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TAIKOSI

kliuvo už Suktybes
IR DARBININKŲ ŽINIOS

129 KOMISARAI SU
IMTI IR TEISIAMI

RUSIJO.IE DARBININ
KUS SMAUGS

“GRAF ZEPPELIN” 
UŽBAIGĖ KELIONĘ I

Lakehurst, N. Įj. — Vo-j 
kietijos dirižablis “Grafi 
Zeppelin” pabaigė savo ke
lionę aplink žemę .Rugpju- į vietų valdžia sutiko ant 
čio 29 d. ryte. Viso kelyje Chinijos pasiūlymo užvesti 
sugaišo 21 dieną i su keletu | susitaikymo derybas, išriši- 
valandų ir aplėkė 20,000 j muį kivirčių kilusių delei 
mylių. Turėjo tik tris su- Chinų pa varymo iš Man- 
stojimus: Vokietijoj, Japo-i džurijos komunistų agentų 
nijoj ir Los Angeles, Kali- nu0 kontroliavimo Tolimi)

_ Visai akivaizdoje 
nančio Chinų-Rusų karo so-

užei-

HAGOJ SUSITARTA

valsty- 
ir pri- 
Young 
mokes-

fornijoj.
Visas skridimo laikas bu-

Darbininkai jieško pen
kių darbo dienų. J 
rėj kalbėdamas, / 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green, <’ 
mas Baltimorės Darbo Fe
deracijos 40 metų sukaktu
vių apvaikščiojime, pasakė 
kad vyriausias darbininkų 
siekinis dabar yra iškovoti 
penkias darbo dienas ir di
desnę užmokestį.

Šiais metais daugiausia 
laimėjo gelžkelių darbinin
kai, pasakė Green, jie gavo 
daugiau algų, bendrai iki 
$50,000,000 į metus.

Astrahan, Sovietų Rusi- 
IVisa Astrahaniaus 

, komunis-

Sovietų rojuje, kaip ofi- vo jj dienu ir. 23 valandos, 
cialiąi Maskva skelbia, pa-Į g Los Angeles Į New 
naikiną, sekmadienius kaipo Yorką, paskutinį galą ke- 
pasilsio dieną. Sovietų ca‘j]jonės, atliko i 52 valandas, 
rai išleido nuosprendi kad|gitoj kelionėj apie pora va-

pen- ja. — ivisa As
. Baltinio- j miesto valdyba,

Amerikos Į tai, 129 ypatos, vyrai ir mo- j - . ,o1UUj MuvuCJ Pv.<.
1’ ’ terys, atsidūrė teisme kuo- kasyklos, dirbtuves ir yaš-|]andų“Grafas”sugaišo Clė-

dalyvauda- met tapo susekti vagystėse. i+,’n“a np'1 ’ ' ’

Youngstown, O. —1 
giama statyti didelė 
tuvė kuri gamins plieni- 
niąms vagonams duris, jo
je gaus darbo 400 darbinin
kų.

Baf- 
dirb-'

Marion, N. C. — Audiny- 
čių distrikte unijistai audė
jai surengė demonstraciją 
Darbo Dienoje, dalyvavo 
šimtai unijistų iš Įvairių da
lių. Viskas praėjo ramiai, 
pavelyta buvo demonstraci
ją daryti automobiliuose, ne 
pėkštiems, ir važiavo 70 
automobilių, taipgi važiavo 
keli trokai su maistu strei- 
keriams. ’ Niekas važiuo
jančių netrukdė, gatves už- 
žiurėjo kariumenė.

išnaudojime valdžios, ne- 
atidavime mokesnių, ėmi
me kyšių ir kitokiose suk
tybėse. Tai yra didžiausia 
vienu kartu sugauta komu
nistų niekšų šaika, kokių 
daūg Rusijoj pasitaiko, kur 
komisarai susitarę išnaudo
ja žmones ir valdžią ir su
sikrauna sau turtus.

Suimtieji 129 ypatos su
daro beveik visą miesto val
džią, kurie priversdavo dar
bininkus' nuolat juos išrink
ti ’ į visokias pirmas vietas | 
ir varė savo gešeftą kiek 
tik geriausia galėdami.

Iš tų 129 ypatų 121 kalti
nami dar suokalbiavime 
prieš valdžią, jų tarpe yra 
žymus komunistai, kurie 
galės būti sušaudyti.

Astrahanius yra preky
binis miestas prie Kaspijos 
jurų ir Azijos. Komunistų 
vadai be abejo susikrovė 
milijonus rublių bevykdy- 
dami “darbininkams rojų”, 
tik nelaimė, nabagai pateko 
kada kas nors perdaug lu
pamas pasidrąsino išduoti 
vyresnei valdžiai. Šiaip ką 
ant komisarų pasiskųsti ne
galima, skundikas, tuoj pa 
puola ir nužudomas kaipo 
“rojaus priešas”.

tinęs turi tuojau Įvesti nę'jVelande, nors nakties laiku 
nprt.hfliikinma dnrhn savai- . ____perti*ąukiamą darbo savai
tę, su tam, tikrais pasilsiais 
paskirų darbininkų grupių.

Su panaikinimu regulia- 
rės pasilsio dienos komunis
tų carai mano galėsią padi
dint savo šalies gamybą ir 
panaikint bedarbę. Sekma
dieniai panaikinama ir ne
bus skirtingesni už kitas 
dienas.

Daugelyje dirbtuvių jau 
tas Įvesta. Tik nežinia ką 
komunistei veįks su paga
minamais daiktais, nes ki
tur jų neišveš, o joroletari- 
jošiai neturi už; ką jų pirk
tis.

aplankydamas orlaivinin- 
kystės parodą, bet nenusi
leido ant žemės.

Iš New. Yorko. “Grafas” 
išlėkė Vokietijon Rugsėjo 1 
dieną, po komanda kitų, o 
Dr. Eckener, vyriausias ko- 
mandierius, atvažiavo į,Clę- 
velandą užbaigti orlaivių 
parodą, kur buvo iškilmin
gai vaišinamas. Iš Cleve- 
lando mažu. zepęlĮnu nuke
liavo į Akroną, .Ohio, kur 
yra 'dalininkai zepelinų iš- 
dįrbystės Amerikoj ė.* >

Charlotte, N. C. — Tar
dymas komunistų agitato
rių apkaltintų nužudyme 
policijos viršininko laike 
audėjų streiko atidėta, nes 
nesurinkta visi prisaikinti 
sprendėjai. Šiose dienose 
tikima surinkt visus dvyli
ka.

1,399 MIRĖ CHOLERA
Geneva. — Tautų Sąjun

gai Tolimų Rytų ligų seki
mo stotis pranešė jog šy- 
met Indijoje, Sind distrik
te, nuo choleros-mirė 1,399 
žmonės.

Pittston, Pa. — Kasykloj 
No. 9 ištiko smarki eksplo
zija, kurioje užmušta vie
nas darbininkas, dviejų li
kimo nežinoma, devyni kiti 
išsigelbėjo. Toj vietoj žmo
nės manė kad užėjo žemės 
drebėjimas kada eksplozija 
ištiko: suardyta vandens 
rynos, sutruko namų pa
matai, nuvirto kaminai, ir 
gatvėse pasidarė plyšiai.

Argentinos senatas nuta
rė aštuonių valandų darbo 
dieną, o kurie dirba nakti
mis, tik po 7 valandas.

“TEISYBĖS JIEŠKOTO- 
JAI” JOS NERADO

Lyons, Colo. — Būrelis 
“teisybės jieškotojų”, tam 
tikros sektos, 30 ypatų, iš
keliavo į kalnus pasninkau
ti, tikėdami tokiu budu at
siekti “tikrą žiniją”. Juos 
vadovavo Dr. Aron; kelio
lika ypatų pabėgo pabada
vę kelias dienas; kiti pasi
slėpdami nuo kitų pradėjo 
valgyt, ir pats vadovas su
sektas taip darant ir pra
šalintas. Likusieji tęsė 
davimą, ir po 31 dienos 
rė vienas iš jų.

NUŠOVĖ SESERĮ
Neillsville, Wis. — Paul 

Peterson, 27 m., nušovė sa
vo seserį ir jos vyrą, kurie 
užstojo savo dukterį?1 Šo- 
vikas kaltino savo' sesers 
dukterį už suardymą jo šei
myninio gyvenimo, nes jo 
pati pareikalavo persiskyri
mo. Kada tėvai dukterį už
stojo, jis juos abu nušovė 
ir pabėgo.

Šoviko brolis, ūkininkas, 
patyręs kad jo ukėje slaps
tosi žmogžudis, pranešė 
licijai ir jis suimtas.

Rytų gelžkelio.
Chinijoj sugavus ir su

šaudžius keturis sovietų pi
liečius šnipus, per visą Ru
siją ėjo karščiausios agita
cijos pulti Chiniją, bet vy
resnieji sovietų carai Mas
kvoje sutiko taikytis prisi
laikant Kellogg’o pakto, ku
rį pasirašė Maskva kaip ir 
Chinija.

Tai pirmas dviejų dide
lių valstybių pasirodymas 
ar galima išvengti karo ir 
laikyt savo pažadėjimą ne
pulti ginklu.

Visi komunistų agitato
riai Rusijoje, visame pasau
lyje, ir Amerikoje, neriasi 
iš kailio iš piktumo kam ne
iškilo karas. Jie butų tu
rėję prqgos pąrėkaut, pa- 
kurstyt darbininkus prie 
revoliucijų, prieš krauge
rius kapitalistus, ir tt., ir 
butų turėję priežastį aukų 
prašyti, dabar tas maišelis 
užsiraukė.

Haga, Holandija. — Vo
kietijos kreditorės 
bes galiaus susitarė 
ėmė Amerikiečio 
planą pasidalinimo
nių ir atlyginimo ką iš Vo
kietijos gaus.. Konferencija 
tęsėsi nuo Rugp. 6 d. ir ke
lis 'sykius išrodė kad suirs, 
nes kožna norėjo daugiau 
sau gauti. Vokietija suti
ko ąnt visko, ir taip pasi
baigs visokios konferenci
jos, kurios per kelis metus 
tęsęsi ir suirdavo.

Konferencijoje dalyvavo 
delegatai nu© 12 valstybių.: 
Taryboms laimingai pasi
baigus sugiedota Holandi- 
još tautiškas himnas:

Nuo šito priklauso ir Vo
kietijos okupacijos panaiki
nimais.

AMERIKA IR ANGLIJA 
SUSITARIANČIOS

Geneva] — Tautų Sąjun
gos posėdyje Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Mac
Donald pareiškė kad Ang
liją ir Amerika susitars ka
ro laivyno, mažinimo klau
sime. Jau susitaikė septy- 
niolikoj iš'dvidešimties gin
čijamų punktų.

70

po-

ba- 
mi-

A

“Teisybės” jie vistiek ne- 
I surado.

SUDEGĖ 8 VAIKAI
Memphis, Tenn. — Val

kų prieglaudoje kilus gais
rui sudegė aštuoni negrai 
vaikučiai. Kelis desėtkus 
kitų užžiurėtojas spėjo iš
vesti.

DIDELI POTVINIAI
Londonas. — Pereitą sa

vaitę paskirose šalyse, Ju
goslavijoj, Indijoj, ir Egip
te nuo smarkių lieti) užėjo 
dideli potviniai, apsemta 
milijonai akrų žemės, pa
daryta didelių nuostolių, ir 
tūkstančiai žmonių liko be 
pastogių.

Užsikvietė barberį iš 
merikos. Vienas Amerikos, 
milijonierius, važinėjęs per

NUŽUDYTI VAIKINAS 
IR MERGINA

Kansas City, Kan. — Pa
sivaikščiojimų vietoje, kur 
jaunimas praleidžia vaka
rus, rasta nužudyta mer
gina, o kiek toliau nuo jos 
ir jos palydovas. Policija 
spėja kad tą žudystę papil
dė religiškas fanatikas, 
kuris tą merginą susitiko 
laike pamaldų atvirame ore 
ir kalbino ją eiti už jo, net 
grąsindamas nužudymu jei
gu ji atsisakytų.

JUROSE ŽUVO VIRŠ 
ŽMONIŲ

San Francisco. — Paci- 
sike. susimušus pasažierD 
niam laivui su aliejiniu lai
vu pasąžierinis nuskendo ir 
iš 116 pasažierių vos 42 iš
sigelbėjo, .o.' 74 nuskendo.

MEKSIKA STEIGS 
DAUGIAU MOKYKLŲ 
Meksikos prezidentas Gil 

ruošiasi rekomenduoti sei
mui laipsnišką mažinimą 
militariškų išlaidų, kad įga
lima butų plėsti mokslą ir 
viešus darbus. Jis rūpina
si steigmu šalyje daugiau 
mokyklų ir platinimu blai
vybės ©balsio.

vasarą Europoj, prieš gryž- 
taht, iš Paryžiaus pašaukė 

/'telefonu New Yorke savo 
mėgiamą plaukų kirpiką ir 
įsakė jam atvažiuoti į An
gliją nukirpti jam gražiai 
Amerikoniškai plaukus, nes 
nori išrodyt žmoniškai su- 
gryždamas. Europoj nie
kas jį tinkamai neapkirpę. 
Dar kas keistesni© tai kad 
tas milijonierius plikas, tu
ri tik vainiką aplinkui.

GILI IR PERU SUSITAI
KĖ

Dvi pietų Amerikos res
publikos, Gili ir Peru, per 
50 metų vaidijosi už Tac
na-Arica provinciją, gulin
čią tarp tų valstybių. Iki 
šiolei ją valdė Gili, dabar, 
po ilgų derybų ir ginčų, pa-: 
sirašyta sutartis ir provin
cija perėjo į Peru valdžios 
globą; Tenai nusiųstą Pe
ru vi jos valdininkai.

Užsimušė senė. Bay Ci
ty, Mich. — 78 metų senu
tė, trečiu sykiu sugauta 
pardavinėjant degtinę ir 
nubausta kalėti, bandyda
ma iš kalėjimo išbėgti už
simušė iššokdama iš trečio 
aukšto per langą. Ji buvo 
prisitaisius iš skarulių vir
vę; bandė nusileist; virvė gi 
buvo pertrumpa ir kada pa
sibaigė, senutė šokdama že
myn užsimušė į išgrystą 
šaligatvį.

ŽAIBAS NUTRENKĖ 
LAKŪNĄ

Kalifornijos tyruose su
tiko nelaimė du lakunu ku
rie išskrido lenktynėms "Į 
Cleveland© orlaivininkystė. 
parodą. Išlikęs gyvas me
chanikas papasakojo kad 
kelionėje juos užklupo aud
ra, žaibas trenkė į lėktuvą 
ir jį išbloškė laukan, jis tik 
tiek žino kad puldamas ma
tė tolyn nulekiantį lėktuvą 
ir pats spėjo patraukti sa
vo paračiuto šniūreli, tiktai 
vėliau atsipeikėjo jau ant 
žemės. Jis surado žmonių 
ir liko gyvas. Vėliau su
rasta kalnuose dalys lėktu
vo, kuomet kiti lakūnai iš
lėkė jieškoti, o apie antrą 
lakūną jokių žymių nėra. 
Mano gal jis apsvaigęs pa-: 
sileido eiti kur nors ir pa
klydo kalnuose, o gal negy
vas po sulužusiu lėktuvu. 
Ta vietą sunku prieiti.:

sau-

tiek 
kad

BYRD SULAUKĖ 
SAULĖS PIETUOSE
Pietų ašigalyje esantis 

Amerikietis tyrinėtojas ko- 
mandierius Byrd jau keli 
mėnesiai nematė saulės. Ji 

[buvo nuėjus aukštai į šiau
rę ir šiauriniame ašigalyje 
buvo ištisai diena ir diena, 
o pietuose visai naktis.

Nuo Birželio 21 dienos 
šaulę pradėjo gryžti ir jie 
pietuose pradėjo matiki 
prieblandas, kurios nuolat 
ėjo aiškyn, vienok pati 
lė vis buvo už žemės 
lenkimo šiaurėje.

Šiose dienose saulė 
| atėjo artyn į pietus
į vyrai su neapsakomu džiau
gsmu lipo ant savo radio 

į stulpų ją pamatyti. Pama
tė jos veik du trečdaliu pir
mą dieną, bet tolyn ji ma
tęsi daugyn ir galiaus pra
sidės nuolatinė šviesą die
ną ir naktį-, iki Sausio mė
nesio.

Byrd ir jo pagelbininkai 
ten randasi jau nuo perei
to’ rudens, kada dar buvo 
ištisąį.šviesu ir galėjo vary
tį savo tyrinėjimus. Jie at
rado ir žemes, kurią užva- 
dino “Mažoji Amerika”. .

Gyvena tarp sniegų iš le
dų dirbtose bakūžėse, giliai 
sniegu užverstose. Kasdien 
turi atsikasti sau išėjimus. 
Jie turi radio ir nuolat in
formuoja pasaulį apie savo 
gyvenimą. Pietų polius yra 
daug toliau nuo visų gyve
namų sričių negu šiaurinis 
polius.

CUNARD LINIJA LIETUVON |
! '/i;: .. ♦' Greičiausi plaukimai per okean į pasaulyje. Išplaukimai iš New | 
1 Yorko i Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų !

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
. . . . . 11 Yorko i Kauna $203 ir bran J

o paskui sauszemiu i Kauną. JA giau. Atskiri kambariai, er-
Pamatykit pakeliu Londoną. . vį naminis vai-
Taipgi tiesiai i Londoną kas jįggįfo j mandagus patarnavimas. 
Tetnyęia nauji, aliejų varomi . įįgffiį į,ei kitu informacijų klaus-f 
ko^s j“ Xi?NewJli^ Agento, ar-j

CUNARD LINE M22 » A™į, ohlJ

I
LIETUVĄ

i

Spalio Išplaukimai:
S. S. Pres. Harding 
Spalio 2—Spalio 30 '

S. S. Republic 
Spalio 5

S. S. Pres. Roosevelt 
Spalio 9

S. S. Leviathan 
Spalio 13

S. S. Geo. Washington 
Spalio 16

S. S. America 
Spalio 26

Leviathan plaukia per 1 
Cherbourg^.

Visi kiti laivai tiesiog i Bremeną.

Kai rengsitės aplankyt savo tėviškę šį rudenį, galite išsirinkt 
bile katrą iš 6 puikių garlaivių U. S. linijų laivyno.

S. S. Leviathan, pasaulio.didžiausias laivas, plauks per Cher- 
bourgą. Visi kiti laivai važiuos tiesiog į Bremeną.

Pilni parengimai iš anksto padaryti del pervežimo jūsų pasa- 
žierius ir bagažą vengiant visus nuobodžius smulkmėmis kuriuos 
pirmiau turėjot jūrinėse kelionėse.

Visi šie laivai yra žinomi po svietą už jų gerus pritaisymus, 
puikius valgius ir linksmumas tarp keleivių.

Paklauskit savo vietinio laivų kompanijos agento informacijų, 
kaslink kainų ir tt., arba rašykit tiesiog į

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.
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Korespondencijos
Atėmė kazirninkams ke

lines. Sekmadienio naktį 
plėšikai užpuolė Southsai- 
dės gembleriavimo klubą ir 
apiplėšė ten buvusius 60 
žmonių ant $50,000. Kad 
niekas negalėtų vytis, plė
šikai įsakė visiems nusiau
ti kelines, nusivilkti rūbus, 
ką jie paėmę išnešė gatvėn 
ir numetė. Kuomet plėši
kai juos sustatę prie sienos 
krėtė kišenius vienas norė
jo pajuokaut ir paklausė ką 
jie veiks sų pinigais; už tai 
vienas plėšikas rėžė jam 
revolverio* ko tu į galvą. Tik 
vieno vyro jie nekrėtė, ku
ris turėjo bent $10,000, sa
ko jie jį pažino.

ko Wilburn, 45 m., kuris 
dingo Gruodžio 9 d. Spė
jama kad j j kas iš keršto 
nužudė.

Nušovė negrą. Policijan
tas Frank Kerekes iš Mc
Keesport, susišaudyme su 
negru jį nušoyė, bet ir pats 
tapo sužeistas. Policijantas 
ėjo i garadžių areštuot tą 
negrą už neatsargų važinė
jimą automobiliu, negras jį 
pamatęs, griebęs jo buožę 
drožė policijantui per gal
vą, paskui norėjo atimti re
volverį kada policijantas iš
sitraukė, ir policijantas pa
taikęs negrą nušovė.

Pereitą sekmadienį 
mobilių, tramvajų ir 
kiniu nelaimėse užmušta 3 

rasta automobilyje negyva ypatos> keliolika sužeista.

Nusižudė porelė. Netoli 
Wilkins miestelio ant kelio

autoji 
trau-

pora, tūlas Fry, 31 m., ir 
Margaret Neimetz, 28 m. 
Jie buvo negyvi virš paros, . ,-?-
kaip daktarai patvirtino. burgąs yra didžiausias stik- 
Kaip juos užtikus buvo ma- 1° jšdirbimo punktas pa- 
tyt, vyras pirmiau nušovė 
moterišką, paskui pats nu
sišovė. Nusižudęs vyras bu
vo persiskyręs su savo žmo
na kokie metai atgal.

Stiklo išdirbystės. Pitts-

KOMUNISTAI
ĮSIKLEJOJO Kanados 1 PASTABUKĖS

k Rašo Žinučių Rinkėjas.

del tų moterų. Har- 
trys vyrai susivaidi- 
vieną moterišką, ir 

jos namų gatvėje iš

Vis 
wicke 
jo už 
netoli 
sitraukę peilius ėmė bady
tis. Du sunkiau sužeisti ir 
pateko į ligonbutį, trečia-, 
sis pabėgo. Pabėgusis grą- 
sindąvo aniem dviem nelys-, 
ti pas tą moterį ir kada ji.4', 
išėjo iš jos namų jis palatl- 
kęs jų užpuolė ir ėmė ba
dyti. Policija jo įieško.

šaulyje, lyginant su kitais 
I paskirais tos industrijos 
centrais.

Pirmutinę stiklo išdirby- 
stę čia įkūrė 1797 metais 
generolas O’Hara ir majo
ras Craig.

Pittsburgietis, ' William 
Clark, 1857 metais išrado 
būdą ištempimo langinių 
stiklų lakštų formoj.

1882 metais Philip' Arbo
gast, irgi Pittsburgietis, iš
rado bonkų pūtimo maši
ną.
i.JKądangi stiklo industrija 

■Čia kilo ir didėjo, jo’je dirb
dami daugybė išrado naujų 
patobulinimų ir išrado rei
kalingas stiklo apdirbimui 
mašinas.

Ruošia orlaiviams uostą. 
Pittsburgas skubomis ruo
šia vietą orlaivių stočiai — 
lygina 600 akrų žemės plo
tą ir pabudavos reikalingus 
budinkus. Norima greitai 
darbas baigti, dirba 500 
darbininkų dviem pamai
nom.

Nubaudė pačią už šovi- 
mą vyro. Washington, Pa. 
— Velma I Fee atrasta kalta 
pasikėsinime nužudyt savo 
vyro už tai kam jis draudė 
jai palaikyt draugiškus ry
šius su kitu vyru. Iš pik
tumo ji nusipirko revolverį 
ir bandė savo vyrą nušau
ti, bet nepavyko, jis išliko 
tik sužeistas. Ji nuteista 
nuo trijų iki šešių metų ka
lėti.

. SHELTON, CONN.
Rugp. 25 d. Anskaičio 

’ farmoje buvo surengta S. 
j L. A. 66-tos kuopos pikni

kas. Diena pasitaikė labai 
puiki, b kadangi vieta, gra
ži tai publikos atsilankė 
gerokas būrelis,- visi gra
žiai linksminosi, vaišinosi. 
Muzikantai buvo tikri Lie
tuviški, tik ką atvykę iš 
Lietuvos, broliai Kazys ii* 
Pranas Stupurai, abu pui- 

| kiai griežia Lietuviškus šo- 
Ikius. Linkėtina kad jie ir 
toliau darbuotųsi tarp sa
vo tautiečių, už ką bus visų 
mylimi.

Reikia 
silankė 
kaišiojo

Sugalvoję savo apsigyni- 
( mui pasaką kad Lietuvos 

komitetas šiaurės Lietuvai 
šelpti suaikvojo aukas nie
kais, kadangi sustabdė šel
pimo darbą, musų raudo
nieji lyg sapne vaikščioja 

1 ir meluojasi darbininkams 
’ paslėpimui savo kriminališ- 
! ko darbo — suvogimo dar- 
- bininkiškų pinigų kuriuos 
| Lietuviai davė šiaurės Lie- 
• tuvos baduoliams šelpti. 
’ • Visas raudonukų pasitei

sinimas tame kad Lietuva 
neįsileido kokios ten pliuš
kės, kuri butų važiavus ir 
neva ypatiškai aukas ba
duoliams dalinus.

Akli žmoneliai tam tiki. 
Jie nepagalvoja kad nuva- 
žiavimas į Lietuvą, paulia- 

; vojimas, ir sugryžimas at
sieitų mažiausia tūkstantis 
dolarių. Taigi, komunistai 
labai supyko kam Lietuvos 
valdžia nedavė jų visų “my- ’ 
limai”, spaudomai ir gniau
žomai “panelei” turėti ge
rus laikus.

Jai mat labai reikia Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje sekretorės vietos. Į 
Lietuvą pavažinėjus, pasi- 
flirtavus, jei ne su Lietu
viais tai Žydukais, ir par- 
gryžus butų važiavus su 
prakalbomis — dergdama 
visą Lietuvą ir tuo budu 
pasirodydama savo “gabu
mais”, kad tinka į Susivie
nijimą.

Bet šitam kelias užkirs
ta.-: tai komunistai, negalė- 
dami duot -^SŠŠvo ‘pakelei” 
gerų laikų, visai atsuko už
pakalį Lietuvos baduoliams 
ir pasakė: “Negali musų 
panelė pasivažinėti, stipkit 
jus ten badu.”

O Amerikos darbinin
kams atsukę užpakalį pa
sakė: “Su kvailais mes ap- 
sidirbom visada ir apsidirb- 
sim dabar. Gražiai pasise
kė išviliot tris tūkstančius 
dolarių. Žinojom kad mu
sų ‘panelės’ valdžia neįsi
leis, bet po vardu Lietuvos 
badautojų pavyko pasipini-

įgauti, dabar žinosim ką su 
pinigais daryt.”

Darbininkai, anot komu
nistų, tegul kelia Lietuvoje 
revoliuciją, galės pasidalyt 
ką iš buržujų atims. O A- 
merikoje kurie aukavo ne
va baduoliams lai keikia 
Lietuvos valdžią už “pane
lės” nejsileidimą. Valdžią 
jiems bekeikiant, mes pini
gus išaikvosim, ir tada te
gul pagiedos.

Iki šiolei komunistai Vog
davo darbininkų aukas pa
sislėpdami’ bet gabaus įsi
drąsino ir vagia atvirai.

Neilgai trukus pradės ei
ti ir griebti žmonėms už 
gerklių ir reikalauti pini
gų. Jau vienas komunistas 
Clevelande, kaip buvo pra
nešta, tą padarė. Bet ne
laimė, policijantas perank- 
sti atėjo ir sugavo.

Darbininkai, ar ilgai pa- 
kęsit tuos veidmainius ir 
akiplėšas’

Naujienos " Kaip tik Lietuvos pieme
nys susipešė su Žydukais ir 
juos nugalėjo, Lietuvos Žy
dai tuoj ėmė šaukti givalt! 
Žydų Pogromai Lietuvoj!

Nuo Lietuvos Žydų neat
siliko nei Chicagoj išeinan
tis neva Lietuviškas laik
raštis, “Naujienos”, kurių 
redaktorius yra Žydų žen
tas. Ir tas žmogus pasitar
navo Žydams pagelbėda
mas jiems šmeižti Lietuvą.

rio pagalba išviliojo iš dar
bininkų milijonus frankų, 
nubankrutijo ir nusinešė 
darbininkų sunkiai uždirb
tus pinigus.

Amerikos Lietuviški ko
munistai, kurie irgi skaito
si darbininkų “užtarėjais”, 
nuduoda nieko nežiną apie 
tai. 
gies

&

' Pusbuožė.

ŠERNO PAMINKLO 
ATIDENGIMAS 

RUGSĖJO 15

DAYTON

Chicagoj Rugsėjo 15 d., 
Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse įvyks atidengimas ra
šytojo Šerno-Adomaičio pa
minklo. Iškilmė bus su pri
taikytu gražiu programų, 
prasidės 11; vai. ryto.

Programas bus sekantis: 
gros Lietuvių Benas po va
dovyste ' P. J. .Grušo, dai
nuos Birutės ii* \Jaunosios 
Birutės chorai; dvi jaunos 
Lietuvaitės atidengs pamin
klą. Kalbės Adv. K. Gugis, 
Dr. A. Zimontas, P. Grigai
tis, Adv. J. Bagdžiunas- 
Borden, Dr. A. L. Davido- 
nis, Lietuvos Konsulas P. 
Kalvaitis.-’C"

Kviečiame Chicagos ir 
apielinkių Lietuvius daly
vauti tose iškilmėse, pager
bimui Dėdės Šerno. Tat 
bus tikrai Amerikos Lie
tuvių šventė, kokią pirmą 
sykį savo gyvenime turime.

Kviečiame klubus, drau
gijas, kuopas ir pavienius 
asmenis pribūti į iškilmę.

Šerno Paminklo Kom.
S. K. Grisius.

TORONTO, ONT.
Svečiai iš Clevelando.
Rugp. 18 d. aplankė To

ronto Lietuvių koloniją du 
geri tautiečiai iš Clevelan- 
do, Pranas ir Kazys Leimo- 
nai. Jų apsilankymo tiks
las buvo pasimatyti su sa
vo čia gyvenančiu 'broliu ir 
sykiu praleisti vakacijas 
Kanados pusėje.

Kiek patyriau tai Leimo- 
nai yra penki broliai ir vi
si geri Lietuviai tautiečiai. 
Vienas Lietuvoje, tarnauja 
Valstybės Kontrolėje, kitas 
tarnauja Lietuvos Kariu® 
menėje, trečias gyvena čia 
Kanadoje, siuvėjas; du mi
nėtieji gyvena Suv. Valsti
jose. Visi penki broliai vie
nas kitam ranką paduoda 
ir broliškai sugyvena.

Clevelandiečiai Leimonai 
nors čią tik trumpą laiką 
viešėjo, bet stengėsi susi
eiti su kuodaugiausia vie
tos Lietuvių, susipažinti su 
jais. Teiravosi ar skaito 
“Dirvą” ir neskaitančius 
ragino užsirašyti ir pamy
lėti “Dirvą”. Svečiai vaiši
nosi patys ir vaišino drau- 
gus-pažystamus Kanadišku 
gėrimėliu, bet visur ir visą 
laiką pavyzdingai ir gra
žiai.

Tokioje formoje aplanky
ti mus Kanadiečius pritik
tų ir kitiems Suv. Valstijų 
Lietuviams, paraginti skai- 
tytį:.;gerus laikraščius, pri- 
duoti-mums ūpo dirbti pat
riotišką darbą.

Leimonai su savo drau
gu apleido šį miestą Rugp. 
23 d., bet dar kelioms die
noms paliko paviešėti poni 
Praniėnė Leimonienė su 
kitais svečiais, platesniam 
apsipažinimui su šiuo mie
stu.

Tokius svečius mes ilgai pinigų iš kitų kišenių į sa- L baudė nuoLuJyi,. Gak< 
atminsime. Lietuvis, vo, įsisteigė banką, su ku-j jo gyvastis bus išgelbėta.

Jau pasklido po plačią 
plačią Ameriką mašinėle 
spausdinti laiškai, kuriuo
se agituojama už tris 'so
cialistus į SLA. Pildomąją 
Tarybą. O tais kandida
tais yra pagarsėjęs kita
dos S.L.A. skaldytojas Ba- 
gočius, Stungis ir dabarti
nis iždininkas Gugis. Po 
tais laiškais pasirašo trys 
socialistų žvaigždės ir pa
sivadina “Sargybos Komi
tetas Vakaruose”.

Man rodos kad tom žvai
gždėm geriau tiktų pasiva
dinti 
bos 
kams 
žiant 
socialistai sumanė pasinau
doti proga ir pabandyt pa- 

| tys ten įsisėsti, o jeigu tas 
jiems nepavyktų tai su
skaldžius narių balsus duo
ti progą ineiti bolševikams 
ir pasakyti: jeigu ne man 
tai ir ne tau, kam tautinin
kai už socialistus nebalsuo
ja. į

SLA. nariai' privalo' ap-‘ 
sižiurėti ir- nesiduoti save 
suklaidinti. Geriausias bu-' 
das apsaugojimui SLA. nuo 
bolševikų yra palaikant da
bartinę SLA. Pild. Tarybą.

“Bolševikams Pagal- 
Komitetas”.
per smurtą besiver-
į SLA. Pild. Tarybą

Bolševi-

Francuzijos komunistai, 
kaipo darbininkų “užtarė
jai” ir svieto lygintojai, pa- 
sekmingesniam išlyginimui 
ninicu iš kitu kišenių i sa-

Mat, vagis ant va- 
nieko nesako.

NAUJAS LIETUVIS 
DENTISTAS

Walter Selens
Waterbury, Conn. — čia 

Lietuviai susilaukė naujo 
daktaro deritisto, Walter 
Seleno. Jisai atsidarė ofi
są 843 Bank st.

Linkėtina naujam profe
sionalui geriausių pasek-, 
mių, b Lietuviams patarti
na lankytis ir paremti jį.

Persipjovė gerklę. Los 
Angeles, Cal. — Teisme, at
rastas kaltu laikyme nar- 
kotiškų nuodų, 25 metų am
žiaus vaikinas akivaizdoje 
savo senų tėvų ir mylimo
sios persipjovė sau gerklę 
ir bandė nusižudyt. Sako

Atrado dingusį. Union
town, Pa. — Ohiopyle sri
tyje rasta lavonas ukinin-

paminėti kad at- 
ir komunistėliai, 
visiems panosėn 

kokį tai sukrevezotą popie
rėlį, prašė aukų neva strei- 
keriams, bet mažai pešė.

Piknike Bukęs.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
; organizacija Suvienytose Valstijose, 

kurios turtas viršija $1,000,000.00.
■ Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
‘ pomirtinių. Pašaipu išmokėta $413,550.15.
M SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nartai pri- 
k Imama nuo 1.8 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti **W- 
J vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainea.

! Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,080.
J Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. <
J Del platesnių informacijų kreipkitMs šiuo adresai
| LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
3 307 W. SOth Street New York. N. T.

Lietuvis gabiausias. At
sibuvo kvotimai paskyrimui 
inžinieriaus vandens vary
mo įstaigoje. Juozas Ka
valiauskas kvotimuose lai
mėjo aukščiausią vietą ir 
lieka nuskirtas vyriausiu 
inžinierium miesto vandens 
varymo įstaigoje. Reikia 
priminti kad J. Kavaliaus
kas yra geras tautietis, uo
lus “Dirvos” ir “Margučio” 
skaitytojas, taipgi geras 
dailės mylėtojas ir pats pu
sėtinai apsipažinęs su mu
zika.

