Bus daugiau)

IŠKLAUSYK....
Išgirsk, likime, skundą sielos mano, 
Teikkis man laimės dienas sugrąžint, 
Juk ne del žaislo, ne del šposų jokių 
Leidai mergelę tąją man pažint....

Aš ją pamylau, ji mane mylėjo, 
Širdys sujungtos tapo amžinai, 
Aš jai paskyriau save pamylėti,
Ir man aukavos iš širdies jinai....

Bet lyg po sapno viskas išsiblaškę, 
Liko apleista be manęs liūdėt, 
Aš vėl nublokštas toli, nerimauju, 
Ir nėra vilties man ją paregėt....

Trokštu girdėti jos dainas meilingas,
Trokštu regėti jos dailias akis,
Trokštu priglausti ją sau prie krutinės, 
Be jos nerimsta verkianti širdis....

Bet ar regėsiu ją, kas gali spėti,
Ir ar dar teks ją prie širdies priglaust?...
Ak nelaimingas, ką be jos darysiu,
Ar mano skausmą kas mokės užjaust?....

Ka—lis.

APDARYTA

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

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

Juokai
Mes manėme kad pasau

lyje jau nėra romantišku
mo, ideališkos meilės, vis
kas pramirkę tik šaltu ma
terializmu, o žiūrėkit kas 
darosi: pereitame “Dirvos” 
num. radome apie pustuzi
nį meiliškų eilių, kurios pa
rodo kad meilė — tikra se
noviška romantiškų laikų 
meilė — gyvena tarp musų 
mirtinų žmonelių su visais 
savo laipsniais:

Tilpo eilės gerb. Laputės, 
kurios vaizduoja tik pir
mas svajones apie susira
dimą sau ko nors mylėti;

Tilpo gerb. Adonio eilės, 
kurios jau perstato pirmą- 
ankstyvą įsimylėjimą, bet 
dar nepasiektą meilę;

Tilpo gerb. Ka—lio eilės 
kurios vaizduoja kad meilė 
jau pasiekta visame didu
me, tik mylimieji persisky- 
rę laikinai;

Tilpo gerb. Juozo Tauro 
eilės apie nelaimingą meilę, 
apsivylimą, beviltę....

Kurie neturi poetiško ;- 
kvėpimo, o yra bent kuria
me čia paminėtų meilių 
laipsnyje, ras sau tinkamas 
eiles, kurias perrašę gali 
pasiųsti savosioms ar sa
viems ....

Bet mes labai, labai trok
štame kad kas nors rimtes
ne nata parašytų — nors 
vienas eilutes apie šių die
nų taip plačiai įsiviešpata
vusį materializmą ar tam 
panašiai.

Kauno “Aidas” lermuoja 
kad Lietuvą užpuolė “pra
bangos vėžys”, nekurie rė
kia kad jau net tarnaitės 
dėvi šilkines kojines, nekal
bant apie ponias, o “Kelei
vio” redaktorius Michelso ■ 
nas nuvažiavęs į Kauną pa
teko į tokią ulyčią kur ga
vo pamatyt tik nuogas senų 
bobi.j blauzdas....

A/
TIKTAI TA— 

Tiktai ta smagi dienelė, 
Visų maloniausia, 
Kuomet gaunu pamatyti 
Savo mylimiausią.

Tiktai tas sapnelis mielas 
Jei katrą naktelę 
Pasitaiko pamyluoti 
Savąją mergelę.

Tiktai ta dainelė yra 
Už visas gražiausia
Kurią supinu-dainuoju 
Apie ją, brangiausią.

Saldus tie tiktai ilgesiai
Ką nešu del josios,
Net ir širdgėlos malonios
Del jos, mylimosios....

Visą džiaugsmą, visą grožę 
Tiktai jai aukoju,
Ir likimui kad ją skyrė 
Man, karštai dėkoju. . . .

Adonis.

PASIILGIMAS
Ši dienelė tokia ilga, 
Man atrodo tiesiog metais, 
Nes mylimos pasiilgau, 
Mintys sukasi verpetais.

Tikrai aš jos pasiilgau, 
Nes ji širdį sužavėjo, 
Ir kančios uždėj’ vainiką, 
Meilės sėklą man pasėjo. 

Kad galėčiau aš nuskristi 
Pas meilužę pakalbėti, 
Savo meilę jai nunešti, 
Ir kančias padėt kentėti...

Juozas Tauras.
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Žemaičiu Ūkis prieš Karą ir po Karo ;
Prieš karą

Žemaitijos žemė priskai- 
toma antrai rūšiai. Dau
guma ūkininkų gyveno so
džiuose. Del savo taupumo 
ir darbštumo gyveno vidu
tiniai. Dauguma ūkininkų 
buvo net nemaža pinigų su
sitaupę taip vad. “juodai 
dienai”. Dalis tų pinigų 
buvo išskolinta kaimynams, 
dalis Įdėta į bankus, bet 
daugiausia buvo laikoma 
namie, kišenėse. Ūkio ge
rinimui sutaupęs nebuvo 
naudojama. Žemaičių nuo
monė buvo ši: ne tiek svar
bu turėti gerai pastatytus 
trobesius, Įrengtą ūki, kiek 
svarbu turėti susitaupius 
pinigų.

Kylant kitų kraštų-apie- 
linkių ukiui, Žemaičiai kon
kurenciją rėmė ne ūkių ge
rinimu, bet savo Įprastu 
taupumu ir darbštumu. Pel
no šaltinius sudarydavo: 
auginami arkliai, grudai ir 
vietomis linai. Ūkininkai, 
paprastai, laikydavo porą 
gerų veislinių kumelių, ir 
jos su savo prieaugliu su
darydavo stambiąsias paja
mas. Iš grudų padengdavo 
smulkiuosius ūkio reikalus.

Nuo karo Žemaičių kra
štas smarkiai nukentėjo 
Sugriauta daug ūkių, at
imta geresni galvijai, pa
likta daug laukų dirvonau- 
ti. Tuomet ūkininkų tarpe 
įsivyravo paprotis: tik iš
silaikyti. Tiek tesėdavo ja
vų, telaikydavo gyvulių ir 
tiek tenaudodavo kad tik 
butų galima išsilaikyti.

Po karo
Nualintas, sugriautas li

kis skubomis imta atgai
vinti, atstatyti. Sugriauti 
ir seni trobesiai taisomi, 
nauji statomi. Galvijai au
ginama, laukai imta apdir
bti. Išplėšta dirvonai ir 
daryta kiti ūkio atstatymo 
darbai. Kartu imta orga
nizuotis Į ūkio draugijas, 
ratelius. Domėtasi paskai

tomis, pradėta vartoti mi
neralinės trąšos, Įvairios 
mašinos ir kiti pagerini
mai, patobulinimai. Steig
ta veislinių gyvulių kergi- 
mo, grudų valymo punktai 
ir sparčiai darbuotasi kad 
kad atsistotų Į senas vėžes. 
Darbo vaisiai buvo geri. 
Tuoj radosi grudų ir gyvu
lių perteklius. Vietos rin
koj tiek gyvulių, tiek gru
dų kainos nuolat puolė, ir 
tuo pačiu laiku ūkininkai 
pajuto pakitėjusias sąly
gas. Kaip tik tuo metu iš
tiko ir pinigų žlugimas. 
Veik visų ūkininkų atšalta 
ir pradėta nusiminti-aima- 
manuoti. Nebepasitikėta 
nei draugijomis nei rate
liais. Atsiradus Įplaukoms 
vartota nebetaupiai, pra
gerta ir šiaip daroma be
reikalingos išlaidos.

