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Gyventojų Teroras NELAIMĖSE UŽMUŠ
TA 97,000 YPATŲ 

METU BĖGIU
1928 metais Suv. Valsti-

IŠRADO ŽMONIŲ PRALOTAS ATRAS

Rusijoje jose įvairiose nelaimėse už
mušta .arba nuo žaizdų mi
rė 97,000 ypatų,

Automobilių nelaimės pa
ėmė 27,000 gyvastis, ir ro
dos tai baisi skaitlinė. Bet

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽĄSYS PAČIOS ATLĖKĖ 
Į SKARVADĄ

Ishpeming, Mich. — Ka
sykloje darbininkai turėjo 
puikią puotą, kuomet pas 
■juos į kasyklą užlėkė ir su
sigrūdo 200 laukinių žąsų. 
Jos skrido iš šiaurės į pie
tus, linksmai girgaudamos, 
bet ties Ishpeming užklupo 
jas sniegas. Pamačiusios 
aplink kasyklas šviesą žą
sys sulėkė ir pradėjo slėp
tis į užvejąs. Darbininkai 
pradėjo , žąsis'gaudyti, kiti 
pasigavo net po keturias, 
nors žąsys kovojo. Vienas 
smarkus žąsinas nukando 
net vieno darbininko pirš
tinės piršto galą.

Houston, Texas. — Dina
mito dėžei sprogus užmuš
ta keturi Meksikonai darbi
ninkai.

Paliuosuoti. Gastonia, N. 
C. — Suimtieji sąryšyje su 
nužudymu darbininkės El
ios Wiggins, kuri su komu
nistais važiavo į raudonų
jų prakalbas, visi tapo pa
liuosuoti, nes nebuvo tikrų 
įrodymų apie jų kaltę.

New Yorke, dantų indus
trijos darbininkai, 1,200 
skaičiuje, pareikalavo di
desnio užmokesnio arba iš
eis streikam

Jeigu dantų dirbėjų strei
kas užsitęstų, tikrai suma
žėtų dantų griežimas ir ne- 
kurie turėtų pavaikščiot il
gesnį laiką be dantų.

New Yorke taip pat gre
sia streikas 15,000 popieri
nių dėžių darbininkių. Jos 
nori $25 į savaitę vietoje 
$20.

Bologna, Italija. — Para
ko dirbtuvės sprogime už
mušta 4 darbininkai.

Gudri policija. Pereitą 
savaitę Peru mieste,- India
na valstijoje, policijos sto
tyje pasigirdo vieno banko 
plėšikų užpuolimo signalas 
šaukiantis policiją, bėgti į 
pagalbą. Policija, vietoje 
skubėti į tą banką, telefona- 
vo banko ofisan užklausda
ma kam tas signalas skam
bina .... Kada plėšikai pa
bėgo su $50,000 policija su
žinojo kam.

Į KELIAS DIENAS SU-į 
ŠAUDĖ KELIS DE-

SĖTKUS
Bėgyje kelių dienų Spa

lių mėnesio pabaigoj sovie
tų Rusijoje komunistai nu
žudė 63 ypatas.

Spalių 26 d. sušaudyta 26 
’’kulakai”, arba turtingesni 
ūkininkai, kaip juos komu
nistai vadina, už tai kad jie 
nenorėjo atiduoti komisa
rams savo javų ir už prie
šinimąsi pavesti savo ūkių 
į bendrą didelį ūkių ryšį, 
kuriame niekas negali būti 
savininkas.

Reiškia, ūkininkai turi 
atiduoti savo naudą miestų 
dykaduoniams, savo žemes 
pavesti komisarams valdy
ti, o patys eiti vergauti, o 
jeigu ant to nesutinka tai 
komunistai sušaudo.

Kitur sušaudyta du tur
tingi ūkininkai ir du dva
siškiai už tai kad pradėjo 
kalbėti jog valdžia rengia
si išnaikinti kapines ir už
daryti cerkvę.

