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RS KABINETAS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užmušta 23 darbininkai.
Vokietijoj, St. Charles an-

Žinios iš Kauno pranešė 
kad Rugsėjo 19 d. atsista
tydino Ministeris Pirminin-
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gliakasyklos nelaimėj per- kas prof. Voldemaras, 
eitą savaitę užmušta 23 an-.žinią patvirtina paskutinis 
gliakasiai ir 23 kiti sužei- pranešimas iš Lietuvos Pa- 

siuntinybės Washingtone, 
kuri paduoda sąstatą naujo 
Ministeriu Kabineto.

Prof. Voldemaras buvo 
Lietuvos Premjeru nuo to 
garsaus perversmo Gruo
džio 17 d., 1926 metais, ka
da prašalinta Liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžia 
kaipo partiviška ir nežiu-

šta.

Gaisras kasykloje. Bel
laire, O. — Powhatan ang- 
liakasykloj netoli čia, kilo 
gaisras, kuriame žuvo vie
nas darbininkas ir keli kiti 
sužeista. Kasykloj pradė
ta budavoti siena užtroški- 
nimui ugnies.

Elizabethton, Tenn. — 
Dviejose audinyčiose agita
toriai norėjo išvesti darbi- 

-ninkus į streiką, bet naktį- - 
niai ir dieniniai darbinin
kai didele dauguma balsų 
abiejose dirbtuvėse streiką 
atmetė.

Maskvos carai nusprendė 
kad nereikia Rusijos muži
kams sekmadienių, dabar 
nutarė ir panaikino Kalė
dų šventę. Sykiu panaikin
ta ir visos kitos religiškos 
šventės.

Visi Rusijos proletary o- 
šiai Kalėdų dieną dirbs, o 
tos dienos pelnas eis į val

džios iždą, nevą dirbtuvių 
statymui, pirkimui trakto
rių ir tt.

Laukų mužikai turi duo-
Lietuvos Pasiuntinybė tokios dienos naudą — 

Amerikai Rugsėjo 24 pra-jpien& grūdus ir tt. — irgi 
neša sekančiai: tam tikslui.

Eitos Pranešimu, Minis-j Jeigu sovietų carai tuos 
teris Pirmininkas Tūbelis Į pinigus ką išmoka užsie- 
patiekė Respublikos Prezi
dentui naujo Ministeriu Ka
bineto sąrašą, kurį Prezi
dentas patvirtino:

TŪBELIS bus Ministeris
Pirmininkas, Finansų Mi
nisteris ir Užsienių Inte
rim ;

PULK. VARIAKOJIS —
rinti liaudies ir valstybės j prasto Apsaugos Ministe- 
gerovės.

Prof. Voldemaras rezig-l 
snavo sugryžęs ii 
ir išdavęs savo raportą iš 
Tautų Sąjungos posėdžių.

| ris;
INŽ. VYT. VILEIŠIS —

Geneves' Susisiekimo Ministeris;
Kitas ministerijas , palie 
i vesti tie patys.

niuose padaužoms komuni
stams neva už pasižadėji
mų nuverst kapitalizmo su
naudotų pirkimui traktorių 
ir statymui dirbtuvių, ne
reikėtų savo darbininkus 
taip smaugti. Amerikoje 
darbininkai jau daug dirba 
po 5 dienas i savaitę, bet 
komunistai Amerika nepa
tenkinti ; nori turbut kad 
čia dirbtų po 7 dienas j sa
vaitę, kaip Rusijoj.

SAKO WASHINGTO- 
NAS “ŠLAPIAS”

Washington. — Senato
rius Howell viešai pareiš
kė kad Amerikos sostinė 
net varva nuo “šlapumo” 
ir prezidentas Hoover ne
gali sulaikyti degtinės plą- 
tinimo. Prezidentas krei-, 
pėsi į senatorių prašyda
mas pristatyti visus jo įro
dymus ir sako tuoj busią 
slaptas degtinės platinimas 
sulaikytas. Prezidentas sa
ko lengvai galima priverst 
prohibicijos viršininkus su
žiūrėti tą dalyką pagrąsi- 
nant prašalinimu iš vietų 
jeigu nežiūrės savo parei
gu.

SOVIETAI LAIKYS KA- 
RIUMENĘ PRIE CHI- 

NŲ SIENOS
Maskva. — Komisaras 

Rykov karštoje kalboje pa
reiškė jog sovietai laikys 
savo armiją prie Mandžu- 
rijos rubežiaus per žiemą, 
kuri bus gatava kiekvienu 
pašaukimu. Bet, pasakė jis. 
mes nesiimsim karingo vei
kimo jeigu tik bus galima 
ramiai susitaikyt.

APIE PLEČKAIČIO 
SUĖMIMĄ

(Iš “Lietuvos Keleivio” Klaipėdoj)

New Philadelphia. — Čia 
buvo sustreikavę Roswell 
šafto angliakasiai reikalau
dami 1917 metais nustaty
tos mokesties. Bet šią šą- 
vait vėl sugryžo dirbti, ne
užbaigus derybas del mo
kesčių.

GERI METAI
Finansieriai sako kad ši? 

1929 metai 'bus žinomi kai 
po rekordiniai prekybos 
metai, iki galo šių metų bus 
pasiekta aukštos skaitlinės 
apivartoje ir pelnuose. Pa
čiame gale metų dar bus 
padaryta nauji aukšti re
kordai gamyboje, transpor- 
tacijoje ir biznyje.

Plieno industrija eina su
lyginamai labai gerai ir ne
simato greito nupuolimo.

Didieji gelžkeliai šymet 
per pirmų pusmeti turėjo 
ineigų trečdaliu daugiau 
negu tuo pat laiku pernai.

Nužudė mergaitę. Port 
Angeles, Wash. — Už pa- 
skundimą jo, 16 metų vai
kas nušovė 13 metų mer
gaitę, po ko pats irgi pęrsi- 
šovė.

45 RUSAI UŽMUŠTA
Sverdlovsk, Rusija. — 60 

mylit) atstu nuo Viatkos, 
gelžkelio nelaimėje užmuš
ta 45 Rusai pasažieriai ir 
26 sužeista.

30 PRIGĖRĖ
Meksikoje, Pacifiko pa

kraštyje apvirtus motori
niam laivui prigėrė 30 ypa
tų.

Prof. Voldemaras iki šio
lei valdė šias ministerijas; 
apart ministerio pirmininko I tą ministeriją ves toliau, sy- 
pareigų: Užsienio Reikalų i kiu turėdamas tris vietas, 
Ministeriją ir Krašto Ap
saugos Ministeriją.

Prof. Voldemaras savo 
tautai tarnavimo laiku pa
sirodė sumanus ir drąsus 
jos reikalų gynėjas. Jis bu
vo kaulas gerklėje net pa
čiai Tautų Sąjungai, kurios 
narių dalis pataikavo Len
kijai. Per beveik tris me
tus dalyvaudamas Tautų 
Sąjungos posėdžiuose nuo
lat atkreipė Į save domę vi
so pasaulio spaudos.

Laike Voldemaro atsira
do Plečkaitininkai, kurie, su 
pačiu Plečkaičiu priešaky
je, norėjo parduoti Lietuvą 
Lenkijai ir patį Voldemarą 
nužudyti, bet vis nepavyko, 
laimė taip lėmė kad pakliu
vo pats Plečkaitis, o Lietu
va išliko neužgrobta ir Vol
demaras gyvas. Taigi jis 
dabar pasilsės. Ar pasitrau
kė del nesusipratimų su ki-l 
tais ar savanoriai matysi
me kai ateis Lietuvos laik
raščiai. Tuo tarpu turime 
pripažinti kad jam 
reikalinga pasilsio.

Jo vietininkas, p. 
lis, yra iš jo paties 
terių kabineto, kas reiškia 
jog darbas bus po senovei 
varomas tomis pačiomis vė
žėmis ir pirmoj vietoj sto
vės tautos reikalai. 

¥ ¥ ¥
Žiniomis iš Kauno, Tau

tų Sąjungos posėdyje Ge- 
nevoje Voldemaras buvo iš
rinktas į politinę įr nusi
ginklavimo komisijas.

Juozas Tūbelis iki šiol 
buvo Finansų Ministeriu ir

kaip turėjo prof. Voldema
ras, tik kitokias.

Pirmesnėmis žiniomis, jis 
buvo manoma kviesti į Lie
tuvos Banko valdytojo vie
tą, iš kurios prof. Jurgutis 
tapo atleistas. Tada Finan
sų Ministeriją butų paėmęs 
vesti pats Voldemaras.

Lietuvos Banko valdyto
ju galiau paskirta Jonas 
Vileišis.

Juozas Tūbelis gimė 1882 
metais Rokiškio apskrityje. 
Aukštąjį mokslą baigė 1908'? 
metais Rygos politechnikos!. 
institute.

1918 m. pargryžęs iš 
sijos dirbo laikraščių 
dakcijose ir . tveriantis 
tuvos valdžiai buvo Žemės 
Ūkio ir Valstybės Turtų 
Ministeris, paskiau švieti
mo Ministeris. Po to tu
rėjo kelių kitų ministeriu 
vietas.

Ru-

POPIEŽIUS UŽBAIGĖ 
“ŽĖLABAS”

Roma. — Rugsėjo 20 die
ną, pirmą sykį po 59 metų, 
Vatikane nebuvo “žėlabos”, 
iš priežasties susitaikymo 
Italijos valdžios su Vatika
nu. 1870 metais, Rugsėjo 
20 dieną, Italijos kariume- 
nė kanuole išmušė sienoje, 
skylę ir kareiviai inėję pa
darė galą popiežiaus žemiš
kai galybei, palikdami tik 
bažnyčios reikalais rūpin
tis., Nuo tt) laiko prasidėjo 
Italijos moderniška politiš
ka valstybė ir visa Italija 
kas metai šventė Rugsėjo 
20 kaipo tautišką šventę.

Vatikanas gi tą dieną už-, 
jjsidarydavo langus ir duris 

I ir popiežius neįsileisdavo 
jokit) lankytojų. Dabar tą 

I “žėlabą” panaikino.

VAGYSTĖ NEPAVYKO
New York. — Vienos fir

mos pasiuntinis, 18 metų 
vaikinas, nešė į banką įvai
rių bondsų $512,000 vertės 
Jis su bondsais dingo, bet 
vėliau atsirado ir papasako
jo kad jis buvo užpuolikų 
pagrobtas ir bondsai atim
ta. Po ilgų klausinėjimų 
vaikinas prisipažino kad jis 
su kitu vyru sužiniai tuos 
bondsus apvertė savo nau
dai.

Lie-

labai

Tube- 
minis-

KAIP “SOVIETŲ ŽEMEI” 
EINASI

Komunistai tik liežuviais 
smarkus, daugiau niekuo. 
Jau apie du mėnesiai kaip 
iš Maskvos išskrido lėktu
vas užvardintas “Sovietų 
Žemė”,;, per Sibirą ir Alas
ka į New Yorką. Tas lėk
tuvas ir po šiai dienai dar 
pusę kelio nepadarė. Pas- 
kutinu-laiku jis radosi sa
lose netoli Alaskos.

Kitas ir pėkščias butų jau 
į New Yorką atėjęs per to
ki ilgą laiką.

SUGRYŽO “LAVONAS”
Alma, Neb. — John Bar

tells, 79 metų, sugryžo į sa
vo senovės vietas, nors 20 
metų atgal jo lavoną palai
dojo ir net kapuose stovi 
pažymė su jo vardu.

Jis paliko savą šeimyną 
1901 metais ir dingo. Po 
8 metų laukuose rasta lavo
nas, kuri jo pati pripažino 
už savo vyro. Taip ir pa
laidota svetimas lavonas.

Dar rado kelis žmones 
kurie jį pažino ir apsakė 
apie jo “laidotuves”.

SAKO 130 UŽMUŠTA
Vera Cruz, Meksika. — 

Laikraščių pranešimais, 23 
d. Rugsėjo, laike miesto val
dybos rinkimo, įvairiuose 
susirėmimuose tarp prie
šingų partijų palaikytojų 
užmušta 130 ypatų. Tikras 
skaičius nepatirta.

VARŽYS POŽEMINIUS 
AGITATORIUS

Washington. — Iškilus 
aikštėn kad laivų budavoji- 
mo firmos laikė apmoka
mus požeminius agitatorius 
ir prišnekę to jus, kurie varė 
Suv. Valstijų kongrese pro
pagandą už didelį karišką 
laivyną, slampinėdami po 
kongreso rūmų karidorius, 
valdžia pasiryžo imti visų 
priemonių tuos apmokamus 
agentus prašalinti ir užkir
sti kelią panašiems darbams 
kitokiuose klausimuose.

Pradėjus tyrinėti propa
gandisto Shearer veikimą 
kongreso karidoriuose ir 
Genevoj už palaikymą di
delių kariškų laivynų, iš
ėjo aikštėn tiek nešvarumo 
kad senatas paskyrė komi
tetą . galutinam išmėžimui 
iš karidorių visų propagan
distų, gausiai apmokamų 
tam tikrų interesų už savo 

[ sugabią agitaciją tarp se
nato ir atstovų buto narių.

PRIE JŲ RASTA GINK
LAI, GRANATOS,

ŠOVINIAI
Klaipėda, Rugsėjo 6 d. 

— Ties Stalupėnais Vokie
čių policija sugavo girioje 
prie Kazubiškių, netoli Sta
lupėnų, Lietuvių pabėgėlių 
Lenkijoj vadą Plečkaitį ir 
penkis jo sėbrus. Pas su
imtuosius rasta du šautu
vai, 8 revolveriai, 10 ranki
nių granatų, 6 sunkios bom
bos ir daug amunicijos.

Suimtieji aiškinosi kad 
jie jau du metai kaip iš Lie
tuvos išėję ir dabar norėję 
savo namiškius aplankyti. 
Bet suimtieji ir atrasti prie 
jų ginklai bei medega rodė 
jog jie rengėsi kuriam nors 
dideliam užpuolimui. Spė
ta jau išsykio kad jie lau
kė to laiko kada ministeris 
pirmininkas Voldemaras iš 
Genevos gryš, kad užpulti 
traukinį.

Apart vado Plečkaičio su
imti dar šie: Daukša, Pili
pavičius, Kreisenko, Žemai
tis ir Zelenka.

Suimtieji tapo surakyti ir 
nugabenti į Stalupėnų ka
lėjimą.

Sugavimas Vokiečius 
nustebino

Išpradžios lyg ir nenore 
ta tikėti kad tarp suimtėjų 
butų kuris nors iš jų Pleč
kaitis. Bet jau Stalupėnuo
se išaiškinta jog ištikro jis 
yra Plečkaitis, kas buvo 
matyti iš jo paso ir atrastų 
laiškų. Drauge prie suim
tųjų rasta ir atsišaukimo 
lapeliai, kuriuose raginama 
nuversti dabartinė Lietu
vos vyriausybė. Tardymuo
se suimtieji laikėsi visi vie
no tvirtinimo, buk jie no
rėję savo gentis Lietuvoje 
atlankyti. Kai del didelio 
apsiginklavimo, tai jie pa 
reiškė kad buk už jų suga
vimą yra paskirta dideli pi
nigai, taigi jie tuos. gink
lus turėjo apsigynimui.

Kaip pranešama iš Ka
raliaučiaus, suimtuosius gal 
apkaltins Vokiečių vyriau
sybė. Visą dalyką paėmė 
į rankas Isrutės apygardos 
teismo vyriausias valstybės 
gynėjas. Tuo tarpu jau ii 
suimtieji atgabenti į Isru

kaltinami už turėjimą slap
tai sprogstamos medegos.

Vokiečių nuomonė
Vokiečių laikraščiai Pleč

kaičio ir jo sėbrų suėmimą 
skaito labai svarbiu įvy
kiu, turinčiu net didelės 
tarptautiškos vertės. Vo
kiečių laikraščiai apgaili 
kad taip ramiame Rytų 
Prūsų kampelyje norėta iš
pildyti toks bjaurus darbas 
prieš draugiškus kaimynus. 
Džiaugiasi kad pasisekė ne
naudėlius taip sulaikyti ir 
tuomi įrodyta didelis Lie
tuvai ir jos vyriausybei pa
tarnavimas. Pažymi taip
gi kad nors dar nėra tik
rai žinoma kaip j tą suėmi
mą Lietuvoje žiūrima, vis 
dėlto abiejų valstybių inte
resai reikalauja apsisaugo
ti nuo panašių nešvarių ele
mentų.

Kaip jie sugauti
Rugsėjo 4 d. prieš pietus- 

vienas laukuose dirbęs ūki
ninkas . - pastebėjo, kad iš 
miškelio tarp Mehlkehmen 
ir Kassuben išėjo plentu še
ši vyrai. Kai jis daugiau 
ėmė žvalgytis jie pasitrau
kė vėl į mišką. Ūkininkui 
pasirodė įtartina, jis sušau
kė eigulius (miško sargus), 
kurie miškelį apsupo ir 
tuos šešis vyrus suėmė.

Jie sieną perėjo naktį į 
3 Rugsėjo prie Szittkeh- 
men. Jie išpradžios pradė
jo išsisukinėti, tačiau del 
rastų ginklų suriestas, pa
ganau Plečkaitis davėsi pa
žinti. Plečkaitis sakėsi no
rėjęs į Lietuvą prie gimi
nių, jo penki draugai j Ar
gentiną. Ginklai tikrai bu
vo Lenkiški.

Vienas Vokiečių laikraš
tis duodamas smulkų apra
šymą Plečkaičio istorijos, 
pažymėjo kad Plečkaičio 
žvaigždė jau nusileidžia. 
Paskutiniu" laiku Plečkaitis 
buvęs Vilniuje šoferiu.

Reikalauja išduoti
Pagal žinių iš Katino, a- 

pie sugavimą tuoj pranešta 
prof. Voldemarui į Geneva. 
Lietuvos vyriausybė užpra
šė Vokietijos Plečkaitį ir 
jo sėbrus išduoti, kądangi 
dalykas eina ne apie politi
ką,' o apie kriminali nusi-

tęs kalėjimą. Kiek yra pa-1 kaitimą.
tirta, jie pirmiausia, bus j (Tąsa ant 7-to pusi.)

