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JR DARBININKŲ ŽINIOS

■SIMPATIZUOJA GA-j SOVIETŲ LAKŪNAI AT- 
ZOLINO VEŽIKAMS SKRIDO

Išteisinti. ,Marion, N. C. 
Šerifas Adkins ir septyni 
kiti vyrai tapo išteisinti są
ryšyje su nužudymu šešių 
streikuojančių audėjų,’ ku
rie nušauta susirėmime su 
kompanijos sargyba ir po
licija Spalių 2 d. Šerifas 
pripažinta pildęs savo par
eigas kuomet ėjo riaušes 
malšinti, ir trukšmadariai 
privalėjo liautis puolimus, 
bet nepaklausė.

New Orleans, La. — Nu
tarta baigti tramvajų dar
bininkų streikas, kuris jau 
sykį buvo kaip ir sutaiky
tas, bet vėl darbininkai tų-j 

"■Y€j5"SustY^ėikuoti delei konri 
panijos nepildymo išlygų.

Streikavo virš 1,000 dar
bininkų virš tris mėnesius.

Western Union telegrafo 
kompanija padidino savo 
darbininkams algas bendrai 
$2,000,000 metams, taip kad 
visi gaus po tam tikrą dali 
daugiau negu dabar gauna.

Detroit. — Kasant žemę 
naujai rengiamai vandens 
pumpavimo stočiai Dear
born srityje, žemei užgriu
vus užmušta du darbinin
kai.

Lorain, O. — Nerūdija
mo plieno korporacija ruo
šiasi statyti čia savo dirb
tuvę, kuri galės gaminti po' 
100,000 tonų tokio plieno į 
metus. Visos, išdirbystės 
įrengimas kainuos apie še
šis milijonus dolarių ir bus 
darbo del 500 darbininkų.

Per devynis šių metų mė
nesius Suv. Valstijose pa
gaminta 4,860,035 automo
biliai, arba 1,187,614 dau
giau negu tuo pačiu laiku 
pernai. Šių metų 9 mėne
sių produkcija jau viršija' 
visų pereitų metų produk
ciją 259,344 automobiliais.

Rusijoje, Archangelske, 
surinkta likučiai lavonų 83 
Amerikos kareivių, kurie 
ten žuvo laike Amerikos 
pastangų pagelbėt Kerens- 
kiui prieš bolševikus. La
vonai sudėti Į metalinius 
grabus ir gabenami į Suv. 
Valstijas. 24 iš tų 86 kar
eivių nežinomi.

AIRĖMS PANELĖMS
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CHINA! VENGIA NA- 
MINIO KARO

DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaite Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metine Prenumerata:

Suv/enytose Valstijose............ $2.00 
Kanadoje ir Meksikoje....................... 2.50
I.ietuvoje ir kitur................ G.00 
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metų, ir mokasi iškaišo.

Ajg^rsinimu kainu klauskit laišku.

“D 1 R V Ą”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VOL. XIV (14-TI METAI)

ELEKTROS ŠVIESOS
Londonderry; Airija. — Nanking.' — Chinijoj pra

šiai kaip Airiai neapken- dėjo reikštis naujo naminio 
čia Anglų ir kaip persekio- karo banga, kuri iki šiolei 
ja savo merginas už susi- buvo nuraminta, taigi 
dėjimą su Anglais.

Pereitą savaitę Anglijos tuotas “krikščionis genero-Į 
las” Feng Yu Hsiang.

Sakoma kad naujas suki
limas ruošta prieš preziden
tą Kai Šek. Kai Sek keli 
metai atgal buvo virtęs ko
munistų agentu ir stengėsi 
įvykint komunizmą, bet vė
liau virto karštu patriotu 
ir beveik išnaikindamas vi
sus komunistų agitatorius 
Chiniją sustiprino, už ką jį 
Maskva pasmerkė.

Visas pasaulis šio mėne
sio pabaigoje minės 50 me- 

at-(tU sukaktuves nuo išradimo 
sargumo delei tapo arės-1 elektros lemputės apšvieti ■ 

mui namų. Dabar mes su 
elektros šviesa apsipratę ir 
nieko apie ją daugiau ne
manome kaip tik tiek kad 
jeigu tamsu priėjus pasukt 
ar paspaust sagutę ir švie
sa stojasi.

Kolis skirtumas tarp tos 
šviesos kuri iš nieko ateina 
viela ir apšviečia didžiau
sius kambarius, sales, net 
didelius plotus miestų ir 
net laukų, ir visų kitų švie-i 
su: žvakių, gazo, kerosino. 
Kaip sulyginamai pigi, o vi
sai be vargo įgyjama, elek
tros šviesa!

Ją žmogus pats gali nusi
vesti kur nori, į kelias mi- 
nutas laiko, gali, prisirengt 
lempų kiek tik patinką, ir 
visai trumpu laiku jos ga
tavos naudojimui. Jokios 
kliūties, jokių spėkų dėji
mo, jokio didelio atsargu
mo, jokio rupesnio sykį su
taisei vielas.,

Elektra yra .faip_papras
ta kad ją vaikas gali paim
ti ir naudoti, davesdamas 
vielas į reikalingą įmonę. Ir 
ji tapo tokia pagalba na
muose ir dirbtuvėse kad ga-* 
Įima tik su ja viena apsiei
ti. Ji ir šildo ir šaldo, ver
da, skalbia, prosija, plau
kus garbiniuoja, varo viso
kias mašinas.

Namuose, šalip apšvieti
mo, ji pradėta vartoti ki
tiems tikslams tik gal bė
gyje pastarų 20 metų, ir ka
da elektra namų tarnybai 
pajungta, greitai išsivystė 
visokiausi padargai kuriais 
galima namų darbą atlikti 
išimtinai su viena elektra.

Su elektra tapo galimą ir 
telegrafas, ir telefonas ir 
bevieliai telegrafai ir tele
fonai ir ant galo radio.

Nereikia pralenkti nepa
minėjus kad eletkra yra ir 
mirtinas žmogaus priešas, 
neatsargumuose su ja ji už
muša žmogų greičiau negu 
koks kitas žudymo įrankis.

Jos pagaminimas apima 
didėlį ii- painų procesą, bet 
tas elektros naudotojams 
neapeina, tuo tegul rūpina
si kas iš to duoną valgo, 
paprastam elektros naudo
tojui užtenka kad į jo na
mus ateina dvi vielos kur 
ten nuo stulpo, kurias gali

ir nutraukti ir vėl sujung
ti, ir vėl turi šviesą.

Thomas A. Edisonas, iš
radėjas, dar gyvas, ir elek
tros šviesos 50 metų jubile- 
jus yra civilizuoto pasaulio 
atidavimas jam garbės už 
jo didelę dovaną žmonijai.

kareiviai suruošė šokius. Į 
juos išsirengė 22 Airės pa
nelės, norėdamos pasiužti 

' su kareiviais. Sėdo į troką 
ir išvažiavo. Netoliese for
to kur balius rengta veži
mą sulaikė 14 apsimaska- 
vusių vyrų ir merginas iš- 

jrėdę visai nuogai, atėmę jų

SKRIDO ,
Seattle, Wash. — Keturi 

Rusai lakūnai, kurie virš 
du mėnesiai atgal išsileido! 
vienu lėktuvu iš Maskvos Į Į sukneles, ragino eiti Į 
New Yorką, pagallaus p;
siekė Ameriką Spalių 14 d., j sitikimas labai sujudino

New York. — Pasirengę 
sustreikuoti apie 30,000 tro- 
kų važinėtojų, kurie yra na
riai 18 trokų vežėjų unijų 
šioje srityje. Streiku gra
sina užjausdami 2,500 da
bar streikuojančių gazoli
no trokų važinėtojų.

Jeigu streikas kils supa- 
raližiųos motorų transpor- 
taėiją didžiame New Yorks 
ir šiaurinėj dalyj New Jer
sey valstijos.

Gazolino trokų važinėto
jų streikas jau atsiliepė į 
judėjimą, nors ne taip žy- lak^^’plsisekimu ........... .
miai, kadangi varžoma ga-|kad jų atskridinias Ameri. 
žolino gavimas del automo-j kon ufmazga draugin- 
bilių. I

Žinomą, gazolinas išve-, 
žiojania/ su pagalba streik
laužių, po policijos sargyba, 
bet atsibuna daug susirėmi- 
kų tarp streikerių ir jų -vie
tose dirbančiųjų.

Prie trokų saugojimo pri-! jeį/irfZmZf“Skrido 
kaipo lakūnai, o nė kaipo 
agitatoriai, tai kas kita.

kius su Anglais; šitas
so- 
at- 
vi-

nusileisdami prie šio mies-įsus, vieni džiaugėsi kad tai 
to. Jie buvo gražiai priiiri-1 gerai padaryta,: o kiti kad 
ti; ypač labai jais džiaugėsi I labai negražiai, i 
bolševikuojanti miešto gy- Užpuolikai pradėjo gąs- 
ventojai, bet lakūnai į juos,dint merginas ir jų šoferį 
domės neatkreipė. i sušaudymu, bet -kai patyrė

Iš čia jie skris per San i kad dvi iš jų pabėgo tai ir 
Francisco, Chicago linkui I patys leidosi bėgti, kad ne- 
New Yorko..7 pakliūtų; anom davus žinią

Maskvos carai džiaugiasi [policijai.
i ir tiki ---------- -------------

Igų santikių tarp Sovietų ir 
Suv. Valstijų,

Draugingi šantikiai šenai 
ir be to 'butų buvę užmeg- 
sti jeigu Maskvos carai bu
tų dirbę santikių taisymui, 

|o ne Amerikos išgriovimui.

skirta 1,000 policijantų.
Unijistai vežikai reika- 

lauja algų padidinimo nuo 
$35 iki $47.50 Į savaitę, 8 
valandų darbo į dieną, pus
antro tiek už viršlaikio dal
bą, ir pripažinimo unijos.

NUBAUDĖ UŽ TEATRO 
GAISRĄ

Vladimir, RuŠljaV— Va- 
žarbff, judančią filmų' ope
ratorius, nuteistas! trims 
metams kalėjiman po atra
dimo kaltu jog iš girtumo 
priežasties Užsidegė teat
ras, kuriame pereitą Kovo 
mėnesį sudegė 114 ypatų.

kaip 
bilius 
kada 
Sau- 
gana

UŽSIMUŠĖ AUKŠTYBIŲ 
LAIPIOTOJAS

Chicago. — Rudy Cimi
no, kuris stebindavo publi
ką vaikščiojimais virve di
delėse aukštybėse, parišęs 
virvę nuo vieno budinto iki 
kito, Spalių 15 d. leisdama
sis virve žemyn nuo 44 auk
štų budinko, nespėjęs tin
kamai’ virvę suimti nupuolė 
nuo 20 aukšto ir užsimušė. 
Žiūrėtojų "buvo šimtai žmo
nių, vieną žiūrėtojų pulda
mas užmušė.

PROHIBICIJOS AUKOS
Valdžios raportuose pa

rodoma kad per praeitus 9 
prohibicijos metus prohibi- 
cijos įstatymą vykdant nu
žudyta 248 ypatos, bet vie
nas senatorius surinko pa
rodymus 
buvo 299

Turint 
mi nieko
hibicija nepildoma, tos au
kos yra perdidelė kaina už 
prohibiciją.

kad tokių aukų 
ypatos.
mintyje kad tuo- 
neatsiekta ir pro-

Belgija turi 8,000,000 gy
ventojų, kas metai daauga 
po apie 50,000. Ant 100 vy
rų ten išeina po 102 mote
ris.

150 AUKŠTŲ BUDINKAI 
GALIMI

Inžinierių apskaitliavimu 
New Yorke yra galima vi
sai be baimės statyti • 150 
gyvenimų aukščio budin- 
kus. Tas reiškia apie dn 
penktadaliai mylios, arba 
.netoli keturis sykius auk
štesni negu Washingtono

BOLŠEVIKAI VEIKIA 
PRIEŠ CHINUS

Tokio, Japonija. — Gau
ta pranešimai kad sovietų 
kariumenė Spalių 11 d. už
vedė ataką prieš Chinus 
ties susibėgimu Amūro ir 
Sungari upių prie Mandžu- 
rijos fronto. Chinąi nesiti
kėdami puolimo ir neture-1 monumentas, 
darni toj vietoj gana spėkų. Vienok, sako, -“ekonomiš- 
po padidinto ątako Spalių kas aukštis”, išnuomavimo 
13 dieną pasitraukė ir bol- tikslu, yra 75 gyvenimų, 
ševikai užėmė miestelį Chi- 
nų pusėje.

Nors-' buvo pranešta 
Rusai nuskandino tris 
nų kariškus laivus toj 
toj, oficiališki Chinų prane
šimai to nemini.

VAI, VYRUČIAI, BUS 
BLOGAI....

Washington. — Senato- 
torius Sheppard siūlo suma
nymą padaryti įstatymu 
kad ir degtinės pirkėjas 
butų lygiai kaltas laužyme 
prohibicijos Įstatymo 
ir pardavėjas'. Tas 
bus paimtas svarstyti 
kongresas susirinks, 
šieji ii- šlapieji turės 
ergelio .už tai. .
Į. ■ Du lederąlių? dist riktu 
teismai jau laikosi t,o kad 
pirkėjas taipgi kaltas jeigu 
palaiko uždraustąsvaigalų 
prekybą. Tikrieji gėrikai, 
sako vienas, teisėjas, nieka
dos dar neišdavė savo pir
kimo vietos; jeigu pardavė
jus sugauna tai tik slapti 
agentai Įsiprašę kaipo “pir- 
kikai”.

$250,000 UŽ PERLĄ
Bombay, Indija. — Perlų 

narai Persijos pakraštyje 
rado perlą sveriantį 50 gra
mų, kurio vertė yra $250,- 
000. Tokie perlai pasitai
ko rasti sykį į šimtą metų. 
Vienas iš narų net sumiš? 
kada gavo už jį didelę su
mą pinigų.

kad 
Chi- 
vie-

Šitas aukštis yra apribo
tas Chicagoj, New Yorke, 
Detroite ir gal keliuose ki
tuose Amerikos miestuose, 
kur žemė nepaprastai bran- 
gi-

GATVIŲ IR KELIŲ UŽ- 
SIGRUDIMŲ NUOSTO

LIAI
j Apskaitliuojama kad Su
vienytose Valstijose nuo 

lužsigrudimų gatvėse ir kė
piuose, sugaišavimais ir tam 
i panašiais prietikiais nuos
tolių į metus buna mažiau-Į

20 UŽMUŠTA NAMUI 
SUGRIUVUS

Londonas. — Iš Bombay, 
Indijoj, gauta žinia kad ten 
sugriuvus vienam > namui 
užsimušė 20 žmonių.

ANGLAI PASTATĖ DI
DŽIAUSI DIRIŽABLI 
Cardingtdn, Anglija. — 

Spalių 14 d., daryta pirmi 
bandymai skraidyt didžiau
siu pasaulyje dirižabliu, ku
rį pabūdavo jo Anglai. Jis 
didesnis už Vokiečių “Graf 
Zeppeliną”. Jį pabudavoti 

;imta- Pereitais metais šioje ša-Į kainavo $5,000,000. Jis ga- 
j_g negg- go pasažierių šą- 
lip darbininkų.

MacDONALD SU SOČIA-
■ LISTAIS

Pabaigęs pasitarimus su 
Prezidentu Hooveru, Ang
lijos premjeras MacDonald 
atvyko į New Yorką, kur 
turėjo konferenciją su so
cialistais.

Spalių 12 d. suėjo jam 63 j šia $2,000,000,000. 
metai,i taigi turėjo gi 
dienio paminėjimui puotą, Įlyje praleista $1,400,000,000 
kurioje jį atlankė Chur
chill, jo. partijos priešas, 
viešintis Amerikoje, buvęs 
pereitoj Anglų valdžioj mi
nisterijų

'Iš New Yorko išvažiavo 
į Toronto, Kanadoj, daly
vauti Amerikos Darbo Fe
deracijos konferencijoj,

pataisymams ir pagerini
mams kelių tarp miestų ir 
$600,000,000 pagerinimams 
gatvių miestuose turinčiuo
se nuo 30,000 gyventojų.

Meksikoj, Vera Cruz val
stijoj, apvirtus upėje laive
liui prigėrė 30 žmonių.

MIŠKŲ GAISRŲ NUO
STOLIAI

Apskaitliuojama kad šią 
vasarą Suv. Valstijose išde
gė 842,000 ketvirtainių ak
rų miško už suvirš tris mi
lijonus dolarių.

RUSIJOJ DIRBS BE SU
STOJIMO

Maskva. — Sovietų val
džia išleido ukažą pertvar
kanti kalendorių. Nuo 1 
dienos Spalių panaikinama 
iki šiol buvusios savaitės ir 
religiški šventadieniai. Vi
soj Rusijoj dirbtuvės turės 
dirbti ištisą metą aplinkui, 
■be sustojimo; Darbininkai 
išdirbę penkias dienas gaus 
vieną dieną pasilsio, bet jų 
darbas bus sutvarkytas kad 
mašina nesustotų, į pasil
sio gavusio vietą stotų ki
tas.