NAUJA KRYPTIS
Agitacija už pienines, linų 

ir kiaulių ukj
Pažangesnieji ūkininkai 

pradėjo vesti agitaciją už 
naują ūkio krypti: imta ra
ginti verstis pieno, linų ir 
kiaulių tikiu. Geriausią dir
vą rado linų ir kiaulių ūkis. 
Kiaulių kiekis, pirma augi
namas tik savo reikalams, 
žymiai padauginamas. Kar
tu rūpinamasi ir jų kokybe 
— veislės gerinimu. Kiau
lių auginimas Žemaičių ša
lyje jau žymiai išsiplatinęs 
ir dar plečiasi, nežiūrint 
paskutiniųjų metų nepalan
kių rinkos sąlygų.

Linų ūkis dar su didesniu 
pasisekimu imta plėsti. Do
bilienos, dirvonai plėšiama, 
sėjama linais, ir šiaip žy
mus dirvų kiekis pavedama 
linų ukiui. Tik čia trukdė 
ir trukdo nemokėjimas 
naujai sėjamuose plotuose 
apdirbti linų pluoštą. Del 
to susidarė žymus kainų 
skirtumas tarp tų vietų ka
me jau iš seno linai sėjami 
ir yra gerai apdirbti, ir tų 
vietų kame tik dabar pra-

dėta sėti. Vis del to reikia 
konstatuoti faktas kad li
nų ūkis sparčiai plečiasi, 
apimdamas ne tik stambes
nius ir vidutinius ukius, bet 
ir griaunasi Į smulkųjį ūkį. 
Imta susirūpinti ir su pa
čiu apdirbimu.

Kiek kitaip eina pieninių 
darbas. Nežiūrint smarkios 
agitacijos, pieninės ūkinin
kų masėse rado iš karto 
nedaug pritarimo.
Sunki pienininkų pradžia

Pienininkams teko pra
dėti visai nauji dirvonai 
plėšti. Iš seno Įsivyravu
sios nuomonės kad pieno 
ūkis neteiksiąs naudos, lai
kytasi ir dabar. Karvių lai
kyta tik būtiniems ūkio rei
kalams. Karvės, paprastai, 
blogos, blogos veislės, men
kai maitinamos, ir tuos ku
rie buvo pradėję pieninėms 
statyti pieną, atbaidė. Prie 
to dar prisidėjo blogi ke
liai, neprityrę pienininkai 
ir kitos smulkesnės prieža
stys. Nežiūrint tų visų ap
linkybių, artimesni, stam
besni ir vidutiniai ūkinin

kai pienines palaikė ir pa
juto naudą. Ši atsitiktina 
aplinkybė davė progos pie
ninėms išsilaikyti ir pra
plėsti savo veikimą.

Pieninės daro pažangą
Pieninės per pastarus 

metus padarė žymią pažan
gą. Daug daugiau paga
minta sviesto ir pritraukė 
prie savęs daug didesnį 
skaičių ūkininkų. Dabar 
pas ūkininkus nuomonė jau 
pasikeitė. Pradėta galvoti 

I auginti daugiau karvių, ge- 
i rinti jų veislę ir geriau už- 
I laikant statyti Į pienines 
I pieną. Galvojama kaip nu- 
Į galėti pristatymo kliūtis, 
j Veik niekur nebemano kad 
pieno ūkis neapsimoka, kad 
ir daugumai dar sąlygos 
neleidžia savo norus Įvy
kinti. Žodžiu sakant, pie
no ūkis Žemaičiuose Įleido 
šaknis ir išbujos, o apie su
nykimą jau netenka galvo- 

' ti.
Blogi metai

Šių metų blogas oras su
darė Žemaičiams blogas va
sarojaus perspektivas. Vie

tomis vasarojus buvo neįsė- 
tas, vietomis liko nuo lie
taus pageltęs, palytas. Kai 
kur bulvės supuvo. Linų, 
iš kurių tiek daug laukia
ma ir dedama vilties, apie 
45 nuošimčiai neisėta. Ne
žiūrint tų visų nusiskundi
mų ir aimanavimų, del vė
liau pasitaisiusio oro Že
maitijoj vasarojus bendrai 
liko vidutinis. Žiemkenčiai 
Žemaičiuose visur sulauk
ta geri, net su perteklium. 
Linų daug Įsėta vėliau, to
dėl ir pluoštas žiūrint kas 
met sėjamo ploto didumo, 
veik galės būti lygus praei
tų metų pluoštui.

Žemaičių ūkio ateitis
Žiūrint į sąmoningą savo 

ūkio gerinimą, ūkininkų su
sirūpinimą ir naujų šakų

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City 
Lietuvos Atstovybės Antrašas:

2622 — 16th Street, N. W.
Washington. D. C.

tarpimą, nėra jokios abejo- •: 
nes kad Žemaitijos ūkis j 
kils, vystysis. Jei prie to 
pridėti norą skirstytis Į 
viensėdžius ir norą tvarky
ti ūkį sulyg naujais reika
lavimais, pilnai patvirtina
ma numatomos ateities per
spektivas.

Pr. J—as.

Tel- CHerry 2370 *
P. J. KERŠIS į

j; baigęs Teisių Mokyklą Cumber- j- 
X land Universitete, darbuojas su J. 

Teisių Ofisu advokato
❖ Anderson & Marriott j
J 308 Engineers Bldg. i 

kur su visais teisių reikalais -Į.
••• Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir
X Rusa: draugai kreipdamiesi tu- X 
-Į- rėš teisingą patarnavimą. y

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

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

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

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

10106 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Jeigu jus 
tikrai

norit rūbų Vertybes tai 
ją rasit pas Richman’s

i Dr. E. A. BAILEY |
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į
= 4927 Central Avenue =

Kampas East 55th Street =
Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178 =

= Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose. =
= Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX- =
= Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- =
S rimai dykai. =
-- Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v. =
?llllllllllllilllllIlllllllllllllllllllllll!Hlllllllllllllll!IIIIIIlIllllllllilllllIII!IIIIIIIIIIIIIIIt.^

Add enjoyment to your trip East: or West, 
giving you a delightful break in your journey. 

C&B LINE STEAMERS 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including large, comfort
able staterooms that insure a long night’s -efreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks,- excellent dining room 
service. Courteous attendants. A trip you will long 
remember.

