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DAR APIE LAIVO 
TRAGEDIJA

New York. — Laivo Ves- 
tris kapitonas nuskendo sy
kiu su laivu. Jis jautėsi 
kaltas už tą tragediją ir 
nebandė gelbėtis, sako iš
gelbėtieji žmonės. Su lai
vu nuskendo ir radio ope
ratorius, kuris pasiliko su

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Charleroi, Pa. — Monon
gahela klonyje anglies iš
kasimas per pereitas dvi 
savaites sumažėjo 20 nuoš. 
Anglis irgi turėjus atpigti.

Kalifornijos apelsinų, ci
trinų ir kitų rukščių vaisių 
augintojai šįmet turėjo ne
paprastą derlių ir surink'; 
už tai $130,000,000. Parda
vėjai už juos gaus $248,- 
112,618.

Pranašauja automobilių 
karą. Vienas 'biznio žino
vas pranašauja kad 1929 
metais automobilių bus pri
daryta perviršis ir galės 
prasidėti išdirbėjų karas.

Per metus automobiliaf iš
perkama apie 4,000,000, o 
jų gali būti pagaminta apie 
7,000,000. Tas privers iš
dirbėjus mušti kainas vie
nas už kito.

Naujos Anglijos audiny- 
čios, žymi Amerikos indus
trija, priėjo beveik prie kri- 
zio ir ruošiasi prašyti val-

j TURĖS MIRTI BENT 
250,000 ŽMONIŲ1

Pekinas. — Chinijai už
eina didžiausias istorijoje 
badas šią žiemą ir pavasa
ri. Iš 'visų konsulaturų, pa
siuntinybių ir misijų pra
nešimai sako jog 'badu tu
rės mirti apie 250,000 gy
ventojų.

Nekuriose srityse buvo 
dideli neužderėjimai ir po- 
tviniai, bet didelė blėdis pa
likta plėšikų ir kareivių, 
kurie atėmė grūdus nepa
likdami nei sėklai.

Plėšikai veikia gausiai po 
7 provincijas ir šimtai kai-} 
mų ir miestelių tapo visiš-! 
gai aptuštinti.

Valdžia ir kitų šalių ko
mitetai imasi badaujančiais■ 
rūpintis, bet negalės visus 
išmaitinti.

NUŽUDYTA 100 KOMU
NISTŲ

Hongkong, Chinija. — 
Nacionalistų kovose su ko
munistais Šektong mieste 
užmušta 100 komunistų ir 
200 suimta.

KIEK CIRKULIUOJA
PINIGŲ

Suv. Valstijose šiuo tar
pu cirkuliacijoj yra $4,807,- 
736,465, arba po $40.46 nuo 
galvos kiekvienam gyven
tojui, kurių priskaitoma Į 
118,839,000?

IŠPLĖŠĖ TURTINGĄ 
KAPĄ

Pekinas. — Banditai už
puolė ir išplėšė buvusios 
Chinų imperatorienės kapą 
ir išnešė $30,000,000 vertės 
skarbo sykiu ten palaidoto. 
Imperatorienės grabas bu
vo išklotas aukso siūlais ke
leto colių storio eilėmis, iš
sagstytas perlais, ji buvo 
išrėdyta perlais ir deiman
tais; prie jos paguldyta au
ksinės Buddos stovylos ver
tės pusės milijono dolarių 
ir sukrauta daugybė kito
kių brangenybių. Dabar 
tas kapas rasta išplėštas.

savo aparatu, nepasitrauk
damas nuo jo.

Laivas nuskendo apsiver- 
'sdamas ant vieno šono. Ka- 
,da sukrito žmonės į vande
nį, kapitonas buvo matyt 
stovįs ant viršaus ir skęs
tąs su grimzdančiu laivu. 
Vienas prie jo buvęs pasa- 
žieris ragino kapitoną gel
bėtis, bet jis nesijudino.

Ant laivo buvo 129 pasa- 
žieriai ir 199 darbininkų. 
Išgelbėta 60 pasažierių ir 
154 darbininkai, viso 214. 
Dingę 69 pasažieriai ir 45 
darbininkai, viso 114. Dar 
daug lavonų nesurankiota.

POPIEŽIUS PEIKIA 
MOTERŲ SPORTĄ
Bažnyčia per ilgus laikus 

j kontroliavo viską ką žmo- 
Igus darė, valgė, ir tt. Bet 
j jau tas išėjo iš mados. Da- 
i bar dar popiežius skelbia 
jog merginoms nepritinka 
rodytis viešai sportiškuose 
žaisluose ir nori kad tas 
butų nedaleidžiama. Mat, 
Italijos valdžia ruošia kitą 
metą visuotinus žaislus Ro
moj, ką popiežius nori su
laikyti.

Žinios iš Lietuvos

VOKIETIJOS-RUSIJOS 
ORO LINIJA 

Karaliaučius. — Vokieti- 
jos-Rusijos oro linija vei
kianti tarp Berlino ir Mas
kvos daro gerą biznį. Per 
Gegužės, Birželio ir Liepos

BOLŠEVIKAI “SVEIKI
NO” HOOVERĮ

Palo Alto, Cal. — Išplau
kiant naujai išrinktam pre
zidentui Hoover į pietų A- 
meriką, “išlydėti” jį atvy
ko ir bolševikai, kurie ne
šiojo raudonus užrašus su 
smerkimu “imperializmo” 
šaukiančius “Šalin Ameri
kos imperializmas”. Poli
cija pasiėmė tris vyrus ir 
dvi moteris ir nusivedė.

KAIP TOLI ŽIURI 
ATE ITIN .

Pennsylvania geležinke
lių kompanija pasiimdama 
elektrizuoti 1,300 mylių li
nijos ir praleisti $100,000.- 
000 tam tikslui, pasirodo 
kaip toli žiuri į ateitį. Ji 
ruošiasi aprūpinti tinkamu 
susisiekimu New Yorką ik 
apielinkes, kas bus reika
linga dar už 20 metų. Už 
tiek laiko kaip spėja New 
Yorkas turės 30,000,000 gy
ventojų.

Elektra varomais trauki
niais galės pergabenti pre
kių 100 nuoš. daugiau negu 
dabai'.

IŠBOMBARDAVO KIAU
ŠINIAIS VOKIEČIŲ

Klaipėda. — Lietuviai ne
galėdami pakęsti kad kino 
teatruose rodomi paveiks
lai turi tiktai Vokiškus pa
rašus, pereitą sekmadienį 
subombardavo kiaušiniais 
sceną ir iki policija pribu
vo išbėgiojo. Valdžia senai 
jau ragina teatrų savinin
kus įvesti ir Lietuviškus 
parašus, bet jie, būdami 
Vokiečiai, sako kad Klaipė
doj Lietuvių nesą ir nesi
stengė parašus Lietuviškai 
pridėti.

RUMANIJA IŠVEJA
VENGRUS

Iš Transylvanijos, kurią
džios pagalbos tokiu pat 
budu kaip planuojama gel
bėti Amerikos ūkiai, kurie 
žymiai smunka.

New Bedford, Mass., at
sibuvo audinyčių savininkų 
ir Naujos Anglijos kongre
so atstovi; konferencija iš
dėstymui dalyko.

Amerikos Darbo Federa
cija ruošiasi prie padvigu- 
binimo savo narių skaičiaus 
1929 metų bėgiu. Tokį obal- 
sį ir tikslą priėmė šių metų 
konvencijoj New Orleans 
mieste. Rugp. pabaigoj šį
met Federacija turėjo apie 
tris milijonus narių.

Berlinas. — Komunistų 
atakas valdžios ir pasikėsi
nimas suardyti dabartinį 
ministerių kabinetą už tai 
kad valdžia nieko nedarius 
Ruhro distrikto metalurgi
jos darbininkų lokaute ne
pasisekė. Komunistai at
stovai norėjo išbalsuoti vy
riausybei “nepasitikėjimą”, 
•bet nepasisekė. Norėjo pa
naikint dabartinę valdišką 
taikymo mašineriją, bet ir 
tame balsavime negavo ga
na šalininkų.

Užsimušė 6 lakūnai. Su 
karišku orlaiviu Texas val
stijoj užsimušė šeši kariš
ki lakūnai.

JURU LIŪTŲ KAILŲ 
PREKYBA

Seattle, Wash. — Vaka
ruose nuo Alaskos yra sala 
Pribilov vadinama, kur au
ginama po Amerikos val
džios globa jurų liūtai ir jų 
kailiai parduodama bran
giems kailiniams. Šįmet iš 
tų kailių surinkta virš mi
lijonas dolarių ir ūkės ver
tė pakilo virš pora milijo
nų dolarių.

Šią vasarą užmušta ir nu
lupta kailiai 31,098 liūtų. 
Pereitą šimtmetį tų jurų 
liūtų buvo tenai apie pen
ki milijonai, bet kada pra
dėta be atsargos juos žu
dyti, jų skaičius sumažėjo 
1911 metais iki 250,000. Ta
da valdžia uždėjo ant jų sa
vo kontrolę ir užžiuri jų ne 
tik žudymą bet ir veisimąsi.

PELIŲ IR ŽIURKIŲ 
ŪKIS

Anglijoj yra ūkis kur au
ginama apie 50,000 pelių ir 
žiurkių visokių spalvų. Jos 
auginama moksliškiems ty
rinėjimams.

mėnesius pralakstė 236,900 
mylių, kuomet pernai per 
tą pat laiką pralakstė tik 
199,950 mylių. Pasažierių 
pergabenta 1,171 tų trijų 
mėnesių laiku, pernai tuo 
pat laiku tik 892.

valdo Rumanija, valdžia iš
veja 650,000 Vengrų, kurie | 
ten buvo tik užmauda ir Į 
nenori klausyti Rumanų. .

VĖL POTVINIAI
Kansas City, Kan. — Po 

ilgų lietų pietvakarinėse 
valstijose patvino upės pa
darydamos daug nuostolių 
ir prigėrė keliolika žmonių. 
Pabėgę iš savo namų gy
ventojai užklupti šalčio ir 
sniego kenčia ir reikalauja 
greitos pagalbos.

Los Angeles, Cal. .— Vy
ras matydamas kad jo mo
teris pradėjo rūkyti, grie
bęs revolverį ją peršovė ir 
pats nusišovė.

SPROGO PRANCŪZŲ 
AMUNICIJOS DIRB

TUVĖ
Paryžius. — Prie Vin

cennes miesto sprogo amu
nicijos dirbtuvė kurioj bū
va gaminama išimtinai ka
ro ginklai ir šoviniai Fran- 

armijai. Septyni už
mušta ir virš 20 sužeista.

mo-! cuzų

MOKINIMAS VAIKŲ 
TAUPYTI

New York. — Keturi mi
lijonai pradinių mokyklų 
mokinių šioje šalyje nuo 
•įvedimo taupymo per
kyklas sistemos keli metai 
atgal, sudėjo į bankus net 
$26,000,000. 14,000 bankų 
pasitarnauja tokiam tiks
lui. Nuošimčių už tą su
mą vaikai gaus $947,610, 
19.5 nuoš. daugiau negu 
metai pirmiau.

ORLAIVIAI GABENA Iš 
MEDŽIOKLĖS

Iš Yakutsko į Irkutską, 
Sibire, orlaiviiu pergaben
tą daug lapių, 1,700 mylių 
kelio, į 48 valandas, kas ro
gėmis arba kitaip truktų 
keletą savaičių.

Nuteista automobilių va
gys. Indianapolis, Ind., nu
teista 15 automobilių vagių 
kurie vogdavo iš Clevelan- 
do ir kitur brangius auto- 
mobilus. Tarp vagių ran
dasi keli buvę Ku klukserių 
vadai.

STATO MILŽINIŠKĄ 
LAIVĄ

Londonas. — Anglija de
da desperatiškas pastangas 
palaikyti savo viršenybę 
jurose. Belfaste, Airijoje, 
laivų budavojimo stotyje, 
dirbdinama milžiniškas lai- 
vas, kurio darbas varoma 
patylomis. Tai busiąs di
džiausias pasaulyje garlai
vis, vardas busiąs “Ocea
nic”, 60,000 tonų didumo. 
Kainuos apie $30,000,000 ir 
savo puikumu ir greitumu 
imsiąs viršų ant visų kitų 
šalių puikiausių laivų.

DEMOKRATAI ŽIURI 
Į 1932 METUS

New York. — Atkakliau
sia. partijų kova pasibaigė, 
Demokratai palinkėjo Hoc- 
veriui geros kloties prezi
dentaujant, ir nors Repub- 
likonai garsiai skelbia jog 
su 1928 metais Demokratų 
partija suiro ir pabaigė sa
vo dienas, Demokratai žiu
ri jau į 1932 metus kuomet 
vėl bus prezidento rinki
mai, žiuri stiprių partijos 
vadų ir ką statys kandidą 
tu ant prezidento.

Smith daugiau nekandi
datuos į jokią valdišką vie
tą, bet taipgi rūpinasi savo 
partijos likimu.

Bernas Nužudė Ūkininką, 
Mylėdamas Jo Žmoną 
Prieš kurį laiką ant vieš

kelio Daukšai-JMariampoiė . 
Daukšų kaimo laukuose ra
sta nužudytas ir apiplėštas' 
ūkininkas Kazys Neverau- 
skas iš Amališkių kaimo, 
Padovinių valsčiaus.

Jis, pasiėmęs 300 litų, ke-: 
lėtą centnerių kviečių iri 
akselinę mašiną pataisyti, 
išvažiavo lį Mariampolę. I 
Atlikęs reikalus tą pačią} 
dieną gryžo namon ir 4 ki-j 
lometre nuo namų ant vieš
kelio prie Plynių ir Dauk
šų kaimų laukuose buvo 
nežinomo piktadario užpul
tas, apiplėštas ii' nužudy
tas.

Nužudymo vietoj rasta, 
matyt žmogžudžio paliktos, 
vyriškos klumpės. Klum
pės ir vyriškų kojų pėdsa 
kai padėjo išaiškinti k?. 1 
žmogžudystę papildė Anta
nas Markevičius, 24 met į 
tarnas, iš anskto susitaręs 
su Neverausko žmona, Ma
gde, kad paveldėtų Neve
rausko turtą ir paskui ap
sivestų su ja.

Markevičius ir Neverau- 
kienė suimti ii- kaltais pri
sipažino. “L.Ž.'

'kurie nakties metu pjauna 
} paliktus lauke, nors ir ge- 
j rausius, arklius. Nulupę 
Įcdą parduoda.
■ Mat, arklių pas mus va- 
; giliai neturi kur parduoti.
■ Arklį parduodant reikalau- 
Ijama arklio pasas, bet odą 
parduodant nereikia. Tu
rėtų ir tas būti padaryta 
užkirtimui kelio tam dar- 

: bui.
Spalių 24 d. naktį Biržų 

v., Aulių sodžiaus gyvento
jui M. Kregždei buvo iš lau- 

. ko paimti arkliai, pavesti 
kiek toliau į krumus, pa
pjauti ir nulupta oda.

Tokiuose bloguose me
tuose ūkininkų netekti po
ros arklių reiškia kilpa ant 
kaklo. ‘ “L.Ž.”

Buenos Aires, Argentina. 
Villa Maria distrikte, užė
jus smarkiai vėtrai, išnai
kinta laukuose 75,000 tonu 
pasėtų javų.

AUDROS EUROPOJ
Londonas. — Pereitos sa

vaitės pabaigoj siaučiant 
audroms Europos vande- 
nuose ir ant sausžemio pa
daryta milžiniški nuosto
liai, žuvo apie 100 žmonių.

Anglijoj žuvo apie 25 ir 
keliolikos neranda; Pran
cūzijoj žuvo 12, Holandijoj 
12 ir kitose šalyse dikčiai.

Norvegijoje čiepijimasi 
nuo rauplių nėra priversti
nas, bet, sako, nevalia bal
suoti tiems kurie neįsičie- 
piję-

Nubaudė už Ginklų 
Laikymą

Savu laiku policija Klai
pėdoj rado slaptus ginklų 
sandėlius. Klaipėdos karo 
komendantas nubaudė pil. 
Eglyną už laikymą slapto 
ginklų sandėlio D ra verno j 
3,000, už tokį pat sandėlį 
Nidoj nubaudė pil. Bendi- 
ką 1,000 litų. Nubaustieji 
bausmes užmokėjo.

Priekulėj už ginklų san
dėlio laikymą nubaudė pil. 
Pšepylą irgi 3,000 litų. Jis 
komendanto nutarimą ape
liavo krašto apsaugos mi- 
nisteriui. “L.Ž.”