Tas reiškią kad sovietų 
rojus virsta mašinos šalis, 
ką komunistai taip smerkia 
kitose šalyse. Darbininkai 
dirbs ir dirbs, gamyba eis 
ir eis. išdirbinių daugės jr 
daugės^ tilt"višarbėda tai " 
su jų padėjimu: kad nebus 
kur tų išdirbinių padėti: jie 
daug menkesni negu kitose 
šalyse pagaminami, ir nie
kur nebus padėti kaip tik 
patiems naudotis, o 
neturi už ką. pirkti, 
prisigaminus prekių 
eis žiūrėti kaip jos
darbai sustos, ir darbinin
kai neturėdami ką valgyt 
turės Savo padarą daužyti.

Savaitės dienas komunis
tai vadins naujai, pasekda
mi Lietuvius: “pirmadie
nis”,, “antradienis” ii- tt.

Turės tris šventas die
nas: Gegužės 1, Lapkričio 
7, ir Sausio 22, kuri vadi
nama “švento Lenino die-; 
ha”.

patys 
Taigi 
prisi

pusta,

Trumpa laisvė. Turkijos 
valdžia, paminėjimui pen
kių metų sukaktuvių savo 
respublikos, pereitą pava
sarį paleido daugybę kali
nių; Dabar 95 nuošimčiai 
jų vėl kalėjimuose, suimti 
už naujas vagystes, žudys- 
tes ir užpuolimus;

REIKALAUJAM 
AGENTU

Platinimui “Dirvos”

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. 
Yorko Į Southampton kas Sereda vienu iš r..

BERENGARIA AQUITANIA
o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. f 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Petnycia nauji, aliejų varomi jįį 
laivai. Trečios klesos laiva- 
kortes į abudu galu iš New

CUNARD LINE

Išplaukimai iš New i 
milžinų ekspresinių laivų j

MAURETANIA ■
A Yorko i Kauną 5,203 ir bran-' 
ik giau. Atskiri kambariai, er-
gpak dvi vieta, geras naminis val-

gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus- 
kite bile Cunard Agento, ar* 
ba rašykit pas:

1022 Chester Ave.
Cleveland, Ohio
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. . McKEES ROCKS, PA.

MILFORD, CONN. ŠTAI KUR VYRIAUSIAS LIETUVOS UNI
VERSITETO STUDENTAS

Kaip švęs Edisono jubi- 
lejų. Pradedant Spalių 21 
d., elektriškos lempos išra
dimo 50 metų sukaktuvių 
paminėjime Pittsburgas iš- 
sirėdys visai naujai: viso- 
kįų spalvų lempomis bus 
nurėdyta gatvės, vieškeliai, 
budinkai, tiltai, dirbtuves 
ir orlaiviai. Nakties laiku 
skraidys nušviesti lėktuvai 
ir balionai virš miesto. , '

Spalių 22 d. vakarė bus 
mieste paroda elektriškai 
išrėdytų vežimų, kiekvie
nas vežimas-fliotas atvaiz
duos 50 metų prograsą in
dustrijos ar biznio kurį tas 
vežimas reprezentuos. Da
lyvaus net 15 muzikantų 
kuopų.

Spalių’ 17 ir 18 dd. bus 
iškilmingas atidarymas iš
tiso meto aplinkui navigaci
jos Ohio upe. Ruošiamasi 
iškilmingai pažymėti užbai
gimą upės pagerinimų. Sp. 
18 d. bus iškilmė upėje, ka
me dalyvaus’ visokiausio ti
po išrėdyti laivai.

Traukinio nelaimė. Ant

Bimbos “spyčius”. Spalių 
12 d. A. P. L. A. 2-ros kuo
pos salėj buvo surengta 
prakalbos kokio ten “prieš- 
fašistinio” komiteto. Kal
bėjo “draugas” Bimba, so
vietų carų gizelis. Kalbė
jo apie unijas ir komunistų 
partiją ir džiaugėsi kad 
raudonukams “sekasi” va
dovauti Gastonijos audėjų 
streiką, kur komunistai ko
teliuose gyvendami, kapita
listų; ■ apmokami, vargina 
vargšus, audėjus ■ siundyda- 

Įmi prieš savo popus su rau
donomis , vėliavomis. Darbi- 

[ ninku I skerdynės, Į kurias 
komunistų agitatoriai dar- 
bininkus stumia; anot Bim
bos buvo kapitalistų kaltė,: 
ne jų. Ragino visus darbi- 

I ninkus prigulėt Į komunis- 
I tų partiją, tada, sako, vi-! 
įsiems busią gerai.

Bimba prisidergė ir apie 
[Lietuvos valdžią, prirodinė
jo kaip ji žiauriai elgiasi su 
politiškais kaliniais, bet ne- 

) pasakė kaip Rusijos rojuje 
komunistai daro su politiš
kais kaliniais, kurių kas
dien desėtkais sušaudo.

Pittsburgh-Washington ke
lio Spalių 9 d. pasažierinis 
traukinis užlėkė ant preki
nio traukinio ties Portage 
ir tame susimušime Užmuš
ta penkios ypatos ir kelio
lika sužeista.

Carnegiė Technologijos 
Institutan j vakarinius kur
sus jstojb 3,680 studentų, 
500 daugiau negu pernai. 
Industrialėj kolegijoj ran
dasi daugiausia studentų, 
net 2,305. Pernai jų buvo 
1,905.

Orlaivininkystės mecha
nikos skyrius įvesta tik šy- 
met, jame priimta tik 60 
mokinių.

s .
Automobiliai daugėja. Šį 

metą Pennsylvania valsti
joj užregistruota 1,689 au
tomobilių daugiau negu bu
vo pernai. Mokesčių-už au
tomobilius valstija gavo net 
$2,061,456 daugiau negu 
pernai.

Nušoko Į upę. Policijan- 
tui vejantis nužiūrėtą plė
šiką, jis atbėgęs prie Mo
nongahela upės šoko į van
denį. Policijantas šovė į 
orą sulaikymui jo, bet vy
ras vistiek bėgo ir dabėgęs 
upę pasiryžo pasiskandyt, o 
ne pasiduot policijai. Gavę 
valtį, suėję keli policijantai 
per 12 valandų toj vietoj 
jieškojo, bet lavono nera
do.

Bimbai labai nepatiko ne
kuriu musų laikraščių ap
rašymas . apie komunistų 
klastas ir parsidavimą ka
pitalistams Gastonijoj, vi
saip iškoliojo ir išdergė 
“Dirvą”, “Tėvynę”, “San
darą” ir kitus, “faktiškai” 
prirodydamas kad tie laik
raščiai darbininkams ‘tref’. 
p geri tik. rąudonlapiąi, ku- 
riubs išaukštino 'iki lubų. 
Tuoj salėj pakilo agentėliai 
užrąšinėt jų laikraščius, 
bet nerado nei vieno naujo 
.žioplio, tat“ negavo nei vie
nos prenumeratos. Darbi
ninkai jau supranta kokis 
laikraštis yra geras, o ko
kis ne. Kaišiojo ir kokias 
ten knygutes, bet mažai kas 
ir už tas radosi norinčių de
šimtuką duoti?'’

Pertraukoj Bimba prašė 
kad pau'bagautų jam kiek 
kelionei lėšų, o kas liks tai 

i busią atiduotą Gastonijos 
į streikeriams. Surinkta tik 
$17, kuriuos sudėjo jų pačių' 
karšti pasekėjai? taigi aiš
kų kad iš tokios sumos ne- 

I užtenka Bimbai pora dienų 
pragyvent, todėl streikuo

jantiems audėjams, kurių 
vardu aukų prašyta, liks 
įtik Bimbos špyga.

Bimba siūle duoti jam pa
klausimus, bet1 žmonės žino
dami kad jis neatsakinėja į 

[paklausimą, o tik užklausė- 
i ją išdergia, klausimų neda- 
|vė- ' ; .

Nesant užklausimų, atsi-

stojo J. Masiliūnas ir pra
dėjo rėžt pamokslą komu
nistams, išvadindamas juos 
pačius fašistais ir buržu
jais, primindamas kad jų
[laikraščių niekas negali ra
šytis, nes kalbėtojai susi
renka pinigus, o laikraščio 
neprisiunčia. Jis pats buvo 
užsimokėjęs, o “Laisvės” 
negavo apie 50 numerių. Tą 
girdėdamas Bimba raudo
navo kaip verdamas vėžys.

Ten Buvęs.

AUKOS' LIETUVAI

Iki Spalių 1 dienai per 
Lietuvos. Generali Konsula
tą pasiųsta'- Centraliniam' 
Komitetui Kaune del per-! 
nykščio . nederliaus nūkęntę- 
justai Šiaurės Lietuvai šel- 
pti:
a) pirmiau paskelbta au

kų $1,936.57
(tame skaičiuje C. Komi-.

tetui $1,775.07).
b) SLA. kuopos per P.

Jurgeliutę C. K-tui 43.00
c) Scranton, Pa., Tautinė

Liet. Parapija 104.00
Viso $2,083.57

Stambiausi aukautojai bu
vo:
SLA. kuopos $815.87
Tautininkų Klubas,

Brooklyn 354.05
Šiaurės Lietuvai Šelpt! 

Komitetas yra atsiuntęs sa
vo pakvitavimus ir nuošir
džią padėką visiems aukau
tojams, atsiprašydamas ne
turėjimu galimybės kiek
vienam -aukauto j ui padėko
ti atskirai. ;

Kaip nužudyta Lietuvių 
vaikas. Pereitą. Rugpjūčio 
mėnesį prie vandenio mo
tinai Mikėnienei esant su 
savo trijų metų vaikučiu, 
Albertu, vaikutis kur tai 
dingo. Kada vėliau suras
ta pelkėje negyvas, įtarta 
ir pamišėliai vyrai ir mo
terys kurie galėjo kūdiki 
bereikalo nužudyti.

Vėliau prisipažino prie 
to žiauraus darbo du maži 
vaikai, John ir James Mul- 

jliganai, 9 ir ,7 metų, Airių 
Į šeimynos, kurie nusivedę 
j vaikutį į krumus užtroški- 
Ino. Kada jie ėmė mažiuką 
mušti, 'jis pradėjo rėkti, ir 
jie norėdami sulaikyti riks
mą užėmė jam burną ir lai-:

i M-
i Į ‘Vaikai sulaikyti. Jų mo-i 
tina .sako kad biednystė pri
vedė jos vaikus prie žudys- 
tes. Jos vyras buvo kare 
guzais apnuodytas, negalė
jo dirbti, negalėjo išlaikyti 
šeimynos, ir. vaikus turėjo 
išduoti Į valstijos prieglau
dą. Jeigu vaikai nebūtų 
buvę nuo jos paimti ir ki
tur auginti jie nebūtų tu
rėję progos papildyti žu- 
dystę. R.

klausytoju. Išklausiau §š-

DAYTON

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraMI “Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kalnae.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaiitAj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiue eAreeai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Street Nev Yerfc, N. T.

Rengkim koncertus. Man 
pardavinėjant Lietuviškus 
rekordus tenka pastebėti 
kad žmonės mėgsta gražias 
dainas, muziką ir džiazus, 
net jaunuomenė geriau my
li Lietuviškus rekordus ne
gu Amerikoniškus. Lietu
viai beveik nuolat prasita
ria labai norėtų matyt tuos 
rekordų artistus scenoj pa
sirodant, o ypač Vanagaitį.

Mano nuomone, dailės 
mylėtojai privalėtų pasirū
pinti surengti nors porą jo 
koncertų' per metus. Da
bar kaip tik gerai ruošti 
kolonijose koncertus artis
tams kuriuos mūsų žmonės 
taip labai mėsgta.

Lenkai pagerbį Pulaskį. 
Spalių 11 d. Lenkai minėjo 
savo tautiečio Kazimiero 
Pulaskio 150 mirimo sukak
tuves. Pulaskis žymiai pri
sidėjo Amerikos revoliuci
jos karuose ir bekariauda
mas sutiko mirtį. Iškilmė 
buvo apvaikščiota .bažny
čioje ir .salėje, su Įvairiais 
pamarginimais.

Jaunuoliai siekia mokslą. 
•Paulauskų sūnūs Kazys pa
baigęs pasekmingai viduri
nę mokyklą Įstojo į Ohio 
universitetą, Athens, Ohio/ 
studijuoti elektros inžinie- 
rystės. Linkėtiną jaunam 
Lietuviui atsiekti tikslo.

P-lė Ona Onusaitė, kuri 
galima sakyt pati per save 
pasiekė aukštesnio mokslo.] 
savo dideliu pasišventimu, 
išvažiavus į Detroitą gavo 
gerą tarnystą Industrial 
banke, ir ten dar siekią .to
liau mokslo, lankydama va
karinius kursus. J. A. U.

THOMAS, W. VA.

Mirė. Spalių 9 d. pasi
mirė Alena, Grigaliūnienė, 
plačiai žinoma šioje apie 
linkėję . apšviesta moteris. 
Mirė pačiame viduramžyje 
savo gražaus gyvenimo. J; 
į šį miestą ątyažiavo iš Lie 
tu vos, čią.; ištekėjo ir išau
gino vaikus,' ‘dar pora vai
kučių liko nedidelių.

Velionė buvo uoli “Dir
vos” skaitytoja, labai ją 
mėgdavo ii- vis laukdavo 
iki laikraštis ateis. Mėgo 
ir prenumeruodavo “Dir
vos” leidžiamas knygas. Ji 
neužmiršdavo ir savo gimi
nių Lietuvoj? prieš pat mir
tį, Spalių 8 pasiuntė per 
S. Rodą į “Dirvos” agentū
rą pinigų pasiųsti jos gi
minėms Lietuvoje.

Ji labai simpatizavo S. 
Rodui ir ačiuodavo jam už 
supažindinimą jos su “Dir
va”, taip prie šio laikraščio 
prisirišo. ,

Velionė labai gerai su
prato mokslo vertę, savo 
vyresnius vaikus leido į 
Morgantown universitetą 
ir ant jų dėjo savo sunkiai 
uždirbtą turtą.

Velionė tarp šio miesto 
gyventojų turėjo, pasitikė
jimą. Kurie jautė mirsią 
palikdavo jai savo turtą 
jų palaidojimui, o kam li
kusį turtą paskirdavo ji ir 
atiduodavo teisingai, kas 
šiuose laikubse yra reteny
bė. Pinavijas.

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas 

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

knygelė siunčiama dykai.

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

Patyrimu

E. E. VROOMAN & C0-
195 Atlas Bidg. 

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

Kanados
, 62 mėtų, dar mokinasi
Kad mokintis — ir gerai tuonis semestrus ir išlai- 

niokintis — niekados nėra kiąu visus egzaminus, iš- 
pervėlu, tai geriausia įro- ląikiau visus egzaminus, iš

skyrus teisęs filosofijųs is
torijos.

“1928 m. perėjau Ekono
mijos skyriun ir dabartiniu 
metu jame esu 7 semestre. 
Jeigu pažvelgti į šiuos da
vinius tai bus aišku kad 
noras išeiti aukštąjį moks
lą ganėtinai įrodytas.

“Tačiau reikia turėti o- 
menyje kad aš esu gimęs 
1868 metais. 15 metų am
žiaus būdamas pradėjau 
sau duoną uždarbiauti, t. y. 
tarnauti ir dabartiniu me
tu ,tarnauju Lietuvos bari- 
ke, bet algos1 tiek tik ‘gaunu 
kad ji nepasiekia pragyve
nimo minimo normos. Iš
laidos gi yra būtinos mokė
ti už mano mokslą Univer
sitete ir 4 vaikų mokslą 
gimnazijoje.

“Delei to malonėkite ne
atsisakyti pasirūpinti man 
paskolą, kad aš kaipo sene
lis studijozas 62 metų am
žiaus galėčiau turėti pa
kankamai laisvo laiko ir

dys pavyzdis tūlo Juozo 
Gurevičiaus, Kauniečio.

Šis studentas yra gimęs 
1868 m., taigi eina 62-rus 
metus, leidžia ketvertą sa
vo vaikų gimnazijon ir pats 
mokinasi Lietuvos univer
sitete, ekonomijos skyriuje 
Teisių* fakultete. Univer
siteto išduotas jam pažymė
jimas yra labai geras.

Šie dalykai paaiškėjo iš 
prašymo, kurį nesenai Lie
tuvos Pasiuntinybė Wash
ingtone gavo iš paties p. 
Gurevičiaus.

Jo prašyme išdėstyti da
lykai tai graži istorija, ir 
Aekurias vietas galima jo 
paties žodžiais pakartoti:

“Radio pranešimu”, rašoi 
p. Gurevičius, “New Yorke 
susidarė nauja organizaci
ją, kurią remia valstybės 
sekretorius Wilburas ir 501 
universitetų rektorių, pini
gams be nuošimčių skolin
ti asmenims norintiems iš
eiti aukštąjį mokslą. Tam 
reikalui žadama surengti lėšų baigti studijas, nes ma- 
rinkliavą, per kurią tikima- no amžiuje, prie geriausių 
si surinkti $1,200,000. [norų, gyvenimo sąlygos pa-

“Jaunas būdamas ture-, kertą fizines'jiegąs. Pagei- 
jau didelį norą išeiti aukš-) daujama gauti paskolos ko- 
tąjį mokslą. Bet deją ne-jkius $6,000.
galėjau tą norą Įvykdyti: “Jeigu kartais minėtos 
1) iš priežasties neturto a. i organizacijos veikimas tik 
a. mano tėvelių, ir 2) kaipo Į vietinio pobūdžio tai pra- 
Rusų valdžios Įtariamas j šau padaryti šiam tikslui 
skaityme Lietuviškų laikra- rinkliavą tarp asmenų my- 
ŠČių. m------ - f“ ..........l I
dienai manyje neišdyla.