CUNARD LINIJA LIETUVON

šeši užmušta. Monroe, 
Mnch. — Automobiliui va
žiuojant per gelžkelio bė
gius užlėkęs traukinis už
mušė šešias ypatas.

Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New ♦ 
Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų | 
BĘRENGARIA AQUITANIA MAURETANIA | 

Yorko į Kauną $203 ir bran-| 
giau. Atskiri kambariai, er-l 
dvi vieta, geras naminis val-| 
gis, mandagus patarnavimas. I 
Del kitų informacijų klaus-J 
kite bile Cunard Agento, ar-1 
ha rašykit pas: i

1022 Chester Ave. Į
Clei eland, Ohio į

o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva? 
kertės j abudu galu iš New

Į CUNARD LINE
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Korespondencijos DAYTON
KRUVINI NUOTI-

KIAI GASTONIJOJ
PITTSBURGH, PA.

Komunistai tuoj Pitts- 
burgą valdys. Komunistų 
partija praneša kad šiais 
rinkimais į miešto, valdybų 
stato šiuos savo kandida
tus: ant majoro Emmett -P:< 
Bush; miesto kontroliaus 
Parthenia Hills; miesto ta- 
rybon net penkis kandida
tus; taipgi turi kandidatus 
j kitas miesto ir apskrities 
vietas. Taigi, kada bus iš
rinkti šie kandidatai komu
nistai Pittsburgą turės sa
vo rankose. Balsavimai bus 
už poros mėnesių.

Viskas ko reikia tai kad 
už juos kas nors balsuotų, 
bet tokių paikų labai ma
žai randasi.

nų viščiukų buvo 10 nuoš. 
daugiau negu buvo pereitų 
metų.

Menama kad šį rudenį 
jaunų vištų mėsai tjus di
delis reikalavimas.

Republikonų nominacijos. 
Pereitų savaitę Republiko
nų partijos nominacijose i 
miesto majoro vietų laimė
jo dabartinis majoras C. 
H. Kline gaudamas 25;000 
balsų daugiau už sekantį 
po jo kandidatų. Su juo 
laimėjo ir keli kiti jo šali
ninkai į kitas miesto ad
ministracijos vietas.

Kaip pieno ūkininkai ap
gaudinėjami. Pieno ūkinin
kai apgaudinėjami suklas- 
tavimais jų pieno riebumo 
ir visuomet nedamokami 
.pagal jų pieno vertės. Mies
to pieninės priima pienų iš 
ūkininkų ir sprendžia pie
no vertę pagal nustatytos 
Babcock pieno Riebumo tai-; 
syklės. Bet priėmėjai visa
da užrašuose sumažina pie
no tikrų riebumų, tokiu bu- 
du ūkininkams visada ne- 
damoka. Prasidėjo tyrinė
jimas. Už tokį klastavimą 
valstijos įstatymu nustaty
ta bausmė nuo $100 iki 
$1,000 arba 9 mėnesiai ka
lėjimo.

PRASIDĖJO TEISMAS 
UŽ ŽUDYSTĘ

Šių savaitę prasidėjo teis
mas trijų buvusių privati
nių kompanijos policijantų, 
apkaltintų nužudyme perei
tų žiemų ukininko-anglia- 
kasio iš Tyre, Jono Bar- 
koskio. (Valstijos proseku- 
torius reikalauja tiems vy
rams mirties bausmės. Jie 
yra: Walter J. Lyster, bu
vęs anglies ir geležies kom
panijos policijos leitenan
tas, ir du policijantai, Ha
rold P. Watt§ ir Pranas Šla
pikas. ’

Kaltinamųjų gynėjai pri
rodinėja kad Barkoskis pir
miau užpuolė vienų polici
jantų, Watts, kuris ginda
masis jį mirtinai sužeidė. 
Šlapikas ir Lyster prie Bia- 
loskio sužeidimo niekuo ne- 

| prisidėję.
Liudininkai prieš kaltina

muosius tvirtina kad Bar
koskis, sunkiai dirbus ūki
ninkas, kuris žiemos laiku' 
eidavd dirbti į kasyklas sa
vo pragyvenimui, niekuo 
nebuvo prasižengęs, tik su
pykino tuos policijantus sa
vo įsimaišymu į jų pešty
nes, nes jie buvę girti.

Kaltinamieji iki šiol sė
dėjo kalėjime, Rugsėjo 23 
di atvežti į teismo namų?

Bialoskis mirė nuo žaiz
dų Vasario 10 d., bet teis
mas atidėta ilgesniam lai
kui, iki atslūgs kerštingas 
visuomenės upas, sukilęs 
prieš privatinę policijų po 
tos žudystės.

Mėgsta “Dirvų”. Rugsė
jo, 22 d. man atsilankius į : 
svečius pas ūkininkų Jonų 
Sakaitį ir prisiminus apie 
laikraštį “Dirvų”, Sakaitis ( 
atsakė kad “Dirva” yra ge- ; 
ras laikraštis, tikras Lietu
sių vadovas ir linksma ja ( 
(skaityti. Įteikė du dolariu 
prenumeratos ir užsirašė; 
“Dirvų” visam metui.

Jų dukrelės, Adelė ir Ona 
buvo apsilankiusios Cleve- ' 
landė pas dėdę, Antanui 
Plungę tų sekmadienį kadai 
buvo “Dirvos” piknikas, to-Į 
del jodvi turėjo progos da
lyvauti piknike ir matyti 
Juškos su Sarpalium imty
nes. Pasakoja, nors Juška 
liko laimėtoju, bet Sarpa- j 
liūs jom geriau patikęs. Į

Pastebėjo jodvi, kad Day- 
toniečiai galėtų nors syki 
tokį piknikų surengti kaip 
buvo “Dirvos” tai butų kas 
nors ypatingo: J. A. U.

PAJIEŠKOMA

THOMAS, W. VA.
Pereita sekmadienį auto

mobilių nelaimėse Pitts- 
burgo srityje užmušta trys 
ypatos ir keliolika sužeista.

Gaudo butlegerius. Veik 
kasdien Pitts'burge ir apie- 
linkėse prohibicijos agentai 
užpuola, iškrečia krautuvė
les ir slaptas degtinės da
ryklas ir areštuoja savinin
kus. Laikas nuo laiko pa
tenka ir Lietuviai, nes ir jų 
daugelis tokiu bizniu užsi
ima.

Pennsylvanijos valstijoje 
vištų ūkiuose auginama žy
miai daugiau viščiukų par
davimui negu užlaikoma se
nų vištų kiaušinių dėjimui. 
Šymet Liepos 1 dienų jau-

Angliakasyklos pradėjo 
dirbt geriau, bet mokestis 
už darbų labai maža, darbi
ninkai vos skurdžiai tegali 
misti.

Oras pastaru laiku buvo 
labai sausas, šuliniuose iš
džiuvo vanduo, gyventojai 
neturi geriamo vandens.

Pas R. Bartkus ir J. Mil- 
kintus lankėsi Cleveland© 
biznieriaus Jociaus žmona 
su savo sesere, Bartkevičiū
te. Jos kadaise gyveno šia
me mieste, rodos ir čia au- 
gusios. Pasiviešėję savo 
sename mieste, keletu die
nų, išvažiavo atgal į Cleve- 
landų. Pinavijas.

Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikai išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitf “T&- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalnea.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,060. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesni i} informacijų kreipkitės šiuo aireMi!

IJTHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Street N«w York. N. T.

Vaitiekaitis, Kazys, kilęs 
nuo Tytavėnų, Raseinių ap
skr., Amerikoje apie 37 me
tus, seniau gyvenęs 2126 S. 
Front St., Philadelphia, Pa

Litvinaičius, Antanas, ar
ba jo sūnūs Juozas, ir Ma
tas Litvinaičius, Amerikoje 
apie 32 m., gyvenęs She
nandoah, Pa.

Klimavičiai, Antanas ii 
Martynas, Amerikon atvy
kę 1910 m., ’ seniau Įgyvenę 
2828 Elsworth St., Philadel
phia, Pa., kilę iš Gižų v., 
Vilkaviškio apskr.

Grudzinienė, J ieva, atvy
kusi Amerikon iš Vilniaus 
ir ilgai gyvenusi pas Kazį 
Jecevičių, Buffalo, N. Y. ir 
Ansonia, Conn, ir Pennsyl- 
vanijoje.

Jankauskas, Petras, kilęs 
iš Raseinių aps., Amerikon 
atvykęs prieš karų, gyvenęs 
Thomas, W. Va., ir Frank
fort mieste.
. Kulikauskas, Ginis, kilęs 
iš Raseinių apskr., seniau 
gyvenęs Layland, W. Va,, 
paieško duktė.

Adomaitis, Vincas, kilęs 
.iš šilavos vajšč., Raseinių 
apskr., seniau gyvenęs su 
Vladu Medučiu mieste Mel
lin, Wis. Nėra žinių apie jį 
nuo 1922 m.

Bernotaitė, Brigyta, se
niau gyvenusi 58 Congress 
St., Springfield, Mass., bro
lis Antanas neturįs žinių a- 
pie 3 metus.

Bliumbergas, Karolis, ki
lęs iš Pabaisko valšč., Uk
mergės apskr., 1928 m. gy
venęs 595 Third (3) Avenue. 
Brooklyn, N. Y.

Grigaitis, Mateiišas, mi
ręs 1927 m. Beaver, Pa., nė
ra žinių iš kur jis kilęs, kas 
jo giminės paveldėtojai. Spė
jama jį kilus iš Panemunės 
vai., netoli Kauno.

Ivanauskas Antanas, iš 
Žagarės miestelio, bent oj 
žmona ten gyvena; Ameri
koje gyvenęs Waterbury ir 
Ansonia, Conn. Nėra žinių 
ar tebegyvas.

Consulate General of 
i / Lithuania

15 Park Row,
New York City,

Komunistų užsimojimai
Gastonijos audėjų strei

kas ir virto taip vadinamu 
politišku teroru, o ne dar- 
•bininkų-audėjų ekonomine 
■kova už pagerinimą būvio. | 
Streikas, kilęs iš industria-į 
įio nesusipratimo, išsivystė! 
lį žiaurią rasinę ir politišką 
neapikantą.

Tamsiems-.- žmonėms, ku- 
■rie taip lengvai sukursto-! 
mi, duota leidimas turėti 
ginklus, ir tik stebėtina ko
dėl čia nebuvo didesnių 
kraujo praliejimų, kurie ir 
taip jau atkreipė visos ša
lies atidą į save.

Šis streikas nėra jau tik 
j pačios.' dirbtuvės darbinin- 
kų su’darbdaviais varžyti
nę,

Darbininkams visu smar
kumu peršama komunizmas 
ir Maskvos raudona vėlia
va, nors keli mėnesiai atgal 
tie darbininkai turėjo tik 
nesusipratimą su savo darb
daviais ir pasiryžo strei
kuoti už pagerinimą būvio, 
už didesnes' algas ir trum
pesnes darbo valandas.

Audinyčįų savininkai tik
rina kad streikas pralaimė
tas. Radikalai vadovai tą 
pripažysta. Audinyčios tu
ri darbininkų kiek tik joms 
reikia, 
dintos.
savaitę 
iki 55 
$20 į savaitę algos nelaimė-

Negrai šlavikai vis te- 
po $12 į savaitę. Ko- 
40 valandų į savaite 
pralaimėta.
kas dedasi po strei-

Algos biskelį padi- 
Nuo 60 valandų į 
darbo sutrumpinta 

valandų. Minimum

ta. 
gauna 
va už 
darbo

Tas
ko yra svarbiau negu patįs 
streikas. Gal pačios aršiau
sios suirutės praėjo. Vie
nok atsakomingi valdinin
kai to netikrina. Teismai 
užpildyti bylomis už muš
tynes, turto1; naikinimų ir 
žmogžudystes tiek kad ims 
daug laiko iki bylos bus iš
tardytos. I

Beteisė ir sumišimas ko
kis šiandien Gastonijoj yra 
nėra tai vaizdas paprasto 
darbininkų kovos už būrų 
miestelio kaip esti kitur. 
Čia nėra ginkluotų karei
vių nei barikadų gatvėse. 
Tvarka daryti pavesta gin
kluotai gaujai, kuri turi 
palaikyt įstatymus ir tvar
kų ir gerbimų Amerikos 
vėliavos; miestas apsigink
lavęs prieš taip vadinamus 
svetimus atėjūnus kurie 
nori užmesti savo tvarkų 
ir tie ginkluoti žmonės el
giasi kaip kokiame momen
te esti reikalinga.

Šiame streike Amerikos 
Darbo Federapija nei jos 
agentai neįvelta. Čia atsi
danginę komunistų partijos, 
agentai ir agitatoriai su sa
vo taip vadinama Naciona- 
le Audėjų Darbininkų Uni
ja. Visi “unijistai” yra ra
dikalai. Jie tuo didžiuoja
si. Jų organas yra “Daily 
Worker”, leidžiamas New 
Yorke komunistų pinigais 
ir dykai dalinamas visame 
Gastonijos apskrityje.

Nekurie streiko vadai ir 
organizatoriai yra komu
nistų partijos nariai ir agi
tatoriai. Čia lankėsi net 
Foster, Maskvos nuskirtas

komunistų partijos Ameri
koje galva, taipgi čia mai
šosi komunistų partijos se
kretorius ir kiti partijos 
skalikai.

Visi vadai ir organizato
riai yra svetimšaliai, “fo- 
reigneriai”, kaip vietiniai 
juos vadina. Čia visus to
kius vadina “New Yorko 
Žydais”, arba “Rusijos bol
ševikais”. Vienas vadovas 
po prisieka teisme pasisa
kė esąs Anglijos komunis
tų partijos narys.

Komunizmas juodukams 
nelimpa

Nors tamsus ir paprasti 
darbininkai, juodukai gavo 
per virš dešimts metų įsi
skaityti laikraščiuose apie 
bolševikus ir išmoko neap
kęsti jų. Kuomet čia atsi
dangino komunistai agita
toriai, streikerių jie sutuo
kia aplink save vos desėt- 
ką-kitų ir tai tik įvairiais 
viliojimais, patys veždami 
savo trokais į mitingus ku
riuose sutraukia būrelius 
žiopsotojų jų kapitalizmą 
smerkiančių prakalbų klau
syti, nors komunistai tikė
jo kad bus masės nešinos 
raudonas vėliavas, rėkau
jančios “Internacionalų” ir 
griaunančios viską.

Vietoj užvaldymo visko, 
komunistai sulaukė sau pa
našios atspirties: kaip' jie 
pasiryžę viską griauti ir 
žudyti (jeigu darbininkai 
tą imtųsi daryti)1, taip kiti 
sudarė^ prieš' juos grupes 
ginkluotų vyrų ir tie truk
do kiekvieną komunistų žy
gį. Šie ginkluoti vyrai ga
tavi mažiausiu įsakymu ap
siausti streikerių sritis ir 
pliekti kiekvieną radikalą.

Komunistams šis kovos 
laukas yra jų pasišokinėji
mas kovai už idealą. Gas- 
tonija yra jų simbolis, į ku
rį kreipia visos Amerikos

darbininkų akis. Policija 
jie vadina kazokais. Dirb
tuvių savininkus godžiais 
ir beširdžiais kraugeriais, 
tironais. Ella May Wig
gins, nušauta važiuojant į 
komunistų prakalbas, ap
šaukta Karolinos Joanna. 
Skelbiama baisiausi perse
kiojimai, pavojai, mirtis. 
Audėjai turi būti paliuosuo- 
ti iš kapitalizmo vergijos, 
ar jie to nori ar ne. Tie 
kurie dar nesusipratę susi
pras ir stos į proletaro ei
les.

Tokia tai komunistų < 
šia.

y Kaip komunistai 
persekiojami 

Rugsėjo 18 d. anksti 
tą į komunisto, audėjų or
ganizatoriaus Tesneair* na
mus atvyko trys vyrai, pa
ėmė jį, išsigabeno 1'4 mylių 
tolyn nuo miestelio į kal
nus ir nuplakę paleido. Va-

nelaimėjo angliakasių strei
ke, ir turės pasitraukti iš 
pietinių valstijų audėju sriy 
ties dantis atkandę.

Koresp.

DETROIT
Sudegė 17 Ypatų.

Rugsėjo 20 d. puikiame 
kabarete, kur buvo virš 100 
žmonių, kilo gaisras ir ug
nyje sutiko mirtį 17 ypatų, 
virš 50 kitų sužeista.

Iš kur gaisras prasidėjo 
nežinia, :b'et ugnis smarkiai 
plėtėsi po šilkais iškabinė
tą vidų, taip kad .dalyviams 
•buvo mažai progos išbėgti. 
Daugelis susižeidė šokdami 
iš antro aukšto per langą 
į gatvę/ Viename kamba
ryje pribuvę ugniagesiai 
rado 25 ypatas, gyvi susi- 

IX xxupxcxxv pcxx^xxxxz. ,,grudę su negyvais. Tie vi- 
landos laiko bėgiu nuo to si .matyt subėgo pasiimti 
dinamitu buvo susprogdyta savo brangius ploščius ne- 
kalbėtojų estrada, iš kurios norėdami kad žūtų. Tas ka- 
jis ir kiti komunistai sakė baretas buvo turtingųjų su- 
karštas kalbas audėjams, eigos vieta, Studio Club, ant 

Tokia tai kova einasi kur 'Vernor vieškelio vidurmie- 
biedni audėjai norėjo iško- styje. 
voti sau 'daugiau algų ir 
trumpesnių- darbo valandų, imtas ir tardomas. Jis kal- 
Amerikos Darbo Federaci- tinamas už neįrengima iš- 
ja, kuri iškovojo kitiems 
darbininkams geresnes gy- nuardyti ir nauji nesudėti, 
venimo sąlygas be jokio ko- -------------- »
munizmo, ten negalėjo įly-| Fordo vandeninis tunelis, 
sti, nes komunistai iš pir
miau įsibriovė. i Jie nusiun
tė ten anksti iškalno pulkus 
savo neva darbininkų į tas 
audinyčias pradėti “gręži
mo iš vidaus” darbą. Pa
sisekė ne kaip, nieko komu-,;; 
nizmui nelaimėta, revoliuci
ja. pietinėse valstijose ne
sukelta, “ūkininkų ir dar
bininkų sovietai” neįsteig
ta, viskas kas atsiekta tai 
kad komunistai turi progą 
visų kitų Amerikos darbi
ninkų dolarių prašyti ir tu
ri sau gerą kapatilistišką 
rojų.