Pjauna Arklius, Lupa 
Odas

Nežinia kokių priežasčių 
delei, paskutiniu laiku pra
dėjo Lietuvoje atsirasti ši
tokių nešvarių darbų pelni- 
jimui sau kokį centą. At
siranda pav. tokių žmonių

Klaipėdos Krašte
Rugpjūčio mėn. Klaipė

dos krašte užregistruota 
šie atsitikimai:

Didelių vagysčių 35 
mažų 146
gaisrų 15
užmušimų įvyko 16 
suimta žmonių 86 
kratų padaryta 179 
viso nusikaltimų 690 
Klaipėdos krašte per pir

mus tris šių metų mėnesius 
įvyko 193 vedybos, pernai 
tuo pat laiku buvo 213 ve
dybų.

Gimė 770 kūdikiai (per
nai 796), mirė 557 kūdikiai 
(pernai .569). Pernai tuo 
laiku buvo 37 vaikai dau
giau gimę negu įnirę, šįmet 
jau liko 219 vaikų daugiau 
negu mirė.

Nuo pradžios šių metų 
klaipėdos uostan buvo at
plaukę 578 laivai, jų talpa 
325,166 tonai, pernai tuo 
pat laiku buvo atplaukę 

! 571 laibas su 299,154 tonais I 7
į įtalpos.

Per Rugpjūčio mėnesį į 
Klaipėdos uostą įvežta vi- 

' šokių prekių: anglies, ge
ležies, išdirbinių, žemės u- 
kio mašinų, cemento, trąšų 
ir kt. 73,301 tonas. Pernai 

į tuo pat mėnesiu įvežta 73.- 
400 tonų įvairių prekių.

Šįmet per Klaipėdą įvež
ta prekių už 16,263,420 li
tų. ‘ L.Ž.

Darbo Rūmai
Kaunas. — Vidaus reika

lų ministerija renka mede- 
gą taip vadinamų Darbo 
Rūmų įstatymui. Šiuose 
rūmuose bus ginama darbi
ninkų ir amatninkų intere
sai.

Gydytojai Lietuvoje
Lietuvoje yra 488 medi

cinos gydytojai (Latvijoje 
1,216); dantų gydytojų ir 
dantistų — 273; veterina
rijos gydytojų — 76; far
macijos magistrų — 1; pro
vizorių padėjėjų — 448.



Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Koncertas. Lapkričio 11 
d. LMD. salėje atsibuvo S. 
L. A. 3-čio Apskričio vaka
ras. Vakarą pradėjo P. 
Pivaronas su maža kalbc- 
ir perstatė p-lę A. Akelai- 
tytę, Apskričio sekretorę, 
vesti programą.

Programas prasidėjo nuo 
mažiausios smuikininkės, 
Rajackaitės, prie jos buvo 
sekanti kiti smuikininkai: 
Poviliuniutė, Virbiekutis, 
Savickutis, Česnukas ir Ra- 
manauskutis.

Pianistės sekė: Virbic- 
kiutė, Česniutė, Rukiutė-, 
Želviutė, Baltrušaitu k as, 
Lelioniutė ir Rajauskiutė

Šokikės: Poviliuniutė ir 
Plukiutė.

Solistės, Liepiutė, Plukiu
tė, Lelioniutė, Sadauskas ir 
A. Zdanis iš Clevelando.

Nusižudė. Rosa Mileo, 
52 m., nuo Island avė. Sto
we township, nusišovė iš 
revolverio. Jos sveikata bu
vo sunykus.

Anglies žinovų suvažiavi
mas. čia prasidėjo suva
žiavimas 2,000 anglies ži
novų, Carnegie Technologi
jos institute. Dalyvauja ir 
iš Europos delegatai..

Iš jų kalbi] paaiški kad 
beveik kasdien iš anglies 

[kas nors naujo išrandama 
[padaryti. Anglis nėra tik 
kuras kaip seniau buvo. Iš 

! jo ateityje bus daroma ga
zolinas, trąšos, aliejai, elek
tros spėka, gazas, alkoho
lis ir tūkstančiai ehemika- 
lių produktų kuomet kiti 
šaltiniai išsibaigs.

Mirė nuo gazo. Joe Zat- 
ko ir jo žmona, 634 Recten-

SO. SUPERIOR, WIS.

Persišovė medžioklėj. D. 
Kazlauską, išėjus medžiok
lėn, patiko nelaimė: nešda
masis užtaisytą šautuvą jis 
pargriuvo eidamas per ge
ležinkelio bėgius ir šautu
vui iššovus jis mirtinai su
sižeidė. Nuvežtas ligoni
nėn dar pagyveno 18 va
landų ir po sunkių kančių 
mirė Lapkričio 6 d.

Palaidotas katalikiškose 
kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis. Velionis turėjo 
48 metus amžiaus, paliko 
moterį su penkiais vaikais.

Kas norėtų platesnių ži
nių apie jį atsišaukite:

Kastas Grikepelis, 
5517 Oakes avė.

So. Superior, Wis.

lai jie mane kaltina, turė
siu gana kantrybės atlai
kyti. Tik žingeidi! iš kur 
jiems to noro imasi prieš 
savo artimą tiek bereika
lingai kalbėti.

Eina gandai buk Vara- 
šius daręs priekaištus ka
talikams Barney Commu 
nity salėje, tas visai netie
sa, jis tiktai mane vieną 
barė, ką gali paliudyt tie 
kurie ten buvo.

J. A. Urbonas.

CHICAGO, ILL.

Visi artistai savo užduo
tis atliko kuopuikiausia, 
kiti net po du ir tris kartus 
išėjo. A. Sadauskas pasi
rodė pirmą kartą LMD. sa
lėj po sugryžimo iš Italijos. 
Jis sudainavo labai puikiai. 
Jam akompanavo L. Sher
man, Lietuviams žinomos 
smuikininkės p. Sabonienės 
brolis.

Deklamacijas sakė Gram- 
biutė ir Varsavičiutė, abi iš 
Ambridge, Pa. Kalbėjo A. 
Žukas iš Clevelando, apie 
SLA. reikalus, taipgi J. K. 
Mažiukna, 3-čio Apsk. pir
mininkas. Abu ragino vi
sus rašytis prie S.L.A., o 
ypač jaunuomenę stoti į 
šią organizaciją.

Cleveland'iečiai dalyvavę 
šie: A. Žukas, A. Zdanis. 
F. Dagilaitytė ir A. Šmi- 
gelskis.

Programo pabaigoj, p. 
Gramba išjojo scenon ant 
širmo žirgo, iš ko publika 
turėjo puikaus juoko.

Vakaras puikiai nusise
kė, publikos buvo pilna sa
lė, visi artistai gerai pasi
rodė. Nedalyvavo tik p. 
Grinienė, kurios giminaitis 
mirė Clevelande ir ji rodos 
turėjo išvažiuoti Į laidotu
ves. Taip pat nelaimė pa
tiko S. Bakaną. rodos petį 
išsinarino ir negalėjo vaka
re dalyvaut, nors jo suruo
šimui daug dirbo.

J. Virbickas.
Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausiu Sportininku.

wald st., Mt. Olivet, rasta 
negyvi, mirę nuo gazo. Mo
telis mirė maudynėje.

Nesvetimoteriauk. Tūlas 
Park, nuo Kenmont avė.. 
Mt. Lebanon, nupirko savo 
pačiai automobilį, ir už ke
lių dienų vakare pamatė ją 
su kitu vaikinu važinėjan
tis. Pasiėmęs policijantą 
vyras nuvažiavo Į 'vietą kur 
matė savo pačią su jauni
kiu sustojant, ir jaunikį 
sumušė. Jaunikis teisme 
dar turėjo užsimokėt $50 
pabaudos.

Tardymas nesibaigia. Fe
derates valdžios atstovai vis 
tardo policijos skandalą su 
šmugelninkais, kurie išvien 
varė biznį degtinės platini
me tarp pardavėjų. Tar
doma 47 policijos viršinin
kai ir šiaip žymus asmens. 
Policija, sako liudininkai, 
vertė slaptus degtinės par
davėjus imti degtinę tik iš 
jų, o jei neims bus perse
kiojami, ir buvo, iki daly
kas išėjo aikštėn.

Nužudyta mergina. New 
Castle, Pa. — Netoli čia 
atrasta prie upelio nužudy
ta 16 metų amžiaus mergi
na, Emma Alley, jos galva 
buvo sudaužyta ir nusiko- 
rus nuo krantelio. Medžio
tojai taip ją atrado. Mer
gina paėjo iš Syrijonų tė
vų. Sakoma kad ji buvo 
išvežta ’ automobiliu pasiva
žinėti ir nužudyta ištvirkė
lių vyrukų.

ANSONIA, CONN.

Vanagaičio atsilankymas. 
Lapkričio 9 ir 11 d. “Mar
gučio” redaktorius komp. 
A. Vanagaitis su M. Yoza- 
vitu laikė čia savo “prakal
bas” ir koncertą. Abu va
karu publikos buvo pilna 
salė, o ar ji buvo patenkin
ta nereikia rašyti, nes visi 
kurie Vanagaičio vakaruo
se buvo tą gerai žino, o ku
rie nebuvo privalo būtinai 
atsilankyti.

Svečiai viešėjo per tris 
dienas pas Kun. Jankaus
ką, taipgi aplankė žymes
nius musų veikėjus, po to 
iškeliavo Bostono linkui.

A. Slavinskas.

DAYTON, OHIO

Kalėdų 
Ekskursijos j 
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 Chcrbourgo)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

Šią specialę ekskursiją šiuo laiku asmeniškai vadovauja
Mr .L. T. Dugan, United States Line atstovas Clevelande

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivu
S. S. GEORGE WASHINGTON

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

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Schare.
. .Sugrįžimui leidimus (Re-entry Permits) visi nepiliečiai turite 
įsigyti nevėliau kaip 30 dienu prieš išvažiuosent.

Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentą, arba rašyk

United States Lines
Hotel Cleveland Big. Cleveland <15 Broadway, New York City

Mano žodis prie nesiisi- 
□ratinio tarp vietos Lietu
vių. Aš buvau paėmęs sa- 
’ę rengti SLA. 105-tos kuo
jos baliui, bet man atrodė 
kuopos valdybos nuospren
dis pabrangint įžangą u; 
mažus vaikus kuriuos tė
vai atsiveda į balių, žalin
gas. Nors aiškinau kad už 
tai publika gali užsirustint 
bet kiti valdybos nariai sa
kė: jeigu Lietuviams atro
dys perbrangu mokėti už 
vaikus lai neina į balių, jų 
vieton ateis svetimtaučiai. 
Man žinant kad musų ka
talikai nori rengti balių aš 
.ii' perleidau salę jiems. Bet 
SLA. 105-tos kuopos valdy
ba užprotestavo ir atsiėmė 
salę atgal ir rengė balių 27 
d. Spalių kuopos vardu. Ka
talikai tada, gavę salę ki
tur, rengė irgi balių tą pat 
vakarą. Abu baliai rodos 
gerai pavyko ir tas nesusi
pratimas turėtu būti baig
tas, kaipo nenaudingas. Bet 
kur tau: mano draugai tau
tiečiai pradėjo mane ata
kuoti ir leisti visokius ker
što gandus, net tokius pra
simanymus buk aš suorga
nizavęs musų katalikus boi
kotuoti Lietuvius biznie
rius. Tačiau ar aš taip da
riau* nei vienas negali liu
dyti ir neparodo liudytojų. 
Tokio darbo aš niekad ne
daliau ir nedarysiu, nes 
visi Lietuviai man yra ge
ri, ir tikiu kad ir katalikai 
tokiu blogu darbu neužsi- 
imdinės. Tiktai mano drau
gai tautiečiai norėdami ap- 
juodint mane paleido to
kius gandus.

Jeigu kam tinka toks už
sipuldinėjimas ant žmonių

BALTIMORE, MD.

Vakarienė. Lapk. 11 d. 
Šv. Alfonso parapijos salėj 
atsibuvo puiki vakarienė ir 
šokiai, parengti Liet. Mo
terų Sąjungos, parapijos 
naudai. Laikę vakarienės 
buvo, pasakyta keletas pra- 
kalbėlių. Kalbėjo klebonas 
Kun. J. Lietuvninkas, kvie
tė visus prie vienybės, per 
Lietuvių vienybę, sakė, bus 
atgauta Vilnius, ir tt. To
liau, ragino parapijoms lei
sti savo vaikus į parapiji
nę mokyklą, nurodydamas 
kad jose Lietuvių jaunimas 
išmoksta savo kalbos ir iš- 
gelbstimas nuo ištautėjimo.

Po jo kalbėjo jaunas dar 
nesenai į kunigus įšvęstas. 
Kun. Medelis, kuris sakė 
kad jo kaipo kunigo parei
ga nesikišti į politiką, jam. 
sakė, yra lygus draugai p?.- 
rapijonaį ir tautiečiai, bil; 
tik Lietuviai ir nori dirbt' 
tautinį darbą. Visi jam 
trukšmingaį plojo, o tas 
reiškia kad Lietuviai nori 
bendrai dirbti, tik lai ku 
nigai nesikiša į politiką.

Trečias Įkalbėjo Ą. Kure- 
laitis, tik jo kalba buvo 
sunku nugirsti.

Klubo balius. Tą pačią 
dieną Pirmas Lietuvių Re- 
publikonų Klubas turėjo 
surengęs Lietuvių salėje 
taip vadinamus pietus ir 
šokius, kurie tęsėsi nuo I 
po pietų iki 2 v. ryto. Ka
dangi šis „klubas yra politi
nis, į pietus buvo atsilankę 
keletas aukštų valdininkų 
kurių tarpe ir vienas Lie
tuvis, Dr. V. F. Laukaitis 
Laike vakarienės pasakyt: 
keletas Lietuviškų ir Ang 
liškų kalbų. Taipgi sūdai 
nuota Lietuvos ir Ameriko. 
himnai, K. Andriekus pa 
dainavo solo. Svečių daly 
vavo apie pora šimtų ir vi
si buvo patenkinti klubie- 
čių vaišingumu.

Radviliškietis

Ligoninės pašventinimas. 
Lapkričio 4 d. tapo pašven
tinta Lietuvių Šv. Kryžiaus 
ligoninė. Iškilmės buvo ne
paprastos Lietuvių gyveni
me. Jas plačiai aprašė An
glų spauda ir nufotografa
vo kino filmose. Menama 
jog dalyvavo apie 50,000 
žmonių.

Apie 12 valandą prasidė
jo minių suėjimas prie li
goninės, ir už pusvalandžio 
jau prisigrūsti nebuvo ga
lima. Draugijos atvyko su 
demonstracijomis, savo vė
liavas nešinos, ir ore plevė
savo vėliavų miškas. Po 
demonstracijos, laukta at
vykstant Kardinolo Mun
delein, kuris atvažiavo tre
čią valandą, laimindamas 
šonais išsirikiavusius žmo
nes. Prie ligoninės durų 
didžiulis vyrų choras, A. 
Pociui diriguojant, galingai 
užtraukė kardinolo pasiti- 
kimui giesmę. Ligoninėje 
jį pasitiko vienuolės.

Asistuojant vietos Lietu
viams kunigams, kardino
las apėjo visą ligoninę, pa
šventino visus kambarius.

Vėl rinkta aukos ir su
rinkta keli tūkstančiai do- 
larių.

Iki šiolei surinkta apie 
$17,000, ir nors tai yra ne
maža suma, bet toli gražu 
jos dar neužtenka. Vajus 
varomas toliau ir visi Lie
tuviai kviečiami į talką.

Šv. Kr. Liet. Ligoninės 
Fondo antrašas yra: 2423 
VV. Masquette road, Chica
go, Ill.

Naujausi Rekordai
Šiose dienose Columbia Pho

nograph Co. išleido sekančius 
gražius Lietuviškus rekordus, 
kuriuos kiekvienas norės turė
ti :

Kalėdiniai:
“Šventoji Naktis” — I ir II 

dalis.
Įdainavo pragarsėjęs Brookly- 
no Lietuvių Trubadurų kvarte
tas. To pat kvarteto antras re
kordas, irgi Kalėdinis:

“Rami Naktis” ir 
“Tyliąją Naktį”.

Naujos gražios polkos šios:
Vilniaus Polka ir 
Petronėlės Polka 

(abi su dainavimu)

Trys
Priedai

Magdės Polka ir 
Medžiotojo Valcas

Visus šiuos įgrajino Mahano- 
jaus Lietuviškas Mainerių Or
kestras.

Šešupės Bangos, Polka, ir 
Puiki Porelė, Polka

ŠĮ rekordą Įgrojo Lietuvių Tau
tiškas Orkestras.

Kti Rekordai:
Vanagaičio ir Olšausko dvi 

gražios dainos:
‘TJkvei” (žydas eina į vaiską) 

ir “Senas Bernas”
“Čir-vir-vir” ir “Apynėlis”

Norėdami linksmų dainų nūsi- 
pirkit šiuos du gražius Vana- 
gaičio-Olšausko rekordus.