“Praūžus’ ‘didžiajam ka-

| Naujienos
TORONTO, ONT,

Iš Amerikos Darbo Federą- 
cijos Konvencijos

Savo posėdžiuose Ameri
kos Darbo Federacijos de
legatai svarsto įvairius dar
bininkų gerovę paliečian
čius klausimus.

Delegatai rodo didęlip pa
siryžimo pradėti darbą su
organizavimo po Federaci
jos vėliava pietinių valstijų 
audėjų, ypač Tennessee ir 
North Carolina valstijose, 
kur dabai- eina dideli strei
kai ir komunistai darbinin
kus klaidina. Sekantį me
tą ten bus pasiųsta organi
zatoriai ir nuskirta tam rei
kalui pinigai.

Konvencija pasmerkė nu
žudymą šešių streikuojan
čių audėjų Marion, N. C., 
audinyčioje, ir sako jog tas 
turi atkreipti atidą visų 
organizuotų Amerikos dar
bininkų.

Konferencijoj apsilankė 
ir Anglijos premjeras Mac
Donald, Suv. Valstijų Dar
bo sekretorius Davis ir ki
ti žymesni veikėjai.

AMERIKOJE GIMUSIŲ 
ATVAŽIAVIMAS

Prie “Dirvos”, agentūros 
paskelbimo kad Į Ameriką 

Tas noras ir po šiai linčių mokslą”, baigia p. gali atvažiuoti čia gimųsie.- 
I Gurevičius. ■*a —-t- —

Reikia pripažinti kad to
rui, gryžęs iš Rusijos 1920iki dalykai nevisai yra pą- 
mętais pradėjau laisvoj Lie-'""""“ 
tuvoj mokytis. Tuomet tar
navau laisvai samdomu sa
vo kariumenėj.

“1923 m. baigiau buhal
terijos kursus. 1924 me
tais įstojau Lietuvos Uni
versitetan Teisių fakulte- 
tan, Teisių skyriaus laisvu

prasti net ii' šiais musų lai
kais. ’

Brooklyųe, N. Y., rasta 
negyva vargšė senutė, 80 
metų, kurią visi laikė uba
ge. Prie jos rąstą vertybių 
popierių ir susekta kad ji 
turėjo turto į $500,000.

ji ..vaikai iki. 21 metų am
žiaus, buvo aplenkta kad 
Amerikoje gimusios mergi
nos, jeigu netekėjusios, ga
li gryžti nežiūrint kokis jų 
ąmžius. Apie tai vienas 
skaitytojas prisiuntė pa
stabą. “Dirvos” agentūrą 
pati yrą partraukus mergi
nąs virš 21 metų, kurios 
Amerikoje gimusios ir jau
nos Į Lietuvą išvežtos.

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

Didele žingeidi senoviška apysaka

KARALIENE
Knygos audimo virše
liuose jau išsibaigė — 
daugiau po $1.50 prašo
me nesiųsti. Skubėkit 
Įsigyti dar likusių po $1.

Knyga yra didele,. 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kąina 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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MAŽINIMĄ
Kitą kartą ant žemės bu

vo didelė ir garsi tauta, ku
ri vadinosi Žydai, Ji buvo 
pamylėta Jehovos ir užtai 
jos istorija paliko šventraš
tis, iš kurio biblistai ir po 
šiai dienai meldžiasi.

| Paskui ant žemęs užviso 
kita garsi tauta, vadinama 
Lietuviai, ir jie buvo dide
lėj malonėj Jehovos kaimy
no danguose, dievo Perkū
no. Kada Jehovo vaikai ta
po išvaikyti Palestinoj, jie 
atėjo ir rado prieglaudą pas 
Perkūno vaikus, ir po šiai 
dienai Lietuviai turi su Žy
dais bėdų, kaip močeka su 
savo antro vyro paimtais 
augint vaikais. Vieni Žy
dai yra geri, jie suėda vi
sus Lietuvos ūkininkų kiau
šinius ir vištas, o kiti ne
geri, jie iškėlę raudonus 
skarmalus nori nuvest Lie
tuvius Į “žemišką rojų’’, 
kuriame per amžius Žydai 
turėjo peklą.

», Jehovos vaikų istorija 
zhpo šventraščiu. Ale if 
Perkūno vaikai turi sa'vV) 
šventrašti ir iš jo išsiskai- 
tę atpuskus kelia po visą 
pasaulį.

Tik pamislykit kokių di
delių atpuskų musų tauta 
turėjo iš savo šventraščio.

Apie 86 metai atgal buvo 
500 meti} sukaktuvės nuo 
Vyatųto gimimo;

Už keliolikos metų buvo 
500 metų sukaktuvės nuo 
Vytauto ženatvės;

Paskui, 500 metų sukak
tuvės nuo Vytauto apsi- 
krikštinimo;

500 metų sukaktuvės nuo 
antro krikšto;

500 metų sukaktuvės nuo 
pabėgimo iš Jogailos nagų;

500 metų sukaktuvės nuo 
pasidavimo kryževiams;

500 metų sukaktuvės nuo 
pabėgimo iš kryžeivių;

500 metų sukaktuvės nuo 
užvaldymo Lietuvos;

500 metų sukaktuvės nuo 
sumušimo kryžeivių Žalgi
ryje;

Šymet sukako 500 metų 
nuo Vytauto nepasisekimo 
apsikarunuot Lietuvos ka
ralium,

O kitą metą bus 500 me
tų sukaktuvės nuo Vytau
to mirties.

Šiuose laikuose musų is
torijoj liūdniausias dalykas 
yra netekimas Vilniaus, o 
500 metų atgal buvo Vytau
to nepasisekimas apsikaru
nuot, ir turbut taip Perkū
no buvo parėdyta kad Lie
tuva turėtų tik vieną kara
lių iš viso, tai Mindaugą, 
kuris aprikarunavo 6'76 me-J 
tu atgal ir karaliavo per 
apie 10 metų.

Užtai gal ir po šiai die
nai nei Smetona nedrysta 
apsikarunuot Lietuvos ka
ralium, o gal laukia kada

da karunuosis Gedimino pi- 
! lyje-
■ Dabar kai sueina 500 me
tų atpuskas / nuo' Vytauto 
neapsivainikavimo, ir kai 
visa Lietuva ruošiasi prie 
500 metų jo mirties atpus- 
ko, reikia susieit visiems 

I Lietuviams ir susitarus už
pult Lenkus, sutaršyt kai 
pakulas, padaryt jiems ar
šesni 'galą negu (Vytautas 
padarė kryžeiviams Žalia
me miške Prūsų žemėj, ir 
paimt Vilnių.

Todėl gerb. Spragilas ra
gina visus stoti Į Slaptą 
Spragilų Sąjungą ir ruoš
tis kitą vasarą slaptai va
žiuot Į Lietuva, ir apsidai
rius kada Lenkai pasigėrę 
prie. Vievio .miegos, nueit 'i 
.Vilnių ir išvyt. Jeigu Sme
tona nenorės karūnuotis tai 
tada antras įpėdinis prie 
Gedimino sosto bus gerb. 
Spragilas. 

¥ ♦
Dabar pakalbėsim apie 

kariškų laivų mažinimą.
Aną dieną gerb. Spragi

las gavo slaptą paklausimą 
kodėl Smetona nebuvo už
kviestas Į Vašingtoną pasi
kalbėt su Huveriu ir Mak- 
donaldu apie kariškų laivų 
mažinimą. Slaptas rašyto
jas rašo kad jis šią vasarą 
važinėjo Lietuvoj, buvo at
silankęs Klaipėdoj ir matė 
vieną- didelį Lietuvišką ka
rišką laivą.

‘ “Jeigu kariški laivai bu
tų išnaikinti”,'rašo jis, “tai 
valstybės negalėtų viena ki
tos vandenais pasiekt ir ne
būtų Ikarų”.

reikia pasakyt tam 
rašytojui kad laivų mažini
mo konferencijose kalbama 
apie mažinimą laivų pagal 
valstybės didumo: Anglija 
turi daugiau jurų pakraš
čių, ji nori turėt daugiau 
laivų, Amerika mažiau — 
jai išpuola mažiau laivų; 
Francuzija, Italija ir Japo
nija dar mažiau tai joms 
reikia dar mažiau laivų.

Ii' taip eina žemyn ir ma
žyn, iki prieina prie Lietu
vos.

Apgynimui savo pakraš
čio užtenka mažų laivų tai
gi didžiuosius nori nas.kan- 
dint.

Po naujų metų bus laivų, 
mažinimo konferencija An
glijoj. Ten turbut bus už
kviesta ir Lietuva.

Lietuva turi pajūrio tik 
keliolika kilometrų. Suly
ginus Lietuvos pajūrio plo
tą, kurio yra tik keliolika 
kilometrų, su kitų valstybių 
pajūriais, kurių yra desėt- 
kai tūkstančių mylių, pa
ėmus proporcinį mažinimą, 
jau tikrai galiu iškalno pa
sakyti kad konferencijoje 
bus nutarta Lietuvai tą sa
vo. dideli karišką laivą pa
skandinti, o bus pavelyta,

TMD. REIKALAI
APIE NAUJAS KNYGAS

Musų tikslas duoti TMD. 
nariams naujas knygas tai 
nariai jų ir laukia, o nesu
laukdami barasi ir nemoka 
mokesčių.

Po to, atsiranda suma
nymų leisti žurnalą arba 
imti kokias knygas. “San
daroje” koks ten Vinciunas 
siūlė imti Vokiečio rašytą 
veikalą, “Vakarų Fronte 
Viskas Ramu”. Buvo pa
siūlymų imti “Hiawatha”.

Nei tas nei tas pasirodė 
negavo pritarimo, ir' reikia 
jieškoti ko naujo. O štai 
jis:

Tiktų jei TMD. paimtų ir 
duotų savo nariams knygą 
“Dėdės ir Dėdienės”, vieną 
iš Tumo-Vaižgando pasku
čiausių raštų, išleistų Ma- 
riampoliškės “Dirvos” ben
drovės. Tai' butų kaip ir 
paminėjimas kun. Tumo- 
Vaižganto 60 metų sukak
tuvių ir proga Amerikie
čiams susipažinti su tuo ką j 
Lietuva turi: su nors vienu 
gyvu savo tautos rašytoju. 
Ant' kiek Vaižgantas gau
sus vaizduotėje jau buvo 
“Dirvoje” minėta.

Jo, kūryba yra originale, 
lengva, tikra Lietuviška, ir 
jeigu eiti į dailiąją litera
tūrą ir kalbėti apie “Hia
watha” arba “Viskas Ra
mu” tai eiti prie savos, ori- 
ginalės kūrybos, kuri tarp 
musų šiais laikais kažin ko
dėl yra taip brangi reteny
bė. Mažai kas originalio 
rašo (patys autoriai savo 
kuria), daugiausia užgulę 
verčia iš kitų kalbų, šalip 
vieno kito Amerikoje ir vie
no kito Lietuvoje,1 nieko sa
vo negauname, ’ vis tik ver
timai, vertimai.

Vaižgantas yra kunigas, 
tas gal ką nugąsdins ir ra
sis tokių kurie galės rik
telti kad kunigo .raštai ne
tinka musų Draugijai.' Bet 
jis kunigas ’ tik iš profesi
jos, o rašytojas iš prigim
ties, ir butų buvęs rašyto
jas jeigu butų tapęs dakta
ru ar inžinierium. Jis da
bar valdo (Vytauto bažny
čią Kaune, ir savo kunigą 
yimu skiriasi nuo kitų ku
nigų.

Jo naujai išleistas kuri
nis, “Dėdės ir Dėdienės”, 
yra vaizdas iš baudžiavos 
laikų, 140 puslapių ilgumo. 
Toje pat knygoj ineina dar

Į keli kiti' jo vaizdeliai, ku
rie visi susideda supažindi
nimui musų su tuo svajoto- 
ju-kurėju, kuriam gal but 

I laimė ar nelairriė lėmė būti 
kunigu. Jis jau yra 60 m. 
amžiaus senelis, kurio sū- 

Ikaktuves ir sykiu 40 metų 
'jo literatiškb darbo jubile- 
jų šymet vasarą visa Lie
tuva minėjo. ’ 1

TMD. nariai gautų 215 
puslapių didumo knygą ir 
butų pilnai patenkinti.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

PASTA B U KĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“DIRVA”
Kanadoje — $2.50

Į LIETUVA, ARGENTINA, 
BRAZILIJA IR KITAS ŠALIS 
Kainuoja metams tiktai

Pusei mėtų pusė kainos.

JŪSIŠKIAI Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Kuboje, 
Uragvajuje ir kitose pasaulio dalyse išsiblaškę laukia kad užrašy

tume! jiems “DIRVA”" Nepavydėkit ir jiems to malonumo koki 
turit patys skaitydami “Dirvą’ — DABAR laikas užrašyti, prasi
dedant ilgiems vakarams, taigi pasiskubinkit. Pinigus galit siųst 
ir paprastame laiške, tik nepamirškit prisiųsti savo ir jų antrašų'.

DIRVA 6820 Superior Ave Cleveland, O.

Iškirpkit 'E*?

šį Kuponą 23?

fe*
i

icuii:»niinimmuuiig2niiiinn"iiii'iiiiii!innr^^^^^muninminnnniniuicnninn .'n numauni j^un^'aTmiuuc:

PRENUMERATOS KORTELĖ ★ . |

GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA
Siunčiu §............. kaipo mokesti prenumeratai už “Dirvą”

ant ...... metų laiko. Meldžiu siuntinėti šiuo adresu.:

proporciniai skaitant, turė
ti savo pajūrio apgynimui 
tiktai gelda.

Štai komedija

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

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

100 KNYGŲ Rinkinys
“Margutis” per visą metą. 
“Birutės” Kalendorius 1930 

metų.
Viskas už $7.50.*

Didžiausias Lietuvių knygynas 
“Lietuva” teikia milžinišką progą 
visiems Suvienytų Valstijų, Kana
dos, Centrelines ir Pietų Amerikos 
Lietuviams įsigyt 100 KNYGŲ RIN
KINĮ — kiekviena knyga skirtinga, 
didelių ir mažų, naujų ir senesnių, 
įvairaus turinio: apysakų, romanų, 
dainų, juokų, daktariškų, mokslinių, 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių 
ir sykiu su šitomis knygomis gau
sit šiuos priedus dykai: Birutės Ka
lendorių 1930 metų, ir mėnesinį žur
nalą “Margutį” per visą metą. Jį 
leidžia ir redaguoja žymus humo
ristas ir kompozitorius Vanagaitis; 
“Margutis” užpildytas juokais, dai
nomis, paveikslais. Tą viską dabar 
gausit už $7.50. Gyvenantiems už
sienyje kainuoja tiktai $8.50. Visi 
Lietuviai, visų kolonijų nepraleiskit 
šios progos, įsigykite šitą 100 Kny
gų Rinkinį, “Margutį” ir Birutės 
Kalendorių — šitos musų siūlomos 
nreikės kainuoja apie $40, jums jos 
kainuos tik $7.50. Sykiu su šiomis 
knygomis arba atskirai prisiusime 
savo knygyno naują katalogą. Pi
nigus malonėkit prisiųsti šiuo adre
su.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.

Chicago, III.

Keista kad besiartinant 
SLA. rinkimams “Sandara” 
pradėjo pusti į vieną dildą 
su socialistais ir agituoti 
už naują sąrašą kandidatų 
į SLA. Pild. Tarybą, kuria
me yra trys socialistai. O 
dar keisčiau yra kuomet 
“Sandara” norėdama pra
vesti tą naują Chicago j iš
keptą kandidatų į Pild. Ta
rybą sąrašą bando įkalbėti 
SLA. nariams kad jie visai 
užmirštų apie gręsiantį pa
vojų nuo komunistų ir kad 
nepriduotų komunis tams 
daug svarbos, nustoju apie 
juos visai kalbėję.

Tačiau aš sakysiu kad 
gręsiant pavojui iš .komu
nistų mes turim ir priva
lom kuodaugiausia kalbėti 
ne tik apie komunistų besi- 
veržimą, bet ir apie" socia
listų bandymą Įsiskverbti 
į SLA. centrą.

Čia galima pritaikyti ir 
labai seną Lietuvių priežo
dį, kuris skamba’: “Kuomet 
sargus ūkininko šunelis pa
jutęs gręsiantį pavojų pra
deda loti ir loja be pertrau
kos, tuo priverčia ūkininką 
atsikelti ir eiti apžiūrėti sa
vo ūkę, ir ūkininkas apsi- 
saugoja nuo nelaimės.”

Tas pats yra ir su musų 
Susivienijimu: juo daugiau 
kalbėsime apie komunistų 
užsimojimus tuo daugiau S. 
L. A. nariai ruošis prieš jų 
užmačias, ir apsisaugos nuo 
raudono pavojaus.

w w

Buvusi komunistė, E. K. 
Širmaitienė, kuri patyrus 
komunistų niekšystes ir pa
sibjaurėjus jų begėdiškais 
darbais musų organizacijo
se, apleido tą niekšų gaują. 
“Tėvynės” nr. 37-me ji ra
šo korespondenciją iš Car
negie, Pa., kurioj faktais 
įrodo kaip niekšiškai komu
nistai diktatoriau j a A. P. 
L. A. organizacijoje, į ką 
SLA. nariai privalėtų labai 
atkreipti savo budrią akį ir 
pamatyt kaip komunistų 
rankose tirpsta anos orga
nizacijos iždas. Jeigu ko
munistai valdydami tik ma
žą kuopelę galėjo be narių 
žinios praryti $200 tai kas 
atsitiktų jeigu tie gaivalai 
užgriebtų S.L.A. milijoninį 
iždą?