Du savo sunu leidžia į 
mokslus, Juozas lanko Day- 
tono universitetą, o Stasys 
lanko vidurinę mokyklą, o 
prie to lavinasi piano mu
zikos.

Lankėsi Clevelandiečiai. 
Čia buvo apsilankę Cleve
landiečiai Kundrotą ir Kir- j 
velaitis su žmonomis, tarp 
Lietuvių platino biblistų iš
leistą literatūrą, kas jiems 
pusėtinai pavyko. J. A. U.

PADĖKOS LAIŠKAS
Vincas Sakalauskas, bu

vęs Kaune Karo Muzejaus 
invalidas, . sekančiai rašo 
Daytoniečiui P. Dambraus
kui:

“Didžiai gerbiamas tau
tieti! Širdingai dėkuoju už 
taip mėgiamą laikraštį 
“Dirvą”, kurią man užra- 
šėt visam metui.

, Vin. Sakalauskas,
Šiauliai, Vilniaus g. 176.

Montreal. — Pasikorė S. 
Valstijų Konsulas Deane, 
iš Providence, R. I. Nusi
žudymo priežastis nežino
ma.

Tvirtuose audimo virše
liuose tiktai

$1.50 -Z

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

Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiūntimu.- Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Laiškas iš Lietuvos
ŪKIŠKAS ATGIJIMAS LIEUTVOJE

Kaip ir loir įdėti Ameri
kiečiams pinigai?

Lietuvoj paskutiniu lai
ku pastebima didesnis susi
domėjimas ūkiškais klausi
mais. Žmonės projektuoja, 
kruta, jieško būdų taisyti 
savo ūkišką būtį, kurti. 
Lietuvos kaimų idealas da
bar kuogreičiau pakelti sa
vo žemės ūkį, padaryti jį 
pelningesnių, duodančiu ga
limumo ūkininkui ištaikin- 
giau, moderniškiau gyven
ti.

Lietuvos miestų noras y- 
ra kuogreičiau sumodernė
ti, įsitaisyt vandentiekį, ka
nalizaciją, asfaltuotas gat
ves, mūrinius gyvenimus, 
greitą susisiekimą, ir tt.

Kaimuose ir miestuose 
eina plati statyba, persi
tvarkymas, ūkiškų įmonių 
kūrimas. Kad ir nedideli 
vietos kapitalai, buvę ne
senai paslėpti privatinėse 
kišenėse, dabar išnešami j 
viešą ūkišką kūrybą ir lei
džiami į apivartą. Tie ka
pitalai ima duoti pelną, bet 
kas dar svarbiau tai gyvi
na ūkiškojo šalies gyveni
mo dvasią, skatina kūrybą 
ir didina ūkiško veikimo 
galimumus, teikdami darbo 
ir uždarbio žmonėms.

Nepriklausoma Lietuva 
virsta šalimi kurioje įdėti 
pinigai eina į ūkišką kūry
bą, darydami didelės nau
dos šaliai ir atnešdami jų 
savininkams naudos. Visų 
čia tokia nuomonė kad da
bar yra atėjus valanda ka
da Amerikiečiai su didele 
naudai šaliai ir sau gal 
drąsiai įdėti savo sutaupy- 

• tus pinigus Lietuvoje, nes 
dabar, sustiprinus vyriau
sybei bankų ir visokių kasų 
veikimo priežiūrą ir kovą 
su netikusiu ūkininkavimu 
visuomenės įstaigose, nėra 
pavojaus kad jų pinigai ga
lėtų žūti.

Kad įnešamas į ūkiškąją 
kūrybą kapitalas butų dar 
geriau apsaugotas vyriau
sybė išdirbinėja projektą 
įstatymo kovai su nesąži
ningais skolininkais, kurie 
išaikvotų svetimus pasko
lintus pinigus.

Kaip Amerikiečiai galėtų 
su nauda šaliai ir sau pri
sidėti prie einančios Lietu
voje ūkiškos kūrybos?

Tam yra dti tikriausi ke
liai: vienas lengvesnis tai 
laikyti indėliais savo dola- 
rius Lietuvos kredito įstai
gose (bankuose, kooperati- 
vuose, taupomose kasose), 
iš kurių įdėti pinigai gali 
būti 'paimti kiekvienu mo
mentu. Antras — įdėti pi
nigus į namų statybą Lie
tuvos miestuose.

Amerikiečiai savo uždir-

palyginamai daugiau pa
statyta ir jie apskritai to
kių aukštų procentų jau ne
neša kaip mūriniai, kurių

Amerikiečiams kurie yra 
pratę dirbti žemę ir mėgs
ta tą darbą, bet perkan
tiems reikia žinoti kad ūkis

jaučiama dar didelė stoka duoda pragyvenimą, gi pel- 
Kauno centre. |no ir apskritai gyvo pini-

Tokį pat procentą namų go (cash) neduoda. Kas 
statyba neša Šiauliuose, Pa- kita namai mieste: čia visą 
nevėžyj, Kleipėdoj, ir dari laiką eina gyvas pinigas, iš 
mažesniuose miesteliuose. I kurio be didelio rupesnio 
nes ir ten jaučiama didelė galima pragyventi, 
butų stoka.

Kaip įvesdinti?
Kitam Amerikiečiui 

butų noras įvesdinti savo 
kapitalus Lietuvoje, bet jis 
nežino kaip tai padaryti. 
Pasitaiko nemaža parvažia
vusių Amerikiečių kurie 
jieško ūkių pirkti, arba no
ri kurti kokią pramonės įs
taigą. Kodėl ne? galima 
pirkti ir ūkį ypač tiems

0 kokią naudą turėtų 
musų Amerikiečiai dėdami 
savo sutaupytus pinigus į 
Lietuvos kredito bankus? 
Pirmiausia, jų įdėtas pini
gas neštų jiems patiems di
desnį procentą; Lietuvos 
bankai moka nuo 7 iki 10 
metinių procentų už įdėtus 
pas juos kapitalus, nes visą 
laiką jaučiama pinigų sto
ka Lietuvoje einančiai ūkiš
kai kūrybai. Paskui, Ame
rikiečių laikomi pinigai 
Lietuvos kredito įstaigose 
padarytų didelės naudos sa
vo Tėvynei, nes jie padėtų 
Lietuvai greičiau ūkiškai 
pakilti, sukurti savo pramo
nę, greičiau sumodernėti, I 
žodžiu, greičiau suameriko- 
nėti.

Amerikiečių pinigai lei
džiami į apivartą Lietuvo- I 
je duotų daugiau darbo pa- I 
silikusiems namie Lietuvo- Į 
je ir padidintų jų uždarbį, j 
Esantieji Amerikoje iš Lie- j 
tuvos kilę Žydai senai jau 
praktikuoja savo tautiečių I 
rėmimą Lietuvoje. Jie ne I 
tik deda Žydų bankuose Į 
Lietuvoje savo pinigus, bet Į 
jie skolinasi Amerikos ban- | 
kų pinigus žemais procen- | 
tais ir siunčia juos į Lietu- Į 
vos Žydų bankus, kur gau- | 
na dvigubus procentus. To- | 
del Lietuvos Žydai po karo I 
ūkiškai greit atsigriebė, R 
nors buvo visai sunaikinti, ■ 
ir dabar jau yra vėl iš jų l| 
tarpo, geras, desėtkas mili- j
jonierių, ir vis tai dėka sa- į 
vo giminių Amerikoje. Ne- jį 
suprantama kodėl negalėtų Į 
taip remti Lietuvą pinigiš- j 
kai ir musų broliai Ameri- B 
kiečiai? ■

Namų- statyba Kaune R
Nemažiau naudingas bu- I 

tų Amerikiečiams įdėjimas i 
pinigų į namų statybą Lie- I 
tuvos didesniuose miestuo- Į 
se, ypač sostinėje Kaune. į 
Miestuose nuolat jaučiama I 
namų trukumas ir už butus g 
yra geros kainos, ypač už B 
moderniškai įtaisytus bu- Į 
tus su vandentiekiu, vano- | 
mis ir centraliniu apšildy- R 
mu. Nors Kaune paveizdan R 
namai penktas metas jau R 
gana įtemptai statomi, bet | 
vis yra stoka butų, nes kas- Į 
met, statistikos daviniais, Į 
Kaune veda daugiau 1,000 
porų, kurioms reikalinga 11 
atskiras butas. Del šitų ir j i 
kitų priežasčių Kaune sta- į i 
tyba visą laiką apsimokės, j 
Kokį pelną duoda namų I’ 
statyba Kaune parodys se- Į į 
kanti pavyzdžiai.

Amerikietis P. pasistatė 
muro trijų gyvenimų na
mus didžiausioj Kauno gat
vėj, Laisvės Alėjoj, kurie Į 
jam kainavo s 160,000 litų Į 
($16,000); nuomos iš tų na- B

btus dolarius dabar laiko 
visokiuose vietos bankuose, 
kurie yra ir taip perkrauti 
įdėto kapitalo ir moka už 
įdėtus pinigus labai mažą 
procentą. Iš tų pinigų ne
turi naudos nei pats ban
kas, nes nėra jų labai rei-

mų jis gaudavo 48,000—50,- 
000 metams nuomos, vadi
nasi 33—31 procentus nuo 
įdėto kapitalo.

Pil. B. pasistatė medinius 
dviejų aukštų namus Žalia
jame Kalne. Jie jam kai
navo 42,000 lt. ($4,200). Me-

kalingas, nei įdėjėjas, nes tams jis gaudavo už juos 
jis gauna labai mažus pro- 10,000—12,000 litu nuomos,
centus. Be to pasitaiko, 
dar ir dabar, kad ir Ame
rikoj kitas bankas suban- 
krutija.

(vadinasi, 25—28 procentus 
nuo įdėto kapitalo. Tai yra 
kiek mažesnis . procentas, 
nes medinių namų yra jau

sukurtą pramonę, kad -ji ga
lėtų greičiau Įsigyventi ir 
prasiplėšti. Pinigų Lietu
viška pramonė gauna iš 
bankų, dėlto ir patartina 
Amerikiečiams dėti savo 
pinigus į bankus, norint pa
remti Lietuvos pramonę,

Tarpininkystė duos tam tikras įgaliotinis, 
Kai kas iš Amerikiečių! kuriam bus mokama nuo 

mano kad būtinai jiems pa
tiems reikia gyventi Lietu
voje norint įdėti savo pini
gus į statybą, į bankus, ar 
į pramonę. Į tai reikia pa

nes bankai Lietuvos pra- sakyti kad nėra būtino rei- 
monę finansuoja. kalo pačiam namų savinin-

Dar geresnę kombinaciją kui būti prie statybos arba 
gali padaryti' Amerikiečiai paskui gyventi Lietuvoje 
įsigydami mieste namus ir prie savo namų. Amerikic- 
kartu sodžiuje ūkį. Ūkis tis gali nuolatos sau gyven- 
jiems duotų produktų, o na- ti Amerikoje kaip gyvenęs, 
mai mieste — gyvo pinigo, tik retkarčiais gali atva- 
Gerai taip pat butų turėti žiuoti pasižiūrėti, o kitką 
ūkį ir kokią pramonę mies- už jį atliks prie statymo 
tuose, nes tas galėti! apsau- tam tikri rimti statytojai 
goti pinigų įdėjėją nuo įvai- Į rangovai, kurių Kaune yra 
rių pasitaikančių ūkiška- Į gana ir su kuriais galima 
me gyvenime nepasiseki-1 sudaryti tvirtas notariales 
mų ir duotų pačiam dau- sutartis, o vėliau prie na-

2 iki ž’/ž procentų atlygini
mo nuo metinių pajamų. 
Tuo budu kiekvienas Ame
rikietis, atvažiavęs atlan
kyti kada nors Lietuvą, ga
li susitarti su statytojais 
Rangovais ir su busimais 
savo namų įgaliotiniais ir 
be vargo įsitaisyti namus 
Kaune ar kitame Lietuvos 
didesniame mieste.

Statant muro namus A- 
merikoniškai, galima butų 
greičiau pagražinti ir su
tvarkyti Lietuvos miestus 
ir duoti Lietuvai išvaizdą 
kuri butų neblogesnė už ki
tų civilizuotų kraštų.

Dar kitas būdas Ameri
kiečiams įdėti savo pinigus 

!į Lietuvą tai paremti Lie-

Gali eiti Amerikečiai ir į 
pramonę, tik nepatartina 
tai daryti neturintiems rei- 

ir j kalingo patyrimo, o tik ge
rus norus. Lietuvių pra
monė vietos žmonių yra iš
lėto kuriama Lietuvoje ir ji 
turi dažnai geras šaknis, 
bet jai trūksta kapitalo, tai 
Amerikiečiams vietoji pa
tiems ėjus į pramonę ir vė
liau apsivylus, geriau pa- f
remti savo pinigais tą jauĮgiau tikrumo del rytojaus. |mų prižiūrėjimo jį pava-[ (Pabaiga ant 7-to pusi.)

PAKVIETIMAS PRENUMEKAT
J^UOLATINIAI skaitytojų klausinė

jimai ar bus leidžiama, kada bus 
išleista knygoje apysaka “KRYŽEI
VIS” priverčia mus padaryti visuome
nei sekanti paskelbimą.

“Kryžeivis” bus išleista knygoje — 
ir tai visai trumpu laiku, šį rudenį, daug 
pirmiau negu ta apysaka baigsis “Dir
voje”. Per “Dirvą” ji eis net iki atei
nančio pavasario — tiek turėsit laukt 
sekdami “Dirvoje”, o knygą užsisakan- 
kantieji gaus ją ir galės perskaityti visą apysaką 
dar prieš pabaigą šių metų.

yJi AR AR jau priimama prenumeratos už “KRY
ŽEIVĮ” — ir šiuomi kviečiame ir paragina

me kiekvieną kas tik šitą skaitys skubomis prisi
dėti prie “Kryžeivio” išleidimo, tai yra įsigyti sau 
tą didelę knygą, nes tik iškalno užsimokantieji 
galės šią knygą gauti, o kiti liks be jos ir negaus 
jei vėliau ir norės.

. “Kryžeivio” leidžiama tik apribotas skaičius ir 
knygos tuoj neliks kaip neliko “Juodo Karžygio , 
“Baltijos Aro” ir kitų to paties autoriaus leidinių. 
j^IEKAS niekur tokių didelių ir žingeidžių kny

gų nedavė už tokią pigią kainą — Vieną Do 
lari — o jus gaunat tik del to kad prisidedat iš
kalno prie apmokėjimo knygos išleidimo lėšų — 
patys esat jos leidėjais, kaip jau per keletą metų 
darėt, paremdami “Dirvą” knygų leidime.

* {

$XI
t Audimo viršeliais | 

$1.50 .

^PYSAKA įdomi tuomi kad apima 
seną musų tautos kovų su krikščio

nimis periodą, iškelia aikštėn tų dienų 
gyvenimą ne tik Lietuvoje bet ir kitose 
šalyse, kaip tarp musų atkaklių priešų 
Vokiečių-kryžeivių taip ir tais pat lai
kais garsėjusios Šventos Žemės, už ku
rią visos Europos krikščionys kariavo, o 
kai atkando dantis, visu įšėlimu puolėsi 
ant Lietuvos, suradę arti naują lauką 
savo godumo jausmams patenkinti.

Aiškiais trumpais bruožais apipiešiama tų lai
kų istorija, virš kurios einasi karžygio Šeirio nuo- 
tikiai patekus jam tarp krikščionių ir prisiekus 
jų Dievui kariauti su visais pagonimis; Teutonai 
ruošiasi jį panaudoti savo žygiams prieš jo paties 
žmones Lietuvius. Ateis ir ta valanda ir viską 
norėsit žinoti, užtai pasistengkit iškalno prisidėti 
į “KRYŽEIVIO” leidėjus.

T^EUŽMIRŠKIT ir saviškių Lietuvoje arba iš
važiavusių Į kitas pasaulio dalis. Daugelis 

užsirašo po dvi knygas ir vieną pasiunčia saviš
kiams, bet kiti užmiršta juos. Knygos daug bran
gesnės tiems kas jų mažiausia gauna, ir pasiųsta 
iš Amerikos graži knyga suteikia jaunimui dide- 
liausi džiaugsmą. Padarykit tą džiaugsmą kiek
vienam kurį jus laikote sau brangia ypata.

Lietuvos jaunimas ypač mėgsta Amerikoje lei
džiamas knygas, nepageilėkit jiems “Kryžeivio”.

J^IŲSKIT prenumeratas už “KRYŽEIVĮ” dabar — Įdėkit Į laišką Dolarį ($1) už knygą popieros 
viršeliais, arba $1.50 už audimo kietais viršeliais apdarytą. Taipgi galit siųsti money orde

riais, pridėdami prie savo prenumeratų už “Dirvą”, bet laiške aiškiai pasakykit už ką kiek pinigų 
siunčiat, o ant konverto (voko) kaip ir laiško viduje parašykit aiškų savo adresą, nebus klaidų. 
Visų kas tik dabar užsirašys “KRYŽEIVĮ” vardai tilps “Dirvoje” ir bus sudėti pačioje knygoje.

TĖMYKIT: “KRYŽEIVIS” BUS VIRŠ 300 PUSLAPIŲ DIDUMO."D I R V A”
6820 Superior Avenue Cleveland. Ohio
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KODĖL NESISEKA?
ĮZODEL komunistams A-’ 

merikoje nesiseka?
Trumpai ir aiškiai atsa

kius, todėl kad darbininkų 
pilvai pilni.