Nežiūrint didžiausių pa
stangų, komunistai nieko

dva-

ry-

Kabareto savininkas su-

tinamas už neįrengima iš- 
bėgimo laiptų, kurie buvo

Fordo automobilių dirbtu- 
vėn į Dearborn, Mich., ve
dama poženinis tunelis va
rymui vandens iš Detroit 
upės, kuriuo bus pristato
ma po 500,000 galionų van
dens per minutą arba net 
750,000,000 galionų per die
nų.

Fordo elektros spėkos 
gaminimo stotį didinant tu
ri didint ir vandens saike, 

Tunelis bus virš mylios il
gio, bus užbaigtas metų bė
giu. . Jis gulės 40 pėdų gi
lumo po žeme. Tunelio sky
lė bus 15 pėdų aukščio, jo 
sienos, bus 25 pėdos 6 co
liai storio.

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

Didelė žingeidi senoviška apysaka
9 VARGŠŲ

KARALIENE
S 00 Tvirtuose audimo virše

liuose tiktai

$1.50

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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APIE šV. JERONIMĄ, I 
SOCIALISTŲ PATRONĄ

IR MUČELNINKĄ
Aną pono Dievulio metą 

ant žemės buvo viena nedi
delė šalis kurios vardas bu
vo Lietuva. Kiek buvo jo
je gyventojų galvų tiek bu
vo ir partijų, ir kožna par
tija norėjo būti valdovė ir 
■ėst iš valdiško lovio dykai 
putrą. Kožna galva manė 
kad tinka but prezidentu, 
premjeru, ministeriu ii- vi
sais kitais didžiais virši
ninkais.

Kada vieni prie lovio už
gulę buvo kiti sakė kad šie 
negerai daro, o kada tie at
ėjo prie lovio, tada anie sa
kė kad tie negerai daro. Ir 
vis taip buvo: tie gerai da
rė kurie nieko nedarė, o 
kurie ką nors darė tai vis- 
darė blogai.

Užtai per metą 300 sykiu 
Lietuva buvo parduota ir 
Vilnius atiduotas Lenkams 
tiems priešingų partijų lai
kraščiams kurie kasdien iš
ėjo, o 52 sykiu į metą tiems 
priešų; .laikraščiams 
išėjo syki Į savaitę.

Bet Lenkai buvo tokie . 
geri kad vis grąžino ir grą- i 
žino Vilnių ir visą Lietuvą 
atgal, kad kitos partijos 
patekusios prie valdžios lo- , 
vio vėl galėtų išnaujo par
duoti.

Taip bėgo laikas ir su
kako aštuoni metai.

O tada ponas Dievulis) 
padarė taip kad prie lovio 
prieitų svieto lygintojai ar
ba socialdemokratai su ki
tais išvien, ir kada Į lovį 
sulipo net dvi partijos ir 
kožna žiurėjo kad jai dau
giau tektų, o ne anai, visi 
tie kurie tą lovą užpildyt tu
rėjo pasijuto kad jie aplei
sti ir užmiršti, tada nusida
vė taip kad kiti pagailėjo 
žmonių ir pavarė anuos abu 
nuo lovio už jų perdidelį 
taškymąsi.

Ale tada atsirado apaš
talai kurie sakė ir kalbėjo 
kad tie nauji valdovai yra 
kraugeriai ir despotai ir 
turi būti prašalinti. Atsi
rado ir vienas narsus apaš
talas, vardu Jeronimas, ku
ris sumanė grąžint prie lo
vio savo partiją, gal ir pats 
pasidaryt prezidentu ir vi
su diktatorium, ir suradęs 
būrelį žioplių norėjo sukelt 
“pučą”. Kada jis pasijudi
no ir norėjo paverst val
džią į šoną, pajuto kad per
dažai šylu turėjo ir jo ver
čiama valdžia užgriuvo ant 
jo paties. Ale jis spėjo pa
bėgt ir apsišaukė mučelnin- 
ku nubėgo pas Lenkus dau
giau sylų įgauti. Ale Len
kai jį labai prastai maitino 
ir Jeronimo sylos neaugo, 
o tik mažėjo.

Tam mučelninkui rinko 
aukų ir Amerikoje, kad-tik 
jis daugiau šylu gautų nu-

kurie

versti Kauną ir visą Lietu
vą nunešt į Varšavą,

Visada yra žioplių ir fa-, 
natikų sekt visokius kvai
lus darbus ir sumanymus, 
rado sau pasekėjų ir šv. 
Jeronimas.

Jeronimas Amerikos so
cialistams ir jų kamaro- 
tams "tapo šventas vyras ir 
užsitarnavęs mučelninkas. 
Per jo lupas ėjo žodžiai į- 
kvėpti “dvasios šventos” 
(tai yra įVaršavos), ir tuos 
žodžius atkartojo socialis- 
tiški laikraščiai: kartojo ir 
dižaugėsi iš tų “išminties” 
žodžių.

Tuo tarpu Lietuvoje'val
dė Augustinas, ir jo. Jero-Į 
nimas labai nekentė ir no-, 
rėjo padaryt jam galą.

Kelis sykius jo paslai no
rėjo Augustiną nušaut ir 
nepataikė. Tai paskui su- 
mislino ir sudūmojo pats 
Jeronimas eit ir pasiųst Au
gustiną pas Abraomą ant 
pietų.

Pasiėmė kasės' bombų ir 
šautuvų ir vienas to visko 
nepakeldamas pasiėmė sa
vo penkis pasekėjus kad 
jo “bulves” panėšėtų iki ge
ležinkelio, kuriuo Augusti
nas važiuos. Pirmesni buvo 
perbaukštųs užtai Augus
tinas važinėjasi net gele- 
žinkelias. Kelis sykius šau
ta ir nepataikyta, turbut 
Augustino kulkos neima — 
reikia bandyt kitaip.

Lenkai tuoj pašislužino 
šventam Jeronimui ir davė 
ko tik jis prašė. Dabar ne
taikys į Augustiną, bet Į 
vagoną kuriame Augusti
nas sėdės.-. Išneš jį .į pa
danges, o krisdamas atgal 
gal pataikys į kelmą ir už
simuš pats. Kitaip jo ne
atsikratysi.

Lietuvos šnipai perpla- 
čias akis turi, ima ir sugaiu 
na kas tik nori Augustiną 

i pakibinti šv. Jeronimas su
dūmojo kad Prūsų pusėje 

(Lietuvos šnipų nėra, o Vo
kiečiai po pietų durni, tai 
pataikys savo darbą atlikt.

Ale turbut šv. Jeronimui 
pasirodė saulė iš kito šono 
kada atėjo į Prūsų žemę ir 
vietoj išeiti iš miško su 
“bulvėmis” po pietų, ėmė 
ir išėjo prieš pietus. Tada 
Vokiečiai nebuvo dar durni 
ir Jeronimą pamatę pažino 
ir ant pietų pasivadino. Ir 
nuo tada pradėjo Vokiečių 
skanią duoną valgyt vietoj 
Lenkiškos pelinės.

Ale jo darbas bus pabaig
tas pačioje Lietuvoje, kur 
jam buvo permažai vietos.

Patariu socialistams A- 
merikoje rašytis maldą prie 
Šv. Jeronimo ir prašyt kad 
jis, pekloj po Licipelio kai
rei' sėdėdamas, melstųsi už 
juos.

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 užsakymų tuojau

TMD. REIKALAI
SUMANYMAS T. M. DR- 

JOS LITERATŪROS 
PAKEITIMUI

Šiuomi norėtume paduo- 
TMD. nariams naują su- 

butent: vietoje

i Reikaląukit “Dirvoj”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O;
IWWWWWWVWWWVWWVS

žiaus nuėję ir kelis sykius jau perseni pagal kvotos 
gavo iš kitur atsakymus jog įvažiuoti.

| LIETUVOS PILIEČIAMS i 
NORINTIEMS ATVYKT 

mokėjome po du dolariu AMERIKON
Centro iždą, už kuriuos tu- Paskaitę “Dirvoje” talpi- 
rėjome gauti po tris apda-hnamą skelbimą jog “Dir- 
rytas knygas, o matomai I vos” Agentūra partraukia 
negausime nei po vieną. Ir j iš Lietuvos Amerikoje gi- 
jeigu draugija paliks prie I musius vaikus ir vaikus čia 
to paties programo tai ir įgyvenančių Lietuvių, dau- j . v» - • vi i . •

rytas knygas, o matomai I
ti
manymą, 
knygų leisti mėnesini žur
nalą, kuris sykiu butų Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
organu, šis sumanymas bu
vo visapusiai išstudijuotas 
is išdiskusuotas TMD. 68- 
tos kuopos susirinkime.

Priėmus kuopoje, suma
nymas nutarta paskelbt T. 
M. D. organe “Dirvoje” vi
siems nariams bei kuopoms 
apsvarstymui.

.Praeitis ir dabartis
Tėvynės Mylėtojų Drau

gija savo praeities darbais 
užsipelnė nemirtiną atmin
tį : išleido daug naudingų 
knygų, iš kurių Lietuviai 
sėmė sau t šviesą ir tiesą. 
Daugelis skaitydami TMD. 
knygas apsipažino su pa
matiniais gamtos mokslais 
ir praplėtė- savo pasaulė
žvalgą. Lietuviai augę sa
vo spaudos draudimo lai
kais ir atvykę į šią laisvės 
šalį noriai skaitė kiekvieną 
knygą kuri 
rankas, nes 
knygų. Tai 
kant, knygų 
riodas.

Tiesa, del įvairių priežas
čių draugija keletą kartų 
buvo susilpnėjus, bet vėl 
greitai pakildavo, nes tais 
laikais daug atvažiuodavo 
iš Lietuvos jaunimo, kurie 
knygų mažai ar visai ne
gaudavo. Todėl praeityje 
T. M. D. kuopos būdavo 
skaitlingos ir iždas turtin
gas. Bet kaip dabar?

Pažvelgus į kuopų gyva
vimą ir 
nį stovį 
me ir 
sparčiai 
gu laiku neapsirupinsime, 
Draugija gali žlugti. Tai
gi ar leisime Draugijai, pei 
tiek metų nešusiai Lietu
viams apšvietą, užbaigti sa
vo naudingą gyvenimą ir 
tik jos vardą pasilikti, mi
nėjimui ?

Kad dabar, šioje automo
bilių gadynėje, knygas ma
žai kas skaito, tą visi ma
tome. O antra, kurie dar 
skaito gali lengvai ir pigiai 
gauti gerų knygų iš Lietu
vos (vietoje ką TMD. siųs
davo knygas Lietuvon).

Turbut niekas neginčys 
kad dabar gyvename grei
tumo gadynėje. Ne tik au
tomobiliai greitai važiuo
ja, bet ir visi dalykai grei
tai atliekama. Vidutinio 
didumo knygą perskaityt 
ima nemažai laiko, gi laik
raštį ar žurnalą galima per- Į 
skaityt lį valandą-kitą iri 
sužinot kas vakar, užvakar 
ar dar anksčiau pasaulyje 
atsitiko. Be to, žurnale ga
lima talpint tokių raštų ku
rie tinka gerai knygai.

Žinoma, šiuomi rašiniu 
nemanome pasmerkt kny
gas kad jos jau visai nerei
kalingos. Knygos buvo, yra 
ir bus reikalingos kol žmo
nija gyvuos ant šio žemės 
skritulio. Tačiau mes tu
rime skaitytis su faktu — 
musų eilės išretėję ir mes 
negalime, išleist knygų. Pa
vyzdžiu, mes už 1929 metus

tik papuolė į 
buvo išsiilgę 

buvo, taip sa- 
skaitymo pė-

draugijos finansi- 
kiekvienas mato- 

suprantame kaip 
nykstame. Ir jei-

1930 metais negalima norėt 
kad geriau butų.

Išleidimas “Hiawathos” 
arba “Viskas Ramu Vaka
riniame Fronte” padėties 
nepataisytų, nes dauguma 
dar užsilikusių Draugijoje 
narių atsisakytų mokėt po 
du dolariu už vieną ar kitą 
knygą.

Koks turėtų but žurnalas
Sulyg TMD. 68-tos kuo-1 

pos plano, žurnalą leist kas 
mėnuo ir didumo sulyg fi
nansinės Draugijos išgalės. 
Raštais galėtų būti gana 
įvairus. Pavyzdžiui: TMD. 
skyrius su praeities istori
ja ir dienos Įvykiais; Lie-j 
tuvos istorija, ypatingai 
nuo tų laikų kaip Lietuviai 
apsigyveno dabartiniame 
plote; mokslo ir literatūros 
skyrius; Įvairus lengvi pa
siskaitymai, Redakcijos ir 
kitokie straipsniai.

Gal kas paklaus, kas žur
nalui straipsnius rašytų? 
Savu laiku buvo prie TMD. 
įkurta Kultūros Fondas ne
turtingiems moksleiviams 
šelpti, bet nedaug teatsira- 
dus mokėt į tą fondą duok
lių gražus sumanymas tu
rėjo būti nutrauktas.

Dabar gi butų suteikta 
proga moksleiviams j užsi
dirbti, nes Draugijos' iždas 
tam tik ir butų kad apmo
kėjus Už popierą, spaudą, 
raštus ir tt.

Nariai mokėtų j Centro 
iždą po du dolariu į metus 
ir kuopoms nebūtų sunku 
gaut naujų narių, nes kas 
užsiprenumeravo žurnalą 
tas jau yra ir nariu — lan
ko kuopos susirinkimus, pa- 
įrengimus ir tt.

gelis rašinėja užklausimus 
ir prašo juos partraukti į 
Ameriką.

Įsitėmykite ši'tą kad. su- 
gryžti gali tik tokie Ame
rikoje gimusieji kuriems 
nesuėjo 21 metai amžiaus., 
ir gali atvažiuoti pas tėvus 
tiktai ik 18 metų amžiaus 
vyrai ir iki 21 metų mergi
nos, jeigu Lietuvoj gimę.

Laiškus rašo daugiausia 
tokie kurie toli nuo to am-

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

LakeErie. C&B Line Steamers are magnificent floatinghotels with large com
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

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

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

p. m., arriving 7:30 a. m., (E. SfT.) night, arriving Port Stanley, 6:00 a.m., 
May 1st to November 15th. June 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—$5.00 rd. trip 
t 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 'lour

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

Kaip šį sumanymą 
vykint

Kad geriau atsižino- 
nariai pageidauja

1.
jus ar
žurnalo reikėtų kad Centro 
valdyba šį sumanymą pa
leistų per referendumą.

2. Jeigu žurnalo leidimas 
gautų didelio pritarimo tai 
ateinantis TMD. seimas tu
rėtų tik referendumą už
tvirtint ir tuoj darbą pra
dėt.

3. Spaudos darbą atiduot 
bent kuriai pažangiųjų 
spaustuvių.

4. Nuolatinio redakto
riaus nereikėtų, geriausia 
butų centro sekretoriaus ir 
redaktoriaus pareigos' su
dėjus vienai ypatai.

Sekantis seimas
68-tos kuopos sumanymu 

yra kad sekantis T. M. D. 
seimas turėtų įvykti Chica- 
goję sykiu su SLA. šeimų, 
nes ten suvažiuos daug T. 
M. D. narių. Gi iki to lai
ko, gerbiami nariai, prašo
me šį sumanymą rimtai iš- 
svarstyti ir išreikšti savo 
nuomones per organą “Dir
vą”.

TMD. 68-tos kuopos 
komisija

K. Šnuolis,
F. Motuzas,
J. Smailis.

Ėst. II17II

all
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BILE SIUTAS, PLOŠČIUS, 
TUXEDO SIUTAS AR 

ŽIEMINIS PLOŠČIUS 
VIENA KAINA

r /

Richman Labelis niekad ne
buvo uždėtas ant siuto arba 
ploščiaus taip teisingai repre
zentuoti musų galimybę pa
gaminti rubus kurie atsižymi 
stilium ir rūšimi, kaip dabar, 
už žemą kainą.

Niekur jus nerasit didesnio 
pasirinkimo gražių stilių, ge
rai pagamintų siutų ir ploščių 
kokių norit — tokioj didelėj 
Įvairybėj puikių vilnonių ir 
naujausiuose pavyzdžiuose ir 
spalvose — tokiame plačiame 
pasirinkime stilių ir materijų 
mierose kokios jums kuoge- 
riausia pritiks.

Richman’s Rubai gaminami 
musų pačių didelėse siuvyk
lose 3800 išlavintų siuvėjų 
kurie yra šios kompanijos da-. 
lininkai — Parsiduoda tiesiog 
jums per musų 40 krautuvių. 
Jus ne tik sutaupot tarpininko 
pelną, bet taipgi gaunat dau
gelį kitų ekonomijų dėlei mu
šu milžiniškos gales pirkti už 
pinigus tiesiog, ir dideles gali
mybes gamybos metodų išto- 
bulytų per musų 50 metų pa
tyrimą.THE RICHMAN BROTHERS C0

Trys Cleveland© Krautuves

725 EUCLID AVENUE 
PROSPECT ir ONTARIO 

5716 BROADWAY

Broadway Krautuvė Atda ra Vakarais ir 9 Valandai*
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Dienos Klausimais j
TUMO-VAIŽGANTO JUBILEJUS

M--------------------------------------------Rugsėjo 8 d. Lietuva mi
nėjo 60 metų amžiaus ir 40 
metų literatūrinio veikimo 
kan. Jouzo Tumo-Vaižgan
to sukaktuves. Visa Lietu
vos spauda plačiai apie jo 
gausius literatūroje darbus 
pažymėjo.

