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Banditas Plečkaitis
Sugautas

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

New Orleans, La. — Čia 
prieita prie susitarimo ir 
tramvajų darbininktj strei
kas, kuris tęsėsi nuo Liepos 
2 d., pasibaigė.

Marion, N. C. — Audėjų 
streikas tęsiasi, bet dedama 
pastangos užbaigti; darbi
ninkams siūloma 55 valan
dos darbo ir streikeriai ža
damą priimti atgal. Audė
jų uiiija dar nieko nesako 
apie taikymąsi.

SUIMTA SU JUO KITI 
PENKI BANDITAI

Charlotte, N. C. — Audė
jų streiko vadų, suimtų už 
nužudymą policijos virži-; 
ninko, tardymas laikinai 
pertbauktaA kadangi -vienas 
iš dvylikos sprendėjų stai
ga pamišo.

Tarp kaltinamųjų yra 
Fred Erwin Beal, iš Law
rence, Mass., karštas komu
nistas ir keli kiti komunis
tai agitatoriai. Policijos 
viršininkas buvo nušautas 
iš pasalų netoli streikerių 
stovyklos, kurią agitatoriai 
įsteigė gyvenimui išvary
tiems iš namų streikęriams

Johnstown, Pa. — Rev
loc kasykloj iš viršaus puo
lančiu akmeniu užmuštas 
Mike Suwinski. Cymbria 
kasykloj tokiu pat budu už
muštas Thomas Pollock.

Wink, Tex. — Trys dar
bininkai sudegė kuomet už
sidegė gazolinas kuriuo jie 
mazgojo nuo savęs riebius 
aliejus prie aliejaus darbų.

Iš sovietų Rusijos atvež
ta Į Halifax, Kanadoj, pen
ki tūkstančiai tonų anglies.

Tai pirmas komunistų 
importas Halifaxe. Komu
nistai turbut nori atimt iš 
Amerikos darbininkų duo
ną kad siunčia savo anglį į 
Ameriką.

Neapolis, Italija. — Mo
teriškų apatinių rūbų siu
vyklos luboms įlužus užmu
šta šešios merginos; ten 
dirbo jų apie 100; keliolika 
sužeista.

Rotterdam, Holandija. — 
Laivų taisymo prieplaukoj 
prie taisymo laivo užside
gus aliejuotam vandeniu ir 
apgaubus taisomą laivą su
degė trys darbininkai, kitų 
aštuonių nerandama.

Kaunas, Rugs. 6 d. — 
Netoli Eitkūnų, miške 
Vokiečių pusėje Vokiš 
ki žandarai užtiko šešis 
nužiūrėtus vyrus ir su
ėmė. Pasirodė kad tai 
buvo Jeronimas Plečkai
tis, buvęs Lietuvos sei
mo narys, socialdemo
kratų partijos šulas, ku
ris parsidavė Lenkijai ir 
dirbo Vilniuje sukėlimui 
Lietuvių pulti Kauną ir 
pavergti Lietuvą Varšu
vai. Su Plečkaičiu bu
vo kiti penki vyrai, jo 
pagelbininkai, ir kiek iš
tirta jie tykojo prie ge
ležinkelio kada gryš iš 
Genevos, iš Tautų Są
jungos posėdžio, Lietu
vos premjeras Voldema
ras, kad susprogdyti va
goną ir Voldemarą nu
žudyti.

Bet laimė kitaip lėmė: 
šis didžiausias Lietuvos 
išdavikas ir atkakliausią 
politiškas banditas koki 
kada Lietuva turėjo, ta
po šugautas. Lietuvos 
vyriausybė pareikalavo 
Vokietijos Plečkaitį iš
duot kaipo kriminalistą, 
kas be abejo bus padary
ta, ir Lietuvių tauta ga
lės nudžiugti kad gaus 
galą niekšas kuris dirbo 
užsmaugimui jaunos at
gimusios valstybės ir pa
vedimu! Lenkų baudžia
vai Lietuvos žmonelių.

Sušaudymas jam per- 
gera mirtis, senovėj Lie
tuviai išdavikus suplėšy
davo ant dviejų palenk
tų medžių po koją priri
šę, arba pririšę prie lau
kinių eržilų.

BUDA VOS LENINUI PA 
LOCIUS

Nors Rusijoj darbininkai 
badauja ir vos su kortelė
mis gauna pusę svaro duo
nelės į kelias dienas, sovie
tų carai nutarė budavoti 
mirusiam Leninui palocius 
Raudonojoj Aikštėj, kur jis 
dabar palaidotas medinėje 
koplyčioje. Nauji palociai 
bus puošnus, iš brangiau
sių akmenų.

BOLŠEVIKAI ŽUDO 
CHINUS

Londonas. — Pranešimai 
iš Chinijos skelbia kad šio
se dienose raudonarmiečiai 
sunaikino telegrafo ir ra
dio stotis ir pačią gelžkelio 
stotį ir atkirto parubežinį 
miestą nuo Harbino. So
vietų orlaiviais užmušta 40 
Chinų kareivių ir 20 gelž
kelio darbininkų, bolševikų 
pastangose atgauti gelžke- 
lį. Pasinaudodami ta pro
ga toje šrityje .pradėjo vei
kti plėšikai, kurie užpuldi
nėja nesaugojamus kaimus 
ir miesto gyventojus.

Chinai pradėjo bombar
duoti Rusų kariškus laivus, 
kuriais bolševikai nori įsi
gauti į Mauožuriją Sunga
ri upe. Upėj išdėta minos.

Chinijoj sugauta šimtai 
komunistų agitatorių, ku
rie bando varyti propagan
dą prieš Chiniją.

MASKVA VERKIA KŪDI
KIO AŠAROMIS

Maskva. — Sovietų užru- 
bežinių reikalų komisaras 
kreipėsi Į Vokietijos amba
sadorių Rusijoje su prašy
mu kad Vokietijos valdžia 
per savo konsulatus Chini- 
joje imtų ragint Chinijos 
vyriausybę liauti “teroriz
mą” prieš sovietų piliečius 
Mandžurijoje.

Sovietų komisaras apipa
sakojo šiurpius vaizdus so
vietų piliečių likimo Chini- 
joje: jie esą kankinami, žu
domi ir persekiojami. Pa
sisakė kad ir sovietų vy
riausybė tą patį daro su 
Chinais esančiais Rusijos 
pusėje, r.

Dabar klausimas: kas 
pirmiau pradėjo, ar bolše
vikai kankinti Chinus, ku
rie atsilyginimui ėmė tą 
pat daryti su sovietų pilie
čiais, ar priešingai?

Sakoma, Žydas muša, Žy
das rėkia. Tas pats su ko
munistais..- Jie norėjo pa
smaugt Chiniją savo propa
ganda, kada buvo prileisti 
prie geležinkelio valdymo 
Mandžurijoje.

PRIGĖRĖ 150 YPATŲ 
SUOMIU LAIVE

Helsingfors, Suomija. — 
Nuskendus Suomijos gar
laiviui “Kuru” prigėrė apie 
150 ypatų, daug' iš jų mo
kyklos vaikų, kurie kėlėsi 
gryždami namon sekmadie
niui. Tuo laikų buvo už
ėjus didelė vėtra. Laive 
buvo 200 keleivių. Gelbė- 

| ti pribuvo kitas laivas, o 
i keliolika žmonių išplaukė į 
i kraštą.

POPIEŽIUS GAVO VYNO 
Vatikano miestas. — Iš 

I vienos parapijos Italijoje 
I atėjo apie 1,00.,žmonių su 
'procesija atnešdami popie
žiui dvi bonkaS seno vyno, 
gaminto vieno kunigo 1870 
metais. Tas kunigas savo 
palikime pasakė kad tas 
vynas bus padovanotas tam 
popiežiui kuris , susitaikys 
su Italijos valdžia. Tais 
metais įvyko skilimas ir po
piežiui atimta žemiška val
džia.

MASKVA NORI TAIKOS 
. SU ANGLIJA

Sovietų■ valdžia- gatava 
pradėti tartis su Anglija 
atnaujinimui santikių ku
riuos konservativu) valdžia 
nutraukė. Nesenai laikyti 
pasitarimai tarp sovietų ii’ 
Anglų nutraukti kuomet so
vietai atsisakė pildyti tam 
tikrus reikalavimus. Da
bar Maskva pradeda nusi
leisti.

ZEPPELINŲ LINIJA 
1932 METAIS

Pirm išvažiuosiant Euro
pon laivu, Dr. Eckener pa
reiškė kad negreičiau kaip 
1932 ar 1933 metais galės 
būti įsteigta dirižabliais ve
žiojimo linija tarp Europos 
ir Amerikos. Tam tikslui 
reikalinga $15,000,000, be 
ko ta linija negalės pradėt 
operuoti. Tam reikia ke
turių orlaivių kad galėtų 
reguliariai veikti ir atlikti 
reikalingą greitą susisieki
mą, taigi reikia abiejose 
pusėse po pora hangarų or
laiviams padėti.

[ARABAI REIKALAU
JA SEIMO!

Jeruzalis. — Puslaukiniai 
Arabai Palestinoje užsikrė
tė “demokratizmu” ir rei
kalauja kad Anglija nepa
taikautų Žydams, kurių yra 
mažuma, o leistų šaliai val
dytis su seimu, į kurį galė
tų atstovus rinkti Arabai 
ir Žydai. Žydai tokios val- 
džios nenori, sako Arabai, 
nes Žydams pataikauja ir 
juos palaiko Anglija.

Arabai pradėjo puldinėti 
Žydus suklaidinti tam tik- 
i-ų šaltinių, sako Žydai.

SU ORLAIVIU ŽUVO 8 
ŽMONĖS

Los Angeles, Kalif. — Iš 
Kalifornijos pereitą savai
tę išskrido orlaivis su aš- 
tuoniais žmonėmis į rytus. 
Netrukus lėktuvo pasiges
ta punkte kur jis turėjo 
pribūti. Praėjo diena ir ki
ta ir paleista kiti lakūnai 
jų jieškoti. Kelintą dieną 
vienas lakūnas patėmijo ap 
vienėjusioje New Mexico 
valstijos dalyje kalnuose 
sudužusį ir apdegusį lėktu
vą; Spėjamą kad lėktuvą 
užklupo perkūnija ir žaibas 
nutrenkė arba audroje atsi
mušė j 10,000 pėdų aukščio 
kalną kurs kelyje pasitai
kė, o lakūnai nepatėmijo.

Lavonus surinkti iškelia
vo žmonės 'pekšti, neš į tą 
vietą nei orlaiviu negalima 
nusileisti nei privažiuoti.

EKSPRESINIAI KELIAI
Chicago. — Chicaga ruo

šia planus budavojimui di
delių vieškelių iš vakarinio 
miesto šono kad gyventojai 
galėtų susisiekti su miesto 
centru be jokio trukdymo 
į kelias minutas automobi
liais važiuojant.

Tam planui įvykinti rei
kalinga $111,367,108.

AR LAUKIAT SNIEGO?
Vakarinėse valstijose kai

nų srityj jau pasirodė snie
gas, prisnigo kaip kur iki 
poros pėdų gilumo.

NAIKINA MIRTIES 
BAUSMĘ

Pietų Amerikos respubli
ka Čili šymet gal but pa
naikins mirties bausmę, to
kiu budu taps 25-ta valsty
bė kur jau nėra mirties 
bausmės už žmogžudystes.

NORI EUROPOS SU
VIENYTŲ VALSTIJŲ
Geneva. — Rugsėjo 9 d. 

Tautų Sąjungos nariai, at
stovai nuo 28 tautų, išsky
rus Turkiją ir Rusiją; tu
rėjo pietus su Francužijos 
premjeru Briandu, kuris iš
dėstė savo sumanymą suda
ryti visos Europos valsty-l 
bių konfederaciją, panašią 
į Suvienytas Valstijas Ame
rikoje.

Dalyvavo veik visų tautų 
vadai, tokiu budu galima I 
buvo drąsiai apie toki pla-1 
ną kalbėti ir pasitikėti kad; 
prie gerų norų jis gali būti i 
įvykdytas.

Svečiai, išklausę Briando 
plano, įgaliojo jį surašyti 
savo sumanymo projektą ir 
paduoti valstybėms apsvar-l 
stymui.

Kada iš valstybių gausi 
atsakymus, Briand galės Į 
padaryti naują raportą iri 
patiekti naujai konferenci-Į 
jai Europos valstybių, tam j 
specialiai sušauktai.

Nauja konferencija ga-l 
lėtų būti kitą metą, jeigu i 
-valstybės tam; pritartų 4 ių.' 
norėtų veikti subendrini- 
mui savo reikalų.

Voldemaro pareiškimas
Pora dienų prieš šitą po-1 

sėdį, kada Tautų Sąjungos 
konferencijoje buvo kalba-1 
ma apie šaukimą pasitari-Į 
mo apie Suvienytas Euro
pos Valstybes, Lietuvos at
stovas premjeras Voldema
ras išrodė kad Tautų Są
junga privalo ką nors rim
to daryti, nes dar nieko ne

padarė. Kas padaryta tai 
kur nors kitur, bet ne Tau
tų Sąjungoje, štai kaip 
Voldemaras pasakė:

“Nuo pat karo viskas kas 
ištikro didelio nuveikiama 
atsibuna kitur negu Tautų 
Sąjungoje — daug padary
ta taikos klausime Lokar- 
noj, Kellogg’o paktas paga
minta kitur, ir Hagos kon
ferencija išsprendė aliantų 
ir Vokietijos ginčus. Kiek 
prie to visko prisidėjo Tū
tų Sąjunga? Ji nieko ne
nuveikė.

“Tam tikros mažumos vi
sose beveik valstybėse nori 
patapti paskiromis valsty
bėmis. Tą klausimą Sąjun
ga turi išspręsti rimtai. So
vietų Rusija išdirbo prie
monę, kuria sutaikė nacio- 
nalius idealus su komunis
tų idėjomis.1 Po Rusija gy
venančios daugybė tautų 
tapo sovietų apdirbta. Jei
gu nesvarstysit ką sovietai 
daro ir neatsižvelgsit i tai, 
greitu laiku galit susidur
tai .sų - keblia padėčią.” 
* I .<•„ .

NUBAUDĖ DUHOBO- 
RUS

Nelson, B. C. — Kanados 
valdžia nuteisė 103 Rusus 
fanatikus duhoborus už pa- 
rodavimą nuogais, po šešis 
mėnesius prie sunkių dar
bų. Likusiems pagrąsinta 
kad jeigu jie darys nuogu 
demonstraciją prieš pirmų
jų ftubaudimą jiems bus 
uždėta dar didesnė bausmė.

CUNARD LINIJA LIETUVON
j Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje? Išplaukimai iš New 
t Yorko i Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

| BERENGARIA
i
}o paskui sausiem iu į Kauną.
• Pamatykit pakeliu Londoną.
| Taipgi tiesiai j Londoną kas 
iPetnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva-

• kortos j abudu galu iš New 
Į CUNARD LINE

AQUITANIA MAURETANIA
Yorko j Kauną $203 ir bran-1 
giau. Atskiri kambariai, erJ 
įvi vieta, geras naminis val-| 
gis, mandagus patarnavimas. | 
Del kitų informacijų, klaus-♦ 
kite bile Cunard Agento, ar-* 
ba rašykit pas:

1022 Chester Ave.
Clexelaiid, Ohio I

AMERIKOS ŽAISLŲ BA
LIONŲ GAMYBA

Pereitą metą Suv. Vals
tijose pagaminta žaislinių 
balionukų 663,721,736, už 
$762,036. Šymet per pirmą 
pusmetį pagaminta 363,- 
374,640 balionukų, kurių di
duma išsiųsta užrubežin.

Penki užmušta. Netoli 
Benton Harbor, Mich., au
tobusui susimušus su pre
kiniu troku užmušta pen
kios ypatos. Jie susilėkė 
siaurame kelyje nakties lai
ku.

Nusižudė del mokyklos. 
Bryan, O. — Čia ukėje nu
sišovė 15 metų- vaikas ka
da susibarė su tėvais už 
mokyklą: mokykla pr-asi- 
dės už poros dienų ir tėvai 
jį ruošia, o jis nenorėjo eit.