“DIRVA’
<>820 Superior Av. Cleveland, O.

.... .....

KALĖDŲ EKSKURSIJA
I LIETUVA
Puikiausiu Grcitlaiviu

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

o iš ten gelžkeliu i Kauną

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu— 
ir busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes, pasivažinėsit rogėmis, ramiai pra- 

isit ilgus žiemos vakarus giminių 
Ekskursiją veda

Cunard Linijos

ir draugų būryje, 
žinomas visuomenės darbuotojas 
Lietuvių Skyriaus Viršininkas

Pijus B u kš n a i t i s

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

BERENGARIA.... Gruodžio

MAURETANIA. .

AQUITANIA.. Vasario

Užsisakykite vietas ir klauskite 
čiausioje musų agentūroje arba

CUNARD
1022 Chester Ave.

Sausio 4

Vasario 16

Kovo 1

paaiškinimų ar- 
rašykit mums:

LINE
Cleveland, Ohio

-’O h ■r ‘ ' L

puikus nauji patogumo 
nesanti jokiame kitame

automobilyje . . . visi lošianti savo
dalį dideliame reikalavime visoje
šalyje naujų Buįck

Prie jo nepaprasto gražumo — prie ste
bėtinai gero veikimo — Sidabrinių Su
kaktuvių Buick duoda patogumą ir pą- 
rankumą ko nerastuinet jokiame 'kita
me automobilyje.

Nauja stumdoma priešakinė sėdynė — 
naujas eektriškas |..JesaKinio smno va
lymas su dviem valytojai^ — sėdynes 
duoda gana vietos trims suaugusiems

žmonėms — viskas tas su daugybe ki
tokių patogumo priedų sudaro Sidab
rinių Sukaktuvių Buick’ą lengviausiu 
karu pasaulyje važinėjimui ir kėravo- 
jimui.

Naujas Buick pažymi naują epochą — 
naują erą — visais elementais stiliaus, 
patogumo, veikimo.

Sidabrinių Sukaktuvių

Su Fisher Darbo Viršais

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Ohio-Buick Co. 
1900 East 24th St.

The Euclid Ave. Buick Co.
6612 Euclid Avenue 

/
The Hertz Buick Co.

1440 West 25th St.

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Ave.

The Broadway Buick Co.
8401 Broad wav 

4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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DIRVA

PRIEŽASTIS ŠEIMYNŲ IRIMO 
LIETUVOJE

T. M. D. REIKALAI NAUJAS ŽURNALAS

Nekurie Lietuvos rašyto
jai siuntinėja jaunuomenei 
laiškelius su užklausimais: 
Kodėl daugėja šeimynų, sui
rimai? Šis klausimas yra 
labai svarbus, nors daug 
daug laiko jis užims iki jis 
bus nukreiptas geron pusėn,'matas šeimynos laimės. Pa- 
bet dirbant visko galima Pa-mato, kad nė pobūdis, nė pa
siekt. Aš patyrinėjau Rokiš- žiuri nesutenka. Tada vienas 
kio apylinkės 25 šeimynų j antram prikaišioja: “Kogi 
persiskyrimus, ir gavau įsi-į tu kaip velnias pas mane 
tikinimą, kad penkios šei-į lindai?” “O ko tu kaip ra

gana pas mane lindai?”
Panemunėlio parap. yra 

vienas didelis kaimas, kuria
me jaunimas poruojasi tik 
tarpe savęs. Patyrinėjau to 
kaimo 48 šeimynas ir persi
tikrinau, kad jos gyvena tai
kiai. Mat to kaimo jaunimas 
augdamas bendrai, nuo vai
kystės dienų pasižysta vie
nas antro pobūdį, viens an
trą pamyli, o susiporavus 
jau nereik laukt: “Tai pri
prasime”. Kol musų vyrai 
per 50 kilometrų jieškos ku
melės ir priedu žmonos, tolei 
nėra ką ir kalbėt apie lai
mingąsias šeimynas.

P. Kriukelis.

mynos persiskyrė dėl įvairių 
nemorališkų tikslų, o 20 vien 
dėlto kad vienas antro neap
kenčia, vienas antro nemyli, 
vienas ar antras turi nešliu- 
binius mylimus.

Lietuvoj tokios persisky- 
rusios šeimynos vadinama 
paleistuvingomis. Mat dar 
Lietuvoje gyvuoja sena tra
dicija. Šeimynas suriša kuni
gas stula, o ne gamta savo 
įstatymu-meile. Motinos va
ro savo dukreles jod jos ne
liktų senmergėm, o dukre
lės nesipriešindamos eina už 
vyro, turėdamos viltį įsimy
lėt. Neviena mergelė karto
ją: “Ką čia rinksiesi vyrą? 
Juk su visais lygus pagulėji
mas.” Bet po šliubo savo klai 
das pamato, kenčia, verkia, 
o ne išlaikiusi savo širdies 
kančių, puola į kito vyro glė
bį. Šimtai šeimynų yra, ku
rios nėra Persiskyrę, kenčia 
apsirikimo klaidas, 
slaptai ką kitą.

Tokios šeimynos yra ne
laimingos ir jos pirmyn nė 
žingsnio nepažengs. Jų vai
kai lieka be gerų globėjų, o 
jei yra ūkis, tai jis apauga 
usnėmis, nes nėra šeimynos 
nario, kuris dirbtų su ener
gija. Jaunikaitis ar mergelė,

myli
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Gražus Nauji
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su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
i SVEIKINIMAS
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No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ
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No. 3

TROŠKIMAS 
LIETUVOS
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No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

©
©

©

geidulių apimti puola pir
mosios meiles glėbin, ir tu
rėdami priežastį poruojasi 
kad tą kliūtį prašalinus. Ka
da vienas su antru .susivie
nijo, pamatė, kad apsigavo, 
nes Patenkinimas nėra pa-

PASTABUKŪS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“Liet. Žinios” paskelbė 
kad sovietų rojuje, kur nė
ra kitokių laikraščių kaip 
tik komunistiški, valstie
čiai yra varu verčiami im
ti komunistų laikraščius.

Komunistų organai šitą 
faktą pavadina melu, ta
čiau neiškenčia tą neva me
lą nepateisindami ir sako 
jog tame nėra nieko blogo, 
nes laikraščių skaitymas ri
šusi su apšvieta. Bet kad 
kas neprimestų komunistų 
carams varžymą asmens 
laisvės, komunistai šitaip 
raitcui su pateisinimais:

“Arba, daleiskim, tamsus 
žmogus sukėlė trukšmą, 
nuskriaudė kitus, primušė 
ką nors, ar tai butų prasi
žengimas jeigu, vietoj pū
dyti jį kalėjime kelis mė
nesius, jam butų uždėta 
bausmė kelis mėnesius lan
kyti vakarinę mokyklą ir 
paskui užsiprenumc r u o t i 
laikraštį?”

Tai “gudrybė” ir 
gos sukinęjimas.... 
kodėl ten taip nėra? 
komunistų rojuje ne
pūdomi kalėjimuose nekal
ti piliečiai kurie kitaip ma
no, bet dar ir šaudomi, ne 
po vieną bet masėmis?

uode-
Bet 

kodėl 
tiktai
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KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku .......... 12c
Už visus keturis. . . . 24c 

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

©
©
©

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

©

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.©
©©©©©©©©©©©©©

“Margutis” bus $2.
Pabrangs linksmumo ir dai
nų su gaidomis laikraštis 

“MARGUTIS”.
Rašykite tuojau ir siųskite 
$1.00 ir gausite “Marguti” 

per visus metus.
“Margutį” leidžia komp. A. 
Vanagaitis kas mėnuo, su 
muzika, dainomis ir juokais. 
Už 10c stempą galit gauti 
vieną “Margutį” del susipa
žinimo. Reikalaukit tuojau. 
Nuo Sausio 15 d. kaina bus 
$2.00. Skaitykit “Margutį” 
ir busit visados linksmi. Ja
me yra vaikams piano “py- 
selių”, labai lengvų li
žių. Tik už $1 gausit 
“Margučių” į metus.

“ MARGUTIS ” 
3210 S. Halsted St. 

Chicago, Ill.

gra-
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TMD. NARIAI GAUNA 
SVARBIĄ SVEIKATOS 

KNYGĄ
šiose dienose iš TMD. iž

do pasiųsta Dr. J. šliupui 
į Kauną reikalingi pinigai 
už naują svarbią knygą, 
“Hygiena”, arba sveikatos 
mokslas. Taigi smagu pra
nešti kad TMD. nariai ne
užilgo susilauks didelės a- 
pie 400 puslapių knygos, ir 
tai tokios knygos kurią nei 
vienas — nei vyras nei mo
teris — nei katalikas nei 
bolševikas — neatsisakys 
priimti.

Mažai yra knygų musų 
kalboje apie sveikatą, o jų 
visi reikalauja. Patiekda
ma “Hygieną” savo na
riams, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija pasitarnaus labai 
gausiai, o nariai bus paten
kinti, nes už savo ilgą lau
kimą naujos knygos gaus' 
ką nors tikrai verto.

Knyga yra didelė, gausiai 
paveiksluota, parodanti vi
sokius vaizdus surištus su 
sveikata ir žmogaus kunu. 
Jos vertė yra nemažiau $3 
tiesiog perkant, taigi T. M. 
D. nariai gaus knygą bran
gesnę negu jiems pridera 
gauti už savo metinę mo
kestį. Bet jokio ekstra pri- 
mokėjimo nereikės.

Reikalinga dabar kad vi
sos kuopos prisiųstų Cen
tro Sekretoriui savo valdy
bų pilnus antrašus, nes del 
valdybų antrašų neturėji
mo tankiai ir nariai turi 
nukęsti negaudami knygų.

Antras dalykas, reikalin
ga tuoj surinkti iš narių 
užvilktas mokestis. Narys 
neužsimokėjęs už šiuos ir 
už pereitus metus negalės 
“Hygienes” gauti.

Kadangi už šią knygą 
Centras turėjo gana pinigų 
sumokėti, suplaukę nauji 
mokesniai duos progą tuoj 
išleisti ir trečią tomą “Pa
saulio ' Istorijos”.

V. Sirvydas, Sekr. 
193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

“Meno Kultiną” — sa
vaitinis meno kritikos žur
nalas, Nr. 1, Kaunas.

Tai naujas vieno žinomo 
Lietuvos literato sumany
tas ir įkūnytas žurnalas, 
ir galima sakyt vienas iš 
daugelio rimtų žurnalų ku
riuos Lietuvoje bandė leis
ti ir neįstengė. Daug jau 
jų pasirodė ir sustojo, ta
čiau reikia palinkėti šiam 
naujam svečiui geriausios 
kloties, nes jis nors rimtas 
bet išrodo populiariškesnis 
už buvusius kitus, kurių vi- 

Isuomenė neįstengdavo su- 
gromuliuoti, ir patys lei
dėjai negalėdavo išlaikyti.

“Meno Kultūra” yra di
delio formato, gražaus dar
bo, gausiai iliustruotas, 24 
pusi. Pirmame numeryje 
šalip leidėjo “Deklaracijos” 
telpa sekančiu asmenų ras
tai:

Vikt. Pr. — “Teatro Už
rašai”,

P. Galaunės 
Tautodailė”,

A. Jakštas, Iz. Didžiulis 
ir K. Petrauskas rašo an
ketoj apie meną, meno kri
tiką, meno kritikos žurna- 
nalą ir visuomenę.

Jurgis Savickis — “Va
saros Kaitros”,

Ign. šlapelis — “Sąlygos 
Vaizduojamam menui tarp
ti Lietuvoje”,

V. Žadeika — “Istoriniai 
bruožai ir tautiškieji prad
mens musų muzikoje”.

Kronika. Radio.
Iliustracijos ir vinjetės 

taipgi žymesnhi Lietuvos 
dailininkų.

“Meno Kultūros” atsako
muoju redaktorium pasira
šo Ona Pleškevičaitė-Lu- 
bickienė.

Visa bėda iki šiolei buvo 
su Lietuvos rimtais žurna
lais ta kad jie kaip tik pa
sirodydavo tuoj kiekvienas 
bendradarbis stengdavosi 
parodyt savo gabumus — 
ir dėdavo pastangas išrė
dyti savo “stilius” — kaip 
gražiai jie moka menką da
lyką aprašyti. Jeigu žur
nalas ar knyga ims aprašyt 
vertus dalykus ir papras
tais žodžiais, o ne parink
tas saldžiais žodeliais kokį 
niekniekį, jie visada turės 
pasisekimo.

Didelę klaidą darė musų

“Musų

3

dėsnio pasisekimo negu jo 
pirmtakunai.

Fogas, 
Paspartutas 
ir kiti.

Dalyvauja:
Filijas
Jonas
Fiksas

rašytojai užsiveria rašytojo vertybė. 
Reikia spėti iš pirmojo 

Meno Kul-

(Daugiau bus kitame numeryje)

šios gentkartės i 
kad jie rūpinosi ne apie,
KĄ rašyt, bet KAIP. ' numerio

Užtai jų žurnalai susto- turą” ir toliau bus žingei- 
jo ėję, užtai jų knygos pe-'dus žurnalas ir sulauks di- 
lyja arba dulksta ir niekas 
jų nejieško.

Knygą arba žurnalą lei
džiant reikia pirmiausia su
galvot apie KĄ rašyt, kad 
tas kuris skaitys norėtų ir 
geistų žinoti kas parašyt 
ir kitam pasakytų. Tam

GARSINKIS 
“DIRVOJE

MIMWW1 
[dance folio,i

Prenumeratoriai
J. Smith, iš Sutton Bay. 

Ont., Canada, rašo: Pridė
kite ir mane prie “Aro” lei
dėjų. Siunčiu $3.50, iš ku
rių $2.50 už “Dirvą”.

P. P. .Jaras iš Baltimore, 
Md., rašo: Malonėkite pri
imti ir mano dolarj už “Bal
tijos Arą”.

Povilas Vaitkus, Clarks
ville, Pa., rašo: Prisiunčia 
$2, vienas už “Dirvą” pusei 
metų, kitas už knygą “Bal
tijos Aras”.

Stasys Lazauskas, iš Phi
ladelphia, Pa., rašo: Pri
siunčiu $3.00 čekį, už “Dir
vą” ir “Baltijos Arą”.

.Jonas Kubilius, (vietinis, 
atsilankęs užsimokėjo pre
numeratą už “Dirvą” ir $1 
už “Baltijos Arą”.

KAS DAUGIAU? 
užsileiskit!

Nuo Astmos 
Ir Drugio

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 j Frontier Astma Co. 
reikalaujant išmėginimo nietodos, 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kul
ius gyvenate ar kur pagelbos jieš- 
kotc po šį pasaulį, reikalaukite pa
bandymo dykai. Jei jus kenčiate jau 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių lai
kų ir bandėte visokias pagelbas pa
lengvinimui Astmos atakų ir dėl ne
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:

Ne-

Babies St
r ik i š l

KainaNuo visų skirvio i.- vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
"■Iresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

I Containing a choice 
1 collection or the viosi 

, popular Lithuanian

gfipmTo solo
BĮ

Mrs. Winslow*® 
Strup

DO THREE floor clean
ing jobs in one opera
tion—dusi, clean, pol
ish with ilie improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop. Get one. 
Prices, 75c, $1, §1.25.

r * t s ■?-- « -j

Kalėdų Diedukas sako: Dabar laikas siųsti i Lietuvą Kalėdų Dova
nas. — Ateikit i “Dirvos” Agentūrą ypatiškai arba prisiųskit per 

paštą kiek norit kad jie gautų. Atdara iki 8 vai. vakarais.
“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland,
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DIRVA4

KR1ZIS SOVIETU ROJUJE
f^USIJA pergyvena keblų* 

krizį, bet liaudies var-11dymo laikais. Jos buvo la-
gų taure dar nepersipildė bai netinkamos, ypač kenk- 
ir žmonės kenčia. j smingos ūkininkams. Uki-

Jeigu bus išvengta bado 
šią žiemą tai ir sovietų 
valdžia gali tikėtis toliau 
gyvuoti.

Liaudyje didžiausis ne
pasitenkinimas dabartine 
padėčia, bet ką kito ji gali 
galvoti kaip tik apie nusi
kratymą sovietų valdžios. 
Bet komunistai užgniaužę 
viską, prislėgę tuos kurie 
galėtų 'bandyt pasijudinti, 
ir žmonės kenčia iki kan
trybė laiko. Vietomis ap
sireiškė stoka duonos ir 
mužikai kelia riaušes, kas 
sumaišo carų galvas: ar ei
ti mužikus šaudyti ir nu
malšinti, ar imti duoną iš 
tų kurie dar turi ir duoti 
šitiems.... Jeigu šaudys 
alkanuosius gali pradėti vi
suotini sukilimai. Jeigu eis 
atimti iš turinčiųjų tie kels 
lermą.