Connections at Buffalo for Niagara Falls, 
Eastern and Canadian Points.

Daily Service May 1st to November 14tb 
Leaving at 9:00 P. M.; Arriving at 7:30 A. M.

Aik your ticket agent or tourist agency 
for tickets via C & B Line.

New Low Fare $4.50 ffi 
K?®D $8.50

AUTOS CARRIED $6.SO AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Strout Pier : : : : Cleveland, Ohio

iiia

— ir žema kaina.

matot šias puikias dra- 
stebites kaip mes galim 
tokią puikią ■ rūšį tiktai

PLOŠČIAE

Box Overkotai, Ulsters, Chesterfields, 
Raglans ir Trench modeliai kuriuose 
sudėta tikri stiliai ir patogumas — 
šilti tyros vilnos audiniai rūšies kurią 
tik Richman’s pirkimo išgalės gali už 
šią kainą duoti — puikus overkotai 
visose smulkmenose materijų ir pa
siuvimo. Šimtai naujų audinių ir vi
sose mėgiamose spalvose ir margi
niuose — visokiose mierose ir propor
cijose kas užtikrina jums pritaikymą 
materijų ir stiliaus kas jums patinka.

SIUTAI
Kiekvienas garnitorius musų milži
niškame krovinyje rodo sąžiningą ir 
tikrą darbą patyrusių darbininkų ku
rie yra savininkais $6,000,000.00 akci
jų šiame biznyje. Čionai jus matysit 
didesnę įvairybę naujų stilių ir naujų 
materijų, už vieną kainą, ką daugu
ma krautuvių turi už aukštesnes kai
nas — vieneiliai arba dvieiliai siutai 
su visokais atlapais — worsteds, cas- 
simeres, twists ir cheviots visokiose 
pageidaujamose spalvose ir pavyz
džiuose — visokiose mierose ploniems, 
reguliariams, trumpiems ir pilniems 
vyrams.

darni apie vertybę mes 
kalbam apie viską kas prisi

deda jūsų patenkinimui—vėliau- 
sis stilius, geros rūšies materijos, 
atsakantis pasiuvimas, ilgas ne
šiojimas

Kada 
panas ir 
parduot 
už $22.50 atminkit jog tas gali
ma tik kad mes siuvam patys di
džiausioj pasaulyj siuvykloj; di
delėm daugybėm perkam mate
rijas už pinigus; parduodam juos 
tiesiog jums be tarpininko pelno.

Kiekvienas siutas, plosčius 
arba tuxedo siutas pasirin

kime, viena kaina

Dvi Milžiniškos Cleveland© Krautuvės
725 Euclid Ave. Prospectand Ontario

■Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare
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Gerb. Spragilo Kelione
po Lietuvą

(Tąsa.)

Po pietų gerb. Redakto
rius vėl išeina link Birutes 
kalno, eina pajūriu, jsiren-
gęs maudymosi kostiume. 
Ties Birutes kalnu uždrau
sta žmonėms maudytis, bet 
butų ir pertoli eiti, maudy
nės gi yra ties pačiu mies
teliu ir yilomis.

Eidamas, ties kalnu ma
tė juroje gusarus maudant 
savo arklius, ir patys vyrai 
maudėsi.

Dar toliau į pietus, ma 
tėsi kerdžius suginęs savo 
bandą Į vandenį išmaudyti. 
Jurose šiandien matėsi ke
letas žvejų valčių.

Redaktorius ant Birutos 
kalno nelipo, bet apėjo jo 
visas plačias apielinkes ir 
išžiurinėjo pušynus, apsuk
damas pati kalną prie jo 
apačios. Šiandien jau ra
do iš visų pusių kur tik bu
vo praminta takeliai Į kal
ną lipti, per medžius užtie
stas spygliuotas vielas, ką 
padarė Liet. Pagražinimo 
Draugija, saugodama kalną 
nuo gedimo. Žmonės neina 
tam tikrai padarytu taku 
bet kaip veršiai lipa kur 
užsimano.

Gintarai Žydų Rankose
Rugp. 14 d. Apsiniaukę. 

Einam į Palangos miesteli 
pirkt gintaro. . Palangoj jo 
parduotuvių yra daug, bet 
visos krautuvės Žydų ran
kose. Kad nors viena ne
tyčia butų pasitaikius būti 
Lietuvių. Pardavėjai seni 
Žydai, ir yra jaunų Žydu
kų baigusių aukštesnius 
mokslus, kurie labai taisyk- 
liškai Lietuviškai kalba.

Žiuri Į gintaro prekybą 
ir galvoji sau: visa Lietu
va dėvi gintaro karolius ir 
naudoja šiaip daiktus, ir 
per metų metus suvažiuo
dami Amerikiečiai išperka 
jo už tūkstančius dolarių, 
ir viskas nueina į Žydų ki- 
šenius....

Kiek patyrėm, gintaras 
vasarą pabranginamas ke-

Kun. M. Vaitkus kitokio 
tipo, ir kaipo poetas dau
giau fantastiškas, jautrus, 
bet taipgi gyvas, kalbus ir 
plačių pažiūrų žmogus. Vi
dutinio amžiaus.

Kun. Prapuolenis užsi
prašė mus ir p. Vencienę ir 
Kun. Vaitkų už poros die
nų pas save ant “krupni
ko”.

Romano Tragedijos 
Istorija

Palangoj esant, matėme 
tuos takus, tą gatvę, tą tvo
rą ir tą namą kur įvyko 
Dr. Brundzos-Romano tra
gedija — kur vaikštinėjo, 
gyveno ir buvo nušautas 
Dr. Brundza už Romanie- 
?.ės viliojimą.

Dar ir dabar, du metai po 
to, kas kalba, pasakoja kad 
Dr. Brundza buvo labai 
gražus vyras, jaunas, apie 
35 metų, išmintingas, ga
bus, na, žinoma, ir romam 
tingas. Kiek mergelių apie 
jį svajojo, naktelių nemi
go.... Bet tik viena Ro
manienė jam į širdį įstri
go.

, Viena ypata, kuri Palan
goj tuo laiku gyveno ir tu
rėjo artimą pažintį su Ro
manais ir Brundza, papa
sakojo ką žinojo sekančiai:

“Romanai tarp savęs ne • 
sutiko, net pešėsi, ir buvo 
tekis atsitikimas - kad Kau
ne per langą šokdama, pa
sišalinimui nuo Romano 
žiaurumo, Romanienė susi
žeidė. Jai pašaukta gydy
tojas, ir pasitaikė būti Dr. 
Brundza. Taip jiedu susi
pažino, susidraugavo ir su
simylėjo. Jis mokėjo ne
laimėje patekusią moteriš
ką paguosti, jai užjausti.