* * *
Vaižganto nuopelnai mu

sų tautai ir literatūrai yra 
labai dideli. Jis pradėjo 
darbų pačiais sunkiausiais 
musų tautos laikais ir jį su 
didžiausiu atsidėjimu ta pa
čia vaga ir tuo pačiu tem
pu tebevaro iki šios dienos.

“Turbut nėra nei vieno 
Lietuvio inteligento”, sako 
prof. V. Mykolaitis, “kuris 
nepažintų kanauninko Tu
mo, arba bent nebūtų daug 
ko girdėjęs apie jį. Gyvas 
ir judrus, jaunatvės entu
ziazmu degąs, kaip obelis 
baltas žilaplaukis, jis kur 
tik pasirodo visų patraukia 
akį ir širdį. Jaunimas ka
nauninką Tumą laiko mė
giamiausiu savo svečiu. I- 
vairių pažiūrų žmonės jį 
lygiai mielai mato savo tar
pe. ‘Bedieviai’ eina į Vy
tauto bažnyčią jo pamoks
lų klausyti.”

Tai toks Vaižgantas — 
tai musų šių dienų krivių 
krivaitis.

Šitaip maždaug • kalba a- 
pie Tumą-Vaižgantą Lietu
vos laikraščiai.

Tumas turi nepaprastai 
plačią vaizduotę, ką parodo 
jo raštų įvairybė ir daugy
bė. Paveizdan, per 40 metų 
rašymo yra išleidęs net 52 
įvairias knygas, kurių ko 
ne visos yra didelės, siekia 
iki 250 puslapių ir daugiau, 
keletas tik yra mažų bro
šiūrų.

Apie patį Tumą-Vaižgan
tą irgi yra apie desėtkas 
leidinių.

Tumas-Vaižgantas savo 
kūrybos gausumu viršija 
visus savo gentkartės Lie
tuvių rašytojus.

Iš ko Atsirado 
Plečkaitininkai?

“Lietuvos Keleivis” sako 
sekančiai:

“Eidami prie visiško iš
aiškinimo turime išaiškinti 
ar ištikro tas Plečkaitis ir 
jo sėbrai su visa širdimi 
Lenkams atsidavę yra. Čia 
reikėtų dar paabejoti. Sa
kysim pats Plečkaitis jokių 
santikių su Lenkais pir
miau neturėjo, o jo draugų 
mažai kas bus su Lenkais 
pažinčių turėję. Tad kyla 
klausimas kas nuvedė juos 
Lenkams į nagus?....

“.... Trumpai reikia pa
sakyti kad Plečkaitininkųs 
mums davė musų politiškų 
partijų kraštutinumai Ir tų 
partijų politiška trumpare
gystė, nuo kitų paveldėtas 
demagogiškumas.... Musų 
kraštutinės partijos, šį kar
tą socialdemokratai, gyven

dami svetimais idealais, 
tiek atsitolino nuo musų gi
minės kad jie ne tik kad 
jos reikalų negynė, bet taip 
jau įprato žiūrėti kad savo 
giminės reikalų gynimas 
yra negarbė, nusižemini
mas. Tą socialdemorkatai 
aiškiai parodė stovėdami 
prie vyriausybės vairo, ką 
pagaliau tik per tautiškai 
susipratusios Lietuvių vi
suomenės susirūpinimą pa
sisekė juos prašalinti ir gi
minės reikalų gynimo gar
bę atitaisyti. Tada tie Lie
tuvių visuomenės sugedu- 
sieji elementai šoko ginklu 
atgauti prarastas vietas. 
Tas jiems nepasisekė, turė
jo iš Lietuvos prasišalinti. 
Yra žmonių kurie dirba del 
idėjos arba savo nusistaty
mo. Atrodo kad prie tokių 
turėjo ir Plečkaitis priklau
syti, bet jis šiai žmonių gru
pei toli nepriklauso. Todėl 
jis lengvai pasidavė Lenkų 
nupirkimui.”

| DIVORSAS Į
I ;

Trijų veiksmų komedija iš Amerikiečių Parašė
prietikių Lietuvoje K. S. Karpavičius. j

(Tąsa iš pereito num.)
Scena 5.

Ateina vakarykščiai kaimiečiai su visais 
vaikais.

Kaimietis (pamatęs Leitenantą, baimin
gai prie Sekretorės): Panele, ar jau mu
sų laivakortės gatavos? Vakar visus už
mokėjau. Liepė šiandien ateiti.

Leit. (pasikrapštęs galvą): Vakar įda
vė pinigus, o laivakorčių negavo? Gal ir 
iš jų tik pinigus išviliojo?.... Eina pas 
Karosą, pamato abu lipančiu prie mažiuko 
lango lysti laukan. Sugriebęs atsitempia 
į didįjį kambarį.)

Styvis (narsiai): O, jes, kur mano 1,600 
dolarių už šifkartę į Braziliją? Jau ne
reikės.

Džiovas: Ir mano....
Rozalija: Į Braziliją? Ar judu sukrei- 

zavojot: ko jums ten prireikė?
Styvis: Dovanok, mama.... Matai ką 

mes rengėmės padaryt.... O kur mes bū
tume pasidėję.... (Rodo į Karosą) Jis 
mums taip patarė....

Rozalija: " Ot kreizės. Tokių domių 
kaip judu visame sviete nerastum.... Ar 
jus nepažystat šitų raberių?

Leit.: Kiek iš visko girdžiu (kalba į 
Karosą ir Dielę) ponai turėsit pasiaiškint. 
Todėl eisim policijos nuovadom

Karosas: Tamista nieko įtartino prieš 
mane neturi!

Dielė: Ponas leitenante, aš nekaltas, 
viskas jo....

Kaimietis: Ponuli, neišvesk, mes nega
lėsim į Braziliją išvažiuot....

Leit.: Eikit sykiu policijos nuovadon, 
ten atgausit pinigus. Kadangi jie buvo 
gatavi per langą pabėgti, jie ką nors klas
tingo veikia.

Keidė: Neužmirškit kad jie jums sko
lingi po $50 už dypų viršininkų vietas.

Džiovas: Ir dvidešimts dolarių už šiuos 
supuvusius revolverius.

Leit.: Ir šautuvus jie jums pardavė ir 
kurstė prieš Lietuvos karininką?! Tai ju
du tokie paukščiai?! Ar ir ši panelė su 
jumis?

Sekr. (nusigandus ima verkt): Ne, aš 
nieko nežinojau.....

Karosas: Ne, tamista, ji nieko nekalta. 
Prašau paleisti ją. \

Kaimietė (ir vaikai ima verkt): Ar tai 
mes, ponuli, negalėsim išvažiuot į Brazili
ją?...

Leit.: Ne, nes jiedu tikriausia neatsto
vauja jokios linijos. Džiaugkitės jei pini
gus atgausit. Bet ko jus į tą Braziliją už- 
sigeidėt?

Kaimietis: Ponuli, visi sako kad Lietu
voj blogiausia.... r.eikia bėgt kitur lai
mės jieškot....

Rozalija: Tai kreizės, tokie kaip judu. 
. Leit: Na, marš visi policijon! (Tempia

si Dielę ir Karosą.)
Keidė: Koman, judu, Brazilijos mon- 

kės! Einam! (Pastumia Džiovą, Rozali
ja stumteli Styvį).

Kaimietė: Einam, vaikeliai....
Vaikai (surinka): Mes norim į BRAZI

LIJĄ!!

(Uždanga)

DR. JONAS ŠLIUPAS 
APSIVEDĖ

Musų bendradarbis rašo 
iš Kauno kad plačiai žino
mas Amerikoje ir Lietuvo
je senas Aušrininkas, Dr. 
J. Šliupas, Rugsėjo 5 d. ap
sivedė.

Kadangi Dr. Šliupas bu
vo laisvamanis tai, anot ko
respondento, vedant jam 
susidarė kai kurių nepato
gumų. Kaip jis sako, jis 
norėjo vesti teisėtai, suda
rant su žmona sutartį mie
sto valdyboje, bet pas mus 
šitas būdas tik Klaipėdoje 

j tevartojamas, Kaune rei
kia bažnyčioje. Todėl jam 
reikėjo vestuvių apeigas at
likti katalikų ar kitoje baž
nyčioje. Jis nuvažiavo Ši- 
lavon, kur Kun. Jasinskas 
davė jam šliubą.

Dabar Šliupas turi 69 
metus amžiaus.

Komunistų Tauzos

Neprotingi Svečiavimai
Iš Amerikos kas metai 

parvažiuoja į Lietuvą šim
tai Amerikiečių pasiviešė
ti. Vieni vos sugraibę rei
kalingus kelionei pinigus 
suvažinėja, nes turi reika
lų, o kiti, su daug pinigų 
nuvažiavę net perdaug pai
kais pasirodo.

Daug tokių parvažiuoja 
kaip aprašo musų kores
pondentas p. Kriukelis ži
niose iš Lietuvos, kurie vi
sai tuščiomis išmėto šimtus 
gerų dolarių. Jų visų nei 
nesuseksi.

Kas nori pasirodyt tur
tingu ir prakilniu, parva
žiavęs lai apeina visas prie
glaudas, kožnoje lai palie
ka po tūkstantį litų, lai pa
dovanoja aklųjų įstaigai, 
ligoninėms, Lietuvos Rau
donajam Kryžiui — tokio 
vardas skambės spaudoje ir 
sunkiai uždirbti dolariai at
sieks savo tikslo.,

Tiesa, neapsieisi be pagė- 
rimo, bet ne taip beprotiš
kai. — •

NESAPNUOK, RIZIKUOK!, 
Imk, stok, dirbk, rizikuok! . 
Neverk ir neaimanuok!
Pasekmei progas sutverk, 
Visada darbe ištverk.

Tvirtą dvasią išlaikyk,
Su nykštukais nesipyk, 
Vėplų niekad nemokink, 
Juodą, baltą išpažink.

Kas neaišku — nepradėk, 
Visur lygsvaros turėk; 
Silpnadvasiams nedraugauk, 
Su moterimis nesikauk.

Niekad netenkink visų, 
Neatkreipk visur ausų, 
Kas ką sako lai sau plep’, 
Lai pasaulį savaip tep’.

Savo priešų nežiūrėk, 
Blogos valios neturėk;
Kas pats girias lai sau girs, 
Tokio kluoną kiaulės knis.

Kam rupi kitų darbai
To gūžėj tupės velniai. 
Apsisaugok nuo tokių, 
Neatkreipk į juos akių.

Su dorais žmonėm’s draugauk, 
Niekados nelaidokauk.
Klausyk proto, išminties — 
Prie gražios ves ateities.

Visad buk vertas savęs, 
Tavo pagarba spindės, 
Linkui vertingos buities 
Laimė ranką tau išties.

Putinėlis.

JI ŠAUKĖ MANE
Žvilgsnio aistringo akys drovėjos, 

Audė svajonės tinklą auksinį: 
Liepsnotos širdys tada kalbėjos, 
Tarė ji žodį man paskutinį:

—Tenai už jurų gintarai laukia,
Upių krantuose lotusai žydi, 
Tenai padangė dieną žvaigždėta, 
Laimės kelyje žvaigždės pavydi.

—Laimę apgieda chorai sirenų, 
Laumės be žado juostomis puošia, 
Veja likimas bangomis džiaugsmo, 
Ten kur svajonės ilgesį ruošia....

Šaukia prie bangų ilgėsiu karštu: 
Man šaltis krečia širdį kraujuotą.... 
Ištiesiau rankas saulės svajonei, 
Leidžiuos į ‘jurą tamsią, banguotą.

Lietuva. Antanas Virbickas.

SAVANORIAI
(Praeitų dienų paminėjimas)

Vėjas ūžia, pūga siaučia, 
O savanoriai nejaučia — 
Su trumpučiais kailinėliais 
Ir miliniais žiponėliais 
Brenda gilų, klampų sniegą, 
Ir nemano apie miegą.
Pasiryžę ginti šalį,
Savo skirtą gamtos dalį, 
Kas gyvs eina savanoriai — 
Pešti, raiti skrenda šuoliais, 
Kad apgynus gimtą žemę, 
Iš kurios sau džiaugsmą semia.
Ir kur jie tiktai nuvyko 
Tenai priešų tuoj neliko — 
Visus kardais iškapojo, 
Jų lavonais laukus klojo, 
O brangiai šalelei savo 
Jautrias dainas jie dainavo.
O tai narsus savanoriai,
Mus Lietuviai, brangus broliai, 
Prisiminę bočių galę 
Skina tautai laisvės kelią, 
Jokios baimės rods nejuto — 
Taip kovot drąsiai sukruto.
Jau kad joja mus karžygiai, 
Bildesys perkūnui lygus: 
Žemė dreba, keliai dunda, 
Net iš miego žmonės bunda, 
Betgi džiaugias, nes tai musų, 
0 ne Lenkų ir ne Rusų.
Čia žiūrėk kaip musių Rusų 
Aplinkui iš visų pusių 
Miestą ar kaimą apstoja, 
Plėšia, geria, uliavoja, 
O čia šit ir savanoriai: 
“Muškim Rusus, narsus broliai!”
Tą išgirdę priešai rtiusų, 
Nenušluostę barzdų, ūsų, 
Bėga greitai kas kiek gali, 
Nes nujaučia savo dalį — 
Kad nuo narsių mus bernelių 
Jie mirties išvengt negali.
Ir taip trukšmas baisus virsta, 
Dar komanda pasigirsta: 
“Na štyki! Vtoraja rota!” 
O Lietuvių nežiopsota — 
Šturmu pulta, atakuota 
Ir jų “rotą” iškapota.

O tai narsus mus karžygiai 
į Kirto juos kaip žolę lygiai, 

Bet štai vadas komanduoja: 
“Lenkai mus jau atakuoja! 
“Na, vyručiai, Lenkus pulkim 
“Ir kai lepšes juos sukulkim!”
Ir Lietuviai puola Lenkus, 
Jiems nebaisios jų patrankos, 
Ir su kardais laukan šluoja.
Bet vėl vadas komanduoja:
“Vyrai, mus bermontai puola. — 
“Atsilyginkim jiems šokią!”
Na ir ten jau mus karžygiai,
Paminėtini jų žygiai,
Kad jau davė jiems už skolas
Tai išbėgo priešas. Galas.
Taip apgynė jie tėvynę 
Bočių laikus atsiminę!

Lietuva. Jonas Morkūnas.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Šankius 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 daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formate .......... $1.25
Drūtais apdarais .............................................. $1.50

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Komunistų spauda kalbė
dama apie (Voldemaro pasi
traukimą sako buk Volde
maras ir Smetona “abudu 
sutinka ■ kad Lietuva ilgai- \ 
niui turi ineiti Į bendrą 
frontą su Lenkija ir kito
mis Pabaltijos valstybėmis 
prieš Sovietų Sąjungą”.

Šitą mes pabraukiame, 
nes tai šlykšti melagystė, 
ir prasižengimas’ prieš pa
čią Maskvą. Lietuva turi 
taikos ir kitokias sutartis 
sutartis su Sovietų Sąjun
ga ir prieš Lenkiją, o su 
Lenkija neturi net mažiau
sių savitarpinių sutarčių, -

Ką darys kamunistai, tu
ri meluoti, kitaip iš Lietu
vių darbininkų dolarių ne
gaus.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkai 

6820 Superior Ave. Cleveland, 0.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkal

1420 Howe Street, Racine, Wil
V. Sirvydas — Sekretoriai

193 Grand Street, Brooklyn, N. I.
A. B. Strimaitis — Iždininkai

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

DRAUGIJOS — ' 

Ką veiksit rudens metu?,

Štai komedija 

‘DIVORSAS1 
naujausia, linksmiausia;* I 
lengviausia vaidinti. 50c. I 

“PALANGOS PONAITIS!’ I

nauja, melodrama, leng

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

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

va vaidinti ............... 50c.
Reikalaukit “Dirvoj”

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

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

Jei nori žinoti kas dedasi misai 
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 naudingą 
straipsnių, eilėraščių, apysakų; juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalyką.

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama,ir laikraštyje.
Kaina Lietuvoje 52 knygutes 8 lit 
Užsienyje: 52 knygutės $1.86

Pažiūrėjimui 1 ėgz. dykai.
“TRIMITO" Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania. J
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iš 
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Šimtmečio Kryžeivis

*4 K. S. Karpius}*-
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Lietuvių 

Krikštijimo 
Dienų

(Tąsa iš pereito num.)

Ore paplito trimito garsas, ir papras
tu kautynių budu abu ritieriai sujoję prie 
vidurio, atidavę pagarbą teisėjams, leido
si į priešingus aikštės galus, o iš ten — 
ant vienas kito.

Kaip vėjas atūžė jie vienas prieš kitą, 
ir staiga jų jiešmai lyg šipuliai sutraškė
jo ir lūžo. Ginklanešiai padavė naujus 
j iešmus, ir vėl jie pasileido taip kaip pir
ma.

Pirmą smūgį Rogeras pralaimėjo — 
nes niekas dar prieš jį balne neišsilaikė iš 
pirmo susilėkimo. Nemažai rūpinosi abi 
pusės, ir didelę nerimastį pergyveno ta 
moteriška matydama Rogerą imant kitą 
jiešmą. Antru kartu vėl tas pats, Šeirio 
jiešmas lūžo arti rankenos, o Rogero per 
patį vidurį. Šeirys vos vos nuo arklio ne
nukrito, nukrito jo šalmas nuo galvos, ku
rį tuoj palydovai uždėjo vėl. Rogero vos 
arklys netapo pasodintas atbulas, toks bu
vo jų susitrenkimas.