Slaptai kiek gali, raudo
noji armija atiminėja iš 
kaimiečių javus ir plaka 
mužikus jei bando paslėp-

j ninkai jau iš senų laikų bu- j 
vo pratę nusipirkti reikme
nų šventadieniais, o dabar 
reikėjo gaišuoti šiokią die
ną ir iš kažin kur važiuoti 
jei reikėjo kokio mažniekio 
nusipirkti.

rinė ir teisių santikiavimo 
sutartis. Apart to bus ar
timiausiu laiku pasirašyta 
dar visa eilė kitų sutarčių, 
taipgi protokolas apie jau 
savo laiku beveik priimtą 
susitarimą del vadinamo 
mažo rubežiaus susisieki
mo.

O tūli vis rėkia kad da
bartinė Lietuvos valdžia 
sutartis tik suardė....

'Kaune Išeina Naujas 
Dienraštis

Klaipėdiškio “Liet. Ke- j 
į leivio” redaktorius E. J. j 
jJakužaitis pasitraukė iš to 
Į laikraščio ir persikėlė Kau
nan, kur užėmė vadovybę 
naujai steigiamo dienraščio 
tais pamatais kokiais veda
ma Kaune savaitinis “Mu
sų Rytojus”, kuris sulaukė 
nepaprasto pasisekimo.

Musų karšti “demokra
tizmo principų” gynėjai 
rėkia kam Lietuvoj žmone- 
liaras neduoda balsuoti ir 
rinkti seimo. O čia Ame
rikoje jie, daugumoje, nė
ra piliečiais ir nesistengia 
jais tapti, sunaudojimui sa
vo balso rinkimuose, nors 
šioje šalyje ant visados ap
sigyvenę.

Sutartis su Vokietija
Spalių 30 'd., Berline, už- 

rubežinių reikalų ministe
rijoj, pasirašyta Lietuvių- 
Vokiečių prekybos ir laivi-Į 
ninkvstės sutartis, konsulą- v 7 |

Visame pasaulyj Angliš
ką kalbą vartoja 150,000,- 
000 žmonių, Vokišką apie 
125,000,000 žmonių. Čhinų, 
Indų kalbas vartoja dar di
desnis skaičius, bet jos ne- 
prisiskaito prie kultūriškų 
kalbų.

Palangos Ponaitis
Trijų Veiksmų Komedija K. S. Karpavičius

(Tąsa iš pereito num.)

ANTRAS VEIKSMAS
Vaizdas: Takas miške prie Birutes Kalno. 

Scena 1.
Palangos Ponaitis dairinėjasi, lazdele mo

suodamas, nekantriai vaikštinėdamas. _ 
Ponaitis: Kas tai kad ji dar neatei

na.... Graži mergaitė, ir inteligentiška. 
Net malonu kad taip tyrai Lietuviškai kal
ba, nors Amerikoj gimus ir augus. Tik 
kad kas manęs su ja nepamatytų... (Pau
ža) O, čia kas ateina.... (žiuri dešinėn.)

AMERIKOS KOMUNI
STAS VILNIUJE

ti. Tą pat daro ir mokes
čius rinkdami: neapsako
mi žiaurumai papildoma su 
žmonėmis. Pinigų ir mais
to būtinai reikia turėti mai 
tinti miesto proletarijošius 
ir varyti propagandai už- 
rubežiuose.

Išsmunka žinios jog pra
sideda skilimas tarp 'Rūsti
ir kitų šalių komunistų va
dų už tai kad sovietai ne
pristato gana pinigų rėmi
mui jų pastangų nuverst' 
savo šalių vyriausybes.

Sovietų carai neturi to
kių gerybių kokias skelbia 
Rusijos gyventojams duo
dą. Ateis jiems graži die
nelė kada jų despotizmas 
pasieks galo.

Keičia Lietuvos 
švenčių Įstatymą

Lietuvos vyriausybė su
manė pakeisti švenčių ir 
poilsio Įstatymą. Pakeiti
mas svarbiausia liečia pre
kybos Įstaigas, kurios turi 
būti uždarytos ištisas die
nas tik didžiųjų švenčių 
pirmas dienas. Ki t o m i s 
švenčių dienomis prekybos 
Įstaigos galėsiančios būti 
atidarytos nuo 1 iki 4 vai. 
po pietų. Maisto ir būti
niausių kasdieninio varto
jimo dalykų krautuvės tu
rėsiančios būti uždarytos 
šventomis dienomis tik nuo 
10 iki 1 vai., o šiaip visą 

•dieną galėsiančios būti ati
darytos.

Švenčių Įstatymo pakeiti
mas visapusiai bus naudin
gas. Biznieriams ypač, ne 
paveizdan pereitą vasarą, 
laike didžiosios parodos, jų i 
bizniai turėjo nukentėt per! 
tris dienas būdami uždary
ti. Penktadieni Šv. Petras, i 
krautuvės uždarytos, šeš- į 
tadienį Žydai švenčia; sek-: 
madienis vėl šventa, vėl 
viskas uždaryta.

■Tokias griežtas šventes 
įvedė krikščionys savo val-

RUDUO
Ilgu ir liūdna rudenį yra
Kai lietus šaltas kasdieną byra,
O vėjas švilpdams purto medelius
Ir baigia krėsti nuo jų lapelius.

Saulė nustojo spindulius skleidus, 
Žiemos šešėlis jau glosto veidus; 
Šalna pakando darže gėleles, 
Šaltis nutildė sodne paukštelius.

Jau ežerėlis rūsčiai banguoja, 
Ir girios rūbas gelsta, ruduoja. 
Vai gaila, gaila yr’ vasarėlės. 
Su jos gražumais ir smagumėliais. 

Bet ji prabėgo kaip jaunos dienos, 
Kurių užmiršti negal nei vienas,
Nors gerai žinom jog taip tur būti — 
Kas tiktai gemsta turi ir mirti....

Laputė.

MANO DŽIAUGSMAS
Koks džiaugsmas ima kada man žėri 
Akeles tavo, brangi mergele,■» 
Kokis smagumas matant prieš save 
Malonų, skaistų tavo veidelį....

Smagu, smagu man, net širdį diegia 
Kai skamba tavo jautri dainelė, 
Angelo balsas rodos tik girdis 
Kai girdis tavo švelni kalbelė....

į: sj:

Kas myli auksą, turtus ar garbę, 
Aš myliu savo gražią mergelę.
Kas trokšt’ žemčiūgų ir brangenybių, 
Aš trokštu gauti tik jos širdelę....

Kas džiaugias matant didžias gerybes, 
Aš tik džiaugiuosi josios akelėm, 
Ir jeigu gaunu prie jos prieiti
Ir pabučiuoti josios rankelėm... ■ 

Širdį kutena mintys gausingos 
Jaučiant kad myli mane brangiausi, 
Dieną ir naktį ją apsvajoju, 
Nors nežinau dar ar ją sau gausiu....

Iš brangenybių ką žemė turi 
Jeigu but leista imti dalelę — 
Nieko aš kito imt nenorėčiau
Kaip tik tą tyrą, brangią mergelę....

Adonis.

Scena 2.
Iš dešinės ateina Karosas ir Dielė.

Karosas (mandagiai): Labas, tamis- 
tėle. ... Atsiprašau. Ar tik ne tos Ame
rikietės lauki?.... Patinka, ar ne?....

Ponaitis: Tikrai Įspėjote, nors nema
tau priežasties ponui išsipažinti.

Karosas: Puikų, taip ir reikia. Ir mu
du bandom sueiti į pažintis su kuodaugiau- 
sia Amerikonų. Tik mes taip netaikom 
prie panelių kaip prie ponių. Mudu studi
juojam Amerikiečius.

Ponaitis: Pasitikiu kad ponams tame 
niekas nekliudo....

Karosas: Kalbant apie kliūtis, jų yra 
daug, todėl labai geidžiame su ponu susi
pažinti.... Aš esu Karklėnas, iš užsie
nių reikalų ministerijos, vakarų departa
mento reikalų vedėjas, todėl man svarbu 
ir Amerikiečiai, kurie į tą kategoriją in- 
cina.... O čia ponas Vailokas, mano pri
vatinis sekretorium. Su kuo turime gar
bę susipažinti?

Ponaitis: Jeigu taip reikalinga ponams 
mane pažinti, galiu persistatyti kaipo pa
prastas studentas iš Šiaulių.

Dielė (kumšteli Karosui): Matai, ir jis 
geras paukštis, nes imituoja kitus, taip 
kaip ir mudu....

Karosas (sveikinasi, linkčiodamas): Ma
lonu pažinti. Gal kartais sutarsim bend
rai Amerikiečius studijuot, nes matau po
nas turi tuos pačius interesus link jų kaip 
ir mudu. ... (mirkteli Dielei).

Ponaitis (neramus, žvalgosi): Gal but 
tekius, o gal dar intimiškesnius....

Karosas: Suprantu.... Tik tokiu dar
bu užsiimant reikia būti atsargesniu su 
meile....

Ponaitis: Ponas, tamista visai keistai 
kalbi. Prisipažystu jog nieko nesuprantu.

Karosas: Aš kalbu apie Amerikiečius, 
ir tamistai, kaipo jų “studentui”, gal pa
togiau butų juos studijuoti bendrai su mu
mis, tai yra, pagelbėti mums, o aš, kaipo 
daugiau patyręs, galėčiau tik nurodymus 
duoti, o ponas prieitum ten kur mes kar
tais negalim prilysti....

Dielė (žemai nusilenkdamas Karosui): 
Atsiprašau, Jūsų Ekscelencija, ar su ponu 
studentu kalbate apie dabartį ar apie at
eiti ?

Karosas: Ponas sekretoriau, turiu ta
mistai pareikšti kad be ateities nėra ir da
barties. Jeigu “ponas studentas” sutiks 
bendrai su mumis Amerikiečius “studi
juot”, tikiu kad bus aprūpinta ne tik da
bartis bet ir ateitis....

Ponaitis: Ponai, aš visai nieko nesu
prantu ....

Karosas: Na tai pasiveliju paaiškinti. 
Mudu stengiamės sueiti Į pažintį su kuo- 
daugiausia Amerikiečių, ir pradedam stu
dijas apie jų padėtį, iki viską ištiriam. O 
kada pabaigiam.... (pabaigt negauna).

Dielė (staiga žvilgteri dešinėn, tuoj išsi
traukia laikrodėlį, pažiūri, pribėga prie 
Karoso, kumšteli): Jūsų Ekscelencija, 
mudu būtinai privalome skubėti pas poną 
užsienių reikalų rainisterį, i jo vilią, nes 
tik minutą laiko teturim.... Jis šį vaka
rą išvažiuoja Ženevon į Tautų Sąjungos 
posėdi, turime priimti iš jo visas instruk
cijas. ... (timpteli skubėti).

Karosas (metęs akį dešinėn): Atsipra
šau, ponas, visiškai tą buvau pamiršęs. 
Mes vėl su ponu susitiksim, išsikalbėsim 
plačiau..'..

(Abu skubiai nueina kairėn.)

Scena 3.
Iš dešinės ateina ir praeina, šnairai gra

žiai i Ponaitį pažiurėdamos, Keidė ir 
Rozalija. Jis irgi permeta jas akim.
Rozalija: Ar žinai, Keidy, man patinka 

kai vyrai lazdeles nešiojasi, ia tokia štai 
la; reiks ir savo diedui įtaisyt.

Keidė: Aš irgi laikinu vyrus su lazde 
lėmis. Ale mano Džiovas nei į rankas ne
imtų ....

Rozalija: Mano ims, pamatysi.... (nu
eina abi kairėn.)

Ponaitis (vienas): čia irgi Amerikie
tės... . Vasaros metu, privažiuoja Ame
rikiečių pilna Palanga. Mūsiškiai net pyk 
sta kad per juos pragyvenimas čia pakyla 
Ištiesų gerą vietą tiedu ponai pasirinkt 
Amerikiečiams studijuot.... (Pasikrap 
što sau galvą) Ministerijos tarnautojai... 
Tokių vardų Kaune visai negirdėjau....

Scena 4.
Iš dešinės atsiskubina Ona.

Ponaitis (kepurę nusiimdamas, bučiuo 
damas ranką): Panelė taip skubiai.... 
Kaip panelė jaučiatės? šiandien paneli 
nepaprastai puikiai išrodot....

Ona: Ačiū, tamista.... man rodos a 
ir vakar taip išrodžiau....

Ponaitis: Bet panelė man kasdien pui 
kesnė ir puikesnė daraisi....

Ona: Tamista taip gražiai moki...
] a'š nežinau nei ką atsakyt....
! Ponaitis: Kaip matau, panele, čia kas 
! dien daugiau Amerikiečių atvažiuoja. I 
. dabar dvi ponios pro čia praėjo. Dar ji 
j nebuvo matyt....

Ona: Taip, vakar pribuvo dar ketui 
j musų pažystami....

Ponaitis: Ar taip?.... (Pasimąsto 
I Eiva, panele, toliau nuo tako, nepatogi 
man butų jeigu kas matytų....

Ona: Gerai. Tamista šias vietas žiną 
geriau. Eiva kur bus patogiau.

(Ponaitis paima Onai už rankos ir abi 
nueina artimon kairėn.)

Scena 5.
Sugryžta Karosas ir Dielė.

Karosas: Ar matai kaip puikiai jis t; 
Amerikietę prisiviliojo? Gal mano imi 
tuos mus kaip mudu padarėm Kaune si 
tom dviem varnom (parodo į Keidę ir Ro 
zaliją, kairėn nuėjusias.)

Dielė: Bet gal jam geriau sekasi negi 
tau.... Prasėdėjom pora savaičių kalė 
jime.... Sakiau perdaug antsyk nežiok.

Karosas: Kas praėjo užmiršk.... Čir 
yra gana progų, o ypač jeigu susitarsiu 
su juo bendrai.... Jeigu jis bandys vie 
nas visus apibėgt, pasistengsiu kad pakliu 
tų į policijos nagus! Perjaunas taip pla
čiai naudotis....

Dielė (rodo į dešinę): Žiūrėk kas atei
na....

Karosas (apžiūrėjęs): Tai daugiau A- 
merikiečių.... Tik ko tos 'varnos čia at
skrido, gali mums viską pagadint....

Dielė: Atmink, jeigu tu mane ir dabar 
tik iki kalėjimo davėsi, tai verčiau pasi- 
rišk akmenį po kaklu ir šok nuo tilto....

Karosas: Nebijok.... Anas prietikis 
Kaune buvo mums gera lekcija. Dabar 
imkimės šitų. Vėl užveskim argumentus 
apie Ameriką. Kauno sode iš tų dviejų 
tokiu budu išgavom po $50 už stočių vir
šininkų vietas. Turim patirt ko šitie Lie
tuvoje labiausia geidžia....

(Bus daugiau)

Labai naudingas kiekvienam

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Angliškai-Lietuviškos Kalbos.

18,000 žodžių
l 

Kaina tiktai 65c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Lietuvos i) Latvijos laik
raščiai rašo kad Viln’ųję 
parsidavėlis Plečkaitis ir 
jo sėbrai turėjo pasitarimą 
su vienu Amerikos komu
nistėliu, Žalpių. Zalpis da
lyvavo kominterno tarybo
se Maskvoje, vėliau nuvy
ko Į Minską, kur aplankė 
parsidavėlių Lietuvių ko
munistų lizdą, būtent: Kap
suką, Angarietį, Matulaitį 
ir kitus. Tas Zolpis Min
ske papasakojo apie nepa- 
prastus Lietuvių komunis
tų laimėjimus Amerikoje. 
Gyrėsi kad Lietuvių komu
nistų sekcija Amerikoje už
imanti antrą vietą visų A- 
merikos komunistų tarpe. 
Lietuvių komunistų sekci
ja skaitanti 2,000 narių, 
oraėjusiais metais išleista 
komunistinės litera turo s 
Lietuvių kalba už 25,000 
dolarių, praėjusiais metais 
įvykus Lietuvių komunistų 
konferencija, kurioje daly
davę 370 delegatų atstovau
jančių 70,000 Lietuvių dar
bininkų ....

Šitas Zolpės pasigyrimas 
oarodo kur nueina komu
nistų renkamos aukos: li
teratūrai leisti, o žinoma 
pausdina komunistų spau- 
tuvės, kurios sau labai rie- 
)iai už darbą pasiskaito, 
les jokiu budu Lietuviams 
lėra reikalinga komunisti- 
lės literatūros už $25,000!