Astrahanyj sušaudyta 14 
žmonių, kurių pusė buvo 
patys komisarai, sugauti 
vagystėse valdžios pinigų. 
Tas parodo kokie niekšai 
valdžioje sėdi ir kad jiems 
nekaltų kaimiečių šaudy
mas yra tik niekas, jeigu 
neduoda kyšių. Toks kai
mietis tuoj įtariamas “prie
šingu” ir sušaudomas.

Tomsko distrikte sušau
dyta penki “kulakai” už 
nužudymą valdžios grudų 
kolektoriaus. Jeigu ūkinin
kai turėjo jį nužudyti aišku 
koks žvėris jis buvo.

Valdžia žudynes vauo be 
jokios atodairos į tai kas 
iš to galės išeiti.

Šimtai žmonių areštuota, 
daugelis jų dirbtuvių inži
nieriai, užvaizdos, prekybos 
vedėjai ir buvę seniau tur
tingi. Jie visi įtariami ruo
šime sukilimo prieš sovie
tų vyriausybę.

Jie tardomi ir baudžiami 
pulkais, paskirai vieno ku
rio neklausinėja, užtenka 
komisarui įskųsti būrį žmo
nių ii’ jie suimami ir visi 
randami kaltais.

KOMUNISTŲ GYVU
LIŠKUMAS IŠKILO
Irkutske, stiklo dirbtu

vėj, suimta 15 komunistų 
dirbtuvės viršitainkų, kurie 
sugauti begėdiškiausiuose 
ir žiauriausiuose prasižen
gimuose. Jie, naudodamie
si komunistiška laisve, ver
tė jaunas dirbtuvės mergai
tes eiti gyventi su jais, grą- 
sindami įtarimais ir išvary
mu iš darbų. Keliolika do
rų mergaičių, nepanešda- 
mos tokio komunistų žvė
riškumo, nusižudė pastarų 
kelių metij bėgiu. Supran
tama, jie rado daug tokių 
kurios sutiko su jais gyven
ti ir leisdavosi naudotis, 
bet kaip tik paauga naujų 
ir atęirta i į darbą gražių 
mergaičių, jie pirmesnes 
pašalindavo ir versdavo 
naująsias eiti pas save.

Visas baisybes kokios so
vietų rojuje, tame “komu
nistų civilizacijos” krašte, 
dedasi, pasaulis vargu pa
tirs iki Rusijos liaudis ne- 
nuvers savo tironų.

NUTEISTA SENĖ
Macon, Ga. — 71 metų 

senė ir 19 metų vaikinas 
nuteisti mirties bausme už 
sutartiną nužudymą jauno 
našlaičio vaikino, kuris bu
vo apdraustas ant $14,000. 
Senė norėjo išgauti jo gy
vasties apdraudos pinigus.

24,000 užsimušė ar nuo su- 
sižęidimų mirė patys savo 
namuose (ne per žmogžu
dystę, tik šiaip nelaimin
guose prietikiuose: apdega
mais, nupuolimais, ir tt.).

20,000 užmušta ant kelių 
kitokiose nelaimėse negu su 
automobiliais.

Prie darbų sutiko mirtis 
20,000 ypatų, gi gelžkelių, 
orlaivių ir kitokiose smul
kiose nelaimėse mirė 5,500.

Galima sakyt kad neku- 
rie iš tų 97,000 užmuštų ne
laimėse vistiek butų numi
rę, bet ir tai išskaičius rei
kia suprasti kad tai baisi 
skaitlinė, ačiū žmonių ne
atsargumui, skubumui.

Kada ant laivo “Vestris” 
nuskendo 112 ypatų pereitą 
žiemą, spauda rėkė ir kalti
no laivo, savininkes už tas 
gyvastis. Vienok, per Rug
sėjo mėnesį Suv. Valstijose 
automobilių nelaimėse už
mušta po 91 ypatą kasdien, 
neskaitant kitų nelaimių, ir 
prieš tai niekas nerėkia.