Vėl nauji jiešmai paduota, vėl jiedu 
lekia vienas ant kito, su didesniu užside
gimu. Rogeras dūksta, Šeirys gerokai 
apšilęs. Ant jo veikia karštas oras, bet 
reikia pasakyti kad jo priešą karštas oras 
jau senai nuveikęs, ir jeigu Rogeras buvo 
stipresnis už kitus čiabuvius tai del to kad 
ir kitus oras taipgi nuveikė, ir tas dar ne
reiškia kad naujas Europietis negali ko
voti.

Trečiame susilėkime vėl jiešmai lūžo, 
atsimušdami j stiprius skydus, bet Šeirio 
arklys atbulas sėdo ant. žemės, vos neuž- 
griuvo paties jojiko, laimė kad jis gabiai 
pašoko Į šalį ir išliko arklio neužgautas. 
Rogeras krito nuo arklio, bet liko viena 
koja kilpinėj ir arklys bėgdamas jį pavil
ko žeme, tuomi jau, nors neužgavo, bet la
bai ritierį pažemino. Jo draugai tuoj ar
klį sulaikė, ir Rogeras atsirado stačias ant 
kojų.

Sužibėjo abiejų rankose kardai. Aik
štės vidurys buvo tuščias, arkliai nuvesti, 
ir visi žiūrėtojai laukė kas toliau dėsis. 
Nei kare su Teutonais nei su Totoriais 
Šeirys neturėjo tokio priešo kaip šis Fran
kas, su kuriuo reikėjo kovoti ne kam ki
tam kaip atkerštui už moteriškos įžeidi
mą, nors jis jos nepažinojo ir dar nežino
jo ar pažins.

Tyška ugnis iš kardų, barška jų, stip
rus šarvai, o žiūrėtojai pasidalinę nori lai
mėjimo vieni Šeiriui, kiti Rogerui. Jei 
kas butų matę ir jautę, Rogero visu kunti 
prakaitas bėgo, ne tiek iš karščio kiek iš 
piktumo kuris jau virto baime, nes sutiko 
kirvis akmenį, jautė jis. Musų jaunikai
tis dėjo visas savo spėkas, ir pradėjo ma
tytis kaip išdidus Frankas jau ne puola 
bet ginasi. Tas pridavė Šeiriui daugiau 
drąsos ir jis keliais atkakliais kirčiais ap
daužė Rogero galvos šalmą, tuomi-, supran
tama, ir galvą, ii' padykęs ritieris suklu
po ant žemės, išleisdamas iš rankos kar
dą; Šeirys jį koja j krutinę paspyręs par
mušė ir užmynęs reikalavo pasiduoti arba 
neteks galvos — kaip štai, vienas raitelis 
iš Rogero abazo paleido savo arklį tiesiai 
ant Šeirio, ir pirm negu kas spėjo patė- 
myt kas dedasi, Šeirys buvo arklio kojom 
parmuštas ir sunkiai sutrenktas, o Roge- 
ras spėjo nusiristi ir išsisuko nuo to kas 
toliau jo laukė.

Teutonai ritieriai ir Šeirio palydovai 
raiti puolė ant to niekšo, kurs matyt buvo 
Rogero įmokytas, ir nuplėšę ‘ nuo arklio 
mirtinai primušė. Rogerą gi jo draugai 
spėjo pasigrobti ir išsinešė sveiką į sa
vo sritį — ir tuo baigėsi garbės kova, ku
rioje Rogeras tikrai butų galvą padėjęs, 
nes. jis niekad niekam nebuvo pasisakęs 
jog prisiima nugalėto negarbę.

Su gėda jis išbėgo iš kovos, bet ne
reikėjo pasisakyti jog'liko nugalėtas...,.

Kas ta Moteriška?
Kas po to dėjosi per tūlą laiką — vi

są pusdienį ir per visą sekančią naktį — 
Seirys-Konradas nežinojo. Tik ryte iš
budo visas skaudamas, ir dairėsi kur jis 
butų. Aplink jį matėsi puošnumas, oras 
kvepėjo, smalkinamas maloniausiais smal- 
kalais ir nulaistytas skaniausiais kvepa
lais. Pats, nors mažai jautė, pajuto kad 
vietoj plieno šarvų apvilktas švelniausiais 
šilkais ir guli minkštame patale tinkama
me karžygiui kurs už gerą tikslą kovoda
mas žaizdas gavo. Kokios jo žaizdos bu
vo jis nežinojo, nes ištiesų jokių žaizdų ne
turėjo, tik buvo sutrenktas arklio kojom 
ir puolimu ant žemės. Jis visas skaudėjo, 
galva buvo lyg vėjo pilna, sumušta į šal
mą kuomet tas atsimušė Į žemę.

Aplink jį vaikštinėjo juodi tarnai, eu
nukai (išskapyti vyrai), stori ir riebus, o 
ištolo matė į save žiūrinčias kelias akis — 
tik dar aiškiai jų Įžiūrėt negalėjo.

Prie jo prisėdo vienuolis — tą pažino 
akis užmetęs, ir girdėjo jį klausinėjant 
apie sužeidimą ir kaip jaučiasi, bet vaiki
nas negalėjo kalbėti ir akis užmerkęs' ban
dė galvoti kur jis yra ir kas su juo atsi
tiko.

— Palikit jį ramybėje, — švelniai ir 
gailiu baisu tarė viena moteriška, prie ku
rios stovėjo kitos dvi, kurių visų Šeirys 
ištolo veidų neįžiūrėjo. — Lai ilsisi, krau
jo niekur nėra, tik šiaip kūnas sumuštas, 
pasilsio ir ramybės jam reikia, ir greit 
pasitaisys....

Dvasiškis, matydamas sužeistąjį užsi
merkusį pasitraukė ir nuėjo pas moteris. 
Kitoj pusėj guolio sėdėdamas eunukas tin
giai mosavo vėdylą, kuriuo darė vėsumą 
gulinčiam vaikinui ir tuomi lengvino jam 
skaudėjimą ir davė miegoti.

— Laimė kad visiškai neužmušė, — 
kalbėjo patykiai .moteris vienuoliui, kuris 
matyt buvo šių namų bendras ir išvien 
žiurėjo reikalus su ta moteriška.

—- Apsaugojo jį Dievas nuo mirties; 
tokiame pavojingame, atsitikime, — pra
tarė vienuolis, kurs apie atsitikimą jau 
viską žinojo, nors1 kautynėse nebuvo.

Tos moteries ir vienuolio įsakymu, eu
nukai tam tikrais laikais, švelniais rie
biais savo delnais trynė Šeirio sumuštas 
kūno dalis raminančiais aliejais ir vaiki
nas pradėjo pakrutinti savo rankas ir ko
jas, o už kelių dienų patys aštriausi skau
smai praėjo. Eunukai nepraleido nei pa
maitinę jo, ir Šeirys jautėsi visapusiai 
stipresnis.

Su ęunukais susikalbėt negalėjo, jie 
nieko į jį nekalbėjo, ir Šeirys nežinojo kur 
jis randasi.

Kada Konradas pradėjo geriau jaus
tis, pradėjo '‘aiškiau matyti aplink save 
esančių ypatų veidus ir ėmė įdomautis kas 
tos ypatos butų. Tiek reikia pasakyti kad 
vyriškų tuose namuose, šalip vienuolio ir 
eunukų, kitokių nematė. Net nematė ar 
buvo kada atėję jį lankyt kiti jo draugai. 
Gal jie ir buvo, bet gal kas nors jų prie 
jo neprileido, taigi jis buvo atskirtas nuo 
visų savo ritierių. Moteriškų matėsi ne
daug, bet nuolat matėsi viena, kuri ma
tomai buvo šeimininkė, ir reikia pasakyti 
ta pati už kurią jis kovėsi ir buvo sužeis
tas. Ji parsigabeno jį į savo namus ir pa
siėmė gydyti, atsilyginimui už jo pasišven
timą jos apgynime. Tankiai ji buvo ma
tyt su dvasiškiu besikalbanti, bet arti prie 
Konrado neprieidavo.

Tas vienuolis buvo šių namų dvasiš
kas vadovas, kaip buvo paprasta pas di
džiūnus laikyti dvasiškius savo šeimyno
se. Jis buvo aukštas, sausas vyras, bet 
stipraus sudėjimo, 'kuriam geriau tiktų 
būti kareiviu, o ne dvasiškiu. Jo vardas 
buvo Bernardas.

Keliolikai dienų praslinkus atėjo pro-

ga Konradui pažinti ir tą moterišką. Jis 
ją iš toliau matydamas žiūrėdavo ir gal
vodavo, bandydamas ką tai prisiminti. Ji 
jam ką tai priminė, bet kad arti nepri
eidavo tai negalėjo gerai matyti jos vei
do. O ji jam lyg pažystama — taip va lyg 
matyta, lyg žinoma.

Vieną dieną, eunukai buvo išvedę jj j 
daržą, kada jau saulė leidosi ii’ karšti sau
lės spinduliai būvo atšipę. Dabar prie jo 
atėjo, besivaikščiodama, ta moteriška ir 
Konradas pamatė ją prieš savo akis. Pa
matė ir baisiai nustebo! Kas tikėtų, kas 
sakytų kad taip galės atsitikti, ir jis vos 
nenusviro nuo kojų, kada atsistojęs ati
duoti savo globėjai pagarbą pamatė jos

veidą. Pažvelgęs jon sušuko:
— Angute! Tai tu čia! — ir nusėdo 

ant suolo, eunukų prilaikomas.
Ar reikia didesnės nuostabos.! Ar ti

kėjo jis kad jo Angutė galėtų čia atsiras
ti? Kaip ji atsirado? Ką ji čia veikia? 
Ką su ja daryti? Kas bus toliau?.... Ar 
džiaugtis iš to ar nusiminti? Ar žvelgti 
i ją daugiau ar gėdoj nuleidus akis laiky
ti?.... Tokioj vietoj susieiti, už ją kovo
ti, jos globoje būti, po to kada visiškai bu
vo jos išsižadėjęs....

— Kalbėk, Angute, ko tyli! Matai 
kaip aš susimaišęs!.... — prašė Šeirys, 
prieblandoj j ją žvelgdamas.

(Bus daugiau)KRYŽEIVIS
PAKVIETIMAS

PRENUMERATORIAMS
Į^RISIDEKIT prie “KRYŽEIVIO” leidėjų, kaip padarėt prie išlei- 

dimo kitų žingeidžių istoriškų apysakų. Siųskit savo prenume
ratas už “Kryžeivį” dabar, nes knyga visu greitumu spausdinama 
ir neužilgo gausite ją — ir gausit daug anksčiau negu apysaka pereis 
per “Dirvą”. “Kryžeivis” bus taip pat didele apysaka kaip buvo 
kitos, kuriomis buvot patenkinti. Ši knyga bus apie 350 puslapių, ir 
vėl atiduodama už tą pačią mažą mokestį — tik $1.00. Kurie no
rėsit kietuose viršeliuose siųskit iškalno $1.50.

J^TIEKAS tarp Lietuvių nedavė tokių žingeidžių knygų už taip ma
žą kainą, o tas galima tik del to kad prisidedat su savo dolariu ir 

padedat apmokėti knygos išleidimo lėšas. Prie to, kurie iškalno pri
sideda jų vardai esti patalpinami knygoje. Nevėluokit ir dabar.

“J^YRYŽEIVIS” darosi žingeidesnis ir žingeidesnis, ir negalėsit iš
kęst laukinėję numeris po numerio kaip bus toliau — taigi įsigy- 

kit visą knygą, ir vienu sykiu galėsit žinoti kuo viskas baigsis. Šioj 
apysakoj visi istoriški faktai yra teisingai nušviečiami, ir ją skaity
dami daug ko patiriat ir patirsit iki galo. Apysaka ,apima laikus 
kada musų bočiai kariavo su didžiausiais savo tikėjimo ir tautos prie
šais, Kryžeiviais, kurie neva naują tikėjimą nešdami grobė Lietuvių 
ir Prūsų žemes ir sunaikino musų gentainius Prusus/ įsteigdami savo 
galingą karalystę Prūsiją, kur tikrųjų Prūsų teliko vos maža dalelė, 
kurie ir po šiai dienai musų kalbą vartoja ir nekenčia savo pavergė
jų, atmindami savo vergiją per suvirš 600 metų. Tuo laiku' ėjo gar
sus Kryžiaus Karai Palestinoje, ir ten nieko nepešę Teutonai persi
metė į Pagonišką kaimynų žemę—Prusus ir Lietuvius krikštyti, arba 
teisingiau sakant naikinti, o ant jų lavonų savo galybę budavoti. 
Apysaka vaizduoja ir anuos garsius ritieriškus-karžygiškus laikus, 
kuomet karžygiškumas buvo pasiekęs aukščiausio laipsnio. Nuves jus 
į viduramžių Europą, į’Palestiną, ir vaizduoja nuotikius vieno Lietu
vio jaunikaičio, kuris patenka Teutonų nelaisvėn, kur jį su pagalba 
gražios Vokietaitės paverčia krikščioniu, kad panaudojus jo paties 
žmonių žudymui ir pavergimui, bet ar jis tokiu pasiliks ant visados 
patirsit skaitydami apysaką į pabaigą.

£JŽSIRAŠYK1T “Kryžeivį” patys sau, prisiųsdami $1 (arba $1.50 
už apdarytą), ir neužmirškit saviškių Lietuvoje ir kitose pasaulio 

dalyse gyvenančių. Jie mėgstą skaityti tokias knygas ir bus jums 
amžinai dėkingi. Jiems knygos dar brangesnės, nes mažai jų gauna. 
Užsakymus galit siųst sykiu su “Dirvos” prenumerata, tik pažymėkit 
kiek už ką siunčiama, ir visada pridėkit savo aiškų adresą. Gali iš- 
sirašyt “Kryžeivį” ir šiaip kas nori, kad ir nėra “Dirvos” skaitytojai.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Kryž ivi
PRENUMERATOR

Nuo Redakcijos: Pr 
dame skelbti vardus t 
rašiusių “Kryžeivį” išk; 
ir užsimokėjusių po $! 
po $1.50 (ši kaina už 1 
gą tvirtais viršeliais), 
kantieji jau prisiuntė:

A. Liubamirskas, iš H 
ford, Conn., pats pirm 
nis užsirašė “Kryžeivį” 
$1.50, prisiųsdamas pii 
Gegužės mėnesį net $1( 
Jis vos naujai buvo pr; 
jęs “Dirvą” skaityti, t 
neturėjo ir kitų pirme; 
“Dirvos” laidos knygų, 
ri'as vienu sykiu užsis: 
“Žmonijos Istoriją”, “< 
dą Karžygį”, “Baltijos 
rą” ir “Vargšų Karaite: 
Taigi A. Liubamirskas 
sivijo visus kitus ir pra 
kė knygų prenumeravi 
pats pirmutinis prisius 
mas pinigus už “Kryžei 
nors dar nebuvo skelbi: 
prenumeravimas.

Andrius Valinčius iš 1 
Britain, Conn., rašo: S: 
čiu $5 Liet, bonų kup< 
už dvi knygas ,‘Kryžeiv 
viena man, kita Onai Ve 
čienei. Už $2 likusius 
siųskit kitų knygų.

J. A. Urbonas, iš Day 
O., rašo: Siunčiu $1.50 
“Kryžeivį”. Patartina 
siems “Dirvos” skait; 
jams ir šiaip visuomenei 
siprenumeruoti šią žin 
džią istorišką apysaką, 
pie tuos laikus apie kuri 
daug esam girdėję bet 
žai teskaitę. Turėdami 
knygą pažinsime dau£ 
tuos musų bočių krikšt; 
jus ir jų darbus Lieti 
žemėse.

Biznierius P. Dambr; 
kas, Dayton, O., įteikda: 
J. A. Urbonui mokestį $ 
už knygą “Kryžeivį” pa 
bėjo sekančiai: “Dirvos” 
daktorius dirba tikrai 
turingą darbą rašyda 
tokias puikias istoris 
apysakas kaip “Kryželi 
Už tai vertas visų Lieti 
pagarbos ir. paramos t 
rašant jo knygą, “Krj 
vį”.

Simas Dainys, iš B 
ham, N. Y., rašo: Siu: 
$1 už “Kryžeivį”, ne] 
triai lauksiu knygos.

Adolfas Lapinskas, A 
treal, Canada, rašo: S 
čiu $2, vieną už “Vai 
Karalienę”, kitą už “1 
žeivį”, prašau greitai 
siųsti.

Stasys Miniotas, Cl 
go, Ill., prisiuntė $3.5C 
jų $1.50 už “Kryžeivį’ 
$2 už “Žmonijos Istorij

S. Laugmanas iš P 
burgh, Pa., prisiuntė $! 
“Kryžeivį”.

Leosė Stankūnienė, 
roit, Mich., rašo: Siu 
$3-, iš jų $1 už “Kryž< 
ir $2 už “Dirvą”.

Antanas Kareiva, \ 
nis, užsimokėjo $1 už “] 
žeivį”. J

Pr. Janulis, vietinis, 
kėjo $1.50 už “Kryžei

O. Valinčienė, vietinė 
sirašė “Dirvą” pusei i 
ir užsimokėjo $1 už “į 
žeivį”. ■
x KAS DAUGIAU?



IŠ PETRAIČIO PATY- 
RIMU LIETUVOJE

Rugp. 25 d. Šį rytą ank-l 
sti atsikėlęs išvažiavau į 
Versalį pamatyt garsius 
buvusius karališkus palo- 
cius. Vieta labai graži, gra
žesnės rodos visame pasau
lyje negali būti. Jeigu ga
lėčiau raštu išreikšt viską 
ką ten akys matė butų kiek
vienam įdomu skaityti. Bet 
turbut nėra tokio rašytojo 
kuris galėtų apipiešt tą yie- Į 
tą taip kaip galima akim 
matyti. Vieta, parkas, pa- 
lociai išbudavota didžiausi. 
Visur gėlynai, įvairiausi 
medžiai, rankom ištaisytas 
ir išaugytas specialis miš
kas didžiausias. Kai stovi 
prie palocių arba juose vi
duje per langą žiuri parkas 
visas matosi kaip ant del
no, nueina toli, toli Į pakal
nę, kur prasideda milžiniš
kas prūdas.