“Moteris išgijo, bet už
simezgė tarp jų meilė, ii 
jiedu slaptai susieidavo, iki 
patyrė Romanas. Tada jis 
savo žmoną išsiuntė Ame-

vas, vikrus, šposingas ir 
daug žinantis. Jis karo lai
ku . gyveno Romoj, ir visu 
savo ilgu gyvenimo bėgiu 
daug svieto matęs.
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stovėjo savo vilos kieme
pas tvorą ir laukė kada pa
prastu laiku Brundza pra
eis. Tai buvo 2 vai. po pie
tų. Kaip tik Brundza su 
kitu vyru praėjo pro Ro
mano šalį, Romanas palei
do šuvius iš dviejų revolve
rių, tuomi nianydamas iš
vyti sau iš kėlio savo žmo
nos jaunikį if' paskui lai
mingai su jai gyventi....

“Dr. Brundza .puolėsi, at
gal prie šoviko, dar norėjo 
atimt revolverį, bet roma
nas ėmė šaudyt iš kito, ir 
Brundza pralaimėjo.... Jis 
už tvoros pasilaikydamas 
skubinai bėgo į artimą na
mą kur buvo gydykla,
nedabėgęs sukrito ir mirė 

“Dr. Brundza buvo vis

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

liariopai, nes daug pirkėjų 
suvažiuoja.

Po pietų išlydim Chica- 
gietę p-lę Žilvičiutę į Pary
žių. Ji iš ten keliaus Ita
lijon, Ispanijon ir dar ki
tur, paskui tik gryš Ame
rikon.

Pavakare einam į sve
čius pas p. Venienę, žino
mą Amerikietę veikėją iš 
apie dešimts metų atgal, 
kuri gryžo Lietuvon su Dr. 
Vencium septyni metai at
gal. Dabar Dr. Vencius gy
vena Brooklyne, ji žada ir
gi parvažiuoti.

Poni Vencienė gelbėjo 
Kun. Pralotai Prapuoleniui 
(autoriui “Lenkų Apaštala
vimas Lietuvoje”) rinkti 
aukų įtaisymui Palangos 
bažnyčios aukštam bokš
tui laikrodžio. Atsilankė 
ten Plar. Prapuolenis ir ži
nomas poetas Kun. M. Vait
kus, su kuriais susipažinom.

Pral. Prapuolenis senas, 
apie 70 metų žmogus, Pa
langoj klebonaująs, bet gy-

riikon (ji gimus Amerikoje, 
Lowell, Mass., 'po tėvais Uš- 
kuraitė), manydamas taip 
jų romansą suardyti ir kad 
ji užmirštų Brundzą.

“Už poros metų ji gryžo, 
bet matyt jiedu vedė slap
tą susirašinėjimą, nes gry
žo tik labiau vienas kito pa
siilgę.

“Romanui ir biznis nesi
sekė gerai, taigi jis buvo 
rūpesčių sugraužtas. Su 
žmona ne kaip sugyveno ir 
pąsimetinėdavo. Buvo jau 
sutarę persiskirti, vaiką iš
siuntė pas jos tėvus Ame
rikon. Bet po to vėl Ro
manas pradėjo kalbinti ją 
gryžti ir su juo gyventi. Ji 
nesutikus, sakius mylinti 
Brundzą ir nieko bendro su 
Romanu nenorinti turėti.

I

“Pora metų atgal, vasa
rų gyvenant Palangoj, Ro
manas buvo savo viloj, pro 
kurią tankiai praeidinė- 
davo Dr. Brundza, nes toj 
pat gatvėj toliau gyveno. 
Tragedijos dieną, Romanas

PROFESSOR NOODLEaukščio, gelbėjimas skęs
tančių, ir ,tt. Merginų len
ktynėse plaukime laimėjo 
viena Kaunietė skautė.

V akare Kurhauze kon- 
kur pasirodo p-lė 

Antanina Dambrauskaitė, 
St. Šimkaus konservatori-

bet i certas,

tiek narsus ir mirė kaipo įjos mokinė Klaipėdoje, 
tokis, nes peršautas dar ko-j Publika ją sutiko nepa- 
vojo su savo užpuoliku. Ro- { prastai entuziastiškai, šį 
manas gi niekšas tuomi jog vakarą jau nebuvo Orento, 
šaudė kaipo bailys iš užpa- bet Rusas dainininkas vis 
kalio, o ne kaip-vyras su-j dar daly vauja.
sifikęs savo oponentą akis! Kuomet atvažiavom į
į akį....”

Taip romantingos ypatos 
apibudina Brundza ir Ro
maną, nors Brundzos dar
bas skaitosi nusikaltimu 
prieš viešą dorą.

Po to, suprantama, Ro
manas tapo suimtas; Brun
dza iškilmingai palaidotas. 
Romanienė liko viena, vy
ras gavo šešis metus kalėji
mo.

Palanga yral ištįesų ro- 
mantinga vieta ir tik- tas’ 
neromansuoja kuris neno
ri. Teko girdėti kad ir mu
sų gyvenamoj viloj būvu..;; 
meiliška tragedija, šovi- 
mas ar nušovimas, prieš 
pora metų, tik nesiteiravau 
apie smulkmenas.

Juros Skautų šventė
Rugp. 15 d. Apie pora 

savaičių liko iki apleisim 
Lietuvą, ir pradeda imti 
baimė nejaugi dabar reiks

' Klaipėdą pirmą sykį, p-lę 
Dambrauskaitę teko maty- 

i ti Klaipėdoj, nuėjus vieną 
vakarą su Klaipėdos guber
natoriaus spaudos referen
tu p. Dėdele į kavinę.

P-lė Dambrauskaitė, taip 
'buvo'publikos mėgiama kad 
'grafa'š Tiškevičius 'vis pai
šydavo ją pasilikti dainuoti 
ir ji dainavo kas vakaras 
ištisas dvi; savaites.

Daug yra norinčių būti 
dainininkėmis artistėmis, 
bet kaip tarp tų pašauktų 
mažai išrinktų taip ir ai- 
ristų tarpe. P-lė Dambrau
skaitė yra viena ' is išrink
tųjų kuri savu laiku užims 
žymią vietą Lietuvos ope
roje. Dar jauna, vos 20 
metų 'konservatorijos mo- j 
kine, bet aiškiai parodė sa-l 
vo dainavimo ypatybes, ir 
kuomet visai jas ištobulins 
ji taps ilgiems laikąms žy-

• mi figūra musų operoje.
Ji turi stiprų dramatinį 

sopraną ir tokioms rolėms 
subudavota.

Jos tėvas buvo Amerikoj 
virš 20 metų, gryžo apie 5 
metai atgal, gyveno New 
Haven, Conn. Dabar gy
vena Šiauliuose, turi pasi
statę puikų namą. Būda
mi vėliau Šiauliuose pas 
juos apsilankėm.

Išvažiuojant iš Kauno, 
p-lė Dambrauskaitė Įstoja 
į Kauno konservatoriją, bet 

i už ją kilo varžytinės tarp 
Klaipėdos ir Kauno kon
servatorijų, nes Klaipėda 
neteko žymiausios savo mo- 
kinės-dainininkės.