Meksika ir turi daug be
darbių, o dabartiniu laiku 
daugybė fabrikii nori dar 
atleisti iš darbų. Meksikoj 
darbdavis negali atleisti 
darbininko be valdžios pa
velijimo, taigi kur tik dirb
tuvės padavė prašymus val
džiai del atleidimo darbi
ninkų, valdžia ėmėsi daly
ką ištirti pirm negu jų rei
kalavimus patenkins.

Fordo dirbtuvėse Dear
born, Mich., pagamina au
tomobiliams reikalingo sti
klo po 13,000,000 ketvirtai
nių pėdų kas metai, ir. tai 
tik del fordukų ir Lincoln 
automobilių.

I
LIETUVĄ

ji

Spalio Išplaukimai :'
S. S. Pres. Harding 

’ Spalio 2—Spalio 3:0 >
S. S. Republic

Spalio 5
Si 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 į Bremeną.

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

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

Pilni parengimai iš anksto padaryti del pervežimo' jūsų paša- 
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 sayo 'vietinio laivų kompanijos agento informacijų, 
kaslink kainų ir tt., arba rašykit tiesiog i

United States Lines?
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, I
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. |
Ruošiasi kovot prieš du

rnus. Dūmų vengimo biuro 
viršininkas atsišaukia j šio 
miesto gyventojus dirbti iš
vien prašalinimui perdide- 
lio durnų užgulimo miesto 
žiemos laike. Visi gyven
tojai raginami ruoštis prie 
vengimo durnų.

Didelėse įstaigose kurio
se daug kūrinama ragina
ma įdėti tam tikrus apara
tus pagal kurių pečkuriai 
gali matyti kaminų rųkimą 
ir tuojau pataisyti ugnį.

Kur galima stengtis pa
keisti kitą kurą vietoj min
kštos anglies.

la aiškinasi kad jis tuo lai
ku buvo namie, o jo auto
mobilis buvo pavogtas. Jį 
susekė pagal ’ automobilio 
numerio ir ta moteris tik
rina kad tai jis pats darė 
užpuolimą.

Nubaudė komunistą. Mc
Keesport policija areštavo 
tūlą Joseph Tash, 23 m., 
prie National Tube Co. dir
btuvės, kur jis pasilipęs ant 
dėžės pietų laike bandė sa
kyti “darbininkišką” pra
kalbą. Nuteistas užsimo
kėti $25 už ruošimą mitin
go gatvėje be išsiėmimo lei
dimo.

McKEES ROCKS, PA. Lietuvoje yra kas gelbėti.
Tenai Buvęs.

Atsidarė mokyklos. Pitts- 
'burgo srityje prasidėjo mo
kyklos. Pačiame mieste su
sirašė į 110,000 mokinių ir 
apie 240,000 mokinių kitose 
Allegheny- apskrities mo
kyklose.

Pittsburgo diecezijos pa
rapijinės mokyklos surašė 
90,000 mokinių. Prie to 
daug privatinių mokyklų 
pradėjo veikti, kuriose ir
gi lankosi mokiniai priva
lomai, kurie dar yra mo
kyklos amžiaus.

Allegheny apskrityje yra 
644 valdiškos mokyklos, ap
imant ir Pittsburgą. Jose 
visose mokytojų algos sie
kia $775,000. Tų mokyklų 
bendra vertė yra $80,000,- 
000. Vieno Pittsburgo vie
šosios mokyklos kainuoja 
$45,000,000. į

Pittsburgo mokyklose y? 
ra 3,300 mokytojų.

Septyniose apskrityse ap
link Pittsburgą, kas bend
rai skaitosi Pittsburgo dis- 
triktu, yra 3,578 viešos mo
kyklos su virš puse milijo
no mokiniu.

Harrisburg, Pa. — Per 
praeitus 50 metų Pennsyl- 
vanijos valstijos ineigos pa
didėjo nuo $7,000,000 iki' 
suvirš $174,000,000 į metus. 
Vieni tik automobilių savi
ninkai šiandien sumoka Į 
valstijos iždą taksų apie 
keturis sykius daugiau ne
gu iždas gaudavo visų inei- 
gų 1880 metais.

Mifflin, Pa. — Brierly 
ukėje dega anglies kasyk
la, ( kurios gaisras' grasina 
sunaikinimu milijonų dola 
rių vertės taksuojamo tur
to. Munhall miestelio ta
ryba nusprendė reikalauti 
kad valstija imtųsi kovoti 
su tuo gaisru, o ne apskri
tis: Ta kasyklą yra užleis
tą, ugnis plėtojasi, ir sako 
paikas imti kovoti su gaisru 
pirm negu jis prasiplės iki 
žmon ės negalės sūkontro 
liuoti ir pridarys milijonus 
dolarių nuostolių.

Kova su kasyklos gaisru 
sako kainuos apie pusę mi
lijono dolarių.

4 užmušta. Pittsburgo 
srityje pereitos savaitės pa
baigoj automobiliais už
mušta keturios ypatos ir 16 
kitų sužeista.

Streikas. Sustreikavo 180 
medžio apdirbėjų prie ‘bu- 
davojimo darbų ir sulaiky
ta apie desėtko miesto bū
davę nių darbas. Nekurie 
miesto’ viršininkai surišti 
su tų darbų vedimu kalti
nami nepildyme sutarties 
su unija.

Tūlas Steve Wo j dyla, 29 
m., nuo Fortieth st., tapo 
areštuotas ant apkaltinimo 
vienos moteries, kuri sakė 
kad jis ją gatvėj užpuolė su 
revolveriu ir reikalavo pi
nigų. Jis prie jos priva
žiavo automobiliu. Wojdy-

Sausas oras. Pennsylva- 
nijos valstijos valdininkai 
pradėjo rūpintis kad del il
gos sausumos nepritruktų 
nekuriems miestams van
dens.

Daugelyje vietų ilga pa- 
gada pakenkė laukams.

Valstijoje siautė 15 miš
kų gaisrų pereitą savaitę.

Griūva tiltai. Lancaster 
apskrityje bėgyje 11 dienų 
sugriuvo du tiltai. Rugsė
jo 5 d. nuo tilto netoli Hol
land Pike nukrito trokas su 
dviem darbininkais į upelį 
40 pėdų žemiau, vienas dar
bininkas užsimušė, kitas iš
liko tik sužeistas.

Pirm to netoli Lancaster 
per sulužusį tiltą sukrito 
ant gelžkelio bėgių trys au
tomobiliai su žmonėmis.

Raudonukams nepasisekė
Šis miestelis nemažas ir 

čia gyvena gana dikčiai 
Lietuvių, yra nemažai ir 
biznierių. Uždarbiai ne
prasti, kaip kurie darbinin
kai ir gerai uždirba.

Čia randasi kelios Lietu
vių draugijos, didžiausia iš 
jų tai A. P. L. A. 2-ra kuo
pa, turi per 300 narių. Jo
je priguli visokių, tamses
nių ir šviesesnių žmonių.

Čia noriu parašyti keletą 
žodžių apie vieną prietikį. 
Birželio 2 d. kuopos susi
rinkime atsirado sumany
mas kad reikia parinkt au
kų del Lietuvos nukentėju
sių nuo blogo derliaus. Tam 
dauguma pritarė, išrinkta 
ir aukų rinkėjai, kurie no
riai apsiėmė. Duota mėnuo 
laiko aukoms rinkti, o se
kančiame susirinkime bus 
aptarta per kur tas aukas 
pasiųsti.

Rinkėjai pasekmes turėjo 
neblogas, surinko apie $62, 
ir nieko nelaukę pinigus 
pasiuntė į Brooklyną ko
kiems ten Mizarams.

Tuo tarpu pasirodė laik
raščiuose pranešimai jog 
komunistų aukų Lietuvoje 
nepriima, ir tuoj bolševikai 
nurodė kur kitur tas aukas 
padės': kokiems ten juodu
kams streikeriams ir prieš- 

, fašistiniam “fondui” pada
lins.

Nekurie kuopos nariai , tą 
patėmijo ir sekančiame su
sirinkime, Liepos 7 d,, pa
reikalavo auka?, ąt- 
gaišiai kuopai/ Po didelių 
ginčų kuopos valdyba bu
vo priversta pareikalaut is 
komunistų fondo grąžinti 
aukas atgal. Tiesa, grąžin
ta, ir Rugpjūčio mėn. susi
rinkime buvo ’ svarstoma 
kur jas siųsti. Buvo nuro
dyta kad šiaurės Lietuvos 
šelpimo darbas sulaikytas, 
taigi per pustrečios valan
dos diskusuota, ir diduma 
narių nutarė pasiųst pini
gus į Lietuvą Raudonajam 
Kryžiui, nes pinigai buvo 
rinkta Lietuvai, o ne kam 
kitam, ir tegul ten eina./

Nežiūrint kad mųsų rau
donukai ir daug trukšmo 
kėlė prieš tai, bet nieko ne
gelbėjo. Taigi Rugp. pa
baigoje tie $62 pasiųsta L. 
Raudonajam Kryžiui.

Rugsėjo 1 d. susirinkime 
raudonukai vėl pakėlė ler- 
mą už tas aukas, kam jos į 
Lietuvą pasiųsta! Jų bu

COLUMBUS, O.
Ohio sostinėje. Teko pa

viešėt šiame gražiame mie
ste ir susipažinti su musų 
broliais Lietuviais, kurie 
pasirodė labai prakilnus ir 
malonės tautiečiai. Gyvena 
irgi gražiai ir pasiturinčiai, 
nemačiau nei vieno kuris 
gyventų svetimuose namuo
se, visi turi savo namus. 
Darbus irgi turi gerus, vie
ni ant gelžkelių inžinieriai, 
kiti biznieriai. Kiekviena 
šeimyna sau vartoja septy
nis ar aštuonis kambarius; 
radau ir tokių kurie tik po 
du šeimynoje gyvena ir lai
kosi sau aštuonis kamba
rius. Gaila žiūrėt kaip did
miesčiuose žmonės sulindę 
lyg silkės bačkose viename 
kambaryje po kelis.

Susiėjau su jauna našle 
biznierka, Liudvika Masie- 
ne, kuri man prisipažino 
jog be “Dirvos” jaustųsi ne- 
laiminga. Bet patėmijau 
kad šalip “Dirvos” prenu
meruoja beveik visus kitus 
Lietuviškus laikraščius. Ji 
yrą labai darbšti, padori ir 
sumani moteris, galėtų bū
ti pavyzdžių mūšų Lietu
vaitėms,, kurioms rupi tuš
čia garbė, nerupi (darbas, ir 
apleidžia šeimynas. Jį yra 
gerbiama iri svetimtaučių, 
o iš savo darbo ir pastangų 
turi gerus vaisius. Tiesa, 
sako ji, neįrs visiems;velija 
gero',(bet Už tai ne visi rsavi 
žmonės ją įvertina, už. ge
rą bando blogu atsimokėti. 
Sako, jeigu ne ‘Dirvą”, jei
gu to laikraščio nemylėčiau 
senai bučiau nuo savų atsi
sukus.

Susiėjau su kita jauna 
našle, p. Vineikiene, kuri 
taip pat iš biznio pragyve
nimą darb7 bet 'su ja ne
daug išsikalbėjau ir nega
liu plačiau parašyti.

Tokiame užkampyje gy
vendami, šio miesto Lietu
viai kiti jau ir Lietuviškai 
nenori kalbėt, draugauja su 
Amerikonais, su jais veda
si ir atsitolina nuo savųjų.

Geistinai butų kad čia at
silankytų iš kitų miestų, 
musų veikėjai ir apsigy
ventų.

St. Ūsorius.

AMERIKOS AVYS IR 
VILNOS

1929 metais Suv. Valsti-

DAYTON
Lietuvaitės, netekėkit už 

Lenkų. Vieną Lietuvaitė iš
tekėjo už Lenko. ■ Vos vie
nus metus. išgyveno ir jos 
gyvenimas liko apverkti
nas. Nė tik kad ją pačią 
privarė prie grabo mušda
mas, bet dar ir jos tėvus 
užpuolė mušti vidurnaktį 
įsibriovęs į namus.

Kaip teko nugirsti, ir ki
tos 'Lietuvaitės toks pąt li
kimas virsta, ištekėjus už 
Lenko. Ji pragyveno apie 
mėnesį laiko, o jau poniška 
meilė rusta virto.

Palaidojo tėvą. Gavę ži
nią iš Bayesville, O., kad 
kritiškai susirgo tėvas, Jo
nas Baronas, Ona Gužaus- 
kienė (jaunoji) greitai iš
siskubino atlankyti jį; iš
važiavo ir jos vyras, sesuo 
Emma Baroniutė, įbrolis ir 
abudu senieji Gužauskai. 
Nors dar ligonį rado gyvą, 
bet jau negalėjo susikalbę-- 
ti, buvo visiškai silpnas.

Rugsėjo 2 d. Jonas Baro
nas mirė, taigi lankytojai 
palaukę pora dienų palaido
jo savo tėvelį, atiduodami 
savo paskutinį patarnavi
mą.

Velionis mirė nuo perdi- 
delio kraujo spaudimo, tu
rėjo 63 metus amžiaus; dir-|senis 
bo angliakasy kloję ir turėjo 
nemažą ūkę netoli Beyes- 
ville. Pąliko nuliūdime mo
teris, trys sunai ir trys duk
terys.) Velionis buvo geras 
Lietuvis, buvo narys SLA. 
145-tosJkuopos, taipgi prie 
SLĄ. priguli beveik visa jo 
šeimyna.

Lai būna jam lengva am-' 
žiųai ilsėtis kalnuotoj že
melėj, o likusiems, moteriai 
ir vaikams reiškiu užuojau
tą tokioje valandoje.

Bazaras pavyko. Rugp. 
mėn. paskutinėse dienose 
per keturis vakarus atsibu
vo Lietuvių parapijos nau
dai bazaras. Medeginiai 
pavyko gerai, liko pelno a- 
pie 1,000 dolarių. J. A. U.

Kanados 
Naujienos

TORONTO, ONT.

Komunistai faituojasi.
Šioje Lietuvių kolonijoje 

gyvumo netrūksta. Rug
pjūčio 31 d. įvyko vienos 
porelės jungtuvės ant Rich
man st. Jaunavedžiai su
sikvietę savo draugų ir pa
žystamų, kurių buvo viso?, 
kių pažiūrų žmonelių. Sve
čiai gurkšniavo, šoko, dai
navo, politikavo, linksmino- 
ko, iki vienam berneliui ne- 
įkibo į žandą. Dalykas ta
me. Vienas Lietuvis, Sara- 
pas, turi dukterį ar augy- 
tinę jauną merginą, kurios 
nenori leisti su ateiviais 
nei kalbėtis. Vestuvėse da
lyvavo ir P. Morkevičius, 
tų pačių raudonų idėjų kaip 
tos merginos tėvas. Jisai 
šnektelėjo ar dar vieną ki
tą polką su ta mergina su
šoko. Tą pamatė Sąrapas 
ir pagalvojo kad negarbė 
jo garsingai Marytei su gri- 
norium šokti. Jis dar tu
rėjo kitus piktumus ant to 
vaikino, kaipo buvusio bur- 
dingieriaus, ir griebė Pet
ruku! už krutu. Bet kad 

vienas nemanė apsi
dirbti su vaikinų, jis pasi
kvietė sau pagalbon seną 
Kanadietį, siuvėjų bosą Ja
saitį, kuris kai pradės nau
dot savo darbininkiškas 
kumštis, tai tuoj anas vai
kina? apraudodavo.

Tai tau komunistai ir jų 
“susipratimas”: rodos vie
nų minčių gaivalai, tūrėtų 
bučiuotis, prisilaikant savo 
skelbiamos evangelijos, o 
čia pešasi-

Musų komunistėliai sako 
kitiems, švieskimes, ženg- 
kime prie vienybės ir dar
bininkiškos meilės, bet štai 
kokius pavyzdžius duoda. 
Taip jau raudoni nuo gal
vos iki kojų, ir dar iššaukia 
kraują. ■

Gėda musų “darbininku- 
čiams” už tokius darbuš; 
atėję į svetimas vaišes su- 
terlioja jas ir sugadiną ki
tų ūpą, Tą porelė negalės 
gražiai prisiminti savo su
tuoktuves del tokių gaivalų 
nežmoniško apsiėjimo.

Žmonės sako kad tiedu 
“darbininkiški” karžygiai 

i pasitreiniravę šauks Šarkį 
į kumštynės. Pažanga pa
žangą veja.

šurum-Burųin.

DETROIT

vo apie pusė tuzino, o rėkė 
kaip Čiela kapa. Jie reika
lavo grąžint jiems pinigus., 
kiti kitaip rėkė, bet galiaus 
tapo numalšinti iri privers
ti sėdėti ir tylėti, bet ir ta
da sėdėjo lyg ant karšti į

SUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

n organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

□ Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
3 pomirtinių. Pašaipų išmokėta $413,550.15.
□ SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai prl- 
| Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna iaikraiti "Tė

vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalnas.

k Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,090.
. R Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.\ ■ ■* ■

Del platesnių informacijų kreipkitti itale adresai 
ki^THUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
y : W. 30th Street 9 Naw York, N. Y.

geležų.
Tai matot, skaitytojai

kokie geradariai tie musų 
draugučiai: kad jų vadai
negavo pasipelnyt tai rėkia
givalt kam į Lietuvą “bur
žujams” siunčia aukas.

Aukų rinkėjams reikia iš-
reikšti ačiū už jų pasidar
bavimą, o pinigai pasiųsta 
ten kur jie buvo skirti — 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius globoja daug ligonių
ir pagalbos, reikalaujančių. 
Butų geistina kad atsiras
tų daugiau aukų, šitai pra
kilniai organizacijai, nes

jose ėriukų atsirado 1 nuoš. 
mažiau negu buvo 1928 me
tais, bet 7 nuošimčiais dau
giau negu 1927 metais. Vi
so 1929 metais naujų ėriu
kų atsirado 25,976,000.

Kalifornijos valstija duo-
da daugiausia avių skerdi
mui negu kuri kita paskira

■a valstija.
Ohio valstijoj jų atsira-

do 1,235,000, arba suvirš
100,000 daugiau negu viso
se Paatlantiko valstijose.

Šį pavasarį per visas S.
Valstijas nukirpta 39,984,- 
000 avių; pernai 38,361,000 
avių. Vilnų iš jų šymet 
gauta 301,866,000 svarų,, 
pernai apie pora milijonų
svarų mažiau.

Nuo vienos avies gauna
ma po 7 iki apie 9 svarus i 
vilnų.

Fordas ir Prohibicija
“Pictorial Review”, žur

nalas talpina automobilių 
išdirbėjo Fordo pareiškimą 
jog jis uždarytų savo dilbį- 
tuves jeigu prohibicijai bu
tų padaryta galas.

“Jeigu degtinė butų su
grąžinta šioje šalyje aš pa
baigčiau išdirbystę. Neno
riu vargintis tvarkyti 200,; 
000 žmonių ir mokėti jiems 
"algas kuriąs karinamos iš 
jų atimtų. Man nėra in
tereso pavesti automobilius 
į rankas nuo gėrimų ap
svaigusios gentkartės.”

Fordas,, didelis prohibici- 
jos šalininkas, tiki kad pro
hibicija yra 99 nuošimčiais 
įkūnytą, likusį vieną 'nuo
šimtį Sudaro turtingoji kl'e- 
sa, kriminalistų klesa ir 
apleistoji klesa.

Nejaugi Fordas mario 
kad jo visi darbininkai.yra 
paskutiniai girtuokliai) ku
rie vietoj dirbti laktų kar- 
čiafflose? '.

Galimą sakyti kad For
das susitaikytų jei nebūtų 
prohibicijos, kaip susitaikė 
su Žydais, kuriuos desėt- 
kas mėtų atgal laikė di
džiausiais Amerikos prie
šais ir leido laikraštį ir 
knygas jų smerkimui, p da
bar vėl geruoju su jais gy
vena..

--
Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausiu Sportininkų,

Didelė žingeidi senoviška apysaka

Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir atiduodamą vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dąr yrą!:'

"DIRVA”
6820 Superior Avę. Cleveland, Ohio
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DIRVA

Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. Argus

nepn-

Antanas Bružas vyksta 
Amerikon.

Pral. Olšausko byla. 
Naujienos.

Kaunas. — Mes
klausomos Lietuvos tautie
čiai esame glaudžiuose san
tykiuose su jumis, užjūrio 
broliai. Jus mus lankot, 
nesigailit nei laiko nei pi
nigų. Be to jus daug mus 
šelpiat materialiai ir jūsų 
pagalba musų ekonominia
me gyvenime užima svar
bią vietą. Jūsų širdyse ne
užgeso tėvynės meilė, nors 
jus esate Amerikos pilie- 

. čiai. Tat musų pareiga yra 
jus aplankyti, dar glaudes
nius santikius išvystyti.

Šiuo kartu jus aplankys 
visoje Lietuvoje išgarsėjęs 
laikraštininkas, “Musų Ry
tojais” redaktorius, Anta
nas Bružas. Šis spaudos 
darbuotojas redaguodamas 
Lietuvoje “Musų Rytojų” 
pasiekė negirdėto skaity
tojų skaičiaus — 100,000.

Antanas Bružas jau se
niau norėjo vykti Ameri
kon, bet vis nebuvę tinka
mų' aplinkybių. Dabar at
vykus Lietuvon jo sesutei 
Bružaitei-Bartninkienei iš 
Amerikos, jis vyksta su ja 
kartu. Be to nematęs sa
vo brolio jau 20 metų, kuris 
gyvena Amerikoje. Nuta
rė visus aplankyti.

Kelionės tikslas tai susi
pažinti su Amerikos Lietu
viais, jų spauda ir darbuo
tojais. Daug bus tampres
ni ryšiai tarp musų jei mes 
vieni kitus gerai pažinsime. 
Antanas Bružas stengsis 
susipažinti su visais Ame
rikos Lietuvių laikraštinin
kais, ir atvykus Lietuvon 
su jais glaudžiai bendra
darbiauti.

Laiminga Lietuvos atei
tis daug priklauso nuo A- 
merikos Lietuvių paramos, 
tai Antanas Bružas važiuo
ja tą paramą dar sustip
rinti, kad Amerikos Lietu
viai šelptų mus ne tik au
komis, bet ir įsitrauktų sa
vo kapitalais į musų eko
nominį gyvenimą. Į šį da
lyką Amerikiečiai žiuri su 
nepalankumu, nes kaip ži
nome Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimosi metais A- 
merikečiai buvo daug ka
pitalų sudėję Lietuvon ir 
daug kam žuvo. Bet dabar 
Lietuva jau sustiprėjus, iš
leisti geresni Įstatymai, ir 
Amerikiečių, kapitalai bus 
tinkamai apsaugoti.

Tat dirbdamas glaudžiai 
su laikraštininkais Antanas 
Bružas nori padaryti pra
džią dar glaudesniam ben
dradarbiavimui su jumis, 
užjūrio broliais-sesutėmis. 
Toks tai jo kelionės tikslas. 
Mes Lietuvos Lietuviai kar
štai linkime jam šį kilnų 
tikslą įgyvendinti.

šauskas buvo paliktas ka
lėjime. Jis dabar parašė il
gą laiškų katalikų laikraš
čiui “Rytui”, kur sako kad 
savęs ginti advokatų ne
samdys, gins save pats. 
Tik bus paskirti technikai 
ir daktarai, kurie turės iš
spręsti iš kur atsirado vir
vė kuria moteris pasmaug
ta. Ta virvė buvus nuo 
prol. Olšausko sūpuoklės.

Jo byla paskirta negrinė- 
ti Spalių 1 d. Bus iššauk
ta apie 60 liudininkų ir eks
pertų. Pasmaugtosios mo
teries sūnūs, 13 m. amžiaus, 
adv. Sleževičiui padedant, 
kelia civilinį jieškinį.

Lietuva moderni š kė j a. 
Musų valstybės galvos vie
nas' pas antrų orlaiviais va
žinėja. Štai Rugp. 23 d. 
musų premjeras prof. Vol
demaras nuskrido orlaiviu 
Palangon, kur su preziden
tu Sjnetona turėjo pasikal
bėjimų. Kadangi tuoj Ge 
nevoj įvyksta Tautų Sųjun
gos posėdis tai prof. Volde
maras turėjo skubiai nuvy
kti pasitarti svarbiais val
stybės reikalais. Tų pat 
dienų prof. Voldemaras su- 
gryžo Į Kaunu.

Gaidys užmušė vaiką. 
Lietuvos operos daininin
kas Byra išvyko su savo 
šeima Į dvarų pasilsėti. Jo 
vienerių metų vaikutis vie
nų dienų išėjo į kiemų pa
sivaikščioti. Jį užpuolė di
delis!) dvaro gaidys ii' muš
damas snapu ir sparnais 
užmušė negyvai vaikų. Tai 
retas įvykis kad gaidys už
muštų žmogų.

Pardavė vaiką. Pernai vi
soje Europoje pasklido ži
nia kad Vengrijoje viena 
motina pardavė vaikų. Da
bar ir pas mus tas pat Įvy
ko. Kulautuvoje mergina 
Jančauskaitė neturėdama 
kuo maitinti vaikų pardavė 
vienai čigonei. Prašė 50 li
tų, čigonė siūlė 20 litų, ir 
pagaliau susitarė už 24 lt. 
Čigone nupirkus vaikų at- 
vyko j Šančius. Čia policija 
pastebėjo čigonę nešiojant 
baltų vaikų ir jų areštavo. 
Čigonė pasakė kur kūdikį 
gavo, Motina ir čigonė su
laikytos ir perduotos teis
man, Vaikas padėtas į val
stybinę vaikų prieglaudų.

LIETUVOS AKLIEJI
Sąjungos įsteigta pirmuti
nė Lietuvoje aklųjų moky
mo ir globojimo įstaiga — 
Aklųjų Institutas. Jis per 
trumpa laiką gyvavimo pa
rodė kad Įdedamos lėšos 
neina veltui: mokiniai jau 
paskaito, parašo, padaro 
daug gražių darbų ir atlie
ka net rimtus užsakymus.

! Norinčių į institutą jsto- 
pratimas kad jis jaunas ir ti yra labai daug, bet del 
tvirtas priverstas yra gy- vietos ir lėšų stokos priim- 
venti iš išmaldos Bei kitų ta tik 30 mokyklinio am- 
malonės.

Vakarų Europoj jau se
nai aklaisiais susirūpinta. 
Pas mus Lietuvoje tik 1928 
metais Vasario 27 d. pra
dėjo veikti, Vyriausybei pa
dedant, Lietuvos Aklųjų

Gerbiami Lietuviai Broliai 
Amerikečiai!

Tarp daugelių ištinkan
čių žmones nelaimių ne pas
kutinėj vietoj yra aklumas. 
Lietuvoje tokių nelaimin
gųjų yra keletas šimtų. Gal 
ne tiek aklų žmogų, ypač 
jaunų, slegia pats pasaulio 
nematymas kiek slegia su-

žiaus aklųjų. Iš jų vos 4 
pajiegiai sumokėti po 45 li
tus mėnesiui už pilnų išlai
kymų, kiti yra visiški be
turčiai. Jiems išlaikyti tru- 

iksta lėšų.
| Be gerb. visuomenės, y-

patingai brolių Amerikie
čių, paramos institutas ne
galės plėstis ir augti. To
dėl nepagailėkite tamistos 
savo truso parinkti aukų 
akliems sušelpti.

Norėtume patikrinti kad'

NIEKO SAU SKAN 
DALAS

Vienas Amerikos diplo
matas ir militaristų Įnagis, 
William Shearer, patraukė 
atsakomybėn laivų budavo-

šimtai aklųjų bus dėkingi jimo korporacijas reikalau-
juos parėmusiems broliams 
Amerikiečiams.

Surinktas aukas prašome 
siųsti adresu: Kaunas, Vy
riausiai Lietuvos Aklųjų 
Globėjai Poniai Voldema- 
rienei, arba Liet. Aklųjų 
Sųjungos Centro Valdybos 
sųskaiton Nr. 397, Lietuvos 
Bankas, Kaune.

Matilda Voldemarienė 
Vyriausia Lietuvos Aklųjų 

Globėja, 
P. Šeštakauskas,

Liet. Aki. S-gos Centro 
Valdybos Pirmininkas.

damas $250,000 atlyginimo 
už ųepildymų sutarties. Jis 
iš laivų budavotojų gavo 
tik $40,000, kuomet jam bu
vo žadėta išmokėt $300,000.

Už kų? Nagi už tai kad 
jis, būdamas paskirtas nuo 
Amerikos kaipo atstovas 
Genevoje, kur buvo laikoma 
kariškų laivų mažinimo pa
sitarimas, varė propaganda 
kad kariškų laivų budavoji- 
mas nebūtų varžoma. Tą 
pat propagandą jis varė ir 
Washingtone, kad valdžia

! mažinti ar nebudavoti.
. Tas jo darbas iškilo aik- 
, štėn. Pasirodo kokius žmo
nes valdžios turi ir keno 
interesams jie dirba.

Net akliausias komunis
tas sutiktų už $300,000 agi
tuoti kad kariškų laivų bu- 
davojimas nebūtų sulaiko
ma.

Prezidentas Hoover pasi
reiškė pasipiktinus tokiu 
darbu ir skelbia karų pro
pagandistams kurie sten
giasi kliudyti valdžiai eiti 
prie karo Įmonių mažinimo.

“Tėvynė” praneša kad 1 
d. Rugsėjo prigėrė jaunas 
New Yorkietis Lietuvis, in
žinierius Jonas IV. Kurti
naitis. Jis buvo išvažiavęs 
atostogų į ūkę pas Lietuvį 
ir ten besimaudant sutiko 
mirti.

KRYŽEIVIS
PAKVIETIMAS PRENUMERATORIAMS

' PYS AK A 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 prięš jo paties 
žmones Lietuvius. Ateis ir ta valanda ir viską 
norėsit žinoti, užtai pasistengkit iškalno prisidėti 
į “KRYŽEIVIO” leidėjus.

Dabar šiek tiek apie senų 
Birštono bylų, kur pralotas 
Olšauskas kaltinamas 
smaugęs pereitų vasarų 
terį, Ustranauskienę. 
šauskas sėdi kalėjime, 
buvo padavęs prašymų

pa- 
mo- 
OI- 
Jis

KAIP KOKIOS VALSTI
JOS STOVI ORLAIVIAI
New Yorko valstijoje yra 

753 leidimus turinti lakū
nai; tuo tarpu Nevadoj tik 
2 ir New Mexico valstijoj 3.

Kalifornija yra antra iš- 
eilės daugiausia orlaivių 
turinti — 519. Per visas 
48 valstijas privatinių arba 
bizniškų orlaivių susidaro 
tūkstančiai.

Per pirmus šešis šių me
tų mėnesius šioje šalyje bu
vo pabūdavo ta 3,500 lėktu
ve, $25,000,000 vertės. Vi
sokių rūšių lėktuvų išdirbi- 
mas padidėjo, bet kariškų
jų sumažėjo.

j^TUOLATINIAI skaitytojų klausinė
jimai ar bus leidžiama, kada bus 

išleista knygoje apysaka “KRYŽEI
VIS” priverčia mus padaryti visuome-' 
nei sekantį 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.

IJlABAR 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. 
1V1EKAS niekur tokių didelių ir žingeidžių kny

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

Į

Audimo viršeliais 
$1.50

J^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- 
liausį džiaugsmą. Padarykit tą džiaugsmą kiek
vienam kurį jus laikote sau brangia ypata.
- Lietuvos jaunimas ypač mėgsta Amerikoje lei
džiamas knygas, nepageilėkit jiems Kryžeivio .

jūa^IUSKIT 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 PUSLAPIU DIDUMO.

Meksikoj,- Michoacan val- 
kad stijoj, uždaryta senos ang- 

jį paleistų, nes esąs nesvei- lies kasyklos, per ką neteko 
kas. Viską patikrinus 01-darbo 3,000 darbininkų..

6820 Superior Avenue Cleveland. Ohio



Dienos Klausimais
SUGAUTAS!

Amerikoje paskilbo Lie
tuviams smagi žinia — iš
davikas, socialdemokratas 
Jeronimas Plečkaitis SU
GAUTAS. Ir sugautas ne 
miegant, bet vėl prie išda
vikiško darbo — taip sa
kant kovos lauke, pasiruo
šęs pasitarnauti paskuti
niame desperatiškame išda
viko žygyje. Ar liks gyvas 
po to ar ne nepaisė — ėjo 
su pasišventimu. Ką kiti jo 
sėbrai, Lenkų pinigais še
riami, nepadarė tą pasiėmė 
padaryti pats Jeronimas, 
Amerikos ir Lietuvos socia
listų apaštalas:

Jeronimas su penkiais ki
tais vyrais pasiruošė galu
tinai užbaigti su Voldema
ru ir parnešti taip sakant 
Voldemaro galvą Lenkams 
ir parodyti kad ša štai jau 
nužudytas tas kuris stovi 
jums kelyje j Kauną.

Bet ir šiame atsitikime 
pasirodė Voldemaras nenu- 
žudomas: rodos jį kokia 
Slapta galinga ranka sau
goja, o jo priešus vieną po 
kitam skina.

Su Jeronimu baigsis šis 
plečkaitijadų epizodas, ir 
dalykai aprims, iki Lenkai 
suras kokį kitą pamišėlį ir 
hiekšą, kuris sutiks už jų 
pinigus Lietuvą prie Lenki
jos jungti.

Plečkaitis be ąbejo' jau 
išduotas Lietuvai, o ten su
šaudytas kaipo didžiausias 
moderniškų laikų savo tau
tos išdavikas.

* * *
Išdavikai ir niekšai bus 

ir tie musų laikraščių re
daktoriai kurie išdrys pasa
kyti ką nors prieš šito iš
daviko sušaudymą, kurie 
apšauks jį “kovotoju už 
Lietuvos laisvę”, už tai kad 
Litetuva nesutinka pasijun
gti Varšavos vergijon.

Lauksime ką į tai pasa
kys “Keleivis”, “Naujienos” 
o svarbiausia “Tėvynė”, ku
ri vos savaitė atgal rėkė 
jog Lietuvoj “vulkanai ver
da”, kadangi buvo sušau
dytas vienas Plečkaičio pa- 
gelbininkas.

* » »
Prie progos reikia pri

minti nesenai paskubusias 
žinias apie Plečkaičio “su
sipykimą” su Lenkais Vil- 
iliuje. Ar tik nebuvo vsu- 
galvota būdas atkreipti nuo 
Jeronimo Lietuvos akis kad 
jis laisviau veiktų? Štai ir 
pasirodė: jis atsirado Vo
kietijoje netoli Lietuvos ru- 
bežiaus ir laukė traukinio 
kuriuo turės parvažitioti 
Voldemaras iš Genevos...

Kiekvienas Lietuvis, ar 
tai katalikas, ar bolševikas, 
at socialistas, ar Sandarie
ms turėtų nuo dabar nusi- 

, statyti savo pažiūras i mu
sų spaudą: žiūrėti atidžiai 
kurie laikraščiai užtars iš
davikus ir rėks prieš Lie

tuvą už sugavimą ir sušau- 
Mymą Plečkaičio. Per ke- 
Ąs šimtus metų Lietuviai su 
jeukais būdami turėjo neš- 

. tiesiog vergiją, ilgai ko-

V

vojo iki atsikratė tų para
zitų, bet štai, lyg prakeiks
mas anų senų laikų, Lietu
vai vėl užgimė išdavikai, 
kurie dirbo visomis pastan
gomis jungti Lietuvą Len
kų vergijon, ir rado prita
rėjų net tarp musų Ameri
kiečių.

Nežiūrint kaip nekęsi tos 
ar tos partijos, bet nebūk 
šalies išdaviku.

Kiek Amerikoj Tikėjimų
Sunku skaitytojui patikė

ti, vienok Su v. Valstijose 
žmonės turi net 216 religiš
kų sektų.

Paprasto žmogaus papra
šius įvardinti kokios tiky
bos šioje šalyje randasi jis 
išsakytų gal 15 ar 20.

Tikybinių sektų pasidali
nusių yra į mažas smulkme
nas. Paveizdan, Metodistų 
yra net 19 pasidalinimų. 
Baptistų — 18. Presbyte- 
rijonų — 9, Liuteronų — 
22; rytinių Stačiatikių — 
7 sektos.

Tos tai yra daugiau se
nai įsteigtų tikybų šakos, 
šalip didelės daugybės ka
talikų ir Žydų. Be tų yra 
dar virš 100 smulkių sektų 
kurių vardų nei tikslų ne 
žino paprastas pilietis. Jos 
turi į 2,000,000 pasekėjų.

Lietuvos Aklieji Prašo 
Pagalbos

Šiame “Dirvos” numery
je telpa Lietuvos Aklųjų 
Sąjungos atsišaukimas pa
gelbėti palaikyti jų mokini
mo ir lavinimo įstaigą, kad 
galėtų patys, išbaigę reika
lingą mokymą, sau pragy
venimą daryti.

Toje įstaigoje mokinama 
rašto, skaitymo ir visokių 
amatų.

Tikime kad Amerikiečiai 
atkreips domės j p. Volde- 
marienės prašymą ir prisi
dės su pagalba.

Yra Amerikoje surinkti] 
pinigų šiaurės Lietuvai gel
bėti ir likusių po to kai pa
skelbta to darbo likvidavi
mas. Tas aukas pritiktų 
pasiųsti aklųjų pagalbai at
sišaukime paduotu antrašu.

LAIKAS, BROLIAI 
^Laikas,, brolįai,gfeilėn#.€tqįį, į. 
Eiti Vilnių atvaduoti , ' *

Iš Lenkų vargijds,
Iš Lenkų vergijos!

Tenai priešams smūgį duokim, 
Savo brolius išliuosuokim

Iš priešų nelaisvės (du kartu). 
Jus, sesutės, mums padėsit, 
Kovos lauke prižiurėsit

Jaunuolių pulkus.
Savo meiliomis kalbelėm’s,
Savo skambančiom’s dainelėms

Duosit mums drąsumą.
Jei katras iš musų žūtų
Tam garbė didžiausia butų

Už karžygiškumą.
Kada Vilnių mes paimsim,
Garbės ženklą ten statysim

Del savo karžygių.
O Pilyje Gedimino
Kelsim vėliavą šilkinę —-

Lietuvos trispalvę,
Lietuvos trispalvę!

Stasys Gargždiškis

KRUVINOJI ŽVAIGŽDĖ
Pilka padangė tada liepsnojo, 

Žvaigždės žėrėjo — kruvinos žvaigždės. 
Mane vadino, mane viliojo 
Kur meteorai gijomis raižęs.

Mane viliojo žvaigždė kraujuota 
Pasiskrajoti jos karalijoj 
Ir paviešėti žvaigždinėj puotoj, 
Bet mano geismas greitai atšlijo.

— Išnyk greičiausia žvaigždė nušvitus, 
Aukos geidi tu, žvaigždė kraujuota!
Man siela džiaugias — šiandien jos rytas, 
Šiandien ji kelia rytmečio puotą.

Ji suspindėjo mėlyna varsa 
Kraujuotą taką toli nudriekus; 
Tiktai ištolo spindulius žarsto. 
Rytas. Jau saulė šypsnį nušvietus.

Pilka padangė šiandien pražydo, 
Žvaigždė kraujuota melsvai nubluko, 
Ir horizontai klaikiai pragydo 
Balsais erelių už melsvo ruko.

Aistros rytinės stygos paliestos 
Sparnus ištiesę žaras užkure — 
Poilsio prašos rankos ištiestos, . 
Pailso akys dangų pražiurę....

Kaunas. Antanas Virbickas.

į J DIVORSAS
I
I Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių Parašė

prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius.

(Tąsa iš pereito num.)
Karosas: Laivakortė į Braziliją jau ga

tava. O likusieji pinigai?
Styvis: Šiur, kad sakiau tai ir bus.... 

(Trenkia pundą dolarių ant stalo.) Tik 
žiūrėkit, kai aš nušausiu bukit gatavi nu- 
gabent mane tiesiog ant šipo. šššš.... 
(Apsidairęs išeina, nueina pas Džiovą, pa
duoda jam vieną pištalietą, ir tas pamatęs 
tokį keistą daiktą egzaminuoja. Marė už
sikemša ausis. Pempė nervuojasi.)

Karosas: Ha-ha-ha! Davėm tuščius 
šautuvus, bet kada jais pagrąsins karinin
kui, jis juos nušaus kaip šunis ir mums liks 
už laivakortes įduoti pinigai! Ar ne pui
ku?!

Marė: Lisen, vyrai, kam to šaudymo: 
verčiau divorsas.... Aš bijau to garso!

Pempė: Nestrokavokit, palaukit, gal iš 
to debesio visai lietaus nebus....

Styvis: Ju šarap! Musų pačias nori pa- 
viliot, ne tavo, tai ne tavo biznis ką mes 
darysim. (Vėl geria ant drąsos, ir duoda 
Džiovui.)

Karosas (irieidamas, prie Džiovo): O 
tu ko nori čia?

Džiovas (pažinęs jį): Ar tai tu čia, sa- 
navagan?! (Šoka su revolveriu) O kur 
mano penkiasdešimts dolarių už dypo vir
šininko vietą, a?!

Styvis (puolasi prie Džiovo): Sei, stop! 
Jis yra musų frentas! (Abu tamposi už 
revolverio. Dielė ir Karosas nusigandę.)

Džiovas: Jis yra Kauno bomas, o ne 
mano frentas!

Styvis: Jis paelpys mums pabėgt kai 
tuos labsterius _ nušausim. Užsiorderiuok 
šifkartę į Braziliją ir tu....

Džiovas: O tuos $50 iar dovanosi?!
Styvis: Jo pagalba, mums verta tūks

tančio dolarių. Per jį sužinojom kas čia 
su musų bobom dedasi, ir su jo pagalba 
galėsim tiem labsteriam atsikeršyt.

Karosas (Džiovui): Prašau nurimti. 
Taupyk kulkas savo konkurentui. (Rodo 
į Marę ir Pempę) Ar ir šie žmonės su 
jumis?'

Džiovas: Šiur, mes visi atėjom pavačyt 
ką musų bobos daro. (Išsitraukia pinigų 
pundą) Tai pafiksyk ir man šifkartę j 
Braziliją....

Dielė: Ponai čia viską pamatysit. Tik 
neprivalote nieko daryti iki mes neduosim 
signalo. Jei karininkui atėjus pasijudin- 
sit jis gali jus nušauti!

Styvis: Džyzuskrais, Džiou, ar girdi: 
jis irgi turi revolverį!............

Džiovas: Tu monke, matai į kokią bėdą 
mane Įtraukei: neteksim nei pačių nei sa
vo dūšių...;

Marė: Sakiau geriau divorsas. Pasė- 
dėkit ramiai, matysit kaip jos apsieis, jie 
raus nepažins.... Mes ‘busim svietkais.

Styvis (vėl geria 'ant drąsos): Nosir, 
nedykai už šitą mokėjau dešimtį dolarių! 
(žiuri į vamzdį viena akia.)

Karosas (nuo lango): Rodos jau atei-

Dielė (sumišusiai): Laiku atėjote, po
nas Keršulis turi tamistai svarbių infor
macijų.

Karosas: Tai yra, kitaip sakant, mano 
sekretorius turi tamistai ką pranešti, tik 
norėtų per mano lupas pasakyti. (Karo
sas ir Dielė susimaišę, nežino kaip pradėt.)

Leit.: Kas nors juokingo, ar ne? Pra
šau pasakyti.

Karosas (drebėdamas): Ponas leite
nante .... nesmagu sakyti.... bet tamis- 
tos gyvastis...... pavojuje....

(Džiovas ir Styvis kaklus ištiesdami 
žiuri į Karoso kambarėlį, pažiūri po 
skvernais ar yra revolveriai. Išsige- 
ria ant drąsos.)

. Leit. (griebiasi už revolverio): Ar Len
kų šnipai Klaipėdoj? Kur jie?!

Dielė: Ne, tamista, visai paprastas da
lykas .... daugiau asmeninis.... Aš ma
nau kad ponas Keršulis (rodo į Karosą) 
tą viską galėtų pasekmingai užglostyt.

Leit.: Taigi čia kas nors keisto. Pra
šau aiškiau. u. \

Kar. (žiuri į Dielę, vienas kitą ragina 
sakyti): Žinote, dalykas apie tas dvi po
nias iš Amerikos. Jų vyrai viską suse
kė.... patyrė kad ponas leitenantas palai
kote su jomis perdaug artimus santikius. 
(Šluostosi prakaitą.)

Leit.: Ha, ha, ha!
Dielė: Tamista, perdaug neatsargus— 

supraskite, jų vyrai su šautuvais tamistos 
jieško..... Bet jei tamista sutiktum, už 
visai nedidelę sumą ponas Keršulis pagel
bėtų tamistai iš tų pinklių isšisukti ir su
vestų tamistą su poniomis paslaptai.... 
Jų vyrai nieko ir nežinotų....

Leit. (primerkęs akį galvoja kas čia do 
paukštukai ir ką su jais daryt): Priešin
gai, aš noriu kad jie sužinotų....

Karosas: Bet, tamista, prieš juos eida
mas išstosi į pat ugnį. Verčiau pavelyk 
man tamistą paslėpti, o kai jie nesulaukę 
išeis, galėsi čionai su tomis poniomis ra
miai susitikti....

Leit.: Čia kas neaiškaus.... Atsipra
šau, jei ponams apeina kas aš esu tai pa
sakysiu.... (Nutrūksta kalba išgirdus 
Keidės ir Rozalijos linksmą kalbą.)

(Dielė ir Karosas nespėję išgirsti kas 
Leitenantas yra, nusigąsta išgirdę tas 
dvi moteriškas ineinant.)

Scena 3.
Ineina garsiai kalbėdamos Keidė ir Roza

lija.. Jų laukiantieji pas tirs ta.
Leitenantas tuoj nori bėgt pas jas, Karo
sas užstoja duris, Dielė iš užpakalio tem

pia atgal, kad nebūtų nušautas.
Keidė (pamačius keturis kaimiečius): 

Ma, luk kokie čia pur žmoneliai.... Duo
kim jiems po dolarį....

Rozalija: Anast, gal pavalgyt neturi 
ko.... (padalina po dolarį, Styvis ir Džio
vas dantis grieždami paima. Rozalija prie 
Sekretorės): Ar dar nebuvo čia tas afi-

KOMUNISTŲ SPAU
DA APIE PLEČKAI

ČIO SUGAVIMĄ

Vienas musų komunistų i | 
laikraštis štai kaip išsireiš> Į 
kia apie Plečkaičio sugavi
mą:

“Eitkūnuose Vokietijos 
socialistiniai žandarai su
ėmė socialdemokratą Pleč
kaitį ir dar penkis jo drau- 

jgus. Žandarai užtikę juos 
miške ir manę jog tai pa
prasti plėšikai. Bet tik vė
liau paaiškėję kad tai Pleč
kaitis su savo draugais, ku
rie buk atvykę Vokietijon 
idant nudėt Voldemarą, iš 
Genevos gryžtant.

“Visa gi ‘istorija’ skam
ba keistai. Vargiai Pleč
kaitis bus toks žioplas kad 
pats, kaipo vadas viso so
cialistinių pabėgėlių judėji
mo Lenkijoj, butų ėjęs Vol
demarą sugauti. Veikiau
sia kitos kokios priežasties 
delei jis buvo atvykęs Vo
kietijon — greičiausia pa
traukti socialistinius pabė
gėlius Vokietijoj prie Len
kijos.

“Plečkaitis, žinoma, dar
buojasi imperialistinės Len
kijos naudai. Jį šeria Pil
sudskis.

“Bet čia mums įdomi Vo
kietijos socialistinės-koali- 
cinės valdžios politika. Jau 
nebe pirmu kartu ji patar
nauja Lietuvos kruviniems 
fašistams. Nesenai, Voldej
marui pareikalavus, ji koją jį 
prispaudė Lietuvius emigl f 
rantus Vokietijoj. O da-( į 
bar, matote, socialistiniai Į 
žandarai sučiupo plečkaiti-H 
ninkus. , I f-

“Socialdemokratas Plec- |;
kaitis dirba Lenkijos impe
rialistams bendrai su Len
kijos socialistais. Vokieti
jos socialdemokratai ber
nauja Lietuvos kruviniems 
fašistams. Vieni kitus areš
tuoja. Tai toks jų socializ
mas.”

DRAUGIJOS —

Ką veiksit rudens metu?,

Štai komedija

‘DIVORSAS’
naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti. 50c.

“PALANGOS PONAITIS” 
nauja, melodrama, leng
va vaidinti ..............50c.

na.... Nusiraminkit ir nieko be mano 
signalo nedarykit. Gal aš išviliosiu iš jo 
revolverį.... (Sekretorei) Jei ponas ka- 
rininka's pirmiau ateitų paprašyk jį pas 
mus. (Išeina su Diele savo kambarin.)

(Styvis ir Džiovas ramiai sėdasi, dar 
išsigeria ant drąsos, ir paslepia pišta- 
lietus po skvernais.)

Scena 2.
Ineina Leitenantas, dairosi, pasakęs Sek
retorei “Labas rytas”. Styvis nori šokt 
prie jo iš užpakalio ir. šaut. Džiovas ir 
Pempė sulaiko. Marė užsikimšus ausis 

laukia šūvio.
Leit. (prie Sekr.): Ar dar tos dvi po

nios čia nebuvo, panele?
Sekr.: Ne, tamista. Bet ponas vedėjas 

norėtų tamistą matyti. Prašau....
(Leitenantas ineina pas Karosą.)

Karosas: Labas rytas, ponas. Labai 
tamistos laukiame.... (Sveikina, sodina.)

cieris ?
(Styvis tai išgirdęs šoka su revolve
riu. Džiovas sulaiko. Marė užsikemša 
pirštais ausis.)

(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.

Reikalaukit “Dirvoj”

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ'
Už tokią mažą sumą pinigų kiek- f 

vienas gali susirišti neatmezgiamn f 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja- | 
me gyvai, teisingai mirga dieno i 
įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musą Į 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira- : 
šyk metams puikų laikraštį “TRI- , 
MITAS”. ■ Tai nepartinis, gražiai , į 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas į 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingą 

'straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki- į 
tokių kiekvienam naudingų dalyką.

Kiekvienas naujas “Trimito” nu- i
meris turi kitokį, spalvuotu paveik- [ 
siu papuoštą, viršelį. Daug paveik- i 
siu iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit I 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai. 1 į 
“TRIMITO" Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania, .i ! į
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(Tąsa iš pereito num.)

Dabar jau kryžeiviai pėkšti arba rai
ti visą kelią nekeliavo. Keliavo per Italų 
miestus, kur pirklių laivai godžiai laukė 
tokių šventų keleivių ir gabeno juos j Ak
rą, kaip tik atsirasdavo jų gana laivą pri
pildyti. Venecija, Genoa ir kiti pajūrio 
miestai net kariavo tarp savęs už šitą 
šventą prekybą, ir turėjo Įsisteigę savo 
punktus Akro j.

Skubėjo Konradas Palestinon dar ir 
su kita minčia: išeis, greičiau užmirš Kat
rę, karuose išdils jo širdyje meilė prie jos, 
nes vistiek nelemta jam ją visados širdyje 
nešioti. Daugybė kitų vyrų visais laikais 
taip darė — po nepasekmingos meilės nu
sidavė į karus ir ten arba žuvo arba išsi
gydė savo širdies žaizdas.

* ¥ *
Jojo Konradas iš salos — jojo išsi

nešdamas gilią žaizdą širdyje. Nei žaiz
da gauta kovoj su Ottonu, nei įgyta puo
lant į upę ant akmenų iš aukštos sienos 
nebuvo tokios skaudžios kaip šita. Dar 
kas ypatingesnio tai kad anų žaizdų no
rėjo kuogreičiaušia atsikratyti, o šitą tro
ško laikyt širdyje kuoilgiausia....

Kaip Katrė išlydėjo Konradą? Ji bu
vo aukštai bokšte ir tėmijo į išvykstanti 
jos karžygį. Tėmijo ir verkė. Išvyksta 
jis ant visados, žinojo ji. Jei ir sugryš Į 
Brandenburgą kada vėliau tai jos jau čia 
nebus. Amžinai jiedu skiriasi, kiek jų li
kimas dabar sakė.

Kur dabar radosi abbė Frederikas? 
Jis nerimaudamas lakštelio pilį ir jieško- 
jo Katrės. Greitai suprato kur ta mer
gaitė galėtų būti — ten iš kur geriausia 
matosi iškeliaujantieji. Ir neapsiriko. Įsi
rioglino į bokštą ir ten saulėj pamatė sė
dinčią apsiašarojusią mergaitę. Nejuto ji 
kaip tas smalsus vienuolis pas ją atėjo ir 
jis gavo progą įsižiūrėti į ją, suprasti jos 
jausmus," ir nugirsti jos skundus, kuriuos 
ji geram Dievui kartojo.

— Ar tai šitaip išlydi savo mylimąjį, 
Katriute: pasislėpus nuo jo kad nei nema
tytų?.... — prašnekino ją abbė, nugąs
dindamas, bet parodydamas kad žino jos 
paslaptis.

Katrė sudrebėjo ir net aiktelėjo, ne 
tiek iš nuogandos jo atsiradimo kiek iš 
patyrimo kad abbė viską žino.

— Gaila man tavęs, dukrele, bet taip 
Dievo skirta.... Myli tu jį ir jis tave my
li, bet dėdė išduoda tave Leopoldui....

— Atsiprašau, Tėve, aš nieko nežinau 
apie jokią meilę Konrado.... — bandė ji 
gintis, bet nenuosekliai.

Nesigink, Katriute, aš viską žinau. 
Priešingai, išsipažink man viską, lengviau 
tau bus ant širdies, — glostydamas mer
gaitės galvą, priklaupęs šalę jos kalbėjo 
abbė.

Dar ji norėjo sakyti ką priešingo, bet 
pajuto abbėje sau draugą (nors klastingą) 
ir sutiko jam apsakyti savo meilę prie 
Konrado.

— Supratau aš tą gerai, dukrele, ir 
tik per mane judu galėjot meilę -pažinti. 
Žinojau kokiam tu skirta, o prie tavęs ra
dosi toks patogus jaunikaitis, kurio širdis 
irgi meilės troško nelaisvėje būnant. Dė
dė be manęs niekados nebūtų prie to pri
leidęs. Ir tu atlikai didelį darbą Motinai 
Bažnyčiai atvesdama Konradą prie išpa
žinimo tikrojo Dievo.

— Ak, Tėve, atlikau darbą Bažnyčiai, 
bet sau kančias užsitraukiau....

— Nenusimink, dukrele, ne paskutinę 
dieną gyveni, ir ne į kitą pasaulį tavo my
limasis iškeliauja.... Dar laimė judviem 
šypsosis jeigu tu busi man gera....

— Kuomi, geras Tėve, galėčiau tau 
būti geresnė negu dabar esu? Bet ką gel
bės tavo pastangos jeigu jis man jau am
žinai sudiev pasakė. .į o aš palengva ei

nu artyn į Leopoldo glėbį....
— Nėra tokio žodžio kurio pakeisti 

negalima, nėra tos minties kuri negalėtų 
būti įkūnyta..........

— Ak, geras Tėve, — prabilo Katrė, 
griebdama abbei už rankos, — ar galėtum 
mudviem pagelbėt?....

— Taip, mano brangi, mielai.... Ju
du dar galėsit sykiu gyventi ir džiaugtis 
vienas kitu....

— Kad Dievas duotų.... Amžinai 
tau, Tėve, bučiau dėkinga.... Ar gali pa
keist dėdės nuosprendį, ir apvesdint mane 
su Konradu? Aš turiu savo tėvo pilis ir 
žemes, galėtume laimingai gyventi.... Da
ryk viską, laimingu tave padarysiu už 
tai.... — naujų minčių apimta kalbėjo 
nelaiminga mergaitė.

Vienuolis piktai nusišypsojo. Pajuto 
jis kad Katrė perdaug nori.

— Ne, dukrele, tas nuosprendis ne
pakeičiamas, to nesitikėk: tavo atidavimas 
Leopoldui reikalingas tikėjimui, tu jo mo
teris turėsi būti.

— Tai kaip kitaip, Tėve, ir kam mane 
klaidini?....

— Nesigraužk, brangioji.... Yra ki
tas būdas.... Konradas trumpam laikui 
išėjo Palestinon, jis gryš, ves krikščionis 
ant Lietuvos pagonių, po to, jeigu man 
gera busi, Konradas galės apsigyvent Leo
poldo pilyje, arti tavęs....

Išsiplėtė Katrės akys šitą išgirdus, ir 
nors ji pati pirmiau Konradą prie to kal
bino, šitas svetimo pasiūlymas ją nugan
dino. Ne bloga ji yra, ir nepatvirkus mer
gaitė, tik iš didelės meilės prie Konrado 
ji dryso jį kalbint su-sUvim į Leopoldb pi
lį, bet tą turėjo tik pati savo vienos pa
slaptimi, ne kad kas daugiau žinotų. O 
štai abbė, lyg jos mintis išskaitęs, tą pati 
jai siūlo....

— Ko gi nusigandai, dukrele? — ta
rė abbė, pakeldamas jos smakrą ir žiūrė
damas į akis. — Su mano pavelijimu tas 
galima.... Nepraeis du metai ir Konra- 
ras bus su tavim....

Ilgai galvojus Katrė, pagaliau pra
tarė :

— Tu man tai pavelytum,- Tėve, bet 
jis nesutiks....

— Sutiks kada aš su juo pakalbėsiu. 
Apie tai nesirūpink....

Ir jauna mergaitė, dvasiško tėvo pa
mokyta ir suraminta, pradėjo kitaip į sa
vo ateitį žiūrėti. Vietoj bandyt išdildyt 
iš širdies meilę prie prarasto savo myli
mojo, ji linksmesne dvasia ir gražiomis 
viltimis svajojo apie savo busintį gyveni
mą pas Leopoldą, kuomet su ja bus Kon
radas. Ji užsitikėjo Frederiko prižadams, 
nes tas žmogus turėjo liežuvį kuriuo vis
ką atsiekdavo. Abbė taip pat savo galei 
užsitikėjo, ypač kur liečiasi vyriškis ir mo
teriška — suvedimas ar perskyrimas. Dar 
jis nematė vyro kurs butų atsisakęs pasi
naudoti moteriška—mergaite ar žmona ki
to vyro — jeigu buvo suteikiama ‘proga.

•— Kuomi' galėčiau atsilygint, Tėve, 
už tavo tokią didelę rūpesti apie mane? — 
užklausė Katrė.

— Tai mažmožis. Parėjus pas Leo
poldą, pati likus valdovė, galėsi padaryti 
pamainas nekuriose grafijose. Užteks pa
dovanoti mano seserei kokią grafiją, kad 
ji galėtų ištekėti už garbingesnio vyro, 
O kaslink manęs, na kaip tau tiks....

Katrė nieko nesakė, tik užsisvajojo, 
ir kaip laikė abbės ranką savo rankoj, ją 
labiau suspaudė, parodydama savo sutiki
mą.

II.
Rytų Krikščionių Gyvenimas.

Atvykęs Konradas Palestinon rado 
dar kelias tvirtoves, kurias krikščionys 

j valdė ir stengėsi ginti nuo puldinėjančių 
netikėlių. Ten buvo trys galingi ir kerš-

tingi vienas kitam kryžeivių ordenai. Jie 
nuolat kariavo tarp Savęs ir gelbėjo kitų 
krikščioniškų tautų valdovams prieš kitus; 
tankiai užmiršdami šventus siekius.

Per pusantro šimto mėtų — nes dabar 
buvo 1258-tas metas — krikščionys Pales
tinoje persiėmė rytų gyvenimu ir papro
čiais. Krikščionys didžiūnai užsikrėtė vi
skuo ką rytų didžiūnai darė, jų puošnu
mu ir kultūra; Palestinos krikščionys net 
buvo toliau pažingėję negu jų Europos gi
miniečiai. Užkariavę miestus, krikščionys 
statė gausingas pilis, puošnias bažnyčias 
ir vienuolynus, daugybė kurių, didumu ir 
gražumu, rodo kokie gabus ir sumanus bu
vo jų budavotojai, kurie to amato išmoko 
nuo Bizantijos Graikų ii’ Saracėnų.

Pasilinksminimui, ruošdavo turnirus 
su Saracėnais ir dalyvaudavo draugiškose 
kautynėse- ir žaisluose. Leisdavo vaikus 
auginti Arabų šeimynose kad jų kalbą mo
kėtų,-tą pat darė ir Saracėnai. Kiti net 
buvo geri žinovai rytų literatūros. Pačia- 
vimasi irgi buvo maišytas: vyrai Vedė te- 
naitines moteris, ir priešingai.

Oro švelnumas ir tenaitinių žmonių 
gyvenimo pavyzdžiai privedė krikščionis 
priimti anų parėdus, puošnumą ir gyveni
mo prabangumą. Miestuose didžiūnai ir 
šiaip turtingi piliečiai krikščionys įsistei
gė sau puikiausius rumus su daržais ir gė
lynais, juosė mušė fontanai vėsinanti orą, 
iš marmuro, gabių Arabų ir Graikų dar

bo. Kuomet'nekariavo, dėvėjo pamėgdžio
dami savo priešus jų palaidus liuosus rū
bus. Didžiūnų puošnumui reikėjo turtų, 
kuriuos jie ėmė iš prasčiokų, pavaldinių. 
Įsigalėję tenai, jie išdalino žemes tarp sa
vo žmonių, ir iš jų rinko duokles. Turėjo 
savo paskirus kaimus ir tenaitiniai žmo
nės, ir tie mokėjo duokles krikščionims ku
rie po jais buvo.

Palengva jie persikeitė į tingius, pa
togumo, išdykumo ir vaidų jieškančius 
žmones, veiklumą laikė paskutiniu reikalu.

Kaslink šeimyninio gyvenimo ir pa
pročių, savo moteris užlaikė kaip kokias 
haremo verges, uždrausdami joms visokią 
liuosybę, jos buvo atskirtos nuo žmonių ir 
vargu kur galėjo kitur išeiti kaip tik baž
nyčion; bet didžiūnai ir bažnyčias arba 
altorius turėjo įsirengę savo palociuose, 
o prie tų altorių buvo pristatyta žiaurus 
ir nedori dvasiškiai, kurie šalip pamaldų 
atlikdavo špiegavimo darbą ir vyrui pra
nešdavo kaip moteris elgiasi. Jeigu mo
teris buvo gera dvasiškam tėveliui, ji bu
vo gera ir savo vyrui.... Bet vargas bu
vo tai kuri nenorėjo tėveliui užsileisti.... 
Viešas bažnyčias moteris galėjo lankyti 
sykį į metus. Vienok, tris sykius į savai
tę jos turėjo eiti į viešas, maudykles. Jų 
toks apvienintas gyvenimas privedė mo
teris prie įvairių rytų prietarų.

(Bus daugiau)

žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
■

 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 nepėrdidelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaityti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiiiomi pasiūlome visuome

nei pasinaudoti proga.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemes 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 didele 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkute kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

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

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

įdėkit i 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 Avė, Cleveland, Ohio

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

Kadangi Lietuvos ir J 
merikos socialistų patroi 
Jeronimą jau sugavo ir 1 
abejo sušaudys, musų spai 
dos dalis verks savo muče 
ninko ir keiks “fašistui 
Už “vulkanų gesinimą” Li 
tavoje, tuo tarpu Lenk; 
juoksis kad rado tarp p 
čių Lietuvių kvailius kur 
sutinka dirbti Lenkams 
kišti galvas po savo pači 
žmonių kalavijų.

Ištikro, kam Lenkan 
turbacytis eiti Voldemai 
šaudyti ar traukinį spor; 
dyti kada yra pačių Liet 
vių norinčių to darbo, o j 
pasisektų Lietuvą pagro 
ti tai Lenkai tuos pači 
darbščiausius bernus sus 
dytų ant smailų kuolų. Y: 
gana Lenkų Lietuvius vi 
dyti, tik paduokit jien 
Lietuvą.
*

Žydo baime kitokia
Jurgis (Baltrui Žydišk 

smuklėj):’Ko tu, Baltra 
labiausia bijaisi?

Baltrus: Ir pats nei 
nau: labiau bijau Dievo, b 
bene labiausia velnio.,-...-,

Jurgis: O tu, Mauški 
Mauškė: Ui, aš labia 

šią bijoi kad judu prasig 
rę neturėsit kuo man 
degtinę užmokėti.

Nepavojinga
— Jonuk, — klausia vi 

■ko mokytoja^ — ar tie 
kad tavo motina serga d 
teritu ?

— Taip, — atsako vaiki
— Tai tu negali vaikšči 

ti mokyklon: juk tu g; 
gauti iš savo motinos 'Ii; 
ii’ atnešti ją visai moky 
lai.

Jonukas pakratė galvą
— Ne, panele, — sa 

jis.: — ji nėra mano man 
o pamotė, ir aš iš jos n 
kuomet nieko nesu dar g 
vęs!

r /
Komplimentas

Vyras: Pačios graži? 
sios merginos paprastai 
teka už idiotų!

žmona: Na, kam tu '1 
sakai man komplimentus

i Kai moteris bando Įtik 
ti kitoms jog kuris nors i 
ras yra jai niekis tai d; 
niausią reiškia jog tas i 
ras yra jai viskas.

Vyras niekuomet ne; 
myk į moterį kurią jis si 
dijuoja, bet jis Įsimyli'. į 
moterį kuri jį studijuoji

Vienintelis būdas sul 
kyti moterį nuo kalbėjii 
— bučiuok ją.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit p 

siųsti kaipo užmokestį 
“Dirvą” ii’ už? knygas.

Nukirpkit 1929 ar anl 
tesnių metų kuponus ir. f 
skit “Dirvai”.

TMD. Centre
K. S. Karpavičb-

6820 Super ■
M. Kaspar-

1420 H
V. šir 
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Komunistų demonstracija f
Rugp. 3 d. Iš Mariam- 

polės gryžau j Katiną. Ke- ' 
lios dienos atgal, Į ten va- ' 
žiuojant rugiai matėsi dar ' 
pusžaliai, o gryžtant jau 
matėsi daug pjaunant. Mat 
per visą savaitę oras buvo' 
gražus ir šiltas tai gerai iš- 
noko, todėl prasidėjo rugia
pjūtė.

Sugryžus į Kauną, apie 
trečią valandą po pietų iš
girdau kareivių dainas ir 
muziką. Nors aš jų dainų 
r muzikos girdėjau daug, 

bet rodos niekuomet nenu- 
oostų, nes labai gražiai su
taria, kaip vienas.'

Kaune dabar yra vadina
mas cirkas su keliais žvė
riukais. Kadangi Kaune 
po karo bene pirmu syk to- 
kis atsitikimas tai žmonės 
matyt labai užsiinteresavę, 
visur girdėt kalbant apie 
cirką, užtai ir visus iš • vi
sos apielinkės kareivius bū
riais vedė j cirką, nes ka
reiviams buvo žymiai atpi
ginta kaina. Paprastiems 
piliečiams įžanga nuo 5 iki 
10 litų, o kareiviams tik 11.

Vakare man vienas pasa
kojo kad Šančiuose, Kauno 
priemiestyje, ketvirtą va
landą buvo komunistų de
monstracija su raudona vė
liava. Komunistai taikė iš
eiti su savo vėliava kada 
darbininkai eina iš darbo, 
manė kad ir. darbininkai 
stos į jų eiles, bet pasidarė 
kaip tik priešingai:* vietoje 
prisidėti prie komunistų, 
darbininkai pradėjo į rau
doną vėliavą akmenais svai
dyti ir pačius demonstran
tus stumdyti. Iki atvyko 
policija, darbininkai buvo 
pusiau apsidirbę su svieto 
lygintojais. Policijai atvy
kus visi buvo areštuojami 
kas tik gatvėje painiojosi. 
Suėmus pirmaeilius, polici
ja gerai išpėrė jiems kailį

savo guminėm nagaikom.
Demonstrantai, buvo dau

giausia jauni Žydukai ir 
Žydelkaitės, ir kuomet pra
dėta jiems kailis lupti jie 
tik rėkė: Oi, 
mame! Bet 
neužteks.

givalt! tatė! 
dar to jiems

Šiandien, kai-Rugp. 4 d. 
po sekmadienį, tai daugiau 
įvairumo. Anksti iš ryto 
atsikėlę, su savo pusbroliu 
Babilium nuvažiavom j gar
laivių stotį, manėm kad bus 
kokia gegužinė, bet nebuvo, 
tai nutraukėm į Aleksoto 
kalną, kitoj pusėj Nemu
no, ir ten atlaikėm gegu
žinę.

Penktą valandą vakare, 
gryžtant į Kauną, girdim 
griebiant muziką ir eiliuo
jantis buri plaukikų — tai 
mat bus plaukikų lenkty
nės. Nuveža juos prieš van- 
ienį už kokio kilometro ir 
paleidžia plaukti. Lenkty
nės nebuvo labai interesin
gos.

Vakare išėjus gatvėn žiū
riu du policijantai veda jau
ną panelę, o ta kad rėkia 
net visas miestas skamba, 
naniau kad sužeista. Pa
klausius pasirodė kad gir 
'a. Biskį paėjus toliau, žiu- 
•iu senas vyras pagriuvę: 
int tvoros, taipgi girtas.

Pirma manęs eina vienas 
vyras ir dvi panelės ir kal
basi. Panelės liepia vyrui 
paimt ir nunešt tą girtą į 
kiemą, o vyras sako teikis 
pašaukt policijantą, bet pa
nelės nesutinka. Ir štai vie
na panelė griebė seniui už. 
pažastų, o kita atidarė var 
,tus ir įvilko į keno tai kie 

( mą. Mat čia kai areštuoja 
už girtumą tai reikia užsi-

1 , mokėt.
Nemuno pakrantėmis

Rugp. 5 d. Šiandien 
zal. po pietų išvažiavau 
Kauno į Jurbarką autobu-

su. Važiavimas butų labai i 

malonus; Nemuno pakraš
čiai gražus, bet kelias pa
prastas, nėra kada perdaug 
dairytis, reikia galvą laikyt 
tiesiai kad sprando nenu- 
krėstų. Bet kaip ten nebū
tų, gerai kad susisiekimas 
greitas. Garlaiviu ima de
vynias valandas ir daugiau 
iki Jurbarko, 
nudundėjom į 
valandos.

Rugp. 6 d.
vėl į savo ūkę, tik nežinau 
kas reiks daryt, rugių kirst 
nemoku, o jie visi išeina į 
laukus, aš vienas neturiu 
ką veikt.

Rugp. 7 d. Šiandien bu
vau girioj uogaut, bet ir uo
gavimas netoks kaip kita
dos būdavo, girių daug bu
vo ir didelės, o dabar tai at
likę tik krūmai, o kitur jau 
ir kelmai išlupti. Mat čia 
arti Vokietijos tai Prusai 
per karą vežėsi viską.

Rugp. 8 d. šiandien nu
tariau, sau .eit grybaut, nes 
vakar gražiai palijo tai sa
kau eisiu pasirinkt baravy
kų kur būdavo daug auga 
Einu, nueinu, bet jau nega
liu surast tos vietos: kui 
buvo girutė dabar, jau žmo
nės gyveną, 
klo kad buvo 
jau gryžt be

Rugp. 9 d.
stojęs,' sakau eisiu toliau 
grybų jiėškoti. Nueinu ir 
randu gana daug. Užteks 
porai dienų.

Rugp.
tik ■ po;, 
ir nieko

o autobusu 
pusketvirtos

Parvažiavau

Nėra nei žen- 
giria, ir ture- 
baravykų.
Vilties nenu-

10 d. Šiandien tai, 
kaimą vaikščiojau 
įdomaus nemačiau
Atpuskai

11 ‘d. - Šiandien

4

SERGANTI ŽMONES 
kviečiami Užeiti pas dr. smedley jo ofisan pasitarti 

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

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas silei,skit> neS laikais beveik vi' 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

vas susirišę gulėjo is po at
laidų.

Lietuvoj dar ta pati sena 
nekulturiška mada: kur tik 
būrelis žmonių susirenka 
tai kaip gyvuliukaf tuoj ir 
pradeda badytis, muštis. 
Šiandien taikos teisme bu
vo užvesta net desėtkas by
lų už muštynes. Manot 
kad tų užteks? bus ir dau
giau. "

Rugp. 13 d. šiandien tik 
po girią visą dieną uogavau 
ir grybavau.

Atsisveikinimas
Rugp. 14 d. Tai nesma

giausia diena — tai persi
skyrimo ir atsisveikinimo 
diena. Parvažiuot į savo 
tėviškę labai smagu ir link
sma, bet kada reikia skirtis 
ir apleisti nėra sunkesnio 
dalyko.

Na, šiaip taip išsirengėm 
ir išvažiavom. Pervažiavus 
per girią, žiuriu stovi bū
relis žmonių. Vienas šau
kia, sako eikit šian, pama
tysit nušautą vanagą!

Nueinu, žiuriu guli nu
šautas žmogus, o ne vana
gas. Tai buvo žmogžudis 
Valentinas iš Raseinių aps., 
Bačių kaimo. Buvo tik ką 
nušautas1. Jis buvo pate
kęs į kalėjimą už neteiso- 
tų raštų darymą savo mo- 
čekai. Iš kalėjimo ištrukęs 
parėjo ;namon/' peiliu pa-i 
pjovė močeką, atkeršyda
mas, ir slapstėsi po girią 
per dvi savaites, iki pats 
sutiko mirtį.

Rugp. 15 d./Šiandien ry
te, 12:30 val.y atsikėlęs iš 
važiavau į Raseinius, iš kur 
man reiks gauti autobusas 
važiuot- į Kauną. Į .Rasei
nius nuvažiavau rodos gan 
ankstų kaip 8:30 ryte;. bet 
autobusai buvo išėję. .Mat 
Kaune šiandien didelė šven
tė, Lietuvos diena, atkelta 
iš Gegužės mėnesio į Rug
pjūčio mėnesį4““1'

Įvažiavus į Raseinius ma
tėsi visur kabant Lietuviš' 
kos vėliavos. .Kai tą viską 
pamatai atsinaujina žmo
guje Lietuviškas kraujas.

Išryto būrelį Šaulių ir 
keletą kareivių su muzika 
nulydėjo į bažnyčią, o po 
mišių numaršavo ant rin
kos, kur buvo laikoma vi
sos ceremonijos. Kalbėjo 
pora kalbėtojų, paaiškino 
šventės tikslą, ragino visus 
būti gerais Lietuvos pilie
čiais, rašytis daugiau j 
Šaulių Sąjungą, ir tt. Ba-

Po pietų trečią valandą 
atsidarė Ūkio Paroda. Nu
ėjau ir ten. Matėsi gyvu
lių ganą gražių ir ūkio ma
šinų, šiaip daugiau nieko.

Vakare apie 6 valandą 
nuėjau į gegužinę (pikni
ką); žmonių daug, šoka ant 
žolės kad net dulkės rūks
ta. Pritemus paleido kelis I 
fajerverkus. Nelaukdamas 
pikniko pabaigos išėjau su
sirasti sau nakvynės. Ei
nant miesto gatve matėsi 
daug elektros šviesų spal
vuotų išrėdytų apie namus. 
Nakvynei. apsistojau Jono 
Lukšio viešbutyje, to ką va
žinėja po Ameriką su judo- 
mais paveikslais.

Rugp. 16 d. 5 vai. ryte 
iš Raseinių išvažiavau į 
Kauną, iš Kauno tuojau sė
dau į kitą autobusą ir va- 
Įžiavau į Mariampolę, turė
jau .reikalo pas V. Kiverą, 
ir ten nakvojau.

Rugp. 17 d. Vėl gryžau į 
Kauną ir praleidau dieną 
ramiai. Dabartiniu laiku 
tai tik mieste gyvent ir te
galima, nes ūkininkai labai 
užsiėmę darbais ir neturi 
laiko su svečiais gaišuot. 
Dabar didžiausia darbyme- 
tė, dar kaip kurių ir rugiai

Rugp.
Vadžgiryje buvo dideli at
puskai 'tai ir aš nuvažiavau 
Su savo giminėm. Pakelių 
įvažiuojant matėsi gražiau
sių gėlių ’ vainikų ant kry
žių, bet tik ant tų kurie 
kaimtį" pastatyti atminčiai 
karo laikams: tie kryžiai 
akmeniniai ir gražaus sti
liaus, užtai jie ir rėdomi, o 
senieji dievukai kurie ka
bo medžiuose ii- seni kry
žiai tai visai apleidžiami : 
ingelukai atsilupinėję, išsi
kraipę į šonus.

Žmonių į tokias iškilmes 
kaip atpuskus niekad ne- 
trūksta.* Tiesa, ir diena bu
vo labai graži. Karabelnin- 
kų ir ubagų taipgi užtek
tinai.

Rugp. 12 d. Kaime įdo
maus daug negalima rast.
Persikėliau gyvent pas bro-1 rė kad tiek mažai susirin- 
lį, padėjau biskį rugių kir- ko pagerbimui "Lietuvos vė
sti. Bet iš po atlaidų tai liavos, sako Raseiniai turi 
pagiringas, negalima daug apie 2,600, o atsilankė tik 
dirbt. Kaip kurie net gal-I apie 1,000.

nepjauti, o jau kviečiai, 
miežiai, atoliniai dobilai 
prinokę, laikas pjaut. Mat, 
šymet Lietuvoj vasara la

bai graži, šilta, ir reikalin
gai palyja, užtai viskas 
greit prinoko.

(Bus daugiau)

Smulkmenos
Mato Venckuno moterį 

patiko nelaimė, eidama par
puolė ir labai susižeidė ko
ją. Jau kelinta savaitė po 
to atsitikimo, o ji vos laz
dom gali po namus vaikš
čioti. Ji gydosi namuose.

Stella Vertelaitė pralei
do pora savaičių atostogų 
pas savo gimines Grand 
Rapids, Mich. Gryžo na
mon patenkinta.

Vinco Slesoraičio mote
ris išgulėjus arti pusės'me
tų ligoninėje sugryžo na
mon, bet dar nėra sveika, 
gydosi namuose.

J. Gari jonas gavo nesma
gų laišką iš Lietuvos: jo 
tėvas visiškai susirgo ir 
sako gal neišgis. Kaipo ge
ras sūnūs tuoj pasiuntė tė
vui pinigiškos pagalbos gy
dytis.

Oleknavičiaus sūnūs ga
vo laikiną darbą prie laiš

kų išnešiojimo. Darbas nė
ra nuolatinas, ima laiko iki 
gauna nuolat dirbti.

Biznieriaus M. Jociaus 
moteris su vaikais gryžo iš 
Illinois valstijos, kur viešė-’ 
josi pas gimines ir draugus. 
Kelionė” gerai sekėsi.

P. Petraitis, vienatinis 
Lietuvis laikantis valgomų 
daiktų krautuvę prie buvu
sios Lietuvių bažnyčios, va
ro gerą biznį ir džiaugiasi 
pasisekimu.

Didina dirbtuvę. Fires
tone gumų kompanija pra
dėjo budavoti ndują dirb
tuvių priedą, kuris kainuos 
$750,000, Budinkas bus 7 
aukštų, kur bus gaminamą 
automobilių ratams gumai, 
padidins jų išdirbystę po 
3,500 į dieną daugiau. Ten 
bus darbo porai tūkstančių 
darbininkų.

Įstabus šešių Cilinderių Inžinas 
Chevrolet’s įstabus šešių cilinderių 
inžinas padarys į jus nepaprastą įs- 
pudj savo stebėtinai švelniu veiki
mu. Visokiame greitume turėsit tą 
tykų, švelnų spėkos ėjimą, kuris tu
ris turi būti kiekviename gerame 
automobilyje.
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CHEVROLET SIX

Faktai pasako viską! Moderniški iš-

Naujas Chevrolet Six sumušė visus pir- 
mesnius Chevrolet pasisekimo rekordus — 
ne tik kad jis suteikia didžiausią vertybę 
Chevrolet istorijoje, bet kadangi jis duoda 
jums daugiausia už jūsų dolarį negu kokis 
kitas karas pasaulyje ta arba arti jo kai- 

| nos!
tobulinimai suteikia prirodymus! Paskai
tykit gretimą kolumną ir žinosit kodėl virš 
MILIJONO atsargių pirkėjų pasirinko sau 
Chevrolet Six į mažiau negu aštuonis mė
nesius laiko. Tada ateikit ir pasivažinėkit 
šiame sensaciniame šešių silinderių auto
mobilyje—kuris tiesiog parsiduoda už 
turiu cilinderių kainą!

ke-
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Puikus Fisher Viršai
Savo žemais, gražiais tiesiais ruo
žais ir gražiu silhouletu, su dauge
liu vietos viduje del pasažierių, ir 
savo gražiomis spalvų kombinaci
jomis bei vidaus turtingu išmuši
mu—nauji Fisher viršai ant Chev
rolet Six perstoto vieną didžiausių 
Fisher’s darbo atsiekįmų.

■X

Pažymi Ekonomija
Naujas Chevrolet Six yra nepapras
tai ekonomiškas karas išlaikymui. 
Ne tik ad jis važiuoja geriau negu 
dvidešimts mylių ant galiono gazo
lino, bet jame ir aliejaus ekonomi
ja didelė, jeigu dar ne didesnė ne
gu jo garsaus pirmtakuno, keturių 
cilinderių ka^ro.

Nepaprastas Patvarumas
Kad tikrai permatyti kokią pažy
mią vertybę naujas Chevrolet Six 
persta to, reikalinga prisiminti jog 
jis yra pabudavotas pagal didžiau
sių pasaulyje reikalavimų.. Formo
je, medegoje ir apdirbimo — jis yra 
kiekviename colyje geriausios rū
šies karas!

N uostabiai žemos Kainos
Kitas nepaprastai pažymus atsieki- 
inas prie gerumo ir ypatingumo to 
Chevrolet Six yra tai faktas kad jis 
parsiduoda už taip pažymiai žemą 
kainr! > - • —
na su 
galimą

Dar daugiau, Chevrolet kai- 
pristatymu apima žemiausią 
finansavimo kainą.

A. S. BARTKUS I
Vienintelis CJevelande Lietuvis Artistas T

Fotografas Ž 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES * 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS, X

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti * 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui- X 
kų spalvuotų paveikslų dovanų nuo tusi- ❖ 

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

tografijas visokių kitų traukimų. 4 
1197 E. 79th St. Cleveland!

• “Studija su dviem parodos langais” f 
— Telefonas Randolph 3535 — 5

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.

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

p. m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
May 1st to November 16th. June 29th to September 7th.

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

Lową
.Fares

'$4.SO one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

I $3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY-$5.00rd.trip 
u ' 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

WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road

THE FRANKEL CHEVROLET CO. 
1258 East 105 th Street at Superior 

WEST 25TH CHEVROLET ALES CO.
3140 West 25th Street

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO. 
6851 Broadway

AL KRENKĘL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street

LARICK CHEVROLET CO.
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

___ __ _ AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield "Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

Truck Department, East 9th and Woodland
CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc, 

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO. 

Berea, Ohio
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

Bedford, Ohio

THE DETROIT

Ą SIX IN THE PRICE RANGE OF THE FOUR
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ĮVAIRIOS MOKYKLOS 
KAUNE

Aukštosios tėra dvi: uni
versitetas ir aukštieji kari
ninkų kursai.

Aukštesniųjų mokyklų 
yra 22. Būtent: 11 gimnazi
jų, tarp jų—3 valdžios ir 8 
privačios (tarp šių yra 4 lie
tuvių, 2 žydų, viena lenkų 
ir viena rusų dėstom. kal
ba), dvi realinės gimnazijos 
(abi privačios—vokiečių ir 
žydų), dvi komercinės mo
kyklos (taip pat abi priva
čios—viena lietuvių, o an
troji žydų), toliau po Vienų 
—aukštesn. technikos mo
kyklų, aukštesn. policijos 
mokyklų, karo mokykla, 
Fredos aukšt. sodininkystės 
ir daržininkystės mokykla, 
muzikos mokykla, meno mo
kykla (visos šios specialinės 
mokyklos—valdžios) ir me
tropolijos kunigų seminari
ja. Naujiems mokslo me
tams numatoma dar įsteigti 
amatų mokyklų Kaune — 

valdžios.
Mokytojų seminarijų yra 

4. Visos—privačios. Trys jų 
yra lietuvių, o ketvirtoji— 
žydų (ši tik dviejų metų 
kursai.

Vidurinių mokyklų yra 9. 
Būtent, trys yra bendrojo 
lavinimo vidur, mokyklos' 
(dvi valdžios ir viena priva- 
tįška—žydų) , ir šešios spe
cialinės: “Vaikelio Jėzaus” 
draugijos bernaičių amatų 
mokykla Slabadoj ir "inht*? 
gąičių amatų' ir namų tuo'-1 
šos mokykla Žaliakalny. 
Liet, moterų globos komite
to bernaičių amatų ruošos 
mokykla, Čekanauskaitės 
kulinarijos ir namų ruošos 
mokykla ir vieni valdiškos 
mokyklos teisės turį buhal
terijos kursai. Šiaip yra 
mieste dar gyva eibė įvai
rių privačių kursų ir moky
klų cenziniai nenustatyto ti
po.

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

<? -■■■ - - t į 4

Pradžios mokyklų ligšiol 
buvo 51. Bendrai jos turėjo 
pereitas mokslo metais 128 
kompletus ir 4895 mokslei
vius. Dabar įvedant visame 
mieste privalomų pradžios 
mokslų, be abejojimo, mok
sleivių skaičius naujiems 
mokslo metams padidės. To
dėl gali tekti dar ir keletą 
naujų pradžios mokyklų 
steigti.

VYTAUTO DIDŽIOJO JU
BILIEJUI.

Liet. Kunig. Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kaktuvėms minėti vyriau
sias komitetas paskutiniame 
savo posėdy nutarė šiais me
tais nuo rugsėjo 15 d. iki 
spalių 15 d. padaryti visoje 
Lietuvoj rinkliavų. Rinklia
vai pradedama ruoštis visu 
smarkumu. Kaune rinkliava 
rūpinsis vyriausias komite
tas, apskričiuose—apskričių 
komitetai.

Jau baigiama platinti pir
moji serija plakatų su Vy
tauto pa veikslu, tuo jau pre- 
dedama platinti visos pla
katų serijos. Norima, kad 
iki didžiosios rinkliavos vi
sus Lietuvos kampus kam
pelius pasiektų plakatai.

Dar nutarta išleisti 1930 
metams Vytauto mirties su
kaktuvėms paminėti dideli 
ir gražų, su staipsniais apie 
Vytautų ir paveikslais, ka- 
Įųndorių. Kaįėndorių reda
guoti pakviestas poetas L. 
Gira. ’ I 1j 1 i 1 į

MILIJONAS LITŲ PA
SKOLOS ŽIEMKENČIŲ 

SĖJAI
Žemės ūkio ministeris p. 

Aleksa, asmeniškai aplankęs 
šiaurės Lietuvos apskričius 
ir iš kitų šaltinių surinkto
mis žiniomis nustatė, kad 
kai kurie ūkininkai Šiaulių 
ir Biržų apskričiuose turės 
didelių sunkumų su sėklo
mis šių metų žiemkenčių sė
jai. Šių apskričių kai ku
riuose valščiuose pernai ru
denį žiemkenčių buvo ne
daug pasėta. Dalį vėlai pa
sėtų žiemkenčių teko šį pa
vasarį užarti ir atsėti vasa
rojum, nes jie buvo visai 
prasti. Be to, šiuose apskri
čiuose žiemkenčius pusėti
nai apgadino heseninė mu
selė. Taigi daugalis ūkinin
kų dėl sėklos trukumo be 
paramos iš šalies, nepajėgtų 
tinkamai atlikti šių meti) 
žiemkenčių sėją.

Todėl vyriausybė pasky
rė vieną milijoną litų pasko
loms žiemkenčių sėklai įsi
gyti Biržų ir Šiaulių ūki
ninkams.

SMULKIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS

' Jonavos miestelyje neto
li Kauno, Rugp. mėn. vi
dupyje sudegė 15 namų.

Rugp. 15 d.Tautos šven
tes proga krašto apsaugos 
ministeris dovanqjo "komen
dantų administrativiu bu- 
du nubaustiems .40 asmenų 
bausmę: 22 ašmenis palei
do iš Varnių koncentraci
jos stovyklos ir 18 asmenų 
leido gryžti iš ištrėmimo i 
nuolatines gyvenamas vie
tas.

Zarasų apielinkėje siau
tė didelė'audra su perkūni
jomis ir lietumi. Keli na
mai nuo žaibų sudeginti; 
viena mergaitė užmušta ir i 
keli žmonės pritrenkti. Nu
kentėjo javai.

Visoje Lietuvoje šymet 
bulvėmis ųžsodytą 117,000 
hektarų, tai beveik tiek pat 
kiek pernai, bet dagos lau
kiama geresnės, būtent apie 
1,270,000 tonų, o pernai 
gauta 980,000 tonų.

Rugiais yra užsėta apie 
470,000 hektdrų. Bendras

derlius laukiama apie 12,- 
000,000 centnerių arba 600,- 
000 tonų, tai yra apie de
šimts nuošimčių daugiau 
kaip pernai. ' “L.K.”

“DIRVOS” Agentūra

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

Harley Davidson Sales Co.
3628 Prospect Ave. 

Sekmadienio rytais 
Atdara vakarais ir

Prosppct 2420. . j

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraųstome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus j 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir - išsiunčiam.
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

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.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas 

Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias 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.

Del Universiteto ir 
“Prep” Mokyklų Vyrų

PRIVALOMAS PRADŽIOS 
MOKSLAS

Dar nuo praėjusių mokslo 
metų privalomas pradžios 
mokslas įvestas Biržų, Za
rasų, Jonavos, Prienų, Kal
varijos, Kretingos, Žagarės 
Radviliškio, Tauragės, Ute
nos, Kauno, Panevėžio, 
Šiaulių, Kybartų, Vilkaviš
kio, Virbalio, Raseinhj iri 
Rokiškio miestuose.

Biržų, Kauno Mariampo- 
leš', Seinų, Šakių, Utenos ir 
Vilkaviškio apskr. privalo
mas mokslas įvestas visuose 
valsčiuose. Kitose apskr. 
privalomas mokslas įvestas 
tik kai kuriuose valsčiuose. 
Viso privalomas mokslas įš
vęstas 18 miestų ir 178 val
sčiuose. Taigi, privalomojo 
mokslo dar neturi apie 100 
valsčių

Del Vyrų 
ir - 
Vaikinų
Dviem ir trimis guzikais 
vicneiliai siutai — dvieiliai 
siutai storų vilnų, suktų 
siūlų, carrimeres ir cheviot 
naujausiose spalvose rudo
se, pilkose ir mėlynose —

Siutai, ploščiai ir tuxedo 
siutai gąminti kad tiktų’”' 
vėliausiam reikalavimui 
nustatytam Universiteto . 
stiliaus vadų. Dviem eit
iem guzikų siutai su il
gais smailais atlapais — 
trimis guzikais siutai su 
atlapais nueinančiais iki 
antro guziko — mėlyni, 
pilki cheviots — storų 
siūlų ir cassimeres rudų 
ir maišytų spalvų — gra
žiai bryžiuoti vilnoniai— 
rasit juos vįisiis pas Rich
mans mierose ir pritai
kyme koks tik jums rei
kalinga. . Į}

mierose kurios pritinka kiekvienai figūrai.

PLOŠČIAI —reguliariai arba Rągląn pečiais 
— suktų siūlų, languoti, spalvuotų mišinių ir 
vienų spalvų — kuprio plaukų ir llama vilnų 
mišiniai rusvi, pilki ir mėlyni.

Rūšis ir Vertybe
Suteikiama Richman’s Išgalėmis

Visi Siutai, Ploščiai arba 
Tuxedo Siutai ką Pasirink- 
šit Viena Kaina.
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į Serganti Vyrai ir Moterys | 
E Iš priežasties daugybės sergančių žmonių pasinaudoji- E 
= mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, E 
= tų patarnavimą tęsiu ir toliau. E
į MĮ Aš gydau visas chroniškas ir keblias Ii- £ 
= vyrų ir moterų su geromis pasekmė- E
E mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- =
- Žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, E
E I iUETGalvoskaudį, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- £ 
= [ <*?erumus> Anemia, Lumbago, Skaudų ir E
.7 *"»——Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. E
E Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. E

EHRLICH'O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują E 
E ir analizuoju šlapumą. £

Musų virš 4,000,000 jardų kas metai pirkimas tiesiog 
už pinigus duoda mums galimybę gauti geriausias tyros 
dinos materijas už žemas kainas — musų 3800 išlavintų 

darbininkų, kurie visi yra dalininkai šioje kompanijoje, 
kurie atidžiai saugoja kad darbas butų kuogeriausia pa
darytas — nesulyginamos galimybės Richman dirbtuvė
se suteikia kitas produkcijos ekonomijas. Pagaliaųsia, 
mes parduodam šiuos puikius rubus tiesiog iš dirbtuvės 
pirkėjams, kas tikrai sutaupo tarpininkų pelną.

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

| Dr. BAILEY “Specialistas’ |
■ Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. E
s Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. s 

į Mes kalbame Lietuviškai.
5llllHll!l!lllII!l!Llšsikirpk “t!i k laikyk kąda buą reikalingaimiui!liąuiiinij

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
Established 1879

725 Euclid Ave
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

Prospect and Ontar
Atdarą Šeštadieniais iki .6 Vakare
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Kas Girdėt Ctevelande-Apielinkese! į
~ ~ J
Tel. Randolph 1476

-Sr.—— .’17^

Metalo industrija iš viso 
pasaulio laiko savo kongre
są Clevelande šios savaitės 
bėgiu. Dalyvauja apie še
ši "tūkstančiai delegatų ir| 

’ svečių.
Parodoje 1 miesto audito-^ 

rijoje Vokiečiai turi išsta-Į 
tę pusę visų nuostabių me-l 
talo industrijoje išdirbinių.; 

, šešios Vokiečių kompanijos j 
turi išstatę tungsteno kar-Į

i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.
-------- .

Atvažiavo iš Lietuvos. Šio-1 
se dienose atvažiavo Į Cle- 
velandą iš Lietuvos Julija j 
Čigaitė, Pranas Šukys, Ma
rė Krivoniutė ir Barbora 
Armonienė. Visi nauji at
eiviai, kuriems dokumentus' 
pagamino “Dirvos” agen-' 
turą. i

.j — .f * V CUI 1CV C! A AkJ A A (J v

Senus tėvus, vaikus pas Olšausko
“Oi Skauda, Skauda” ir 

Aš Žirgelį balnosiu”, K.

NAUJI REKORDAI
Neužilgo galėsit gauti se

kančius puikius rekordus:
“Žalia Girelė” ir “Lik su 

, Dievu, Panytėle”, itrrajyta 
I Mahanojaus Mainerių or- 
ikestro, su dainavimu.

“Kačiukas” ir “Šilta Žie- 
Imužė”, A. Vanagaičio ir J.

tėvus, arba čia gimusius, o. 
ir pačias pas vyrus galima

Konteštas su $25,000 Dova
nų — Dalyvauki! Visi SPORTAS

IMTYNĖS ATIDĖTOS proga parvažiuos.
Karolis Sarpalius dalyvauja

partraukti greitai ir be jo-’MenkeKuniutės ir F. Štan^id{i’ meta^ už kuiĮ tiktai 
kio vargo. įkuno ------- ---- ------

• “Barborytė Nosį Trina’
F. Leimonas, sugryzęs po(ir “Alutis ir Žemės Rojus’ 

pasivažinėjimo su broliu if st. Pilkos, 
savo žmona Kanadoje, kuri 
Torontoj aplankė.savo bro
lį Antaną, pasakoja radęs 
tenai Lietuvius gražiai gy
venančius, senieji imigran
tai turi savo namus, naujai 
atvykusieji iš Lietuvos yra 
jauni žmonės, kurie su pa
sišventimu dirba tautos ir 
apšvietos darbą. Pamoky
ti, energingi ir blaivus vy
rai, net miela susieiti. Lie
tuvių tautiečių tarpe,"'sako, 
labai veiklus Juozas Kra
sauskas, Viktoras Dagilis 
ir kiti jų draugai. Jie ten 
mėgfsta skaityt “Dirvą”, 
del Leimonas išrašė ją 
vo broliui, kurią skaitys 
sas pulkas jo draugų.

i deimantas yra kietesnis. 
Dvi kompanijos turi naują 
“18-8” chronium-nikelį plie- 

,ną, kuris yra panašus j si- 
“Amatninkų Daina” ir daįrą k turi savo žibėjimą 

“Obuolys”, Petro Petraičio.I^k amžinai. Trecias Vo- 
“Ant Laivo”, ir “Busiu .daIyka^.y5a.tai nf-u' 

Vyru”, su Sarpaliaus orkes- ^as ■ fudas Plie‘
. į ’ • 1 - Ino, kokio iki šiolei nežino-

“Viktutės Polka ir “Elz-Į1 ?•....
bietos Polka”

“Lietuviška Veseilia” 
rekordas (po $1.25).

1 ir

to-
sa-
vi-

pei-

Atsidarė mokyklos. Per
eitą pirmadienį atsidarė vi
sos pradinės ir aukštesnė- 
sės miesto mokyklos. Šy- 
met mokinių suėjo 136,928, 
arba 2,234 daugiau negu 
pernai.

Visam Cuyahoga apskri
tyje suėjo į mokyklas net 
229,000 mokinių.

Didžiausia mieste aukš
tesnėj! mokykla yra West 
Technical High School, ku- 

jrią lanko 3,666 mokiniai.
| Apie 10,000 mokinių ku-

Papildymas. Pereitame rie dar yramokyklos metų, 
numeryj tarp Lietuvių bau- kurie lankė pereitą metą, 
ku dkckvuiliį »cJ-?daf neatsisaukę, juos, varų
das vieno direktoriaus, Juo-j suvarys į mokyklas kurie

2

Pa-Urbšaičiai sugryžo.
sivažinėję Rochester, N. Y., 
ir Kanadoj, aplankę Toron
tą ir kitus miestelius pake
liu, /pereitą savaitę sugryžo 
laimingai iš kelionės Juo
zas ir Klemensas Urbšai
čiai ir Elena Klemensienė. 
Su jais važiavo ir viena jų 
kaimynė. Kelionę atliko 
automobiliu.

Kiekvienas Cleveland ietis gali įs
toti į $25,000 kontestą, kuri skelbia 
Elektriška Lyga ir The National 
Food Preservation 
rėjimo) taryba.

Bus išdalinta 
nuo $10,000 iki 

, rašys gerinusį 
• apie tai “Kodėl 
| vojingas Punktas Maistui”, 
i Kontestas baigiasi Rugsėjo 30 d. 
| Kontestą suruošė šaldytuvų indus- 
1 trija su tikslu praplatinti suprati
mą apie tinkamą maisto užlaikymą

I ir gavimui naujų minčių apie tą 
. klausimą.

Yra keletas šaltinių iš kurių Cle* 
Įvelandiečiai gali gauti supratimą 
, apie kontestą ir maisto užlaikymą, 
i Tie punktai yra įsteigti Elektriškos 
; Lygos, kuri vadovauja kontestą pa- 
| sitarnaudama šiame mieste Nacio- 
I nalei Maisto Užžiurėjimo tarybai. 
1 Oficialės knygos, kuriose sužymė
ta kontesto taisyklės ir visos infor
macijos apie maisto užžiurėjimą, 
galima gauti dykai kas tik nori se
kančiose vietose:

1. The Electrical League Com
munity Exhibit, 15452 Euclid ave., 
arti Taylor Road.

2. The Electrical League central 
exhibit visko elektriško del namų, 
14tas aukštas, Hotel Statler.

3. The Cushman Refrigeration 
Company, 1722 Euclid Avenue ir 
14415 Detroit Avenue.

4. William F. Gray, Inc., 1371 
Euclid Avenue.

5. Kelvinator Sales Corporation, 
1563 E. 21st Street.

6. Welshbach Company, 1250 
Walnut Avenuę ir 3020 Euclid Ave.

Paroda po antrašu 15453 Euclid 
Avenue vedama grupės gabių pri
žiūrėtojų ku'J.e pilnai apsipažinę su 
maisto užžiurėjimu ir atsakys į vi
sus klausimus'" kurie kontestantams 
reikalingi.

(Maisto Užžiu-

800 i
$5,
400

50 Laipsnių yra Pa-

dovanų pinigais, 
tiems kurie pa- 

i žodžių laišką

Lietuviškai Rašoma Mašinėlė 
parsiduoda pigiau negu už pusę jo* 
kainos kiek nauja lėšavo, gerame 
stovyje. Kilnojamos (portable) rū
šies. Antsyh, galima rašyt dvejo
jom raidėm. Tinka rašė jams ir dai
lės mėgėjam^. (38)

AL RŲKAS
1380 E. 62 St. Chicago, Ill.

ŠARKIS IR VINCĄ RUOŠIA
SI RUGSĖJO 26-TAI

Rugsėjo 26 d. New Yorke 
Įvyks didelės kumštynės, ku
riose Jack Šarkis mušis su Ai
riu iš Philadelphijps, Tommy 
Loughran. Šarkis jau išvažia
vo treiniruotis i Orangeburg, 
N. Y. Su juo išvažiavo iš Juo
zas Vincą, kuris taipgi doly- 
vaus tose kumštynėse, tik dar 
nežinia su kuo.

Sekančiame numeryje bus 
pasakyta kaip kalba Loughran 
apie Šarkį ir ko tas Ąirišis no-

; Charley Marotta renge nnty-. jmtyngse vakarinėse valstijose, 
j nes miesto auditorijoj šį penk-|Jam sekasi gerai.
tadienį, feet negalėdamas gauti j _______

|vsu imtikų atidėjo jas sekan-i Clevelandiečiai 
cmm antradiemm. . , | „Dirva» nieko 

“Dirva” nieko 
“imtynes” nėra 
ne rengėjai priešą sujieško, o 
pats “čampionas’’ sau vyrą at
siveža. Požėla paguldytu ir pa- 

ftĮ Liciperi jeigu tas iškalno 
■sutiktu jam pasiduoti. Kada 
Požėla eis imtis su rengėjų pa- 

. ___ __ statytais vyrais tada galima
tuose miestuose ir tenai turi i bus vadinti jį sportininku. Da
gy venti. Kaip tik pasitaikys I bar tik cirkininkas.

Strangler Lewis turėjo imty
nes su Joe Stecheru Los Ange
les mieste, Kalifornijoj. Lewis 
laimėjo.

J u ozas Komaras pasiilgo Cle- 
velando, bet tuo tarpu užimtas 
imtynėmis Philadelphijoj ir ki-

kodėl 
apie 
apie

klausia 
neparaš: 
neparašė 
ką rašyt kur

“Lietuvių Darželio’ 
kale. į Pereitą penktadienį 
įvyko susirinkimas Lietuvių 
Darželio kūrimo reikale', Į ^“direktorių praleista var-;daF neatsišaukė, juos, varu 
kuri atsilankė keleto drau-| - - - - 1
gijų valdybų nariai. Bet 
kadangi jie buvo be visos 
draugijos Įgaliojimo tai nie
ko ■ oficialaus nedaryta., jie 
išklausė pranešimų, kuriuos 
padarė adv. Česnulis, poni 
Žwick ir Wolfram.

Nutarta kitą susirinkimą 
šaukti pradžioj Spalių mė
nesio, per tą gi laiką su
kviesti visas draugijas kiek 
galima daugiausia, kad at
siųstų savo atstovus darbo 
pradėjimui. Svarbiausia tai 
kėlimas kapitalo, kurio ne
reikės daug ir ne vienu sy
kiu. Laikinoji komisija va
ro organizavimo darbą ir 
kai draugijos susituokę iš
rinks nuolatinį Darželio ko-

' mite tą darbas bus jau pra
dėtas. Bus ruošianja vie
šas didelis mitingas, | mano
ma surengti koks Į-' didelis 
koncertas Darželio naudai, 
ir bus priimama aukos tam 
tikslui.

Apie sekantį mitingą bus 
pranešta, gali dalyvauti ir 
pašaliniai.

zo Vaizmužio, aprašyme ą- dai‘ Clevelande gyvena, 
pie banko pertaisymą.

Lietuvių Salės Bazaras. 
Lietuvių Salės Bendrovės 
valdyba ruošiasi prie dide
lio bazaro salės naudai — 
bazaras tęsis visą savaitę 
laiko. Prasidės sekmadie
nį, Rugsėjo 22 d. Daugy
bė biz,niferių duoda dova
nas bazarui, taipgi draugi
jos užkviestos prisidėti su 
darbininkais.

Ą. M. Praškevičius 'su’ižmona 
ir dukrele savo automobiliu iš
važiavo atostogų į Pennsylva-i 
niją, pas p. Prąškevičienės tė
vus netoli Wilkes Barre. Apt. 
silankė Philadelphijoj, Washing 
gtone, New Yorke.

Rašo kad angliakasių darbai 
pradeda gerėti, per vasarą vi
sai Silpnai ėjo.

Valgykit kaip saldai
nius šį naują vidurių 
liuosuotoją. Tinka vi
sai šeimynai. Parsiduo
da ir garantuojama 
per '‘L;’

Hershey*s Drug Store
7043 Superior Aye.

GAVO

PARDAVIMAI
Taip blogai ir taip nege-.' 

rai. Jeigu parduosi degti
nę busi nubaustas, joioni'1 
neparduos! — irgi baus. t

Vienas vaikinas sugalvo-J 
jo pristatyti žmonėms dė-1 
žes obuolių, kuriose sakėj --— 
yra degtinė, tik turi obuo
lių firmos užlipytas žymes din^ ____ ............
kad policija nepažintų. Bu- reikmenų krautuvė, arti prie didelio

Parsiduoda namas
Puikus penkių kambarių narni s 

IPIPTI 1 an^ Naumann ave., Euclid Village; 
jcigi Parsiduos lengvomis išlygomis at* 

\ ) sakantiems žmonėms. (39)
C. ERROLL JONES 

20250 So. Lake Shore Blvd.
KEnmore 2504-R.

PARSIDUODA
7018 Broadway, 20 metų įgyven- 
..vd cigarų, saldainių ir mokyklos

vn tnlrin "kurio* mnkoin n51 teatro. $500 savaitinių "ineigų Ga- 
™K1U Kurie nlOKejO U Z rantuojama. Matykit Zimerman— 

dėžę po $45, bet joje ištik-11406 e. 105th st. ‘ <4o>

tus per “Dirvą išlos 
ypatos:

Julius Zalunskas .. Lt. 250 
Filomela Venslo vaite 1700 
Pranas Jogminas .... 
Elzbieta Plungė ...... 
Gabrielius Jonaitis .. 
Juozas Visockas .........
Jonas Armila ...........
Jieva Mockienė .........
Stasys Laučius .........

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior avė. Cleveland, O.

ro rado obuolius. Dabar 
jis suimtas ir bus baudžia
mas už apgavystę.

Pereitą sekmadienį Ohio 
valstijoje automobilių ne
laimėse užmušta šešios y- 
patos, pora mirė vėliau nuo 
žaizdų.

Clevelando Žydai surin
ko Palestinos Žydų gelbėji- 
mtii $13,000, kai atėjo žinios 
apie Arabų užpuolimus ant 
Žydų.

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 šią 
savaitę. Naudokitės proga.

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

3975 EAST 29TH ST.
Clevelando orlaivininkys- 

tės mokyklose šiuo tarpu 
mokinasi į 300 studentų, 
vyrų ir moterų. Kursai kai
nuoja nuo $300 iki $4,500. 
Darbus gauti esą lengva.

Ohio valstija stovi šešto
je vietoje orlaivių skaičiu
mi. , Turi 230 lakūnų su val
diškais leidimais.

K. E. YOCHUS

Užlaikau didelį rinkinį rašomų 
plunksnų garantuotų ant visados, 

-.Wrist “Watches, Laikrodėlių, Dei- 
. mantų, visokių žiedų; darau ant už

sakymo, išpjaustau raides pas mus 
perkantiems V’ILTUI.

Užlaikau gi tausių dovanų ves
tuvėms. sukaktuvėms, gimtadienių 
paminėjimui, ir tt. Didelis rinkinis 
talinių setų, sidabrinių indų, laik- 

:n, stiklų, t prosų, lempų, ir tt.
Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak- 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 

'n darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
įdarau negu .kur 

rašą, : - jįSs •• ■

Jeweler
Ave.

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudoki! 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 
dresė išvalyt ir

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

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
12628 Superior avė., cash delica

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

Koatas
šilkinė

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

MAINAS
■ Turiu gerą farmą mainais į 
namą Clevelande, arba parduo
siu lengvu išsimokėjimu, su 4 
nuošs. ant likusios sumos.
Kreipkitės 6712 Wade Park av. 
Cleveland. Tel. Penn. 1481

PARSIDUODA NAMAS
Didelis pavienis, moderniškas, vi

sai gerame stovyje, 4 dideli mieg^ 
kambariai antram aukšte ir 3 tre
čiame; kietmedžio grindys; lotas 40 
per 150; muro garadžius su šilumo. 
10219 YALE ave., Glenville 04141

tu-

bu-

ir , dar turėjo

biednuomenės

4-4-4

į

Todėl esame priver

5 Susižeidė akį. Jack Šarkey, 
kaip paskutinės žinios praneša, 
laike treiniravimosi, savo kem
pėj susižeidė antakį, per ką 
rėjo apmažint veikimą.

PAŽVELKIT
PIRMYN

Incorporated 1949

in the ffilty of GTleveinnd 
public Square

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

RISKO NUBAUSTAS
Už naudojimą nefeisotų 

dų kumštynėse prieš Christner? 
pereitą savaitę Clevelando mie
što auditorijoj, Risko pralair 
mėjo kumštynes
užsimokėt $1,000 pabaudos. Pi
nigai eina miesto 
fondan.

$ Tel- CHerry 2870
P. J. KERŠIS

X baigęs Teisių Mokyklą. Cumber- 
.’. land Universitete, darbuojas su 
j Teisių Ofisu advokato
+ Anderson & Marriott 
| 308 Engineers* Bldg.

kur su visais teisių reikalais 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
.J. Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
T rėš teisingą patarnavimą. 
-:*4-4**:'4*4—^4*4*4-:-J,4-r4*4-:*4'

LIETUVIU SALES 
BAZARAS

Clevelando Lietuviai, supraskit savo pareigą
Šiais* metais Clevelando Liet. Draugysčių Salės Ben
drovė rengia savo antrą metinį JBAlZARĄ, ir atsišau
kia į geros valios Lietuvius kad kiekvienas kuris tik 
gali, prisidėtų šiame darbe, ir lankytųsi skaitlingai 
Bazhre, nes šiame Bazare bus daug visokių naudin
gų daiktų išlaimėjimas.’-$

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

LIETUVIŲ SALĖJE.
Taigi atsiminkite kad jus remdami šį Bazarą remia
te patys savo reikalą, ries jeigu mes nesirūpinsime 
apie tolesnį palaikymą musų vardo Clevelande tai 
neilgai tegalėsime džiaugtis ir tuo ką iki šiolei esa
me įgiję, nes užlaikymas tokios salės kaip yra musų 
Lietuviška Salė ' reikia turėti nemažai iškaščių, o 
pačios (neigęs kiek jų žinomi tarpu atsiranda yra 

.■ menkos ir sunku jomis vėrstis.
sti jieškoti kitokių būdų ; kad butų galima palaikyti 

, tą brangią" Lietuviams įstaigą.
Tat kiekvienas atsilankykite Bazare ir dalyvauki

te laimėjimuose. Bus visokių pasilinksminimų. į-
Salėsi Bendrovės Direktoriai.
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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- i 

1 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, furnasas. Renda nebrangi. 
Kreipkitės tuojau.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 2Se. 
921 St Clair, arti E. Sth Si

KARŠTOŠ’ IR ŠALTOS | 

SHOWER BATHS 25c | 
sujaudina žmogaus energiją ir su- 
teikia sveikatą. (52) ®

1246 Superior ave. ! |
Kiaurai j 1243 Payne ave. arti E. 12 i

METŲ
'LIE vaikai ir mergaites kurie šią savaitę nu- 

maršavo atgal Į mokyklą, už dešimties me
tų bus darbininkai, balsuotojai, ■ taksų mokė
tojai Clevelande.

Mokyklų Taryba paremdama sumanymą Mo
kyklose Taupymo, ir Society for Savings, kuri 
tą sistemą operuoja, žiuri pirmyn į tuos atei
nančius laikus.

P a gelbėkit savo vaikui ar mergaitei, dabar, 
įgauti protingą mintį apie užsidirbimą ir tau
pymą pinigų. Padrąsinkit juos ir paraginkit 
naudotis Mokykloj Taupymo planu.
PAŽVELGKIT DEŠIMTS METŲ PIRMYN.