Rugsėjo pirmą pirmadie
nį yra Amerikos Darbo 
Diena, oficialė darbininkų 
šventė. Komunistai jos ne- 
pripažysta, bet darbininkai 
kas metai ją linksmai šven
čia.

Ir kaip švenčia:
Daugis net diena ar pora 

iškalno išsiruošia: su šei
mynomis, susėdę į savo au
tomobilius, prisikrovę ka- 
šes keptų vištų, skaniausių 
valgių, ir dar slaptai įsiki
šę bonkelę kitą uždrausto 
gėrimėlio, važiuoja sau į 
laukus pas pažystamus ūki
ninkus, ir linksminasi.

Kiti ap važinė ja net toli
mus miestus, aplanko savo 
gimines ir draugus, susipa- 
žysta su naujais žmonėmis.

'Yra ir skurdo, tiesa, bet 
Amerikos darbininkų tarpe 
esąntis skurdas nėra ben
dra padėtis, kaip yra Euro
poj-

Ir į galą išeina juokas: 
Kuomet Europoj alkanos 
minios tikisi ko nors iš savo 
vadų, čia Amerikoje komu- 
nistai-vadai laukia iki dar
bininkas numes jiems savo 
nugraužtą vištos koją....

Amerikoje didžiausi nu
susėliai tai komunistai-va- 
dai, kurie be jokios gėdos 
slampinėja po darbininkų 
namus ar susirinkimus ir 
žebravoja “duonos musų”.

ną sykį kada tik koks “Ke
leivio” draugutis pasikėsi
na Voldemarą nušauti, p 
pats patenka ir buna sušau
dytas.

Jeigu “Keleivio” redakto
rius yra revoliucijonierius 
tai turi pripažint kad kova 
susideda iš dviejų pusių vie
na į kitą šaudančių, ir jei
gu Lietuvos vyriausybė pir
miau pataiko į savo priešą 
tai keno gi kaltė.

Patartina pačiam “Kelei
vio” redaktoriui nuvažiuot 
ir pabandyt savo “cielių”, 
gal geriau seksis negu mu-l 
čelninkams Plečkaitinin- 
kams, ir vietoj pakratyt 
kojas, sulauks nuo Pilsud
skio bulvinio medalio už 

Lietuvos į“išliuosavimą” 
Varšavos glėbį.

ta popiežiaus vardu kal
nas, ir įsteigus Vatikano 
nepriklausomą valstybėlę ir 
įvedus savo paštą, ant paš
to ženklelių dedama ne Šv. 
Petro atvaizdas, o vėl pa
ties popiežiaus.

Kurie netingėjo menknie
kiu laikų gaišti, išskaitlia- 
vo kad vienas centas padė
tas į banką taupymui ant 4 
procento Kristaus laikais 
šiandien butų suaugęs iki 
šios sumos: $3,746,604,532,- 
313,987,466,180,006,321,806,- 

85, pridedant ir nuošimtį už 
nuošimtį metas po meto.

Vienos savaitės karas so
vietams kainuotų tiek kiek 
vertas tas galukas gelžke- 
lio per Mandžuriją į Vla
divostoką. Bet ne tas ko
munistams rupi. Jie nori 
su Chinais kraujo pralieji
mo, kad paskui galėtų rėk-Popiežius lenktyniuoja su 

diktatorium Mussoliniu už'ti, žiūrėkit, kapitalistai ne
žemišką garbę: nesenai su ja darbininkų kraują! 
visomis dvasiškomis apei-. Dabar darbininkų “užta- 
gomis Italijoje pakrikšty- rėjams” nėra biznio.

Trijų veiksnių komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje

(Tąsa iš pereito num.)
Džiovas: Ką kalbi, misis? Ar jos ir ki

tą aficierį susirado? Nušaut tuos bomus!
Marė: Netikėsi man, Džiou, ale Keidė 

su Frenkiu susitarė runyt į Paryžių di- 
vorso nuo tavęs jieškot. Aš tą pati savo 
ausim girdėjau....

Džiovas: Su tuo butlegeriu? Nebebūk 
butlegerių veislė. Nušausiu juos abu!.... 
Kur Styvis? (Nerimauja.)

Marė: Džiou, by kerful su šaudymais. 
Aš bijau to garso. Verčiau važiuok pats Į 
Paryžių ir divorsuok ją. Vistiek su ja 
gyvenimo neturėsi. Tai ne mano duktė.

Džiovas: Tam Čikagos bomui už vilio
jimą mano bobos nedovanosiu! Nosir!

Marė: Kad žinotum kaip jos susitarė 
gražiai mus subliofyt: Rytoj surengė parę, 
užprašė mus visus, o mums besirenkant Į 
parę jos su savo feleriais išrunys....

Džiovas: Šitaip?! Veidaminut, mes ne 
tokie monkės taip apgaut! Kur Styvis?!

Parašė
K. S. Karpavičius.

Styvis: Ju are smart, Džiou, už tai.... 
Turėsim gatavus revolverius, o tada.... 
(Styvis šitą pasako garsiai.)

(Uždanga)

TREČIAS AKTAS

Ko “Keleivis” Nori?
Kitas “darbininkų užta

rėjas”, “Keleivis”, Nr. 35 
šaukia: “Žmonių šaudymas 
Lietuvoj Nesiliauja” ir sa
ko:

“Teroras ir žmonių šau
dymas Lietuvoje nesustoja. 
Pereitą savaitę Kaune bu
vo sušaudytas dar vienas 
kovotojas už Lietuvos lais
vę. Tai buvo revoliucijo
nierius Olšauskis. Žvalgy
ba sakosi sugavus jį netoli 
demarkacijos linijos, pri
imant ginklus iš politinių 
tremtinių, kurie gyvena 
(Vilniaus krašte.”

Kokios laisvės “Keleivis” 
nori ir kam? Lietuva turi 
laisvę, bet ją norėjo “Ke
leivio” draugai Plečkaitis 
ir kiti Lenkams parduoti; 
tas nepasisekė, jie pabėgo 
pas Lenkus, dabar iš Len
kų pusės lenda ir nori nu
žudyt Lietuvos vyriausybės 
narius, kaip parodė pasikė
sinimai šią vasarą. Koks 
butų gerumas jeigu tokie 
“kovotojai” nužudytų Vol
demarą ir kitus ir sukeltų 
šalyje kraujo praliejimą? 
Tie “kovotojai” patys neįs
tengs šalies užvaldyti, jie 
ir nenori, jie už Lenkų pi
nigus nori terioti Lietuvos 
vyriausybę, kad Lenkai įsi- 
lystų ir dar daugiau išžudę 
Lietuvių padarytų likusiai 
Lietuvos daliai “laisvę”.

Jeigu “Keleivis” tokios 
“laisvės” Lietuvai nori tai 
nedykai jis verkia kiekvie-

KALINYS
Štai žiuri per langą jaunas kalinys,
Išbalęs ir plaukais apžėlęs,
Kurs savo gyvybę tuojau pražudys, 
Tik žvalgos dar galvą iškėlęs.

Dar sykį bailingai dairosi aplink, 
Pasako pasauliui “sudiev!”
Ir šnabžda, nustojau jau laisvės vilties, 
Nustosi ir tu plakus, širdie!

Sudiev jums, tėveliai, sesutės, broliai, 
Aš jūsų daugiau nematysiu,

' Be laisvės čia kenčia tik vieni bailiai, 
Bet aš su jais drauge nevysiu....

Scena 12.
Sugryžta Styvis, dar girtesnis.

Styvis: Džiovo negaliu rast. Tai 1 
mas.... nenujaučia savo trobelių....

Marė: Džiovas jau čia. Aš jam viską 
išpasakojau....

Džiovas (prie Styvio): Ar gavai revol
verį?

Styvis: Užsiorderiavau net du.... O 
ką tu šausi?

Džiovas: Nevermai. Aš rasiu.... Tas 
bloferis galės vytis savo dūšią pas Abra
omą!

Styvis (apkabina Džiovą, žaksėdamas): 
Ale tai aitvarus gavom: viena kaip kita...

Marė: Aš misliu kad jos pačios nebūtų 
tokios blogos.... negali apšnekėt.... Ale 
žinot, svetimi prilenda ir apsuka galvas. 
Mislina su jais geriau gyvens. Gailėsis 
ale bus tuleit....

be

Ta pati vieta. Sekantis rytas. Sekretorė 
sėdi savo vietoj, Karosas ir Dielė savo 

kambarėlyje geria arbatą.

Scena 1.'
Ineina Džiovas, Styvis, Marė ir Pempė, 
persirengę į kaimiečius, pančiais susijuo
sę, gali but ir vyžom apsiavę. Marė apsi
supus didele skara. Vyrai turi ilgus usus, 
kurie vis puolė ir jie bando lipyt atgal.
Sekr. (pamačius juos): Prašom sėstis, 

ponas užimtas. Gal į Braziliją?
Styvis (uždedamas sau ant lupų pirštą, 

bauginančiai parodo Sekretorei): šššš...
(Tą pakartoja kiti jo krūvoj, ir visi 
nervingai dairosi kaklus atkišę. Sek
retorė nusigandus dairosi.)

Sekr. (išbėga pas Karosą): Ponas, vėl 
atėjo kaimiečiai.... Bet tokie keisti, lyg 
iš beprotnamio ištrukę. Prašau eit pažiū
rėt ....

Karosas: Gerai, panele, neužilgo... . 
(Su Diele žiuri per langelį kas atėjo. Sek
retorė baimingai gryžta.)

(Perširengusieji sekantį kalbasi tarp 
savęs pakuždom, bet publika girdi:) 

Džiovas (pamatęs Styvįo rankoj dreban
čią bonką): O ką čia turi?....

Styvis: šššš... Valstybinė... ant drą
sos. ... ( ir vis rankos dreba.)

Džiovas: Duok šr man.... ir man drą
sos

Priminęs laisvužę, gyvenimą 'brangų 
Kalėti nemato prasmės,
Ir greitai jis riša virvutę prie štangų 
Ir neriasi kilpą mirties....

Dangus apsiniaukė, apsupo migla, 
Ir dunkso nuliudus naktis, 
Pro langą matyt pakaruoklio galva, 
Kurią apkabinus mirtis.

Mariampolė. Jonas Morkūnas.

MEILĖS GALYBĖ
Baigsis vasarėlė, paruduos lapeliai, 
Pasiliaus taip šildžius skaisčioji saulelė, 
Neskambės miškuose dainelės paukštelių, 
Pasibaigs margavę žiedeliai gėlelių; 
Užstos liūdnos dienos pilko rudenėlio, 
Tankiai lis lietutis, ims byrėt lapeliai, 
Nuleis galvas savo daržuose gėlelės, 
Liūdną godą savo ims bylot vėjeliai, 
Bet tu, mylimiausi, man grože klestėsi, 
Ir vis skaisti busi kaip jauna gėlelė, 
Spindės akys tavo kai šviesi saulelė, 
Skambės dainos meiliai man jaunam 

berneliui.
Meilę mano jausi, ir mane mylėsi, 
Nepakeis to visko rudenio vėjeliai, 
Nepajusim mudu tų liūdnų dienelių, 
Nors mažiau spindės niums danguje 

saulelė.

Kaip myliu aš meilę kad yr’ ką mylėti, 
Jaučiuos laimingiausias kad galiu žiūrėti 
Į akytes tavo, mano pamylėta, 
Ir žinot kad tavo širdis man žadėta....

Adonis.

Scena 13.
Ineina Pempė.

Marė: O tu, berneli, kur vandravojai? 
Gal apie Prusaites sukinėjiesi? Lukaut!

Džiovas: Nelaimingi mudu, dėde... 
Abiejų bobos po velniais eina....

Pempė: Na, ar ir taviškei kas atsitiko?
Marė: Atsitiko? Butum matęs.... Kei

dė su Frenkiu susitarė važiuot į Paryžių 
divorsuot Džiovą. Ir motina su savo fele- 
riu važiuoja....

Styvis: Užorderiavau du revolveriu — 
pamatysim kaip toli jie nurunys.

Pempė: Bet apsižiūrėki t. Už šaudymą 
papulsit. Verčiau duokit jiems pakajų, 
tegul eina kur išmano, jeigu nenori žmo
niškai gyvent....

Styvis: Ai dont kėr. Už nušovimą afi- 
cierio Lietuvoj duoda tik šešis metus... 
O aš turiu gatavą šifkartę į Braziliją....

Pempė: Ale, vyrai, ištirkit pirmiausia 
ar tas teisybė. Ar matėt patys savo akim ?

Džiovas: Ar neužtenka: matė ir girdė
jo misis (rodo Į Marę), ir ta panelė viską 
viską žino, prie jos akių dėjosi....

Marė: Galit man galvą kirst jeigu ne
teisybė !,

Styvis: Mister Pempe, nestikyk savo 
nosies į musų biznį. Mes paėmėm sau bo
bas, ir žinosim kaip nuo tokių senvičių ap
gint!

Pempė: Ne mano biznis, aš žinau, ale 
gali but kokia misteik. Pamatykit patys 
savo akim....

Marė: Ar tu mislini kad jos tokios do
mės : prie visų akių rodysis ką daro ?!

Džiovas: Ar žinot ką aš sugalvojau?! 
Ot taip tai bus geriausia. Patys savo 
akim matysim. Koman, pasakysiu....

(Suvadina visus aplink save ir pakuž
dom pasako kad visi persirengs j kai
miečius ir rytoj čia sugryš, atsisės ir 
lauks, ir kada ateis moterys ir Leite
nantas su Frenkiu, viską matys kas 
dedasi. Bet šitą jų kuždesį publika 
neturi girdėt, publika tik pamato pul
ką kaimiečių sekančiame akte.)

Pem-
' Ma-:

san

čia do čiortas? Nesive-

šššš.... (nusiima usus 
šššš.... O kur revolve-

Gerb. Tamista:
Jums tiktai pargryžus is 

Lietuvos, matome “Tėvy
nėje” redakcijos sttaipsnį 
užvardžiu: “Lietuvos Nelai
mė”. Tame straipsnyje re
dakcija su išgąsčiu kalba 
apie “verdančius vulkanus” 
ir kitas baisybes Lietuvo
je, del kurių net Anglija 
žadanti įsikišti.

Norėtume kad p. Gegužis 
viešai per “Tėvynę” pareik
štų kur ir koks vulkanas 
verda: ar Lietuvoje ar tik 
“Tėvynės” redakcijoje?

Prie visų valdžių ir vi
sais laikais Lietuvoje “vul
kanai” virė, ir virė pačiai 
“Tėvynei” kada krikščio
nys valdė. O vis nesprogo.

“Tėvynė” verkia kad Lie
tuvoje nėra “teisėtos val
džios” ir užtai Lietuva ga
li sugriūti, niekas ja nepa
sitiki.

Argi “Tėvynės” redakci
ja užmiršo kad ir prieš “fa
šistų” gadynę, kada viskas 
buvo demokratiškiausiais 
pamatais tvarkoma, renka
ma seimas ir viskas, o vis 
Europos ir Amerikos spau
doje ėjo Lietuvą žudančios 
žinios, arba geriau sakant 
pletkai?

Kodėl pats, p. Geguži, ne
rašote apie Lietuvos tikrą 
padėtį, ką matėte ir girdė
jote ypatiškai, o paliekate 
redakcijai savotiškas gies
mes giedoti?

Reikalinga išgirsti iš ju
si] atvirai ir aiškiai ar 
matėte Lietuvoj “verdan
čius vulkanus” ar jiė verda 
tik SLA. namelyje 307 W. 
30th St., New Yorke?

Kada aš pats lankiausi 
Lietuvoje, pereitą vasa
rą, patyriau kad tuos tuš
čius “vulkanus” kūrina po
nai Lenkai savo šnapsu gir
dydami tulus Amerikos ko
respondentus. Jie Lietuvoj 
nebuvo ir nežino nieko, kaip 
nebuvo ir nežino “Tėvynės” 
redaktorius, užtai jis lygiai 
taip pat rašo apie Lietuvą 
kaip tie girti Lenkų agen
tai Rygoje arba kitur.

Iš SLA. prezidento neuž
teks papasakojimo kaip ke
lionė sekėsi, ką matė savo 
kaime, savo parapijoje, ar 
geras derlius, reikia kati 
nušviestų dabartinę tikrą 
Lietuvos padėtį tuo žvilgs
niu kuriuo tūliems vulka
nai kunkuliuoja.

Nemanome kad “Tėvynė” 
turi tikslo užtarti Plečkai- 
tininkus, kurie visu įnirti
mu dirba pavesti Lietuvą 
Lenkams, ir bolševikus, ku- 

______ Tiktai 
tuos gaivalus kelis dabar
tinė vyriausybė sušaudė už 
jų tiesioginius pasikėsini
mus ant Lietuvos vyriau
sybės. Kiti visi ramiai gy
vena, o jeigu to “Tėvynės” 
redaktorius nežino yra kas 
žino.

Lauksime, p. Geguži, ir 
tuo tarpu patariame papra
šyti “Tėvynės” redakciją 
palikti Lietuvos “vulkanus” 
ramybėje, o žiūrėti kad ne- 
išsprogtų vulkanai musų or
ganizacijoje, nes bolševikai 
tikrus 
pat.

stoka......
(Abu užsivertę išsigeria, duoda.
pei, tas neima, atstumia bonką.
rė biskį gurkteli, pasipurto.)

Styvis (Džiovui): Katras pirma 
sim ?....

Džiovas: Katro pirštas bus drūtesnis.
O kur revolveriai?

Styvis: O, jes, raidavei.... (Tyliai at • 
sis toja, eina pas Karosą į kambarėlį, ir 
praeidamas pro Sekretorę vėl: šššš.... 
Inėjęs pas anuodu vėl tą pat: šššš....)

Karosas: Kas 
lines ineini!