Visą dieną be sustojimo 
vaikščiojau norėdamas ap
eiti visą parką, bet į vaka- 
karą nors pailsau ir nuvar
gau, o visko vistiek nema
čiau ir turėjau apleist da-

Kas Kenčia Užkietėjimą 
Vidurių

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę, 
ir anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, 
nepaisant kad nuo senai vartojate 
visokias piles ir druskas bei įvairias 
gyduoles, prisiųskite savo adresą, -b. 
gausit dykai išbandymą ir nurody
mus kokios iš to ligos paeina. Ven- 
trola ir dvi kitos gyduoles daugelį 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra
šykit tokiu adresu): (40)

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

IĮ neapžiurėtą. Kiek ten 
sudėta pinigo ir darbo tai 
sunku net Įsivaizduoti. Vis
kas ir dabar užlaikoma vi
same senoviškame gražu
me, kaip tada kada ten ka
raliai gyveno, virš šimto 
metų atgal. Gėlynai užžiu-Į 
rimi, laistomi.'Visur fonta-j 
nai tie patys muša Vandenį! 
kaip anuomet, nors dabar 
tas viskas paversta Į viešą' 
muzejų ir gali lankytis iri 
matyt kas tik nori. Turiu 
tos vietos paveikslus, bet 
jie nei dalelę neatvaizdina 
to kas akia matyt.
. Apžiurėjau palocius kele
to karalių. Ten pat randa
si vienas palocius iš Liud
viko XV laikų, iš 17-to am
žiaus, dar su šiaudiniu sto
gu. Kiti budinkai akmeni
niai, granito ir marmuro.

Žmonių čia buvo suva
žiavę daugybė, galėjo būti 
apie pusė milijono, nes mat 
šiandien buvo paleisti fon
tanai veikti: jie ne kasdien 
veikia, tai tokiomis dieno
mis suvažiuoja didžiausios 
minios, nes tik jų vienų yra 
kas žiūrėti. Aš maniau kad 
parvažiavęs galėsiu prira
šyti galybes apie tai, bet 
kada kojos privargo tai ir 
mintys atbuko, todėl sugry- 
žęs Į Paryžių neparašiau 
tiek kiek maniau parašyt.

Rugp. 26 d. Šiandien iki 
pietų pavažinėjau po Pary

DIENĄ ir
NAKTĮ

Dieną ir' naktį šis pasitikėtinas draugas stovi gata
vas jums pasitarnauti. Jis gali atlikti jūsų užsakymus, 
atlikti-atsilankymus už jus, atlikti jūsų biznį, — kiek
vieną valandą iš dvidešimts keturių, visokiame ore, ir 
jums ngra reikalo išeiti net iš namų.

( Daugybe yra dalykų kokius jums telefonas gali at
likti. Tik pakelkit rageli.

The Ohio Bell Telephone Company

žių ir 2 vai. po pietų išva
žiavau Į Cherbourgą. Cher
bourgą pasiekėm 8 vai. va
kare.

Kalbant apie patį miestą 
Paryžių tai nėra daug kas 
girt nei peikt. Namai, be
veik visi seni ir aprūkę, di
delių budinkų yra, bet kad 
butų aukštų tai nemačiau, 
nes čia prisilaiko taisyklių 
aukštų budinkų nestatyti.

Bulvarai, kaip pirma mi
nėjau, net perdaug platus, 
negalima žmogų pažint ei
nantį kita bulvaro puse, o 
šalinės gatvės tokios siau
rutės kad stovint vienoje' 
ir kitoje pusėje ant šaligat
vių įgalima pasisveikint. Y- 
ra daugybė šiaip aikščių, 
nusūdytų gėlėmis ir tt.

Važiuojant iš Paryžiaus į 
Cherbourgą matėsi Pran
cūzų laukai. Žemė labai 
nelygi, kalnuota ir prasta, 
gal kiek geresnė už Vokie
čių smiltynus. Trobos tai 
panašios į Vokiečių trobas, 
visos murinės ir Įvairiai 
dengtos, tik kelios matėsi 
šiaudiniais stogais, bet gy
ventojai matosi suvargę, 
gal užtai kad visur pilna 
svaiginančių gėrimų, kaip 
Lietuvoje. Prie to, kare 
mokesčiais apkrauti, nes 
Prancūzai gal daugiausia 
karo mokesčių turi mokėti.

Iš visko žiūrint musų Lie
tuviai turėtų gyvent pui
kiausia už visą pasaulį, .nes 
Lietuvoje žemė geriausia, 
tik nežinia del ko taip pras
tai "gyvena j niekur nesima
to tokių prastų bakužių 
kaip musų Lietuvoje. < Tas 
parodo ką padarė Rusų už
dėta priespauda ir uždrau
dimas Lietuviams šviestis.

Rugp. 27 d. Šį rytą aš
tuntą valandą turėjom su
eiti į keleivių stotį, leido 
per šerengą: pirmiausia 
imigracijos daktaras per
žiurėjo sveikatą, paskui 
Prancūzų inspektorius tik
rino vizas. Iki 10 valandai 
apsidirbom. Paskui ėjom 
apžiūrėt patį Cherbourgą: 
Miestas mažiukas ir nešva
rus, per langus iš namų mu
ša tokia nepakenčiama dva
sia kad einant gatve nega
lima pilnai kvėpuot.

Kitas Prancūzų juokin 
gas dalykas tai jų vežimai 
ant dviejų ratų, o tie ratai 
labai aukšti, norint įlipt i 
vežimą reikia kopėčių. Ka
da vežimas užkrautas ma
žiau tai vežama vienu ark 
liu, o jei sunkiau užkrautas 
kinko tris, keturis ir dau
giau- ir visus į vieną eilę 
priešakiu. Atrodo labai ne
praktiškai.

Vakare kaip 7 vai. rinko
mės ant mažojo laivo, ku
ris daveža į “Leviathaną”; 
Cherbourg© prieplaukoje Į 
kraštą didieji laivai nepri- 

• i eina. Dabar būdavo j ama 
i | didelė prieplauka, gal galės 
! laivai prieiti priestotėn.
Į “Leviathan” atplaukė iš 
! Southampton© 10 vai. va- 
! kare, o išplaukė jau netoli 
Į 1 vai. nakties. Eidami gult 
! manėm sau: Paskutinį sy- 
j kį tematom Europos pa- 
i kraštį, atsikėlę jau nematy- 
: sim. žemelės per šešias die- 
! nas
! Rugp. 28 d. Šį rytą at- 
į šikelęs skubu laukan pažiu- 
į rėti ar dar nepamasysiu ko- 

kio kranto. Išėjau, tik vė

jas ūžia kad negalima nei 
išsilaikyt, ir daugiau nieke 
nematyt kaip tik dangus it 
vanduo Laive žmonių dar 
daugiau buvo negu važiuo
jant į Europą: į ten važiuo
jant turėjo apie 3,400 pa- 
sažierių, o dabar buvo net 

14,000. Lovelėmis buvo už
statyta visos tuščios vietos, 
atrodė kaip kareivinėse.

Rugp. 29 d. šiandien bu
vo didelis vėjas tai į vaka
rą jurą pusėtinai įsupo ir 
ir žmonių pradėjo daug 
sirgt nuo senų, netikusių 
valgių. Nuvažiuojant val
gis buvo geras, o parva
žiuojant tai nekoks.

Rugp. 30 d. šiandien ry
te vėjas buvo aptykęs, bet 
iki pietų lijo, nebuvo gali
ma išeit į viršų. Po pietų 
pasidarė labai gražu ir van
duo aptyko. Vakarop gi 
vėl užėjo didelis vėjas, nak
čia labai laivą supo, darbi
ninkai buvo pastatyti sar
gybose.

Rugp. 31 d. Oras labai 
nepastovus. Iki' pietų lijo, 
miglota, bet be i vėjo. Nuo 
pietų prasidėjo oras gra
žus, bet pakilo vėjas, ir di
dėjo taip kad į vakarą lai
vas pradėjo šokinėt aukš
tyn ir žemyn, -'baugesniems 
buvo gana baimės kad lai
vas nenuskęstu.

Rugs. 1 d. Šiandien oras 
kiek geresnis, visą dieną iš
kentė neliję. Nors laivas 
vis dar svyravo, bet buvo 
galima išeiti į viršų. Va
kare turėjom paskutinę va
karienę. Keleiviai buvo ge
rame upe kad galės išeiti 
ir apleisti th kietą lovą, ne
pakenčiamą valgį ir daug 
kitų nemalonių dalykų. Ki
ti nėjo nei gult visą naktį, 
laukė priplaukiant kraštą.

Rugs. 2 d. Šį rytą atsi
kėliau 4 valandą, nes jei ir 
norėtum ilgiau miegot tai 
nebuvo galima per didelį 
lermą. Vieni dainuoja, ki
ti rėkauja. . ......

Šeštą valandą ryto išbė
gę į viršų pamatėm Hud
son upės pakrantes, reiškia 
jau mes randam ės New 
Yorke! Visai smagu pasi
darė kad jau galėsim išlip
ti.

Tik kaip sustojo del per
žiūrėjimo tai nubodo lauk
ti. Nors į New Yorką pri- 
buvom anksti, bet išeit vos 
gavom 11 valandą. Mat, 
kaip šventa tai daugybė 
žmonių pribuvo patikt sa
vuosius. Riksmas, švilpi
mas net ir nubodo. Daug 
atėjo pasitiks savo giminių 
ar draugų net su gėlių bu
kietais.

Išėjus nuo laivo nebuvo 
galima per žmonės nei per
eit nei bagažų surinkt. O 
gatvėje nebuvo galima pri- 
sigrust prie taksių. Išlau
kę keliolika minutų turė
jom eit į gatvę jieškot kito
kio budo.

Iš New Yorko išvažiavom 
pirmą valandą, Clevelandą 
pasiekėm 4:25 vai. ryte.

Šio kelio galo įspūdžių 
nerašysiu, nes beveik vi
siems gerai žinomi. Parva
žiavęs skubinau į namus 
pas savo pasiilgusią šeimy
ną. Besidžiaugiant pargry- 
žus ir manęs sulaukus išau
šo ir taip baigėsi kelionė ir 
šiuomi užbaigiu savo įspū
džius. C. F. Petraitis.

I Kanados | 
| Naujienos Į

TORONTO, ONT.
Neapsieina be armyderių.

Toronto Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų draugijos mėne
siniame susirinkime Rugsė
jo 15 d., svarstymuose, ka
da tarp kitko prieita prie 
apkalbėjimo ligonių, jų pa
dėties ir išmokėjimo pašal
pos už sirgtą laiką, turėjo 
susikurti betvarkė. Visi ro
dos tokie patys žmonės ir 
tam pačiam tikslui — šuši- 
šelpimui — į draugiją su
sidėję, bet kada kalbėta a- 
pie išmokėjimą ligoniui pa
šalpos tai atsirado tokių 
kurie pasišokinėdami rėkia 
kad nereikia mokėti, nepa
galvodami kad ir jiems ga
li liga užeiti. Iki ligonis 
gali išgauti savo tą papras
tą mažutę pašalpą, kuriai 
draugijoje priklauso, kiti 
nemažai prisirėkauja. Iš
eina taip: kolei sveikas tai 
tave kalbina į draugiją, p 
kai susergi tai su panieka 
rėkauja kad žmogus pašal
pos neturėtų gauti.

Šiame susirinkime delei 
pašalpos išmokėjimo buvo 
sukelta tiek betvarkės 'ir 

UŽ MOKYKLOJ SUTAUPYTUS
S PINIGUS NUPIRKO KARVĘ

F ŠVEICARIJOJ

JIE yra brolis ir sesuo vienoje Cleveland© pradinių mo- 
• kyklų ir jie abu turi Mokyklos Taupymo knygeles 
šiame banke—pilnas knygeles, nes reguliariai deda kas 
savaitė visus savo uždirbamus ir sutaupomus namie pi
nigus.
Jų diedukų tikėję Šveicarijoje atsitiko didelė nelaimė. 
Jų karvė nudvėsė. Nėra daugiau pieno, sviesto nei sū
rio. Nėra pinigų nusipirkti kitą karvę.
Vaikų sutaupyti per mokyklą pinigai Clevelande davė 
$50 nupirkimui naujos karvės ir atnešė naują džiaugs
mą tai ūkei.
Tai dalelė žmoniškumo iš musų Mokyklų Taupymo sky
riaus.. Tai tik pavyzdis ką Mokyklų Taupymas gali rei
kšti gyvenime Cleveland© vaikų ir mergaičių, ę

Incorporateil į849

in, theCitij* of Cle v etan& 
PUBLIC. SQUARE

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

lermo kad pirmininkui ban
dant sulaikyti trukšmą ir į 
stalą kalant net plaktukas 
nuo koto nulėkė.

Labai gaila kad draugijo
je kurios kapitalas siekia 
virš trijų tūkstančių dola- 
rių, šitoks lermas keliama 
už tuos kelis priklausančius 
ligoniui dolarius. O tai vis 
dėlto kad draugijoje vieš
patauja komunistinė dikta
tūra. Pastebėję kitų pažiū
rų narį ištikusį nelaimę jie 
visai neatjaučia, gatavi jį 
nelaimėje visai atstumti. 
Tas labai negražu ir nežmo
niška.

Kitas nekultūringas ap
siėjimas tai prie durį pa
statymas tokio žmogaus 
kuris perdaug sauvaliauja 
ir nariui net svarbiausiame 
reikale neleidžia išeiti.

Draugijai reikėtų pažan
giau tvarkytis, pamesti dik
tatūras. Rimtesni nariai 
turėtų stengtis kitaip drau
giją sutvarkyti ir pašalin
ti tokius negeistinumus.

Mariampolietis.

MONTREAL
Rugsėjo 20 d. prekinis 

traukinis užbėgo ant ak- 
menais užkrautų kitų va
gonų ir tame susimušime 
užmušta pečkuris ir du ki
ti darbininkai, sužeista, ap
ardyta pati stotis ir supa- 

raližiuota Montrealio-Que- 
bec linija.

Akmenų pilni vagonai at- 
liuosuoti nuo kitų vagonų 
atsirito atgal į traukinio 
kelią kada atėjo traukinis.

WINNIPEG, MAN.
Trys tarptautiškai žino

mi geologai ir du lakūnai 
bus sutikę mirtį tolimoje 
šiaurėje, apie Hudson užla
ją, kur buvo dviem orlai
viais nuskridę jieškoti nau
jų varių sluogsnių. Tose 
srityse kur jie vyko siautė 
smarki žieminė vėtra, taigi 
spėjama kad tyrinėtojai jo
je pakliuvę galėjo žūti. Vie
toje kur jie turėjo pribūti 
jų nesulaukta.

Suorganizuota didėlis jie- 
škotojų buris ir jeigu bus 
galima juos rasti dar gyvus 
— išgelbėti.

Buvo kalbos apie dingu
sius vario sluogsnius apie 
kuriuos Horne 1771 metais 
minėjo. Ta sritis kur jie 
vyko yra neištyrinėta. Jų 
tikslas buvo surasti tas va
rio kasyklas. Horne sakė 
kad tai yra didžiausi vario 

,'sluogsniai kokių jis niekad 
nematė, bet taip sunku prie 

i jų prieiti kad niekas ir ne
bandė, iki dabar pulk. Mc- 

I Alpine suorganizavo savo 
[ekspediciją ir iškeliavo or
laiviais.
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< IŠ LIETUVOS s
PAS AMERIKIEčIl/s
PERDAUG ŠLAPUMO.

sienio vaistažoles perkasi?
P. Kriukelis.

Vienas Rokiškio Ameri
kietis išvažiuodamas atgal 
Į Chicagą paliko tokią są
skaitą : Giminėms dovanų 
daviau $600; Rokiškio vieš
butyje su mergelėmis pra
gėriau 1200 litų; Skapišky
je su merginomis prageria,; 
972 litu; svečiavimas ir už- 
fundijimai man kainavo 
3405 1; alaus už 2120 litų, 
baltosios už 680 litų,. Mode- 
ro vyno už 830 litų; vyno 
už 360 litų; užkandžiai ir 
šiaip pragyvenimas įier du 
mėnesiu kainavo 6683 litai 
ir 80 centų. Elgetoms da
viau 47 litus.

Vienos Amerikietės ves
tuvėse buvo pragerta 14,890 
litų. •

Vienoje vietoje aš pats 
mačiau kaip Amerikiečiai 
suėję pas jaunuomenę su
metė 40 dolarių ir liepė iš
sigerti.

Ar negeriau butų laikra
ščiai ir knygos?

Gana ir mes patys moka
me tą bjaurybę lakti ir pas
kutinių kelnių netekti....

P. Kriukelis.

Traukinis Sužeidė Beprotę 
Moterį

Panemunėlis. — Rugp. 22 
d. traukiniui išėjus į Ska
piškį, po traukiniu pateko 
beprotė moteris, ir jai nu
pjovė abi rankas; Nuken
tėjusią tuo pačiu traukiniu 
išvežė į Panevėžio ligoninę.

P. Kriukelis.

AMERIKONAS. MERGA 
IR DOLERIAI.

Mariampolė. Šunskų val
se. Oškasvilių km. ameriko
nas rinkosi pačią.— “Kai-, 
mietės nenoriu — nemoky
ta !”—Geri žmonės jam įpir
šo mieščionką iš Mariampo- 
lės. Ta sako: “Netikiu, 
duok rankpinigių.” Gavusi 
3,000 dolarių, nuotaka su 
rankpinigiais dingo. Nuken
tėjęs dabar jau ieškosi kai
mietės sako: “miesčionkos 
nenoriu.” ' L.A.