(Bus daugiau)

— Mister Policman, pasakyk 
man kas Clevelancle siuva pui
kiausius rudeninius ploščius, 
žieminius siutus ir overkotus?

— Nagi ar nežinai: tai K. 
E. Yochus, geriausias Lietuvis 
siuvėjas, pas kurį siuvasi visi 
sportininkai, Komaras ir kiti.

—o—o—
Ateina žiema, užsisteliuokit 

sau reikalingų drapanų, siuva
me papigintomis kainomis.

Taipgi perdirbame moteriš
kus kailinius ir valome ir pro- 
si.jame visokias drapanas.

6907 Superior Ave.

^Ihoujfh. he has 

money now

the flames get

wed, t/ou’ll learn.
So don’t Re vexed,1 
my maiden sweet,, 
if you. don’t suffer 
from the heat!

(Prof. Noodle

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Polish

DO THREE floor clean
ing jobs in one opera
tion—dust, clean, pol
ish with the improved 
triangular O-Cedar 

., Polish Mop. Get one. 
H Prices, 75c, §1, §1.25.

Lietuvą apleisti ir gryž
ti....

Einant į pajūrį maudytis, 
Žiūrim musų tiltas rėdomas 
berželiais,' vėliavomis, prie 
ko tai ruošiamasi: Paiy- • 
rėm kad tai bus. Lietuvos 
Juros Skautų šventė. Vą- 
jetųmano, sirgdamas žmo
gus ir tai norėtum matyti.

Apie .4 valandą šventė ir 
prasideda. Ant tilto, .ku
ris kaip sakiau, labai ilgas, 
o juroj esantis galas užsi
sukę į šiaurę kaip raidės L 
apačia, groja kariškas or
kestras,. renkasi žmonės, ir 
einam mes pamatyt. Rei
kia užsimokėt pora litų jei 
nori nueit į patį galą kur 
visi išpuošimai, kur muzi
ka ir kur gali plaukimus ir 
plaukikes net pačiupinėti. 
Mat, jurų skautai nėra kas 
kita kaip tik jauni vyrai iv 
panelės apsipratę su van- 
denais. Tai buvo jų įvai
rus nardymai, lenktynės po 
vandenį, išėmimas daiktų iš, 
gilumos, šokimas iš didelio1

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

PENKTADIENĮ
s Lapkričio 16 <L

Rengia Charles Marotta
PUBLIC AUDITORIUM §

Pradžia 8 vai. vakare. £

HANS BAUER su JACK GROVER
GANSON su ALELIUNU

E? GOVORČIN su TOFALO LT

— Tikietai po $1 ir $1.50.
Parsiduoda “Dirvoje”.
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Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygiena, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausiu 
merginos sveikutes daly
ku yra užlaikyti sistemos 
na tu ra Ii f u n k c i j a v i m ą.

“Reikia žiūrėti valgi ir 
normali manktšymą. E.t 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujok nes jis 
nesumaišo normaliu kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštu kelios dienos pir
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokiu suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti' nujol.

£or 
over

3S years
ozisaces for

vWJ’

BakisigiPewder
(double acting)

USE LESS 
than of high sliced brands
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkėse
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

z!=----------—u------------.........................................................— -•—
Atvyksta 104 metų “jau- šeimyninė tragedija. Po 

nikaitis”.

EKSTRA!
ALELIUNAS SU GANSO

NU PENKTADIENĮ
Nepaprasta naujiena: šį 

penktadienį miesto audito
rijoj įvyksta imtynės Jack 
Gansono su K. Aleliunu iš 
Pittšburgo. Aleliunas ma
žai Clevelande žinomas, nes 
jis dabar nedaug imtynė-

Dabar gi spausdina plakatus 
ir leidžia tiek pinigo bereikalo 
pasišmeižimams, kuomet tekių 
šmeižtų jokis laikraštis nepri
ima. Jis plakatuose prie baž
nyčios šlykščiausią nusmerkia 
jo imtynių rengėjus, ir vis, lyg 
varlė prieš jautį pusdamasis, 
neužmiršta pasigirt jog jis ga
lįs mane, Komarą, Sarpalių ir 
Šimkų paguldyti į pusę valan
dos laiko.

Brolau Požėla, kam tau rei
kėtų kabintis prie žmonių ir 
organizacijų ir šmeižti jas? 
kam tau girtis kad gali mane 
ir visus kitus paguldyti paeiliui 
į pusvalandį laiko? kam tau 
spausdinėt plakatus ir pas baž
nyčias dalinti? Jei esi sportas 
ristikas, ir aš esu 
turi daugel draugų kaip Cleve
lande taip ir Chicagoj kurie už 

no jog tu esi 
geriausių Lietuvių 

turiu drau- 
katras iš 

imtikas — 
sutinki už- 

norus

cagą švilpaudamas, tūkstančiu 
dolarių turtingesnis.

Na, Požėla su savo visais 
agentais, aš laukiu nuo jusn 
sportiško atsakymo, ir jeigu 
nieko negirdėsiu nuo tavęs li
tavo agentų per mėnesį laiko 
tai norėsiu kad visi Lietuviai 
žinotų jog tu ir tavo agentai 
yra kaip davatkos: tik ant 
gatvių kampų pletkavoja, ple
pa ir žmonių vardus teršia.

Savo atsakymą gali parašy- d__ ____  _____ o
ti man tiesiog arba per laik-1 mis užsiėmė, lavinosi bek
raščius paskelbti, tik ne prie suotjs 0 kaipo boksininkas 
bažnyčios plakatus siųsti da-L- iv-1 
linti, nes šventos vietos nieko, a *aOal Vikrus. Jisai 
bendro' su sportu neturi. Ir įstato Gansonui rimtą pa
labinusia visko, reikalauju kad : vojų.
tavo atsakymas butų ne pasi- Aleliunas stovi tarp pir- 
šmeižimas bet pareiškimas jog maeiliu su Komaru, Sarpa- 
sutinki su mamm susikibti I Hum Qansonu ir kitais ge. 
Clevelando miesto auditorijoj.; . T. , . . . ... .

Jack J. GansonasJrais Lietuviais ristikais. Jis 
j su Gansonu stoja į kovą už 
! Lietuvišką čampionatą. Jei 
Į pavyks Gansoną nugalėti 
j Aleliunas reikalaus imty- 
jnių su Komaru.

Jiedu imsis antroj poroj.
Pirmoj poroj bus Govor- 

čin iš Akrono ir Tofalo,
I Graikas.

Hans Bauer imsis su ži
nomu Australijos čampio- 
nu Grover.

Visi šių imtynių vyrai 
sveria po suvirs 200 svarų 
ir yra plačiai Amerikoje ži
nomi stipruoliai.

Lietuviai tikietus iškalno 
gali įsigyti “Dirvos” krau
tuvėj visoms imtynėms.