Nelaimingi atsitikimai ir 
ligos kas metai paima po 
45,000 jaunų iki 15 metų 
mokyklos amžiaus vaikų 
šioje šalyje. Jeigu Įskaity
ti nelaimingas mirtis vaikų 
prieš mokyklos metus, ben
drai pasidarytų apie 250;- 
000 kasmet.

RUSAI-CHINAI NESU
SITAIKO

Šanghai. — Sovietai ne
gali prieiti prie susitarimo 
su Chinija už Mandžurijos 
gelžkelio valdymą ir kaip 
toliau bus daroma, nes pa
čioj Chinijoj susidarė pai
niavos tarp kelių pašiūru 
valdovų. Jie patys tarp sa
vęs vaidijasi ir kartas nuo 
karto nori sukilti ir vieni 
kitus išversti.

VIENU MAŽIAU
Vengrijoj komunistai su

lini ti už riaušių kėlimą ka
lėjimuose apšaukė badavi
mo streiką. Budapešto ka
lėjime Spalių 28 d. vienas 
tokių bebadaudamas mirė.

PARDAVĖ PAČIĄ
Holandijoj, vienas kai

mietis pardavė savo pačią 
už $1,000 kiaulių kupčiui. 
Tą patyrę, kiti žmonės taip 
įtūžo tokia kupčyste kad 
užpuolę pirkėjo namą ap
ardė, o jis su savo pirkiniu 
turėjo bėgti kitur’1

Andarokas išgelbėjo gy
vastį. Clarksburg, W. Va. 
— Važiuojant automobiliu 
per gelžkelio bėgius, nukir
tęs nuo kelio automobi
lis apvirto ant ^ėgių pri
spausdamas apačioje važia
vusį vyrą. Moteris,kuri su 
juo važiavo spėjus išlysti 
pamatė ištolo atbėgantį trū
kį. Ji nuplėšė dalį savo an- 
daroko ir stojus priešais 
mosavo ir trūkį sulaikė. 
Trūkiui sustojus, po auto
mobiliu prispaustasis tapo 
išimtas./C

PAKEITIMĄ
Dr. Yusaburo Noguči, 

Japonietis biologas, skelbia 
kad, po 15 metų tyrinė
jimo, jis priėjo prie išradi
mo kad galima pakeisti ne
grą j baltą, Indijoną į Ja- 
ponietį, mažiuką į milžiną, 
ir įgimtą kriminalistą į ge
rą žmogų.

Toliau, jo procesas gali 
reguliuoti žmogaus aukštį 
ir plotį pečių, panaikinti 
plėtmus nuo leopardų ir 
bryžius nuo žebros.

Jis dabar darbuosis ant 
Japonų rašės, sako, duokit 
man laiko ir aš pakeisiu Ja
ponų rasę į aukštus, Švie
siaplaukius ir mėlynakius.

100 DINGO POTVINYJE
Meksikoj, ant mažos sa

los upėje, gyveno apie 100 
žmonių. Vanduo staiga pa
kilo, nunešė 20 jų namų ir 
žmonės dingo, jų net lavo
nų per kelias dienas neras
ta.

TAI NARSUOLIAI
Cannes, Francuzija. — 

Du vaikai, trylikos ii’ de
šimties’ mėtų, gavo aukso 
medalius ir viešus pagyri
mus iš miesto valdybos ir 
laikraščiai juos aprašė kai
po narsuolius, nes jie davė 
miestui gandus net apie .aš
tuonis miško gaisrus, Tuo
se gaisruose išdegė miško 
vertės $200,000, bet butų iš
degę už kelis milijonus. Bet 
■po keleto dienų išėjo aikš
tėn kad mišką padegdavo 
jiedu patys. Tada juos abu 
areštavo.

FRANCUZIJA MAŽINA 
KARIUMENŲ

Paryžius. — Francuzija 
pradėjo mažinti savo kariu- 
menės skaičių ir įvedė tik 
vienų meti} kareivinę tar
nybą. Ik šiolei Francuzi- 
jos armija susidėjo iš 540,- 
000 vyrų, dabar bus 400,000 
vyrų. Pirmiau tarnavo 18 
mėnesių.