Kaip Meluojama
Lukštai, Rokiškio apsk.— 

Čia per vienus atlaidus Ro
kiškio vikaras ■ Matulėnas 
prie altoriaus laikė politi
nę kalbą, aiškiau pasakius 
mitingą. Mitingas buvo .ap
rašytas spaudoje ■ Vtetriris 
klebonas Strumila per laik
raščius paskelbė buk nebu
vę nei jokių atlaidų, nei 
kun. Matulėno. Dabar pa
darius ištyrimą pasirodė 
jog abu kunigai melavo, 
mitingas bažnyčioje laiky
tas. P. Kriukelis

Lietuvoje Vaistažolių 
Neperka

Ūkiški laikraščiai pa
skelbė kad moterys rinktų 
įvairias vaistų žoles, nes 
jas pirksią vaistų sandėliai.

Kai moterėlės privargo, 
pririnko įvairių žolių, jų 
niekas neperka, o jei ir per
ka tai štai kaip pajuokia: 
Valerijono kilogramas 80c., 
skalsagrudžių -kil. 40c. Vo
kietijoj už skalsagrudžių 
kilogramą moka 18 markių, 
o už valerijono kilogramą 
moka 36 markes.

Gal musų vaistinės iš už-

BAISI NAKTIS
Zarasų apskr., Dusetos.— 

Rugsėjo mėn. 2- d. 18 vai. iš 
pietų-vakarų pusės prie Du
setų miestelio traukė juo
das, lyg ko baisaus nešąs 
perkūnija debesys. Ir tikrai, 
po valandos Dusetų aplin- 
kėje pakilo smarki audra, 
lietus su’ledais ir be ma
žiausio per traukio 1 žaibavi
mai su baisiausia perkūnija, 
nuo kurios, drebėjo ne tik 
triobos, bet ir pati žemė. 
Lygiai 20 vai. įvyko ypatin
gai smarkus perkūno trenk
smas, įvarydamas gyvento
jams nemažai baimės. Ke
lioms minutėms praslinkus 
miestelio gatvėse pasigirdo 
žmonių šauksmai, šaudy
mai, švilpimai, trimitavimai, 
ir kiti neramus garsai. Žvil
gterėjęs pro langą kiekvie
nas galėjo pamatyti raudo-1 
na šviena apšviestas trobas,' 
medžius stulpus ir net pa-I 
čią žemę. Kas tai?

Dega vėjo malūnas ir ki
tos triobos. O tas malūnas 
pastatytas aukštai ant kal
no, iš toli galima matyt. Tai 
gražus, bet baisus reginys. 
Sudegė p. Slovos gyvenamas 
namas, vėjo malūnas, tvar
tai ir vilnų karšimo maši
nos. Daiktus dalinai pavyko 
išgelbėti. Aukų nėra.

Aplink buvo matyti dar 
astuoni gaisrai.

APIE PLEČKAIČIO 
SUĖMIMĄ

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.)

Per tyrinėjimus išgauti 
Plečkaičio pareiškimai lai
komi dar paslaptyje. Jis ir 
jo draugai savo parodymus 
duoda per vertėją iš Lietu
vių kalbos. Plečkaitis pra
šęs jį už užstatą paleisti, 
bet Vokiečių teismo įstai
gos jo reikalavimą atmetė.

Tuo pačiu laiku kaž ko
kie Lietuvos socialistai per 
Danzigą atsišaukia į visų 
valstybių socialistus prašy
dami kad jie protestuotų 
del socialistų persekiojimų 
Lietuvoje.

Plečkaičio pradžia
Plečkaičio vardas žino

mas toli ir užrubežyje. Jis 
Į pirm dviejų metų, po nepa
sisekusio sukilimo Taura
gėje, pabėgo pas Lenkus i 
Vilnių ir ten pradėjo orga
nizuoti žudeikų gaujas pu 
vertimui dabartinės Lietu
vos vyriausybės. Tų gaujų 
pradžią sudarė nepasiseku
sio pučo dalis, pabėgus į 
Vilnių, o paskui jų eiles pa
didino vis naujai iš Lietu
vos pabėgantieji nusikaltė
liai, kurie Lenkų mielai bu
vo priimami. Lenkai juos 
šelpė, maitino ir dar gerai 
apmokėjo, mislydami kad 
jie galės iš Lietuvių pada
ryti tokių žudeikų didelius

kių parsidavėlių vos apie 
pora šimtų tesusirado, o ir 
tie su laiku pradėjo nykti, 
taip lęad apie Lietuvos puo
limą neteko ir mislyti. Ta
da surado jiems kitą dar
bą: pradėjo siųsti į Lietu
vą ginkluotus žudeikų bū
relius. Tie žudeikos pirmoj j 
eilėj turėjo žudyti vyriau-1 vieniį^kitV didele įstai- 

i g<i, 'veliūrai joank.
Teko atlankyt vadinamą 

Lietuvių kolonijos patriar- 
ką, Stasį Rutkauską. Jisai 
pirmutinis, kviečiamas S. 
Rodavičiaus, pasistatė toje 
naujoje kolonijoje namą ir 
ten po šiai dienai gyvena. 
Nors Rutkauskas per tą lai-

Akrono Naujienos
šis ir tas

Igno Puišio duktė ištekė
jo už svetimtaučio.

i Lietuvių tankiai lanko
mas Depositors Bank susi- 

I vienijo su kita didele
sybės galvas ir tuos kurie į gar Central Bank, 
daugiausia prisidėjo prie 
Plečkaitininkų gaudymų.

Apart to, buvo siunčiami 
į' Lietuvą vadinami Pleč
kaitininkų instruktoriai ar
ba ištikimieji, slaptai orga
nizuoti po visą Lietuvą te
roristus. Bet ir tie jų tik
slai tapo atidengti ir pir
mieji instruktoriai tapo su
imti ir nubausti mirtimi.

Bet apmokami Lenkų pi
nigais, žudeikos savo darbą 
ir toliau varė: surengė už
puolimą ant prof. Voldema
ro Gegužės 6 d. Kaune, tam 
darbui surado tarp Kauno 
universiteto studentų 
voliucijonierių.

ką daug nukentėjo, palai
dojo savo moterį, liko su 
mažais vaikais, bet nenusi
minė, gražiai augina savo 
vaikučius. Jisai yra dide
lis mėgėjas “Dirvos” ir kas 
savaitė laukia kada laik
raštis jo namą atlankys, ir 
ragina kitus skaityti “Dir
vą”.

Darbai nekuriose dirbtu
vėse pradėjo kiek silpniau 
eiti.

Akroniečiai Lietuviai rū
pinasi jau apie žieminį se-

re-

UŽSIMUŠĖ DU LIETU
VOS LAKŪNAI

Klaipėda. — Rugsėjo 19 
d. nukrito ir užsimušė du 
kariški lakūnai, kapitonas 
Kuncaitis ir leitenantas Va- 
deika, lėktuvui nukritus ir 
užsidegus jie sudegė. Kap. 
Kuncaitis turi brolį Cleve- 
lande.

pulkus ir juos siųsti Lietu-'Neužmirškit saviškių Kanadoj> 
vą pulti, bet jų gražus no- Pietų Amerikoj ir kitur — už- 
rai neišsipildė. Išviso to-l rašykit jiems “Dirvą”.

.Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia d

zoną, draugijos ruošiasi ką 
nors veikti,^ statyti teatrus, 
ir tt. Keliautojas.

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas

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

knygelė siunčiama dykai.

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

Patyrimu •. >

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

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

i
K. E. YOCHUS

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės
Siutas
Kelnės

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

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Koatas
Šilkinė

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 .

Namų Penn. 2715J
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Į Serganti Vyrai ir Moterys I 

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

W| Aš gydau visas chroniškas ir keblias Ii- E 
= gas vyrų ir moterų su geromis pasekmė- =
E mis-š Kraujo ir Odos Ligas, Katarą, Už- Ę
— IMF^Wileistas žaizdas, Silpnumą, Nervų Iširimą, = 
E i jIST^M^’GalvoskaudI, Ištinimą Gyslų, Skilvio Ne- Ę 
= | ‘•gerumus, Anemia, Lumbago, Skaudų ir E
E , Užsendintą Reumatizmą, ir Bronchitis. =

E Sunkiose Kraujo ir Odos Ligose, aš naudoju Prof. = 
EHRLICH'O 606 ir 914. Pilnai išbandau kraują E 

ir analizuoju šlapumą. E

18139-F

16138-F

16137-F

16136-F

16135-F

16134-F

16133-F

16132-F

16130-F

16129-F

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

10 Colių 75c

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
Su Orkcstros Akompanimentu 

Oi, Skauda, Skauda Liaudies Daina
Aš Žirgelį Balnosiu Liaudies Daina

A. VANAGAITIS ir ji OLŠAUSKAS, Duetas 
Su Orkestras Akompanimentu 

Kačiukas (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas
Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Dainuoja A. Šaukevičius ir Marė Urbas 
Fr. Yotko, Vadas 

Orkestrą su 
Pripuolamu Dainavimu

Žalia Girelė
Lik su Dievu, Panytėle

F. STANKŪNAS, Baritonas
■ Su Orkcstros Akompanimentu 

Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

Šokikų Polka 
Naujų Metų Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vadas

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu

Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

Komiškos 
Dainos

Liaudies 
Dainos

BROOKLYN© LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas— 

Orkestrą su Pripuolamu Dainavimu) 
Kariška Polka Orkaatra

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu 

Aeška (A. Vanagaitis) Komiškos
..učiai (A. Vanagaitis) Dainos

ANTANAS VANAGAITIS ir M. ŽEMAITĖ

Margarita (A. Vanagaitis) 
Be Nosies (A. Vanagaitis)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
M AINI ERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vadas 
Dainuoja A. šaukevičius

-Jonelio Polka

Komiškos
Dainos

%
©$

Pirkite šiuos rekordus iš sayo lokalinių vertelgų arba 
' reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuvės 

ir prašykite pilno katalogo.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 
1825 East 18th Street, Cleveland, Ohio

Columbia Records
"NEW PROCESS' 

Viva - tonal Recording" The Records without Scratch

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

| Dr. BAILEY “Specialistas’ |
= Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.
E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. E
E Mes kalbame Lietuviškai.
fllllllIllIIIlHHIlIlJšsikirpk šit« *5 laikyk kada bus reikalingajĮjįiuiiiiĮnĮmmŠ Į

•* Magic x>lumbia\ No«»”

Visus šiuos Rekordus galite gauti “Dirvos” 
krautuvėje tiesiog, arba užsisakant per 

paštą C. O. D. Greit prisiunčiama.
6820: Superior Ave.__ J_ 1___  Cleveland i. Ohio

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEfff.EY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Special i star 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis tų

X

j*
i
$

I
į
X

x

—taip Ekonomiškas Išlaikyti!
Daugybė žmonių dar vis neįvertina kiek 
mažai kainuoja įsigijimas Chevrolet Six. 
Jus galit įsigyti Chevrolet Six už beveik 
tą pačią mėnesinę mokestį arba tiesiog už 
pinigus kiek mokėtumet už bent kokį ma
žos vertės karą. Toliau, jis yra nepapras
tai ekonomiškas operuoti — daugiau negu 
20 mylių ant galiono gazolino, ir nepapras
tai mažai ima aliejaus. Ateikit pažiūrėti 
ir persitikrinti šianden!

— taip Tvirtas ir Pasitikėtinas!
Chevrolet Six varo savo spėką švelniai, vie
nodai, lyg velvetas, kas charakterizuoja tik
rai puikų automobilį. Visokiame greitume, 
jus važiuojat be jokio erzinančio drebėji
mo. Taip pat lygiai malonus yra jo pato
gumas ir valdymo lengva. Keturi ilgi pu
siau laukiniai trankymų sulaikytojai parū
pina kelio balansą kokį turi puikieji karai. 
Ir styravimo ratas įrengtas lengvai sukinė
jamais ball bearingais.

—taip Malonus Važinėti!
Chevrolet Six pabudavotas pagal pasaulyje 
geriausių nustatytų taisyklių. ,Jo sutaisy- 
mas perstata virš keturių metų vystymą ir 
bandymus. Materiolas atsargiai parinktas. 
Aukštai išsilavinę darbininkai atlieka visą 
pagaminimo darbą. Inspektavimas taipgi 
griežtas ir atsargus. To viso pasekmė yra 
gerumas kokio kitur sunku rasti, ir nėra 
rupesnio per tūkstančius ir tūkstančius va
žinėjimo mylių!

All prices f. o. b. J act ory, Flint, Mich, 
COMPARE the delivered price as well as the list price In 
considering automobile values. Chevrolet's delivered 
prices include only reasonable charges for delivery and 

financing

The
CO A C H •595

ROADSTER........ ...’5^5 The Imperial $AQS
SEDAN...................  UViJ

The
PHAETON.......... ...’525 Sedan Delivery....’595
The
COUPE................ ..’595 The Light M ftA

Delivery Chassis...
The Sport
COUPE................ ...’645 Ih’toii Chanla... 545
The 
SEDAN....................’675 The Ton

Chassis with Cab.. 03U

WEST PARK CHEVROLET. Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road

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

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

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KREN’KEL CHEVROLET. CO. 
3330' Broadview Road ; ' ..

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street

LARICK CHEVROLET CO.

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood 

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road 

UTILITY CHEVROLET SALES CO. 
8004-8018 Lorain Avenue 

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue 

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

Euclid Avenue at East 66th Street 
MERRICK’ CHEVROLET CO, 

Berea,' Chits'*
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 

, Bedford, Ohio,Branch Store, 21069 Euclid Avenue
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Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese Į SPORTAS
ji 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 I

SUGAUTA PLĖŠIKU 
GAUJA

Pirmadienį policija sugą< 
vo keturis plėšikus krečiant 
jų apartraentą ant Superior 

~ • Du iš jų

Apsilankykit Lietuvių
Salės Bazare!

Dar tris dienas turit ap
lankymui Lietuvių Salės „ „ ,
Bazaro, surengto salės nau- jave, ir E. 81 št. Du.iš jų 
dai. Kiekvieno Clevelando pasirodo esą Lietuviai, Po- 
Lietuvio priderystė atsi- vilas Tvasko, 22 m., ir Bęr- 
lankyti ir paremti šią sa-| nardas Tvarko, 28 m., kurie 
vo įstaigą, nes tai yra mu-1 pasidavė paeiną iš Detroito, 
su viso kultūrinio judėjimo | Jie yra rodos čia gimę ir 
centras. Ar esi katalikas. I augę. Draugavosi su kele- 
ar tautietis ar bolševikas,) tu sau lygių svetimtaučių ir, 
vis lankaisi j parengimus' kaip policija sako, užsiim- 
šioje šąlėje, o jeigu jos ne- davo plėšimu bankų ir kitų 
butų kur pasidėtume? « žymesnių įstaigų. Jie nuo-'

Antradienio vakare buvo lat buvo matyt aplink Lie- 
koncertas, kuriame dainavo j tuvių salę ir kitus kumpus,' 
Liet. Vyčių 25-tos kuopos 
choras ir Mirtos choras, va
dovaujant Krasnickui. Per
traukoj kalbėjo adv. Čes- 
nulis. Publikos lankėsi ne
daug, žmonės lyg bijodami 
eina.

Bazaras baigsis nedėlioj, 
Rugsėjo 29 d. Jeigu nega
lit šiokiais vakarais, atsi- 
lankykit sekmadienį, nes 
tai bus paskutinė diena. Ne 
tik apie savo naudą galvo
kit bet pamislykit ir apie 
šią įstaigą.

Biznieriai ^uaukavę vi
sokių daiktų, kurių tūli yra 
labai brangus ir naudingi 
ir juos išlaimėti turit pro
gą kiekvienas.

MANO ATSAKYMAS PO
NUI POŽęLAI IR JO

Lankėsi “Dirvoje” Jonas 
Selickas iš Chicagos, geras 
tautietis veikėjas. Čia vie
šėjo pas savo brolius. Jis 
dirba prie “Tribune” ekspe
dicijos skyriuje.

Jonas Taųroza, iš Balti
morės, apsilankė “Dirvoj”, 
ta proga kuomet atvyko pa
siviešėti pas savo gimines. 
Jis seniau gyveno Cleve- 
lande.

Elena Baltrukoniutė gry- 
žo iš Baltimorės, po trijų 
savaičių viešėjimo pas^ savo 
seserį Julę ir adv. ~ 
nius.

Raste-

pačią.Kirviu sukapojo
Pereitą savaitę Lenkas Ra- 
donski nuo 7705 Superior 
avė., susivaidijęs su savo 
pačia, vos diena, prieš tai 
gryžusia iš .Lenkijos, grie
bęs mėsą kapojamą kirvį 
keliose vietose jai perkirto 

■ sunkiai sužeisdamas. Po to 
pabėgo iš namų ir manyda
mas kad pati nužudyta, nu
ėjęs ant gelžkelio bėgių no
rėjo pats nusižudyti persi
pjaudamas gerklę skustu
vu. Ten jį surado ir nuga
beno į ligonbutį. Moteris 
irgi ligonbutyje, liko du 
maži vaikučiai pas gimines.

REIKALINGA SENYVA 
MOTERIS 

prižiūrėjimui dviejų vaikų Lie
tuvių šeimynoje dienosi laiku. 
Geras atlyginimas. Klauskite 
“DIRVOJE”, Rand. 1476.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

važinėdavo puikiais auto
mobiliais ir - pažystamiems, 
girdavosi kad daro didelius 
pinigais iš degtinės šmuge- 
liavimo.

Kiti jų draugai yra Wal
ter Labeau ir Frank Hu
ghes. Pora dienų vėliau su
imtas ir penktas jų sėbras, 
L’Hommedieo. Į

Jie kaltinami vagystėse i 
ir žmogžudystėse, nes plė- 
šiku šymet nušauta vienas 1^ ’ 
krautuvninkas ir vienas i J 
policijantas, o kaltininkai | 
nesusekti.

Bankų tarnautojai iš se-l 
kančių vietų pripažino ne-l 
kuriuos iš jų:

Liepos 16 d. iš Lmicuii t 
Bank and Trust Co. ant Lo-I 
rain avė. atimta $19,000. . _

Liepos 6 d. apiplėšta Star L, nezin°ma mergina. 
Baking Co., išnešta $2,124. St. Lukes ligoninėj mire

Liepos 19 d. iš County mergma, kuri vos savaite 
Savings and Loan Co. ią- PP’JP ,buY° grasius 
nešta $2 000 viešbutyje kaipo atvykus is

Rugp.’19‘d. iš Bank of i Buffalo. Ji ir mirdama ne- 
Cleveland išnešta $1,500.. . išsidavė> kas tokia. Speja-

Policijantas nušauta per- Pla '^a.4 JnirAfi.nao 
eitą pavasarį kada jam buį Lr .paryžo ^§ką užslėpti, 
vo pranešta eiti pažiūrėti 
kur sustoję vyrai mainė aiiį 
tobomilio numerius. Kadą-I 
jis priėjo klausinėti, vyrąi. 
jį nušovė ir nuvažiavo. Yi,

Vienas po kitam suimtiem 
ji prie bankų apiplėšimų' 
prisipažino.

Šitas primena kitus du 
Lietuvius brolius, kurie ą- 
pie 9 metai atgal irgi to
kiais darbais pasižymėjo ir; 
pakliuvo.
PARDAVIMAI

PARDUOS AR MAINYS
2701 Detroit avė. 17 nietų įsteig-. 

tas biznis cigarų, saldainių ir deli
katesų krautuvė. Garantuoja $500 
savaitinių ineigų, renda pigi. Ma
tykit Zimerman, 1406 E. 105th St. > 
ir klauskit smulkmenų. (41)‘

Parsiduoda namas
Puikus penkių kambarių namas 

ant Naumann avė., Euclid 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 h* mokyklos 
reikmenų krautuvė, arti prie didėlio 
teatro. $500 savaitinių ineigų Ga
rantuojama. Matykit Zimerman—•• 
1406 E. 105th st. (40);

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

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

Užlaikau didelį rinkinį rašomi} 
plunksnų garantuotų ant visados, 
Wrist Watches, Laikrodėlių, Dei
mantų, visokių žiedų; darau aht 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

kitur. Tėmykit antrašą:
V. D. Štaupas, "Jeweler

6704 Superior Ave. |

ŠARKIO-LOUGHRANO Į 
, KUMŠTYNĖS KETVIR- i 

•TADIENIO VAKARE
Nuo Redakcijos: Kadan-j 

gi “Dirva” spausdinama 
ketvirtadieniais po pietų, 
musų skaitytojams nebus 
progos patirti apie Šarkio- 
Loughrano kumštynes, ku
rios įvyksta ketvirtadienio 
vakare.

Čia paduosime nekuriuos 
Amerikos sporto žinovų iš
sireiškimus apie tuos du 
kumštoriu, kurių vieno — 
Jack Sharkey-Žukausko —j 
laimėjimas labai ■ rūpina 
Lietuvius.

aš jums parodysiu kad ir a§ 
i turiu tiek pat pinigų ir esu 
gatavas su Požėla imtis. 

Į Bet nelauk metus ar du, 
j nes aš užkviestas į Kalifor
niją su imtynėmis. Todėl 
subrusk, drauge, nes aš ne
noriu kad paskui vėl rašy- 
tumet jog aš pabėgau.

Tiek galiu pasakyti p. 
Jarui kad tikri ristikai 
kių bliofų kaip Požėla ne-, 
daro: nesamdinėja agentų 
už juos laikraščiuose raši
nėti, nepalikinėja ^niekam 
šimtų dolarių, bet stoja į 
imtynes tiesiog, kada tik 
kas juos kviečia? Su laiku 
ir p.. Jarus patirs kokiam 
“didvyriui” jis pasitarnau
ja muilinimui žmonių akių.

Jack Ganson, L. R. Č.
Nuo Redakcijos: J. S. Ja

rus prisiuntė “Dirvai” 
patį rašinį kuris tilpo 
tuose laikraščiuose, bet- 
dangi čia telpa Gansono 
sakymas į tą straipsnį 
jo nėra reikalo talpinti.

JACK SHARKEY

Maskva be kapitalistą 
neapsieina. Sovietu rojus 
pilnas griovėjų, bet staty-,RAŠYTOJUI J. S. JARUI, 
tojų turbut nėra nei vieno, r ~~ T o
Sovietų valdžia pavedė Cle-‘ T Vilnies Nr. 219 J. S. 
velande esančiai Austin ,Jaras padaro man kelis uz- 
jtompanijai pabudavoti Ru-į metimus, atsakydamas j 
sijoje ištisą miestą, kuria-1 ^ai.s^^ iššaukiantį Po
me turi būti įrengta auto-ize3 su manim, 
mobilu dirbtuvė su galimy- Kadangi as nuolat vazi- 
be išleisti po 100,000 auto-1 su imtynėmis ir po to-
mobilų į metus. Austin Co. valstijas kur visai nei
gavo $50,000,000 kontraktą1 ^ei Lietuviškų lai-
tos dirbtuvės ir miesto iš-1 “rascnl netenka matyti ne- 
budavojimui. Patys komu-, £a JY. zin°L kada ir koks 
ništai tik ant bačkų pasisto- P°z® °® a^s^°Ya® Pei‘ Y1?' 
ję< rėkaut moka, kai reikia ■ ras^i atsišaukia kad turi jo 
ka pasidaryt kreipiasi į ka-|u.z®tat° Pimgus ir gatavas 
pitalistus eiti imLs. Man pasakojo
1 ' kad Požėlos agentai tai iš

Wisconsino, tai iš Michiga- 
Ino tai iš kitų valstijų pasi
garsina kad Požėla paliko 
jiems po penkis šimtus do
larių liepdamas šaukti Lie
tuvius imtikus su juo imtis. 
Kas gali tikėt kad Požėla 
visur šimtais palikinėja ir 
kas jieškos tų agentų jeigu 
jie ypatiškai į oponentą ne
sikreipia, kaip daro imty
nių promotenai, kada ris- 
tikų jieško.

Jei kas matė p. Jaro pa- 
sigarsinimą laikraščiuose a- 
pie Požėlo? paliktus šimtus 
dolarių palaikė už jo pa
prastą bliofą. Ponui Jarui 
reikėjo ateit ypatiškai ar 
tai pas mane ar pas kitus 
musų imtikus ir pasakyti 
ką turi ir ko reikalauja.

Mes ristikai laikraščių 
sugaudyt negalim kada iš
važiuojam, į kitus imestus,

Aš nepeikiu nei Požėlos 
nei kitų Lietuvių ristikų, 
tik noriu Ijąd Lietuvių spor7 
to mylėtojui . daugiau su
prastų, kaulink to sporto. 
Aš gerai 4inau kad Lietu
viai mėgsta imtynes ir ger
bia savo tautos drutuolius, 
ir kuomet aš atvažiavau iš 
Kalifornijos į savo brolių 
Lietuvių tarpą dėjau visas 
pastangas supažindinti mu
sų jaunimą su imtynių spor
tu. Aš gi tuo tarpu prisi
klausiau visokių šmeižimtj 
nuo vienos pusės, o kita 
pusė davė man garbę. Bet 
tas nieko, žmonės turi .sa
vo teisę kritikuoti ir tegul 
sau kritikuoja.

Bet aš galiu tikrai priro
dyti kad Požėla bijosi ma
nęs ir kitų Lietuvių ristikų, 
jisai susiranda sau kur ko
kį lepšį ir su savim vežio
jas po visus miestus risda
masis už “čampionatą”, o 
niekur nesirita su promote- 
rių arba pikniko 
siūlomais vyrais.

Daug nekalbant 
siu tik kad Požėla 
mėnesį laiko ritosi 
pačiu vyru, Hans 
Chicagoj, paskui Lietuvių 
piknike Clevelande (nors 
čia liepė pagarsint kad im
sis su “Meksikos čampio- 
nu”), už kelių dienų vėliau 
ritosi Philadelphijoj, o po 
trijų dienų vėliau Brookly- 
ne. Požėla tada tikrai žino 
kaip jo paties vežiojamas 
vyras turi imtynėse daryti, 
o nežinantiems giriasi kad 
turėjo penkias imtynes ir 
nei vienų nepralaimėjo, tik 
nepasigiria kad ėmėsi su 
tuo pačiu ristikų. .

P. Jarus sakosi turįs Po
žėlos pinigus. Gerai, prašau 
^-tę? apsistojimo,1. tt¥V.
Vietcį, 6822 Superior avė., ir Kiaurai į 1243 Payne avė. arti E. 12

Laub duonos kepykla pa-Ino tai iš kitų valstijų pasi
skelbia jog įveda pardavi
nėjimą duonos gatavai su
laikytos — namuose nerei
kės peilio, tik parsinešus iš 
krautuvės kepalėlį duonos 
šeimininkė išvynios iš po- 

*pieros, padės ant stalo, ir 
šeimyna ims po riekę ir vai- 
™". Duona pirmiau iške

pama, paskui gražiai surai- 
koma visas bakanėlis kaip

- yra, vyniojamas į popierą 
ir vežama į krautuves.

Neužilgo gal atsiras kdm- 
ipanija kuri keps duoną ir 

Un’tedl Pristatys gatavai sukram-

Policija sako kad ji paėjo 
iš New Yorko, ir dabar at
sišaukė jos tėvas, protesto- 
nų kunigas. Ji buvus New 
Yorko knygyno tarnautoja.

“RIO RITA
Pirmą sykį nuo pabudavojimo mu- 

zikalės salės prie miesito auditorijos 
toj salėj bus perstatyta tikras pil
nas teatralis dalykas visos savaitės 
bėgiu.

Pulk. H. J. Twelvetree, to budin- 
ko manadžeris, praneša jog priėmė 
muzikalėn salėn populiarį muzika 
lj veikalą, “Rio Rita”, kuris per du 
metu ėjo New Yorke ir buvo sykį 
3 ps i lankęs Clevelande.

Vaidinimai prasidės sekmadienį ir 
tesis iki kito šeštadienio vakaro, r 
Spalių, su popiečio vaidinimais tre
čiadieni ir šeštadienį.

Dramatiški kritikai sako jog “Ric 
Rita” yra vienas iš puikiausių pas
tarų laikų muzikalių veikalų ir yra 
tokios rūšies dalykas kad tinka au
ditorijos Muzikalei Salei.

Šis jų atsilankymas bus paskuti
nis ir daugiau Clevelando teatrų 
lankytojai “Rio Ritos” nematys.

Pulk. Twelvetree skelbia jog lai
kas nuo laiko bus į Muzikalę Salę 
užkviesta žymiausi scenos dalykai 
už populiares kainas. Ir pati Mu- 
zikalė Salė yra vienas iš puikiausių 
^teatrų šioje valstijoje.

rengėjų

to-

ta 
ki- 
ka- 
at- 
tai

JACK GANSON <

GANSONAS IMSIS SU 
GUTHRIE PENKTA

DIENĮ
Šio penktadienio vakare 

miesto auditorijoj Marotta 
suporavo imtynėms Lietu
vį Jack Ganson su Elmer 
Guthrie. Jiedu risis pas
kutinėj poroj.

Gansonas užsuko į Cle- 
velandą keletui dienų, be.t 
Marotta jį sulaikė šioms 
imtynėms ir jeigu laimės šį 
sykį tai sako duos jam ki
tą sykį vėl imtis.

Tai pirmas Lietuvio pa
sirodymas Marottos imty
nėse nuo pavasario.

Kitose porose bus: Jack 
Sherry su dideliu Lenku, 
Rogaski ir kitos dvi poros.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus | 

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

3 ŠEIMYNŲ NAMAS ŪŽT $10,000 
*’ Puikus namas, $98 į mėnesį inei- 
gų, , su .visaįs moderniškais įrengi
mais, gerojd padėtyjfe, sleitų sto- 
.gafs, 3 garadžiai, geroje srityje — 
1.254 E. 113TH St. arti Superior.

parody- 
į vieną 
su tuo 
Bauer,

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

PARSIDUODA
’ '6516 St. Clair avė. 15- metų įgy- 
yendintas cigarų, saldainių ir mo 
kykloš reikmenų biznis,' garantuoja
ma $500 į savaitę. Penki gražus 
kambariai greta, pigi renda; parsi 
duos pigiai. Matykit Zimerman. 
1205 E. 105th St. (43)

buvęs 
, .metų

Loughrano tokia laimė
■ James J. Corbėtt, 

čampionas keliolika 
atgal, rą^o:

Kova už Junney’s’ palik
tą čampiono vainiką' išpuo- 
la Jack Šarkiui ir * Lough
ranui, tam vyrui kuris nie
kuomet nefiguravo surašė 
mirusio promoterio, 
Rickardo 1928-1929 metų 
išrinkimo geriausių 
programe. Kuomet Tex nu
statė pereitą rudenį sunkių
jų eliminacijos surašą tas 
surašąs buvo toks: Demp
sey, Sharkey, Stribling, Ri- 
sko, Paulino, Von Porat, 
Christner ir Hansen. Tada 
nebuvo Max Smėlingo, ku
ris vėliau pasirodė, bet vėl 
išpuolė iš paveikslo. Ir nie
kas nemanė kad Loughran 
į tą eilę pateks, nes jis ne
galėjo padidint savo svorio 
per 172 svaru ii' nekuriu 
buvo skaitomas smunkan
čiu atletu.

Visi kiti paminėti vyrai 
vienas kitą išmušė iš pir- 
maeilių, liko tik Šrfieling ir 
Šarkis. Bet Šmeling per 
neatsargumą prasižengė at
letų komisijai ir tapo su
spenduotas, turėjo gryžti 
Vokietijon. Reikėjo rasti 
ką nors statyt prieš Šarkį. 
Sumuštieji nebuvo gąlima 
statyti, Dempsey griežtai 
atsisakė, ir tokiame atve- 
juje reikėjo išstumti Tom
my Loughraną prieš Šarkį. 
Jis parinkta ne del to kad 
jis kuomet nors prieš sum 
kiuosius atsižymėjo, bet 
kad reikėjo imt jį arba vi- 
sai nieko.

Tex

vyrų

Už šias kumštynes skiria
ma Muldoon-Tunney dova-s 
na ir turbut jau bus čąm- 
piond išlinkimas, užėmimui 
tuščios Tunney vietos.

■f ' Šarkis pasirengęs
Musų, smarkuolis tręini- 

ravosi kempėj Orangeburg, 
N. Y., iš kur išvažiavo į 
New Yorką ketvirtadienį, į 
laiką pataikyt pasvėrimui' 
ir sužymėjimui rekordų. Jį 
ten aplankė daugelis Lietu-' 
vių, ir ten sykiu matė Juo
zą Vincą treiniruojantis.

Šarkis yra pilnas pasiti
kėjimo kad jis sumuš savo 
priešą.

Loughran treinir a v o s i 
Harvey’s Lake, Pa., kem
pėj, kur pereitą savaitę jį 
aplankė Šv. Stanislovo naš
laičių prieglaudos iš Nanti
coke vaikučiai, kurių dau
guma yra Lietuviai, ang- 
liakasyklose„ užmuštų tėvų 
vaikai.

Laimėtojas turės vėl rim
tus priešus, nes yra didelis 
Anglas, Scott,, su kuriuo at
sisakė Smėlingas muštis ir 
pralaimėjo teises. Kelios 
dienos atgal Scott sumušė 
Argentinos milžiną Cam- 
polo.

Tel-CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

į

Gal bus jo paskutinis
Jack Lawrence, sporto 

rašytojas, kalba kad, anot 
daugelio ekspertų nuomo
nės, šios kumštynės gali bū
ti Loughranui paskutinis 
pasirodymas. Jeigu jis ne
laimės labai pažymiai, Šar
kį išmušdamaš arba labai 
toli prasivalydamas punk
tais, tai Loughran pasiša
lins iš kumštynių. Tą tik
rina jo draugai ir giminės.

Co.

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

1306 EAST 68TH S!'.
Rand. 6729.

1 LIETUVIŲ SALES-BAZARAS

A. S. BARTKŲ |
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas t

Fotografas Ž
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES ? 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. T

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti T 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- į 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- •£ 

no paprastai traukiamų fotografijų. T 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. Ž 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 4 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- T 
lams ir padidiname arba sumažiname to- X 

tograf i jas visokių kitų traukimų. y 
1197 E. 79th St. Cleveland? 
Stėdiia-sv‘‘dvienr"pin,odnr-lnngais” t 
— Telefonas Randolph 3535 — f |

Harley Davidson Sales 
3628 Prospect Ave.

Sekmadienio rytais 
Atdara vakarais ir

KARŠTOS IR ŠALTOS

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

I 1246 Superior avė.

Brospect 2420.
Į THE F. W. ZIMMERMAN CO.

GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI
Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam. 
3400. St Člair Avė. Cleveland, O.

Cleveland© Lietuviai, supraskit savo pareigą
Šiais'metais Clevelando Liet. Draugysčių Salės Ben
drovė’rengia savo antrą metinį BA1ZARĄ, ir atsišau
kia į geros valios Lietuvius kad kiekvienas kuris tik 

'■ gali'prisidėtų šiame darbe, ir lankytųsi skaitlingai
Bazare, nes šiame Bazare bus .daug visokių haudin- 

' gų daiktų išlaimėjimas.

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

LIETUVIŲ SALĖJE.
Taigi atsiminkite kad jus remdami šį Bazarą remia
te patys savo reikalą, nes jeigu mes nesirūpinsime 
apie tolesnį palaikymą m,tisų vardo Clevelande tai' 
neilgai tegalėsime džiaugtis ir tuo ką iki šiolei esa
me įgiję, nes užlaikymas tokioą salės kaip yra musų . 
Lietuviška Salė reikia turėti nemažai iškašeių, o 
pačios ineigos kiek jų šiuomi tarpu atsiranda yra- 
menkos ir sunku jomis verstis. Todėl esame priver
sti jieškoti kitokių būdų kad butų galimą palaikyti 
tą brangią Lietuviams įstaigą.

Tat kiekvienas atsilankykite Bazare ir dalyvauki- 
te, laimėjimuose. Bus.visokių.jjasilinksminimu.......ij...

Kviečia Salės Bendrovės Direktoriai.