Apie atstovavimą 70,000 
Lietuvių darbininkų irgi 
gražiai nusimelavo.

Tik teisybę pasakė kad 
jie Amerikoje niekeno ne
varžomi dirba. Bet tą pa
sigyrė tik tarp aukštesnių 
vadų, o Rusijos miniose 
skleidžiama baisiausi melai 
įpie komunistų persekioji- 
ną, žudynjią, šaudymą, ko- 
•imą ir kitokias komunis- 
;ų kankynes Amerikoje, — 
;uo mat nori sukelti kuo- 
iidžiausią sovietų neapi- 
kantą prieš Ameriką.

Apie tai išsišneko “Dir
vos” redaktoriui viena Ru
sų, kuri nuo Kaukazo per 
Maskvą ir Rygą važiavo į 
Paryžių. Pasikalbėjimas su 
ja bus paduotas gerb. Spra
gilo aprašyme trumpoje at
eityje.

— Kaune nuo 1922 iki 
1927 m. buvo pastatyta 
2356 nauji namai, kas jau 
per save sudarytų pusėti
nai didelį miestą iš apie 
50,000 gyventojų.

7
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
r['AI 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
toms 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 cmales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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DIRVA 5-

(Tąsa)

— Ar' nebijai naktį viena? — staiga 
išsiveržė žodžiai iš Hako lupų.

— Kaip gi galėčiau bijoti.... su ta
vim, Hakai, aš nesu viena....

Galit Įsivaizduoti kaip nudžiugę ir sy
kiu nusigandę jiedu pasijuto.... Hakas 
paėmė ją už rankų ir prašė sėstis šalip 
savęs. Abudu susėdo.

— Kas tave čia vedė, Nida, tokiu lai
ku?

— Neklausk to, nes vargu ir pasaky
ti galėčiau. Bet ko tu čia vaikštinėji, kuo
met turėtum rūpintis apie Astridą, kuri 
apie tave tiek daug rūpinasi ir jau ruo
šiasi prie....

Iš jos žodžių apie Astridą Hakas su
prato kad ši jauna mergaitė jį labai myli, 
nes jos kalboje buvo pavydas ir gerklėje 
net balsas kirtosi....... Jis neturėjo ką
slėpti ir norėjo pasakyti jog tik apie ją 
vieną svajoja: •*

— Nevelyk toms mintims tave var
ginti. Sugryžau aš pas tave, Nida, nors 
sykiu reikėjo gryžti ir pas ją, ir prie jos 
pastojau kad galėčiau būti arti tavęs....

— Bet ji tikrai mano kad tu busi jos 
vyru ir ruošiasi prie vedybų, — pridėjo 
Nida.

— Ką ji mano neuždrausime, bet tu, 
brangi, nemanyk apie tai. Kuomet ateis 
laikas, aš jai pasakysiu kas bus mano mo
terimi .... Pas tave aš gryžau, nes nuo 
to kai tave pamačiau anuomet, svajot ne
nustojau. Buvau tolimose pasvietėse, ap
keliavau Vinlandą manydamas rasti gy
venimą ir tave paimti tenai, bet niekados 
ten jokie kiti žmonės negalės gyventi per 
raudonuosius. Reikėjo man pradėti gy
venimą kitur, ir Astridą pasiūlė man vie
tą. Jei ne ji, aš bučiau radęs ir kitur sau I 
tinkamą užsiėmimą, bet man čia patiko, 
nes busiu prie tavęs....

— Ar gi tu atminei mane taip ilgai, l 
po to ilgo laiko, ir tolybėse būdamas ir ki-' 
tas matydamas? — nuraudus klausė Nida.]

— Taip, Nida.... Tik tau mano akys . 
tada buvo skirtos, tik tave į širdį pirmą, 
kartą savo gyvenime įleidau, ir su tavim [ 
svajonėse nuo to laiko gyvenau. Saulė te
kėjo ir leidosi bet mano mintys ir sapnai 
buvo apie tave. Dienos nyko viena po ki
tos, bet aš tave savo širdyje giliau įsidė
jau.... Nei audros, nei nakties tamsu
ma, nei dienos karšta saulė neišdildė man 
iš akių ir minčių tavo veido. ... Po tavęs! 
pamatymo, aš sapne su tavim buvau Mei- Į 
lės Darže, tarp puikių gėlynų, ir mudu vie
nas kitam pasižadėjom. Tada mudviejų 
sielos buvo susiėjusios ir pažadus padarę.

— Tavo žodžiai kerėja mane, kelia 
man viltis ir ramina skaisčia ateičia.... 
Bet ar Astridą nepakeis tavo kelių? Ji 
gali tau keršyti, įsakyti savo ištikimiems 
vergams tau gyvastį atimti jeigu tu pra
sitartum apie kurią kitą....

— Tas manęs negąsdina ir tu nesirū
pink apie tai, brangi.... — ramino ją jos 
pamylėtas.

“Brangi”.... tas žodelis taip giliai 
puolė jos širdin, kaip giliausiu šuliniu, ir 
ten aidingai atsimušė. Sudiegė jai po kru
tinę, ir mergaitė sunkiai atsiduso....

Jai visai švito ir slinko ant jų nauja 
diena, nyko naktis nusinešdama su savim 
jų tamsią buvusią padėtį — dabar ir ji ir 
jis žinojo vienas kitą ir užtai ramybė jų 
širdyse rado sau vietą.

— Ar neužmirši manęs? — klausė ji, 
.primindama Hako iškeliavimą, kada jiedu 
skyrėsi... . Taip bailai ji tuos žodžius iš
tarė kad rodos butų buvę tūkstantį kartų 
lengviau juos užlaikyti širdyje, vienok jau 
meilė joje iš seno sukurta ruseno, ir ne
buvo galima išlaikyti liepsnų nuo išsiver
žimo.

Griebė ją Hakas į glėbį ir tvirtai su
spaudęs savo rankose jos kūną, karštai 
pabučiavo jos lupas. Vietoj atitraukti sa

vo veidą po tokio sunkaus bučkio, jos ran
kos apsisuko aplink jo kaklą ir ji dar la
biau suspaudė lupas į krūvą, ir bučiavo jį 
dar karščiau negu jis. Tai buvo jos už
tvirtinimas savo didelės meilės prie jo; at
sisveikinimas su juo. Tame bučkyje sy
kiu jautėsi ir kas tokio paslaptingo ar net 
tragingo, ir jeigu kas atsitiks patirsime 
vėliau.

— Atmink, mylimoji, jog aš išsivežu 
širdį kuri ilgėsis tavęs, mintis kurios rū
pinsis apie tave, akis kurios jieškos ta
vęs. ... Neleisk jokiam piktui tau į gal
vą ineiti; užmiršk Astridos Viliones ma
nęs, ir ruoškis ateitim Jei ne čia tai kitui 
kur mudu sau gyvenimą ir laimę rasim...

— Kad tik tas išsipildytų, brangusis 
mano.... — atsidusus tarė Nida.

Ii’ abudu jiedu, vienas kitam rank? 
spausdami, eidami į priešingas puses ir to 
lindamiesi, persiskyrė, nors turėjo sykii 
gryžti j tuos pat namus. Namon parėji 
kitais takais ir jų turbut niekas sodne ne 
matė.

III.
Nidos Dingimas

Nei pati Nida, nei Astridą nei Hakai 
dabar nebūtų spėję ir net pamanę jog at 
sitiks tas kas atsitiko.

Rytą anksti, vos saulei patekėjus, jai 
vyrai laivuose ūžė, ir ruošėsi prie iškelia 
vimo į Baltijos šalis su prekėmis. Suėji 
daugybė juos išlydėti, ir palengva, lyg žą 
sys paskui savo vadą, laivas po laivo tie 
sėsi ilga eilė- į juras. Haką išlydėjo As 
trida ir Nida, bet jau ne ta nubudus mer 
gaitė, o pasitenkinus, pilna vilčių, svajo 
nėse plukanti jaunuolėlė, kuri tačiau savi 
džiaugsmą ir viltis turėjo slėpti giliai šii 
dyje. Mojo jodvi Hakui kuomet jis laiv 
tolinosi nuo kranto — mojo jis jom — ar 
ba jai — ir abidvi buvo patenkintos.

Plaukė jie pakraščiais, sustodami žy 
mesniuose miestuose visu pajūriu, nuo pie 
tų iki rytų, šiaurės ir vakarų, aplankė i 
savo gimtinį kampelį, Lietuvą. Su Žemai 
čiais keitė prekes, pirko ir pardavė ką tu 
rėjo ar reikėjo, ir paskui išplaukė toliau 
visai nepagalvodamas kad jis iš čia būti 
kilęs. Daplaukė ir Gardariką, kur prisimi 
nė iškeliavusią savo augytoją-motiną, Bei 
glą. Vaikščiodamas Naugarde dairinėjo 
si ar nepatėmys jos, nors klausinėt než. 
no j o pas ką. Nerimo, didėjo jo geismą 
vėl ją pamatyti. Juk su ja kaipo motin? 
jis išgyveno didžiausią savo gyvenimo da 
IĮ. Kuri širdis galėtų tą užmiršti. Tačiai 
dabar jau žinojo ko jieško: savo motinos 
augytojos, ir kaipo tokią geidė sueiti, pa 
sipasakoti jai savo prietikius, ypač išreik
šti vieną didelę paslaptį — jog jo širdis 
rado savo parinktąją, jog jis jau įsimylė
jęs, jog jį pamilo gražiausia pasaulyje 
mergelė, kurios visada buna gražiausios 
tam kuris įsimyli.... Bet ir dabar jos 
nerado.

Artinosi ruduo ir jie gryžo atgal.
Kas tuo tarpu dėjosi Roeskilde, arba 

tikriau Astridos namuose? Liūdnas bus 
Hakas, nes sugryžęs neras savo mylimo
sios, savo Nidos, kurią per tris metus šir
dyje nešiojo, keleto dienų bėgiu gavo jos 
meilę, o dabar, po didelių troškimų ją pa
imti sau, turės tuštumą pajusti.... Kas 
nutiko ?

Hakui iškeliavus, Nida tapo dar kito
kia. Iš linksmos ji pasidarė liūdna ir ma
žai sukalbama. Išsyk Astridą ją motiniš
kai guodė, vėliau ėmė kalbinti ir klausinė-j 
ti kame dalykas kad ji vis nelinksma, ir 
išgavo jos palaptį — jog ji Haką myli. ... 
Ir dar iškvošė jog Plakas ją myli ir žada 
gryžęs vesti.... mat, neišlaikė jos jauna 
siela ir ji turėjo pasisakyti savo paslaptis, 
ir Astridą ėmėsi darbo. Surado jai vyrą, 
gerai jį apdovanojo, ir privertė Nidą tap
ti jo moteria.... Kas jai Nidos likimas: 
juk ji paprasta mergaitė, jos vieton rasi

sau kitą tarnę, ir gerai apsirūpino kad Ni
da butų kuotoliausia išvežta, o kai Plakas 
jos nesueis ir užmirš....

Mergaitę paėmė vienas Danų salos 
— Falster — viršininkas, senyvas, žiaurus 
vyras. Tenai tai Hakas jos tikrai neras 
ir jis liks jai, manė sau Astridą. Nabagu- 
tė, ten išgabenta, pradėjo savo nelaisvės 
dienas, savo ašarų gyvenimą, netikėdama 
ar bus jai iš to koks išėjimas.

Laukė Astridą Hako gryžtant su liūd
na žinia, o jis skubėjo atgal, su viena min- 
čia — apie savo Nidą, kurią paims už mo
terį, ar kam patiks ar ne....

Kuomet jo laivas pristojo krašto, Ha
kas išlipo ir jį patiko Astridą, bet dabai 
su kita palydove, kuri nebuvo nei graži 
nei taip puošni kaip buvo Nida. Suprato 
bene Astridą jog anos gražumas Haką pa
viliojo....

mis ištiko: musų geroji Nida nusižiūrė
jo kokį ten jurų bastūną ir vieną dieną 
išsileido su juo jo keliais ir nuo to nieko 
apie ją negirdėjau....

Kaip jautėsi Plakas tuos žodžius iš
girdęs vargu kas suprasit kurie savo gy
venime tokio prietikio neturėjot. Suvai
tojo jo širdis, akys pasriuvo ašaromis, žo
džiai užkimo, ir jis nežinojo ar bėgti atgal 
į laivą, ar į vandenį šokti, ar griebus į sa
vo tvirtas rankas ką suplėšyti, ar kardu 
zisus iškapoti — ir staiga viską palikęs 
eidosi bėgti į Astridos namus. Astridą 
kiek galėdama parsiskubino paskui. Kas 
ją taip greitai parnešė kad ji vos ne sykiu 
su tokiu dideliu vyru parbėgo?.... Ne
žinomos jiegos veikė joje kaip ir jame, ir 
jai virė mintis po minties kaip Haką už- 
maršdint, nes ji jau pilnai žinojo apie jų 
neile.

Juokai

— Kur Nida!? — išgąstingai norėjc 
klausti, bet Astridą pirmiau pradėjo:

— Ak, Hakai mano brangus, nelaimė

R mėgstat is toriškus ro- 
ęą Jjį manus? TAIP! Retas 

kas’ atsakys priešingai, 
ir ištiesų tokius veikalus skaity
dami atsitolinat iš šio kasdieni
nio gyvenimo ir rupesnių, nu- 
einat valandai ar visam vakarui 
Į tolimą senovę, už šimtų metų 
atgal, i anų laikų žmonių gy
venimą — ir turit patys pasiten
kinimo skaitydami apie jų ko
vas, laimėjimus, laimes, nelaimes 
ir viską kitą.

“BALTIJOS ARAS” nuves jus 
i gilią Lietuvių senovę, Į tam
sių musų istorijos dienų laikus, 
kuomet tik ką tepradėjo atsi
skleisti aiškesnė musų tautos is
torija, kada Lietuviai pradėjo iš
žengti iš pasakiškos epochos Į 
istorišką.

Apysaka nušviečia anų laikų 
istoriją musų tautos kaimynų ir 
yra tokia traginga kaip tada 
buvo apverktinas musų bočių 
padėjimas po priespauda žiaurių 
kaimynų iš už Baltijos jurų.

Apysaka prasidėjo Lietuvoj ir 
baigsis tenai — ir baigsis taip ne
laimingai kaip nelaimingai pra
sidėjo. Knyga bus didele, virš 
300 puslapių, ir kiekvienam bus 
malonu ją turėti prie kitų savo 
surinktų žingeidžių knygų.

Kadangi jų bus išleista tik tiek
kiek iškalno prenumeratų ateis, 
kiekvienas pasistengkit užsirašy
ti “Baltijos Arą” dabar, prisiųs- 
dami savo dolari ($1.00).

Kurie neseket ištisai per laik
rašti, Įsigiję knygą galėsit per 
kelis vakarus perskaityt ištisą, o 
kurie esat nauji “Dirvos” skaity
tojai turėdami knygą žinosi! vi
są pradžią. Kurie sekat iš laik
raščio, galėsit turėti sau atmin
ti arba padovanoti savo drau
gams čia arba pasiųsti Į Lietu
vą.

Visi kurie užsirašo knygą yra 
jos leidėjais ir gauna tik už pa
prastą išleidimo lėšų kainą. Jo
kia kita Lietuviška išleistuvė ne
gali taip pigiai tokią didelę kny
gą išleisti ir duoti. Visų knygą 
užsisakančių vardai tilps knygo
je ir skelbiami “Dirvoje”.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

PASTABĖLĖS * * »

Kapsas.
Gudrus tas Mikelsonas! 

Jis matydamas ir girdėda
mas kaip kaskart Lietuviai 
vis daugiau pasiganėdina 
Lietuva, nuvažiavo į Kau
ną, pernakvojo pas bobą 
su nuogom blauzdom, su 
blakėm, užėjęs į “Lietuvos 
Žinias” pasakė joms “gera 
dėna” ir apsisukęs parva
žiavo, su tais pačiais įspū
džiais kokius išsivežė. Da-

Bėgo jis į Nidos kambarį — nėra; bė
jo į darželį — kur jiedu pirmą kartą pa
sibučiavo; bėgo į sodną po jovarais — ir 
sen jos nebuvo....

— Taip jai čia gerai buvo, taip gra
nai galėjo su manim gyventi, o pasisuko 
koks nežinomas, kurį ji pamilo, ir iškelia- 
zo su vėjais. Vos trumpai jį pažino, ir ne- 
'eido man patirti ar jis ką turi ir kaip jie
du gyvens.... Nebūčiau taip išleidus jei
gu geruoju ir su mano žinia.... Juk aš ją 
aip mylėjau.... — pasakojo Astridą šė
liodama paskui nerimasties blaškomą vy 
■ą, kuris nenorėjo jos girdėti, bet ausys 
iriėmė jos žodžius ir tuoj pradėjo laikyti; 

jos kalbą už teisybę.
— Kam ten apie kokią mergšę klejo- 

’.i? Juokėsi ji man kad tu ją irgi mylėję: 
bet ji gyrėsi kitoms kad tas jai geriau ti 
ko, — įkalbinėjo jam gudri turtuolė. — 
Užmiršk ją, aš tave myliu, ir busi laimin 
jas mano vyru tapęs....