Ohio valstijoj sekmadie
nį automobilių nelaimėse 
užmušta 14 ypatų, 8 sužei- 

' sta.

. ------- 7-7---—srK
Atidarė Muzikos saię. 

. „ „ . Sekmadienį tapo viešai ati-
mirtinojel daryta puiki miesto Muzi

kos salė, dabudavota prie 
St. Clair galo miesto audi- 

Ta nauja salė tal- 
Ji susekė pins 3000 publikos. Tai yra 

muzikalė salė 
šioje šalyje, kurią savinasi 
miestas. Jokiame kitame 
mieste Amerikoje 
salės neturi. Joje bus lai
koma mažesnieji koncertai.

Clevelandiečiai licijantas Keefauver ir jo 
turės progos susipažinti su žmona randasi i 
104 metų jaunikaičiu, Jur- padėtyje ligoninėje po to 
giu Skinderiu, kuris atvy-! kai jo moteris iš pavydo už- 
ko iš Lietuvos ir dabar su simanė jį nušauti ir paskui torijos. 
artistu S. Pilka lankosi po' pati persišovė, 
kolonijas su savo juokais buk jos vyras su kita no-1 puikiausia 
ir šokiais.

Mokyti žmonės jieško bū
dų sugrąžinimui jaunystės 
penkių, šešių dešimtų' me
tų žmonėms, o Skinderis, 
būdamas jau diedukas to
kiems pasenėliams, jaučia-] 
si vikrus. Ypatinga bus 
pamatyti savo tautos žmo
gų kuris gimė ir augo pirm 
Lenkmečių, pirm spaudos 
uždraudimo, dar kuomet 
Lietuvoje buvo baudžiava. 
Skinderis gyveno tik kele
tu metų po to kai Lietuvą 
trempė garsus Napoleonas 
ir savo jaunystėj matė vi
sas to nelaimingo Francu- 
zų žygio Į Maskvą žymes.

Pilka pastatys komediją 
“Prašalinkit tą Merginą” inic Pykę, Demokratų Mote- 
(matyt kam nors kokia ru organizacijos pirminin- 
nors užsikabina ant spran- kė ir buvus rinkimų tary- 
do....).

Taipgi bus vietinių 
tų koncertas. Apie 
patirsit vėliau.

Ganson© Laiškas
Lapk. 14, 1928. 

Gerbiami Sporto Mylėtojai:
Mažai aš kreipiu domės į 

ypatiškus šmeižimus ir visai 
nenoriu kalbėti ir kitiems ką 
nors užmesti, bet kuomet žmo
gus esi priverstas ginti savo 
ir kitų vardą nuo neteisingų

i’ėjęs pabėgti.

Užmušė kalėjime. Nutei- 
I tas keturiems metams ka
lėjimo, tūlas Nevins iš ker- 

;što nužudė savo kameroje 
i apskrities kalėjime buvusi 
kitą ‘kalinį, kuris tada mie- 

įgojo. Nevins sakė jis ge-]savo

tokie

Padėka Pittsburgiečiams.
Šiuomi išreiškiame padėką 

vienminčiams Pitts-
riau mirs elektriško]’ kėdėj burgiečiams už musu sve- 
negu eis i federal}' kalėji- tingų priėmimą lankantis
mą Atlantoj.

Lietuvių Moterų Klubas 
laikys mėnesinį susirinki
mą pirmadienio vak., Lap
kričio 19 d., 7:30 vai.. O. G. 
Mihelich namuose, 1200 Ad
dison rd. Kalbės Mrs. Ber-

H d.pas juos Lapkr. 10 ir
SLA. 3-čio apskričio kon
certe. Ypač ačiū pp. Ake
laičiams ir Virbickams.

A. Zdanis, A. Žukas, 
F. Dagilaičiutė,

A. Šmigelskis.

Mažins algas. Cleveland© 
miesto Įvairiems tarnauto
jams norima numažint al
gas išvengimui finansinio 
krizio, nes pradėjo pritruk
ti pinigų, 
jog reiks mažinti algas ne 
tik aukštųjų viršininkų bet 
ir šiaip tarnautojų.

į bos narė. Taipgi pasakys 
artis- kelionės Įspūdžius po Lietu- 
dieną va raštininkė Ona Karpa-

Įvičienė. Narės malonėkite
i dalyvauti. Pirm.

Pataisymas. Aprašyme 
apie Moterų Ratelio Hal
loween balių įvykusį pas p. 

... A. M. Praškevičius nebuvo 
Hopkins sako I pažymėta kad tą balių su-

VĖL KIPRO PETRAUS
KO. VANAGAIČIO IR 

OLŠAUSKO REKORDAI
Jau išėjo keli nauji 

lumbia rekordai, tarp 
riti yra Lietuvos operos 
tisto Kipro Petrausko 
dainos:

Oi kas sodai ir
Tris dzienas.

Tai yra liaudies dainos ir 
labai gražios, kurias kiek
vienas norės turėti.

Aš manau jog laikas teisin
gai ir atvirai pakalbėti, bet aš 
nespausdinsiu jokių plakatų ir 
nesiųsiu i Chicagą ar kur ki
tur prie bažnyčios dalinti. Pa
sakysiu tik per laikraščius A- 
mei ikos Lietuvių sporto mylė
toju publikai sekantį.

Pargryžęs šiose dienose iš 
Oklahoma valstijos užeinu į 
“Dirvos” redakciją, randu bu
ll savo draugų sporto mylėto
jų skaitančių plakatus kuriuos 
gavo nuo žmogaus dalinamus 
prie Clevelando Lietuvių baž
nyčios. Perskaičiau ir aš ir 
teiraujuosi kas juos atspausdi
no, bet visi atsako jog niekas 
nežino; kiti dar primetė netei
singai tą negražų darbą vietos 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bui, ką tikrai žinau Klubas 
po garbinga organizacija 
darys ir nepavelys savo 
riams ju-.drankišku darbu 
siimti. Bet tuoj patiriu

ristikas, tu

kal

rengė p. Praškevičiai Mo
terų Ratelio narėms ir jų 
vyrams.

Co- 
ku- 
ar- 
dvi

na- 
už- 
jog 

vienas "Dirvos” zeceris gavo iš 
Chicagos nuo savo draugo iš 
tūlos spaustuvės laišką ir pla
katą tą patį kurie skleidžiama, 
su paaiškinimu kas tą darbą 
daro ir kam.

Pora metų atgal Karolis Po
žėla, dabartinis karčiamninkas 
Chicagoj,e, užpyko ant “Dir- 

redaktoriaus Karpavičiaus 
jis parkvietė į Cleveland^ 

Sarpalių, paskui Šimkų, Koma
rą, o ant galo ir mane ėmė kvie
sti parodyti Clevelando Lietu
viams. Požėla sakė kad Cleve- 
landas “jo miestas” ir kiti ne
turi tiesos čia biznio daryti.