Styvis (vėl): 
ir pasirodo kas) 
riai?....

Karosas: Ak, atsiprašau, tai ponas.... 
(Rodo i Dielę) Ponas Grybas jau parūpi
no.... Meldžiu paduoti.... Dar dešimts 
dolarių.... (Styvis paduoda dešimtinę)

Dielė (ištraukią iš stalčiaus du senoviš
ku pištalietu): štai, ponas, prašau....

Styvis (nustebęs vartinėja juos abiejom 
rankom, prie akių prikišęs vamzdžius pri
simerkdamas žiuri): Ar jie šauna?

Dielė: O, taip, ponas, tik reikia patai
kyt ....

Styvis: Jie man išrodo labai seno stai-
lo. Ir tokie brangus....

Dielė: Tokie daiktai juo senesni tuo 
brangesni, ponas....

(Styvis su nepasitikėjimu egzaminuo- įdirba Maskvai, 
ja šautuvus.)

(Bus daugiau)

Įgaliojimai
įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams,'- se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui? Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

vulkanus kuria čia

K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” Red,



D I R V A

(Tąsa iš pereito num.)

Kas tai buvo? Nagi Katrė. Ta na
bagė, pusiau klejodama, atėjo pas jį, pa
laidais plaukais, kurie žibėjo mėnulio švie
soje, išblyškusiu veidu ir akim pilnom aša
rų. Nusigando vaikinas jos labiau negu 
butų nusigandęs pamatęs prieš save dva
sią.

— Konradai.... atėjau pas tave, ne
galiu be tavęs.... — tarė ji tyliai, tyliai.

Gėlė jam širdį matant ją besikanki
nančią savo liudnu likimu. Bet ką jis ga
li daryt. Baimė jį apėmė ir dingo visos 
pirma svajotos svajonės.

— Katriute, atmink, mudu persisky- 
rėm ant visados, eik, išeik nuo manęs ir 
saugokis kad niekas nepajustų.... Ne
noriu užsitraukt tavo dėdės ir tavo sužie- 
dotinio keršto, visai bereikalingai....

— Aš maniau kad persiskyrėm ant 
visados.... Bet aš be tavęs būti nenoriu 
kada pamačiau kam mane dėdė neatiduo
da. Nejaugi tu nesigaili manęs?....

Slinko mergaitė artyn jo, ir dreban
čia ranka palietė jo ranką. Konradą ėmė 
nerimastis, ir prisiminė garbė, ir sykiu 
užgulė piktos mintys: juk jis vienas, nak
ties gilumoje, su moteriška kuri jį taip 
myli.... Nejaugi kitas vyriškis stumtų 
nuo savęs tokią gražybę, kurią gali var
toti savo rankose taip kaip patinka? Ar 
nepasinaudotų jos silpnybe, kuri žino kad 
tikrai mylimo meile nuo šiol ji daugiau ne- 
sigerės?....

Griebė jis Katrę į glėbį, prispaudė prie 
savęs, ir ji spaudėsi prie jo, ir iškėlus į 
viršų lupas laukė jo pabučiavimo. Mėne
sienoj matė jos liūdną veidą; jos rankos 
pasiekė jo veidus ir glostė, ir versdama jo 
plaukus nuo kaktos į užpakalį džiaugėsi 
juo daugiau kaip motina savo kūdikiu.

— Gražus tu man, gražus, Konra
dai. ... Narsus kaip galiūnas šiandien pa
sirodei, ir visi tave garbina; kaip dievai
tis pokilyje išrodei, ir aš gėrėjaus tavimi. 
Negalėjau neateiti pas tave, po visko, ir 
dar kartą pajusti tave prie savęs.... Ne
žėrės man daugiau tavo akys, negirdėsiu 
tavo lupų kalbant į mane; nematysiu ta
vo gražių plaukų ir tavo patogiu veidu 
niekados nebesidžiaugsiu.... Ak, Dieve, 
kodėl, kodėl tu man taip skyrei.... Ko
dėl vietoj ano aš negaliu gauti to kurį aš 
taip myliu.. j. Atmink, brangus, mane 
visados.... ir aš tave amžinai minėsiu....

Palengvučiai ji traukė jo veidą prie 
savęs ir taikydama savo lupas prie jo lu
pų, pradėjo tvirtai bučiuoti, paskui, api- 
bučiuodama visą jo veidą, paleido jį, ir 
įduodama jam savo šilko skepetaitę atmin
čiai, kurią jis automatiškai .priėmė ir pa
bučiavęs įsikišo užantin, nuleidus rankas, 
atsisuko ir palengva žengė link durų.

Pradingo Konrado piktos mintys apie 
ją ir save, ir Katrė kaip atėjo taip ir iš
ėjo, ir jis išleido ją kaip pridera padoriam 
jaunikaičiui pasielgti.

— Sudiev, brangiausi, ant visados.... 
— tarė jo lupos, bet gerklėj užsikirto žo
džiai ir jų niekas nenugirdo.

Katrė ėjo ir nuėjo į savo kambarį. Jos j 
viena tarne, kuri prie jos būdavo, nemie
gojo. Ją paliko laukti ir rado laukiančią. 
Katrė jai pasitikėjo.

Bet šalip tarnės, nemigo dar viena 
galva — tai abbės Frederiko, ir reikia pa
sakyti jis buvo atsekęs, Katrę iki Konrado 
kambario ir viską girdėjo.... Dabar jis 
turėjo pačias svarbiausias paslaptis apie 
juodu — ne tiek apie tai ką jiedu daro, 
kiek ką jie norėtų daryti, nes jis tėmyda- 
mas juodu abudu susekė jų didesnę meilę 
negu buvo galima iki šiolei patėmyti. Da
bar, manė sau abbė, kada jau viskas tarp 
Katrės ir Konrado turėtų būti baigta, nes | 
Ottono užduotį gerai išpildė, bet abbės 
naudai reikalai — ir labai naudingi rei-Į

kalai — dar tik dabar prasidėjo.
Nuo dabar, manė sau abbė, jis žinos 

kaip elgtis su Konradu, kaip su Katre, 
kaip su Leopoldu, kitaip sakant turi juos 
savo malonėje, ir kurį pirštą judins taip 
jie visi prieš jį turės šokti.

Ko Frederikui reikėjo? Jis jieškojo 
sau lobių ir malonių ir kėlė į turtus ir gar
bę savo gimines. Jis galės naudotis iš Kat
rės už užtylėjimą ką žino; galės naudotis 
iš Konrado grąsinimais išduoti Ottonui ir 
Leopoldui ką žino.

Tik kaip jo ^vajonės jam naudos at
neš pamatysime laikui bėganti

TREČIA DALIS
ŠVENTOJI ŽEMĖ

I.
Iškeliavimas Palestinon

AU pusantro šimto metų kaip krik
ščionys gyveno Šventojoj Žemėj, 
Palestinoj arba Syrijoj. Ten jie 
nuėjo 1095 metais su tikslu atim
ti iš netikėlių Šventą Miestą Je- 
ruzalį ir visas vietas kur, švent-

’ raščio padavimais, Kristus vaikš
čiojo. Kuomet krikščionys tikslu turėjo 
tik atėmimą Jeruzalio, jie jį buvo paėmę, 
tačiau kuomet tarp savęs susivaidijo už 
užkariautų vietų valdymą ir už tai kurie 
katrų turi klausyti, vėl viską prarado ir I 
po poros šimtų metų pastangų turėjo ap
leist Palestiną taip tuščiom rankom kaip 
nuėjo. Tokia tai trumpa istorija kryžiaus 
karų rytuose.

Šimtais tūkstančių Europos krikščio
nys ten plaukė, apsimetę Dievo pašaukimu 
išgelbėti Kristaus Grabą iš Mohametonų, 
bet kaip tik ten koją užkėlė ir pradėjo įsi
galėti, kožna tauta steigėsi savo karalys
tes, taip kad su laiku Palestinoj buvo įsi
kūrusios keturios Lotynų karalystės: Vo
kiečių, Anglų, Frankų, ir Austrų; jie visi 
tarp savęs vaidijosi ir net negelbėjo vieni 
kitų kovose su netikėliais, Turkais, Sara
cėnais ir tt.

Ten įsikūrė, pirmiausia labdaringais 
tikslais, kryžeivių brolijos arba ordenai: 
Ligonbutiniai Broliai, Bažnyčios Broliai 
(Templarai) ir vėliau Teutonų Ordenas. 
Pirmas ir trečias ordenai buvo Vokiečių, 
Templarai buvo Frankai. Tie kryžeivių 
ordenai netrukus patapo turtingi ir galin
gi ir pradėjo daryt savo tvarką, už ką ka
raliją valdovai turėjo su jais kovas ir var
žytines, ir tankiai vieni kitus kaltindavo 
gelbėjime pagonims, vietoj bendrai veikti 
jų nugalėjimui.' \

Tokia tai buvo virtus komedija iš pra
kilnių ir šventų tikslų pradėtų 1095 metais.

Laikais kuriuos šis aprašymas apima, 
Jeruzalis buvo vėl pagonų rankose, o iš 
keturių krikščioniškų karalysčių Palesti
noj buvo likę tik keturi miestai, tarp jų ir 
Akrą, viską kitą netikėliai buvo atsiėmę. 
Į Akrą neužilgo, Mohametonų spaudžia
mi, turėjo subėgti visos .Syrijos krikščio
nys prieglaudos jieškoti. Akroj gyveno ir 
vadinamas Jeruzalio Karalystės karalius, 
ir, nors tas titulas neturėjo reikšmės, už 
jį rytų krikščionys tiek vaidijosi kad net 
užmiršo savo tikrą tikslą. Akros miesto 
sienose buvo žmonių visokių Europos tau
tų. Kiekviena tauta turėjo paskirą sau 
miesto dalį ir savo paskirą valdovą, kurie 
kožnas turėjo savotiškes teises ir jas vyk
dė. Tame mieste radosi net septyniolika 
paskirų valdovų vienu kartu, iš ko kilo 
nesusipratimų ir maišatienės. Visi valdė 
bet niekas neturėjo virešnybės. Nestebė
tina kad tokioj maišatienėj miestas pata
po duobė į kurią subėgo visos krikščioniš
kos srutos. Religija, įstatymai ir mora
lybė neturėjo tejn vietos, taip kad pasku
tinėse kryžeivysčių dienose Akrą patapo 
priežodžiu visose krikščioniškose šalyse į

kaipo vieta ištvirkimo, išdykavimo ir pa
laidumo. Tą sako tų dienų istorikai.

Krikščionims kurie ten gyveno neat
siekus jokio tikslo, o tik tarp savęs pešan
tis, popiežiai nesiliovė šaukę, su daugiau 
ar mažiau atsidavimo, naujų kryžiaus ka
rų ir ragino Europiečius vykti atimti Je- 
ruzalį, bet jau dvasia Europoj puolė, ir 
tie kareiviai kurie ten vyko tik prisidėjo 
prie užbaigimo krikščionių valdymo Syri- 
joje, kaip paliudys sekantis paskutinių die
nų prietikis.

Popiežius Nikalojus IV savo lėšomis 
išsiuntė 1700 kareivių į Akrą; bet kada 
pritruko pinigų užmokėti jiems algas jie 
pradėjo plėšti ramius Saracėnų pirklius, 
priešingai padarytai su jais sutarčiai, ir 
Sultanas negavęs už tai iš krikščionių at
silyginimo su savo pulkais' 1291 metais ap
gulė Akrą. Mieste kareivių nestokavo ap
sigynimui ir atlaikymui atako, bet ir šioj 
paskutinėj valandoj gyventojai buvo dau
giau atsidavę girtavimui negu kariavimui^ 
ir kada trimitai šaukė juos į kovą, vyrai 
negalėjo atsiplėšti save..nųo savQ'mylėti
ni ų.... Miesto sienos pradėjo griūti nuo 
pagonų atakų, o patys narsiausi vadai ir 
ritieriai kaip bailiai begėdiškai išlaistė, 
juromis išplaukė į Kipro salą. Kryžeivių 
gi ordenai net pačioje baisiausioje valan
doje negalėjo susitarti ir kerštavo vieni 
kitiem. To viso pasekmė buvo tokia : Sa
racėnai įsibriovę į miestą iki vienam iš

skerdė 60,000 dar buvusių krikščionių.
Taip ir baigėsi Lotynų Rytų Karalys

tė Palestinoje, 1291 metais, ir po to krikš
čionys niekados ten nevaldė, o inėjimą į 
Jerųzalį išgavo tik tam tikromis sutarti
mis.

Pirm negu viršminėta pabaiga atėjo, 
turėjo progą aplankyt Palestiną ir Sei- 
rys-Konradas, kadangi nuo jo laikų iki 
paskutinės krikščionių tvirtovės Akros 
puolimo buvo protarpis apie 35 metų. Pa
matysime khip -jam. ten sekėsi ir kokius 
naujus prietikius tenai turėjo.

Brandenburgo vyskupas, Ottonas ir 
abbė Frederikas sutarė leisti į Palestiną 
Teutonų ordenui pagalbon pulkelį jaunų 
ritierių. Seirys-Konradas būtinai turi su 
jais Kvykti. .. Buvo viltis kad krikščionys 
dar rengs puolimą ir paims Jerųzalį, ir 
ten apsilankęs Konradas dar daugiau su
stiprins savo, naują tikėjimą. Tada gali
ma bus ruoštis Lietuvą užimti, kaip Otto
nas buvo gudriai sugalvojęs.

Su džiaugsmu Konradas ruošėsi į sa
vo pirmą karą su krikščionių priešais ly
tuose, kaip jo tikėjimas šaukė. Nuvyks, 
žudys netikėlius, atims iš jų šventas vie- 

I tas ir, po* laimėjimų, gryš su dideliais lo
biais, ko nbužniiršo jam įšnekėti jo krikš
čioniški globėjai. Pats jis matė ką Otto
nas turėjo parsigabenęs, keletą metų pa
kariavęs. .

■ ; (Bus daugiau) * *•

| JUOKIS 
n ir Svietas Juoksi 
S sykiu su Tavimi

ŠIENPJUTIS
Jau atėjo mus šienpjut 
Girdėt dalgius visi pla 
Senus, jaunus jau įkru 
Lietuvaitės musų šnek 
Eis šienpjoviai rytą an 
Pakol rasa sidabrinė; 
Pradės dalgis plieno kl 
Pradalgėlę pirmutinę. 
Eisim visos tuoj į lanh 
Šianpjovėliams mes pa 
Imsim grėblelius į rani 
Gražius kugius imsim 
Vien senelius tepaliksii 
Juos prie radio kiaušy 
Kokios žinios bus iš Kj 
Atbėgs mums jie pasai 
Šiandie saulė graži, gis 
Rytoj gal lietutis lyti, 
Mus seneliai tegul klau 
Ką iš Kauno ims sakyt: 
Dabar visi kreipia aus 
Jei tik ima ką daryti, 
Kur tik gali visi gausia 
Eina radio klausyti.

Žmonijos Istorija
Didelė knyga 620 Puslapių

a
 AUGYBE “Dirvos” skaitytojų ir bendrai Amerikos Lietuvių trejetas 
metų atgal įsigijo “ŽMONIJOS ISTORIJĄ ,’bet daug dar liko to
kių kurie liko BE tos knygos, ir mes žinome kad jie norės įsigyti ją 

DABAR. Dar turime likusių neper didelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaityti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinaudoti proga.

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

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

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

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės.

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

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Eisim, eisim, nėra laike 
Ir svečiai palikit sveiki 
Musų lanka pilna šieno, 
Kuoveikiausia kirsti re 
O ponaičiai galit sėsti, 
Gana juokus jau čia kr 
Jeigu norit mums padėi 
Prašom eit vežimą dėti 
Jeigu stosite į barą, 
Šienpjovėliams pavadu< 
Pusdienėlį gausit gerą 
Tyru oru pakvėpuosit,
Mus šienpjoviai iš pat 

: Jau per lanką milingai 
Mus šienelis jau suvytę 
Pjovėjai jau uždainavo 
Nėra laiko jau kalbėti 
Bėgame lankon padėti, 
Sukinkyti jau žirgeliai 
Reikia minti vežimėliai
Kai suvešim mes šiene 
Visą lanką suvalysim, 
Sekmadienio popietėlį 
Gražias dainas padainw 
Už tuos brolius ką ko v 
Del brangios musų šal 
Kurie daugiau nebedirl 
Laukuose sykiu darbe

Tai šienpjutės tokios di 
Kai Lietuvoj pjauna ši 
Lietuvaitės darbe nars 
Lankose jų dainos gan 
Anksti rytą kojos basos 
Jų nebaido gilios rasos 
Kad būt darbas padar 
Bėga skubiai vien už k 
Tiktai vienas dar daly 
Butų geras ir ne dykas 
Prisipratint laikraštuk; 
Paskaityti trupučiukas

Vinskunas Vii 
(Devinduoniai, Kėd. a

Ant Nemuno
Vieną labai ūkanotą 

tą važiavo iš Jurbarko 
laivis į Kauną. Del die 
ūkanos negalėdamas 
garlaivis sustojo. Sena 
sažierė priėjus prie ka] 
no klausia kodėl gari: 
sulaikytas.

“Negalima matyt 1 
per miglas”, atsakė ka] 
nas.

■ “Kaip tai kelio nem 
kad net dangus aiškiai 
tyt”, patėmijo keleivė. 
* “Taip, poni, bet mes 
linkui nekeliaujame, j 
bent susprogtų garo 1 
lai”.
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KELIAUJANT PO
1 LIETUVA I

Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adm.
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Rugp. 4 d.
Kaune atsiradau sekma

dienį, tai nieko nesuradau, 
visur viskas uždaryta. Pa
sivaikščiojau sau vienas po 
miestą. Pietums užėjau Į 
Romos viešbuti, užmokėjau 
5 litus už pietus, bet gavau 
gerus, net ir alaus, ir pri
sisotinau iki ausų.