Bet ar išraus kas iš jaunos širdies di 
delę-karštą meilę taip greitai kaip Aštri 
da manė? Todėl ir Hakas šalinosi nu
jos ir vienas sau kankinosi.

Nuėjo vėl į savo laivą ir ten jį sut' 
ko tiedu milžinai. Jiedu tuoj pamatė sa 
vo vade didelę permainą, ir labai susiru 
pino. Jų meilė prie savo pono graužė juo: 
□et ką jie gali gelbėt: dar net prieiti ii 
laklausti dalyko negalėjo drysti, nors i: 
jlogą nujautė. Hakas tuo tarpu mąst 
nesti šį laivyną, išeiti į karus ir žūti jut 
se jeigu žus, nes šiaip gyventi nesinori...

Norėdama užslėpti visas Nidos ding 
mo žymes, Astridą jos išleistuves sureng 
naktį, net nuo kitų savo tarnių slėpė. Ta 
iiau nėra paslapties kuri butų užslėpt 
mo visų, ii' viena vergė, kuri Nidą lab? 
nylėjo ir Haką pamilo ir garbino kaip ko 
kį dievaitį, pagavo progą ir nusiklausė d. 
yką: kaip Astridą aną Vikingą prikalbi 
įėjo ją užlaikyti, kaip apdovanojo jį i 
įrašė saugoti ją nuo pabėgimo; ir girdė 
jo naktį ją verkiančią vedamą į laivą — 
ji sekė iki pat pavandenio, ir girdėjo jo 
aimanavimą ir kartojimą: “Hakai, Hakai 
jelbėk mane! Kur tu esi kada tavo nar 
sumo labiausia reikia!....” Kaip verki 
pati ta vergė girdėdama tokį Nidos skun 
ią. Ji dabar atbėjo, vakare, pas Haką 
laivą ir pasiprašius leisti pasakyti ką ži
io, išpasakojo.

Tiedu milžinai, matydami prie Hakc 
besilankančią kokią tai vergę, rūpinosi su 
sekti ko jai reikia, ir bijodami kad ji k? 
pikto nepadarytų, arti prislinkę klausės 
jos kalbos. Tolyn žingeidyn jiem darės’ 
ir ką jie nuo dabar darys priklausys kai] 
į juos atsiliepia jaunų sielų meilė ir tur
ingos moteries papirkimas.

— Poni užmuštų mane jei žinotų kad 
aš išpasakojau tą atsitikimą.... — bai
mingai pasakė vergė ir išnyko tamsumoje

Ką darys tiedu milžinai, kurie taip iš
tikimai Astridai tarnavo? Juk jie įprašy
ti Haką saugoti kad jis išliktų jai. Jeigu 
duos žinią savo poniai apie tai ką girdėjo, 
dar labiau bus apdovanoti. Vergė bus nu
bausta ar net nužudyta, kaip ji pati nu
jautė, bet jiedu, Haką išgelbėdami jai, dar 
didesnes malones pas ją įgys....

(Bus daugiau)

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto- 
Į riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
I ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.

Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 203 .......................... $1.00
Drutuoso audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

bar jį jau niekas neįtikins 
Lietuvos gerumais, nes jis 
“viską savo akimis matė”. 
Veizėk kuoks mundras ci- 
ciliks.

▼ V ▼

“Vienybė” uždraudė var- 
tot žodį “vienok”, nes tai 
esą Rusų kalbos žodis, “od- 
nako”, o žodį “kaipo” pri
sako pakeist žodžiu “kaip”. 
Ale, bernužėliai, kad žodis 
“kaip” ir Rusų kalboje yra 
“kak”, tai kaip dabar bus? 
Rodosi kad geriausia išei
tis tai pasimokint (pirma 
mokinimo kitų) Lietuvių 
dalbos ir persitikrint kad 
‘kaip” ir “kaipo” yra tai 
zienas kitu nepamainomi 
rodžiai, kiekvienas jų turi 
itskirą reikšmę, o žodį 
“vienok” keist Latvišku žo
džiu “tačiaus” labai negra
žu.

“Tėvynė”, kuri labai pa
žysta “Amerikos demokra
tizmą ir parlamentarizmą” 
būtinai užsispyrė iš Lietu
vos padaryt “Ameriką”, o 
kad pati nežino kaip tai at
likt tai visą dą darbą pa- 
'aryt prisakė Lietuvos at- 
tovui. Šitą idėją butų ne 
iro šalį įrašyt į “Aisopo 
Pasakas”. 

▼ ▼ v

Juokdaris Vanagaitis sa
ko kad “yra proga palikti 
Lietuvišku mili'j onierium, 
arba SLA. iždininku”. Tei- 
ybė, yra proga. Ir kaip 
girdėti, prie šitos progos 
įlekiančių netrūksta. Tik 
žingeidi! kas jos labiau tro
kšta: Gerdauskas ar Gu- 
gis? Lietuvių tautai jiedu 
abudu tą patį šilingą verti, 
nes abudu jie internaciona
lai ir abudu turi pavardes 
prasidedančias nuo raidės 
“G”.

ŠIRDIES TROŠKIMAS
Ko liūdi, širdele, 
Grauži man galvelę, 
Net neleidi dirbti 
Dieninio darbelio?
To liūdžiu kad ilgu 
But be mylimosios, 
Nenurimsta mintys 
Kai nematyt josios....
Bet tik vakar jąją
Aš regėt regėjau,
Ir meilių žodelių 
Su ja pakalbėjau;
Juk tik vakar mane
Akys jos žavėjo, 
Su ja pasidžiaugti 
Laimę aš turėjau....
Ateis vėl toks laikas, 
Vėl ją pamatysiu, 
Vėl tave, širduže, 
Džiaugsmu pavaišysiu.
Ne, man neužtenka 
Ją trumpai regėti, 
Noriu, vai aš noriu 
Visad ją turėti....

Adonis.



6 DIRVA

l KLAUSIMAI | 
į APIE LIETUVĄ į

Gerb. p. Redaktoriau:
Nuo Jūsų sugryžimo iš 

Lietuvos, “Dirva” taip pui
kiai tvarkoma kaip niekuo
met, ir tamista taip puikiai 
aprašot kelionės Įspūdžius, 
kad net kiekvienam norisi 
važiuot ir pamatyt Tėvy
nę. Tai vienatinis laikraš
tis kuris taip teisingai per
stata Lietuvos gyvenimą. 
Skaitau keliolika Lietuviš
kų laikraščių ir juose vis 
kitką matau.

“Garse” skaičiau Kun. 
Garmaus Įspūdžius šios va
saros Lietuvoje. Jisai kal
ba jog Lietuvoj visus tik i 
Varnius varo už menką 
prasižengimą, o tamista ii' 
kiti kurie su jumis buvo tu
rėjot tik puikius laikus.

Man norisi paklaust: ko
dėl visi taip skuba atgal iš 
Lietuvos ?

Liudvika Masienė.

Atsakymas. Mes važia
vom i Lietuvą tokią kokie 
ji yra, ir nenorėjom kad ji 
sutiktų raus išsipuošus ir 
išsidabinus tokia kaip yrr 
Amerika. O Lietuva visa 
dos 'buvo ir yra graži kiek 
vienam žmogui kuris mok: 
mylėti savo šalį.

Kada sausa, gražu, Lie
tuvoje smagu, vasarą, o je 
lyja tai buna šlapia. Be 
ar Lietuva kalta kad prill 
jus buna purvyno? Jeig- 
pražiūrėsi visus gražumus 
o tik užpykęs kam laike lie 
taus batai sušlapo ir ims' 
už tai Lietuvą peikt busi 
didelis neišmanėlis.

Taipgi, Lietuvoje yra ir 
gražių, pasirėdžiusių žmo
nių, ir apskurusių. Jeigu 
pamatęs gražius žmones ii 
įsipuošusius nusisuksi nuc 
jų ir pasakysi kad jie po 
niškai vedasi, buržujai, ir 
imsi aprašyti tiktai skur
džius, sakydamas kad Lie
tuvoje tik skurdas viešpa
tauja, o anie šiuos išnau
doja, irgi busi neišmanėliu, 
vienpusišku.

Skurdo ir purvo' yra ga
na Amerikoj, bet tūli musų 
neišmanėliai, jeigu patys 
čia geriau turi, mano kad 
ir visi Amerikoj puikiai ir 
gražiai gyveno. Jie nema
to miestuose badaujančių 
ir lūšnose gyvenančių, ir 
nuvažiavę i Lietuvą dūks
ta kam Lietuvos diduma 
negyvena taip kaip Ameri
koj.

Michelsono Raštai
Paskui vėl, jeigu nuva

žiuosi į Lietuvą užsidėjęs 
storus partijinius akinius, 
nuvažiavęs nieko kito ne-1 

matysi kaip tik tą ką tavo 
vienminžiai partijų agentai 
nuolat bubnija.

Tas atsitiko su “Keleivio” 
redaktorium Michelsonu.

Jis yra rėmėjas socialde
mokratų, kurie su Liaudi
ninkais per pusę metų iki 
Gruodžio 1926 m. valdė. Jie 
tada turėjo puikią tvarką, 
skelbė “Keleivis”, nebuvo 
jei bobų basom blauzdom, 
nei kotelių su blakėmis, vi
si koteliai ir budinkai tu
rėjo vandentraukius, toile- 
tus, ir viskas žėrėjo švaru
mu. Dabar, per du metu, 
nors Lietuva dusyk pratur
tėjo, tas visas gražumas 
staiga dingo: Michelsonas 
užtiko tik bobas basom ko
jom, daugiau nieko....

Jei taip ralšytų paprastas 
žmogelis nebūtų ko apie jį 
kalbėti. Bet jeigu laikraš
čio redaktorius pasirodo to
kiu trumparegiu tai tiesiog 
gėda prieš visuomenę.

Keista tik kad Michelso- 
rui Kauno opera patiko: 
:ą reikėjo apšaukt buržujų 
pasismaguriavimo įstaiga 
ir visai išniekinti....

Man ypatiškai, mano čia 
gimusiai ir augusiai žmo
nai, ir daugesniui Ameri
koje augusio jaunimo, kurį 
šią vasarą Lietuvoje suti
kome, Lietuva patiko visur: 
ir kaime, ir miestuose ir 
miesteliuose. Ypač buvo 
gražu koks linksmas Ame
rikos jaunimas. Sutikome 
keltą jaunų merginu ku
rios pačios užsidirbo savo 
kelionei ir vienos, be tėvų, 
su ekskursijomis atvažia
vo, ir nieko apart “good 
times” sakėsi neturėjo.

Aišku, joms nesvarbu po
litika, niekas joms neįkal
bėjo kaip į dabartinę val
džią žiūrėti....

Apie save kalbant, jeigu 
butume iš vieno ministerio 
pas kitą ėję, ir valgę ir gė
rę pas juos, ir tada butume 
Lietuvą gyrę, butų vienpu
siškumas, ir galima butų 
ką prikišti. ’ Bet kur bu
vom vaišinami tai tik sykiu 
su visais kitais Amerikie- 
čias, o šiaip sau važinėjom 
po kaimus pas gimines ir 
pažystamus.

Kad mes arba kiti Ame
rikiečiai skubom gryžti tai 
štai kodėl: čia paliko biz
niai (važiavo daugiausia 
tie kuri išgalėjo), paliko 
šeimynos, paliko namai, 
darbai. Važiavo tik į sve
čius tai pas tėvus tai pas 
gimines. Atėjo laikas gryž
ti ir turi skubėti.

Kurie iš nuvažiavusių ap- 

sigyvent jeigu bėga atgal 
tai tik tie kurie neranda 
kuo užsiimti arba nepatai
ko į savo vietą. Kiti apsi
gyveno ir ponauja sau. Ar 
mažai Lietuvių bankrutuo
ja Amerikoj, nepataikę sa
vo biznį pradėti?

Kun. Garmaus Raštai
Kaslink Kun. Garmaus, 

jeigu jis taip rašo tai yra 
didelis veidmainis. Jis ir
gi nuvažiavo su partijos a- 
kiniais, bet Lietuvoje būda
mas, nežinia kokiu tikslu, 
buvo juos nusiėmęs. Ir pa
sirodė toks ištikimas Lietu
vis, patriotas, gero velijan
tis dabartinei valdžiai, kad 
ištiesų krikščionys demo
kratai butų pasiuntę jį į 
Varnius jeigu butų turėję 
galę. Jeigu žmogus taip 
mėtosi tai labai negražu.

Su Kun. Garmum nuolat 
maišėmės po Lietuvą, visur 
susitikom, ir apart gerų 
įspūdžių, ir įspūdžių kokius 
jis iš savo ekskursantų gir
dėjo, nieko negirdėjome.

O sugryžęs žiūrėk ką ra
šo. Gal but atpakutavoji- 
mui už savo neištikimumą 
partijai... .

Jis gerai žinojo kas val X

ir poki-

Musų stebėtinai žema kaina dar 
prikergia ir gražaus šilko 
vestkę — viskas už $22.50.

Established
1879

ir visokiems kitokiems vakariniams išėjimams 
liams šio žieminio sezono

Vertybė ir rūšies gerumas vėl parodo kaip galima Rich
man pirkimo didele daugybe ant syk už pinigus, Rich
man galimybėmis taip daug pasiūti, ir milžinišku par
davimu tiesiog iš dirbtuvės duoti jums naudą. Ploščiai 
visokiausių pavidalų vyrams visokio sudėjimo ir didu
mo — vienaeiliai arba dvieiliai, Chesterfields, Raglans, 
Ulsters ir Ulstcrettes šimtuose puikių grynos vilnos ma
terijų — visokiuose pageidaujamuose pavidaluose, spal
vose ir mišiniuose.

Tiktai viena kaina — $22.50 už bile siutą, 
ploščių arba tuxedo siutą kuris patiks.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
Dvi Clevelando Krautuves

725 Euclid Avenue Prospect ir Ontario
Atdara šeštadienio vakarais iki 6 vai.

do, nereikėjo laike šutinio 
ekskursantų Kauno stotyje 
taip iškilmingai “fašistus” 
sveikinti, nereikėjo eiti pas 
Prezidentą Smetoną j sve
čius ir ten vėl entuziastiš
kai sveikinti prezidentą iri 
visą valdžią, jeigu turėjo 
mintį sugryžęs viską išnie
kinti.

Kas pateko į Varnius šią 
vasarą? Gal vienas kitas 
nežymus žmogelis, kurio 
teismas už senesnius nusi
žengimus dabar baigėsi.

Šiaip gi apie jokius su
ėmimus, gaudymus ir va
rymus į Varnius niekas ne
girdėjo. Buvo nubaustas 
tik vienas “Ryto” redakto- 
torius už perdaug “krikš
čionišką” šmeižimą vyriau
sybės. Bet tai ne visų va
rymas į Varnius; tą rašyti 
reikia būti perdideliu apsi
metėliu.

Butų geistina kad Kun. 
Garmus įvardytų kas šią 
vasarą tiek daug į Varnius 
nusiųsti ir už ką... .

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

AKRON, OHIO

Pradėjo budavoti zeppeli- 
nų angarą. Goodyear Tire 
Co. pradėjo budavoti milži
nišką angarą sutalpinimui 
dviejų kariškų dirižablių 
kuriuos neužilgo pradės bu
davoti. Tame budinke bus 
sustatyti du po 6,500,000 
kubiškų pėdų dirižabliai.

Aukų vajus. Akrono lab
daringų įstaigų užlaikymui 
pradėta vajus, kuris tęsia
si šią savaitę. 1,500 vyrų 
ir moterų dirba po visą 
miestą surinkimui $597,820 
sumos, kuri apskaitliuoja- 
ma reikalinga labdaringų 
įstaigų užlaikymui per at
einančius metus. Tokių įs
taigų yra 20 išviso, šiais 
metais reikalinga $45,000 
daugiau negu surinkta per
nai.

I
Nušovė butlegerj. Išvi

liotas netoli Brady ežero, 
ant kelio kur retai kas va
žinėja, vienas Italas, Harry 
Recco, 31 metų, nuo Haw- 
,ard st., tapo nušautas ir jo 
lavonas paliktas ant kelio. 
Policija spėja kad žudystė 
papildyta pasekmėj degtin
darių kovos. Jo namuose

rasta degtinės varymo apa
ratai.