▼ - V ▼

Nesenai “Vienybė” ■ taip 
skaudžiai užmynė socialis- 
tiškam “Keleiviui” ant kor- 
no kad tas vargšas išsėmė 
visą savo socialistišką ko- 
liojimosi žodyną ‘(Vienybę”

ir

pinigais 'IS?”

prisiųskit ;2S?

Vardas

Adresas

Miestas .

Užrašė

Adr.

bedergdamas. O tuo “Ke
leivio” kornu buvo ne kas 
kitas kaip tik Lietuvos iš
davikas Plečkaitis, toks pat 
socialistėlis kaip Bostono 
“Keleivio” redaktorius.

O dabar vėl ‘Dirva' skau
džiai užmynė ant komo 
“Tėvynei”, kuri iš to dide
lio skausmo net kvapo bu

vo netekus ir tik tuomet at
gavo kvapą kuomet pribu
vo jai į pagalbą “advokatė
ms” Vinciunas. O tie “Tė
vynės” ir Vinciuno komai 
buvo jų pačių išsvajoti Lie
tuvoje “vulkanai”.

Gaila, tų žmonelių ku
riems tokie dideli ir skau
dus komai auga.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas; 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.

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

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

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

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

“DIRVA”
i 6820 Superior Avenue ** .Cleveland, Ohio
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LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

APIE S. L. A. IR SOCIALISTUS
yįęRTINASI Susivienijimo1' 

k Lietuvių Amerikoje Pil
domosios Tarybos nomina- i 
cijos. Komunistai j “kovą” 
stoja atvirai, bet musų so
cialistai pasalomis. Reikia 
pakalbėti apie juos plačiau.

Nuo Lietuvos valstiečių- 
liaudininkų susidėjimo su 
socaldemokratais 1926 me
tais, kažin iš kur atsirado 
bičiulystė tarp tūlų Sanda- 
riečių su socialistais Ame
rikoje. Nuo to, o dar la
biau nuo išvertimo jų iš val
džios, socialistai tapo San- 
dariečiams lyg kokie augy- 
tiniai-našlaičiai, ir Sanda- 
riečiai parodė jiems per
daug geros širdies, už ką 
socialistai' dabar grąsina 
blogu atsimokėti.

Tarp socialistų ir Sanda- 
riečių-tautininkų visada bu
vo skirtumas ir turi būti. 
Jie nėra mums jokie kama- 
rotai ir net gali pasirodyt 
išdavikai ir veidmainiai.

Reikia jų apsisaugot ii’ 
iki yra laikas, apsiriboti 
nuo jų kad nepadarius klai
dos kaip padaryta neapsi- 
ribavus laiku nuo komunis
tų. Tautininkų-Sandariečių 
vadai, politikos tikslais, lai 
bičiuliaujasi su socialistais, 
bet reikia saugotis jų Susi
vienijime, jeigu norime kad 
ta organizacija butų tikrų 
Lietuvių rankose.

Socialistai prievarta nori 
įsikorporuoti į tautininkų 
srovę, o musų vadai, neat- 
sižiurėdami į pasekmes, da- 
sileidžia. Kada ateis lai
kas jie pasirodys išdavi
kais.

Pereitą metą Baltimorės 
seime, kiek teko patirti, so
cialistai vedžiojo už nosių 
S.L.A. valdybą grąsindami 
“prisidėti” prie komunistų 
delegatų, jeigu nebus paža
dėta socialistams to ir to.

Žinoma, šito musų vadai, 
gal nedrys viešai prisipa
žinti, bet socialistams nusi
leido, neturėdami įmonės iš
tirti kiek daug tų socialis
tų delegatų yrą seime....

Tikriausia gi buvo gal ko
kie penki, ir tie mūsiškius 
nugąsdino. To pasekmė — 
Gugiui atėjo proga tapti 
SLA. iždininku. Nors tai 
“Dievo lėmimas” buvo, bet 
jau išsiderėtas pereitame 
seime, kiek teko girdėti.
. Apgavę savo atkaklumu 
pereitame seime, socialistai 
įgavo daugiau energijos ir 
iki sekančio seimo gali pri
siruošti tikrai kad galėtų 
rimtai mums pasakyti jog 
jeigu neduosit mums to ir 
to mes einam su komunis
tais! Atminkit, seimas ren
ka Pildomąją Tarybą!

Taip socialdemokratai į- 
siveržė į valdžią Lietuvoje, 
prisidėję prie liaudininkų.

* # *
Girdint iš socialistų tokį 

grąsinimą, “eisim su komu
nistais”, užtenka žinoti kas 
jie ir ko jie jieško. Užten
ka su jais draugautis, o rei- 

s. kia stoti dirbti prieš juos.
Jie yra mums svetimi ir 

pavojingi kaip klerikalai ii

komunistai. Jeigu mes ga
lim valdyt Susivienijimą 
vieni kam terliotis sų sočia*, 
listais?

Bet kas daryti, jie jau 
grąso jnums.... nuaima
nuos musų veikėjai, kurie 
arba pripažysta socialis
tams galę arba nori su jais 
draugautis, nežinia kokių 
priežasčių delei.

Socialistų yra tik keli ir 
jie neturi reikšmės didelia
me Susivienijimę.

Jie neturi savo ' rankose 
nei vienos kuopos, o jeigu 
ir turi tai visai kelias, ir jų 
delegatai nereikšmingi.

Reikia tik mums neužsi
leisti ‘Keleiviečiams”-“Nau- 
jieniečiams” ir bus po so
cialistų. Jeigu galime ne
įsileisti komunistus į dele
gatus (ten kur galime) tai 
ko įsileisti socialistus? Ir 
jeigu imsimės patys darbą 
ant savęs, neužleisime jo 
socialistų pasekėjams, jokie 
grąsinimai “prisid ė j i m o” 
prie komunistų neturės rei
kšmės. Jie keli prisidėję ne
padarys daugumos, o tada 
pamatysim kokie “draugu

žiai” mums tie socialistai 
buvo: del vietelės Susivieni
jime pasiryžę parduoti ko
munistams visą organiza
ciją. "Av I

*, * * *
.Connecticut apskritis, ku

ris paskyrė $500 delegatų į 
seimą siuntimui, jeigu tu
rėdamas gerus norus atsi
ginti nuo komunistų prisius 
'delegatus socialistus tai pa
sitarnaus ' kaip bitė savo 
medum meškai. Jeigu tau
tininkai neturės savo žmo
nių, o rinks “Keleiviečius” 
tai kam dar ir aikvoti $500, 
nes tie suvažiavę į seimą 
taikysis kaip prisidėti prie 
komunistų kad tik išplėšus 
Susivienijimą iš tautininkų 
globos.

Vieną gyvatę antyje už
siauginom . leisdami įsivy
rauti komunistams, ragin
dami juos rašytis į S.L.A., 
nes tai “bepartiviška”.... 
Dabar auginamės kitą, o dvi 
tikrai galės įgilti, jeigu tik 
laiku neapsižiurėsim.

Tie prie to prives kurie 
nemato skirtumo tarp so
cialistų ir Sandariečių.

Socialistai mato, užtai jie 
veržiasi patys į SLA., mus 
nęstumia pirm savęs.

LIAUDIES DAINA
Dėkui tėvui ir motinai 
Kad man’ mažą užaugino, 
Kad man mažą užaugina, 
Ąnt žirgelio užsodino —* 
Ant žirgelio užsodino, 7-^ 
Karabiną užkabino, 
Davė šoblę ir muškietą 
Ir dar pora pištalietų. 
Girdžiu sviete navynėję — 
Žad’ imt vaiskan mergužėles, 
Rinks iš sodžių kur šumnesnės, 
Ant figūrų pravarnesnės, 
Toms reikės ant žirgų joti 
Strielbas ant pečių ųešipti. 
Katros šumnios tos žaųnieriais, 
Katros senos — kašavąrais; 
Tas riebiąsias grūs purvynėn,

• Neišbrendamon raaklynėn; 
Katros mokės lopyt, siūti 
Toms reiks prie siuvimo būti, 
Reiks mundierai sutaisyti, 
Kai nuplyšta sulopyti.
Gatavokit visus zbrajus, 
Girdis didis nepakajus. 
Generolas pirma jojo, 
Su Francuzu sus’kapojo; 
Nuo tų durnų galva sopa, 
Nuo ugnies gi širdis trokšta. 
Po. tos vainos pabaigimo, 
Po to kraujo praliejimo 
Joms karalius dėkavojo, 
Po medalį dovanojo.

KAS?
Kas man džiaugsmą visad teikia, 
Kas liūdesyje ramina, 
Kas pragiedrina beviltę 
Ir nuvargusį gaivina?

Kas gyvenimo saldybę 
Prieš mane gausiai atdengia, 
Kas pasaulį linksmu daro, 
Ir į laimės šalį rengia?

Kas dąrbe jiegų priduoda, 
Kas sapnuose man vaidinas, 
Kas svajones gausias kelia, 
Kam taip dainos gražios pinas?

Ne kas kitas kaip tik mano 
Mylima, grąži mergelė, 
Ji gaivina dvąsįą mano, 
Prie darbti man norą kelia;

Josios grožė mano vieno. 
Ji šaltinis mano laimės, 
Ir jei visko net netekčiau, 
Bučiau linksmas iš jos meilės!

Adonis.

(Tąsa įš pereito num.)
Statyba buvo atlikta gerai, nes bažny

čia išstovėjus 132 metu neturėjo dar jokio 
pakrypimo ženklo. Apsaugojimui sienų 
nuo puvimo, iš lauko pusės buvo apkalta 
lentomis, bene 1883 m. Bokštų neturėjo, 
tik 1885 metais dengiant naują stogą vie
nas įstatyta ties didžiuoju aukuru. Var
pai talpinosi skyrium pastatytoj varpiny- 
čioj. Vienas varpas buvo labai garsus; jo 
balsas tykiame ore buvo girdimas aštuo- 
nių Rusiškų verstų atstume. Po bažny
čia buvo rūsys, kuriame nuo pradžių bu
vo laidojama dvarponiai; sodiečiai laidota 
bažnyčios šventoriuje. Įrengus naujus ka
pus, pobažnytiniame rūsyje ir šventoriu
je laidojimas panaikinta. Lenkti sukilimo 
laikais (1863 m.) bažnyčios rūsys ir kapų 
koplyčia buvo pilnai užkrauta Lenkų gin
klais: dalgiais, pikėmis ir kitokiais įran
kiais. Skaisčių dvare buvo Lenkų kariš
kos strategijos stotis.

Vidujinis bažnyčios įrengimas buvo 
prastas. Turėjo penkis aukurus ir dide
lius, gerai įrengtus vargonus; vasaros me
tą, prie atvirų durų ii* langų, vargonų 
užimąs aiškiai girdėjosi atstume vieno ver
sto. Ypatingų pagražinimų, nei papuoša
lų bažnyčia neturėjo.

b) Atlaidai ir pramonė. Pirmutiniai 
metuose atlaidai tai Šv. Jurgio. Šv. Jur
gio veizdas aukure buvo raito vyčio pavi
dale, bet kunigas U. jį pakeitė pėstininku, 
nes, pasak jo, “altorius čigonui tik papik
tinimą duoda.”

Atlaidai, apart pamaldų ir religiškų 
apeigų, buvo svarbus ir pramonės žvilgs
niu. Šv. Jurgio koplyčioj pasieniu stovė
jo du labai ilgi stalai. Ant jų žmonės dė
jo aukas. Kadangi šv. Jurgis skaitytą “gy
vulių patronu” tai jo atlaidų dienoje tie 
stalai būdavo apkraujami aukščiausiu 
kaupu .įvairių gėrybių: kumpiais, lašiniais, 

s dešraitėinis, paršais, sūriais, sviestu, kiau- 
' šiniais>n. šįąip mėsomis, neminint duonos, 
vilnų, linų ir kitokių gėrybių, šitomis au
komis žmonės prašė šv. Jurgio palaimos 
savo gyvuliams ir laukams.

švf Trejybės ir šv. Antano atlaidai, 
apart religiškų iškilmių, kitokios reikš
mės neturėjo .

Švj Mergelės Škaplieriaus šventė Lie
pos 16 ,d., bet del darbymečio atlaidai bū
davo švenčiama sekmadieniais. Į atlaidus 
suvažiuodavo daugybės žmonių iš tolimes
nių parapijų. Neminint bažnyčioj religiš
kų iškilmių, lauke tą dieną ėjo didelė pra
monė dalgių. Iš tolimiausių apielinkių su
važiuodavo Žydai ir burliokai su vežimais 
dalgių, pardavimui. Žmonės dalgius la
bai pirkdavo, nes pjučiui atėjus dalgiai bu
vo tuom metų laiku kiekvienam reikalingi. 
Be to dar kiti Žydai atsivežę ne mažai par
duodavo kepurių, skrybėlių, virvių ir re
težių; ir šitie dalykai tuo metų laiku bu
vo labai reikalingi. Del dalgių žvangėji
mo, retežių skambėjimo, ir besiderančiųj .į 
lermo ir susikalbėt būdavo sunku.

Stambiausi ir svarbiausi atlaidai tai 
Marijos gimimo (Rugsėjo 8d.). Šitą šven
tę Lietuviai vadindavo “ašpaža” ir “šili
ne”, gi Lenkai “siewna”, o į atlaidus at
vykę Mozūrai — “Matka Boska Liubow- 
ska”.

Šitos šventosios (mano atsiminimu) 
paveikslas Šventos Mergelės biusto, pieš
to aliejiniais dažais, buvo aukuro mėlyna
me, žvaigždėmis iškaišytam dubinyje. Pa
skui jo vieton įdėta mažiukas paveikslas, 
išspaustas ant sidabrinės blekės; ką jis 
atvaizdino, del jo mažumo’ir bespalvio re
ginio, įžiūrėt nebuvo galima. Bet tai bu
vo paveikslas stebuklingas. Jo-stebuklin
gumą kai kas nupasakodavo šitaip: “Trem- 

' pinių sodžiaus kapų beržyne, piemenaitė 
rado ant beržo tą paveikslą kabant. Ji no
rėjo jį nuimt, bet paveikslas nesidavė: pa
sikėlė aukščiau. Stebuklui apsireiškus, 
piemenaitė nubėgo namon ir savo patyri
mą papasakojo šeimininkams; tie atėję į 
beržyną, patyrė tą patį. Duota žinia ku
nigams. Tie atėję procesija, paveikslą nu
kabino ir parsinešė, bet ryto metu atsikė
lę, kambaryje paveikslo nerado: jis atras-

KLAIDINGAS NAU- 
DOJIMAS ŽENKLE- 
#LIV (-) IR C-)

ta vėl Trempimų beržyne. Dabar jau su 
pilniausia procesija, giedojimais ir varpų 
skambinimais pargabenta, bet ir vėl tas 
pats pasikartojo. Tada vienas kunigas 
dasiprotėjo ko reikia. Tas kunigas su pil
niausia procesija “in corpore” nuėjęs į ber
žyną, nukabinęs paveikslą, pats jį vežė, 
vežiman pajungtais jaučiais.
kslą pargabenus, jis jau daugiau Trempi
mų beržynan nėjo. Jis daug metų buvo lai
komas klebonijoj, o paskui įdėta aukuram”, 
Del to dar tūli Lenkai šitą šventę vadino] 
ir “Matka Boska Trempinska”.

Į šituos atlaidus susirinkdavo nesu-Į 
skaitomos daugybės: iš gilumos Lietuvos I 
ir Lenkijos: nuo Varšavos, Lomžos, Ploc- 
ko, Kališo ir kitur. Prisirinkdavo ir dau
gybė Mozūrų; labai vargingi žmonės: ba
si, menkai apsirengę. Ateidavo jie pėkšti 
iš labai toli ir atsinešdavo valgius: šutin* 
tų. pupų, šutintų grybų, virtų žuvyčių, vė
žių ir tam panąšiai. Mat, jų kraštas labai 
neturtingas.

Pramonės žvilgsniu šitie atlaidai bu-' 
vo irgi ypatingi. Šv. Juozapo koplyčioje I 
vienas žmogus, komža apsivilkęs, nuo mal
dininkų priimdavo ir į knygas rašydavo 
pinigus užperkamoms mišioms. Sakyta 
kad suimdavo nuo 600 iki 700 rublių. Šv. 
Mergelės koplyčioje stovėdavo geležimis 
apkaustyta ir jutrinė užrakinta, dviejų, 
vyrų su lazdomis saugojama skrynia. Į 
ją maldininkai, klupsti, kiti stati, nešdavo 
ir mesdavo savo aukas, pinigais. Kiti du 
vyrai skrynią nešė į kleboniją; atnešę tuš
čią pastato, pilną paima ir neša; kol su 
tuščia sugryžta, šita vėl pilna. Kiek-šitų 
aukų maldininkai sudėdavo žinojo tik vie
nas klebonas ai* jo gaspadinė. Po šventei 
klebonas pinigue vežė į Kalvarijos banką, o 
žmonės sakydavo kad veža Kalvarijon ku
nigams idant tie padėtų atsimelst, nes vie
tiniai kunigai atsimelst nestengia.