Nors apmažinta, kariui 
menė bus tvirta ir* turei 
106,000 profesionalių Ka
reivių, oficierių ir patyru
sių vadų. KariUmenės už
laikymas atsieisią tiek pat 
kaip dabar.

7 prigėrė su lėktuvu. Pa- 
šažieriniam lėktuvui skren
dant iš Egiptą į Italiją per 
Viduržeminę; jurą, laike au
dros lėktuvas nukrito į van
denį ir prigėrė septynios 
ypatos.

i

TAS KALTU
Gavo Šešis Metus Kalėjimo.

“Dirva” gavo iš privati
nių šaltinių sekantį prane
šimą apie pabaigą Praloto 
Konstantino Olšausko by
los:

Teismas baigėsi Spalių 15 
dieną, pral. Olšauskas ras
tas kaltu, nuteistas 8 me
tams paprasto kalėjimo. Du 
metu jam numetė už tai 
kad jis yra pasidarbavęs tė
vynei, tai jam liko kalėti 
šeši metai.

Taigi, nors aukštas dva
siškis ir visos dvasiški jos 
remiamas, pral. Olšauskas 
nuo bausmės neišsisuko.

Nors pas mus Amerikoje 
priimta manyti kad Lietu
voje viską valdo kunigai, 
šiame atsitikime pasirodo 
kad dvasiškija neturėjo jo
kios įtekmės į teismą.

Apačioje seka pora vie
nos ir kitos pusės argumen
tų kaslink pačios žudystės, 
kurie buvo teisme išstaty
ti.

GYDYTOJŲ EKSPERTŲ 
LIUDYMAI PRAL. OL

ŠAUSKO BYLOJE
Kaunas. — Pulk. Oželis, 

Dr. Brundza ir Dr. Stepai 
novas, teisme parodė kad 
visai nėra pamato manyti 
kad Ustjanauskienė butų 
pati nusižudžius. Jie, sa 
ko, kategoriškai tvirtiną 
jog velionę nužudęs viena; 
asmuo, visai netikėtai už-

AMERIKOS DERLIUS
Suv. Valstijų kornų der

lius šį rudenį bus 2,528,000,- 
000 bušelių, 72,000,000 bu
šelių daugiau negu apskait- 
liuota mėnuo pirmiau. Kor
nų buvo užsėta 98,000,000 
akrai.

Žiemkenčių kviečių buvo 
užsėta 60,700,000 akrų ir 
jų gaus apie 791,768,000 bu
šelių.

Žiemkenčių rugių mano
ma bus 51,678,000 bušelių.

Vasarinių rugių bus apie 
171,857,000 bušelių.

Avižų bus apie 1,277,000,- 
000 bušelių, bet 222,000,000 
bušelių mažiau negu- 1928 
m.

Šieno suimta virš 100,- 
$00,000 tonų.

< AUDROS EŽERUOSE
'Kenosha, Wis. — Audro

je Michigan ežere nusken
do laivas su keliolika žmo
nių. Apie 60 kitų tame lai
ve buvusių žmonių išgelbė
ta.

nerdamas ant kaklo virvę 
ir ją pasmaugęs. Tuo bu- 
du, staigiai užklupta velio
nė, ekspertų nuomone, ne
galėjus nei pasipriešinti — 
virve užveržus jai kaklą ji 
turėjus momentaliai netek
ti sąmonės ir greitai mirus.

Specialiai žudymo tikslu 
užpulta tačiau ji nebuvus, 
nes tuo atveju ji butu prie- 
šinusis, ir nebūtų buvus 
taip pašmaugta kaip dabar 
kad’rasta. Vadinasi, žmog- 
žudis turėjęs būti jai pažys
tamas, kurio užpuolimo ji 
nesitikėjus, ii*’ jis turėjęs su 
ja pirma ramiai kalbėtis, 
iki paskui staiga virvę ant 
kaklo užmetė. Velionės gal
va ir veidas, ekspertii nuo
mone, buvę sužaloti bevel
kant ją į šalį nuo pasmau
gimo vietos jau mirusios

Kur nužudyta ?
Vienas iš gynėjų, adv. 