Tos srities žmonės sako 
girdėję šuvius ir paskui 
matę du automobiliu nusi
skubinant šalin.

Pataisymas. Korespon
dencijoj iš Seattle, Wash., 
Įsiskverbė klaida: buvo pa
sakyta kad Lietuvis advo
katas Antanas Savage už
ims Suv. Valstijų distrikto 

g 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
jų, 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 Specialistasnes musU laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

NedėldieniaiB nuo 10 iki 1.

^/ERTYBe kuriai niekas kitas negali prilygti šiame musų iš
statyme puikių tuxedo siutų. Juodos nebaigtos materijos, 

paskiausio stiliaus, ir apsiūti su tikru Skinner satinu. Darbas 
atlikta kuogeriausia kaip ir kitų brangių vakarinių drapanų, po 
atsargia priežiūra darbininkų kurie nori jus patenkint, kadangi 
jie yra dalininkai šio biznio savininkystėje.

prokuroro vietą Birželio l, 
1929, o jis jau užėmė Bir
želio 1. 1928 m.

•*« •*«-*« »*« •J* *«• **'•*«• v

? Tel- CHerry 2370
t P. J. KERŠIS
? baigęs Teisių Mokyklų Cumber-
£ land Universitete, darbuojas su
!• Teisių Ofisu advokato j;
į Anderson & Marriott j 
i; 308 Engineers Bldg, t 
:♦ kur su visais teisių reikalais ❖

Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir *♦’ 
% Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
;• rėš teisingų patarnavimų. ‘į

| Dr. E. A. BAILEY |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

4927 Central Avenue ~
= Kampas East 55th Street =
- Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178 į

= Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose. =
Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX- =

-- Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- -
= rimai dykai. j
- Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v. =
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinl
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Gerb. Spragilo Kelione 
po Lietuva

(Tąsa.)

Rugp. 16 d. Šiandien nei- 
nam maudytis, nes nuo po 
ros dienų saulės įkaitinti, 
kailis peršti.

Dienos laiku po pietų vėl 
einam gintarų targavot.

Pavakare, einam pas pra
lotą Prapuolenį ant arba
tos ir krupniko. Sykiu ėjo 
p. Vencienė, radom p. Ža- 
deikienę, -kitą Amerikietę, 
generalio konsulo Žadeikio 
žmoną, kuri Palangoj su 
vyru vasarojo.

Generolas Žukauskas.
Rugp. 17 d. Šiandien į 

musų vilą atvyko vasaroti 
Generolas Žukauskas. Tai 
tas pats generolas apie ku
rį Amerikiečiai labai daug 
žino ir kalbėjo; tas pats 
kuriam vyčiai auksinį kar
dą dovanojo (?), kurį gy
rė ir kritikavo, kurį į Ame 
riką kvietė ir nesulaukė.

Gen. Žukauskas iš veide 
išrodo paprastas Lietuvis 
jau gerai virš 50 metų am 
žiaus, ir dabar yra atsar
goje. Vyras aukštas ir lai 
bas, ir kada dėvi uniform? 
išrodo gan puikiai. Tankia' 
jodinėjo arkliu ir tas jam 
labai pritiko. Su juo joje 
ir jo adjutantas.

Taigi musų villoj susida
rė beveik visa Lietuvos ka
riumenės viršenybė, prade
dant nuo leitenantų, kapito
nų, majorų, pulkininkų iki' 
generolo ir baigant gerb 
Spragilu, kuris turi slaptą 
troškimą bus Lietuvos Im
peratorium. Ir neužmirškit 
kad per gatvę nuo musų 
gyveno pats Smetona, kurį 
per langą matydavom...

Patyrus kad toks svečia: 
pas mus atvyko, parupo si 
juo susipažinti, ir pasitai
kius progai būti su juo vie
nu, užvedėm kalbą. Gene
rolas sėdėjo kieme pasieny
je ant suolelio, o aš atsisė
dau netoli jo ant trepu.

Kalbant patyriau kad jis 
yra lėtos iškalbos ir nešne
kus. Nedykai jam nesise
kė su krikščionių-demokra
tų politikieriais, nes tenai 
reikia ne tiek aštraus kar
do kiek gero liežuvio. Jis ; 
apie tai irgi papasakojo.

Paklausiau jo kaip ten 
buvo su jo kvietimu į Ame
riką, ir jis atsakė jog ne- ; 
matė iš to sau jokios nau
dos ir žinojo kad nieko ge- ; 
ro Amerikiečiams nepada
rys; esu biednas žmogus, ; 
sako, ir išleisti kelionei ke
liolika šimtų litų butų dide
lė skriauda, kelionė labai 
brangi.

Jo atsakymas buvo geras 
ir nuoširdus. Ir aš visada 
buvau nuomonės kad ne
apsimoka Amerikos musų 
žymesniems žmonėms va
žiuoti, nes čia yra tokių 
necivilizuotų žmonių kad 
nuėję pamatyti išniekins ir 
išdergs vietoj pagerbti.

Kaslink kovų už Vilnių, 
gen. Žukauskas pasakojo 
gad tada krikščionįs-demo- 
kratai buvo visi kaltininkai 
už Vilniaus praradimą: jie 
žiurėjo tiktai savo naudos

ir garbės ir pastatė gene
rolą Ladygą, nepatyrusį vy
rą, vyriausiu vadu. Jisai 
išmėtė Lietuvos kariume- 
nę po biskelį ir užtai daug 
pražudė. Po Giedraičiais 
Lenkus sumušė pats Žu
kauskas, bet jau buvo per- 
vėlu, Įsimaišė Tautų Sąjun
ga ir mušius sulaikė. Žu
kauskas daug padarė ir vi
si žmonės ėmė jį mylėt, ką 
patėmijo krikščionių politi
kieriai ir nusigando, tuoj 
pasirūpino užkirst jam 
lią kad neliktų perdaug 
puliariškas.

Gen. Žukauskas pats 
kalba nei rašo apie tai, 
išsišnekus nebijo 
pasakyti kad kunigai kalti 
už pražudymą Vilniaus. Jei 
jis taip kalba dabar, aišku 
kad ir tada nebuvo kunigų 
pastumdėliu, pertai nors ir 
naudingas žmogus, buvo jų 
atstumtas užpakalin.

Kalbėdamas apie partijas 
Gen. Žukauskas nesupran
ta ko jos arba jų vadai taip 
spraudžiasi į valdžią, sako 
lyg valdžia butų tik žais 
Jas, lengvas, be atsakomy
bės darbas, kurį kiekviena, 
aučiasi galįs dirbti. Vieną 
<ą Gen. Žukauskas patėmi
jo iš tų visų politikierių 
jog į valdžią jie lindo tik
tai pasigrobti, ir grobė, o 
Težiūrėjo šalies reikalų. 
Dabartinė valdžia, sako, tai 
yra teisingiausia ir atsako- 
ningiausia, taiko kad butų- 
visiems piliečiams gerai.

Kunigų lindimas į politi
ką ir valdžią, sako, yra tie
siog nepakenčiamas daly
kas: jie gauna užlaikymą, 
žmonės juos aprūpina, tu
ri dykai namus, gauna pi
nigų už visokį patarnavi
mą, ko jiems reikia jieško- 
ti vietų valdžioje, pasiunti
nybėse, ko reikia steigti 
bankus ir kitokiais ne savo 
darbais užsiimti....

Po pietų vėl aplankom 
Birutes Kalną..

Vakare einam į balių ir 
koncertą.

Kurhauze vakare Įvyks
ta incidentas. Lietuviai ne
iškenčia kam veik visą va
sarą dainuoja Rusai ir jie 
apžergę visą tą 'įstaigą. Ta
riasi, konspiruoja kaip iš- 
vyt Rusus. Ir 'štai kas at
sitinka.

Mes nueinam į salę truk- 
šmo kelt ir iššvilpt Rusą 
dainininką. Susėdam prie 
stalo vienas patriotas kri
tikas kariumenės majoras 
(iš kitos vilos), vienas poe
tas, ir mes. Prie kito stalo 
šalę musų sėdi Gen. Žukau
skas su savo pažystamais. 
Kaip tik Rusas pasirodė 
scenoj, majoras prie musu 
stalo sušuko: “Von! nerei
kia Rusų!” Ir laukė kada 
kiti padės jam trukšmavot, 
bet publikos buvo mažai ir 
nieko neišėjo. Bet štai at
eina prie musų stalo, atsi
sėda Gen. Žukauskas, kuri 
pamatęs majoras nusigan
do. Mat, majoras kaip tai 
generolo nepatėmijo sėdin
čio arti, nors mes matėm. 
Generolas pradėjo mums iš- ■
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1 metinėti kad taip negerai 
nereikia pavydėt žmogų 
valgyt, kur jis kitur gaus 
juk visiems reikia gyventi 
Majoras norėjo aiškint kac 
nereikia čia Rusų, tegul va
žiuoja į savo šalį, bet gene
rolas paaiškino jog jeigi 
tas žmogus butų toks at 
kaklus Rusas jis nebūtų iš 
ten išvažiavęs, o svetimoje 
šalyje būdamas turi kaip 
nors uždarbiauti. Ir per- 
šnekėjo mus, bet labai gra
žiai, ir iš to patėmijau kad 
Gen. Žukauskas turi gana 
žmonišką širdį kiekvienam

Rugp. 18 d. Šiandien at
sikraustė į musų vilią Jo
nas Dikinis su savo žmona 
ir vaikais. Tai buvo neti
kėtas susiėjimas, nes juos 
pažinojom iš Amerikos — 
jie buvo pradiniai “Dzim- 
dzi-Drimdzi” keli metai at
gal. Tai sveikinimosi ir 
,'uokų!

Dikinis dabar yra Kelmėj 
valdiškas notaras, kas yra 
sulyginamai gerai vieta.

Jis Amerikoj 
buvo susirgęs' džiova ir 
pabėgo nuo mirties, o 
bar kas kita: nusišėręs, 
votas, gražiai išrodo, 
malonu susitikt. Jis kaip 
su dzimdziaįs taip,ir be jų 
yra geras "sposinirikaš' : ir 
mus visada prijuokino.

Ruošiamės rytoj apleisti 
Palangą, užtai einam pas
kutiniu sykiu išsimaudyti 
Baltijos juroj.

Rusų Išvijimas
Musų konspiratoriai ne

nurimo nuo generolo paba
rimo, ir kitą vakarą vėl re- 
voliuija. Bet dabar pada
ryta kitaip: konspiratoriai 
sutarę nueina anksti da 
prieš publikos rinkhnąsi 
salę, prieina prie stalo ku 
parsiduoda tikietai, ir už 
kalbina Lietuviškai. Kasi
ninkė, stora Rusė, Lietu
viškai nesupranta ir atsa
ko Rusiškai, kas davė prie
žastį jiems pareikalaut jos 
ir jos vaikų dainininkų iš
sinešdinti, nes čia Lietuvių 
lankymo vieta ir Rusų ne
reikalinga. Padaryta taip
gi kad policijos viršininkas 
tuoj atėmė tiems Rusams 
(jų buvo du vyrai ir dvi 
moteriškos, rodos motina 
su trimis vaikais) leidimu."- 
Palangoj būti ir jie turi iš
važiuoti. Ir kada mes vė
liau nuėjom į salę, prie ka
sos sėdėjo Lietuviai, ir ne
pasirodė scenoje daininin
kas Rusas, o programą už
pildė viena p-lė Dambraus
kaitė. ...

Grafas Tiškevičius, būda
mas pats ne biznierius, už
leido salę ii- programą Ru
sams, ir jie sau valdė per 
vasarą. Bet jau to daugiau 
nebus, nes ir jam buvo pa
aiškinta dalykas.

Rugp. 19 d. Dar nueinam 
maudytis, nes išvažiuoti 
teks tik. rytoj. Sueina dau-

būdamas 
vos 
da- 
pil- 
net

COLD 
drinks

tee 
'ream 
Soda

fotogra-1 liko dar keli viršininkai, 
j kurie norėjo turbut pa

giau pažystamų, 
fuojamės atminčiai.

Šiandien sekmadienis ir baigt gėrimus kuliuos šioj 
išvažiuot nepatogu, atidė- Įstaigoj turėta, bet ai jie 
jom pirmadieniui, važiuos 
sykiu į Klaipėdą ir kiti ke
li tai važiuosim sykiu.

Vakare su keletu artimų 
draugų Kurhauze atlaikom 
išleistuves ir atsisveikini
mą. Kurhauze žiburius už
gesina nuo 12 vai. nakties, 
o mes dar norim pasišne- 
kučiuot tai tarnaitės atne
šė žvakes ir mes susėdom 
aplink stalą ir prabuvom 
iki po 1 valandai nakties, 
prie šviesos kuri priminė 
senovę kuomet dar neturė
ta elektros. Prie, kito stalo

įstengė nežinau, nes mes 
išeidami dar juos palikom.

Išeinam eit namon, lyja, 
tamsu, nes gatvėse nuo 1 
nakties užgesinama elek
tra. Tamsu nors į aki

durk, ir iki pare jom, kitų 
palydimi, prisijuokėm Įva- 
lias, nes tokios tamsos še
nai nebuvom matę.

(Bus daugiau)

Liuosuotojas 
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSI!' TIK MĖTŲ čMade b)

Lambert Pharmacol Co., Saint Louis, U. Si’A.

PAJIEŠKAU
sesers Genovaitės Belevičienės- 
Jankevičiutės, paeinančios iš 
Šeduvos m., Panev. ap. Prasi
šalino nuo savo vyro Antano 
iš Elizabeth, Pa., 7 metai at-x 
gal, pasiėmė su savim dukterį 
3 mėn. senumo. Genovaitė bus 
apie 40 metų. Reikalinga del 
vyro mirties, nes palikta duk- 
terei turtas. (49)

Stasė Vaitkevičiene 
11413 Abelwhitg avė. 

Cleveland, O.

yra

GERAME STOVYJE

t

t

KAS JUOS VISAI UŽDARO

PARSIDUODA
4316 SIS. Clair avc. cigarų, 
i?ak<>, saldainių, mokyklos da
lų ir groserio krautuvė, ge

roj vietoj, biznis geras. Nuo
ma už krautuvę ir 3 kambarius 
$50 Į mėnesi. Galima pirkti už 
apie $1100. Smulkmenos pas 
Notarą Zimerman, 1371 East 
105th st.

4 j Dry Gleaning Co.Į 
UlMI Rand. 7906 £
C. F. PETRAITIS, Prop, 5 
6702 Superior Ave., ❖

QABAR yra tasai meto laikas kuomet vėl 
mes norime atkreipti atidą gazc naudo

tojų Į svarbumą apžiūrėti jogei garų išeigos 
visų šildymo Įmonių

stovis reiškia 
•icriuinai nėra aprūdiję, 
mino išeinančio i lauką

jog garų išeigos arba 
nėra ištraukti iš ka- 

arba nėra Įstumti Į 
kaminą giliai ir užsikišę prie sienos

Peržiurėkit visas išeigas ir kaminus. Vis-o 
ki gazc šildyto, kaip ir deginami anglia, tu- 
turi turėti tinkamas išeigas dujoms. Pašau
ki? mus, Main 6640, jeigu abejoja? apie sa
ve kaminų tvarką.

THE EAST OHIO GAS CO
E. 6th ir Rockwell

. ..................................................................... niiimnAiiiiiiimum

PARSIDUODA PIGIAI
Rezidencija seno Clevelandie- ( 

čio tautiečio P. Akšio; pardavi
mo priežastis tikiu visiems ži
noma. Yra vienas akras že- ' 
mes, 8 kambarių namas, mau
dynė, anglių fornasas, elektros 
šviesa, 3 gsfradžiai, vištinyčia, 
karvės sialdas. Ketvirta dalis 
akro jauno užaugusio sodo, už
tektinai sau vynuogių (grėp- 
3ų), daugybė gėlių, pusė akro 
geros žemės daržovėms. 5 mi- . 
•uitos iki mokyklos, 2 minutos 
iki Įvairių krautuvių, vieta ra
mi ir_ naudinga . ramiam svei
kam gyvenimui. Lietuviui par- 
siduos su įmokėjimu $2,000, li
kusieji lengvom išlygom, 6%. 
interesuojanti platesnių žinių 

pkitės prie:
MULIOLIS 
st 68th Street.

RADIO PARSIDUODA
Naujas 9-tubu Visas Elek

triškas Radio naujausio išdir- 
imo, puikiam Chinų žalio me- 
alo kabinete. Kaina $140, ati

duodama su tūbais tik už $110. 
Telefonuokit Gar. 8314J arba 
galima matyt pas

V; D. ŠTAUPAS 
6704 Superior avė.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St., Chicago

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—35c and 65c jūra and tubes.
Children's MusCorulc (milder form) 33c.