Po pietų patraukiau Į 
Aukštutinę Panemunę, pas 
nusų ekskursantą Praną 
Sakalą, bet jo namie nera
dau, motina sakė kad atva
žiavo kitas ekskursantas, 
Pranas Marčiulaitis, ir abu 
Amerikonai išvažiavo Į Ma- 
riampolę. Ar gryžau atgal 
i Kauną, vakare nuvykau i 
Karo Muzejų, pamačiau ce
remonijas nuleidimo vėlia
vos. - Kuomet laikrodis to 
muzejaus bokšte išmuša aš- 
’uonias, iš vidaus išeina tri
mitininkai ir eina prie Žu
vusių už Laisvę stovylos. 
Du kareiviai muzejaus bok
šte užtriubina, visi nusiima 
kepures, muzikantai atgro- 
ja tam tikrą liūdesio gies
mę, ir vėliavos nusileidžia 
nuo visų stulpų. Kareiviai 
su muzikantais gryžta at
gal j muzejų.

Turėjau ekskursanto Pe
traičio antrašą Kaune, nu
važiavau pas jį, neradau, 
jis išvaižavęs j Kauniečių 
pikniką Nemunu garlaiviu. 
Nuvažiavau Į Luobikio vie
tą, ir to neradau namie.

Rugp. 5 d. Anksti ryte 
išvažiavau Į Pagirius pas 
Clevelandiečio Jono Grigo 
tėvelius Leliūnų kaime. Iš 
Kauno traukiau tiesiai į 
Jonavą plentu, iš Jonavos į

Ukmergę, iš čia pro Sesi- 
kus į Pagirius, nuo kur tik 
1 kilometras iki Leliūnų 
kaimo.

Privažiuoju Leliūnus, išl 
kiemo išvažiuoja žmogus sul 
šartuke, su vežimu mėšlo, 
sartukė ausis pastatė ir 
neina pro mane, mat bijo 
mano motorciklio. Aš su
stojau, sakau važiuok da
bar. Tai žmogelis už gal
vos savo sartukę laikyda
mas pravažiavo pro mane. 
Po to užklausiau jo kur gy
vena Grigas. Jis sako, čia 
daug Grigų gyvena, kurio 
norite? Pažiurėjau j var
dą kurio man reikia ir pa
sakiau Mikolas Grigas. Ta
da man nurodė kuris kie
mas ir aš nuvažiavau. Pri
važiavęs kiemą, suku tiesiai 
j kiemą, sulaikau savo ‘pur
kši?, iš gryčios • išsiskubina 
senukas ir senutė ir dar 
mažas jauniausias Grigas. 
Klausia manęs ką aš pasa
kysiu. Sakau: Nepažysti 
manęs, tėvuk? Jis man sa
ko: Nepažystu, vaikei. Sa
kau: Tai tavo sūnūs Jonas 
iš Amerikos. Jis sako: Ga
vau nesenai paveikslus, at
rodo visai kitoniškas. Ta
da sakau jam: Tėvuk, aš e- 
su tavo sunaus kaimynas, 
abu sykiu gyvenam, atve
žiau štai 100 litų dovanų 
nuo sunaus. Abu senukai 
apsiverkė, sako: Duok Die
ve jam sveikatą kad mus 
senus vis dar atmena, jei
gu ne jis tai gal butume šy- 
met išmirę. Pereitais me
tais tokie blogi metai buvo, 
niekas neužaugo, visai jau 
badą matėm.

DYKAI PATRUKUSIEMS te ____ •
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao, *

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
' vrn ntjinlmnAim mitaikinfa.

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį/ 
dirbančios metodos, kuri, bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA

“B” yra atsakančiai nutaikinta padulkai- 
te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsišvertų | lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
m ėdikai as. Kaip greit sis medikalaa esti kūne 

sušildytas^ jis pasi-
Pirmiems 5000 ken

čiančių, kurie atsi- 
čauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be ųžmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
Ruošai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt ? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.
©VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai . laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra pri rodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplankomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad, prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

fe PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško .smagu
mo jį dėvet. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
Yf iL—itraukimn nuo tam tikros vietos.

“A“ yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bestslinkimo.

leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies, išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai ‘ 
Mano Kaštais ft 
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 

. kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo, y
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis, auksas. Priimk šį dykai ^Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčlra Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, x rašykite 
DABAR.

Paprašė mane į vidų, se
nukas atnešė vyno, savo 
padaryto, pyrago, šviesto, 
ir vaišindami sako, mes 
jaučiamės taip kaip musų 
sūnūs butų atvažiavęs ap
lankyt.

Per pora valandų apipa
sakojau jiems Amerikos gy^ 
venimą, paklausiau ką jie 
dirba, sako šiandien biskį 
pradėjo rugius kirst, ru
giai labai geri, šymet duo
nutės užteks, sako.

Atsisveikinęs su jais iš
važiavau iį Airiogalą pas 
Clevelandiečio Sad a u s k o 
uošvį. Kelionė ėjo per Pa
girius, Sesikus, Bukonis, 
Šėtą, Kėdainius, Pernara
vą. Airiogaloj paklausiau 
vieno Žydelio kur gyvena 
Ramanauskas. Sako tenai 
anam kampe. Bet vienas 
Žydukas sako: Aš ponui 
parodysiu kur jo namukas 
yra. Nueinu į tą namuką, 
sakau, Ar čia Ramanauskas 
gyvena? Sako, taip. Klau
siu ar turi dukterį Marytę 
Amerikoj? Atsako kad ne, 
tai esanti brolio duktė, jis 
gyvena toliau, ir nurodė 
į kitą namuką.

Inėjus, žiuriu du senukai 
šnekučiuoja prie stalo, sa
kau: Kuris iš jūsų Rama
nauskas? Vienas atsiliepė 
kad jis ir klausia: Ar tik 
ponas nebus Vasiliauskas.? 
Sako, aš jau laukiau senai 
jūsų atvažiuojant, žentas 
man atrašė laišką kad at
važiuosit su 150 litų. Aš 
jau senai laukiau. Pasako
josi senukas privežęs daug 
lentų gale gryčios, sako, gal 
mano žentas gryš iš Ame
rikos tai reikės biškį na
mukas aptaisyt kad jiems 
butų kur savo galvą pri; 
glaust.

Sakau: Gerai, gerai kad 
taip rūpinatės savo vaikais. 
Atsisveikinau su seneliu ir 
išvažiavau į Siaubus. Va
žiavau pro Ugionis, Bety
galą, Raseinius, Viduklę, 
Nemakščius, Kelmę, Gar
dus, Bubius, ii- vėl Šiauliuo
se. Visu šiuo keliu važiuo
jant matėsi žmonės beveik 
visur kirto rugius, pati ru
giapjūtė.

Iš Raseinių išvažiavęs a- 
pie .4 kilometrus žiuriu dvi 
jaunos gražios Lietuvaitės 
riša rugius. Bet man at
rodė kad jos nėra tikros že
mės darbininkės, greičiau 
kokios miesčionkos. Sa
kau: Panelės, ar toli iš čia 
Raseiniai? Jos sako: Ta- 
mista juk važiuoji iš Rasei: 
nių. Tada sakau: Atleis
kit, aš maniau apie Šiau
lius. Viena tada sako: Ta-.

mista davažiųosi Šiaulius 
už kokios valandos laiko.

Jos buvo dvi seserys 
Bruožiutės, lanko Kaune 
gimnaziją, bet užėjus dar- 
bymetei ir jos padeda tėvų 
tikėję.

Iš Šiaulių važiuoju į No- 
rutaičių kaimą pas Žiuror 
ronus, p,as seserį Amerikiė- 

|tės Venesos Melnikienės. Ji 
prieš pat karą išvažiavo į 
Lietuvą. Norutaičiai apie 
18 kilometrų nuo Šiaulių, 
pro Kudžius važiuojant.

Ineinu Į vidų, randu vie
ną purviną moteriškėlę, sa
kau: Ar turi seserų Ame
rikoje? Sako turi dvi, vie
na Anastazija (Venesą), o 
kita Ona; gyvena Grand 
Rapids, Mich, Sakau, ge
rai, štai jums nuo sesers 
100 litų ir auksinis laikro
dėlis del dukrelės. Duktė 
jau kokios 14 metų, ir ne
apsakomai nudžiugo dova
ną gavus. Tuojau išbėgo į 
kaimą, apibėgo visas savo 
drauges pasirodydama ko
kią dovaną gavo, nes laik
rodėlis vertas apie $35.

Žiuronienė man užfundi- 
jo visai šviežio medaus, ko 
jau senai buvau neragavęs, 
tai buvo man geriausia pa- 
trova. Papietavęs pas juris 
vėl išvažiavau į Biržus.

Šioj kelionėj praleidau 4 
dienas.

DARBININKE, 
PAGALVOK

PABRANGINS LAIŠKŲ 
SIUNTINĖJIMĄ

Komunistai sako jog esą 
priešingi karams,

Priešingi užgrobimui ki
tų žemių,

Washington. — Suvieny
tų Valstijų paštas neišsilai
ko iš savo dabartinės api- 
vartos ir kas metai neša de-

ficitą. Susirinkus Gruodžio 
mėnesį kongresui pašto se
kretorius ruošiasi prašyti 
padidinti arba laiškų per
siuntimo kainą ar kitų da
lykų siuntinėjimą.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

fe. Knyga apie Patrūkimus.
Vardas • ............
Adresas į
Grįžtanti krasa atneš dykai Hmeg. Plapao

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis 1 — Iždininkas

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

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York Citj

Lietuvos Atstovybes Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

Priešingi prastų darbi
ninkų žudymui,

Bet žiūrėkit ką jie daro 
Chinijoje:

Nori užvaldyti svetimoje 
šalyje esanti gelžkelį;

Nori tą svetimą šalį Man- 
džuriją paversti komunis
tiška ir atplėšti nuo Chini- 
jos.

Už tai kad Chinai neuž
sileido ir išsivijo juos lau
kan, komunistai pagrąsino 
Chinams karu ir puldinėda
mi Chinų kaimelius ir mie
stelius žudo nekaltus žmo
nes;

Kiršina Chinus atsimuš
ti kad galėtų sukelt karą ir 
išskerst milijonus darbinin
kų.

Raudonoji spauda viską
tą apsako atbulai: meluoja 
darbininkams ir rašo kad 
Chinai puldinėja “darbinin
kų tėvynę”.

Gana sekti veidmainius, 
kurie savo pilvui begėdiš
kiausia darbininkus suve
džioja.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. Puikus 

. valgiai, mandagus patarnavimas'.
CHAS. STONIS

John Jacoby & Son 
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardąyejų 
Musų biznis eina gerai.

Nepaprastos Linksmybės 
už 1 Dolarj!!

MARGUTIS

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
vaikus, tėvus.

“DIRVA”
6820 Superior Ave, 

Cleveland, Ohio

Muzika, dainos, juokai, paveiks
lai, visokį pasiskaitymai apie ar
tistus, teatrą, muziką, kompozi

torius — telpa “Margutyje”.
“MARGUTIS” išeina kartą
i mėnesi, metams kaina $1. 
Lietuvon kaina metams $2.

Redaktorius-Leidėjas
Komp. A. VANAGAITIS.

Tuojau užsiprenumeruokit! Pui
kus mėnesinis žurnalas kokio ki
to mes neturime. Kiekviename 
numeryje rasite chorui, solo, ar
ba pianui kokią nors dainelę ar 

muzikos kūrinėlį. \
Mažiem pianistam didėlė dovana. 
Paprastame, laiške galit siųsti^ pp- 
pierinį dolarj, tik nepamirškite 
adresą užrašyti.

“Margučio” .adresas:

“MARGUTIS”
3210 S. Halsted St. 

Chicago, DI.

KIŠENINIS

DAKTARAS
Graži, tvirta knygelė kiše- 
niuje nešiotis ir laikyt na
muose, su paaiškinimais 
priežasčių, apie 100 ligų ir 
kaip jų apsisaugoti, veng
ti ir gydytis. Vyriškos ir 
moteriškos ligos ir bend
ros ligos aprašoma ir išaiš
kinama. Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų jieškojot. Kai
na su prisiuntimu ..$1.00 
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

“DIRVA”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

j fjelicious
■ood

Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C & B Line Palatial Steamers 
WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night’s ride on beautiful 

Lake Erie. C&B Line Steamers are magnificent floating hotels with large com
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE' ’
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Cleveland and Buffalo Division Cleveland and Pt Stanley, Can., Div. 
Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service, leaving Cleveland. 12:00 mid- 

p. m.. arriving 7:30 a. m., (E. 8. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 15th. June 29th to September 7th.

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.

New Low<
Fares

'$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

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

Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

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

1

A food for pro» 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele» 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

“SANDARA”
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros, susidedančios iš 100 'kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St.) 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj ?2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3. /

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, Ill.

a?s7bartkus1 
t 

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas T 
Fotografas t

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES f 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS, tį

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti •? 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- Z 
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tusi- į 

no paprastai traukiamų fotografijų. Į 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. T 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- i 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- X 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- -*■ 

tografijas visokių kitų traukimų. £

1197 E. 79th St. Cleveland ?
“Studija su dviem parodos langais.” J 

— Telefonas Randolph 3535 — •?
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IS LIETUVOS e
IŠTVIRKIMAS IR JO 

PRIEŽASTYS

“CUDAUNA” 
VIETA

Šiauliai. —■ Apie 12 kilo
metrų į rytus yra piliakal
nis, kiek pailgas. Suly'g 
padavimų, ant jo musų bo
čiai degindavo savo die
vams aukas.

■ Kokie šeši metai atgal 
vienam žmogui prisisapna
vo buk jis matęs ant to kal
no minstranciją einant.

Pranešė apie tai kuni
gui, ir kunigas sumanė pa
daryti tą kalną stebuklin
gu ir kas metai ten eina iš
kilmingai švęsti. Šymet iš
kilmė buvo Rugp. 11 d. Vie
nas Šiaulių kunigas su mi
nia žmonių, daugiausia mo
terų, ir dar viena kampa
nija iš Gruzdžių parapijos, 
sutraukė aplink kalną ir 
paskui suėjo ant viršaus.

Kas nori ko išmelsti eina 
keliais apie kalną. Kiti sa
vo apierai stato ant kalno 
kryžius. Pastatyta jau ke
li desėtkai kryžių.

Šalę kalno teka upelukas. 
kitame šone pieva, kurioje 
veržiasi šaltinukas. Duobė 
nedidelė, akmenimis aptai
syta. Apie tą šaltinėlį at- 
sibuna daug bruzdėjimo: 
moterėlės viena mazgoja a- 
kis, kita kojas, žinoma ne 
sveikas, kitos geria ir se
mia bonkomis, neša namon 
del “vaistų”.

Pereitą metą ant kalno 
pastatė koplyčią, tik dar ji 
nepripažinta stebuklinga. ■

Šios vietos' įstėbuklinimaS 
duoda nemažai naudos,- nes 
be pinigo žmonės mano ne- 
apturėsią stebuklų, taigi 
avelių ganytojas susirenka 
nemaža litukų.

Turiu priiriinti štai ką. 
Laike mazgojimosi kojų ir 
to vandens gėrimo vienas 
vaikelis pastebėjo: Ką jus 
čia darot? tokį nešvarų 
vandenį geriat, dar gausit 
ligą greičiau! Davatkos at
rėžė: Eik tu, ištvirkėli, be
dievi ! Kujokas.

GAISRAS
Pilviškiai, Mariampolės 

apskr. Rugpjūčio 8 d. An- 
'tanavos dvare perkūnas į- 
trenkė į spirito sandelį, ku
riame buvo apie 400 kibirų 
gryno spirito. Sudegė san
delis, visas spirtas ir Anta- 
navos pieno perdirbimo 
bendrovės mašinos. Nuosto
lių padaryta apie 150,000 li
tų. Sudegusis turtas tik da
linai tebuvo apdraustas

SUMAŽĖJO VAŽINĖJI
MAS po Užsienius.
Statistikos daviniais, šią 

Vasarą j užsienių kurortus 
iš Lietuvos važinėjo vos ket
virtadalis kitų metų skai
čiaus. Daugis anksčiau va
žinėjusių į užsienius dabar 
Vasaroja Lietuvos kuror
tuose. Tai išvežamų į užsie
nius litų dabar pasilieka 
krašte.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ 
TILŽĖJE

. Rugpjūčio mėn. 11 d. Til
žėje, Vokietijos lietuvių su
sivienijimas apvaikščiojo 10 
metų savo pokarinio veiki
mo sukaktuves. Susivieniji
mas yra įsteigtas 1901 me
tais, bet po karo persiorga
nizavo. Sukaktuvių iškilmės 
įvyko naujai įrengtoje gra
žioje lietuvių salėje. Publi
kos buvo daug. Programoje 
buvo vaidinimas, dainos ir 
prakalbos, kurias pasakė 
Vydūnas, Jagomastas, Ma- 
čiulaitis ir Lapinas.

Susivienijimas gavo dau
gybę sveikinimų iš Didž. 
Lietuvos, Klaipėdos krašto 
ir iš atskirų Vokietijos tau
tinių mažumų: vendų, danų, 
lenkų ir kitų. Šventėje atsi
lankė apie 20 svečių ir Didž. 
Lietuvos ir Klaipėdos kraš
to.