O Clevelandiečiams jau Po
žėlos ristynės pradėjo nusibos-

vos

Visų tautų paroda. Cle
veland Press dienraštis su
manė surengti miesto audi
torijoj visų tautų išdirbi
nių parodą. Nori sutrauk
ti į parodą visas tautas su
nešti kas ką turi iš savo 
šalies rankų darbo. Prie 
to jau prisidėjo Lietuviai 
ir kitos 17 tautų.

Prie parodos bus ir Įvai
rių tautų dainos. Geistina 
butų kad su tomis dainomis 
neišeitų taip kaip buvo va
sarą kuomet Lietuviams 
buvo paskirta diena mieštoj

Bažnyčioj komunistų 
teratura. Ne tik Požėla 
savo plakatais Į bažnyčią 
lenda dalinti, bet protesto- 
nų katedroj ant Euclid avė. 
sekmadieni inėjo tūla Sa- 
rietsky, 18 metų, bene Žy- 
delkaitė, ir eidama per vi
durį pradėjo dalinti komu
nistišką literatūrą. Ji ta
po suimta ir prisipažino 
prie betvarkės kėlimo.

li- 
su

Nori didint eksporto biz
nį. Clevelando ir šiaurinės 
Ohio eksporto biznio vedė
jai turėjo savo konferenci
ją apkalbėjimui būdų padi
dinimui eksporto į kitas ša
lis. Dalyvavo apie 400 vy
lų, kurie išsprendė jogei 
>458.000,000 eksporto biz
nis yra permažai, reikia iš
kasti kaip tą sumą padidin
ti. Clevelande yra daugy
bė didelių išdirbysčių, jos 
užlaiko desėtkus tūkstan
čių darbininkų, kurie netu
ri darbo pilnu laiku. Jeigu 
galima butų padidint eks
portas dalykai butų kito
kie.

PERMAINYMAS
Biblijos Studentų išgul

dymai vietoj nuo 10 iki 12 
ryto bus nuo 2 iki 4 po pie
tų sekmadieniais.

Sekm. Lapkričio 17 d., 
nuo 3 po pietų, kalbės

J. ZAVIŠT 
temoj: “Vainikas Kiekvie- 

vienam Žmogui” 
7017'Z: Superior avė.

(Koloktų ir Įžangos nėra.)

Nušovė žąsis. Medžioto
joj vaikščiodami po laukus 
plink Washington C. H., 

Ohio, nušovė 36 ūkininko 
ėąsis. Dešimts pasiėmė, o 
kitas paliko. Eina tyrinė
jimas ar jie per klaidą pa
laikė namines žąsis už lau
kines ar iš piktumo kad ne
rado laukinių ten kur jos 
nebūna, pasišovė naminių. 
Juk miestų gyventojų yra 
tokių žioplų kad neatskiria 
paršo nuo karvės kada iš
važiuoja į ūkę.

“FOR
‘Garage
“House
“Rooms
“Dirvoje” po 10c.

RENT”
for Rent’ 
for Rent” 
for Rent”
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DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

7805 Superior Avenue
(Superior prie E. 79th Street)

OFISO VALANDOS 
1:30 iki 3:30 po piety 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.
TELEPHONES:

Office: RAndolph 5703 Ros.: KEnmore 1670
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Bet kita naujiena, pirmu 
sykiu išgirsit rekorde dai
nuojant visų mylimą artis
tą J. Olšauską. JĮ tankiai 
girdit koncertuose, bet re-'ti. publika norėjo matyti ir ki- 
korde su Vanagaičiu 
dabar jis daipųoia. 
sudrožė puikiai šias 
rias dainas:

Senas Bernas ir 
Ukvei! (Žydelio bėdos 

maskolium turės but.) 
čir-vir-vir ir

Apynėlis.
Olšauskas taipgi įdaina-! Clevelandiečių priimtas il

su K. Kriaučiunu dainą kau mylinias, c "D:...." ...
Iš rytų šalelės remia.

kito šono to rekordo
K. Kriaučiūno solo
Kam šėrei žirgelį.

Prie to visko, yra naujas 
rekordas armonikos solo su

Panemunės
Plikas kaip tilvikas.

Vėl turėsit 
šventadieniui 
šit “Dirvos:
uos puikius rekordus.

tiktai 
Jiedu I 
ketu-Į

vo

Ant

tave stovi ir 
vienas 
imtikų; taipgi ir aš 
gų, jie nori žinoti 
mudviejų geresnis 
taigi pasakyk ar tu 
gančdinti savo draugų 
ant visados, kaip . aš noriu už
ganėdinti savo ?

Tu galėsi pasidaryti sau ge
ro pinigo Clevelande ir pasiro
dyti savo draugams kad esi ge
resnis už mane. Clevelande 
yra geras imtynių promoteris 
ir yra gera vieta, miesto audi
torija, kur imtynės oficiališkai 
prižiūrimos atletų komisijos, ir 
Clevelandas turi gerus polici- 
jantus, nereikės tau iš Chica
nos vežtis savo draugus iš ta
vo karčiamos kad tave atgin
tų nuo ko nors; yra teisingas 
•efery, ir to nereiks iš Chica- 
jos vežtis ir tau bereikalingai 
5šų prisidaryti; prie to pro- 
noteris užtikrins . tau teisin
giausias išlygas, tik apsispręsk 
r atvažiuok. Ko visados bijo

jai stoti į imtynes miesto au
ditorijoj nors Clevelandiečiai 

eli metai bėdavoja kodėl Ma- 
otta tavęs “nekviečia”?

Dabar, kad mes abu užga
nėdintume savo draugus, eik 
iian, persiimti, brolau Požėla: 
iš padėsiu $500 į Clevelando 
banką ir tu padėk tiek pat, ir 
ieigu tu mane nugalėsi gausi 
5500, o jeigu aš tave nugalė
siu tada aš gausiu tavo pini- 
šus. Apie tiek dar galėsi gau- tikrai paristi dų sykiu peri 
:i atlyginimo nuo įžangos, čia pUSantros valandos ir buk į 
;au, brolau, yra puiki proga ; U . ... , , Tz
kelias minutas pasidaryti apiejk°maias JO bijo, bet Ko-. 
51,000, ir bus daug geriau ne-,maras pasakė kad Vokietis 
gti kur po

VOKIETIS KOMARUI 
NIEKO NEPADARĖ
Komaro imtynės su at

kakliu Vokiečių, Bauer, pe
reitą penktadienį miesto I 
auditorijoj išėjo lygiomis, j 
nes nors Vokietis’dirbo ap
link Komarą kaip laike ka
ro apie Verduną, Komaras 
išliko gyvas ir sveikas. Iš 
savęs Komaras parodė kad 
Vokiečiai nors labai šiau
šiasi prieš Lietuvius, nėra 
tokie smart. Komaras po 
34 minutų sugriebęs išdidų 
Vokietį, nežiūrint jo tau
tiečių patarimo kąsti ir ku
tenti, Bauerą priplojo kai 
lepšę prie matraso.