Lauke eidavo kitos rūšies pramonė 
Iš visų aplinkių vežimais, su ilgiausiomis, 
drobynomis suvažiavę burliokai, Žydai ir 
katalikai, atsivežę gružių, obuolių ir sly
vų. Žmonės vieni kitais pasigundę pirko 
kiek kas galėjo; pirko tie kurie savo sodų 
neturėjo, pirko ir tie kurie turėjo. Ir iki 
vakarui viską išpirkdavo. Pirkliai, atsi
vežę kaupinas drobynas, vakare gryžo na
mon su tuščiais vežimais, ir pilnais krep
šiais pinigų.

Kitur stovėjo karabelninkų balaganų 
virtinės. Kitur balaganai Žydų ir burlio
kų su pyragais, liminadu, šaldyta Smetona 
(ice cream), su čebatais, drabužiais, plėš
kėmis ir kitokiais dalykais. (Visur 
nės apgulę, vieni perka, kiti dera, visur 
lermas, klegėjimai.

Vakare Liubavas tuštėjo, žmonės skir
stėsi. Prietema traukė namų link pasku
tiniai žmonės, tai gėrovai, krypuodami, 
svyruodami, apsipąšę, kiti ir ąpsipešę. Ir 
jie, mat, ėjo iš.... atlaidų.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose.
Kaina 75c. Tvirtuose viršuose $1.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankios rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, 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 fiuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo----- 3E

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c

Musų laikraščiuose čia ir 
Lietuvoje matosi viena ne
graži tipografiška klaida, 
kurią rašytojai dovanoja, o 
redaktoriai pražiūri.

Tai yra naudojimas žen- 
. .kielių (-)—ir (—) nevietoj. 

Taip^pavei-| ženklelis (-) naudojasi 
pernešimui žodžio iš vienos 
j kitą, kada žodį reikia per- 

| traukti. Tai yra žodžio su- 
j jungimo ženklas (dauguma 
.musų laikraščių net ir per- 
kirtime žodžio to ženklelio 

j neturi, mat, anot raidžių 
rinkėjo, pernešikas “netil- 

| po”. ■ To “netilpo” neturėtų 
I būti-visai girdima).

Šalip tarnavimo kaipo žo- 
I džio pernešiko, šis ženklelis 
(-) tarnauja sujungimui iv 
dviejų žodžių ar vardų, tu
rinčių tą pačią reikšmę, ar- 

iba tos pat reikšmės prida- 
vimui. Paveizdan: 

verkė-aimanavo, 
kalba-plepa, 
skaito-rašo,

Musų laikraščiuose ir kny
gose tas matosi šitaip: 

verkė — aimanavo, 
kalba — plepa, 
skaito — rašo
Toliau, ženklelis (-) var

tojamas ir čia:
Rusų-Lenkų, 
Amerikos-Lietu vos, 
Indo-Europejiška

Pas mus gi matosi šitaip: 
Rusų — Lenkų, 
Amerikos — Lietuvos, 
Indo — Europejiška 
Nors rašėjo arba redak

toriaus tokiose vietose pa- 
dėta trumpa jungė (-), rai
džių statėjai, neapsipažinę 
su taisykle, deda ilgą (—), 
o korektoriai tą visada pa
leidžia, “gerai”.

Kur vartojasi ilgasis (—) 
ženklelis? Jis kartais už
ima vietą (,), kartais pačių 
kabių, (), kur sakiniuose 
reikalinga dėti platesnis pa
aiškinimas. Paveizdan:

Amerika — ta tikroji In- 
dijonų šalis — dabar valdo
ma baltųjų.

Ilgasis ženklelis (—) tu
ri dar vieną-kitą vietą (no 
vieną — kitą) rašyboje, bet 
jo kiti rašytojai visai ne-, 
naudoja, kiti naudoja per
daug ir nevietoje. Nevie
toje vartojamas yra sekan
čiai:

Jonas — geras žmogus; 
Magdė — daili mergina 
Jis tik — darbininkas.

Kiti rašytojai (čia jau ra
šytojų, ne zecerių, kaltė) 
ženklelį (—) deda kur turi 
dėti dvitaškį (:).

Bet šlykščiausią išrodo 
jei pražiūrima šiuose atve
juose:

Verkė-klykė su (—) ir 
Amerika-Lietuva su (—). 
Mažas pavyzdėlis, bet la

bai durnas, yra sekantis, 
jeigu rašte neskiriama žen
klelis (-) nuo (—): 

Tėvas-motina ir 
Tėvas — motina.
Nekurie musų rašė jai iš

leidžia žodžius ir vietoje jų 
deda ilgąjį (—), paveizdan: 
į vietą žodžio “reiškia” ar
ba “tai yra”, ir tuomet bu
na štai kas: vieton minties 
tėvas-motina sudaro šeimy
ną, išeina:

Tėvas reiškia motina..., 
Tėvas tai yra motina....

zmo-
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— Ar tikrai žinai kad abbė nemato 
ir nežino apie mudu?....

— Taip, nes aš įprašiau savo tarnių 
sekioti jo žingsnius ir reikale mane per
sergėti, — paaiškino ji, ir Konradas jau
tėsi ramus.

Paėmė jis jos minkštas rankas Į savo 
delnus ir pajuto kaip ji suspaudė jo pirš
tus tvirtai, ir nors visai mažai spėkos te- 
naudojo traukdama jį prie savęs, jis jau
tė nenugalimą traukimą link jos.... Trau
kė jį tokia spėka prieš kurią nei vienas 
vyriškis neatsilaiko, net pats didžiausias 
galiūnas — nes taip gamta surėdė kad pa
tinkama moteriška sau patinkamą vyriškį 
trauktų nenugalima jiega.

Konradas suklupo prieš ją ant kelių, 
ji pagavus jį į glėbį spaudžia visa spėka 
jo galvą prie savęs; jo rankos apkabinu
sios jos plonu šilku apdengtą liemenį, ir 
nors galingai spaudžia ją, jos kaulus ro
dos sutrintų, ji skausmo nejaučia; jo gal
va guli ant jos karštos krutinės. Kelios 
sekundos praėjo, ji užvertė jo galvą į vir
šų ir bučiuoja jo lupas su didžiausiu karš
tumu.

Taip Kristina atsilygina savo karžy
giui, taip Konradas atsiekia savo užsigei- 
dimo, ir abu jie pasiekia tą ko jaunos šir
dys jieškojo. Nors abu jie sumina savo 
pažadus: jis savo ritierišką garbę, ji savo 
moterišką ištikimybę, bet ištikimai pildo 
gamtos patvarkymą, lai žemė plyšta, dan
gus griūva.

Bet kas tuo tarpu dedasi: Kristina, 
kuri įprašė savo tarnių saugoti ją, nuo ab- 
bės, niekados nebūtų'1 pamanius kad tos 
tarnės yra po Bernardo valdžia ir prie
varta turi pranešti jam visus jų ponios 
pasijudinimus. Taigi, nabagė, pati sa*h 
kilpas užsistatė, nes dabar ją saugojo ir 
tėmijo viena tarne, kuri nors jai gal ir 
prijautė, bet turėjo išpasakot abbei, po 
bausme amžinų pragaro kančių, ką ma
tė !.... Gudrus vienuolis, savo tikslų siek
damas, tarnių pasitarnavimą turėdamas, 
pats tankiai tyčiomis iš namij išeidavo.

Patyrė abbė ką norėjo patirti: Kristi
na ir Konradas svetimoteriauja! Užside
gė jis geismu tuoj duoti žinią Rudolfui. 
Kas matė, tokia padori moteris sulaužė 
visus Dievo ir bažnyčios įstatymus ir pa
milo svetimą ritierį. Lakstė Bernardas ir 
daužėsi vieną ii' antrą dieną, bet trečią die
ną nurimo. Rudolfas toli, jo greit nepa
sieksi, o moterį bereikalo kankint neverta. 
Jo kaltė kam nebūna namie ir nežiūri sa
vo žmonos....

Atėjo Kristinos išpažinties'diena. Ab
bė klausė jos nuodėmių:

— Ar jau viską pasakei!? — klausė 
jis pabaigoje.

— J—j—j—au.... — mikčiodama iš
leido žodį Kristina. •

— Ar nepasakysi kad palaikai slaptus 
meiliškus ryšius su Konradu ir svetimote
riauji, užtraukdama pragaro bausmę sa
vo sielai?! — suužė vienuolis.

Jeigu žemė butų atsidarius geriau bu
tų buvę jai nugarmėti negu patirti jog ab
bė viską žino. Pabalo moteris, ir nutruko 
kalbą. Kraujas jos gyslose užšalo.

— Ak, Dieve Aukščiausias, prašau ta
vęs, atleisk man mano nusidėjimą, aš Kon
radą pamilau prieš Tavo valią! — per aša
ras ėmė verkti jauna moteriška, sukritus 
ant akmens grindų koplyčioje.

— Ne Dievo prašyk tau atleisti, bet 
manęs: ką aš surišiu tas bus surištas ir 
danguose, ką išrisiu bus išrištas.... — 
švelniai, raminančiai prabilo abbė.

— Atleisk, Tėve, prašau, nes aš jį ne
apgalvotai pamilau.... Jis užstojo ma-

leis.... Bet turėsi gauti atleidimą savo 
vyro.... — gudriai nukreipė kalbą abbė.

— Mano vyro?! Jo nėra namie, jis 
neprivalo žinoti! — nusigandus kalbėjo 
moteris.

— Tas priklausys nuo tavęs, mano 
brangi, — pridėjo abbė.

Nuo manęs? Kodėl ne nuo tavęs, 
Tėve? Tu neprivalai jam apie tai pasa
kyti. ...

--Taigi, prigulės nuo tavęs: jeigu 
man gera busi....

— Mielai, sutinku: prašyk auksą, sidab
rą, dovanij kiek tik nori, tik neišduok ma
nęs. ... Aš viena, apleista....

— Brangi mano, ne aukso, nei sidabro 
nei dovanų aš jieškau.... Nejaugi neži
nojai kad AŠ esu vyras, jei vyriškio il
gies? Tavo meilės aš noriu! Jei sutinki 
mane mylėti.... viską užtylėsiu....

— Tėve, žegnok mane, ir pats žegno
kis ! Pikta dvasia tave apsėdo. Juk tu esi 
Dievo tarnas. Ar aš galėčiau drysti apie 
tave ir manyti! Baisiausia nuodėmė! — 
rėkė Kristina kai pamišus.

— Ką aš išrisiu bus išrištas ir dan
guose, — pakartojo abbė reikšmingai, ir 
pakėlęs jos ranką patraukė ją prie savęs 
ir perbraukė savo dideliu delnu jai per 
krutinę.

Pašoko Kristina kai 'ugnies padegtą, 
bet abbės tvirta ranka laikė ją ir neleido 
pabėgti.

— Sakyk: ar meilė man, ar žodis tavo 
vyrui apie tave ir tavo svečią ritierį ?!.._. 
Jeigu jieškai svetimų vyriškių, aš visada 
esu prie tavęs!... .

— Paleisk, paleisk, Tėve, aš apsįmąs- 
tysiu," — norėjo pafeįliuosuot Kristina iš jo' 
glėbio.

Tas dėjosi jos palocių koplyčioje, kur 
niekas negalėjo jų užeiti, nes žinojo kad 
tai buvo Kristinos išpažinties rytas.

— Aš tau duodu apsimąstyt, bet at
mink, ką aš surišiu bus surištas, ir kada 
patirs tavo vyras, tavo sielą pasiųs tiesiai 
į pragarą!

— Negąsdink, Tėve, tik užtark ma
ne, užslėpk.... Aš tau gera busiu.... — 
maldavo moteriška, nes jai užėjo viena iš
sigelbėjimo viltis. Turi kuogreičiausia su
eiti Konradą....

Lakstė Kristina visą dieną, norėjo su
eit Konradą vieną, bet vis negalėjo.

Vakare vėlai, pajuto ji kai į jos mie
gamą kambarį kas tai inėjo. Ne tiek pa
juto kiek patėmijo šešėlį nuo per langą 
šviečiančio mėnulio, kad jos kambaryje 
kas tai yra. Suaudrinta per dieną, ji il
gai neužmigo, todėl pamatė. Ar spiegt, ar 
rėkt, ar visai tylėt — nežinojo ką daryt. 
Jei suspiegs, subėgs tarnai ir gali užmušt 
įsimaišėlį. Bet kas inėjo, atėjo ne be rei
kalo ir ne netyčia pakliuvo.

Geresniam persitikrinimui, nusprendė 
iki laiko nejudėti, nuduoti miegančią, ir 
tai viena, tai kita akia žvelgė ir bandė nu
matyti kas pas ją butų, bet vis neįžiūrėjo.

Bijojo kad nebūtų abbė, bet ką darys 
jei tai butij Konradas?.... Su abbe pati 
apsidirbtų, bet kas butų jeigu ateitų Kon
radas, o abbė jį atsektų? Arba, jeigu už
eitų netyčia Konradas kada abbė pas ją: 
išsižadėtij jos ant visados!....

Apsigraibščius, po savo pagalve rado 
aštrų, smailą durklą. Jeigu tai abbė....

Šešėlis ėjo artyn ir prisiartino. Akis 
ištempus ji žiurėjo ir pažino... . Visa su
drebėjo ir vos nenualpo. Susitvarkius,.nu
davė miegančią, iki laiko.

— Kristina, nenusigąsk, tai aš. j ,. —- 
išgirdo Konrado balsą, bet tylėjo, tik pa
siraivė, neva sunkiai miegodama.

Patyliai priklaupė prie jos guolio, pe iš

judėjo, pasuko galvą jo linkui, ir jis matė: 
menulio nušviestą jos veidą, grąžų, baltą, 
jos'gražiai sudėtas lupas, o visas-; jos. kū
nas buvo mažu kuo padengtas" ii* gulėjo 
šilkuose.

— Mylimoji mano.,' neiškenčiau dau
giau be tavęs, atėjau,, nors gal tu. panie
kinsi mane už tai...'. — švelniai kalbino 
jis vėl. Jis klūpojo prieš langą, taip kad 
jo veidas buvo nušviestas, ir ji visa buvo 
matoma mėnulio šviesoje.

— Konradas? Ak, mylimas mano, 
kaip tu susipratai ateiti.... Taip aš tavęs 
laukiau, ir vėluma užėjo, ėmiau abejoti, 
paskui net maniau.... — bet nutraukė 
nepasakius jog manė kad tai Bernardas.

— Bijodamas ėjau, atleisk man jei 
kuo prasižengiu. . . . Mano meilė prie ta
vęs mane čia atvedė....' Abbės nėra, ma
čiau pavakare kur tai ant asilo išjojo, tai
gi pasinaudoju proga, gal daugiau neteks 
mum abiem vieniem būti....

— Užmiršk viską, bučiuok mane, ap
kabink į sayo glėbį tvirtai1, ir pažadėk kad 
amžinai manė" mylėsi. ... — ir pati ištie
sus rankas apkabino jį ir prispaudė prie 
savęs. — Laiminga, laiminga aš su ta
vim .. .

— Laimingas ir linksmas aš, mano 
brangi, kad radau šioje pasvietėje tave, 
kuri mane myli ir išgelbėjo iš mano senų

sielgraužų.... .
Ir taip jiedu naktį leido, kuždėdami 

žodelius kuriuos tik jie patys žinojo, o kai 
pradėjo rytuose aušti Konradas ruošėsi 
bėgti nuo jos.

Kuomet'dabar ji labiau prie jo kibo, 
jis buvo jabšaltas, ir tik greičiau norėjo iš 
jos akių prasišalint. Taip jo jausmai da
bar jį valdė, ir ji jau nebuvo jam ta pati 
graži, maloni kaip pirmiau, kuomet dar 
nebuvo jam save atidavus.

Kaip karalienė Leda, kuri prieš prisi- 
leidimą dievo Jupiterio, gulbino pavidale, 
buvo graži ir skaisti, o paskui, po papil
dymo nuodėmės, šlykšti virto, taip'Kristi-: 
aa pametė Konradui visą" savo, grožę ir 
meilumą ir jis jos jau nenorėjo.... Juo 
daugiau diena švito ir jis aiškiau jos vei
dą matė tuo mažiau norėjo žiūrėti. Sėdė
jo šalę jos ant jos guolio krašto tik del to 
kad ji kietai įsikibus laikė jo 'ranką, bet 
jo akyse vaizdavosi Katrė, tai vėl Augu
tė, tos tyros, jaunos, gražios mergaitės.... 
Kas žilio,"manė"jis sau, ar Kristina jį my
li ar tik pasinaudoja ritieriu kada jos vy
ro nėra namie.... Moteris kuris už savo 
vyro akių svetimo meilę priima, kaip pa
darė“ karalienė Leda, nors ilgai laikėsi 
prieš visokias pagundas, nėra verta geros 
moteries vardo....

(Bus daugiau)

KRYŽEIVIS

J^NYGA skubomįs spausdinamą, ir nepajusit kaip prabėgs laikąs 
ir bus pervėlu patalpinti jūsų vardą tarp kitų prenumeratorių. Ži

nome gerai kad jus. knygos norėsite, ir jeigu ne dabar tai po jos iš
spausdinimo užsisakysite. Taigi, padarykit sau tą garbę kad ir jūsų 
vardas butų knygoje kaipo jos leidėjų, kaip jau darėte per kelis pra
eitus metus, ir daugumoje “Dirvos” išleistų knygų liko jūsų vardas 
ant ilgų laikų.