“LIETŪKIO” APYVARTA
Rudens sezonui ‘Lietūkis’ 

turi užpirkęs 130 tūkstančių 
maišų zuperio, 13 tūkstan
čių maišų tomamilčių ir 1000 
maišų kalio druskos. Maši
nų šiemet pirkta už 180 tūk
stančių litų. Visa “Lietūkio” 
aypvarta per šiuos metus 
siekia 20 milijonų litų.

RADIO ABONENTŲ 
SKAIČIUS LIETUVOJE
Šiuo metu visose Lietuvos 

pašto įstaigose yra užsire
gistruota bemaž 10 su puse 
tūkstančių radio priimtuvų, 
būtent: apie 7000 dektorinių 
ir pusketvirto tūkstančio 
lempinių. Daugiausia priim
tuvų Kaune, antroje vietoj 
Klaipėda. Vienas radio pri
imtuvas Lietuvoje tenka 
maždaug 220 žmonių. Visoje 
Lietuvoje yra 55 radio apa
ratų parduotuvės.
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| Serganti Vyrai ir Moterys I 

= iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji- = 
| rao mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, | 
E tą patarnavimą tęsiu ir toliau.

WĮ Aš gydau visas chroniškas ir. keblias Ii- E 
= Kas vyrų ir moterų su geromis pasekmė; E
E mis.š Kra'ujo" ir Odos Ligas, Katarsį, Už- E
— leistas žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, =
E flįįĮ"A’yr Galvoskaudi, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- = 
= I' T gerumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir E
= J Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. E

I Lietuvos veikėjai stebisi 
kodėl pastaru laiku vieto
mis ištvirkimas žlugo, o 
vietomis pasiekė aukščiau- 
sį laipsnį. Nekurie kalti
na dabartinę valdžią ir pri
meta jai apsileidimą. Bet 
reikia pasakyti kad ne val
džia kalta, o kalti patys 
žmonės. Nei Voldemaras 
nei Smetona nėra dievai ir 
akimis negali apmatyti vi
sos Lietuvos valdininkų el
gesio. Dabartinė vyriau
sybė su visais 'blogumais 
uoliai kovoja, bet kad kova 
butų pasekminga reikia ir 
visuomenės paramos. Vi- 

. suomenė privalo pranešti 
apie blogus valdininkus ir 
jų apsileidimą aukštesnei 
valdžiai. Bet daug atvejų 
blogumas taip gudriai ir 
slaptai veikia kad ir vieti
nė valdžia negali pajusti. 
Čia irgi reikia visuomenei 
Įsikišti.

Pavyzdžiui paduodu kaip 
matosi musų srityje. Ro
kiškio miesto doros moti
nos nusiskundžia vaikais 
kad jie labai ištvirko. To 
priežastis esanti slapti pa
leistuvystės ir girtuoklys
tės urvai. Man teko, paty
rinėti tikras dalykų stovis 
ir galiu plačiau apie tai pa
sakyti.

Mieste randasi keletas 
arbatinių, kuriose slaptai 
nakties laike pardavinėja
ma degtinė, sukviečiama 
jauni vyrukai ir supažindi
nama su paleistuvėmis. Ten 
ne tik jauni vyrukai bet ir 
-vedę žmonės ir apsišvietę 
valdininkai per naktis ulio- 
ja,įleisdami paskutinius sa
vo centus ir skriausdami 
savo šeimynas. Tie urvai 
.priiminėja nuo vyrų pagal
ves (paduškas), nuo mote
rų sijonus ir už tuos daik
tus suteikia sielos ir kum 
nuodų.

Viena arbatinė priiminė
ja ir vekselius. Neturėda
mas pinigų gali gauti ten 
gerti, o pragėręs 10 litų tu
ri išduoti vekselį ant 100 
litų. Skolininkas neturėda
mas iš ko apsimokėti 10 li
tų turi teismo keliu atiduo
ti tiems urvams šimtą litų..

Motinos pasakoja kad tų 
vietų policija nei kiek ne
matanti.

Iš šitokios tvarkos vie
noje srityje galima spėti ir 
apie kitas. Tokių urvų Lie
tuvoje yra daug ir jie labai 
kenksmingi, nes jie užlai
kydami prostitutes platinai 
lyties ligas. Tokie urvai 
greit privilioja ir amžinai 
supudo jaunuolių sielas. Su 
tokiomis . vietomis reikia 
kovoti ne tik policijai bet 
ir visuomenei.

P. Kriukelis. I

džiarpi), ir kad žinotų, kiek 
mokyklos komplektų nau
jiems mokslo metams reika
linga. Šiemet liepos mėnesį 
padarius surašymą, buvo 
rasta pradžios mokslo pri
valomo amžiaus vaikų 6326, 
kurių yra 3295 lietuviai. 
2271 žydai, 291 lenkai, 254 
vokiečiai, 246 rasai ir 19 ki
tų tautų vaikai.

Manoma, kad šį kartą dar 
ne visi pradžios mokslo pri
valomi vaikai pavyko sura
šyti.

Nežymi dalis tokių vaikų 
gali ir aplenkti besurašinė- 
jant. Todėl dar gali būti pa
tikrinamasis surašinėjimas. 
Žymaus skirtumo tačiau 
nesitikima.

LENKAI UŽDARĖ ŪKI
NINKAMS ADMINIS

TRACIJOS LINIJĄ
Lenkų pasienio sargybos 

karininkas pranešė Alytaus 
apskr. viršininkui, kad len
kai nuo rugpjūčio mėn. 8 
d. neleisią mūsų piliečių per 
administracijos liniją lauko 
darbams. Tuo tarpu daugu
mas vietos ūkininkų jau turį 
nupjautus ragius, kiti dar 
tebepiauna. Dėl perėjimo 
sustabdymo gali susidaryt 
dideli nuostoliai, o kai ku
riems gresia net bado pavo
jus. •!«.'•

Sąryšy su tuo, musų mi- 
nisteris pirmininkas ir už
sienio reikalų ministeris pr. 
Voldemaras pasiuntė Tautų 
Sąjungos Generaliam sekre- i 
toriui tokio turinio telegra
mą: “Lenkai uždarė admi
nistracijos liniją UchiecI.os 
—Alytaus rajone. Šis lenkų ■ 
žygis prieštarauja praėju
sių metų lapkričio? 7 d. Ka- ' 
raliaučiūj pasirašytam, šie
met įsigaliojusiam ir Tautų., 
Sąjungos globoj sudarytam 
susitarimui. Kiekviena va
landa neša didelius nuosto-, 
liūs gyventojams ir naikini l 
pasėlius”.

PAŠALPA GYVULIAMS 
PREMIJUOTI

Žemės ūkio rūmai nutarė 
paskirti 58,500 litų gyvu
liams premijuoti šiemet ren
giamose rajoninėse žemės 
ūkio parodose, Dovanos pa
skirstytos .šitaip: Jezno, 
Šiaulių, Telšių, Semeliškių, 
Širvintų, Anykščių ir Zara
sų parodoms po 2500 litų, 
Kėdainių, Mariampolės, Ro
kiškio ir Joniškio—3,500 li
tų, Bazilionų ir Pilviškių— 
3,000 litų, Kretingos ir Ra
seinių—4,000 litų, Biržų — 
3,750 litų, Panevėžio—4,750 
litų ir Tyriškių—2,000.

Akrono Naujienos
Musų vadinama ‘'burlio

kų” SLA. 198-ta kuopa pa
sigarsino rengianti pikniką 
labdarybės tikslui. Mat ką 
jau jie su valgo jo.... Ir 
kas iš jų tos “labdarybės” 
naudosis? Gal Mauškė pra- 
silakusiam Prūseliui pasku
tines kelines numovė tai ši 
kuopa rengia pikniką ir 
padarys “labdarybę” savo 
vargšui vadui. Iš visų bol
ševikiškų labdarybių išeina 
tik tiek kiek iš jų rinkimo 
aukų Lietuvos baduoliams: 
tikslas geras, lengvai tuo 
obalsiu prie žmonių prilen
da, o pinigus susirinkę pa
sidalina.

Pas p. Sketrienę lankėsi 
svečiuosna p-lė Jankeniutė 
iš Pittsburgo, kartu daly
vavo ir “Dirvos” piknike 
Clevelande. Jai labai pati
ko ristikai Juška ir 
liūs.

Pas Mačerauskus 
Jonas Kvedaras su
iš Sharon, Pa. Jisai kadai
se gyveno Akrone ir gerai 
Akroniečiams žinomas.

Keliautojas.

Užmušė vaikutį. Pirma
dienį automobiliu suvaži
nėtas Termenų sūnūs Ber
nardas, 5 metų amžiaus, 
nuo 717 Fern st. Tėvai li
ko didžiausiame nusimini
me iš tos nelaimės.

J. Ramoškos, Akroniečių 
veikėjo, sūnūs ir.duktė tu
rėjo atostogas Clevelande 
pas pp. Banionius; vaikai 
labai džiaugiasi turėję 
rus laikus ir linksmai 
buvoję. •

ge-
pa-

Dr.

Sarpa-

lankėsi 
sunum

FARMOS - FARMOS 
DIDELI BARGENAI

Kurie norit apsigyventi šioj di
delėj Lietuvių ūkininkų kolonijoje 
tai čia yra gera proga pasinaudoti. 

, 40 akrų farma, budinkai, javai, 
gyvuliai, viskas už $2700.

80 akrų, budinkai, javai, 
liai, viskas už $4500. i 

! 80 akrų, 
miškas, upė

55 akrai, 
už $1300.

1 340 akrų _____ , ,
gj’vulių, 1 mailė į miestą, parsiduos 
su viskuo’kaip stovi už $13,000. Vey- 
ta $30,000. Duoda išsimokėjimui. .

P. A. ATIDRĖKUS 
Pentwater, Mich.

Akrone viešėdamas, 
Eckener, ‘Grafo Zeppelino’ 
komandierius, labai išgyrė 
čia esamą miesto orlaivių 
stotyje išbudavotą naują 
zepelinams hangarą, kuris 
kainavo $2,500,000. JĮ pa- 
budavojo Goodyear-Zeppe
lin Corp, šiame mieste.

Akronas vaišino tą gar
sų lakūną keletą dienų.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų- kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį Už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

LAIŠKAS Iš LIE
TUVOS

ateityje Amerikoje, 
paskolai sveiką pa

duoda musų ūkiškų 
nuomone Vokietija, 
vyriausybė pati yra

(Tąsa nuo 2-ro pūsi:) 
tuvos paskolą jei tokia bū
tų mėginama užtraukti ar
timoje 
Tokiai 
vyzdį 
sferų 
kurios
nusistačius paskolų neimti, 
bet leisti atskiriems mies
tams, bankams, bendrovėms 
ir kt. tai daryti. Ją gali 
mėginti užtraukti Ameri
koj Lietuvos miestų savi
valdybės arba stambios ūki
škos organizacijos ar kre
dito Įstaigos, bankai. Tuo
met kiekvienas Amerikos 
Lietuvis turėtų progos pats 
pirkti paskolos lakštus ir 
paskatinti Amerikonus pir
kti. Paskolos pinigai, at
vežti į Lietuvą, čia būtų 
paleisti į apivartą, o jų sa
vininkams neštų tikras pro
centus, ir praėjus kuriam 
laikui butų grąžinta 
paskolos suma.

Apie visa šitai kas 
pasakyta Amerikiečiai
retų labai ir laibai rimtai 
pagalvoti. Jų Įdėti į kre
dito Įstaigas arba i staty
bą miestuose kapitalai Lie
tuvoje niekada nežūtų, duo
tų jiems gražaus pelno ir 
labai daug gero padarytų 

[tėvų šaliai — Lietuvai.
Lips.

visa

čia
tu-

Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. 
EHRLICH’O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują 
ir analizuoju šlapumą.

Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti- mano moderniš
ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir 
jums. Ateikit ir pasitarkit su manim nuodugniai apie 
savo ligą savoj kalboj. - - ■ - 
KOMI SLAPTOJE.

Dr. BAILEY “Specialistas’ |
Roorti 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. = 

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1- S
Mes kalbame Lietuviškai. H

[lĮmmiiiiiiilfaikifpk šitą ir laikyk kada bud reikalingą2111Ull!lu|liiiiJij

VISI PASITARIMAI UžLAL

PRADŽIOS MOKSLO PRI
VALOMO AMŽIAUS 6,3261 

VAIKAI KAUNE
Įvedant privalomą pra

džios mokslą visame mies-l 
te, Kauno savivaldybės švie
timo skyriui tenka dabar 
prieš kiekvienus mokslo 
pradėjimo metus surašyti 
visus pradžios mokslo pri
valomo amžiaus, būtent, nuo 
7 iki 13 mėtų vaikus,‘ kad 
galėtų susekti, ar neatsiras i 
vengiančių vaikus mokyklon i 
leisti (toki tėvai bus bau- '

budinkai, geri 
teka, $2500.
geri budinkai,

dvaras, didelis

gyvu- 

sodnai, 

miško, 

pulkas

Motorcikliai
Turėk smagumo laukuo
se už mažą kainą su Har
ley Davidson Motorcik- 
liu. Naujos ir perbuda- 
votos mašinos parsiduo
da pas

REIKALAUKIT
pas visus Lietuvius štor- 

ninkus
“BIRUTĖ S” 

Saldainių iš Lietuvos 
Jeigu jūsų štorninkas jų 
neturi, praneškite mums 
jo vardą ir adresą kad 
mes galėtume jam pasių
sti pasiūlymą.

Lithuanian Importing 
Company

818 E. Sixth Street 
So. Boston, Mass.

Clevelande “Birutės” sal
dainių galima gauti pas 
C. Obei, 1404 E. 66th St.

;K.E. YOCHUS
1 I ■ • ■ ' -Duokit išvalyt ir išprosyt Se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės - - • - --
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt ..........45c 
išprosyt .......... 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
drešė išvalyt ir

1.50

Harley Davidson Sales Co. u
3628 Prospect Ave. 

Sekmadienio rytais 
Atdara vakarais ir

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Koatas
šilkinė

išprosyt .............
Rudeniniai Siūtai

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siūtą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

I____ Namų Penn. 2715J_____

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
w - Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Pątirkit tei- 

----- ————---- J sybę apie savo kūnišką stovį ir rieuž- 
Dr. C. W. Smedley, Specialistassiloiskit’ nes n,us* Mikais beveik vi- 

■ .----------------------- sos ligos yra išgydomos.Jeigu i jus .turite, sifili, kraujo ar "kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kaiaos žemos visiems.
DR. SMEDLĘY, SPECIALISTAS 

10406 Euclid Ave. Kampas E. 1051h St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 —i nuo 6 iki. 8 vakare.

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

HAS 
MADE GOOD with 

millions!
w,

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces Eor 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

NAUJAS KATOLO- 
GAS

KNYGŲ IR PREKIŲ IŠ 
LIETUVOS

šiame naujame musų kataloge 
talpinama apie 1,500 skirtingais 
užvardžiais įvairiausių knygų A- 
merikos ir Lietuvos laidų: teat
ralių, muzikalių, apysakų, vado
vėlių, žodynų, dainų, moksliškų, 
sveikatos, dvasinio ir filosofinio 
turinio, juokų, žinių ir pamoki
nimų, taipgi kitokio turinio kny
gų. “Lietuvos” Knygynas tai di
džiausias Lietuviškų knygų san
dėlis pasaulyje.

Reikalaudami katalogo malonė
kit prisiųsti už 2c štampą.

Knygynas “Lietuva”
3210 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

KARŠTOS IR ŠALTOS

SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (59)

1246 Superior avė.
Kiaurai j 1243 Payne a-ve. arti E. 12

Itching Skin
Quickly Relieved
Don't sutler with Dandruff, Pimple% 
Blemishes and other annoying skin irri
tations. Zemo antiaeptic liquid is the safe 
sure way to relief Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn end PoMk 
Ivy. All druggists 35c, 6Oc, $1 00.

į Prospect 2’42’0''.

THE F. W. ZIMMERMAN ČO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankinės šėpas ir kitus; 
sunkius daiktus, Rakandus supakuojam ir išsiunčiant. .
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

įffįfeįįnif



I Kas Girdėt deveLande-Aptelinkesel
SPORTAS

iuperior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Sąryšyje su pereitos sa-l 
vaitės orlaivininkystės pa-1 
rodą, įvairiose lenktynėse į 
Clevelandą iš kitų miestų 
ir čia pat užsimušė šeši la
kūnai.

z>*----- ;=—«T.— ---- - --------- ------------ ...... V------------------------!---------- ■*-=;

Petraitis sugryžo. Antra-1 Lietuvių banko namo ati- 
dienio rytą gryžo Į Cleve- darymas. Gal taip ir gali- 
landą iš Lietuvos C. F. Pet-Įma sakyti, nes nors bankas 
raitis, Rosedale Dry Clean-1 gyvuoja jau 20 metų, bet 
ing Co. savininkas, po virš!iki šiolei dabartiniame savo

K. O. CHRISTNER LAIMĖJO
PRIEŠ RISKO

Valdiškos pradi-i Pereito trečiadienio vakare 
Urte? rrioirlovvc' n

trijų mėnesių viešėjimo Lie-[name duris turėjo lygiai iš tuvoje. r'~— /-.i--.. h._„—_ - j-i— , • -
bourgą 
“Leviathan”.

Gryžo per Cheri kampo, o dabar pertaisė, 
tuo pačiu laivu,! išgražino vidų ii\ iš lauko, 

Kelionė at- duris įdėjo inėjimui iš pat 
gal buvo rami, tik vienų Superior avė. Taigi ofi- 
dieną 'buvo labai vėjuota., cialis tų durų atidarymas 

Petraičio aprašymų apie buvo pereitą šeštadieni, ir 
patyrimus Lietuvoje tilps jos buvo atidarytos ištisą 
sekančiuose numeriuose. ' dieną, nuo 9 ryto iki 9 vą- 

Su Petraičiu sykiu gryžo;kare.