Kad nebūtų sarmata, an
tru išėjimu Bauer dirbo iš 
visų jiegų ir pasirodė kad 
jis dar gali laikytis ir nėra 
visai lepšys, Komarą par
trenkė po kitų 37 minutų. 
Po to jau baigėsi laikas ir 
imtynės neparodė galutinų 
pasekmių.

Bauer pasigarsino spau
doje kad jis gali Komarą]

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

ius Lietuvius imtlkus.
Požėla, kaip patyriau, pats 

ir per savo agentus, siuntinėjo 
i Clevekuidą šmeižiančius laiš- 

j kus ant Sarpaliaus, bet tas nie- 
I ko negelbėjo: publika Sarpalių 

. Tą patį darė ant Ko
maro ir Šimkaus, o dabar pra
dėjo ir prie manęs kabinėtis, 

į primetinčjimus daryti ir šmei
žti per savo kaimynę “Vilnį’’ ir 

I plakatais, kam aš irgi buvau 
li- 

o “Dirva” mane 
. Požėla labai norėjo kad 
imčiau su juo vienaip už- 

j metinčti ir šmeižti “Dirvą” ir 
jos vedėjus.

Neteisingas prirodinėjimas
Požėlos plakatuose buvo pri- 

I pasakota kad aš susidėjęs su 
j “Dirva” ir L. D. L. D. drau
gija kuomet rengėm pikniką 
Rugp. 16 d., ir rengėm žinoda
mi jog Požėla į tą pikniką ne- 

I pribus, bet garsinom norėdam1 
Clevelandiečius “sumulkinti” ir 
“daug pelno pasidaryti”.

A.Š jau rašiau per “Dirvą” 
apie jo prižadėjimą ir nepri- 
’iiivimą ir daugiau neaiškinsiu. 
Gi pats Požėla nieko per jokį 
iaikraštį nemažiau pasiaškini- 
no kodėl jis neatvažiavo į tas 
■mtynes kaip buvo prižadėjęs. 
Tos imtynės buvo jam rengia
mos, ne kam kitam, nes jis su
tiko dalyvauti.

sklepus ristis už

kad mylčjo’

Valcu ir

linksmybės 
jeigu Įsigy- 

krautuvėj ši-

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogią valgyklą. Pu iki] s 
valgiai, manijagus patarnavimas.

C HAS. STONIS

KALĖDŲ DOVANOS
Tik viena dovana tėra kurios pini-r 

gai negali nupirkti, ir tik jus galite 
duoti — tai yra jūsų Fotografija.

Tai yra lengva ir drauginga dovana, 
kuri turi savyje personališkumą — kas 
yra ideališkiausia dovana Kalėdoms.

Niekas kitas taip neatsako, taip ne
pritinka kaip Fotografija.

East 79th St. Photo Studio
A. S. Bartkus 1197 E. 79th St

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Aš niekad 
eitų 
rus, 
au

nereikalavau nuo 
užsistatyti pini-ristikų užsistatyti pini- 

nes kur tik su kokiu bu- 
sustatytas imtis jie visa- 
pribudavo, bet nuo tavęs 

o būtinai turiu reikalauti, nes 
■ieną kartą man sumelavai tai 
langiau netikiu tau.

Atvažiuok. Požėla, tavęs lau
kia Clevelande $1,000, tik pa- 
mk, paguldyk mane ant abie
jų pečių ir važiuok sau i Chi-

I- 4 4'4 44 44444 44
SVARBU VISIEMS 
LIETUVIAMS ŽINOTI

■
 Artinasi laikas ka

da savi nuo savų, 
draugai nuo drau
gų pradės gauti 
dovanas atminčiai 
Kalėdų švenčių ir 
artimųjų bei drau

gų paguodai. Mes užpildėm sa
vo krautuvę įvairiausiais ir tinka
miausiais Kalėdų dovanoms graž- 
daikčiais. Didelis pasirinkimas dei
mantų visokios rūšies ir prieinamo
mis kainomis. Laikrodžių, Laikro

dėlių (Wrist Watch), Rašomų plun
ksnų • garantuotų ant visados; viso
kių stalinių setų (Silverware), Rą
žančių, Kryželių, Toilet Setų, Elek- 
trikinių prosų geriausio išdirbinio, 
ir daugybė visokių dalykėlių nau
jausios mados.

TAISAU LAIKRODŽIUS 
Laikrodėlius, Grafofonus, Akinius, 
visokius žiedus, geltonus šliubinius 
žiedus padarau baltais, įdedu dei
mantus ir kitokius graždaikčius.

Per daug metų patyręs savo pra
ktikoj, atlieku darbą geriausia ir 
teisingiausia ir už viską pilnai at
sakau.

Maloniai kviečiu visus senus pa
žystamus ir nepažystamus, draugus 
ir naujus kostumerius.

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

ft44’44444 4'444
Lietuviška Agentūra

; Pirkimo ir pąrdavimo namų, 
; lotų, farmų. Mainoma namus į 
; farmas ir farmas į miestų na- 
; mus, Turiu pigių bargenų. Ta;- 
f pat esu generališku agentu ap- 

draudos (insurance). Lietuviai, 
turinti kokius reikalus šioje 
linkmėje, prašomi visuomet at
sikreipti pas mane, o busit už
ganėdinti mano' patarnavimu.

Ben Rakauskas
6712 Wade Park Ave.

Cleveland, Ohio.' 
j . Telef. . Pennsylvania . 1481.. |

bereikalo giriasi. Ateis dar 
laikas. ...

Gansonas gerai pasirodė
Šiose imtynėse dalyvavo 

du Lietuviai. Antras, Jack 
Ganson, ėmėsi su Rusu, Ju
lius Voznuk. Tai smarkus 
ir atkaklus vyras, labai vi
krus ir piktas. Gansonas į

po keliolikos minutų pagul-i ? 
dė. Jiedu ėmėsi antroj po- * 
i'oj. I |

Pirmoj poroj ritosi Oscar Į |

H O ROSEDALE ©i 
Dry Cleaning Go.: 

Rand. 7906 ]
C. F. PETRAITIS, Prop. •

Kohl su Frank Noewer, iš-i g 6702 Superior Avė., 
ėjo lygiomis. '
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Paskutinis prieš Adventus gražus Teatras

MOTINOS MEILĖ
Trijų veiksmų Melodrama, stato scenoje

LIET. VYČIŲ 25-TA KUOPA

Sekm. Lapkričio-Nov. 18, 1928
LIETUVIŲ SALĖJ, 6835 Superior avė.

Durys atdaros nuo 4:30 po pietų, programo pra
džia 6 vak.

Įžanga 75c. ir 50c. Ant šokių 35c.

Programe dalyvaus jaunos pianistės: R. Grei
čiūtė, A. Sudauskiutė, bus deklamacijų, dialo
gų ir kitokių pamarginimų. šokiams gros 
J. Luizos Orkestras.

Kviečia L. VYČIŲ 25-TA KUOPA.
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