Tumėnas, pateikė pateisi
namų argumentų, kurių 
svarbiausias esąs tas kad 
Ustjanauskienė buk buvus 
nužudyta visai ne toje vie
toje kur buvo rastas jos la
vonas. Mat, girdi, lavonas 
buvęs rastas gulįs ant kai
riojo šono, tuo tarpu iš la
vono ausies ir iš nosies de
šinėn pusėn buvę rasta iš
tekėjęs tam tikras rausvas 
skystimas, kuris, kaip Tu
mėno paklaustas paaiškinęs 
vienas ekspertas gydytojas, 
paprastai ištekąs jau lavo
nui sustingus. Tuo tarpu 
lavonas, esą, sustingstąs tik 
per ilgesnį laiką. Kadangi 
iš kūno išeinąs skystimas, 
girdi, negalįs tekėti į viršų 
tai, ir Ustjanauskienės la
vonas turėjęs, iki sustingi
mo, gulėti ant dešinio šono. 
Tumėno nuomone, jis turė
jęs išpradžios gulėti ir vi
sai kitoje vietoje. Ir tik 
vėliau, kada ištekėjo jau 
tasai rausvas skystimas la
vonas buvęs atgabentas ant 
Vytauto kalnų,, j-tą vietą 
kur buvo rastas. (Biršto
no piliakalnis vadinamas 
Vytauto kalnu. Tragedija 
įvyko Birštone. —“Dirvos” 
Red.).

Jš to, girdi, jau esą ma
tyti kad velionės negalėjęs 
nužudyti teisiamasis, pral. 
Olšauskas. Kada jos lavo-
nas buvęs tuo budu perga
bentas į tą vietą kur ras
tas, teisiamasis pral. Olšau
skas galėjęs jau būti Palan
goje. “L. A.”

PIGUMAS BRANGUS
Apskaitliuojama kad Su

vienytose Valstijose delei 
stengimosi pigiai ir neat
sargiai budavoti namus kas 
metai nuo ugnies iš tos 
priežasties nuostolių pasi
daro net už. $76,000,000. Ne
tinkamas įrengimas kami
nų, pečių, šildytojų ir kitų 
tokių namų šildymo įmo
nių kas metai sudaro apie 
dešimtą dalį gaisrų nuos
tolių.

lavoną.

Penki užmušta. Vokieti
joj, netoli Nurnbergo, su
simušus dviem traukiniam 
užmušta penki žmonės.

Lenkijoj nuimta draudi
mas įgabenti vaisiuj ka
dangi pereitą žiemą iššalo 
60 nuošimčių visų sodnų tai 
šalyje stoka vaisių.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New i 
Yorko į Southampton kas jSereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų •

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Yorko j Kauną £203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras, naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus- 

įT kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

1022 Chester Ave.
Cleveland, Ohio

o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. ‘ 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva- 
kortčs j abudu galu iš New*“

CUNARD LINE
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. .
Dovana Meksikai. Car

negie muzejus padovanojo 
Meksikos nacionaliam mu- 
zejui repliką milžino diplo
doko, didžiausio preistoriš- 
ko sutvėrimo, kurio skele
tas yra išstatytas parodoje 
Carnegie muzejuje. Iš to 
skeleto buvo padarytas ly
giai toks pat kitas diplodo
kas ir nusiųstas į Meksiką. 
Nugabentas dalimis ir jos 
užėmė 36 vagonus. Galit 
suprast koks didelis gyvū
nas turėjo būti.

Meksikos muzejaus vąl- 
dyba pranešė labai džiau
giantis! tokia dovana.

Mokytojų streikas. Wil
kes-Barre, Pa. — Plains 
priemiestyj sustreikavo mo
kytojos reikalaudamos tri
jų mėnesių užvilktų'mokes
nių. Neinant joms moky
ti apie keturi tūkstančiai 
vaikų turėjo gaišuoti lauk
dami iki mokyklos atsida
rys.

vaikutis, kuris mirė nuo už- 
šinuodinimo kraujo iš žaiz
dos kojoje. Ant galo dar 
dasidėjo ir plaučių uždegi
mas ir vaikutis nedalaikė.
Palaidotas Kalvarijos ka
pinėse. Tėvams reiškiu gi
lios užuojautos jų liūdnoje
^valandoje.