Atsidarė bažnytinės mo
kyklos. ”
nės mokyklos atsidarys at-1 miesto auditorijoj Charley Ma- 
einantį pirmadienį. Gi pa-irotta turėjo surengęs kumšty- 
rapijinės mokyklos pradėjo nes vietinio, Johnny Risko su 
mokslą šios savaitės pra-1 Akroniečiu, K. O. 
džioje, praleidę Darbo Die
ną.

Katalikų mokyklos sura
šė 42,000 vaikų pačiame 
mieste, visoj Clevelando 
diocezijoj yra 72,000 vaikų 
lankančių bažnytines mo
kyklas.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausių Sportininkų.

F. Sakalas ir A. Krakaus-| Naujai įrengtą banką ap- 
kienė, iš tos pat ekskursi-. lankė daugybė Lietuvių ir

Christner. 
Jie turėjo muštis dvylika raun
dų, bet devintame raunde re- 
fery priskyrė laimėjimą Akro- 
niečiui už tai kad Risko kelis 
sykius bandė ir mušė uždraus
tose vietose. Šiaip gi daugiau 
raundų laimėjo Risko ir jam 
butų buvę pripažinta laimėji
mas. Po smarkaus kirčio ne-

Lietuviškai Rašoma Mašinėlė 
parsiduoda pigiau negu už pusę jos 
kainos kiek nauja lėšavo, gerame 
stovyje. Kilnojamos (portable) rū
šies. Antsy k galima rašyt dvejo
jom raidėm. Tinka rašėjams ir dai
lės mėgėjams. (38)

A. RŪKAS
1380 E. 62 St. . Chicago, Ill.

jos. I kaimynų svetimtaučių; mo-
‘Dirvos’ administratorius, terėlėms buvo dalinama gė- 

P. Vasiliauskas gryš apie j lės, o vyrams cigarai, 
pabaigą šio mėnesio. - Banko budinkas perkeis- 

-- taš labai dikči'ai. Iš lauko
Pas p. Mikėnus lankėsi apibudavotas šviesiai pilku 

svečiuose iš Chicagos jų j akmeniu. Pirmiau buvo tik 
duktė,‘Žosė Baliunienė. Jai vienas didelis langas iš Su- 
Clevelaiidas labai patiko. Ji peri jos ir viskas, ir kiek 
yra “Dirvos” skaitytoja. į šviesos įleido pačios durys.

Taip pat pas valgyklos/Viduje buvo tamsu, ir sa- 
savininka Stoni, šalę “Dir-Jkoma kad del tokio netiku- 
vos”, lankėsi Bartkus su šio banko įrengimo turėjo 
žmona: iš Akrono. I gyvastį padjti 'banko sek-

----- -— _ retorius St. Zaborskis pus- 
Mirė J. Bleizgys. Perei- antrų metų atgal, kuomet 

tą savaitę netikėtai mirė užėjo plėšikai.
jaunas vyras, J. Bleizgys. | Dabar iš abiejų durų pu- 
Jis- mėgdavo skaityti laik- siu yra po didelį langą, pa- 
raščius ir knygas. Sakojčios durys stiklinės, taipgi 
mirties priežastis buvus ne- iš E. 68th st. yra dideli lan- 
tikęs gėrimas. gai, kur pirma buvo gryna

Nepasisekė nusižudyti. 
Jeanette Guthrie, jauna mo
teris, nuo 14101 Idarose 
avė., pirmadienį bandė nu
sižudyti, perpjaudama sau 
rankų gyslas ir taip pat sa
vo dviejų jaunų vaikučių. 
Parėjęs vyras iš Fisher Bo
dy dirbtuvės rado virtuvėj 
jos paliktą raštelį, kuriame 
liepia jam eiti pas vaikus, 
ji jau negali rašyti. Vyras 
užtiko visus pusgyvius ir 
nugabeno į libonbuti. Gy
dytojai griebėsi gelbėti jų 
gyvastis.

Del ko ji žudėsi nepasa
ko, tik aiškinosi kad norė
jo “pasiimti su savim” ir 
vaikus. Po atgaivinimo pir
miausia norėjo patirti kas 
atsitiko su vaikais.

reikalingon vieton, refery su
laikė muštynę ir iškėlė Christ- 
ner’o ranką, taip pripažinda
mas jam viršenybę.

Risko ir Christner tūlas lai
kas atgal mušėsi su Jack Shar-« 
kiu. Risko laimėjo punktais 
prieš Šarkį, o Christner pralai
mėjo.

Šios kumštynės buvo už vi
durinių vakarų čampionatą ir 
Christner tokiu budu pripažin
tas čampionu.

TRYS NAUJOS DAINOS 
už Vieną Dolarį.

1) “Pavasario žiedai”
2) “Ko Liūsta širdis?”
3) “Tave Vieną Pamylėjau” 

Parašė Juozas Žiūronas.
Prisiųskit vieną dolarį ir tuoj 

dainas gausit.
2448 W. 63rd St. Chicago, Ill.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

| LIETUVIŲ SALES
i »BAZARASW 
j Clevelando Lietuviai, supaskit savo pareigą! 
; šiais metais -Clevelando Liet. Draugysčių Salės Ben- 
! drovė rengia savo antrą metinį BAZARĄ, ir atsišau- 
j kia į geros valios Lietuvius kad kiekvienas kuris tik 
| gali prisidėtų šiame darbe, ir lankytųsi skaitlingai

Bazare, nes šiame Bazare bus daug visokių naudin
gų daiktų išlaimėjimas.

į Bazaras tęsis septynias dienas
RUGSĖJO 22 prasidės, baigsis 29 d.

: LIETUVIŲ SALĖJE.
} Taigi atsiminkite kad jus remdami šį Bazarą remia- 
j te patys savo reikalą, nes jeigu mes nesirūpinsime 
} apie tolesnį palaikymą musų vardo Clevelande tai 

nęilgai tegalėsime džiaugtis ir tuo ką iki šiolei esą- ■
| - me įgiję, nes užlaikymas tokios salės kaip yra musų 
! ' J “ Lietuviška Salė reikia turėti nemažai iškaščių, o 

pačios ineigos kiek jų šiuomi tarpu atsiranda yra 
menkos ir sunku jomis verstis. Todėl esame priver
sti jieškoti kitokių būdų kad butų galima palaikyti 
tą brangią Lietuviams įstaigą.

Tat kiekvienas atsilankykite Bazare ir dalyvauki
te laimėjimuose. Bus visokių pasilinksminimų.

j Kviečia Salės Bendrovės Direktoriai.
i ,

I )
VIETINIAMS I 

“Dirvos” krautuvė atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- 1 
darni kokius reikalus sten- I 
gkites ateiti iki tai valan- I 

dai. |
;I

Lietuviai važinėjasi. Ke
letui dienų išvažiavo į To
ronto ir bendrai Kanadą 
Juozas ir Klemensas Urb- 
šaičiai ir Elena Urbšaitie- 
nė.

Detroite per šventes lan
kėsi Banioniai su šalaševi- 
čiais ir Brazauskai savo au
tomobiliais.

Daugelis kitų Lietuvių 
su šeimynomis buvo išva
žiavę į kitus miestus, turė
dami po tris arba pustre
čios dienos švenčių.

P. Šeporaitienė su sunum 
sugryžo po vakacijų ir pa- 
siviešėjimo pas savo dukte
rį ir žentą Kučius, Niagara 
Falls. Plačiai apsižiurinė- 
jo aplink Niagaros vanden- 
puolį, sako labai gražus ir 
nepaprastas gamtiškas su- 
taisymas. Pats miestas pa
tiko, gana gražus.

P. šeporaitienei ten be
būnant atvažiavo sūnūs An
tanas su kaimynu Slučins- 
ku, automobiliu, tada visi 
plačiai apvažiavo Kanadą, 
paskui Buffalo, po to išvy
ko į Pennsylvaniją, kur ap
lankė gimines ir pažysta
mus, ir gryžo namon.

Darbai gerai stovi. Iki 
šiolei Clevelande darbai ėjo 
gerai, visose darbo šakose 
buvo daugiausia darbinin
kų ir bedarbių mažiausia 
negu kada buvo pastarų ke
lių metų bėgiu.

Labai žymiai paaugo šią 
vasarą ir bankų apivartos. 
1914 m. bankai padarė api
vartos $1,237,568,571. Per 
pirmus aštuonis šių metų 
mėnesius turėjo apivartos 
net $5,265,758,737, kuo re
miantis, spėjama kad iki 
šių metų galo padarys api- 
vartą iš $7,000,000,000.

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių žiedų; darau ant už
sakymo, išpjaustau raides pas mus 
perkantiems VELTUI.

Užlaikau gražiausių dovanų ves
tuvėms. sukaktuvėms, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis 
stalinių setų, sidabrinių indų, laik
rodžių, stiklų, prosų, lempų, ir tt.

siena.
I Banko vidus ištiestas iki 
I pusei margu marmuru, vi
sas viršus šviesiai nudažy
tas, taip kad inėjusiam į 
banką rodosi esi visai ki
toj įstaigoj.

Šis bankas, arba tikru jo 
vardu vadinant, Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Dr- 
ja, gyvuoja nuo 1909 metų, 
taigi šymet suėjo 20 metų.

Kaip bankas augo gali
ma palygint sekančiai:

1909 m. pradėjo iš nieko 
1919 m. turėjo $150,644.31 
1929 m. turi $891,621.71 
Tas parodo kad per an

tra dešimtmetį paaugo tur
tas $740,977.40.

Šis bankas butų viršijęs 
ir milijoną dolarių kapitalo 
jei ne Municipal banko su- 
bankrutijūnas, kur Lietu
viai irgi turėjo daug pini
gų. Po anos įstaigos sukri
timo atsiliepė ir ant šitos.

Dabartiniai banko direk
toriai yra: Dr. J. T. Vitkus, 
K. Žilinskas, J. J. Stapulio- 
nis, J. DeRighter, J. Urb- 
šaitis, J. Balukonis, V. De
besis, J Kuzas, S. Laučius, 
A. Ivinskas, M. Želvis.

Banko viršininkai: pre
zidentas — Dr. J. T. Vit
kus; vice-prezidentai — K. 
Žilinskas, J. J. Stapulionis, 
sekretorius J. DeRighter, 
iždininkas — J. Urbšaitis; 
advokatas — J. Balukonis.

Direktoriai nutarė pakei
sti banko vardą, padaryt 
daugiau bendrą, atatinkan- 
tį bankiniam tikslui, kad 
dėtų pinigus ir svetimtau
čiai, ne tik vieni Lietuviai.

Koks vardas bus duota 
bus pranešta vėliau.

14 aukštų medikalis bu
dinkas. Ant Carnegie avė. 
ir E. 105th st. pradedama 
statyti 14-kos aukštų bu
dinkas pašvęstas specialiai 
daktarams ir chirurgams; 
budinkas kainuos pusantro 
milijono dolarių ir bus ge
riausias koks tos rūšies ži
nomas.

PARDAVIMAI
NAMAS Už $5,600

6 dideli kambariai, maudynė, ga- 
radžius, kaip nauja; randasi 12709 
IOWA AVĖ. 3 gatvės šiaurėn nuo 
St. Clair. Turi būti parduota šiįi 
savaitę. Naudokitės . proga.

NAMAS PARSIDUODA 
visai pigiai, 4 kambariai ir mau
dynė už $2,400, priežastis par
davimo — s^yįpjpkąs turi iš
važiuot Lietuvon greitu laiku. 

3975 EAST 29TH ST.

PARSIDUODA
ant 11143 Superior avė., kampinė 
saldainių ir cigarų krautuvų, ga
rantuojama $400 savaitėje ineigu. 
reikia parduot del partnerių skyri
mosi.

Taipgi geležinių daiktų krautuvė, 
gyvuoja 8 metai, parsiduoda pigia 
arba mainys ant namo ar loto. Ma- 
tykit Notarą Zimerman, 1406 East 
105th St. Cleveland; (38)

' OHIO THEATRE
Naujas sezonas Ohio Teatre ofi

cialiai atsidaro pirmadienio vakare, 
Rugsėjo 9, kuomet Theatre Guild iš 
New Yorko perstatys savo pirmą 
veikalą antro Guild sezono Clevelan
de. šis pirmas veikalas yra “Cap
rice”, komedija kuri turėjo didelio 
pasisekimo New Yorke ir tik ką su
gryžo iš Londono, kur taipgi su di
delėmis pasekmėmis vaidino.

Atvyksta į Clevelandą originaliai 
aktoriai kurie vaidino New Yorke ir 
Londone. Tūli jų , jau pereitą sezo
ną .vaidino Ohio teatre.

“Caprice” : autorius yra Sil-Vara, 
žymus Vielines kritikas ir veikalų 
rašytojas. Prie šito, jis taipgi pa
rašęs daug kitų, ir jo antrą veikalą, 
“The Genius and His Brother” ta 
pati Guild statys šį sezoną.

Po “Caprice” eis kiti veikalais 
šiame teatre, tarp jų “Major Bar
bara”, “Wings Over Europe”, “R. 
U. R.”, “Strange Interlude” ir gal 
but sugryš “Porgy”. Elektriškas Prosytojas

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašą:

V._ D. Štaupas, Jeweler!
6704 Superior Aye. I

Žuvo 12 ypatų. Švenčiant 
Darbo Dieną, per dvi šven
tas dienas, kurios buvo ne
parastai šiltos ir gražios, 
Ohio valstijoje „automobilių 
nelaimėse ir vandenyje žu
vo 12 ypatų.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
12628 Superior avė., cash delie'* 

tessen krautuvė, garantuoju $600 
savaitinių ineigų, nėra kompetici- 
jos, trumpos valandos, pigi rends 
parsiduos pigiai del nesutikimo pu 
sininkų. Matykit Notarą Zimer- 
man, 1406 E. 105th St. (35;

MAINAS
Turiu gerą farmą mainais Į 

namą Clevelande, arba parduo
siu lengvu išsimokėjimu,. 'su 4 
n uos. ant likusios sumos.
Kreipkitės 6712 Wade Park a v. 
Cleveland. Tel. Penn. 1481

PARSIDUODA NAMAS
Didelis pavienis, modemiškas, vi

sai gerame stovyje, 4 dideli mieg 
kambariai antram aukšte ir 3 tre 
šiame; kietmedžio grindys; lotas 4( 
nėr 150; muro garadžius su šilumc 
10219 YALE avė., Glenville 041

A. S. KULBIS-CKAS 
Laisnuotas

Real Estate ir Insurance
Parduodam Namus, Lotus, Far- 

mas, gražiausiose dalyse miesto ir 
gerose vietose. Jeigu manot pirkti 
ar norit parduoti kreipkitės. Arba 
j ieškot randavoti, ar norit paranda- 
voti. visuomet atsiminkit mus.

Telefonuokit, iš toliau rašykit lai
škais.
Garfield 2738 Eddy 1095J j

12008 Superior avė.
Cleveland, Ohio.

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas 

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

knygelė siunčiama dykai.

Registruojam Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas.
- Įsteigta—-Su Trisdešimts Metų 

Patyrimu

E. E. VROOMAN & C0.
195 Atlas Bldg.

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

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Marijona Tiškienė Lt. 150 
Vitoldas Bieliauskas . 300 
Veronika Grulavičiutė 200
Ona Praškevičienė ... 100
Petras šileiko ............  100
Juozas Dudinskas .... 100
Juozas Vingis ............  100
Ignas Gaižauskas .... 100
Anelė Strumbeikienė .. 120

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior avė. Cleveland, O.

PRANEŠIMAS
Pranešu gerb. Lietuviams 

kad turiu'tik vieną Vaistinę 
(Aptieką) ant kertės E. 82 
st. ir Sowinski avė., po num.

8121 SOWINSKI AVE.
priešais šv. Kazimiero baž
nyčią. Užlaikau visokiausius 
Amerikoniškus ir seno kra- 
jaus vaistus, kaip tai nuo aš
traus ir užsisenėjusio Reu
matizmo, visokių vidurių 
kenkimų, inkstų skaudėjimo, 
visokių lytiškų ligų, k. tai 
triperio ir kitų, kraujo nusil
pnėjimo, išbėrimo kūno, vei
do šlakų, spuogų, ir kitokių 
priežasčių.

C. PAKELTIS
8121 Sowinski Ave. Cleveland.

NAMAS ANT RENDOS
Ant 1332 East 68th St., 6 kam

bariai, fumasas. Renda nebrangi. 
Kreipkitės tuojau.

Lietuvos Lietuviai ąteina j
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25č. r 
921 St. Clair, arti E. 9th St.1

| Lengvas Išsimokėti < į
Lengvas Operuoti '

Kiekvienas narnas gali Įstengti įsigyti 
laiką taupantį, darbą taupantį, sveikatą tau
pantį Elektrišką Prosytoją, ir jis ištikro už
simoka pats už save.

Kožna moteris gali operuoti Elektrišką 
prosytoją su visišku lengvumu. Viskas kas 
reikia tai tik įtaikyti skalbinius į mašiną. 
Svičiaus pajudinimas kontroliuoja visą ma
inos veikimą.

Apsilankykit ir pamatyk-it paskutiniau- 
sius Elektriškų Prosy to jų modelius Parodo
je Visko Elektriško del Namų, 14 Aukštas, 
Hotel Statler. Tenai galėsit pamatyti kodėl 
Elektriškas Prosytojas lengvesnis, greites
nis ir geresnis dirbti. Jnėjimas dovanai.

The Electrical League
—-14-taš Aukštas -- -- --—HOTEL STATLER— Prosepct 3466