PRISIDĖKIT 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 “Dirvų”. “Kryžeivis” bus taip pat didelė apysaka kaip buvo 
kitos, kuriomis buvot patenkinti. Ši knyga bus apie 350 puslapių, ir 
vėl atiduodama už tą pačią mažą mokesti — tik $1.00. Kurie no
rėsit kietuose viršeliuose siųskit iš kalno $1.50.
TSTORIJOS mėgėjai ras sau šioje apysakoje puikios medegos apie 

garsius viduramžius, kuomet Lietuviai vaidino žymią rolę kovose 
prieš krikščionis užgrpbikus ir Mongolus, kurie į Europą veržėsi; apie 
Europos vakarų ritieriu gyvenimą, ir krikščionių žygius Šventojoj že
mėj — bene aiškiausia ir tikriausia nušviestą jų gyvenimą, ir veiki
mus Polestinoje. Romansų mėgėjams knyga pilna įvairių prietikių 
jauno karžygio savo šalyje ir bastantis po- Europą ir Palestiną — ben
drai tai yra žingeidus kurinis ir vienatinis toks musų kalboje.

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

dalyse gyvenančių. Jie mėgsta 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.

PAJIEŠKOMA
Bartninkaitis ar Bartn 

kas, Juozas, gyvenęs Pitt 
burgh, Pa. Dabartinė g; 
venimo vieta nežinoma.

Bortnikaitienė M., ’ ilg 
laiką gyvenus Roanoke, V 
Vėliau persikėlus kitur.

Vitkauskas Edvardas, a 
ba Ed Lingerd, iš Mariah 
polės apsk., atvykęs prii 
karą, ilgai gyvenęs o gal : 
gyvena Long Island, N. I 
Jieško brolis, Mariampoli 
I Nuovados policininkas.

Valentinienė Luizė, atv; 
kus prieš kąrą, gyvem 
Philadelphijoj. Jieško Mi 
niko Baužytė.

Stroga Juozas, Jono si 
nūs, iš Šapių k., Traupiu 
Ukmergės ap., apie 35 r 
amžiaus, gyvenęs Pittsbu 
ge.

Barzdys Jonas, prieš k; 
ra gyvenęs 96 Polk st., N< 
wark, N. J. Spėjama būvį 
kariumenėj. Jieško tėvai

Žvinklis Pranas, 1926 n 
gyvenęs Providence, R. 
Jieško giminaitė A. Tub 
lyte.

Petrauskas Ignas, gyv: 
nęs Boston, Mass.' 'Pajiei 
ko duktė Ona.

Gudeliauskas Step o n a 
gyvenęs Tamaqua, Pa., : 
Aukštadvario v., Trakų a] 
Jieško brolis Aleksandras.

Jokubauskas Vincas 
Ona Snapauskaitė, kilę 
Varnių, Amerikon atvyk 
24 metai atgal. Jieško dul 
te Ona, negirdėjus niek 
nuo savo tėvų nuo pat k; 
ro laikų.

Jurkevičaitė Julija, Ben 
dikto ų Agotos duktė, a 
vykus Amerikon 1913 m. 
gyvenus New Yorke, kih 
nuo nuo Širvintų ar Mu 
nikų.

Gabrielaitis Kazys, kili 
iš Kripčių k., Žeimių vali 
Kėdainių ap., gyvenęs Ph 
ladelphijoj.

Butkus Juozas, kilęs 
Mažeikių ap., 1919 m. gyv 
nęs Republic, Pa., vėlu 
gyvenęs Fairbanks, Pa.

Garbačauskas arba Arb 
čauskas Kazys, Prano s 
nūs, 50 metų amž., Amei 
kon atvykęs 1913 m. ir a 
sigyvenęs Michigan vals 
joj. Gyvenęs Conn, vals 
joj ir vadinęsis Charlie D 
da.

Consulate General of 
Lithuania
15 Park Row, 
-New York Cii

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit p 

siųsti kaipo užmokestį 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar anl 
tesnių metų kuponus ii* s 
skit “Dirvai”.

no garbę.... Aš esu viena.... jauna... i braukė per. jos kaktą savo delnu, nustum- 
be meilės.... damas nuo kaktos plaukus, ir pasilenkęs

— Atleidžiu, tau, duktė., ir Dievas at-(ant jos pabučiavo jos lupas. Kristina su-j
“D I R V A!’

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio čMade by
Įjmbert Pharmacal Co., Saint Lout», U» S.
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I KŪMAUJANT PO I
I LIETUVA I

tiesiai Į Kauną. Bet kelią 
turėjau gana prastą. Vie
name šmote, 6 kilometrai 
prieš Jonavą, yra labai di
delis smėlynas. Mano mo-

= Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos”. Adm. =

Vyskupo atsilankymas
Papilėj

Rugsėjo 4 d. .Su ta pa
nele nuvažiavau į Papilę 
laukt atvažiuojančio vysku
po. Miestelyje buvo pilna

torciklis vos tik patraukia. 
Net tris kartus apvirta u 
iki tą smiltynę pervažia- 

Tai buvo prasčiausias
kelias koki per visą Lietuvą

sėdo į tokią didelę kėdę, o 
vietos klebonas išduoda’ ra- j vau. 
portą, kad tiek ir tiek tur 
parapijonų, .tiek ir tiek be-į važinėdamas esu radęs, 
dievių, tiek vaikų yra ku-j Vakare atsidūriau Kau- 
ri’e nekrikštyti bažnyčioje.1 ne, gerokai nuvargęs, tai-

žmonių, pėkščių, važiuotų. 
Sužinojau kad vyskupas at
važiuos 2 vai. po pietų. Sa
kė kad visi raiteliai išjojo 
.ki Ageniškio dvaro vys? 
:upą pasitikti. Tuoj aš 

' rgi savo motor.cikliu nu- 
iškinau iki to dvaro, žiu-

Kunigui užbaigus • raportą į gi viešbutyje išsimaudžiau 
vyskupas drožia griausmin-1 ir atsiguliau.
gą pamokslą, sako-gaila kad. Rugsėjo 7 d. Brolis Jo- 
musų Papilio, parapijoj tiek nas, jo draugas Jurgis Kil- 
daug bedievių ir tokių ku- bauskas’ ir aš važiuojame Į

iu ir prie: dvaro ištaisytas

rie laiko vaikus' be švento 
krikšto, šis vyskupas bu
vo iš Panevėžio, apie 50 m.
amžiaus, didelio ūgio žmo- autobusu,

Mariampolę pas mokesčių 
inspektorių p. Žvinį jo var
duvių iškilmėm 'Važiavom

gus, su labai aiškia iškal
ba.

Vakare vėl nuvažiavau Į 
Latvigalės kaimą, o kitą 
dieną sugryžau Į Papilę.

■Rugs’. 5 d. Vėl atvažiuo
ju Papilin, nes buvo vysku
po mišios ir vaikų dirma- 
vonė. Aš gavau vieną krik
štasūni. Vyskupas vėl pa
sakė smarkų pamokslą, o 
po pietų apie 2 valandą iš
važiavo toliau, Į Kvietkus. 
Aš ir vėl' jį palydėjau iki to 
miestelio, kur vėl labai gra
žiai buvo sutiktas. Šauliai 
apie 27 žmonės atjojo raiti 
■ant bėrų arklių, ir apie 50 
atvažiavo dviračiais, -o at
vykus miestelin vėl buvo 
.daugybė žmonių prie gra
žiai išpintų vartų, ir atsi
kartojo tos pačios ceremo
nijos kaip Papilėj, tai nei 
nesiklausiau. Iš Kvietkų 
parvažiavau Į Biržus.

Kelione F Kaimą
Rugsėjo 6 d. Išvažiavau 

Į Kauną. Brolis patarė va
žiuot pro Panevėžį. Taigi 
pro Pasvalį važiavau Į Pa
nevėžį, paskui Ramygalą.

;ražus 'bromas, ten laukia 
daugybė žmonių. Laukiu 
ir aš kokią 20 miliutų. Ne
trukus tuoj žiūrim atpiški- 
ia “fordukas” su vyskupų 
iš Radviliškio miestelio. Su
lojo prie tų vartų, visi 
monės Suklaupė, vyskupas 
įeržegnojo klūpančius, at
kalbėjo kokią ten’ maldelę 
’ • vėl sėdo i forduką. Pa
šilės raiteliai, apie 40 vyrų, 
risi su širmais arkliais, jo- 
a pirma, o vyskupas pas

kui juos forde važiuoja, o 
aš puškinu paskui vysku
pą. Vyskupas atsižiūrėda
mas Į užpakali juokiasi Į 
mane.

Atvažiuojam Į Papilį, ba
žnyčios varpai skambina ir 
visa procesija laukia su lik- 
tarnom ir karūnomis; dau
gybė mažų mergaičių su ka- 
šutėmis gėlių. Visi žmonės 
suklaupė aplink vartus ir 
laukia iki vyskupas Įvažia
vo. Davąžiavęs, vyskupas' 
sustojo, palaimino laukian
čiuosius, tada jau prasidė
jo procesija, mergaitės gė
les po vyskupo kojų beria 
ir visi eina Į bažnyčią.

Bažnyčioj vyskupas atsi- Žeimius, Jonavą, ir plentų

užsimokejom

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

LakcErie. C&B LineSteamersarcmagnilicentfloating hotels with largecom- 
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 Ft. Stanley, Can., Div. 
Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid-

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

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

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

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

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
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t SERGANTI ŽMONĖS I
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus ■'Specialistas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedčldicniais nuo 10 iki 1.

4 litus ir Grožiam Į Mariam
polę. .Pakeliui matėsi žmo
nės darbuojasi, veža -mie
žius, avižas ir žirnius. Ma- 
riampolėn atvažiavę apsi- 
dairėm po miestą. Čia na
mai visi mūriniai, balti su 
raudonais stogais. Per
ėjom per turgaus piečių, 
bet turgaus šiandien nebu
vo.

Pavakare nuėjom pas p. 
Žvinį, radom dar pora sve
čių.' Prasidėjo korton&s lo
šimas, aš.prisižiūrėjau kaip 
Lietuviški ponai lošia taip 
vad. “preferensą”. Mano 
brolis juos aplošė, nes jis 
turi smarkias rankas.

Apie 8 vai. atvažiavo iš 
Kauno daugiau svečių, pa
baigė kortavimą, ir šeimi
ninkes kvietė prie vakarie
nės. Bet svečiai, vis dar 
rinkosi: visokie karininkai, 

■ pulkininkai, notarai, aps
krities .Vūzšimnfes,, vienu 
žodžių visa Mariampolės 
“smetona”.

Susėdom vakarienės val
gyt, ir ko ant to stalo ne
buvo: ir mėsų, ir žuvų ir 
visokių prašmatnumų, o 
valstybinės irgi užtektinai 
buvo. Po vakarienės buvo 
šokiai, šokom iki po 11 va
landai, nes 11:15 naktį ei
na paskutinis autobusas Į 
Kauną, r Nueinam į auto
busų stoti, klausiam kuris 
važiuos Į Kauną, vežikai 
subėga ir kožnas rėkia: Aš 
tuoj važiuoju, aš, sėskit j 
vidų. Ir griebia už ranko
vių, vienas traukia pas sa
ve, kifas pas save. Po visų 
tampynų galiaus Įsėdom į 
vieną’. Kaune atsidūrėm 15 
minutų prieš vieną, ir jau 
skubinom į į savo nakvynes, 
nes karo stovio delei nuo 1 
vai. nakties niekam neva
lia išeit gatvėn. Parbėgom 
Į namus dar prieš pirmą.

Kun. F. Kemėšis
Rugsėjo 8 d. Išeinu Lai

svės Alėj on, sutinku Kun. 
Kemešį, visiems Amerikie
čiams žinomą katalikų va
dą, buvusį “Darbininko” 
redaktorių. Pasisveikinom 
ir nuėjom Romos viešbu- 
tin. Šiek tiek pasivaišinę, 
išėjom. Aš su Baltrumi vy
kom Panemunėn žiūrėt ka
riškių parodos, o Kun. Ke
mėšis nuvyko pas kokį tai 
kitą kunigą.

Nuvykom į Panemunę, 
Vytauto aikštėn, ten buvo 
iškilminga Kauno pulko 
šventė. Pamatėm, ateina 
pulkas pėstininkų su orkes
tru, tai buvo gusarų pul
kas-. Paskui juos jojo rai
teliai, irgi gusarai. Pirmai

jojo muzikantai ant baltų 
arklių, ir kai užtraukė mar
šą tai žiuriu mano draugo 
Chicagiečio pilnos akys aša
rų, ir man taip pat akys 
užsiašarojo, ir abu stovim 
ir ašarojam, taip sujaudin
ti tuo gražumu, kad musų 
tokia maža šalelė sugebėjo 
per trumpą laiką taip gra
žiai išsilavint, gražiai ap
rengi, tų uniformų gražu
mas tik žiūrėk ir gerėkis. 
Gusarų pulko- tokia išvaiz
da: kepurė raudona ir keli
nės raudonos, o ploščius ža
lias, ant batų šporai.

Po to atėjo pulkas pėsti
ninkų su orkestru. Kai per į 
Nemuną tiltu eina, koja į 
koją žengia tai net visas 
tiltas linguoja. Kareiviai 
visi jauni vyrai ir labai gra
žus, nežinau kaip mergai
tėms jaučiasi kada jos žiu
ri į juos, kuomet musų kie
toms vyriškoms širdims pa
sidaro malonu ir ašaros pa
sipila.

Kada visi suėjo į aikštę, 
kur buvo ir Prezidentas 
Smetona, prasidėjo sporto 
žaislai. Kareiviai bėgo 300 
metrų ilgumo ir gavo dova
ną nuo prezidento. Paskui 
buvo šaudymas, geriausias 
šovikas irgi gayo dovaną. 
Buvo dovanos už aukščiausi 
iššokimą, toliausi numetimą 
ir kitus dalykus.

Moterys daugiau 
nebijo skausmu!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų!

Kiekviena moteris,; kuri turi 
'savo vaistų šėputėj’ė' boriką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies- skausmu, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelieris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas įjgveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per'odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — 'ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio. su Inkaro 
vaisbažėnkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

Akrono Naujienos
1 ° I_ J

Šis ir tas
Kun. Alinskas iš buvusios 

Lietuvių parapijos jau vi
sai išsikraustė, į jo vietą 
vyskupas į buvusią Lietu
vių Šv. Petro bažnyčią at
siuntė svetimtautį kunigą, 
nei žodžio nemokantį Lie
tuviškai.

Darbai gumų dirbtuvėse 
apsilpnėjo, daug darbinin
kų atleista iš darbų, o ku
rie liko dirbti dirba po ke
lias dienas į savaitę. Kal
bama kad darbai pasitai
sys kai ims gaminti atei
nančiam pavasariui reik
menis.

S. Rodavičia turėjo teis
me bylą, nors ir ne taip di
delę. Bylą laimėjo. Jo pu
sėje buvo adv. P. J. Keršis 
iš Clevelando.

Spalių 9 d. vietos bolše- 
vikėliai surengė prakalbas, 
kalbėjo jų komisaras Bim
ba iš Chicagos. Koks kal
bėtojas tokia ir kalba: at- 
rėkė savo paprastus pote-

Alekas Baris, Lietuvis, 
dirbtuvėje truputį susižei
dė koją. Gydosi namie. Jis 
yra žinomas vietos muzi
kantas. Keliautojas.

HAS
MADE GOOD with

Same Price for Over
I 38 "Years

^5 ounces for ^5/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų ątsi- 

l tikime liga sena ar nauja, ar nuola- 
Itinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 

|jusų amžius ir užsiėmimas, jei ken- 
I čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 

lir kitkas negelbėjo. Mes norim pa- 
I rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 

[dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
; negerumų.
i šis pasiūlymas persvarbus pralei- 
I sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
Į ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI RANDYMO KUPONAS 
2625H Frontier Bldg.,

FRONTIER ASTHMA ČO.,
I 77.-J Frontier Bldg.

462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

I
I“SANDARA”

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

rius, na o po poterių, kaip 
ubagų paprasta, prašė “su-1 
sipratusių” darbininkų ne • Į 
pamiršti jų su dolariais, ir 
rado kelis mataušiukus, ku
rie metė dolarines, bet kiti 
tik centukus leptelėjo.

Gerai tokiems Rusijos 
Žydelių garbintojams kad 
randa tamsunėlių ir apmui
linę .jiems akis krapšto jų 
kišenius. Kitaip badu tu
rėtų mirti. .

SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros, susidedančios iš 100 'kuopų, Suvienyto
se šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halstėd St., 
Chicago, III., prenumerata nietams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

‘‘Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, 111.

MARY JUNE

BURTON
I ’ - . . < . ;

Susipažindmėja su Savo Kaimynais Paeinan

čiais iš Senojo Pasaulio Mažų ir Didelių Šalių, 

Gyvenančiais Šiame Mieste.

jSIGYKlT

PLAIN DEALER
■ /'

JAME TELPA JOS APRAŠYMAI APIE CLEVE

LAND! EČIUS KURIE PALAIKO GYVAS

UIETUVIĮT |
TRADICIJAS IR ROMANTIŠKUMĄ KOKĮ JI RAN

DA TARP MUSU ŽMONIŲ DARBE IR

ŽAISLUOSE.
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DIRVA

< IŠ LIETUVOS W
ŠIRVINTAI

Šis miestukas nedidelis, 
turi apie 2000 gyventojų, 7 
kilometrai nuo administra-

MINISTERIŲ KABINETO 
NARIAI

Prezidento Smetonas pa
kviestas sudaryti naują mi- 
nisterių kabinėtą, Tūbelis 
sukvietė sau j pagelbinin- 
kus sekančius, kurie suda
ro visą kabinetą:

Tūbelis — Ministeris Pir
mininkas ir Finansų Minis
teris ;

Aleksą — Žemės Ūkio;
Vayiąkojis — Krašto Ap

saugos ;
Musteikis — Vidaus Rei

kalų ;
Žilinskas — Teisingumo;
Šakenis — švietimo;
Vileišis — Susisiekimo.
Naujas Ministerių Kabi

netas liko beveik kaip buvo, 
tik Prof. Voldemaro trūk
sta. Naujas yra tiktai Su
sisiekimo ministeris Vilei
šis.