Better than a Mnstard Plaster ------------——---------- J
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DIRVA

Aleliunas būdamas bok
seriu, keletą sykių panau
dojo ant Gansono pilvo ir 
savo greitas kumštis, už ką 

įgavo nuo refery barti.
Clevelandiečiai labai n<>-

I retų matyti Aleliuną susi-1 kiaušius rudeninius ploščius,
I žieminius siutus ir overkotus?

— Nagi ar nežinai: tai K. 
s, geriausias Lietuvis 
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- 
sijame visokias drapanas.

GAVO
i migus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Jenas Meškeiiunas Lt. 250
Ignas Gaižsvičius .... 103
Juozas Visockas ......... 150
Petras Stasiulionis ... 150
Ona Strumienė ........... 120
Ignas Kačauskas ......... 200
Vladas Gc-Iežiunas .... 100 

Kreipkitės vėl: 
“Dirvos” Agentūra

j — Mister Policman, pasakyk 
no- j man kas Clevelande siuva pui- 

VĖL IMTYNĖS įkimbant su Požėla, ir sako Į 
( j kad Požėlukas apsidžiaugtų į

I-kmsįSykį anį visados. Jiedu abu,E. Yoehu: 
j siuvėjas, 

Aleliunas butų gera pora j 
su bent kuriuo geriausiu' 
musų pusiau sunkaus svo
rio vyru, Šimkum, Brazau-

Tel. Randolph 1476 1^ [

Ruošiama didelis “Dir-I 
vos” vakaras. Sekmadienį,į vokietis stipruolis _ ....____
sausio 6 d., Lietuviu salėje [ Lauer gyrėsi aną savaitę|yra vjeno svorio, 
ivyks nepaprastas “Dirvos” Įkad Jei§u Jam but4 buv?".....................
vakaras su dainomis, su ko- duota ]1R'iau laiko P-s butll 

unedijomis, su muzika ir ki-'cl,m';1at! 
į tokiais paįvairinimais. Da 
lyvaus 105 metų jaunikai
tis Jurgis Skinderis ir ar
tistas St. Pilka.

Prie to bus nepaprastas 
i nriedas, kokį niekas dar iš 
Lietuvių Amerikoje neddrė 

mui žemės padarymui gat- ir tik Palangoje taip maty- 
vės arba pratęsimui Carne- ta darant šią vasarą baliu- 
gie avė. nuo 22 st. iki 14 st. je Kurhauze.

Kas ta naujenybė bus pa- 
i matysit vėliau.

17 užmušta. Sekmadienį' 
’> valstijoj automobiliųj 

kompanijos autobusais ne-■ nelaimėse ant kelių užmuš- 
gu per vasarą. į ta 17 ypatų. Tarp tų pen-

Kompanija pradeda per-|ki Clevelandiečiai važinėda- 
dirbt senus tramvajus imi kituose miestuose, 
naujos mados kočus su pa- J 
skiromis minkštomis sėdy
nėmis. Paimta 750 karu' 
perdirbimui, kurie kiekvie-j 
nas kainuos po $1,900.

6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

Užmušta mergina, 
garet Costello, 18 m. 
11021 Lorain avė., i'~ 
namų i gatvę, užgauta au-j orlaivių 
tomobiliu pro šalį lekiančiu! budavojimui tilto nuo Ful- 
ir parmesta ant tramvajaus'ton rd. per Brookside pai

nt vietos už- ką; $345,000 pirkimui par- 
atėjo tramva-' kams žemės, žaislaviečių ir

I statymui tose vietose rei- 
; $100,000 

' skerskelių žiburiams, poli
cijos ir ugniagesių automo
biliams; $357,000 nupirki-

Mar-: Nauji darbai. Miesto ta- 
nuojrvba nubalsavo $400,000 iš- 

išėjus iš (didinimui ii- pagerinimui 
~ ’ ’ ’i stoties; $500,000

bėgių, liko 
mušta kad; 
jus ir nespėjo sustoti.

Tą pat dienų, trijų valan- kalingų budinkų; 
du bėgiu, gatvėse suvažinė 1 
ta keturios kitos ypatos.

j sumalęs Komarą ir paro
dęs savo tautiečiams kad iš
Lietuvių nėra kuris prieš s]ul bitais
1 . /■»• /iii

Tramvajais važinėjimas 
Clevelande žymiai padidėjo 
Lapkričio pirmų 10 dienų b 
bėgiu. Kompanija skelbia 
jog kasdien važinėjo po a-Į 
pie 10,000 žmonių daugiau \ 17 
tramvajais ir 6,970 tos pat Ohio 
l-nm i... n > Ino mil nLiic lin 'nnl*>l

jį gali atsilaikyti.
Jis pereitą penktadienį! 

le'ngvai apsidirbo su daug 
didesniu už save Australie- 

pįčiu ir išreikalavo Marottos 
duoti jam Komarą šį penk
tadienį.

Komaras tą dagirdęs pa
sakė: Jeigu tas Prūsas no
ri su manim išsibandyt dar 
sykį ir šoka man į akį, lai

Prasidėjus kiškių ir ku
rapkų medžioklei pereitą i 
savaitę, Ohio valstijoj pir
ma diena netikėtai nusišo
vė ar nušauta penki mc- . • 
dziotojai ir apie 20 susižei
dė.

ALELIUNAS RAŠO:
Nors man nepasisekė su

Keistas nužudymas. Per 
eitą savaitę apskrities ka
lėjime vienas kalinis niižu-1 
dė kitą, laukiantį teismo, į . 
Detroito buvusi automobi-, ;vc;e1s 
liti dirbtuvės užvaizdą.

Tarp nužudyto žmogaus 
palikimų rasta $30,000 gy
vasties apdraudos raštai, iš 
tos sumos $500 buvo užra
šyta tam vyrui kuris jį nu-’ 
žudė. 'Taigi policija spėju į 
kad žudystė arba buvo su
tarta arba netyčia jiedu su
sitaikė vienoj kameroj ir 
tas, tikėdamas išėjęs iš ka
lėjimo gauti $500, pasisten
gė savo šelpėją nužudyti.

Kiti nori tikėti kad nužu
dytas žmogus iškalno su- į 
sitarė su savo užmušėju jį j 
nužudyti ir už tai jam 
rašė $500.

uz

Clevelandas auga. Nau
jai išleista miesto gyvento
jų surašo knyga parodo jog 
šimet Clevelande gyventoju 

lyra 1,173,781, arba 36,000 
daugiau negu pernai.

i Ta knyga parodo taipgi 
ikad mieste randasi 6 ark- 

” ;, 550 bažnyčių, 165 mo- 
Ikyklos, 26 bankai, 2300 ne- 
' priklausomos valgomų dai
ktų krautuvės, 580 vaisti
nių, 2000 advokatų, 1200 
gydytoju ir 460 geležinių 
daiktų krautuvių.

Ta statistikos knyga tu
ri 3670 puslapių, iš kurių 
2750 užimta gyventojų 
dais ir antrašais.

va r-

vajus! 
ir ei- 

Baigsis

Community Fondo 
prasidėjo pirmadienį 
na pasekmingai. 
Lapk. 27 d., per kurį laiką

Jiedviem laiko duota dvi 
valandos.

Taigi galima tikėti kad 
imtynės bus nepaprastos ir 

.. nes 
į kuris laimės tas liks Cleve
lande ir gaus progos ristis 
su pasauliniais stipruoliais.

šiose imtynėse vėl daly
vaus Gansonas, kuriam pa
skirta smarkus
Jim įstok, vienas iš geriau-

Vengras,

turi būti surinkta $4,600,- i ijiu koki Vengrai turi šioje
000. Pinigai eina užlaiky
mui 110 miesto labdaringų 
Įstaigų ir ligoninių.

SLA. 136-ta kuopa ren
gia linksmą vakarą Gruo
džio 1 d., Grdinos salėje, 
6121 St. Clair avė.

šalyje. Gansonas tą paju
tęs smarkiai treiniruojasi 
ir žada pakelt didelę kovą.

jam ir kitierr 
nams duodu gerai darbo iri 
turi gana prakaito išlieti: 
iki kai]> didelis katinas ma-, 
žą pelę parbloškia. Jie yra 
milžinai tie musų didieji 
imtikai. Bet jeigu man pa
pultų. imtis su mano svorio 
vyru, užtikrinu kad butų 
labai nepaprasta imtynė ir 
tikrai butų sunku nuspėti 
kuriam tektų gulti apačion.

Man norisi pasičiupinėti 
su Šimkum, Bancevičium, 
Požėla ir kitais, ir neskiriu 
jų nei vieno, katra.'; pirm:' 
norėtų gali prieš mane sto
ti, man visvien. Lietuviu' 
pamatytų gerai kad Aleliu
nas yra pirmos klesos ris- 
tikas. |

K. E. YOCHUS
Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c. 
921 St. Clair, arti E. 9th St.6907 Superior Ave.

Pagelbingas nuo 
Reumatiškų
Skausmą, 

Strėnų Dieglio, Neuralgijos.
Dargana ir sniegas; 

lietus ir purvynas; sai
tai šiurpulingas slapu
mas — tas .viskas ateina 
i-.artu su blogu oru vė
lyvo Rudens ir Žiemos. 
Ir su tokiu oru kartu 
ateina daugelis nesvei
kumų Sąnariuose, Mus-

į

į kaus darbo ir V ° PAIN-EXPELLERIO sa-S Visuomet laikykite bonką FAIN a t ( jo
g, vo vaistų sėputeje. Ji rasite t n. v'eikitE. Iš-
K prireiks. Su.pirmu skausmo '“;T™YaIN-EX!?ELLE- S trinkite gerai skaudamas vieta* 
B ^RIU Skubus palengvinmmas yraI ^krintąs. Tikrai susilauksi 
KA šilumos ir sustiprinimo pajautimą.

| SSBsBE
.langelis ir Galve
jj^^auS ^“antn ^<1^ 

’Mažesnė bonka 35c. Didesnė—70c.
77n? Laboratories oU

8F A«3. mCHTTEtra. S? CO 
'eERRY ano SOUTH Fir-.-H STS.

įMt BROOKLYN, N.V
---

pmmxpiuir

Iki pereitos savaitės 
baigos Clevelando gatvėse 
automobiliais ir tramvajais 
suvažinėta 201 ypata, dau
giausia vaikų.

pa-1

Winton dirbs orlaivius. 
Winton automobilių išdir- 

! bystė pradės būdavot! or- 
■ laivius taipgi, jeigu suma- 
I nymas pasiseks pravaryti. 
Dirbtuvė dabar užlaiko 600 
darbininkų, paskui reikėtų 
dusyk tiek.

Cle-
De-

rinki-

APIE PRAEITAS 
TYNES

Pereitą penktadienį 
aidėdavo, nereguliariai, iš-į ditorijoj ėmėsi Bauer 
sikėlė į Detroitą. Cleve- Grover, Bauer laimėjo 
landė pasekmių neturėjo,'eilini du sykiu, 
nors gyveno aukomis iš vi
sų savo rėmėjų kolonijų.

“Aidas” išsikraustė. Ek
stra kairiųjų organas “Ai
das”, kuris tik retkarčiais . _ 1 1 .... V I

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -4 ■-
SVARBU VISIEMS 
LIETUVIAMS ŽINOTI

Miesto kreniatorija. Cle- 
velandas Įrengė miesto kre- 
matoriją arba mirusių de
ginimo Įstaigą, kuri kaina
vo $247,000. Ji randasi 
Highland Park kapinėse ir 
atidaryta pereitą sekma
dienį, kur galėjo dalyvauti 
publika viską apžiūrėti.

Tai yra pirmutinė miesto 
lėšomis Įsteigta krematori- 
ja Suv. Valstijose. Budin- 
kas išrodo kaip bažnyčia, 
bokšte paslėptas dūmams 
išeiti kaminas; viduje yra 
koplyčia, laukiami kamba
riai, raštinės, skiepas ku
riame telpa 288 grabai, len
tynos ir 288 puodai supili- 
mui pelenams, ir deginamas 
pečius.

Politikierių išlaidos, 
velande ir apskrityje 
mokratai pereitais 
mais išleido $18,816, Repu- 
blikonai $50,021.

Prosekutoriaus Ray T. 
Miller išrinkimas kainavo 
net $11,253 jo rėmėjams.

Lakūnas išsigelbėjo. Paš
to lakūnas Collins išskridęs 
iš Clevelando pereitą sek
madieni, pateko j vėtrą au
kštumoje 4,000 pėdų Penn
sylvania kalnuose, kur 
jų metų bėgiu jau žuvo 
tuoni kiti lakūnai. Jam 
sisekė iššokus nusileisti 
račutu ir išliko gyvas, 
mažai sužeistas.

tri- 
aš- 
pa- 
pa- 
tik

Ardys bokštą. Šv. Jono 
katedros bokštą, kuris per 
50 metų kyšojo, nutarta nu
ardyti, nes (jis jau nuseno 
ir neturi stiprumo. Bokš
tas bus naujai pabudavotas 
biskį kitokio stiliaus.

Nori kalėjimo be politikų. 
Lapkr. 6 d. piliečiai nubal
savo statyti naują apskri
ties kalėjimą. Vyriausias 
apskrities teisėjas Powell 
pareiškė jog jis dės pastan
gas kad kalėjimas butų pa- 
budavotas be politikų ir at
sakančiai. Jis skirs komi
siją darbo sutvarkymui.

Naujam kalėjimui reika
linga $1,625,000.
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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 pietą 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečirdieniais 10 iki 12 dieną.
TELEPHONES:

Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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Artiffasi laikas ka- 
da savi nuo savų, 
draugai nuo drau
gų pradės gauti 
dovanas atminčiai 
Kalėdų švenčių ir 
artimųjų bei drau- 

Mes užpildėm Ka
iriausiais ir tinka- 
i dovanoms graž- 
> pasirinkimas dei- 

rušies ir prieinamo- 
kainomis. Laikrodžiu, Laikro- 

r ■’ 
garantuotų ant visados; , 

italinių setų (Silverware), Ra-

paguodai.

mantų visokios 
mis kainomis, 
lėlių (Wrist Watch), 
ksnų 
klŲ
žaneių, 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 graždaikeius.

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.
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Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

I 
a Ii

Sekančią savaitę Jack 
sonas turi svarbias 
New Yorke. Išvažiuos 
tadieni. Gryš po imtynių.

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

v-

GANSONAS IMSIS N. Y.
Gan- 

imtynes

Dinars Drachmas

IT

Antroj poroj dalyvavo du 
i Lietuviai, Gansonas Su K. 
I Aleliunu iš Pittsburgo. Jį 
; Clevelando Lietuviai matė 
Ijau pereitą vasarą. Šį sykį 
i sustojus su Gansonu, nors 
j Aleliunas daug lengvesnis, 
! sukūrė Gansonui gana kar
štą pirtį. Jeigu Aleliunas 

'butų arti Gansono sunkumo 
tai kažin kaip butų išėję, 

(dabar gi Gansonas savo di- 
' durnu, po . 20 minutų gelbė- 
i jimosi iš Aleliuno pavojin- 
! gu mėtymų už galvos, pa- 
| gavęs Aleliuną pritrenkė 

Rašomu piun- prje matraso. Jiedu ėmėsi 
uk vienu išėjimu.

JACK SHARKEY STATO
MAS SU DEMPSEY?
Iš New Yorko paleista ži

nios kad promoteris Tex 
Rickard pažadėjo sustatyti 
Jack Sharki su Dempsiu 
kada Demspev sugryš vėl 
kumščiuotis. Sharkey išva
žiavo i New Yorką pasira
šyti su Rickardu sutarti.

Rickard yra tikras kad 
Dempsey apie pavasari vėl 
stos i kumštynių lauką, ir 
Rickard sako turi teisę pa
rinkti buvusiam čampionui 
oponentą koki nori.

lire

prosų geriausio 
visokių dalykėlių RENT”

for Rent: 
for Rent” 
for Rent”

KALĖDŲ DOVANOS
Tik viena dovana tėra kurios pini

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 pa 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Jai®

| 1E vrdi Europiškų pinigų nėra paprasti Ame
rikoniškai ausiai. Bet jie yra kasdien naudo- 

imi prie musų Pinigų Siuntimo Lango, kur žmo
nės iš įvairiausių šalių perka draftus savo kelio
nėms arba siuntiniui pinigų giminėms likusiems se
noje tėvynėje.

Dabar yra sezonas kuomet daugybė žmonių siun
čia Kalėdų dovanas savo mylimiems užrubežyje. 
Prie langelio No. 19 draftai, pinigų orderiai, kelei
vių čekiai ir kredito laiškai galima įsigyti, kurie 
tinka Į visas pasaulio dalis.

Incorporated į8^9

in the Citiy cf Cleveland
PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ


