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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Plie
no ii- geležies išdirbystės ei
na pirmesnių aukštu saiku 
ir dar nematyt si'lpnėjirnr. 
žymių, kaip paprastai šiuo 
meto laiku būdavo.

Mahancy City, Pa. — 
Buck Mountain kasykloje 
Rugsėjo 14 d. užgriuvo pen
kis darbininkus, kurių vie
nas už keliolikos valandų 
atrastas gyvas, o keturi už
mušti.

New Orleans, Ga. — Ne- 
šusitaikius del priėmimo at
gal j darbą streikavusių 
tramvajų darbininkų,,, strei
kas vėl pasinaujino, nors 
buvo Sutarta streiką baig
ti.

Newark, N. J. — Bam
berger kompanijos prezi
dentas padovanojo 235 sa
vo įstaigos darbininkams 
išdirbusiems jo krautuvėje 
po 15 metų ir daugiau, virš 
milijoną dolarių.

Dayton, O. — Daytono 
Orlaivių inžinų kompanija 
budavos naują dirbtuvę .ku
ri kainuos $700,000. Ta Įs
taigą iki šiolei dirbo ketu
rių cilinderių motorus, da 
bar dirbs dar šešių ir astuo
nių cilinderių,

Penkių dienų darbas, 40 
valandų į savaitę, palengva 
Įgauna daugiau ir daugiau 
vietos. Ypač budavojimo 
srityje tas žymiai prasiplė
tė. Apie 25 nuoš. arba 200,- 
000 iš 800,000 budavojimo 
amatų unijų narių jau dir
ba po 40 valandų Į savaitę.

Bet didesni reikalavimai 
prie trumpesnių darbo va
landų pradeda išmesti dar
bininkus turinčius virš 50 
metų amžiaus.

Holandijos darbo federa
cija plečiasi, 1928 metais 
paaugo apie 15,000 narių, 
viso turi 220,545 narius.

Katalikų federacijoj yra 
.115,044 darbininkų, protes- 
tonų darbo federacijoj 58,- 
564 nariai. Komunistai ir 
sindikalistai . jau nustojo 
reikšmės.

CHINAI ATMETA
MASKVOS REIKA

LAVIMUS
Šanghai. — Iš Pėipingo 

gauta žinių jog sovietų Ru- 
I sija prisiuntė Chinų val
džiai naujus pasiūlymus ir 
prašosi daryti sekančiai:;

Sovietų valdžia sutiks pa
skirt naują Chinų Rytų ge
ležinkelio tvarkytoją jeigu 
Chinų nacionalistų valdžią 
sutiks paskirti naują pirmi
ninką.

Sovietų valdžia Sulaikys 
parubežinius puldinėjimus 
Chinų jeigu Chinija. sulai
kys siuntimą baltgvardiečių 
į Rusiją. :

Sovietų valdžia paliuo- 
jsuos visus •Chinų 'imtinius 
įjeigu Chinija sutiks paleis-. 

ri)i ’sovietų darbininkus dirj 
busius prie to gelžkelio.

Sovietų valdžia pasižada 
neplatinti propagandą.

Reiškia, sovietai prisipa- 
žysta tą viską darę jeigu 
pasižada nedaryti, o jų laik
raščiai rėkia per visą pa
saulį kad Chinai smaugia 
“nekaltus” Rusus.

Pastaru bolševikų ataka- 
vimu Suifehno fronte už
mušta 117 civilių gyvento
ju.

Pora dienų pirm to Chi
nija atmetė sovietų siūly
mus taikytis kaipo netinka
mus. Chinija atsisako, pil
dyt sovietų reikalavimą pa
keisti dabartinį gelžkelio 
tarybos pirmininką, kurį 
sovietai kaltina už viską1 
kas atsitiko.

VOKIEČIAI APSIGYVE
NA MEKSIKOJE

Vokiečių-Meksikos kom
panijos pirmininkas Seattle 
mieste skelbia jog išgauta 
Meksikoje 350,000 akrų že
mės vakarinėje šalies daly
je netoli Acalupco, kur bus 
apgyvendinta 15,000 Vokie
čių.

“DIRM" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Cleveland©, Ohio 
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McDonald atvyk
sta AMERIKON

Londonas. — Galutinai |

PRANCŪZAI NORI
LIKT VOKIETIJOJ
Coblenz, Vokietija. — Iš-

‘GRAF ZEPPELIN’
IR ‘BREMEN’

Du Vokiečių produktai— 
lėktuvas “Graf Zeppelin” ir 

ryžo aplankyti ‘Suvienytų Į Francuzų kareiviai, tokia Į vandenų laivas “Bremen” 
Valstijų prezidentą ir iš-j nuomonė pasklido tarp Vo- šiose-dienose laiko atkreipę 
plauks į Rugsėjo 28 d. kiečių Reinlando gyvento- į save visų civilizuotų žmo- 

MacDonald yra socialis-Į jų, nežiūrint kad buvo susi-jnių atidą. Jie yra ir grei-

paskelbiama kad Anglijos'ėjus iš Reinlando Anglų ka 
premjeras MacDonald pasi-1 riumenei jos vietą užimsi.į 
. ... X*. n . n v. , O....: — I r. h ... . m , i- n 1 n I

Paryžius. — Kasykloje 
netoli Strasbourg© ^eksplo
zijoje užmušta 12 darbinin
kų, keliolikos kitų pasigen
dama ir daug sužeista.

UŽMUŠTA 13 LAKŪNŲ
Pereitą savaitę keturių 

dienų bėgiu orlaivių nelai
mėse Suv. Valstijose užsi
mušė 13 žmonių.

Buffalo, N. Y., nukritus 
ir sudegus lėktuvui žuvo 6.

Chicagoj susimušus lėk
tuvams ore užmušta 4.

Kitose vietose dar trys 
sutiko mirtį.

Quincy, III. — 70 metų se
nė berūkydama lovoje pyp
kę užsnūdo ir lova užside
gė. Ji nuo apdegimo mirė.

NESUTARIMAS TAUTU 
SĄJUNGOJE

Geneva. — Tautų Sąjun
ga savo posėdyje, kuris tę
siasi jau trys savaitės, ne
prieina. prie jokio susitari
mo kur liečiasi tikras Są
jungos gyvavimo tikslas. Ir 
Štai; vieni nori kad Tautų 
Sąjunga, butų Įrankiu senų
jų valstybių, ypatingai di
džiųjų; mažosios nori kad 
Sąjunga Tarnautų visoms 
valstybėms; mažoms ir di
delėms, lygiai. Didžiosios 
valstybės tempia Į savo, o 
mažosios, naujos valstybės 
į sav’d pusę, arba bent ban
do neužsileisti kad didžio
sios valstybės nenaudotu jų 
savo tikslams.

PARGĄ&ĘNS AMERIKO- 
'■ NŲ LAVONUS Iš

RUSIJOS
Amerikos karo veteranų 

komisija mano jog nors.su 
dideliu: vargu pasiseks iš
sigabenti iš šiaurines Rusi
jos lavonus 1'28 Amerikos 
kareivių kritusių mūšiuose 
prieš bolševikus Archangel
sko srityje: Dabar jau ten 
užėjo šalti: orai, bet'., darbas 
varoma; Sovietų valdžia ta
me pagelbsti. . •

PERSERGĖJO trau
kinį — UŽMUŠTAS 

Gary, Ind. — Prie Michi
gan Central gelžkelio bėgių 
privažiavęs; Michael Spak 
rado nuleistą ant kelio už
tvarą, nes traukinis artėjo. 
Spak paspaudė du sykių sa
vo automobilio ragą ir bū
damas tikras kad davė rei
kalingą signalą, paleido au
tomobilį per užtvarą, tuo 
tarpu užlėkė ant jo trauki
nis ir užmušė.

tų-darbiečių partijos vadas 
ir ministeris pirmininkas, 
inėjęs į valdžią po Gegužės 

i mėnesio rinkimu. Su juo 
I atvyks ir jo vienatinė duk- 
■ tė. Jie išbus Washingtone
I šešias dienias.

Prezidentas Hoover ir 
j MacDonald jau tūlas laikas 
I kaip vedą tarybąs apie su- 
j mažinimą kariškų laivų; jų 
i suvažiavimas gal duos tam 
klausimui visai išsiristi ge- 
rojon pusėn. Jie paskui tu
vi tikslo prikalbint kitas 
valstybes daryti tą pat.

DIRBS MAŽYČIUS AU
TOMOBILIUS

Neu York. — Susidėjo 
finansierių buris su $45/ 
000,000 kapitalo išdirbimui 
ir platinimui mažiukų au
tomobilių. Juos: išrado "ir 

..ištobulino Martin orlaivių 
išdirbę jas.

Tie automobiliukai. turės 
vietos dviem pasažieriam 
ii1 parsiduos už apie $200.

tarta ir aliantai nutarė pa
naikinti okupaci j ą. V o kie
čiai Francuzų labiau neken
čia negu Anglų, ir jeigu to
kia pamaina butų gyvento
jai pajustų apdėti nauja ne-
kenčiama našta, i

Paskutinis žodis tame da
lyke priklauso nuo Francu
zų, jeigu jie sutiks palikti 
Reinlandą tai gerai, o jeigu 
norės laikytis su tikslu ver
sti Vokietiją mokėti kare, 
mokesnius' tai nieko nebus 
galima padaryti

NERAMUMAI PALESTI
NOJ TĘSIASI

Jeruzalis. — Arabams ne- 
nurimstaiit, juos- . pradėjo 
atakuoti Anglijos kariume- 
riė. Rugsėjo 15 d. susirė
mime užmušta 16 Arabų, iš 
Anglų puses niekas nenu 
kentėjo.

AMERIKOS EKSPORTAS
IR IMPORTAS

Suv. (Valstijų išdirbinių į 
užrubežį išgabenta per fis- 
kalį metą baigiantis su Bir
želio 30 diena už $5,374,000,- 
000, arba ;0 nuošimčių dau
giau negu mėtai pirmiau.

Iš užrubežių įvežta viso- 
• kių prekių už '$4,292,000,000

KOMUNISTAI NUŽUDĖ 
24 UKRAINIEČIUS PO
LITIŠKUS KALINIUS 
Žitomiro kalėjime Ukrai

niečiai politiški kaliniai pa
sipriešino komunistų žiau
rumams. Komunistai nie
ko nelaukdami ėmė šaudy
ti. Išsyk nušauta šeši kali
niai,' paskui atsiųstą" dau
giau čekistų galvažudžįų, 
kurie sušaudė dar 18 kali
nių.

Už šitą žvėrišką darbą 
su politiškais imtiniais •ko
munistai Įeitose šalyse visai 
neprotestuoja.

ATRADO SENOVIŠKĄ 
KAPINYNĄ

Lexington, Ky. — Šiose 
dienose užeita virš 100 me
tų pirmiau žinota ir paskui 
pamesta senovės Indijonn 
laidojimo vieta, kurios žy-
mes rodo buvus net keturių 
skirtingų laikų ii- kultūrų. 
Rasta 175 skeletai.

VĖL VĖŽIO GYDYMUI 
IŠRADIMAS

Pastarų keliolikos metų 
bėgiu buvo pranešimų apie

arba 3.5 nuoš. daugiau ne- kelis išrastus budus vėžio 
gu metai pirmiau. ligos , išgydymui, bet jie vis

Gatavų išdirbinių i buvo pasirodė nepasekmingi ir 
eksportuota už $2,509,000,- visuomenė apstojo tikėti.

SU LAIVU NUSKENDO 
25 ŽMONĖS

Michigan ežere pereitą 
savaitę audroje nuskendo 
prekinis laivas, ant kurio 
buvo 25 žmonės-; Jų aštuo
nis jau išgrobė, kitų lavo
nų dar neranda. Laivas pri
gulėjo Clėvelandiškei kom
panijai.

OOO. Automobilių ir jų da
lių išgabenta už $591,000,- 
000 arba 39 nuošimčiais 
daugiau negu metai pirm!

Miškų gaisras. Kalifor
nijoj dega dideli plotai miš
kų, nuostolių padaryta už 
pora milijonų dolarių; su
degė 300 žmonių namai ir 
trijų ypatų likimas nežino
mas. Žmonės prievarta va
romi ugnies gesinti.

Oregon valstijoj taipgi 
ugnies apimta 18,000 akrų 
miško, prie gesinimo dirba 
keli šimtai žmonių.

Peršovė vietoj overaitės. Į 
Portsmouth, O. — Du vy
rai medžiojo overes, vienas, 
jų buvo toliau paėjęs ir už 
krūmų judėdamas buvo ki
to palaikytas už overę ir 
peršautas. Tokiems trum
paregiams kurie neatskiria 
žmogaus nuo over ės ar kiš: 
kio turėtų neduoti leidimo 
medžioti. Daugybė tokių 
“klaidų” .medžioklėse esti.

Gal netikės ir dabar -skel
biamam naujam išradimui.

Paskiausį išradimą skel
bia Dr. Sokolov iš Prahos 
universiteto, kuris darba
vosi Columbia universitete 
New Yorke vėžio ligos ty
rinėjimo biure. Pripažys- 
tama kad tas jo išradimas 
nėra dar pilnai geras ir pa
sekmės neužtikrintos, vie
nok tiek jau patirta kad 
duoda medikalei profesijai 
viltį jog vėžio išgydymas 
gali būti atsiektas.

Medicinos mokslas panai- 
.kino geltonąją ir tifoido li
gas, pasekmingai kovoja su

čiausi ir didžiausi už kitus 
esamus tos rūšies padarus.

Bet štai koks skirtumas 
tarp tų dviejų padarų:

“Bremen” yra 938 pėdų 
ilgio ir veža 2,200 pasažie- 
rių ir 950 darbininkų.

“Zeppelinas” yra 770 pė
dų ilgio, o veža vos apie 50 
ypatų, su. darbininkais ir 
viskuo. Žmonėms sutalpin
ti po tokiu dideliu dirižab
liu padaryta vos 98 pėdų 
ilgio gondola. Kuomet ant 
vandeninių laivų gali lais
vai daryti ką nori, dirižab
lyje nei vienam nevalia ru- 
kyti.

Laivuose saugumas be
veik. visiškai užtikrintas ir 
tik dideliuose- netikėtuose 
atsitikimuose gali būti ka
tastrofa.

Zeppelinai tuo tarpu tik 
rizikuodami . viską daro, bo 
jokio užtikrinimo Saugumo

Toks milžinas dirižablis 
reikalinga panešimui pen
kių desėtkų žmonių, kuo
met tokio skaičiaus žmonių 
vežimui žeme užtenka pa
prasto mažo autobuso arba 
kiek ilgesnės valties vande
niu keltis. Kuomet zeppeli- j 
no pabūdavo j imas kainuoja! 
milijonais dolarių, jo nau-j 
dingumas dar toli, toli ne- į 
pasiektas.

Orinės kelionės bus nau-l 
dingos tik kur bus klausi
mas greito susisiekimo, bet 
jurų laivai ir traukiniai bei 
automobiliai niekados ne-1 
nustos savo svarbos ir nau-l 
dingumo.

Neužilgo juros bus pilnos! 
laivų kurie galės pervežti 
pasažierius per neilgiau 4 
dienas, o keturios dienos I 
tokioje kelionėje nieko ne
reiškia. Orlaiviai turės vis 
taikytis prie oro, kuomet, 
laivai visuomet gali plauk-Į 
ti, nors ir vėtros siaučia.

Tik atsiradimas greites
nių susisiekimo įmonių su-| 
gadina žmones.

Kada senovėj nebuvo ki-. 
tokio susisiekimo kaip al
kilais ir vėjiniais laivais, 
žmonės niekad neturėjo to
kių reikalų kad butų turė
ję pasiekti tą ar tą vietą į

tiek laiko kaip pasiekia da
bar.

Iš New Yorko į Chicagą, 
paveizdan, rasdavosi kelio
lika žmonių per mėnesį ku
rie tą kelionę atlikdavo. Da-
bar eina traukiniai kas ke
linta valanda ir vis'pilni, ir 
į 24 valandas pasiekia tą ar 
tą miestą.

Atsirandant garlaiviams, 
traukiniams ii' automobi
liams žmonės savo reikalų 
atlikiriią pritaikė prie jų. 
Atsirado orlaiviai, ir dabar, 
veikimą taiko prie jų. Su
randa reikalus kurie šau
kia juos būti Chicagoj bė
gyje 10 valandų vietoj 24 
valandų, o tas dedasi todėl 
kad yra įmonė kuri gali į 
tokį laiką/ žmogų pernešti 
iš vieno punkto į kitą.

Seniau Lietuviai važiuo- 
damo į Ameriką po tris sa
vaitės laiko, dabar bėdavo- 
ja kad perilgai trunka jei 
į Lietuvą reikia važiuot tik 
10 dienų. Žmogus.

DAR VIENAS KOMU
NISTAS IŠGIJO

Ryga, Latvija. — Čia at
bėgo iš sovietų rojaus vie
nas Amerikietis, Edmundas 
Quint, kuris Brooklyne, N. 
Y., turėjo valgomų daiktų 
krautuvę. Amerikoj gyven
damas jis tikėjo ir kitiems 
sakė kad jo krautuvėj ne
rasi tokių gardumynų ko
kius valgo sovietų rojuje 
paprasčiausias darbininkas. 
Bet jis, buvo ant tiek sąži
ningas kad ne tik kitiems 
skelbė bet ir pats sumanė 
nuvažiuot į rojų ir para
gaut tų gardumynų.

Dabar jis gryžta Ameri
kon ir pasiryžęs skelbti ka
pitalistišką tvarką, neš ro
juje migdolų1 nematė, nors 
skaitė laikraščiuose ir tikė
jo kad ten nieko netrūksta. 
Jis dabar skėlbs komunis
tams ir, socialistams vieną 
faktą: važiuokit į sovietų 
rojų patys ir persitikrinkit 
ką darbininkams skelbiat.

Geriausias ir tikriausias 
vaistas išgyti nuo komuniz
mo karštligės: nuvažiuot į 
.sovietų rojų.

Detroit. — Sekmadienį, 
Rugsėjo 15 d., automobilių 
nelaimėse užmuštą 9 ypa- 
tos.

—————  difterija ir kitomis baisio-
Parma, Italija. — Sugriu- mis ligomis; turės vėliau 

I buš budinkui laike eksplo- ar anksčiau pastoti kėlią ir 
[zijos užmušta 18 ypatų: Į vėžiui.

CUNARD LINIJA L5ETW0N i
Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New J 
Yorko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų | 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA | 

o paskui sausžemiu į Kauną. 4.A J orko i Kauną $203 ir bran-j
• Pamatykit pakeliu Londoną. /HJk. Atskiri kambariai, er-|
{Taipgi tiesiai į Londoną kas jcrSŽIk “Y1 vi8ta* geras naminis vai-* 
IPčtnyčia nauji, aliejų varomi FasYndagus patarnavimas. ♦
(laivai. Trečios klesos laiva- Kitų informacijų klaus-
jkortės į abudu galu iž bjle Gunarą Agento, ar-j
I *• ha rašykit pas: ♦
• CUNARD LINE 1022 Chester Aye. j
Į Cleveland, Ohio j

nors.su
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. .

SLA., ir komunistai. Šio
je apielinkėje keletas Lie
tuvių raudonukų buvo už
valdę apie keturias S. L. A. 
kuopas. Tos kuopos pri
klausė prie SLA. 3-čio Ap-i 
skričio, keturi metai atgal, 
per kurias šmeižta visi kas 
tik jiems nepatiko. Jie ap
šmeižė Pittsburgo 40-tą ir 
Bridgevillės 90-tą kuopas. 
Sekančiame apskričio su
važiavime tos kuopos pada
vė reikalavimą kad melai 
'butų atšaukti. Suvažiavi
mas davė 60 dienų laiko at
šaukti melus arba kuopos 
bUs pašalintos iš apskričio. 
Ir taip dėjosi: iš apskričio 
pasišalino 92-ra kuopa iš 
Courtney, 128-ta iš Carne
gie, 152-ra iš Braddock, 
266-ta iš Castle Shannon ir 
286-ta iš McKees Rocks.

Dabar tos kuopos užsi
manė tvert sau naują aps
kritį. Jeigu tvertų del la
bo Susivienijimo tai butų 
gerai, bet musų bolševikė- 
liams rupi tik “Laisvės” 
hvostizmas, kad geriau ga
lėtų matuškai Rusijai pasi- 
tarnaut. Jiems tik Susivie
nijimo vardas. reikalingas 
kad galėtų labiau Lietuvius 
mulkint.

Reikalaudami centro duo
ti tvert apskritį nurodo kad 
pavienėms kuopoms negali
ma partraukt nei kalbėto
jas, nei varyt agitacija už 
Susivienijimą. Bet kada i 
kuopas išsiųstas SLA. Cen
tro Organizatorius tai boŲ- 
ševikai saugok Dieve bijo 
jį įsileist, nes gali pasidi- 
dint kuopa ir pasprukt iš 
jų diktatūros.

Štai Rugp. 27 d. nuva
žiavom su organizatorium 
A. Žuku į McKees Rocks. 
„Tėvynėje” skelbiama orga
nizatoriaus maršrutas, bet 
ten niekas nežino kad jis 
atvyks. Nueinam į salę, 
gaspadorius nieko nežino 
apie prakalbas, einam pas 
kuopos sekretorių, jis iš
ėjęs pasivaikščiot.

Braddocke irgi tas pats, 
ir visur kitur taip kur tik 
kuopose bolševikų diktatū
ra uždėta.

Tų kolonijų rimtesnių na
rių pareiga pasidarbuot ir 
prirašyt į kuopą savo pa
žystamus gerus Lietuvius, 
ir taip kuopos taps paliuo- 
suotos nuo tų išgamų. Tie 
žmonės neturėtų rast vie
tos tarp Lietuvhj jokioje 
organizacijoje. Tai yra su
tvėrimai be žmoniškumo jei 
drysta net iš žmonių nelai
mės pasinaudot. Kada Lie
tuvoj žmonės badavo, jie po 

draugijas, namus ir krau
tuves landžiojo ir deklama
vo kad Lietuvoje maži vai
kučiai ir vargdieniai badu 
miršta. Bet kai surinko 
tris tūkstančius dblarių tai 
tegul tie mažuliukai mirš
ta badu, draugučiams rei
kalingi' pinigai Susivieniji
mą užkariaut.

Žmonės visokių apgavys
čių iš bolševikų matę nu
stojo aukalit padegėliams 
ir “prieš-fašistiniams fon
dams”, visokioms byloms ir 
gynimams Bimbų ir .Juke
lių, ir komunistų įplaukos 
pradėjo užtrukti. Raudo
nukai pradėjo seilę ryt ir 
suktis apie SLA. iždą, bet 
turbut ir čia nusvils nagus, 
tik mes turime visi daugiau 
pradėt rūpintis SLA. reika
lais. Lankykime mitingus 

. ir rašykim savo gerus drau- 
i gus į Susivienijimą, tai tuoj 
i raudonukams neliks vietos 
lmusųs organizacijoje.

Raudona krepastis su
griuvo. Pittsburgo kairtiy- 
nystėje, McKees Rocks bu
vo skaitoma bolševikų tvir
tovė. Jie valdė’A. P. L. A. 
2-rą kuopą per kiek metų, 
kada šiaip nariai nekreipė 
domės ir nelankė susirinki
mų. Bet štai pasielgimas 
su Lietuvos baduoliams su
rinktomis aukomis išvarė 
rimtus Lietuvius iš kantry 
bės. Mat, raudonukai pasi
dengę labdarybės kauke, iš
rinkę kolektorius paleido 
per., stubas rinkti aukų Liė- 
JBVos baduoliams, kam., visi 
pritarė. Bet štai tuoj pa
tiria kad pinigai nebuvo pa
siųsti į Lietuvą, bet į ko
munistų lizdą Brooklyne. 
Nariai tuoj pradėjo tarp 
savęs šnabždėtiSj ką dagir- 
do iš raudonukų gizelis Ma
žeikis, jis ėmė lakstyt po 
aukotojus išgaudamas pa
sižadėjimus kad nereika
laus iš raudonųjų štabo pi
nigų atgal, bet tas nieko 
negelbėjo, žmonės susirin
kę pareikalavo kad pinigai 
butų grąžinti į A. P. L. A. 
2-ros kuopos iždą, o tada 
kuopa pati pasiųs į Lietu
vą.

'Taip tai bolševikėliai sa
vo krepastyje buvo sumuš
ti ir nuo to rimtesni nariai 
taip sujudo kad pradėjo į 
susirinkimus eiti kuoskait- 
lingiausia. Didumoje su
ėję, atmetė naująją A. P. L. 
A. (Brooklyne iškeptą) 
konstituciją

Kaip toliau bus pranešiu 
vėliau. Bet faktas pasilie
ka faktu kad bolševikartis 
sekasi iki musų žmonės ty
li, užsileidžia ir ir duodasi

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

kurios turtas viršija $1,000,000.00.
S Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 E 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
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keliems komisarukams ves7 
ti tvarką.

Lietuviai, įsitėmykit šitą 
ir pasijudinkit visose SLA. 
kuopose ir kitose draugijo
se, o raudonųjų galybė su
birs į dulkes!

J. Vibrickas.

Gastonia mieste, šiauri
nėj Carolina valstijoj, kur 
; tęsiasi audėjų streikas, šio
se dienose vėl atsinaujino 
.šaudymai, kuriuose nužu
dyta viena darbininkė, 35 
metų moteris, penkių vaikų 

i motina.
Ta moteris, Ella Wiggins, 

.važiavo troke su 22 kitais 
komunistais iš streikerių 
stovyklos, kuri įrengta pie- 

į tuose nuo Gastonijos, į ko
munistų surengtas prakal- 

I bas, kuriose turėjo dalyvau
ti kaipo kalbėtojas komu
nistų partijos sekretorius, 
William Dunne ir i kiti ko
munistai.

j Komunistų troką sutiko 
| kitas automobilis, įmatomai 
su audinyčių savininkų pa
samdytais žmonėmis, kurie 
privertė troką suktis atgal. 
Už valandėlės pro juos pra- 
lėkė kitas automobilis ir 
iš jo pasipylė šūviai Į šoną 

i komunistų važiuojamo tro- 
i ko. Nuo šūvių ta moteris 
krito negyva. Kiti važia-.

' vusieji išliko sveiki. Poli
cija tuojau griebėsi jieško-; 

: ti šovikų, bet tuo tarpu ne- 
. rado jokių pėdsakų.

Kuomet šitas dėjosi, gin
kluotų 25 policijantų žiurė
jo tvarkos"’ Hanover audi- 
nyčios srityje, kur turėjo 
įvykti prakalbos.1 ■ i

Kada suardyta prakalbos 
ir išvaikyta komunistai kal
bėtojai, pasklido gandai kad 
ginkluota gauja, kompani
jų nusamdyta,’pasiryžus iš
valyt visus komunistus agi 
tatorius^laukanAiš tos sri-_ 
ties.

Septyni suimti
Rugsėjo 15 dieną, ant ry

tojaus po šaudymo, suimta 
septyni vyrai, kurie apkal
tinti žudystėje. šeši iš su
imtųjų yra Loray Textile 
audinyčios darbininkai, o 
septintas tai vežikas troko 
kuriame komunistai buvo

Trukšmingi balsavimai. 
Rugsėjo 17 dienos nomina
cijų balsavimai buvo nepa
prastai trukšmingi, politi
kieriams vieni kitus areš
tuojant, įtardinėjant ir va
ginant. Apie 40,000 balsuo
tojų buvo atmesti kaipo 
neturinti teisės balsuoti, 
nors pirmiau balsavo.

SHENANDOAH, PA.

Apsnūdimas. Kaip išro
do tai šiame mieste nesi
randa daugiau korespon
dentų kurie ką nors para
šytų į laikraščius. Iš to
kio būrio Lietuvių nėra kas 
butų nors šiek tiek gyves
nis ir žvalgesnis. Pas. mus 
viskas apmirę, jokio judėji
mo nesigirdi, nežinia; kur 
dingo sumanytojai ir ren
gėjai. Pirmiau būdavo vi
sokių ' pasilinksminimų, dai
navimų; apielinkės miškuo ' 
se kur tik eini visur būda
vo pilna .žmonių, Lietu Viš-: 
kos dainos skambėdavo,, c 
dabar tušti tie takeliai, ne 
simato mūsiškių būrelių 
nesigirdi jokių dainelių. Pa
manai, gal jau Lietuviai čia 
išnyko kad taip visur tylu 
lyg išmirę.

Parapijos reikalai. Para
pijos reikaluose viskaš ei
na pasekmingai, jau kuni
gas, kirvių komandos ^/kapi
tonas, gavb ra^us aplaužyt, 
parapijos pirmininkas pra
šalino visus kirvininkus iš 
parapijos salių ir kapitO; 
nas turėjo išsikraustyti -iš 

• salės savo muzikas, kaip 
pianą ir radio, su dideliu 
piktumu ir sarmata. Dabai 
salėse yra kitokią tvarka, 
nesarmata parapijonams į 
jas ineiti, ir visi džiaugiasi 
narsaus pirmininko dar
bais. Bet dar vienas daly
kas nepabaigta, tai .teismo 
byla kirvių kapitono už pa
vartojimą kirvio vietoj kry
žiaus atidarymui salės du
rų per prievartą. Kunigė
liui ši byla nemaloniai atsi
duoda ir kaip girdėt jis pa
siryžęs pasprukt slaptai ir 
išvengt teismo. Kaip to
liau bus pranešiu vėliau.

Kasyklų darbai. Darbai 
buvo pagerėję, pora savai
čių dirba veik visos kasyk
los, dabar vėl pradėjo su
stot, nekurios kasyklos jau 
nedirbo ištisą savaitę.

Angliakasiams tokia pa
dėtis yra didelis smūgis: 
daugelis žmonių prarado 
savo namus kurie buvo ant 
skolos pirkę: bankai atima 
barnus už skolas, ir šiaip 
daugelis iš priežasties be
darbės paliko namus, lan
gus užkalę lentomis, ir iš
keliavo kitur darbų jieško- 
ti. Mieste pilna tuščių na
mų, kiti net rendas numa
žina kad tik žmonės gyven
tų. Paveizdan, aš pats mo
kėjau $25 rendos už ketu
ris kambarius, dabar nu
mažino iki $15 ftiėnesiui. 
Del bedarbės keletą mėne
sių turi užsivilkę šu renda, 
viš nėra iš ko".

J. Basanavičius.

mo.
Du komunistų vadai, ku

rie mitingo šaukimo diena 
buvo pradingę atsirado ki
tame mieste, Charlotte.

Komunistai sumanė lai
doti tą nužudytą moterį su 
masinėmis iškilmėmis, kir- 
šinimui darbininkų prieš 
darbdavius. Laidotuvės į- 
vyko Rugsėjo 17 d. Ant 
namų kur ji buvo pašarvo
ta buvo uždėta didelėm rai
dėm užrašas:

“Ella May, nužudyta bo
sų pasamdytų juodašimčių, 
kankinė už organizuoto 
darbo teises.”

Ji buvo pasimetus su sa
vo vyru jau pora metų.

Komunistai stengėsi iš
šaukti vienos dienos strei
ką visų šios srities audiny
čių darbininkų tos moteries 
laidotuvių dienoje, Rugsėjo 
17 d., bet ne' visi jų klausė.

Jie paskleidė plakatus su 
atsišaukimu, “Padarykim 
sesers Ella May laidotuvių 
dieną masinio protesto die
na prieš žudystes ir tero
rą Manville-Jenckės kom
panijos ir jų valdžios”.

Kurie matė komunistų 
užpuolimo sceną pasakoja

KRUVINI NUOTI- SPALIU DEVINTA
KIAI GASTONIJOJ

kad atvažiavus automobi
liui ir pradėjus šaudyt visi 
raudonieji pradėjo bėgt iš 

j troko kai zuikiai.
Vienas vaikinas, kuris sy

kiu troke važiavo,- pasako
jo kaip komunistai agitato
riai kurstė juos elgtis: Va
žiuokit, nebijokit, jeigu val
džia jus neapgina, ginkitės 
patys. Bet troke niekas ne
turėjo šautuvų. Mes dava- 
žiavom į Gastoniją ir gauja 
pasitikus mus privertė gry- 
žti atgal. Kada pradėjom 
važiuot atgal, pro mus pra
lėkė kitas automobilis ir 
užlėkė į musų kelią. Musų 
trokas greit negalėjo susi
laikyt ir atsimušė Į užpa
kalį automobilio. Tada iš- 
jo paplito šūviai, kurių iš
šauta apie 40 ar 50.

Valdžia turėtų suvaldyt 
komunistus

Amerikos valdžia turi la
bai daug kantrybės. Komu
nistams leidžia sauvaliauti 
iki kraštutinumų. Ačiū ko
munistų sauvalei nukenčia 
nekalti ■ darbininkai. Kur 
tik yra kurstanti agitato
riai ten kraujo praliejimas 
neišvengtinas. Nušauta po
licijos viršininkas, dabar 
nušauta moteris. Tos mo
teries mirčia komunistai 
bando uždengti aną pirmes
nę žudystę. Nežiūrint už- 
drudimų jie rengia kurs
tančias prakalbas. Vietoje 
streiko už pagerinimą bū
vio ten eina agitacijos už 
komunizmą.

Visi komunistai turėtų 
būti smala ištepti ir plunk- 
snomis-^apiberti. Darbinin
kai patys greičiau susitai
kytų su darbdaviais. Kur 
tik komunistai įsimaišo jie 
iš geriausio paverčia pra
garą. Šiaurinėse valstijose 
darbininkai patys iškovoja 
ko tik ndri, ir net komunis
tai turi gerus darbus ir už
darbius, be jų pagalbos.

Amerikos Darbo Federa
cija yra galinga ir daug at
siekė be komunistų, prie
šingai, ji kovoja su komu
nistais. Darbininkas.

gabenami į mitingą. Visi 
suimtieji padėti po $1,000 
užstato kiekvienas iki teis

Pastaba: Ši knyga visai jau baigiasi, liko tik keliolika egzemplio
rių. Kurie norite turėti “Vargšų Karalienę” išsirašykite tuojau!

Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir a tiduodama Vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “DirvoŠ” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!..... . "D 1 R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Didele žingeidi senoviška apysaka

IR KITI DALYKAI

(Lietuvos Generalio Konsulato Pranešimas.)

SPALIŲ 9 — KAS?
Teneužmiršta kiekvienas 

Lietuvis kad Spalių 9 dieną 
musų sostinė Vilnius buvo 
Lenkų užgrobta, ir ta die
na yra Lietuvių Tautos ge
dulo diena. Tą dieną bro
liai Vilniečiai lauks iš musų 
piniginės paramos savo Lie
tuviškoms mokykloms, Ba
sanavičiaus Ąpšvietos Fon
dui. Visų kolonijų Lietu
viai lai nepamiršta savo 
savo tautiškos pareigos tą 
dieną. 

RENKAMI LIETUVIŠKI 
PLAKATAI

Šiuomi kviečiame Ameri
kos Lietuvių draugijas ir 
paskirus asmenis pajieško- 
ti pas save, paklausinėti 
pas kitus, ir atsiųsti Lietu
vos Generaliam Konsulatui 
(15 Park Row, New York 
City) atliekamus spalvuo
tus plakatus-posters, skel
bimus, afišas, nuotraukas, 
braižinius ir tt. — tai yra 
visokių dokumentų iš pra
eities ir dabarties Lietuviš
kumo žymių, k. tai:

1. Seimų, suvažiavimų, 
viešų mitingų;

2. Laisvės Paskolos, Lie
tuvių Dienos ir kitokių rin
kliavų ir “vajų”,;

3. i Paradų ir iškilmingu 
eisenų fotografijas ir ap
rašymus ; .

4. į Vaidinimų (“teatrų”), 
balių ir kitų parengimų 
skelbimų, nuotraukų; ‘

5. ’ Sieninių kalendorių 
pavyzdžių;

6. » Biznio iškabų ir gar
sinimų;

7. Ekskursijų į Lietuvą 
plakatų, skelbimų, nuotrau
kų, aprašymų.

Šitie dalykai dingsta, o 
tuo tarpu jie turi reikšmės 
kaipo medega Lietuvos iš
eivijos istorijai tirti. Įvai-|

rių pramogų rengėjai kvie
čiami savo propagandos pa
vyzdžių Konsulatui atsiųs
ti.

AR VYRAI GIMDĖ 
VYRUS?

(Viešas Paklausimas)

Gerb. “Dirvos” Redakci
ja: Kunigai skaito evange- 
gelijoje kad tada ir tada 
vyras vyrą gimdę, bet nie
kad nepaaiškina tos reikš
mės, tai dauguma nori ži- 
nori ar ištikrųjų tada vy
ras vyrą gimdė. Žingeidus.

Atsakymas: Vyras vyro 
negimdo dabar ir negimdė 
anose biblijos dienose. Bet 
kada einasi apie valdovų 
eilę negalima sakyti kad 
“Katrynos sūnūs buvo tas, 
Elzbietos sūnūs buvo tas, 
Margarietos sUnus buvo 
tas” ir taip toliau, nes kas 
tos moterys butų niekas 
nežinos. Bet jeigu jos pa
gimdė savo vyrui valdovui 
sūnų, tas sūnūs buvo valdo
vas, jis turėjo sūnų, kuris 
po jo buvo valdovas, ir tt., 
tai visiems esti aišku apie 
kurią dinastiją kalbama.

Ir dabar sakoma, Angli
jos karaliaus Jurgio sūnūs, 
o ne kokios ten Marės sū
nus. •

. Šis klausimas' yrat aiškus 
kiekvienam, tik kadangi jis 

;nęi^rašytas biblijoje taip 
kaip reikia tai vieniems iš
rodo kad gal ištikro vyrai 
tada gimdė, o kiti tyčiomis 
prie jo kabinėjasi ir arba 
juokus krečia arba laiko* 
“dideliu” argumentu bibli
ją kritikuoti.

Be vyro moteris vaikų 
nesulaukia, taigi ir papras
tame gyvenime mes sako
me: Jankausko sūnūs, Pet
rausko sūnūs ir tt.



DIRVA 3

GERB. SPRAGILAS kvos apmokami, sulindo i 
juodukų tarpą varyti savo 
propagandą ne tik prieš 
kapitalistus bet ir 
unijas, kurstydami

prieš 
darbi-

DRAUGAS STEPAS VeL
RENKA AUKAS

— Ei, Stepai, kur tu taip 
bėgi? Visai manęs pažint 
nenori ar ką?

— Aš su kkkapitalistų 
bernais . visai nesusidedu, 
aš einu i svarbų mimimitin- 
tingą.

— Turbut turėsit balsa
vimą kad Chinai žudo Ru
sus ir kad turi atiduot so
vietams rytų gelžkeli?

— Nesijuok, dddrauge, 
kkką mes padarysim tai ir 
tau negardžiai atsirūgs.

— Na o ką tokio turit 
mintyje padaryti, Stepai?

— Dddrauge, žinai kad 
Gagagastonijoj darbininkai 
tuoj sukels rererevoliuciją, 
einam į mimimitrngą pasi
klausyt prakalbų ir rink
sim aukas proletaro rerere- 
voliucijai Amerikoje.

— Ką, ar tu pakvaiš'ai? 
Ar jau nusibodo gyvent ir 
nori keliaut pas Abraomą?

— Visi dddarbininkai tu
ri paremt Gagagastonijos 
štreikerius ir papapadėt su
triuškint kapitalizmą. Ten 
dddarbininkai kariami ir 
šaudomi.

— O iš kur tu tą žinai, 
Stepai?

. — Tttu neskaitai dddar- 
bininkiškų laikraščių tai ne
žinai, o tavo kakakapitalis- 
tiški laikraščiai tokias ži
nias užtyli.

— Gerai tiems “darbinin
kiškiems” laikraščiams kad 
yra tokių žioplių kaip tu 
kurie tiki jų žinioms. To- ' 
kias žinias skleisdami jie ; 
puikiai iš darbininkų pasi- ' 
naudoja. I

— Mememeluoji, drauge, i
tai jūsų laikraščiai darbi- i 
ninkus mulkina ir išnaudo- , 
J‘a- - ' ’ '

— Raudonlapių apmul- i 
kintam, tau išrodo kad tai j 
teisybė ir tu tam tiki, o per < 
tai raudoni padaužos gauna j 
iš savo mulkinamų avelių į 
aukų ir puikiai gyvena. Ar ] 
žinai faktus apie Gastoni- 1 
jos streiką? Ar žinai kas j 
jame ką žudo ir kodėl? Į 
Gastonija yra pietinėj vals- 1 
tijoj, kur beveik vieni juo- 1 
dūkai dirba visokius dar- i 
bus. Ten uždėta kelios au- 
dinyčios, kur juodukai ir 
dirbo. Nekurios didžiosios 
audinyčios persikėlė Į pie
tines valstijas pasinaudoti 
pigesniu darbu. Tiesa, au- 
dinyčių savininkai ir nau
dojosi, nes juodukai dirbo 
už tokias algas už kokias 
baltieji Naujojoj Anglijoj 
jau senai nedirba.

— Na tai ar aš nesakiau 
kad kakakapitalistai ten iš
naudoja darbininkus? Tu 
pppats susikritrfcavai save, 
dddrauge.

— Bet palauk. Kada ten munistų agitatorių važinė- 
ątsirado audinyčių tuoj ko- ja, ruošia mitingus, agita- 
munistų agitatoriai, Mas- cijas pasmaugimui kapita

Draugas Stepas

unijosninkus neprisileisti 
organizatorių, nes jie esą 
kapitalistų bernai.

— Na o ar neteisybė pa- 
papasakyta, drauge?

— Tau teisybė viskas ką 
jūsų dykaduoniai padaužos 
sako. Ir štai, vietoj būti 
kovai už pagerinimą audė
jų būvio, prasidėjo kova su 
unija, komunistai norėjo 
kad juodukai sukeltų Ame
rikoj revoliuciją. . Komu
nistų kurstomi, ar net pa
tys padaužos komunistai 
agitatoriai nušovė tenai po
licijos viršininką. Sugau
dyta šešiolika tų padaužų 
ir užvesta tardymas, nes 
Amerika tai ne Rusija, kur 
gali komunistas žmogų nu
žudyt ir liuosas vaikščiot.

— Dddrauge, tai yra ka- 
kakapitalistų suokalbis nu
žudyti nekaltus dddarbinin- 
kus. Jie patys nužudė tą 
vi vi viršininką ir sumetė bė- 
bė'bėdą. ant darbininkų or
ganizatorių.

— Šita tai yra komunis
tų klasta darbininkus su
vedžioti, sukiršinti ir pas
kui naudotis iš viso pasau
lio darbininkų. Aukštieji 
komunistų vadai suėję pa
sitaria sau slaptai ir Įkurs- 
to kokius savo fanatiškus 
pasekėjus papildyti konspi- 
rativišką žmogžudystę, kąd 
paskui tie fanatikai pa
kliūtų. Jiems pažada viso 
pašaulio darbininkų pagal
bą, jeigu bus suimti, o tarp 
savęs juokiasi: kas' mums 
gyvastis desėtko ar dau
giau musų kvailų pasekėjų? 
Jų vietose atsiras kiti, o 
per jų nelaimę galėsim iš
naudoti proletaro minias 
per visą pasaulį. Ir taip 
dedasi: fanatikai agitato- I 
riai tikėjo kad jiems nužu
džius policijos viršininką ir 
prasidėjus areštams sukils 
visi darbininkai už juos ii 
padarys kapitalizmui galą. 
Bet yra tik taip kaip aukš
tieji vadai nutarė: jie kapi 
talizmo galo labai nenori 
nes tada aukų negaus, bet 
kada keli suimti ir laukia 
teismo už žmogžudystę tai 
puiki priežastis pasipini- 
gaut.

— Ale kkkodel, dddrau- Į 
ge, neužsimeni kad ten ka- j 
kakapitalistų bernai šiose I 
dienose nužudė vieną dar- I 
bininkę?

— Todėl kad žinojau jog | 
tu užsiminsi. Bet kodėl ne 
paklausi-keno tame kaltė? 
Tenai eina juodukų darbi
ninkų streikas, o ten die 
nas ir naktis zuja, daužosi, 
laksto, trokai prisėdę ko-

juje, ten darbininkai ver-ĮGAUTA REDAKCIJOJE 
gauja kaip niekad never-Į “Musų Aklieji” — Lietu- 
gavo. Nors pirmiau skur- vos Aklųjų Sąjungos Ne- 
do, bet vergijos nebuvo, o periodinis žurnalas, Nr. 1, 
dabar turi nešti komunistų išleistas Kaune. Telpa ke- 
uždėtą jungą. liolika fotografijų ' pačių

— Aš su kakakapitalistų aklųjų ir jų globėjų ir mo
demais nešneku! Gudbai! kytojų. Talpinamos žinios 

__ ir atvaizdai parodo kaip

listų. Ten eina streikas ir!vos po viena puse spaus- 
kova už būvio pagerinimą, dintą plakatą su užrašu 
kur yra unijos reikalas, o “šalin Kapitalizmas” ir vis- 
ten nuvažiavęs net komu- kas. Kada pusbadžiai dar 
nistų partijos sekretorius labiau patiki komunistams 
ir visi kiti padaužos kurie ir sukelia trukšmą prieš 
tik gauna iš darbininkų au
kų. O ką jie gero darbi
ninkams padaro? Nieko, 
tik kiršina prieš darbda
vius, o tie Įsiutę daro viską 
komunistams neužsileisti, 
nes ši šalis, ačiū šventam 
Marksui, dar nėra sovietiš- L . ..
ką bet kapitalistiška, tai ti darbininkai kurie kituo-| 
kapitalistai savo namą ir se miestuose dirba.
gina. Protingi darbininkai ___
sutinka gyventi kapitalisti- ge, reiškia reikia kad dar-j klėtkos. Alkanas liūtas šo-Į 
nėj sistemoj, ir komunistai I bininkai 1-~ ---- '-1 -------
pasitiki tik ant žioplių kad 
sukurtų jiems žemės rojų 
Per visą Ameriką žioplieji 
deda aukas neva streike- 
riams, o streikeriai gauna

darbdavius, komunistai at
sišaukia daugiau aukų ir 
baduoliai gauna po antrą 
plakatą, o darbo irLduonos 
kaip nėr taip nėr. Tuo tar
pu, padaužos agitatoriai vi
si paėdę, nes jiems pinigų 

| prisiunčia visi jų suraulkin-

atidžiai rūpinamasi aklųjų 
ateities gyvenimu Lietuvo
je, -pagal turimų išgalių.

Apie jų padėti ir kas da
roma aklųjų gerovei buvo 
paminėta pereitame nume
ryje p. Voldemarienės laiš
ke į Amerikiečius.

DETROIT, MICH.
Liūtas išdavė šmugeliuo- 

janius ateivius. Detroit.— 
Iš Kanados važiuojantis i 

'■ šią pusę cirkas savo vago- 
Į nuošė gabeno 11 slaptų imi-1 

. grantų. Keli buvo sudėti |
Tttai matai, dddrau- j šone prie uždengtos liūto

> klpt.kns Alkanas fintas šn- 
tsikratytų kaka-lkinėjo tame šone ir riaumo-j

I jo. Imigracijos inspekto-Į 
riai atidengę liūto klėtką! 
pamatė paslėptus • nusigan- j 
dusins žmones. Kitur ras
ta, dar keli su tuo pat čir- Į

kapitalistų tai bus viskas 
gerai.

— Tiesa, butų gerai, bet 
komunistams, ne darbinin
kams, kaip yra sovietų ro-lku gabenami ateiviai.

.W.V/.W.W. W.W.W. V.’.V

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU
Naudinga knygele pasimokini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
klausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O. \

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

KRYŽEIVIS
PAKVIETIMAS PR ENIMEI?ATOKIAMS

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.

j J) AB AR jau priimama prenumeratos už “KRY
ŽEIVĮ” — ir šiuomi kviečiame ir paragina

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

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

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

i * i. . v . t Audimo viršeliais
į $1.50

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 
Volriečių-kryžeivių taip ir tais pat lai
kais garsėjusios Šventos Žemės, ųž ku
rią visos Europos krikščionys kariavo, o 
kai atkando dantis, visu įšėlimu puolėsi 
ant Lietuvos, suradę arti naują lauką 
savo godumo jausmams patenkinti.

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

J i i i

l^EUŽMIRŠKIT ir saviškių Lietuvoje arba iš
važiavusių į kitas pasaulio dalis. Draugelis 

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 elide- 
liausi džiaugsmą. Padarykit tą džiaugsmą kiek
vienam kuri jus laikote sau brangia ypata.

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

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

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

TĖMYKIT: “KRYŽEIVIS” BUS VIRŠ 300 PUSLAPIŲ DIDUMO.

6820 Superior Avenue 'd. Ohio



D I R V A

Dienos Klausimais
MAINOSI LAIKAI

“Lietuvos Aide” telpa ga-' 
nh rimtas straipsnis, vardu 
“Persimetėliai”, kuriame iš
dėstoma kaip toliau Lietu
vos gyvenimas turės eiti ir 
į ką jau linksta, kuomet at
siranda tie persimetėliai.

Štai kaip rašoma:
“Musų partinės opozici

jos spauda kalba apie ‘per- 
simetėlius’.

“Tuo vardu ji vadina vi
sus tuos kurie, metę parti
jas su jų tuščia opozicija,, 
nuėjo dirbti drauge su val
džia pozitingo darbo. Par
tinės opozicijos spauda va
dina šitai prisiplakimu prie 
‘dienos valdovo’. Persime
tėliai esą blogiausi žmonės. 
Jie esą nepasotinami ‘ske- 
rai’, jie ‘subjaurioja ir vie
ną kitą teigiamą diktatūros 
žygį’. Nieko nuostabaus 
kad partinė opozicija taip 
pyksta ant tariamų ‘persi- 
metėlių’. Ji, mat, norėtų 
kad piliečiai boikotuotų 
tautiškąją vyriausybę ir to
kiu budu priverstų ją at
statyti status quo.

“Musų opozicija vis, dar 
norėtų grąžinti tai kas bu
vo, bet ko jau nėra ir kas 
gryžti negali. Viskas gy
vena sau skirtą laiką ir at
gyvenę negryžta. Partijų 
gadynė pas mus praėjo ir 
negryš. Žinoma, tuo mes 
nesakom, kad • pabijos; vi
siškai išnyks. Kur yra lais
vas politinis gyvenimas ten 
yra šioki ar toki piliečių po
litiniai susigrupavimai bei 
organizacijos. Bet tos or
ganizacijos turės grupuotis 
ir veikti kitais pamatais. 
Partijų visagalybės gady
nėje valstybės už partijų 
beveik nebuvo matyt. Val-

todai yra nauji ir nei jo tė
vai nei jis pats jų nevarto
jo. Tokio ‘principiškumo’ 
manom jokis išmintingas 
žmogus nepagirs.”

* * *
Matot, Lietuvos senosios 

partijos pradėjo irti, ga
besni žmonės pasišalina iš 
jų, tai tie 'kurie iš partijos 
gyvastį turėjo pradeda juos 
niekint. Bet tas nieko ne
gelbsti. Šalies gyvenimas 
turi nusistovėti; veikėjai 
ima suprasti kad jie nau
dingesni bus jeigu dirbs 
valstybei, o ne partijai, ir 
partijos palengva įra.

Kokia ironija Į galą išei
na: kada buvo partijų ga
dynė jos siuto-šėlo, visa ša
lis virė kai avilys. O kada 
joms pasakyta paliauti jos 
vietoj įgauti galybę prade
da trūnyti ir griūti.

Viršuje buvo pasakyta 
kad valstybė buvo partijų 
įrankiu. Tą visi atmenami 
kada valdė krikščionys jie 
sustiprino dvasiškuos galy
bę, kūrė vienuolynus ir sa
vo mokyklas. Krikščioniš
kos organizacijos gavo di
džiausius kreditus. Kada 
stojo valdyti liaudininkai ir 
socialdemokratai tie vėl da

rė viską savo partijos gero
vei, ypač socialdemokratai. 
Viskam reikėjo užminti ant 
uodegos, kad valstybė galė
tų gyvuoti savo piliečių la
bui, ir visiems lygiai.

Dabar taip ir yra, tik bai
sią “nelygybę” mato nyks
tančių partijų politikieriai.

Italai Žurnalistai Kaune
Pereito mėnesio pabaigo

je Kaune lankėsi Italijos 
žurnalistai, kuriuos Lietu
vos atatinkamos įstaigos 
gražiai priėmė. Jie atvyko 
apsipažinti su Lietuva.

Nubaudė “Rytą”
“Liet. Aido” pranešimu, 

Kauno karo komendantas 
nubaudė katalikų dienraštį 
“Rytą” 500 litų baudos ar
ba 1 mėn. kalėjimo už nesi
laikymą spaudos taisyklių.

Japoniškos Filmos
Šiam rudeniui, kaip pra

neša Lietuvos laikraščiai, 
vienas Kauno kino teatras 
parsitraukė dvi Japonijoje 
gamintas filmas, kuriose 
artistai yra Japoniečiai.

Lausannoje, Šveicarijoje, 
įsteigta šunų “universite
tas”, mokyti šunis vedžioti 
aklus žmones.

j DIVORSAS Į
I Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių Parašė
! prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius.

stybė patapo partijų įran
kiu. Bet šitas laikas jau 
praėjo. Dabar turi stoti 
pirmoj vietoj tauta ir val
stybė. Partijos turi veikti 
valstybingumo ribose.”

Doras tautos žmogus ir 
besirūpinąs visuomenės ge
rove veikėjas šito pareiški
mo kritikuoti negali. Poli
tikieriai, suprantama, jį į 
dulkes sumins dar nebaigę 
skaityti.* 9 *

Toliau sako:

KARO DAINA
Vai eisiu, eisiu aš ant kalnelio, 
Bene ten rasiu savo bernelį, 
Bene ten rasiu savo bernelį 
Saldžiai užmigus mūšio laukelyj....

Vai žuvo, krito ant smėlynėlio — 
Tenai pražuvo man džiaugsmas visas, 
Tarp plačių girių, žalių pušynų, 
Žemaičių pusėj prie pat Dubysos.

Svyruok, laiboji aukšta pušaite, 
Ant smėlio kapo jauno bernelio, 
Čiulbėk, paukštute, čiulbėk, lakštute, 
Per naktis-dienas ant to kalnelio.

Nekels bernelis iš to kapelio, 
Negirdės raudų savo seselės, 
Neverk, sesele, neliūsk, širdele, 
Šaltam kapelyj baigias vargeliai....

K. Gulbinas.
“Jeigu atsiranda žmonių 

kurie meta partijas tai yra 
visiškai normalus ir reika
lingas reiškinys. ’ Kitaip ir 
būti negali. Tokie žmonės 
tik parodo kad jie tautą ir 
valstybę stato aukščiau už 
partijas.

“Ar juos galima už tai 
smerkti? Mes manome at
virkščiai : kiekvienas turi 
juos tik pagerbti. Prikiša
ma, esą tokiems žmonėms 
trūksta principiškumo. Bet 
jeigu kas ar tai pąžinęs 
klydęs arba supratęs kitų 
laikų ir aplinkybių reikala
vimus jieško naujų kelių tai 
šito nieku budu neprincipiš- 
kurnu vadinti negalima. 
Toks principiškumas labai 
panėši į principiškumą to 
ūkininko kurs atmeta visus 
patobulintus ūkininkavimo 
metodus del to kad tie me-

KAM....
Kam žodelį tarsiu meilų ir jausmingą, 
Kam žvilgsnelį skirsiu gilų ir reikšmingą? 
Kam nuskinsiu, duosiu gražiausią gėlelę, 
Kam supinsiu jautrią iš širdies dainelę? 
Į ką mintį kreipsiu liūdną valandėlę, 
Su kuo džiaugsius laimė jei suteiks dalelę? 
Kuomet vienas busiu ko ilgės širdelė, 
Ką matyti geisiu savame sapnelyj? 
Ar. yra bent vienas kas to spėt negali? 
Tik tave, mieliausi, manoji mergele!

♦ c ♦
Ko dangus man žėri skaistumu didžiausiu? 
To kad tave myliu, dievaite gražiausia. 
Ko slaptybes šneka erdvėse žvaigždelės? 
To kad garbint moku tave aš, mergele. 
Ko prieš mane lenkias žiedeliai gėlelių? 
To kad tave slepiu savoje širdelėj.
Ko dainas girdžiu net ūžiančių vėjelių? 
To kad pridainuoji tu jautrių žodelių! 
Viskas tas pradingtų, užgestų saulelė 
Jei tavęs netekčiau, mylima mergele....

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Sekr.: Taip, poniute, jis yra tenai (pa

rodo į Karoso kambarį.)
Leit. (tuo tarpu pastumia į šalį Karosą 

ir išeina.): Rožyte! Labą rytą.... At
leisk kad nepalaukiau čionai.... Sveiku
te, dukrele (į Keidę, ir apkabina abi į glė
bį) Kaip miegojot?

Rozalija (apkabindama jį per petį): La
bai gerai miegojom, Antanėli, net pavėla
vom ateiti....

Marė (pakuždom Styviui): Matai, ar 
mes melavom?

Keidė (dairosi): Tie musų vyrai vėl 
kur tai dingo, p i. , . . 
nei nejutom....

(Karosas ir Dielė nerimauja savo ka
maroje, iškiša galvą per duris, žiuri.)

Styvis (matydamas anuos glamonėjan
tis keliasi šaut, Įriti jį laiko, bet jis ištrūk
sta, pribėga prie moterų ir Leitenanto, 
nutraukia ir numeta savo usus ir kepurę, 
atstato pištalietą Leitenantui į krutinę); 
Aha! tti, rungvirve! sugavau! nespėsi nei 
smertinių marškinių apsimauti Aš tau 
pafiksysiu, atmins ir kiti kaip prie Ame
rikonų bobų lyst! (Klebina revolverio 
gaiduką-, bet revolveris nešauna. Katrė ir 
Rozalija baisiai nusigąsta, šoka gint, bet 
jis jas pastumia. Styvis ima apžiurinėt, 
ko,del revolveris nešauna, pažiūri į vamz
dį, vėl paklebina, paskui trenkia revolve
rį i grindis, nusimauna švarką, raitojasi 
rankoves, šokinėja prieš Leitenantą): Ko
man fait, ju sanavagan! Aš tau raidavei 
parodysiu kas aš esu!

(Sekretorė tuo tarpu pabėga į Karo
so kambarį. Leitenantas tuo tarpu 
deda ranką ant savo revolverio. Visi 
nusigąsta, Džiovas irgi dreba.)

> Rozalija (priėjus prie šokinėjančio Sty- 
vioy duoda per žandą): Styvi, ar ju krei- 
zy! kas tau darosi! (Prie Leitenanto) 
Antanėli, tai mano vyras....

Styvis: Ir aš jam parodysiu koks aš vy
ras! Koman fait! (mosuoja kumštim.)

Rozalija: Styvi, nedaryk sarmatos.... ziuosi.... 
Jis yra mano....

Styvis (užrinka): Aš žinau kad jis yra 
tavo.... ir tu man gana sąmatos prida
rei. ... Užsikabinai ant sprando, suardei 
mano gyvenimą, o dabar su kariškiais ki- 
binėjiesi!

Rozalija: Kreize tu, tai yra mano bro 
lis Antanas. Vakar visa diena jūsų jieš- 
kojom....

(Karosas ir Dielė tai nugirdę nusigąs
ta. Žiuri kur bėgt.)

Styvis: Ką, tai jau ir brolį susiradai?!
Marė (Džiovui): Jai visi broliai, kad 

tik išsisukus....
Pempė: O gal teisybę sako!....
Rozalija: Atleisk, Antanėli, jį turbut 

valstybė šokdina.... Man net sarmata... 
Koman, Styvi, susipažink su mano broliu.

Styvis: Ar tai ištikro sakai, neblofini?
Leit.: Tikra tiesa, švoger. Ji yra ma

no sesuo. Eikš, pasispauskim rankas! 
(Ištiesia ranką, Styvis nedrąsiai pradeda 
kelt savo ranką jam) Gaila kad tavęs ne
buvo mūšyje su Lenkais po Giedraičiais, 
tikrai jie nebūtų Vilniaus užėmę!

Rozalija: O kur Džiovas?
Styvis (atbulu nykščiu parodo į Džiovą).
Keidė (pribėgus): For gudnes seiks; 

Džiou, ar ir tu sukreizavojai?! (nutrau
kia jam usus ir skrybėlę).

Džiovas: Veidaminut, veidaminut, dar 
su tavim nepabaigta!

Džiovas (laikydamas pištalietą prie kru
tinės) : Ir tau čia ne Čikaga paskui sveti
mas bobas slampinėti
~Keidė (prieina, stumia Džiovą): Vacu- 
mere, Džiou, nepasirodyk kreizė!

Džiovas: A, tai ir tu už jį stikini?!
Leit.: Vyrai, atsargiau su šaudymu, 

pateksit!
Džiovas: Mes žinom, tik ant šešių me

tų!....
Pempė (tyliai): Koman, Meri, čia 

mums Vieta.... Jie susifaitino, jie ir 
sitaįkys....

Marė: Kaip matau tai čia nei vieno

ne
su-

di-
Šyryt taip anksti išėjo kadlvorso nebus.z... Koman kad mus nepama-

tytų.... (Patykiai išeina.)
Rozalija: Džiou, pasakyk kas judviem 

užėjo? Ko ėmėt kreizavot?
Džiovas: Mamyte, mums sakė kad tu 

su juo, o Keidė su Frenkiu runysit į Pa
ryžių mus divorsuot....

Keidė: O kas jums sakė?
Džiovas ii' Styvis: Misis Pempė (ir at

sisuka parodyt į juos, bet jų jau’nėra.)
Rozalija: Tegul ji vačina savo liežuvį, 

tokį ilgą turėdama.... (Apkabina Sty- 
vį) Styvuk, kas kita tave mylėtų taip 
kaip aš.... aš tavęs ant jokio kito nemai
nyčiau.... (Glosto, Styvis sušvelnėja,)

Keidė (apkabina Džiovą): Dont by fa- 
ny, Džiou, žinai kad aš tave geriausia my
liu.... (Perstato Leitenantui): Dėde, tai 
mano vyras, o čia mano dėdė, Antanas Til
vikas.

(Džiovas ir Leitenantas širdingai pa
sisveikina.)

Džiovas: Tai tu nerunysi su juo (rodo 
į Frenkį) į.Paryžių mane divorsuot?

Keidė: Kreize tu, kas norėtų su tokiu 
pusbačkiu gyvent....

Frenkis (sukinėjęsis aplink juos): O aš; 
mister liutenant, esu mister Frenk Bačkiš, 
first klas butlegeris iš Čikagos. (Žemai 
nusilenkia, nukeldamas skrybėlę.)

Rozalija: Frenk, tu kibą eik baigt tuš
tini Klaipėdos bačkas — nepalik iki išva-

Keidė: Well, Ma, kaip bus su musų pa
re? Norėjom visiems surpraiz su unkeliu 
padaryt, o matot kokios sorkės išėjo.

Leit.: Ištiesų, nemaniau kad taip klai
dingai busiu palaikytas....

Rozalija: Well, kas buvo praėjo, o da
bar einam pauliavot, tuoj išvažiuosim.

(Džiovas ir Styvis, dar pančiais apsi
juosę, apsikabina iš šalių Leitenantą.)

Džiovas: Koman į musų otelį. Gerai 
kad neėmėm šaudytis, butume tik pas Ab
raomą sužinoję kad esi musų giminė....

Rozalija: Frenk, koman ir tu.... Ga
lėsi visą bačką vienas išmaukt....

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo-__ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Įgaliojimai
Scena 4.

Ineina Frenkis, girtokas, dainuodamas. 
Tarpduryj įkiša galvą ir žiuri kas dedasi. 
Marė jį pamačius tuoj parodo Džiovui, tas 
šoka prie Frenkio, su pištalietu vienoj 

rankoj, kita tempdamas jį už krutu 
į vidų.

Džiovas: Koman, jus labster! aš tau pa
rodysiu !

Frenkis: Sei, sei, stop! Ar tu mislini 
čia tau Čikaga?!

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.

Ką Darys Maskvos Ca
rai kai Komunistai 
Sugriaus Ameriką?

Iš Rusijos veik kas mė
nuo siunčiama j užrubežius 
komisijos tyrinėjimui vie
nokios ar kitokios industri
jos šakos. Daug tų komisi
jų atvyksta ir Amerikon.

Sovietų rojuje irgi nori
ma prispausti darbininkus 
taip kad jie krauju ir pra
kaitu pagamintų kuodau- 
giausia visko, kaip sakoma 
yra Amerikoje. Be to Ru
sija negalės išgyvuoti, nes 
juo daugiau iš užrubežių 
reikia importuotis tuo ar
čiau prie bankruto žengia
ma.

Rusijai reikia pasimoki- 
nimo iš Amerikos kaip vie
nas darbininkas galėtų pa
daryt už kelis; sovietų ko
misijos tą tyrinėja ir moki
nasi. Bet išmokt vienu me
tu ir visko negalima.

O tuo tarpu Amerikoje 
gyvenanti Maskvos garbin
tojai deda visas pastangas 
kapitalizmo sistemą griau
ti. Ką darys Maskvos ca
rai kada neturės iš ko pa
simokyti? >

Prie to, Rusijai labai rei
kia svetimų kapitalų, o čia 
žiopliai rėkauja kad reikia 
kapitalą panaikinti. Kas 
tada nutiks su Rusija? Da
bar dar žiba viltis kad Su
vienytoms Valstijoms pri
pažinus Rusiją prasidės pil
tis iš Amerikos kapitalai ; 
sovietų žemę.

Draugučiai dirba, bet ne
susitarę. Maskvos carai jau 
uždraudė bačkiniams agita
toriams smerkti ir nielrin- 
ti Suv. Valstijas ir jų krau
gerišką sistemą. Reikia ir 
čionaitiniams skalikams tą 
pat Įsakyti.

Jolria šalis taip neryja1 
seilės žiūrėdama į Ameri
kos dolarius kaip sovietų 
Rusija. Ji gatava leisti 
kapitalistams eiti tenai ir 
pilti dolarius. Iš savo mu
žikų aukso neišspaudžia.

DRAUGIJOS —

Ką veiksit rudens metu?

Štai komedija

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

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

UŽ $1.80 Į LIETUVA
Už tokių mažų sumų pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikrašti “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki-- 
tokių kiekvienam naudingų dalykų.

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštų, viršelį. Daug.jjąveik- 
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje '52 knygutės 8 lit 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80,

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

Šalip šitų krikščionių, ten gimusių ir 
augusių, j Palestinos krikščionių miestus 
suplaukė visokie Europos niekšai, prasi
žengėliai, patvirkėliai, kurie turėjo bėgti 
iš savo namų išvengimui baušmės. Syrijoj 
jie vėl užsiimdavo savo senu gyvenimu, 
girtavimu ir visais kitokiais žemais dar
bais, “pakeitė tiktai padangę, bet ne savo 
būdą”. Jie bėgo tenai popiežių raginami, 
nes visiems kurie vyko kariauti už Šven
tą Žemę buvo prižadama visų nuodėmių 
atleidimas. ,

Italai jurininkai ir pirkliai buvo pa
doriausi, blaiviausi žmonės; Anglai, Vo
kiečiai, Frankai ir kiti buvo palaidi, godus, 
girtuokliai, bet užtai atsidavę savo religi
jai. Istorikai sako kad Syrijoj buvo su
plaukęs keistas mišinis tautų ir tikybų, iš 
visų pasaulio kampų, visokių kilmių ir kal
bų, tik gal but vienas Lietuvis, Konradas- 
Seirys, tenai buvo.

Jeruzalio Karaliaus titulą turėjo jau
nas vaikutis kuomet Šeirys ten nuvyko. 
Bet tas vaikutis jau turėjo kovoti už tą 
garbę, nes kito kūdikio šalininkai sakė 
kad anam, o ne jam karaliaus titulas pri
klauso. Peštynės buvo didelės.

Kryžeivių ordenai, vietoj kariaut prieš 
netikėlius, turėjo savitarpinį karą Akro j. 
Viena ir kita pusė naikino savo priešinin
kų gyvenamas dalis iki daug miesto buvo 
išgriauta.

Tai tą Šeirys atrado šventojoj Žemėj, 
vietoj tų kilnių siekių kuriems vyko. Kaip 
garbingai jam Frederikas apie tai kalbėjo, 
o savo akim mato visai ką kitą. Vietoj 
šusistiprinti tikėjime,1 jis matė tik pasi
bjaurėjimą krikščionių apsiėjimuose. Daug 
puikiau ir taikiau buvo Brandenburge, kur 
nebuvo vaidų ir varžytinių, žmonės užsi
laikė gražiai ir krikščioniškai ir tas gyve
nimas jam patiko.

Jeruzalis — šventas Miestas — gulė
jo kelių dienų raitam kelionės į pietus nuo 
Akros. Krikščionys pirmą sykį jį buvo 
užėmę 1099 metais ir laikė iki 1187 metų. 
Po to jį užėmė Saracėnai. 1229 metais, 
susitarus su Saracėnais, gavo teisę Jeru- 
zalį lankyti, bet už dešimties metų vėl tą 
teisę prarado. 1240 metais Egipto sulta
nas, kuris buvo užėmęs Šventą Miestą, vėl 
leido krikščionims ten ineiti pamaldumo 
tikslais, bet 1244 metais kita Mohametonų 
gauja atėmė nuo Egiptėnų, ir nuo to kry
žeiviai daugiau Jeruzalio negavo. Dėta 
dar pastangų pulti ir atimti, bet del savo 
naminių vaidų krikščionys neįstengė.

Konradas su būreliu savo draugų, pa
buvoję Akroj ir neturėdami ką veikti, su
manė keliauti nors ištolo Jeruzalį pamaty
ti. Visur buvo Mohametonai įsigalėję, ke
lias pavojingas, ir gali patekti nelaisvėn 
arba būti nužudytais, bet to nežiūrėdami 
karštuoliai išsileido kelionėn.

Jojo pajūriu iki reikėjo suktis Jeruza
lio linkui. Paskui pasuko į rytus ir po ge
rokos kelionės iš kalnų pamatė! Žėrėjo 
Jeruzalio šventyklų bokštai, miestas išsi
mėtęs ant kalnų, matėsi didžios budavonės 
apgaubtos storomis aukštomis sienomis, 
už kurių slėpėsi stiprios netikėlių karin
iu enės.

Persižegnojo šie pilgrimai ir nejoda
mi perdaug arti leidosi atgal. Tiek tik jie 
Švento Miesto ir tematė.

Viskas butų pasisekę laimingai jei ne' 
bastūnai Arabai, kalnų plėšikai, kurie pa- 
tėmiję keletą raitų vyrų puolėsi juos ap
supti.

Kažin kaip butų išėję jei ne vieno Teu
tonų viršininko dasiprotėjimas pasiųsti 
paskui juos pagalbą kuomet dagirdo apie 
tolu neprotingą savo vyrų pasielgimą. Tie 
atvyko kaip tik laiku ir labai pasirodė rei-1 

.kalingi.
Arabams užpuolus, pajuto keleiviai I

Įkad turės nemenką turnamentą, kuris gal 
jų gyvastis kainuos, nes iš kalnų pylėsi 
plėšikai vienas po kitam.

Užvirė kova. Geri Europiečių gink
lai ir šarvai darė savo darbą prieš užpuo
likus, bet jų daugiau radosi. Laimei, lai
ku pasigirdo trimitas iš pagalbon vykstan
čių Vokiečių, ir plėšikai pamatę kad ne
galės laikytis išnyko kalnuose.

Vėl gryžo į Akrą, vėl atsirado mieste, 
kuriame radosi viskas kas nedoriaųsio 
krikščionių rytų gyvenimo buvo subėgę, 
kur neturėjo vietos jokia dorybė, kokios 
Europos žmonės mokino ir ko išsyk taip 
griežtai laikytasi.

III.
Kova už Svetimą Moterį

Gyveno Konradas Akroje be jokio vei
kimo. tik klausėsi ir pradėjo persigerti ne- 
apikanta prieš kitų tautų ritierius. Vieni 
prie kitų nuolat priekabių jieškodavo ir jų 
surasti galėjo.

Frankai ritieriai vaikščiodami po mieq 
stą visados jieškodavo priekabių sukelti 
su Vokiečiais vaidus. Vokiečiai neatsilik--' 
davo irgi, taip kad kasdien kas nors ištik
davo, mažo ar didesnio. Tiek to buvo jei 
vyrai vyrus užkabindavo, bet dabar, vie
ną sykį, parjodami keli. Vokiečiai iš už
miesčio, pamatė kaip Frankai, girti ir pa- 
tvirkę vyrai, prie vartų stovėdami pradė
jo kliudyti perėjimą vienos moteriškos, 
Kas ji tokia buvo nebuvo svarbu, Šeirys, 
nepažinojo jos, kaipo naujokas šiame mies
te, vienok jo ritieriška pareiga buvo už- ' 
stoti bejieges moteris. Ji ėjo su dviem pa
lydovėm. Iš jos parėdų buvo matyt ją 
esant didžiūne, bet veidas buvo uždengtas, ! 
kaip reikalauja rytų papročiai.

Vienas didelis vyras, pasididžiuojąs 
savo didumu ir spėka, perdrąsiai priėjęs 
prie keleivės ėmė kibinti ir net norėjo nu
traukti jos veido uždangalą.

— Pasirodyk kas do paukštytė esi....
— kabinosi jis, žinodamas kad ta moteris 
yra iš Vokiečių miesto dalies.

— Vyrai, ar pakęsit šitą moters įžei
dimą?! — pribilo moteris į kitus su tuo 
milžinu buvusius vyrus.

Bet tie ėmė iš jos juoktis, o tas' dar 
labiau kabinosi. Moteris dairėsi, bet ne
sirado nei vieno kas ją užstotų, o eiti to
liau tas užpuolikas neleido.

Tuo tarpu prie vartų artinosi Konra
das su savo keletu draugų.

Štai tavo apgynėjai! — juokėsi iš 
moteries ir iš atjojančhj tas girtas vyras.

Tą nugirdo Vokiečių vyrai, ir butų 
puolę ir kaipo niekšą girtąjį sukapoję, jei
gu jis butų buvęs žemos kilmės žmogus. 
Tokį galėjo bausti arba nužudyti. Bet šis 
girtas vyras buvo drąsus ir net prie ritie- 
rių, ir tuo didžiavosi, o kaip Vokiečių pu
sės jojusiųjų pulkelio vadas pažino, jis bu
vo Rogeras ir Severino, narsus Frankas 
ritieris didžiūnas. Su tokiu jau kita kal
ba, ir reikia laikytis taisyklių.

— Jeigu jums nepatinka mano apsi
ėjimas su šia moteria, lai ji pasirenka ku
rį iš jūsų tarpo stoti su manim kautynių!
— išpūtęs krutinę šaukė Rogeras į Vokie
čius ritierius.

Visi jie matė Rogero didumą, ir šalip 
visko smarkumą, o senesni Akros gyvento
jai net žinojo jo narsumą, todėl niekas ne
siskubino jo iššaukimą priimt, tuo tarpu 
kai moterią žiūrėdama į juos laukė sava
norių pasisiūlymo.

— Matai kaip jus manęs bijot! Šiau-I 
diniai ritieriai! — rėkė Frankas.

Moteris pradėjo nusimint iš tokio pa
žeminimo, kaip štai priešakiu šoko Konra-I 
das ir su panieka metė savo pirštinę Ro-I 
gerui po kojų.

Nudžiugo keleivė kad jos panieka bus 
atkeršyta, ir galėjo liuosai eiti savo keliu,1 
nes nuo dabar ritieriai pradėjo tartis kur Į

susitiks kautynėms ir kada,,.
Rogeras jau beveik visai išsiblaivė pa

tyręs kad ne jis vienas yra smarkiausiu 
tame pulkelyje, ir sutiko rytojaus dieną 
aikštėj su Konradu stoti kautynių.

Kurie Rogerą pažinojo kalbėjo Kon
radui kad pavojingą daubą pasiėmė, nes 
tas nėra pralaimėjęs jokių kautynių ir yra 
nepaprastas kovose vyras. Bet tas Kon
rado nebaugino ir jis ruošėsi nors kuo pa
sižymėti Palestinoj, nes be nieko gryžti 
butų negražu, o veikti nėra ko. Ir keista 
bus kad jam atvykus į Palestiną už tikė
jimą kariauti teks išviso tik sykį už mote
rišką kautis, o kas iš to išeis matysime 
skaitydami toliau.

Su Konradu pribuvę jauni ritieriai 
Akros Vokiečiams ėmė kalbėti apie jo ste
buklingą kardą, kuriuo ji? turės laimėti, 
kas jų ūpą pagerino, ir visi sū dideliu no
ru rengėsi prie kautynių, nes tas ne tik 
turėtų atkeršyti už moteriškos įžeidimą, 
bet taipgi pakelti Vokiečių garbę. Žino
ma, pirmiau reikia Šeiriui laimėti, o kaip 
tas seksis turim eiti pamatyti kautynes.

Atėjo sekantis rytas. Iš Teutonų aba
zo išjojo Konradas, gerai apsišarvavęs. 
Su juo išjojo pulkas jo draugų ir ginkla
nešių, kurie turėjo daugiau jiešmų, jeigu 
reikalinga butų.

Šiandien bus ne šiaip sau rungtynė, 
bet garbės ir atkeršto kova. Čia jau ei
nasi ir mirtis jeigu priešas neprisiims pa

žeminimo ir kaltės. Bet priešas bus tei
sus ir liks garbingas jeigu jis laimės, ne
žiūrint kaiji' nedoras jo darbas buvo.

Rogeras irgi jojo į paskirtą vietą, ir
gi gerai apsišarvavęs; jį sekė jo palydovai. 
Aikštėj buvo daugybė žmonių, nes žinojo 
kas dėsis. Ten taip pat buvo vietos pa
skirtos aukštiesiems teisėjams ir šiaip sve- 
svečiams. susėsti ir pažiūrėti.

Nors kituose rūbuose ir nepažystama 
vakarykštiems vyrams, kautynėn pribuvo 
ir ta moteriška. Ji šiandien buvo su dau
giau kuo: ją atlydėjo keli ritieriai, šalip 
tarnių.

Atėjus laikui stoti į kovą, teisėjas ap
sakė abiem ritieriam kovos taisykles, ku
rių jie turi laikytis.

Apie Rogerą štai kas galima pasaky
ti. Jis, apšauktas smarkuolis, pripratęs: 
prie Syrijos klimato, pilnai pasitikėjo sa
vimi, nes jau patyrė kad jo priešas' yra 
dar jaunas ir naujai atvykęs į karštą, ne
paprastą sau orą. Į tai savo viltis, dėjo,; 
nors matė kad Konradas yra kiek'.menkes
nis UŽ jį. c J M ,u. i

Šeirys stojo su> minčia atmokėti at
kakliam ir netvarkiam ritieriui už teisių 
paniekinimą, bet Rogeras išėjo su panieka 
ir kerštu ir pasiryžimu visais budais at- 
laikyt savo garbę kaipo nenugalimo ritie 
rio.

(Bus daugiau)

J. U O K I S 
i ir Svietas Juoksis 

sykiu su Tavimi

AUGYBĖ “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 neperdidelį skaičių šios nepaprastos leng
vos skaityti ir suprasti Visuotinos Istorijos ir šiuomi pasiūlome visuome
nei pasinaudoti proga. ‘

ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemes dėjoši ir yra užrėkor- 
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 knygą kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką mėtų.

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

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

6620 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Ekskursanto Nuotikie
(Feljetonas)

Amerikietis ponas Kva 
ka nusitaikstęs atvažia’ 
Lietuvon. Dolariai keln 
žemyn tempia. Užėjo Ka 
ne restoranan.

— Alaus, kavos, kept 
dešros, pyragaičių, žuvie 
silkių, ledų, duonos ir Li 
tuviško skilandžio, — p 
prašė ponas Kvarka.

— Dovanokit, ponas, ta 
sakant, neatminsiu visk 
Gal dar kartą pakartosi!

— Ką, aš čia tau praks 
bą laikysiu? Pasakiau 
daryk!

Tarnas nuėjo.
Prieš poną Kvarką sėd 

jo graži su žavinčiom bla' 
zdom blondinka.

— Kad ją dievai, — m 
no Kvarka. Ir noras ve 
gyt praėjo. — Kaip čia pi 
slinkus....

Galvos nereikėjo suki 
Panelė buvo dar karštėsi 
prie pono Kvarkos vakari 
nės negu ponas Kvarka pr 
jos blauzdų.

Panelė mirktelėjo.
—- Kad ją paibeliai.

Amerikoj taip drąsiai n 
daro, — mano paraudi 
Kvarka.

Panelė pradėjo slink 
arčiau. Kvarka išsidrąs
no.

— Panele, kaip matot 
man vienam čia begalo nu, 
bodu. Gal sutiktumėt p; 
dėt man vakarienę suna 
kinti?

— Sū mielu noru,'poną 
Aš jūsų laukiau jau trj 
dienos.

— Kad ją velniai. Iš ki 
ji mane pažysta? — pa
savęs klausia ponas Kva: 
ka.

Bet Kvarka su tuo sųt 
ko. Tegul bus taip.

—- Panelę, valgykit.! - 
ragina Kvarką.

— Ačiū. Aš norėčiau 1; 
biau baltosios, klebonišk 
— užgiedojo panelė.

*— O, šitą tai aš labi 
mėgstu. Aš ir atvažiava 
Lietuvon atsilaki!

Na ir lakė bonką po boi 
kos. Ponas Kvarka geri 
pasistiebdamas. Plikė v 
sunkėja. Nusilaką. Pas 
ramsčiuodamas atsistoj 
užsimoka ir išeina kartų s 
panele. Nuklibingiavo viei 
butin. Po stipraus valstj 
binės veikimo tuoj užmig

Panelės butą gudrios - 
poną Kvarką apčiupinėjo : 
jo kišęniai suplonėjo.

Rytą pabudęs žiuri paw 
lės nėra kišęniai prie šiai 
nu prisitraukę.

Policijai nesiskundė. Jų 
visi sužinos. Susikrapštf 
likusius dplarius užsimok 
jo už viešbutį ir išdundėj 
į savo kaimą pas giminė 
mintyse keikdamas gražii 
blauzdę Kauno panelę.

A. Argu

“DIRVOS” AGENTAS 
ANGLIJOJE

“Dirvos” agentas Anglijai ir šk 
tijai yra J. NAUJOKAITIS, per k 
rį galima užsisakyti prenumerat 

Adresas: J. NAUJOKAITIS
3 White’s Gardens, Star Pla< 
Planet St., Commercial Road, E.

London, England.



DIRVA

IŠ. PETRAIČIO PATY
RIME LIETUVOJE

žiavom su daugiau žiftgei- Miesto gatvės labai gra- 
duolių. Miesto namai ir žios ir lygios, tik kaip ku- 
kaizerio palociai kaipo se- rios persiauros, o kitos ii

Paskutinės dienos Lietuvoj
Rugp. 18 d. Šiandien va

žinėjau apie Pakuoni, ap
lankiau Bagdonienės ir Sta- 
siulevičienės seserį Guogių 
kaime ir įteikiau dovanų, 
vakare gryžau atgal Kau
nan.

Rugp. 19 d. Šiandien jau 
taisausi viską, kelionei atgal 
į Ameriką. Taigi teko nu
eiti visokiais reikalais į kai 
kurias valdiškas Įstaigas ir 
turėti reikalų su aukštais 
valdininkais. Aš rodos jau 
anksčiau minėjau kad Lie
tuvos policija ir visi ben-
drai valdžioje tarnautojai 
yra labai mandagus ir ma
lonus, tik pasitaiko nesusi
pratimų del jų prisilaiky
mo senos darbo sistemos. 
Dar Lietuvai reikia priimti 
moderniškesnę darbo siste
mą tai viskas butų labai 
nuosekliai \

Rugp. 20 d. Šiandien su
siėjau Kaune musų ekskur
santus Praną Sakalą ir A. 
Krakauskienę. Jie irgi sy
kiu gryžta. Šiandien pasi- 
rupinom Vokišką ir Fran- 
euzišką vizas, o rytoj išva
žiuosim į Berliną.

Rugp. 21. . šiandien kaip 
4:20 po pietų atsisveiki
nom su pažystamais Kaune 
ir su U. S. Lines atstovu 
p. Liutu, visi linkėjo mums 
geriausios kloties kelionė
je. P. Liūtas įdavė parvež
ti labas dienas Clevelandie- 
čiams savo pažystamiems.

Išvažiavom iš Kauno tik 
mes jtrys Clevelandiečiai, 
Sakalas, Krakauskienė ir 
aš.

Sekantį rytą apie 8 vai. 
• pasiekėm Berliną. Mus pa
sitiko stotyje U. S. Lines 

'agentas ir nugabeno į vieš
butį.

Turiu-primint kad Vokie
tijoj turbut yra kitas Die
vas. Lietuvoje beveik visi 
vaisiniai medžiai pereitą

žiemą iššalo, o Vokietijoj 
tai šakos lušta nuo vaisių 
ir visai mažai matosi me
džių išdžiuvusių. Matėsi 
ir keli kaimai, bet visai ne
panašus j Lietuvos kaimus, 
kur kaimas stovi atrodo lyg 
miestelis: trobos visos mu
rinės, stogai raudoni, net 
miela žiūrėt. Laukai taip
gi išmintingai sutvarkyti, 

j kur tik eina ežia tai visur 
japsodyta medžiais; keliai 
nors ir paprasčiausi butų 
ir tie abiem pusėm medžiais 
apsūdyti.

Tik turiu papeiki Vokie-

ni budinkai nedaro didelio
įspūdžio, bet parkai tai la
bai gražus ir švarus; ypa
tingai mieste švarumas, ga
tvės švarios. Tokio gatvių 
švarumo dar neteko kitur 
matyt.

Berline gyventojų skaito
ma apie penki milijonai, 
bet automobilių tai nėra 
nei dešimtos dalies kaip 
Clevelande, todėl tramva-

I

į jai daugiau pelno, nes pilni 
j pasažierių. Turi ir pože
minius tramvajus, turi li
niją kuri veža po septynis 
vagonus ir lekia kas ketu
rios minutes ir vis vagonai

čių nemandagų apsiėjimą: 
muitinėje Eitkūnuose užėjo 
senas (Vokietis žandaras, 
išvertė visų valizas iki dug
no ir jeigu tik rado ką nau
jų visi turėjo mokėt muitą. 
Krakauskienė turėjo nusi
pirkus laikrodėlį, turėjo 
mokėt virš dolario muito. 
Su mumis važiavo daug Žy
dų, juos visus labai knerki- 
no. Vienos Žydelkos pa
ėmė karolius, nusinešė į 
muitinę apkainuoti, trauki
nis 'pradėjo eiti ir karoliai 
liko greičiausia žandaro ki
šenių je. Apsieina labai ne
mandagiai, moteris net vi
sur išičupinėja, mat jieško 
brangių daiktų. Net ir pa
tys gelžkplio tarnautojai 
piktinasi tokiu darbu.

Rugp. 22 d. Šiandien pa
pusryčiavę tuoj ėjom ap
žiūrėt Berlino. Aš turėjau 
reikalų su American Ex
press Co., tai pirmiausia 
rūpėjo kaip bus galima su
rast nesukalbant Vokiškai. 
Net nustebau kad kur tik 
eini veik visur galima su
sikalbėk Angliškai. Vaikš
čiojom daug po krautuves 
ir niekur nebuvo vargo su 
kalba. Mat, Vokiškose mo
kyklose mokina Angliškai.

Tuoj po pietų suradę au
tobusą kuris vežioja apro- 
dyt miestą, sėdom ir išva-

į SERGANTI ŽMONES |
Ž KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ? 
t DYKAI APIE., SAVO NEGEROVES. X

Dr. Smedley, garsus Specialistas *
su 45 metų pasekmingu medikaliu ❖
patyrimu, naudoja naujausius Euro- t
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia <•
stebėtinas pasekme? gydyme visokių J
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- T 
gų ir kitokių su tuo bendrų. į

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 X 
išegzaminuoja. •?

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

? Dr. C. VV. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- 5
•f sos ligos yra išgydomos. * T
£ Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot į. 
❖ būtinai ateiti pas Dr.. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. *

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- £ 
silpnintus kūno organus. • , T

5* Viskas užlaikoma griežtoje naslaptyje, ir kainos žemos visiems. T 
i DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS t 
į 1040G Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland Ž 
**• Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4.— nuo 6 iki 8 vakare. T 
X Nedeldieninis nuo 10 iki 1. 4*X ?

Akrono Naujienos
perplačios. Kur gatvės pla
čios ten palikta ir platus ša
ligatviai, užtenka išnešt vi
są krautuvę ant šaligatvio. 
Kurie turi mažai prekių tai 
viską ir išneša laukan, o 
jei kurie ir neišneša visko 
ant šaligatvio tai viduje 
vistiek,biznio nedaro, krau-'į 
tuvės visai tuščios.

Karčiamos irgi visos ant 
šaligatvio: kėdės ir štalu- 
kai eilėmis sustatyti, žmo
nės sėdi ir gurkšnio ja. Čia 
taipgi labai daug matyt at
virai meilinantis ir bučiuo
jantis. Atskyrimui bučkių 
.mylimųjų nuo šeimyniškų,

pilni. Jeigu dar panaikin
tų dviračius tai tikrai tram
vajuose pasažierių netilptų, 
nes\ Berline matyt važinė
jant dviračiais daugiau ne
gu automobiliais.

Rugp. 23 d. Šį rytą kaip 
8 vak išvažiavom į tą gar
sų miestą Paryžių.

Nuo Berlino iki Belgijos 
rubežiaus ėmė 9 valandas 
laiko greitu ekspresu. Per 
Belgijos kampą pervažia
vom per tris valandas, o 
Francuzų ' žeme iki Pary
žiaus irgi tris valandas. \

Nuo Berlino į vakarus 
važiuojant laukai arba že
mė matėsi labai bloga, vien 
tik lekiantis smėlis, bet ja
vai tai labai puikus, nes 
Vokiečiai moka juos augint.

Įvažiavus į Belgiją tuoj 
matėsi skirtumas: mieste 
jau matyt nešvarumas, gat
vės' nešluotos, ir daug jų 
negrysta. Važiuojant per 
Belgiją išrodė kaip Penn- 
sylvanija, kalnuota, daug 
matyt fabrikų, o daugiau
sia geležinių ir daug/ang- 
liakasyklų, užtai viskas su
rukę.

Per Francuzijos dalį va
žiuojant buvo jau tamsu ir 
neteko pamatyt kaip ten at
rodė.

Paryžių pasiekėm 11:30 
vai.- vakare.

Rugp. 24 d. Paryžius tai 
ištikro didelis ir gražus 
miestas, nors ir nedaug te
ko jo matyt. Išryto- turė
jau savų reikalų apeiti kas- 
link kelionės, o po pietų tu
rėjau išlydėti į Cherbourgą 
Sakalą ir Krakauskienę, jie 
nenorėjo Paryžiuje gyvent 
ir važiavo tiesiog į laivo 
prieplauką.

Paryžiuje automobilių y- 
ra daug, bet apie pusė tai 
taksi, privatinių automobi
lių labai mažai, kadangi 
taksi važinėjimas labai pi
gus.

tai meilužiai bučiuojasi vie
ną kartą, ilgai ir karštai, o 
vyras su pačia -skirdamiesi 
bučiuojasi į abu .veidu. Tur
but pasaulyje nėra kito 
tokio miesto kaip Paryžius 
kur butų taip viešai prosti
tucija vedama. Net vieš
bučių kambariuose yra nu
rodoma tam tikri įstatymiš
ki reikalavimai.

Kitas vėl nešvarus daly
kas tai maisto produktų 
laikymas ant šaligatvių be 
jokio apsaugojimo nuo dul
kių arba musių. z Duonos 
sustatytos palei sieną kaip 
lazdos stačios. Čia duonos 
kepama labai ilgos, daugiau 
per sieksnį; kada iš keptu
vės veža, duoną tai kaip 
malkas sukrovę išilgai ve
žimo, ir visai neuždengia.

A. S. BARTkuŠ’į
Vienintelis Clevelande ^Lietuvis Artistas T

Fotografas X
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES f 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti *♦* 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį piri- * 
kt] spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- 4* 

no paprastai traukiamų fotografijų. J
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. V 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 4 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- *•’ 

tografijas visokių kitų traukimų. į
H97 E. 79th St. Cleveland į 

‘‘Studija su dviem parodos langais” į
— Telefonas Randolph 3535 — +

šis ir Tas
Pranas Rokas įstojo į Ak

rono universitetą mokytis 
inžinierystės. Jis yra pir
mutinis iš vietos Lietuvių 
šį universitetą lankąs. Jis 
yra gabus mokinis, baigė 
aukštesnę mokyklą su "atsi- 
žymėjimu. Doras vaikinas 
ir gražiai užsilaiko. Tėvai 
yra “Dirvos” skaitytojai; 
deda visas pastangas sutei-

i kti savo sunui naudingą 
| profesiją.

Ponios Sketrienės sūnūs 
išvažiavo į Pittsburgą, kur 

' lanko Carnegie universite- 
jtą jau antras metas. Jis 
I yra darbštus ir pavyzdin
gas vaikinas.

Pp. Bulevičiams garnys 
atnešė gražią dukterį. Bu- 
levičius buvo vargoninku 
vietos Lietuvių bažnyčioje 
kada dar ją Lietuviai val
dė. Keliautojas.
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Gražus Nauji
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©Relieve Coughs, Colds, 

Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

25?
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

KIEK KAINUOJA AUTO
MOBILIO UŽLAIKYMAS

Amerikos Motoristų or
ganizacija išskaitliavo kad 
1928 metais bendros auto
mobilio išlaikymo lėšos bu
vo $293, arba 28 nuošimčiai 
daugiau negu 1927 metais.

Aliejus ir gazolinas pa
ėmė $101 iš tos sumos; dar
bas (taisymai) .$82; dalių 
pakeitimas $55; gumai $34 
ir smulkmenos $21.

Bendra pasažierinių au
tomobilių kaina 1928 m. bu
vo $875; automobilis nusta
tyta laikyti septynis metus. 
Kas metai jo sunykimo ver- 
tė yra $125, ką sudėjus su 
išlaikymu pasidaro kas me
tai išlaidų $418.

Didelė dovana mokslui. 
Vokietijoje viena Amerikie 
tė turtuolė, kurios vardas 

. viešai neskelbiama,, pado
vanojo $1,080,000 Bad Nau
heim ligoninei pastūmė ji- 
mui širdies ligos gydymo 

I tyrinėjimų. Ji ten gydėsi.

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”
Au to i sts, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

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

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

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.
_ _ _ /$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip
New LOW) Autos Carried $6.50 and up

Fares ) $3-00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00rd. trip
I 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

©
©
©

^Delicious
C^ood

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

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY
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su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

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

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
'Laiškas ir vokas ... .5c 

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

(su prisįuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Galit užsi^akyt tiek laiš
kų kiek norit, pridedami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuoki!:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

©:
© 
© 
© 
©,

© 
© 
© 
© 
©, 
©, ©
©
©
©
©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

© 
© 
© 
©. © 
©©©©©©©©©©©©©

Jūsų Kaminas
ir

Jūsų Gazo Bilos
JEIGU jus šildot namą su gazo degintoju savo 

angliniame pečiuje tai be abejo kad 30 iki 40 
nuošimčių jūsų mėnesinių išlaidų gazo kompani- 
išmokama už tučiai nuėjusią šilumą per kaminą.

Sunaudoki! šitą išaikvojamą šilumą ir jūsų 
gazo lėšos bus žymiai mažesnės. Tas yra lengva. 
Tai yra su

SCIENTIFIC GAS ECONOMIZER.

Scientific Gas Economizer sudaro mažą in- 
vestmentą kuris moka didelius dividendus kės 
metai sumažintomis gazo bilomis, ir prie to duoda 
daugiau šilumos, ir ekstra šildymo galimybes.

Mes peržiūrėsime jūsų šildymo įrengimą ir iš
bandysime kiek šilumos nusiaikvoja, dykai. Ir 
tada raportuosim jums kiek galim sumažint jūsų 
gazo išlaidas ir kiek kainuos permainos įtaisymas. 
Patys galėsit apsispręsti toliau.

Viskas ką mes jums pasakysim bus paremta 
ant tikros inžinerijos, ir musų 20 metų patyrimo 
gazo šildyme. Nebus jokių priderysčių iš jūsų 
pusės už tai.

THE SCIENTIFIC HEATER COL
MAin 5456 2100-2200 Superior Viaduct

Išdirbėjai Gas Laundry Dryers, Gaš Heating Fur
naces, Gas Garage Heaters, ir Sientific 

Gas Economizer.

© 
© 
© 
©
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Kėdainiai , RICHMAN DARBININKAI VISI STOKHOLDERIAI
Kėdainių miestas stovi spaustuvę. Ten pagamin-

gražioj Nevėžio kranto ly- tas popieris būdavęs neblo

ŽINIOS
Daugelyje vietų rengia

ma galvijų prieauglio ver
šiukų ir telyčaičių parodos. 
Į parodas priimami veršiai 
tik laikomų galvijų kontro
lės priežiūroj esamų kar
vių. Parodose rengiama ir 
karvių melžimo konkursai.

Karosas, buvęs “Eltos” 
tarnautojas, už bendradar
biavimą Lenkams ir pleč- 
kaitininkams tapo nubaus
tas mirties bausme, kurią 
Prezidentas pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos.

Gryžo iš Belgijos baigę 
aukštuoisius karo mokslus 
Kapitonas Steponaitis, bai
gęs aukštąją generalio šta
bo akademiją, ir Kapitonas 
Černius, baigęs karo inži
neriją.

Pagal Lenkų suskaityraą 
Vilnius dabar turi 194,000 
gyventojų. Pirm karo tu
rėjo per 200,000 gyventojų.

Iš kalėjimo, kur buvo nu
teisti iki gyvos galvos, pa
leisti politiški nusikaltėliai, 
Dr. J. Pajaujis, vyr. Įeit. 
Tornau ir stud. Kauneckas,

norėjo nuvert dabartinę 
vyriausybę, bet buvę sugau
ti ir nuteisti sušaudymui, 
bet bausmė pakeista.

Kaune, j Lietuvos univer
sitetą padavė prašymus įs
tojimui 519 naujų studentų.

Kaune, Rugsėjo 1 d. ties 
kalėjimu komunistai mėgi
no suruošti demonstraciją. 
Policija apsupus suėmė 33 
vaikėzus, daugiausia Žydu
kus (net 28 buvo Žydai). 
Tarp suimtų 14 moterų vi
sos Žydelkaitės. Pas vieną 
Žydelkaitę rasta raudona 
vėliava su komunistiniais, 
obalsiais.

gumoj. Jo pradžia kaip ir

“L.K. ’

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

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

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

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio .“Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės”* 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

P. Muliolis

! PAKLIUVO UŽ LAIŠKŲ 
NAIKINIMĄ

Svėdasai, Rokiškio ap.— 
1 Svėdasų pašto laiškų vežė

jas pakliuvo už atplėšinėji- 
mą Amerikoniškų laiškų, 
išėmimą pinigų ir laiškų 
sunaikinimą. Padarius kra
tą rasta pas jį vienas čekis 
iš . Afrikos siųstas vertėje 
150 litų. Tada jis prisipa
žino sunaikinęs tos dienos 
laiškus, įmetęs nuo tilto j 
Šventąją upę. Jis jau sėdi 
kalėjime kelios savaitės ir 
bus teisiamas.

Darant Svėdasų Varto
tojų b-vės krautuvėj revi
ziją pereitais metais rasta 
trukumas 10,000 litų..' Pa
traukta atsakomybėn kasie-, 
rius ir tarnautojai.' Vargu- 
ką iš jų gaus.

Svėdasuose turime jau 5 
metai sąžiningą ir tvarkiu 
gą nuovados’ milicijos pa 
dėjėją Sabanskį, kuris la
bai prideramai apsieina su 
piliečiais. Tokiam žmogui 
priderėtų gauti aukštesnė 
vieta.

Taipgi turime geros šir
dies kleboną, kuris rūpinas 
beturčiais, biednus numiru
sius palaidoja dykai, atlie
ka visas apeigas be užmo- 
kesnio.

Kitą sykį aprašysiu pla
čiai apie Svėdasus.

Svetadingelis.

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

t

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, 
Rusai draugai kreipdamiesi 
rėš teisingą patarnavimų.

tu-

3800 VYRU IR MOTERŲ YRA SAVININKAIS DAUGIAU NEGU 
$7,500,000.00 VERTĖS AKCIJŲ

gas. Spaustuvėj buvo span-
i daugelio kitų miestų mažai 

težinoma.
Senuose raštuose sako

ma kad 14-to amžiau vidu
ryje Nevėžio pakrantėj įsi
kūręs mažas žvejų kaime
lis. To paties amžiaus an
troj pusėj i žygiavę tuo ke
liu kur dabar stovi Kėdai
niai, kryžeiviai nemini to 
miesto savo užrašuose. Ma-j 
tyt dar tuomet ten buvo 
visai menka sodyba. Pa
čioj pabaigoj 14-to amžiaus 
kryžeiviai ant kairiojo Ne
vėžio kranto pradėjo staty
ti bažnyčią ir pradžioj 15- 
to amžiaus ją pabaigė. Ji 
pastatyta stambių raudonų 
plytų, gotiško stiliaus, 
bažnyčia yra rusis, o iš 
rusies einąs į Nevėžį 
vas, tik jo anga dabar 
mūryta. Kadangi bažnyčia 
buvo pastatyta tarp Lietu
vių tuomet garbinusių savo 
dievus tai turbut ten buvo 
ir pilis. Kai dabar žiuri tai 
ir pati bažnyčia primena 
pilį.

Iki 15-to amžiaus pabai- 
kos Kėdainiai priklausė di
džiam Lietuvos kunigaikš
čiui, o iki 17-to a-mž. pra
džiai Lietuvos didikų Kiš
kų giminei. Kiškams val
dant Kėdainiai jau' buvo ge
rokai padidėję.

Tačiau tikri Kėdainių 
■miesto kūrėjai buvo Rad
vilai, kuriems' iš Kiškų Kė
dainiai atiteko pačioj 17-to 
amžiaus pradžioj.

Pirmutinis Radvilų gi
minės Kėdainių valdovas. 
Kristupas, leido Kėdainiuo
se visiems laisvai apsigy
venti, .pareiškęs kad tie ku
rie panorės iš miesto išsi
kelti nenustos turto nuosa
vybės teisių. Ta privilegi
ja pasinaudoję, ėmė plauk
ti į Kėdainius ne tik čiabu
viai, bet ir svetimšaliai.

17-me amžiuje, del tiky
binių ginčų j Lietuvą atsi
bastė daug Škotų, nemažai 
jų teko Kėdainiams. Tame 
pat šimtmetyj ten daugiau 
įsikuria Vokiečių, Švedų. 
Holandų, Žydų. Gyvento 
jams daugėjant, daugėjo 
trobos, krautuvės, amatai ii 
viskas

Tie gyventojai turėjo į- 
vairių tikybų, todėl Radvi
lams padedant įsikūrė ir 
daug maldyklų, , \

Mums žinoma kad Rad- 
buvo dideli reforma- 
skelbėjai Lietuvoje 

Kėdainiai, jiems vai- 
buvo tapę reformaci-

kitkas.

Nito tų 
pradėjo,

Po 
tok 
ur- 
už-

vilai 
i cijos 

todėl 
dant, 
jos centru. Reformatai bu
vo paėmę katalikų bažny
čią; ir tik ilgainiui katali- 

I kams pavyko ją atsiimti.
Taip pat 18-to amžiaus 

Į pradžioj buvo Įkurta mo- 
Į kykla su dideliu knygynu. 
Ę Kiek vėliau ta mokykla bu- 
: vo pavadinta šviesiąją gim- 
;| naąija. Ta gimnazija su 
į pertraukomis veikė iki 1865 
i metiu Gimnazijoj kartais 
i būdavo kėli šimtai mokinių 
H ir nemaža, gerų mokytojų.

Atgavus nepriklausomybę, 
1919 metais gimnazija bu- 
vo vėl atidaryta ir 1925 iii. 

[šventė 300 metų sukaktu- 
Ives-

_______ _l Be to visa, Radvilai buvo
laikyk kada bus reikalingaj pOpieilO fablikėlį ii
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| Serganti Vyrai ir Moterys
Iš priežasties daugybės sergančiu žmonių pasinaudoji- 

Ę mo mano $10.000 X-RAY EGZAMINAVIMU už $1.00, 
: tą patarnavimą tęsiu ir toliau;
: MĮ Aš gydau visas chroniškas ir keblias Ii-
- “as vyr1 T moterų su geromis pasekmė-
: mis.š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, 'Už-
■ fNDftiSFitrKleistas žaizdas. Silpnumą,' Nervų Iširimą,
: f Galvoskatldi, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne-
■ • yEėŽTy gerumus, Aiiertiią, Lumbago, ■ Skaudų ir
: J Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis.

: Sunkiose Kraujo ii- Odos Ligose, aš naudoju Prof.
: EHRLICH’O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują
: ir analizuoji! šlapumą'.

sdinama ir Lietuviškų kny- 
gu-

Kuomet miestas išaugo., 
gatvės buvo išgrystos ak
menimis, pastatyta rotušės 
rūmai, kurių bokšte mušęs 
laikrodis. Mieste buvus ad
ministracija, kuri buvo su
tvarkyta tam tikrais Įsta
tymais. Kaip matom, Rad
vilams valdant Kėdainiai 
tapo tikrai Europiškas mie
stas.

Tačiau Kėdainiai nėra iš
vengę bendrų krašto nelai
mių. Du kartu juos buvo- 
apsiautę Švedai. Taip pat 
buvo atėję Rtišai. 
puolimų krašte
siausti badas ir maras, nud 
ko gyventojai -žymiai su
mažėjo. Matė Kėdainiai ir 
gaisrų.

Dabar Kėdainiai yra ap
skrities miestas. Turi ne
maža gyventojų, keletą įs
taigų. Ypatingai pažymė
tina dvaro sodynas ir rū
mai, kokių sunku rasti ir 
didelėse valstybėse. Vaik
ščioji tamsiomis sodo alėjo
mis, vaizdai keičias vienas 
po kito, spindi didingi rū
mai blizgančiam tvenkinio 
paviršyj. Grožėjies ir ne
gali atsigrožėti. -'Dabar rū
muose įsteigta mokytojų 
seminarija.

Mieste auginama nema
ža daržovių, kurios paten
ka į Kauno rinką ir mažes
nius miestus. Yiią taip, pat 
ir vištų ūkis,, ’kukame yra 
gana gerų veislinių vištų.

Susisiekimas su. Kaunu 
geležinkeliu labai, patogus.

Pereitais metais Kėdai- į 
niai kaip - ir visa 
Lietuva nukentėjo; nuo ne^ 
derliaus, bet dabar atsi
griebia. . Vytas.

Nuo Red: šiš Kėdainių 
aprašymas yra kelintas iš- 
eilės Lietuvos miestų ir 
miestelių aprašymas, uz ką 
“Dirva” turi paskyrus ra- 
šėjams dovanas. Kiekvie
nas kas aprašys vieno ku
rio miesto istoriją ir kaip 
jis dabar išrodo, gaus do
vanai metams “Dirvą” sau 
arba bent kam nurodys.

Laikas šitokiems miestų 
aprašymams neapribotas, 
galima rašyti dabar ir ka
da vėliau. Rašytojas turi 
būti daugiau apsipažinęs su 
rašyba, tai viskas.

.Savo aprašymus siųskite 
“Diryos” Redakciją, .

6820 Superior, ąve. 
Cleveland, O. U. S. A.

= Tuktančiai vyrų ir moterų išgydyti mano moderniš- 
= ku metodu. Ką padariau jiems tą noriai padarysiu ir 
E jums. Ateikit ir pasitarki t su manim nuodugniai 
= -savo ligą savoj kalboj. —_ 
f KOMI SLAPTOJE.

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

— Ofiso valandos: 9:20 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.

~ Mes kalbame Lietuviškai.
SllllllllllUIIIIIILISsikirPk Sit» ir

__  apie
VISI PASITARIMAI UžLAl-
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RICHMAN’S DODŽIOJI SIUVYKLA CLEVELANDE, OHIO

NATHAN G. RICHMAN 
Tarybos Pirmininkas

CHARLES L. RICHMAN 
Prezidentas

Pirmas ir didžiausias įspūdis ko
kį gauna atsilankęs svečias į The 
Richman Brothers Co. i . ........
rūbų siuvykląjj Clevelande, ,_ ____
kad visi nariai šios plačios siuvimo 
organizacijos ~ '
gerus rubus, 
savo darbą.

Ir kuomet 
.čia įdirbantis 
panijos dalininkas, dalinantis pelnu 
ir atsakomybe prieš publikų, lengva 
suprasti 1 Rodei visudse dčpartmen- 
tuose per visą.' dirbtuvę viešpatauja 
puiki sutarmė ir draugingo veikimo 
dvasia.

Pirmutinis išdalinimas kompanijos 
akcijų, darbininkams buvo 1920 me- 

. tais, už žemiau negu biržos kainą, 
ŠiąUrėS I lengvu išsimokejįmu. Padidėjant. jų 

’vertybei, specialiais dividendais, 
dviem padalinimais akcijų po 
darbininkai, šalip viršininkų ir di
rektorių, iki Gegužės mėnesio, 1929 
metų, jau buvo savininkais $7,500,- 
000.00 vertės akciją. Tuo laiku, ta
pei padaryta ketvirtas išdalinimas 
ir jiems leista užsirašyti dar ant 
50,000 akcijų, už kainą kuri sutau
pė jiems $4,00b,000.00, lyginant su 
jų kaina biržoje.

Kas metai, abi Richman dirbtuvės 
užsirado savaitei laiko Liepos mė
nesį ir dviem savaitėm Kalėdų lai
ku, kas duoda darbininkams "pasilsio 
su užmokėjimu. Kompanija patyrė 
kjsSiti ....Į__ ;
pasitenkinimą darbininkų duoda ge
resnes pasekmes ir išnašumą, i 
to darbo gerumą.

Atsidaro Broadway 
Subatoj, Rugsėjo 21 d.,

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pąsinaudokit 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

Koatas 
šilkinė

išprosyt i.......,...........1.50
Rudeniniai Siutai

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

I1ENRY C. RICHMAN 
Sekretorius ir Kasierius

durys Richman’s trečios krautuvės, 
5716 Broadway, Clevelande. Tai bus 
išviso 40 krautuvių pačios kompa
nijos užlaikomų 38 svarbiausiuose 
miestuose.

Visi rubai gaminami Richman 
siuvyklose parsiduoda tiesiog iš dir
btuves planu per tas krautuves, ir 
užsakymais - paštu, nes užlaikomi 
visose šalies dalyse pardavimo at
stovui.

Dirbtuvės Garsios Pasaulyje 
The Richman Brothers Co. Užlai

ko ir' operuoja dvi milžiniškas siu
vyklas, Viena Clevelande, kita Ld- 
rain, Ohio. Clevėlando siuvykla ži
noma kaipo didžiausia pasaulyje, ir 
sykiu garsi savo . idea Išmis darbo 
aplinkybėmis ir modernišku įrengi- 

imu. Ji užima dviejų blokų žemės 
. - plotą, turi penkiolika akrų dirbimo 
. ’I plotą, dienos šviesa iš visų pusių, ir 

atsakančiai ventiliuojama.
1916 metais, ši dirbtuvė apdova

nota brunzos lentele per Cleveland 
Chamber of Commerce, kaipo ge
riausia įrengta Clevelande dirbtuvė. 
Nuo to, dar dabudavota trys dideli 
priedai ir dabar budavdjama ket
virtas.

Richman’s 50 Metų Sukaktuvės
Nors šis biznis ištikro buvo pra

dėtas Portsmouth, Ohio, 76 metai at- 
ou UO...VOOJ....O. —.... «... « gal, Per Henry Richman, tėvą trijų
kad “šis”Tnvestmentas’‘F sveikata-’*ir brolių kurie dabar kompaniją vai- 

......  ........................... . I do, bet Clevelande- buvo įsteigta, 
prie kaipo nauja organizacija, 1879 me

tais. Nuo tada Richman’s Rūbų is
torija buvo rašoma vienu romantiš- 

Krautuve ku skyrium po kito. Iš labai mažos 
atsidaro pradžios, šis biznis išaugo į milž’-

milžinišką 
, yra tai

ne. tik žino kaip sinti 
bet ir tikrai mėgsta

patiria kad kiekvienas 
darbininkas yra kom-

I nišką, nes buvo paremtas rimtais 
biznio pamatais ir nusistatymu tei-

I singo apsiėjimo su publika ir dar- 
bininkais.

Rūšies Gerumas Saugojama
Nors Richman tikslas yra didelės 

I produkcijos ir pardavimo, vienok to 
i nesivaroma siekti paaukaujant rū

šies gerumą.
'Grynos ' vilnos materijos perka

ma didelėmis daugybėmis už grynus 
pinigus, ir suvirs 4,0.00,000 jardų, ^su- 

' naūdbjani£ kas! 'metai. Kiekvienas 
jardas, išbandomas materijos stipru
mui, Spalvų gerumui, if kad būtų 
liuosas nuo plušimo.

Visa materija ir vidurinė medega 
į naudojama drapanose esti iškalno 
sutraukiama, taip kad po pasiuvimo 
rubai negali susitraukti.

Kirpėjai, sekdami atsakančiaūsius 
pavyzdžius prirengtus mūsų pačių 
piešėjų department©, iškerpa 30. iki 
40 siutų antsyk. Elektra varomi 
peiliai, su netikėtinai aštriomis aš- 

Į menimis, naudojama tam tikslui, ir 
I retai kada teiškrypsta vos iki 1/64 
| dalies nuo originalio pavyzdžio. Gė- 
j riaūsiaš kirpėjas, naudodamas ran
kines žirkles ir kirpdamas vieną siu
tą antsyk vargu galėtų taip atsakan
čiai iškirpti.

Per visą Richman dirbtuvę, rankų 
darbininkai ir mašinų operatoriai 
parodo nepaprastą savo išsilavini
mą ir sumanumą. Kiekvienas ro-' 
dos žiuri i -savo yaptingą darbą ko
kį atlieka, ne kaipo į užduotį, bet 
kaipo į savo prisidėjimą prie paten
kinimo kiekvieno pirkėjo. Neš jie, 
po teisybei, dirba sau ir yra patys 

' ant savęs ponai.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA 
IŠ LIETUVOS:

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

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

6820

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
tėvus, vaikus (iki 21 
metų amžiaus).

“DIRVA”
Superior Ave. Cleveland, O.

Harley Davidson Sales 
3628 Prospect Ave.

Sekmadienio rytais 
Atdara vakarais ir

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, III.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Avė.

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

CHAS. STONIS

patenTaI
Co.

Prospect 2420.' ‘

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALISE! PERKRAUSTYTOJ;!!

Perkraustome visokias mašinas, bankinės šėpas ir kitus 
. sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiuheiąm.
3400 Et. Clair Ave. CJeveland, O.

Apsaugokit Savo Idėjas 
Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie savo išradi
mą, klauskit patarimų. 
Reikalaukit “Pi-oof of Invention”, 

knygele siunčiama dykai.

Rėgistruojam Trade-Mai’ks
Teisingas ypatiškas patarnavimas. 
. Įsteigta—Su Trisdešimts Metų 

Patyrimu

E. E. VROOMAN & C0.
195 Atlaš Bldg;.

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



D I R V A8

Kas Girdėt Clevekmcie-Apielinkese į
KOMUNISTŲ KRIMINA- 

liškAs ŠMEIŽTAS

i i 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 į;
“Vilnies” 312 num. tilpo 

vieno vietinio padaužos, J. 
Rąsto, aprašymas apie ma
ne po vardu “Katalikiškai

LIETUVIŲ SALĖS 
BAZARAS

Ateinantį nedėldienį pra
sidės Lietuvių Salės Ben-

Jurgis Kuzas sugryžo. 
Rugsėjo 14 d. parvažiavo 
atgal į Clevelandą žinomas 
veikėjas, Jurgis Kuzas, po 
trijų mėnesių pasiviešėji- _ . - . .
mo Lietuvoje.. Jo tėviškė .droves antras pietinis Ba- 
yra Dzūkijoje, Avižieniuo- zaias Lietuvių salėje, nuo 
se, Seirijų parapijos, Aly-13 valandos po pietų. Bus so
taus apsk. Gryžo atgal per lr VJS_°^,1<? islaipiėjimai.

Pasitarnavo”. Kadangi tie 
raudoni lapai netalpino pa
siteisinimų net savo geriau-' 

,a. šių rėmėjų ir skaitytojų ka-i 
Darželio -1U0S apšmeižia tie pa-

Cherbourgą “George Wa
shington” laivu. Pakeliu 
buvo sustojęs Berline ir; 
Paryžiuje.

Lietuvoje turėjo puikius 
įspūdžius, plačiai apvažinė
jo,. daug matė ir patyrė ko
kis dabar Lietuvoje gyveni
mas. Viskas pasisekė lai
mingai, be jokių bėdų ir ne
smagumų.

Keletas Clevelandiečių, 
kurie išvažiavo su “Dirvos” 

' ekskursija dar ir dabar te
bevieši Lietuvoje. Jr Kuzas 
važiavo pora savaičių ank
sčiau, Gegužės 25 d.

Daugybė biznierių sudo- 
vanojo daug puikių dalykų 
laimėjimui ir atsilankiusie
ji galės naudingų daiktų iš
laimėt!, o tuo sykiu parems 
ir salę, kuriai reikalinga 
parama. Salė yra musų vi* 
so kultūriško judėjimo cen
tras. visų, pažiūrų žmonės 
randa joje pastogę, pasilin
ksminimą, pasigerėjimą vi
su kuo kas tik geriausio 
musų gyvenime yra. j* 
kit ir dabar, ir lankykitės 
ne vieną vakarą, bet ištisą, 
savaitę, nes Bazaras baig
sis tiktai Rugsėjo 29 dieną, 
kitą nedėldienį.

Lietuvių Darželio mitin
gas bus penktadienį, Spa
lių 4 d., nuo 8 vai. vakare, 
Lietuvių salėje, kur bus ga-| 
lutinai išrinkta Daižcllv .v . .-v. , , ,
Komitetas. Reikalinga kad d‘iUZ0®> ^ai žinau kad netal-. 
ateitų draugijų rinkti at- Pins . mail0> noriu ■ 1-Arioi a™,,™'»er Dirvą” paaiškinti da-į 

lyką ir parodyti kaip pa-' 
daužos pasigriebę mano gi-1 
minietę, Makauskienę, kuri:

stovai, todėl draugijos ku
rios tam darbui pritaria 
prašomos išrinkti pora ai
tris atstovus, tirikamus na- v -■ 
rius, kurie galėtu dalyvauti uz ° P111 lį ęav0 P1R1g’l,; - - - • - - - įnori pasinauldoti.

Apie lą juarzeų iueavm-1 Jonas Makauskas užsi- 
nas jau privalo žinoti. Jau P11186 aptomobihu^ užlėkęs į 
buvo plačiai rašyta ir kas traJnYaJ’r’ ^ano ™°.na yraj 
norėjo žino kame dalykas.^0 teta, ir Makauskai gyve- 
Miestas duoda parke skly- no Trn,Rn 11131
pą žemės, duos daržininkus 
darbą atlikti ir sutvarkyti, 
už tai nereikės nei cento

Atei-'mokėti, viskas kas reiks tai 
įsigyti vieną ar daugiau

Darželio kūrimo darbe.
Apie tą Darželį kiekvie-i

ids pasitarnavo ir kokiam! 
Žydui advokatui, kuris iš' 
našlės paėmė kelis desėtkus! 
dolarių (nes ji turi pinigų),! 
o advokatas už suradimą 
gero “kostumerio” padau-. 
žai davė pusę ką iš jos pa.-i 
ėmė.

Matydamas kad Makaus-I 
kienė mane taip įtaria, aš' 
su ja irgi pasielgiau biznie-' 
riškai: nuvykau pas grabo- 
rių ir pasaldau kad atsiim
tų iš jos pinigus už vyro 
laidotuves, ir pasiėmiau sau, 
prideramą rendą, nes man|

SPORTAS GANSONAS SUGRYŽO
Keletui dienų apsistojo Člevelande 

ristikas Gansonas. Per kelias pas
taras savaites turėjo daug imtynių 
pietinėse valstijose.

Jaunuoliai atmeta komu
nistus. (Vietinė SLA. 339- 
ta jaunuolių kuopa pereitą 
susirinkimą Rugsėjo 10 d. 
beveik vienbalsiai atmetė 
komunistų (centristų aba
zo) pasiulijimą ir prisipla- 
kimą veikti išvien su jais. 
Mat, aną susirinkimą minė
tų “istų” šulai atnešė gra
žiai • suvyniotą pasiulijimą 
jaunuoliams prisidėti prie 
jų neva “dailės darbo”, ir 
nesant susirinkime žymes
niems nariams nekurie bu
vo nutarę su visa kuopa 
prisidėti. Bet kada paaiš
kėjo kad tame yra tiktai 
sląstai pasigauti ir sukom
promituoti jaunuolių kuo
pą ir sukelt joje nesusipra
timus, pereitame susirinki
me' jaunuoliai perkalbėję tą 
klausimą nutarė ne tik at
mest komunistų kvietimą, 
bet dar vienas narys, Lei- 
kauskas, pareiškė kad dau
giau .kuopa visai neturi įsi
leisti tokių išlaukinių sveti
mų politikierių.

Jaunuoliai, kaip tai kuo
pos pirmininkė p-lė A. Gri- 
giutė ir žymesni nariai, J. 
Kajackas, Brazauskas, visi 
Leikąuskai ir kiti, kurie 

. stovėjo už atųietimą šio 
bolševikų “blyno”, užsitar
nauja nę tik garbės bet ir 
padėkos visų gerų S.L.A. 
narių, kurių interesas yra 

• musų organizacija ir jos 
gerovė. SLA. Narys.

SLA. 14-ta kuopa ruošia 
didelį vakarą, po Kalėdų 
statys x scenoje didelį isto
rišką K._S. Karpavičiaus 
veikalą “Birutė ir Kupre*

valstijoje pereituOhio 
nedėldienį automobilių ne
laimėse 
ypatų, 
sta.

užmušta, vienuolika 
Dešimts kitų sužei-

valstijos medikalioOhio 
egzaminavimo taryba išda
vė 18,377 leidimus gydyto
jams ir chirurgams per sa
vo 33 metus gyvavimo, nuo 
to kai dabartiniai medika- 
1‘ąi įstatymai inėjo galėn.

Tiktai 589, aplikantai • ne- 
gavo leidimų, visą tą laiką. 
Atimta leidimai 86 gydyto* 
jams. i ’ .

Unija patraukta teisman. 
Budavotojų organizacija iŠį* 
kėlė bylą prieš du unijcįs 
skyrius kurie dirbo prie bų£ 
davojimo naujos gėlžkehaį 
stoties. Tai yra 
šinų operatoriai.

garo mąR 
Būdavai

Mokyklų lėšos. Cuyaho
ga apskrityje mokyklos per 
metą iki Birželio 30 d. iš
mokėjo $32,216,271. Moky
tojų algoms išėjo $13,175,- 
210, kita likus dalis išleista 
smulkesniems reikalams.

Nori išvengt streiko. Te
atrų savininkai atsisakė at- 
naujint sutartį su pagelbi- 
ninkais darbininkais sceno-
je. nes jie esą nereikalingi 
įi i dus “kalbančias filmas”. 
Delėi tokio pasielgimo su 
anais grąsina streiku filmų 
mašinų operatoriai. Teat
rų savininkai iškėlė teisme 
bylą prieš operatorių uniją 
reikalaudami uždraudimo 
operatoriams streikuoti.

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

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

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

antrašą:
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave.

no musų namuose. .Bet jie 
prigulėjo prie komunistu, 
užtai kapinėse padaužos rė
žė “darbininkiškus” pamok
slus vienas po kitam pasi
mainydami. Mat, nujautė! piEVii viena al utuiiridu -i n v t • i i i

garsiausių Lietuvių kultu- kad Yellon\s b.uvo apgaus-Į 
ros nešėjų stovyla ir pasta- ^as.ni.r moteris gaus apie; 
tyti tame darželyje, kad jis ■ Ku™§ai neina jei- 
atsižymėtų savo Lietuvis- zrn?£UE? biednas, nėjo ir| 
kurnu. Kadangi stovylos ir | 
kiti įdomesni dalykai turės Į 
būti atgabenta iš LL...... 
tam tikslui reikės biskį pi-Į 
nigų, ir geriau kad juos su-] 
keltume iš visuomenės, ta-j 
da Darželis bus musų visų Į 
ir atmintis ant visados;

Žydai ir Vokiečiai jau tą 
turi, rengia ir 
ir mes Lietuviai rimtai pa
sidarbuokime.

- • i komunistai.
tai“ turėsl.Po j^dotuvių 1 kelint-?| 
t - t „(dieną Makauskiene gavo is 
- • ■ • •' | apdraudos kompanijos tūk

stantį doleriu. Aš, žinoda- 
' mas kad našlei su vaiku
čiais tų oinigų neužteks vi
sam amžiui -ir reikės prašy- 

j ti pagalbos mieste, patariau 
'•Titos1 tautos?!J°s čekl Pasjdėti

' f IVI o Irmia Inanna \ xrav»rliivo (Makauskienės) vardu, 
kad miesto, valdžia nepatir
tų jog turis pinigų. Bet če- 

t. j j u j j- i i-- ! tu jog turi, pinigų. Bet ji Piadeda budavoti kaleji- nenorėjo čekio dėti, sako iš 
mą Šią savaitę pradėta jo suseks> ir nor§o.gauti 
kasti žeme pamatams n^ įrynais pinigais. Taigi če- 
jO' apskrities kalėjimo ir ?• -•* • , • ■
teismo f namo. ■ Kalėjimas 
bus budavojamas ant Pay
ne .avė.-ir E. 19th st.,-greta 
dabartinės. policijos stoties.

ii Angliškos kalbos pamo
kos. Miesto mokyklų tary
ba-.įsteigia dykai - pamokų 
klesas dienos laiku mote
rims ateivėms kurios nori 
pasimokyti rašyt ir skaity
ti Angliškai. Lietuvėms pa
togios vietos yra šios:
• St. Clair Library, kur 
pamokos bus pirmadienį ir 
trečiadienį nuo 1 iki 3 poJBuaavoi li eciduienj nuo i iki o pu 

tojai reikalauja, $350,000} pietų.
nuostolių atlyginimo, ką*| East 79th St. Library, 
dangi unija neteisėtai s$ į.antradienį ir ketvirtadienį 
streikavus sulaikė milijonų (po pietų.
dolarių darbus. t j ------------

Streiko priežasties neži^ Moterų Pilieęių Klubas! 
nojo nei . vietos unijos skys j pradeda, savo susirinkimus 
rių viršininkai, jie gavo įsą* j r sekantis susirinkimas at- 
kymą is centro Bostone n* gibus pirmadienio vakare,! 
pereitą savaitę sulaikė są-j RUgSėjo 23 d., Onos Mihe- 
vo darbininkus nuo darbo. | ]jchienės namuose, 1200 Ad-

Subadė moterį. Policija 
rado gatvėje peiliu subady
tą į daugelį vietų sužeistu 
moterį, Rose Simko, 22 m., 
nuo 3128 Bailey avė. Jieš- 
ko jos vyro, su kuriuo jj 
yra pasimetus ir negyvena 
sykiu. Jo prašoma, mote
ris su kūdikiu buvo atsi
lankius jo namuose, kur jis
norėjo su ja susitaikyt, bet 
dar labiau susibarė; ir kįif 
da jis puolėsi ją badyti ji 
išbėgo į gatvę, palikdama 
kūdikį. Po to vyras pasi
šalino.

Lankėsi svečias. Pirma
dienį buvo užsukęs “Dirvo
je” geras tautietis, Jonas 
Korf, iš Syracuse, N. Y,, 
gryždamas iš pasivažinėji
mų po Ohio valstiją, jis 
yra “Dirvos” skaitytojas ir 
prenumeruoja knygas. Ki
tados gyveno Člevelande 
keletą metų.

Člevelande lankosi ir or
ganizuoja. siuvėjus į uniją 
atstovai iš New Yorko, nuo 
International Ladies Gar
ment Workers Union. Prię 
moteriškų rūbų siuvimo čia 
dirba daug Lietuvių.

dison rd. Narės ir norin
čios prisidėti bei norinčios 
patapti Amerikos pilietė
mis prašomos dalyvauti.

Pas Mikėnus lankėsi biz
nierius iš Thomas, W. Va., 
Kazys Milkintas. Iš čia p. 
Milkintas išvažiavo į Gary, 
Ind., aplankyti savo gimi
nių.

buvo skolingi už gyvenimą 
ma.no namuose. Taip vis
kas ir baigėsi.

Norėjau kaipo giminei 
padaryt gero, bet ji paklau
sė padaužų, kurie apspitę 
pasidarys sau gero iš jos 
nelaimės.

Kiek girdėti, raudoni .pa
daužos dabar sukasi apie 
nelaimingą, našlę ir pradės 
siūlyt už likusius pinigus 
pirkti “Vilnies” Šerų.

Jeigu komunistų padau
žos dar mane šmeižš, turė
siu teismo keliu pareika
laut Makauskienės pasiaiš- 
kint ar su jos žinia komu
nistų spauda mane šmeižia 
ir ar ji žino kad tas viskas 
apie mane rašoma. Su pa
daužomis nesiskaitysiu, nes 
jie pasislėpę ir bijo pasiro
dyt, bet per ją pačią pama
tysim ant kiek teisingi tie 
padaužų rašinėjimai.

Pranas Samuolis,

j Ką Sako Tommy Loughran 
apie savo prieš Šarkį

Tommy Loughran, pusiau- 
sunkaus svorio čampionas, ku
ris savo tą klesą apleido ir įs
tojo Į suriki tįsius, yra geras 
sporto rašytojas. Jis rašo:

Man pasitaikė laimė kad Vo

SONNENBERG PASITRAUKS
Los Angeles, Cal. — čia ruošia

ma imtynės čampiono Gus Sonnen
berg su Joe Stecher. Sonnenberg 
sako apleis imtynes kada, pralaimės 
čampionata. Jis ir be to netinka
mas būti čampionu, nes atsisako ei
ti imtis su geresniais vyrais.
New Yorko ir Pennsylvanijos vals
tijos jo nepripažysta čampionu už 
atsisakymų imtis su visais.

Tos dvi valstijos čampionata pri
skiria Georgei Shikattui, Prūsų Lie
tuviui.

kį reikėjo iškeisti į pinigus.
Nuėjau su ja į Lietuvišką 

banką, paprašiau .jai kaipo 
liudininką^,, jog čekis ,yra 
jos, ir bankas išdavė pini
gais vjsą tūkstantį dolarių 
Ten buvo liudininkai ir ma
tė, o padaužos rašo kad aš Į 
čekį- padėjau savo; .vardų.

Padavęs, pinigus-; sakau: 
nešk, pasidėk į kokį nori; 
banką, ir žinok sau viena 
Jai artimiausias bankas bu
vo ant E..?9th st- taigi ten 
ją ;savo automobiliu nuve- 
riPV. Makauskienė inėjo i 
banką ir bijo dėt pinigus, 
atsisėdo ir nežino ko lau- 

! kia. Sako, gali sužinot kas 
, kad aš turiu pinigų, iki vis- 
I kas apsiramins padėk dėde 
savo vardu. Jos. prašomas 
ir gero linkėdamas, norėda
mas kad jai liktų visas tūk
stantis, kad nei graborius 
nei niekas iš tų nieko ne
gautų iki neateis kiti ap- 
draudos pinigai, sutikau 
palaikyt banke savo vardu, 
o jai išdaviau raštelį, liudy- 
mą jog priėmiau tūkstantį 
dolarių, nes pamaniau kad 
ir man gali atsitikt tokia 
nelaimė kaip jos vyrui, kas 
jai pinigus atiduos.

Rodos yiskas buvo gerai', 
bet. tą vakarą pas ją atsi
lankė padaužos draugučiai 
ir ji išsišneko kad pavedė

Vaikai Mėgsta šitą Naują 
Vidurių Liuosuotoją.

Labai skanus! Bet dar dau
giau, paliuosuoja vidurius švel
niu, normaliu budu, be skausmo 
ar žnaibymų. Neaps^lpriina po 
naudojimo. Nepriverčia papročio. 
Turi savyje beskoni phenolphtha
lein, kurį užrašo gydytojai, nau
doja ligoninės. Motinos visur • lą- 
bai patenkintos su Faid-Lax. Ge
riausias visai šeimynai. Faid- 
Lax parduoda ir garantuoja

Hershey’s Drug Store 
7043 Superior Ave.

Kas Kenčia Užkietėjimą 
Vidurių

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, 
baltų liežuvį, .silpnų širdį, nemigę, 
ir anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, 
nepaisant kad nuo senai vartojate 
visokias piles ir druskas bei įvairias 
gyduoles, prisiųskite savo adresų, o 
gausit dykai išbandymų ir nurody
mus kokios iš to ligos paeina. - Ven- 
trola ir dvi kitos gyduolės daugelį 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra
šykit tokiu- adresu)\ - — - 4 (40) 

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box'117 Plainsville, Pa.

i man pinigus palaikyti. Na 
, ar manot jiems patiko kad 
Į be jų pagalbos moteris ap
siėjo? Tuoj ėmė kalbėt kad 
j pinigai žuvo, kad tu jų ne
matysi daugiau, bėgk pas 
advokatą ir reikalauk kad 
dėdė atiduotų....

Moteris jiems patikėjo ir 
ant rytojaus atbėgus rei- 

I kalauja, pinigų. Nenorėda
mas būti atsakomybėje už 

| svetimą čekį paklausiau 
i Lietuvių banko ar jau ga
vo už tą čekį pinigus. At
sakė kad ne. Tuo tarpu 
padaužų įšnekėtas advoka
tas patelefonavo Lietuvių 
bankui irgi gavo tą pat at
sakymą. Palaukiau kada 
Lietuvių bankas gaus pini
gus ir tada Makauskienei 
atidaviau jos pinigus, atsi
imdamas jai duotą rašteli.

Taigi, komunistų padau-

Į , I
VIETINIAMS 1 

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

dai. I
Į____________Į

PARDAVIMAI

7413 MEDROSE AVĖ.
Parsiduoda dviejų šeimynų namai, 
puikiame stovyje, Lietuvių kaimy- 
nyšteje; arti karų linijų ir niokyi<- 
lų. Tik pusvalandis į miestų. Par
duoda savininkas viršuje paduotu 
antrašu. Tel. Penn. 2227-R.

I kietis Sehmeling suspenduotas, 
taigi aš gaunu proga stoti prieš 
Šarkį. Tą proga, atėjo nelauk
tai, nes aš turėjau sumušti dar 
vieną savo iššaukėją, o tuo 
tarpu vis ėjo kalbos kad Šarkis

i mušis su Smėlingu. Bet viskas 
išėjo mano pusėn. Aš maniau 
visu laiku jog aš esu vertas 
gauti progos muštis su čampio
nu, delei mano praeitų pasižy
mėjimų. šmeling, del savo pa
našumo į Dėmpsey, įgavo pro- 
moterių palinkimą ir publikos 
akį, Jis sumušė tik du vyru— 
Risko ir Paulino; bet jie buvo 
jau virš metai pirm to labai 
sudaužyti. Nesakau tai paže
minimui Smėlingo, bet sakau 
faktus. Šmeling turi didelės 
galimyibcs, bet jos neišvysty
tos.

Šarkis tapo pirmaeiliu nuo 
| to kaip buvo suporuotas su 
Į Dempsiu. Nors šis jį sumušė 
ginčijamu smūgiu į uždraustą 

| vietą, bet tas nepakenkė Šar
kio vardui. Kuomet Tunney ap
leido kumštynes Šarkis paliko 
vienatinis iš visų kokie buvo 
bandę prie čampiono dasigauti. 
. Mano nujautimas yra kad aš 
turiu būti viršesnis už Šarkį. 
Tas Bostopietis pasidarė daug 
pinigų, turi gražią šeimyną ir 
puikų namą. Noras laimėti pas 
ji nėra toks didelis kaip kita
dos, buvo. Tas-jau matėsi tūlas 
laikas i atgal. -

Aš jau per keletą metu turiu 
prieš akis, čampionato; tikslą, 
Aš turiu' didžiausi pasitikėjimą 
ir -niekas pasaulyje manęs ne
sulaikys.

KOMARAS VĖL LAIMĖJO^
Philadelphia. Pa. — Imtynėse per

eitą savaitę Komaras turėjo imty
nes su George Hills, 230 svarų vy-‘ 
ru, kurį pagulei e į 17 minu tų taip 
vadinamu meškos suspaudimu.

Hans Steinke ėmėsi su Joe Bo- 
ganz. Steinke laimėjo.

čia ėmėsi irSKarolis Požėla, apie 
jį vietos SDorto rašytojai štai ka’p 
sako: Požėla nepasirodė tokiu kokio, 
iš jo tikėjosi žiūrėtojai, kaip jis pa
sirodė pereitą žiema. Jis neįstengė 
parodyt savo vikrumų kokius paro
dė pereitų žiemų. Jis priešą pagul
dę į 31 minutą.

Požėla su tuo pačiu ėmėsi Cleve- 
lando piknike pora savaičių atgal, su 
tuo pačiu ėmėsi Philadelphijoj ir su 
tuo pačiu už kelių dienų ėmėsi 
Brooklyne, ir visur ji paguldo.

MAROTTOS IMTYNĖS
Antradienio vakare Cleveland© au

ditorijoj Marotta surengė imtynes, 
kuriose ėmėsi Jack Sherry su James 
įstok, laimėjo Sherry.

Joe Rogaski su Duyamottc, lai
mėjo pirmasis.

Mike Joyce pralaimėjo prieš Har
baugh. Pirmoj poroj ritosi du ma
žesni.

DUNCAN ŠOKIKĖS MIESTO 
AUDITORIJOJ

Pragarsėjusios pasaulyje Isadoros 
Duncan šokikės, išlavintos pačios 
tos talentuotos Isadoros. atsilankys 
Člevelande Lapkričio 3 d. pasirody
mui miesto auditorijos Muzikos Sa
lėj.

Duncan šokikės, dabar po vado
vyste Irmos Duncan, vienos iš Isa
doros augytinių dukterų, tik ką už
baigė pasekmingą sezoną Maskvoj, 
buvo nustojusios Londone, Paryžiu
je ir kitose Europos sostinėse. Jos 
zAinerikoje pradeda pasirodydamos 
Carnegie Hall, New Yorke, Spalių 
6 d.
• šymet jų trupėje yra1 vienuolika 
narių.

Duncan šokikės nuolat duoda ki
tokį programą ir visada žingeidų. 
j oš turi pagrindu klasiška muzika 
Čhopino,1 Schuberto, Schumanno ir 
Čaikovskio ir prie to pridėta daug 
naujų Rusiškų- šokių kurie sukėlė 
furorų laike jų pasirodymo Europos 
miestuose.

MINKŠTŲ GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
Parsiduoda graži krautuvė, arti Lie
tuvių bažnyčios ir salės, tinka ge
ram Lietuviui vesti bizni. Saldai- 
nės, cigarai ir minkšti gėrimai.

6700 SUPERIOR AVE.

PARDUOS AR MAINYS
2701 Detroit avė. 17 metų įsteig

tas biznis cigarų, saldainių ir deli
katesų krautuvė. Garantuoja $50.0 
ipvait’.nių ineigų, renda pigi. Ma- 
tykit Zimerman, ' 1406 E.‘ 105th St 
ir klauskit smulkmenų. (41)

BARGENAS
E. 78th arti Wade Park avė., di 

delis puikus namas, vieškambaris 
per visų priešakį, didelis valgomas 
kambarys ir virtuvė, 5 dideli mieg- 
kambariai viršuje. Sleitų stogas ir 
kietmedžio grindys, maudynė, furna- 
sas. LotAs 40x112, dvigubas gara
džius. Puiki vieta užlaikymui kam
bariu iš nuomavimams. $6700 išsi- 
mokėjimui. GARFIELD 4715R.

Parsiduoda namas
Puikus pepkių kambarių namus 

ant Naumann avė.. End’d Village 
Parsiduos lengvomis išlygomis at
sakantiems žmonėms. (39)

C. ERROLL JONES
20250 So. Lake Shore Blvd.

KEnmore 2504-R.

PARSIDUODA
7018 Broadway, 20 metų įgyven

dinta cigarų, saldainių ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, arti prie didelio 
teatro. $500 savaitinių ineigų Ga 
rantuojama. Matykit Zimerman— 
1406 Ė. 105th st. * (40)

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

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

Kas Neturi Darbo?
Jaunas ar senas, iš vyrų ar mo

terų, tie kurie jau negauna darbo 
dirbtuvėse ir kitur, jeigu paklausite 
per laiškų įdėdami' už 2c štampą 
gausite pilna paaiškinimų. (39) 

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117 
Plainsville, Pa.

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

! A. RŪKAS
Į1380 E. 62 St. Chicago, III..
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LIETUVIŲ SALES
OBAZARAS
Cleveland© Lietuviai, supraskit savo pareigą

Šiais rr.etais Clcvelarido Liet. Draugysčių Salės Ben
drovė rengia savo antrą riietinį BAiZARĄ, ir atsišau
kia į geros1 valios Lietuvius kad kiekvienas kuris1 tik 
gali prisidėtų šiame darbe, ir lankytųsi skaitlingai, 
Bazare, nes šiame Bazare bus daug visokių naudin
gų daiktų išlaimė.įimas.

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

LIETUVIŲ SALĖJE.
Taigi atsiminkite kad jus remdami šį Bazarą remia
te patys savo reikalą, nes jeigu mes nesirūpinsime 
apie tolesnį palaikymą musų vardo Člevelande tai 
neilgai t egalėsiihe džiaugtis ir tuo ką iki šiolei esa
mo ig.lje, nes užlaikymas, tokios salės kaip yra musų 
Lietuviška Salė reikia turėti nemažai iškaščių, o 
pačios ineigos kiek jų šiuomi tarpu1 atsiranda yra 
menkos ir sunku jomis verstis. Todėl esame priver
sti jieškoti kitokių būdų kad butų galima palaikyti 
tą brangią Lietuviams įstaigą.

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

Kviečia Salės Bendrovės Direktoriai.

Turiu gerą farmą mainais j 
namą Člevelande, arba parduo
siu lengvu išsimokė j imu, su 4 
n uos. ant likusios sumos. 
Kreipkitės 671-2 Wade Park av. 
Cleveland. Tel. Pęnn. 1481

PARSIDUODA NAMAS
Didelis pavienis, moderniškas, vi

sai gerame stovyje, 4 dideli miegi 
kambariai antram aukšte ir 3 tre
čiame; kietmedžio grindys; lotas 40 
per 150; muro garadžius su žilumo. 
10219 YALE aye., Glenville 0414

NAMAS UŽ $5,600
6 dideli kambariai, maudynė, ga

radžius, kaip nauja; randasi 12709 
IOWA AVĖ. 3 gatvės šiaurčn nuo 
St. Clair. Turi būti parduota šitj. 
savaitę. Naudokitės proga.

KARŠTOS IR, ŠALTOS 

SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energijų ir su
keikia sveikatų. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai į 1243 Payne avė. arti E. 12

PRANEŠIMAS
Pranešu gerb. Lietuviams 

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

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

C. PAKELTIS
8121 Sowinski Ave. Cleveland.