Užrubežių ministerio vie
ta liko tuščią ir Prezidem, 
tas Smetona kvietė Volde
marą likti toje vietoje, kaip 
buvo ir premjeraudamas, 
bet Voldemaras atsisakė.

Naujoji vyriausybė pil
nai laikosi senosios vyriau
sybės kurso. Kadangi Val
stybės prezidentas ir dabar 
be seimo valdo, apie siste
mos pakeitimą nėra ko kal
bėti.

Voldemaro vyria u s y b ė 
kreipė daugiau dėmesio Į 
užsienių politikos klausi
mus. Šita vyriausybė su 
pirmininku Tubeliu žada 
daugiau pasišvęsti vidaus 
politikos sustiprinimui. Pa
dėtis arba Lietuvos santy
kiai su Lenkais lieka tie 
patys kaip pirmiau.

nužudytąjį pervažiavo sun
kių rąstų prikrautu veži-j 
mu ir sutruškino galvą.

Įtarta Kazlų-Rudos miš-l 
ko eigulis Suopis, kuris su
imtas. “L.Ž.”

Mažas Griaustinis Baisius 
Nuostolius Padarė

Rokiškis. — Rugsėjo 2 d. 
8 vai. vakare užėjo perkū
nija, kuri veikė tik vieną 
valandą, bet pridarė dide
lių nuostolių. Koveliuose I 
užmušė Pr. Gavėną ir apde
gino du jo kaimynus kurie 
buvo užbėgę pas jį nuo lie
taus. Gavėno, švogeriai gy
vena Clevelande.

Gavėnas buvo pirmeivis-1 
kų pažiūrų, todėl davatkos 
sako buk tai buvus Dievo 
bausmė bedieviams. Jeigu j 
Dievas kištųsi į žmonių rei
kalus tai be abejonės pir
miausia leistų perkūnui iš
mušti davatkas.

Narkunų kaime užmuš- 
mušta vaikas ir sudeginta 
klojimas.

Akmenių kaime užmušta 
arklys, kuris buvo pririš
tas ant lenciūgo.

Apskrityje sudeginta 7 
vienkiemiai, užmušta 11 ar
klių ir kelyje apdeginta žai
bo 30 žmonių. Kituose Lie
tuvos kampuose irgi buvo 
daug aukų. P. Kriukelis.

SVIESTO EKSPORTA
VIMAS

Iš Lietuvos beveik kas sa
vaitė išgabenama po arti 
1900 statinaičių sviesto j 
užrubežį.

Palangos Vasarotojai
Šią vasarą Palangoj bu

vo išviso 5135 vasarotojai 
svečiai. Gerokai daugiau 
negu praėjusiais metais. Iš 
jų buvo tik 235 svetimša
liai.

Palangos kurorto valdy
ba norėdama daryti žymių 
patobulinimų kitai vasarai, 
užprašo visų duoti nurody
mų kas butų taisytina ar 
tobulintina.

Sirvydas Darbuojasi
Jūžintą, Rokiškio ap. — 

Šio miestelio trobesiai yra 
labai tankiai prie vienas ki
to sustatyti ir visi yra me
diniai. Gaisrui ištikus di-

cijos linijos, t. y. nuo už
tvaros. Nuo Širvintų iki 
Vilniaus apie 40 kilom., iki 
Ukmergės 28 kilom. Muro 
bažnyčią turi vieną, trys 
Žydų sinagogos. Pirmoji 
bažnyčia buvo statyta 1475 
metais.

Pro šalį miestelio teka 
upė Širvinta, turbut nuo jos 
liko praminti Širvintų mie
stelis, dvaras ir kaimas.

Žmonės čia vidutiniškai 
gyvena, tik visa nelaimė 
sulenkėję. Dabar betgi pra
deda atsigauti ir užsnudus 
dvasia pradeda plasnoti vis 
aiškiau, ir aukščiau kilti 
tautiškas susipratimas.

Širvintuose netoli bažny
čios aikštėje liko pastaty
tas 1927 metais gan puikus 
paminklas, t. y. emblema 
Lietuvių pergalės priešo, su 
užrašu:
“Žuvusiems Karžygiams 

už Lietuvos Laisvę0 : 
antroje gi pusėje su užrašu

“Dėkingi Tautiečia”.
Širvintų miestelyje yra 

vidurinė mokykla, pradžios 
mokykla, Taikos Teisėjas, 
policijos nuovada, Baro 
Viršininkas, pašto, telegra
fo įstaiga.

Rusų viešpatavimo lai
kais buvo viena mokykla 
Širvintuose, dabar yra 11: 
Kelių kaime, Avižonių k., 
Motiejūnų k., Gavėnių k,, 
Olianių k., Žibalu bažnytk., 
Kemelių k., Drublianių k., 
Liūnų folv., Degučių k. ir 
Družų k. Niečionių kaime 
irgi reikalinga pradžios mo
kykla, žmonės per tris me
tus prašė inspetkoriaus, bet 
jų balsas liko neišklausytas.

Nuo šio rudens .žada Šir
vintas apšviesti elektra sa
vininkas Širvintų dvaro pil. 
Rukša. Vokiečiai buvo ap
švietę elektros šviesa, bet

GYVULIAI 1929 METAIS 
SUMAŽĖJO

Valdiškais tyrinėji m a i s 
nustatyta kiek šymet pas 
ūkininkus mažiau gyvulių. 
Štai kaip buvo 1928 m. ir 
kaip yra šymet:

1928 m. 1129 m. 
arkliai 611,400 579,000
galvijai 1,199,300 1,132,900
kiaulės 1,060,000 920,000
avys . 1,467,800 1,114,500

Išeina per šymet arklių 
sumažėjo 32,000, raguočių 
66,000, kiaulių 140,000 ir 
avių 350/000 štukų. Jeigu 
tuos skaičius pervesim i pi
nigus tai gausime kad ūki
ninkų turtas sumažėjo apie 
60,000,000 litų sumai. Tai 
yra pernykščio nederliaus

liūs. Tas pat su kiaulėmis 
bei avimis, kurių skaičius 
ir šiaip greit augą.

Ūkininkai šymet turi ga
na pašaro ir be reikalo gy
vulių nepardavinės. Šį ru
denį reikia laukį gyvuliams 
gana aukštų kainų. “M.R.”

PRANEŠIMAS
Pranešu gerb. Lietuviams 

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

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

C. PAKĘLTĮS
Cleveland.

reiškinys.' Tačiau šis reiš
kinys ekonominiame šalies 
gyvenime neturės daug nei
giamų pasekmių. •

Dalykas čia toks kad pa-l
vyzdžiui arklių Lietuvoje |8121 Sowinski Ave.
buvo ir taip perdaug; dpi 
to jų kainos buvo perdaug 
žemos, o tas trukdė arklių! 
ūkio tvarkymą ii' gerini 
iną.

Raguočių sumažėj imąs 
neturės didelės įtakos dęl 
to kad melžiamų karvių 
skaičius visai mažai' suma
žėjo, taigi į pieno ūkį tas 
neatsilieps, o mėsa bus 
brangesnė ir ūkininkai ga
lės greit atsilyginti nuosto-

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENĘĘALJŠKI PERKRĄUSTYTOJAI 

Perkrąųstome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam. 
3400 St. Cląir Ave. Cleveland, O.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukinių.

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

— Telefonas Randolph 3535 —

džiausis pavojus. Tą ma- laike karo su broliais (?) 
itydamas, J. O. Sirvydas su-1 užgeso.
tvėrė gaisrininkų koman-į Už 17 kil. nuo Širvintų 
dą. Taipgi p. Sirvydo pa-.'yra Kernavė, užmiršime 

Įstangomis Jūžintų Šauliai bangose paskendus, o ka- 
i įsigijo knygyną. da tai garsi buvo, dabar tik

NUSIKALTIMAI
Nuo Sausio 1 iki Ljepos 

1 d. šymet Lietuvoje įvyko 
šie kriminaliniai nusižengi- 
žengimų.
žudysčių pasipelnijimui ' 15

per muštynes 18
kitais tikslais 34
pavainikių kūdikių 81
Išžaginimų buvo 34
plėšimų 44
arklių pavogta. 117
smulkių vagysčių 5965
stambių vagysčių 289
sukčiavimų smulkių 230
stambių 24
Padegimų 83
degtinės varymų 460

P. Kriukelis.

“TARPININKAS”
VAIZBOS, DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie . Nejųdomą 
Turtą, Apdraudą, Ūkius, Svei
katų; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos; Nepaprastos Įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t- 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy- 
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata metams tik $1. 

Pavienis numeris 10c.
Užsienyje $1.50 metams.

“TARPININKAS”
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

kalnai apleisti liko, tokioje 
gražioje vietoje. Mat, Lie
tuvių giminė iš senovės tu
rėjo patraukimo prie gro
žio ir estetikos, tik koks tai 
vargas Lietuvių tautą slo
gino, bet ji visai nepranyko, 
kaip musų kaimynai ir bro
liai (?) tikėjosi.

Širvintai yra Ukmergės 
apsk., pirmas nuo adminis
tracijos linijos miestas.

Spindulėlis.

ŠVIESOS AUKSINIS JUBILE- 
JŪS

Tūkstančiai Clevelandiečiu girt 
kalbas Europos didžiūnų Pirmadie
nio vakare, Spalių 21 ? d., kuomet 
bus apvaikščiojama 50 metų sukak
tuvės nuo to kaip Edisonas išrado 
pirmutinę elektrišką lemputę. -

Šiam tikslui tapo sutvarkyta di
džiausias radio sujungimas koks bu
vo kada nors radio istorijoje.- Pro
gramas galės girdėti Clevelandiečiai 
kurie bus prie radio.

Visas pasaulis prisideda prie pa
minėjimo tokios rsvarbios -iškilmės . 
Didžiausia dalis programo tačiau 
paeis iš Henry Fordo miesto Dear
born, Mich., kur įvyks didžiausios 
iškilmės.

Tarp kalbėtojų bus pats Edison ir 
Prezidentas Hoover, kuris atklarys 
technišką mokyklą įsteigtą Fordo 
lėšomis Dearborn mieste, Edisono 
pagarbai.

Pilnas programas dar nepaskelb
ta, bet jau žinoma kad tarp kalbė
tojų bus Albert Einstein, pragarsė
jęs matematikas ir rašytojas dangiš
kų kūnų reikale; Benito Mussolini, 
Italijos diktatorius; Premjeras Poin
care iš Francuzijos; Lenki} Pilsuds
kis, Paderewskis’, Masaryk ir kiti.

Delei radio ypatingo veikimo, ne
reikės jiems nei vienam išeiti iš na
mų pasakyti savo' kalbas, jie tą, pa
darys ten kur ■ rasis.

Penkiasdešimts metų nuo elektros 
šviesos išradimo yra svarbas isto
riškas nuotikis.

Kada Edisonas, Spalių 21 d., 1879 
m., pagamino pirmą praktišką elek
trišką lempą, jis suteikė pasauliui 
naują ir didžiausią sistemą apšvie
timo. Jis paleido veikmėn spėkas 
^kurios privedė beveik prie visišk 
elektrifikavimo namų, krautuvių i 
dirbtuvių.

Jeigu nebūtų buvę elektros lem
pos nebūtų buvę galima išrasti nei 
kitų elektriškų padargų namams,— 
prosų, nei skalbiamų mašinų.

Viso kriminališkų atsiti
kimų per tą pusmetį buvo 
7752; iš jų išaiškinta 6128.

FeenS-mmt
Liuosuotojas
Vidurių kurį
Kramtoma 

kaip Gumą
KITO SKONIO NE- 

JAUSIT TIK MĖTŲ

PARDAVIMAI

DR. D. ALBU
Daktaras Mechano-Therapiji 

Hydro-Therapijos
Tai yra moksliška 
Valgio, Manipuliacijos, 
giško mankštymo, 
lamos, Vibracijos 
sutvarkymo, kad 
normaliai veikti.

1359 West 64th St.
Cleveland, Ohio

PARSIDUODA
15617 St. Clair avė., Cigarų, Sal

dainių ir mokyklos reikmenų krau
tuvė, garantuoja §500 savaitėj. Ge
ri kambariai greta, nėra kompetici- 
jos. Parsiduos pigiai.

Taipgi parsiduoda kita gera tokia 
pat krautuvė ant Fulton Road, $50 
j mėnesi rendos. Klauskit Zimer- 
mano, 1204 E. 105th St. nuo 9 ryto 
iki 9:30 vak. (43)

ŽMOGŽUDYSTĖ
Rugp. 4 d. rytą Gulbiniš-' 

kių kaime ūkininko Bliumo 
lauke rasta negyvas žmo
gus. Tuoj buvo pranešta 
policijai ir darant skrodi
mą patirta kad jis yra nu
šautas per galvą. Piktada
riai matyt norėdami paslė
pti nusižengimo pėdsakus

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’S
Syrup

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

6700 SUPERIOR AVE'.

7010 WHITNEY AVE.
Lietuvių kaimynystėje, vienas- blo
kas Į pietus nuo Superior, 2 šeimy
nų namas po 5 kambarius ir skie
pas. Didelis lotas, 45x158. Šaukit 

EDDY 5380-J.
rezidencija 11404 Whitmore avė.

GROSERNĖ IR MĖSINYČĮĄ
Lietuvių kaimynystėje, daro sa

vaitinio biznio nuo $500 iki $600, ge
rai išdirbta vieta. Gera proga Lie
tuviui. Apie vietų klauskite “DIR
VOJE,” Band. 1476.

1^

(43)

Del Kūdikio Sveikatos
Elektriškas šildytojas
Kiekviena motiną žino kad KASDIENINIS MAUDY
MAS reikalinga palaikymui kūdikių sveiku.

Bet kūdikį reikia maudyti atsargiai — vandenyje turin
čiame reikalingą temperatūrą, kambaryje kuris ya pa
kankamai šiltas apsaugojimui nuo peršaldymo.

Kūdikiui vienų metų amžiaus, vanduo turi turėti 90 laip
snių šilumos, o kambaris 75 laipsnius.

kombinacija
Fiziolo- 

Vandens, ši- 
ir Gyvenimo 
kūnas galėtų

PARDUOS AR MAINYS
2701 Detroit avė. 17 metų įsteig

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

Parsiduoda narnąs
Puikus penkių kambarių namas 

ant Naumann avė., Euclid Village 
Parsiduos lengvomis išlygomis 
sakantiems žmonėms.

C. ERROLL JONES 
20250 So. Lake Shore Blvd. 

KEnmore 2504-R.

7018 Broadway, 20 metų įgyven
dinta cigarų, saldainių ir mokyklos 
reikmenų krautuvė, arti prie didelio 
teatro. $500 savaitinių ineigų Ga
rantuojama. Matykit Zimerman— 
1406 E. 105th st. (40)

PARSIDUODA
vendintas cigarų, saldainių ir mo
kyklos reikmenų biznis, garantuoja
ma $500 į savaitę. Penki gražus 
kambariai greta, pigi renda; parsi
duos pigiai. Matykit Zimerman, 
1205 E. 105th St.

Nežiūrint kaip šaltas oras bps, lengva sušildyti kambarį 
iki reikalingo laipsnio, jeigu turite MAŽA ELEKTRIŠ
KĄ KILNOJAMĄ ŠILDYTOJĄ. Naudokit tokį — var
dan kūdikio sveikatos!

GREITAS PATOGUMAS KIEKVIENAM
Kiekvienuose namuose galį rastis kokia noi'S'“šąlta 
vieta”. Nedrebėkit šaltuose miegamuose arba mau
dynėje — urisijungkit Elektrišką Šildytoją ir jaus
kitės patogiai. ,

Jus galit matyti įvairių išdirbinių,' stilių ir aiuumų 
Elektriškų Šildytoją Parodoje Visko Elektriško del 
Namų, 14-tas Aukštas; Hotel Statler. Pasirinkit 
koks patinką čionai, o pirkit kur tik norit.

The Electrical League
Aukštas —HOTEL STATLER— Prosepct 3466



Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 j

MUSŲ BROLIO KAPITO
NO ANT. KUNCAIČIO 

PAMINĖJIMUI
Rugsėjo 19 dieną, eida-

SPORTAS

Sugryžo P. Vasiliauskas. 
“Dirvos” administratorius 
Povilas Vasiliauskas parva
žiavo į Clevelandą pereitą 
šeštadieni, tuomi užbaigda
mas savo pasekmingą ke
lionę Lietuvoje, kur nebuvo 
per 18 metų. Jis labai pla
čiai apkeliavo visą Lietuvą 
ir jo aprašymuose rasit pa
žymėta ir jūsų žinomas vie
tas.

Įspūdžius Lietuvoje turė- 
rėjo labai gerus, kaip ir vi
si kiti kas tik iš Amerikos 
Į Lietuvą parvažiuoja, ne
turėjo jokių kliudymų iš 
niekeno.

Parvežė daug gintarinių 
karolių ir kas norėtų gali 
gauti nusipirkti. Ateikit į 
“Dirvos” krautuvę.

PILIEČIAI, 
REGISTRUOKITĖS!

Spalių 18 ir 19 d. yra 
piliečių registravimosi 
dienos. Kurie neužsi
registruos negalės bal
suoti Lapkričio rinki
muose. Vyrai, moterys 
ir Į metus suėję jauni
mas, registruokitės!

mas savo pareigas Lie
tuvos kariško orlaivyno 
tarnyboj, kapitonas Anta- LANKĖSI KOMARAS

Dr. V. Kudirkos draugi
ja ruošiasi prie 20 metų sa
vo gyvavimo sukaktuvių 
paminėjimo. Lapkričio 3 
d. Lietuvių salėje rengiama 
gražus vakaras su dideliu 
programų, su koncertu ir 
prakalbomis.

Lietuvių Darželio komite
to ir draugijų atstovų susi
rinkimas Įvyks ateinančio 
penkt. vak., Spalių 18, 8 v. 
Lietuvių salėje. Komiteto 
visi nariai ir visi buvę at
siųsti draugijų atstovai Į 
pereitą susirinkimą malo
nėsite dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui.

K. S. Karpavičius.

Pereitą sekmadienį, Spa
lių 13 d., Lietuvių salėj Ly
ros choras turėjo vakarą, 
statyta scenoj penkių veik
simi tragedija, “žmogžu
džiai” ir dainavo Lyros cho
ras. Po perstatymo buvo 
šokiai. Publikos buvo vi
dutiniškai.

SLA. Jaunuolių 339 kuo
pa rengia gražų jaunimo 
balių Spalių 30 d., ketvir
tadienio' vakare, Lietuvių 
salėje. Tikisi kad atsilan
kys ir,seniai su senelėmis,

Juozas W. Bendler ir jo 
žmona 
kuriam 
Perry, 
lių 6 d. 
jaučiasi

Ponas Bendler yra auk
štesnių mokyklų mokinių 
sužiūrėjimo perdėtinis.

susilaukė sunaus, 
vardą davė Edson 
Kūdikis gimė Spa- 
Motina ir kūdikis 

gerai.

Nunuodyta 15 šunų. Bė-jnas. Kuncaitis^ išskrido Į 
gyje aštuonių dienų prie-1 Klaipėdos kraštą, kur su 
miestyje Cleveland Heights! savo pagelbininku, vyres- 
nunuodyta 15 brangių na-'niu leitenantu Antanu Ve
lninių šunų. " 
gal toje pat 
nuodyta 12 
tik policija 
nuodijimas

Pora metų at-(deika sutiko nelaimingą 
srityje irgi ap- i mirtį, nukrisdami ir sudeg
simų, bet kaip darni taip kad atradus juos 
ėmėsi tyrinėti! nukritusius, nebuvo galhna 

staiga liovėsi. | pažinti kuris iš jų buvo tas 
-------- lar tas. Lavonų liekanos su- 

Clevelando orlaivininkys- dėtos į grabus ir nuvežtos 
tės paroda virš mėnuo lai- i Kauną, kur iškilmingai 
ko atgal rengta, davė ren- abu palaidoti Kauno kapi- 
gėjams $96,691 pelno. Vi-Inėse sale kitų žuvusių Lie
so ineigu buvo $603,280, iš- tuvos lakūnų.
laidu $501,998. Dovanoms! Antanas Kuncaitis gimė 
lakūnams išleista $121,156. 1898. metais. 1916 metais 

Taigi paroda apsimokėjo baigė Rusų Jtaro mokyklą 
ir lakūnams ir rengėjams, ....
tokiu budu kiti tokių paro- ...................... ....
dų rengėjai turės padrąsi- Sll atėjimo Į Vilnių, po ko- 
nimo rengti, o tuomi bus v?s su Lenkais pametė so- 
orlaivininkystė stumėjamajy^U armiją ir gryžo Lie- 
pirmyn.

ir tarnavo Rusų kariume- 
nėje. 1920 metais laike Ru-

tuvon ir įstojo kariumenėn. 
Lietuvos kariumenėje ga
vo leitenanto laipsnį, tar- 

Į navo antrame pėstininkų 
pulke ir vadovavo mokomą 
kuopą. 1922 m. baigė auk- 

I štuosius karininkų kursus.
1924 m. įstojo į aviaciją ir

Rugsėjo mėnesį Clevelan- 
de nuo įvairių ligų mirė Į 
mirė 741 ypata, kuomet j 
pernai Rugsėjo mėn. mirė 
690 ypatos. I

Automobilistų bėdos. Po I baigęs . lakūnų kursus , iki 
pereito sekmadienio “gerų ■ mirčiai tarnavo aviacijoje, 
laiku”, policijos teisme at- Tėvai noręjo leisti jį į 

"! automobilistai kunigus, bet jis į tai palin- 
neatsargumus kimo neturėjo, vietoj to pa-

Nušovė du plėšiku. Po- 
licijantas Soetga, pastaty
tas saugoti vaistinę ant 627 
E. 140 St., kurią plėšikai 
užpuldavo, nušovė du iš tri
jų atėjusių ten plėšikų —.__ „c 7 J____

I trečias išliko gal but del to sidurė 462 
kad stovėjo lauke kaipo už įvairius ..„...„„..g .
sargas. važinėjantis. sirinko karišką tarnybą..

-Kada, du jų inėjo j vidų - -------- - Į Paėjo iš Vilkeliškių kai-
ir sukomandavę du vaisti- Naikina gembleriavimojmo, Sintautų v., Šakių aps., 
nės tarnautoju varė į už- lizdus. Šiose dienose vie- dabar tėvai ir sesuo gyve- 
pakalinį kambarį, ten bu-pias vaikinas tūloje gemb- na Vilkaviškyje.
vęs policijantas pasitiko in-1 leriavimo įstaigoje ant. E.j Clevelande yra jo tikra 
einantį vieną ir vienu šu- 9th st. pralošė $600. Jisai!teta, Ona Plečkaitienė.
viu nudėjo ir dar spėjo nu- pasiskundė policijai, ir po-| Ilsėkis ramiai, broleli, žu- 
šauti antrą, kuris jau bėgo licija griebėsi ir išardė tą | vęs tarnaudamas savo tėvų 
per duris. Šaudymą girdė- įstaigą ir pradėjo jieškoti šalelei.
damas, lauke buvęs sargas kitų tokių vietų. Jas už- Brolis Pranas ir sesuo, 
pabėgo. puolus, policija nemielašir- Pranė Krunglevičienė.

Antras peršautasis prieš dingai išdaužę visas pini- - Cleveland, O.
mirtį atsisakė išduoti kasĮgų viliojimo priemones, 
buvo jų trečias draugas, ir

Pereitą savaitę, gryžda- 
mas iš vakarinių valstijų, 
kur turėjo imtynes, sustojo 
pasimatyti su “Dirvos” šta
bu Juozas Komaras. Pra
šė pagarsinti visiems savo 
draugams Clevelandiečiams 
didelį “ALLO”, tą pat va
karą iškeliavo j Philadel- 
phiją ir New Yorką. Phi- 
ladelphijoj jam ruošta im
tynės Spali 11 d.

Komaras sakė skaitęs Po
žėlos agentų priekabes prie 
ristikų ir Gansono atsaky
mus, ir prašė pasakyt Cle
velandiečiams kad jis im
sis kitą vasarą su Požėla. 
Ir imsis ne kur kitur kaip 
Clevelande. O jeigu Gan- 
sonas pirma jo Požėlą nu
galėtų tai Komaras parei
kalaus Gansono stoti ant 
matraco su juo.

Komarui gerai sekasi po 
Philadelphiją ir jis ruošia
si pabandyt ar tas Prūso
kas Šikatis yra toks geras i 
kad Pennsylvanija ir New Į 
Yorkas pripažino jį čam- 
pionu.

Komaras cu Calza
Brooklyne Spalių 15 d. 

Juozas Komaras ėmėsi su 
Italijos galiūnu George Cal
za. Calza yra vienas iš žy
miausių Italų imtikų.

Išleidžiant “Dirvą” dar 
negauta žinių apie pasek
mes.

Tose imtynėse dalyvavo 
ir kitos pirmaeilių ristikų 
poros.

Ohio valstijoje pereitą 
sekmadienį automobilių ne
laimėse užmušta 9 ypatos 
ir 12 sužeista.

mo-
sta-

Cleveland© naujoms i 
kykloms 1930 metams s 
tyti paskirta $2,000,000.

Šio mėnesio pradžioje j 
pradines vakarines mokyk
las Įstojo 9,000 suaugusių 
ypatų.

Politikieriams nepasise
kė. Pereitą žiemą išėjęs 
aikštėn faktas kad keli mie
sto tarybos nariai pasinau
dojo miesto pinigais par
duodami miestui sklypą že
mės vertės $50,000 už $83,- 
000, dar dabar tebeatsirugs- 
ta. Chicago j sugauta tarpi
ninkas Atwater Įkaitino ki
tus du miesto tarybos na
rius, Potter ir Thomas, d 
prie jų ir Potter’o draugą, 
Bunowitz. Vienas tarybos 
narys ir jo sūnūs jau sėdi 
kalėjime už paslėpimą kitų 
savo draugų. Jis pasiryžo 
vienas kaltę prisiimti, ka
da pasislėpė pardftvimo tar
pininkas Atwater, kuris ir
gi žinojo kitus tų pinigų 
pasidalinimo bendrus. Tuo 
tarpu kiti kaltininkai sėdė
jo sau ramiai miesto tary
boje ir darė įstatymus del 
piliečių ir ėmė algas.

Naujai įtartieji suimti ir 
laukia teismo.

Victoras Radzinskas, 14 
vaikų tėvas, užmuštas au
tomobilio nelaimėje netoli 
Youngstowno. Šeimyna gy
vena Rocky River.

Mary June Burton, vie
tinio dienraščio Plain Deal
er rašytoja, aprašinėja apie 
ateivių gyvenimą, jų senus 
papročius,, tradiciją ir ro
mansą kas viskas atkelta į 
Clevelandą ir gyvuoja tarp 
šio miesto ateivių. Ji lan
kosi po ateivių namus, da-

4T4W -SvyUHSSS ->>^070- 

lyvauja jų sueigose ir iš
kilmėse.

Jo rašo apie Lietuvius 
gyvenančius Clevelande ir 
tas aprašymas tilps penk
tadienio Plain Dealer, prie 
aprašymo tilps iliustracijos 
nekuriu dalykų ką ji rado 
žingeidesnio tarp Lietuvių.

Teatras ir Balius
Rengia Collinwood Lietuviu R. K. Nauja

PARAPIJA

LIETUVIU ŠV&TAINEJE
6835 Superior Avė Pradžia 3:30 vai. po pietų.

NEDALIOJ, SPALIU-OCT. 20, 1929

Inžanga 75c. ir 50c. šokiams — 35c.

REIKALAUJA PRIPA
ŽINT ŠARKĮ ČAM- 

PIONU
Massachusetts atletų ko

misijos narys Eug. Buck- 
ley sako kad Lietuviui Jack 
Sharkey priklauso pasauli
nio čampionato vainikas, ir 
jam turėtų būti pripažinta, 
nes Sharkey pasirodė ge
riausias už visus dabarti-

mirė nuvežtas į ligonbutį. /'”* A T 7/^1
Ant. E. 169 st. ir Water- vJTzl V 

loo rd. vienas darbininkas d- • t • *. • •
mirtinai nudurė peiliu tūlą P^igus Lietuvoje, siųs- Į£. Į?. YOCHUS 
vyrą, kuris jį užpuolęs no- tus per Dirvą šios *

loo rd. vienas darbininkas 
mįri 
vyrą, kuris jį užpuolęs no
rėjo atimti pinigus. Nudū
ręs užpuoliką, tas žmogelis 
iš baimės pabėgo, bet buvo sarlauskas .. 
suimtas išklausymui, ir ta- Marė Zigmantienė ... 
po paleistas. Nast. Jociuvienė .......

Jo užpuolikas pirm to bu- j Emilija Likiutė ...... 
vo inėjęs į krautuvę prašy-1 Katryna Jasaitienė ..

• ti pinigų, bet krautuvnin- Jieva Rauktienė .......
kas nedavė. Tuo tarpu in- -Justas Valeika ...........
ėjo tas darbininkas ir šį tą Ona Strolienė ...........
nusipirkęs, padavęs didelį! Stasys Danilevičius .. 
popierinį, gavęs grąžos, iš- j Jonas Gendrons .........
ėjo. Užpuolikas jį išsekė, 
bet atsidūrė pas Abraomą.

Diena prieš tai nusižudė 
vienas banditas pats, kada 6820 Superior avė. Cleveland, O. 
policija apsupo jį ir matė 
kad neištrūks.

Jis buvo nesenai nušovęs 
savo šeimininkę, nuėjęs pas 
kaimynę ir išsivadinęs ją j 
priemenę. Policija spėja 
kad jis buvo kaltininkas ke 
lėto užpuolimų ir apiplėši
mų ir nujautė kad jo šeimi
ninkė gali jį išduoti.

Pereitą savaitę išgaben
ti ilgam laikui kalėjimam 
du Lietuviai plėšikai ir po
ra jų draugų. Tas parodo I 
kad policija taip trumpu 
laiku išnaikino apie desėt-i 
ką galvažudžių ir plėšikų, 
o likusiems plėšikams tas 
turėtų 'būti pamoka kad jų 
užsiėmimas yra labai nepel
ningas.

ypatos: | Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 

Lt 1.00Tasinaudokit musų žema kaina:
’ 50^ Vyrams

20(Į Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
1 Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c 

išprosyt .................. 45c
išprosyt ................. 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

50 I Siutas 
150, Kelnės 
250!
300 Koatas 
150 šilkinė 
200 
150

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

KARŠTOS IR ŠALTOS

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

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

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-703$ Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų- 
Musų biznis eina gerai.

ADOLPH C. JACUBS
(Adolfas C.- Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas Pennsylvania 1763
6521 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų 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 teisingų patarnavimų.

X 
ros teisingų patarnav

X 
t

nius sunkiuosius kumštinin
kus. Šarkis sutiktų ginti 
savo čampionatą bėgyje 
trijų mėnesių nuo gavimo, 
paskui sutiktų stoti ginti ji 
du kartu Į metus, kas tik jį 
šauktų.

Amerikos Airiai iki šiolei 
valdė kumštininkų lauką ir 
išskyrus vieno negro, Jack 
Johnson keliolika metų at
gal, kito neįsileido į čam- 
pionus. Dempsey, būdamas 
čampionu, atsisakė eiti su 
negrais, nes jo laikuose bu
vo du labai smarkus neg
rai, Godfrey ir Wills. Pas
tarąjį Šarkis sumušęs pra
šalino Dempsiui pavojų, ir 
dasivaręs iki čampionato 
dabar tos garbės negauna, 
nes nėra Airis.

Jeigu Loughran butų su
mušęs Šarkį, Loughran bu
tu likęs- apšauktas čamnio- 
nu.

žinoma, Šarkiui tas var
das nėra taip svarbus, visi 
žino kad jis yra kumštinin
kų karalius, o kas to jam 
nepripažysta lai stoja Į ko
vą ir pasirodo ką gali.

Risko su Maloney
Spalių 22 d. Clevelando 

miesto auditorijoj ruošia
ma kumštynės tarp Risko 
ir Jim Maloney, Bostonie- 
čio Airio, kurį Šarkis pora 
metų atgal sumušė.

Specialis Pardavimas i
Vienos šeimynos, 5 kambarių na

mas, su maudyne, fomasas, aržuoli- 
niai aptaisymai ir grindys, viskas 
naujai ištaisyta. Didelis lotas. Ga
lima pirkti su $500 ar mainyti ant 
loto ar automobilio. Randasi arti 
Fisher Body, 13413 Earlwood avė. 
Labai paranku tiems kurie toj apie- 
linkėj dirba. Kreipkitės 
1306 EAST 68TH ST. Rand. 6729

P R O G R A M A S
1) Teatras “MEŠKA”,
2) Prakalba apie Blaivybę.
3) “Dzimdzių Drimdzių” kvartetas.
4) P. Miltenis — smuiką solo.
5) Jonas Žvairaitis ir J. Luiza, smuikų duetas.
6) J. šeštokas — dainos su balalaika.
7) Lietuvos 'Vyčių 25-tos kuopos choro dainos ben

drai su Collinwood jaunimu, po vadovyste J. Krasnicko.
Programo vedėjas J. Sadauskas.

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

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

Patyręs Laikrodi- 
n’n^as savo prak- MSgmiMĮį tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kitur. Tėmykit antrašą:

I rZ/AV.YwVwVASV/Z/rV.W/Z

KAIP TAPTI
SUV.. VALSTIJŲ

PILIEČIU

Naudinga knygelė pasimojcini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
klausiniais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymą • tuojau

V. D. Štaupas, Jeweler, Reikalaukit “Dirvoj”
6704 Superior Ave. u.-.-a-awa,.vawaw?/.v.

r-------- —----- 1
j Jeigu nori žinot ką. tavo sapnas reiškia tai skaityk j

| DIDĮJĮ SAPNININKĄ |
' Kuris ką tik išėjo iš spaudos su šimtais Gražių ' 
I *• Paveikslų ir Pasiskaitymu. Į
I . ... ’
J Kaina su pnsiuntimu, gražiuose popierio apdaruose j 
f {
' tik $1.00. Kreipkitės ~ j
' .. *
I Amerikos Lietuvio Knygynas
! 14 VERNON ST. WORCESTER, MASS.

L__________ _ -_ J