Rusų koncertas. Lapkri
čio 3 d., 3 vai. po pietų, N. 
C. R. mokyklos name įvyks
Rusų simfoniško choro kon
certas, įžanga dykai. Lie

2c.
Rašant “Dirvai” vi- j 
šokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. . Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

PASTABLKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Užmušė. Vienas darbi
ninkas dirbdamas prie ka
simo pamatų naujam tele
fonų kompanijos budinkui 
ant Seventh avė. ir William 
Penn way, tapo užmuštas 
kada ant jo užkrito dalis 
iškirsto iš apačios akmens.

Didelis gaisras. Parnas
sus, Pa. — Užsidegus Lo
gan lentpjūvei, ji beveik vi
sa sunaikinta ir sudegė ki
ti šeši namai. Prie gesini
mo apalpo šeši ugniagesiai, 
kiti -10 lengvai sužeista.

Nuostolių padaryta apie 
$225,000. Gaisro priežastis 
nežinoma. Ugnis prasidėjo 
nakties laiku.

tuviams patartina atsilan
kyti išgirst tą garsų chorą.

Sewer sistema veikia. Pa
baigta budavoti $4,000,000 
vertės miesto nuobėgų įs-j 
taiga, kuri sunaikina visas 
miesto išmatas. Lietuvis | 
Juozas Kavaliauskas liko 
paskirtas inžinierium-ope- 
ruotoju tos moderniškos įs
taigos. J. A. U. i

CHICAGO, ILL.

DAYTON

Mirė nuo nuodų. Steve 
Giko, 45 m. angliakasis, iš 
Bethel, mirė nuo nuodų ku
riuos išgėrė pusė metų at
gal. Jis išgėrė nuodų per 
klaidą, manydamas kad tai 
vanduo, nes nuodai buvo su 
pilti i stiklinę. Išrodė kad 
pagis, bet sveikata nyko ir. 
galutinai jis pabaigė gyve
nimą.

Nušovė mylimąją. Ches
ter, Pa. — Negalėdamas su
sitaikyt su savo 16 metų 
mylimąją, , Mary Halihski, 
jos vaikinas, Joseph Tur- 
rick, 23 m., nušovė ją ir po 
to pats nusišovė.

Elektros lempos 50 metų 
sukaktuves Pittsburgas ap
vaikščiojo turbūt gražiau
sia už kitus miestus. Pats 
miestas ir tiltai buvo nu
kabinėti elektros lemputė
mis,' prie to ore skaidė lėk
tuvai nusagstyti elektros 
šviesomis, iš lėktuvų nak
ties laiku buvo šaudymai ir 
laidyta j orą fajerverkai — 
viskas lėktuvams skrendant 
visu smarkumu. Paskuti
nį iškilmių vakarą buvo nu
sileidimas paračiutu iš or
laivio. Bet ir paračiutas 
turėjo elektros šviesas ap
linkui, taip kad žiūrėtojai 
galėjo matyt palengva besi
leidžiantį žmogų nakties 
laiku.

Greensburg, Pa. — Sek
madienį, prie Lowber ka
syklų už namo rasta kirviu 
nužudytas Samuel Vindje- 
dič, 36 m. Policija jieško 
žudystės pėdsakų.

Įvairios žinios.
Jubilejaus vakaras. Spa- 

j-lių 27 d. vakare, Lietuvių 
parapijos salėje įvyko pa
minėjimas vietos klebono 
Kun. S. Bistros 25 metų ku
nigavimo sukaktuvių. Va- 
garo vedėjas ’V. Dumašius. 
atidarant programą pasa
kė atatinkamą kalbą, po to 
kalbėjo pats klebonas, pa
sakydamas kad jam kaipo 
kunigui apeina kunigystė- 
pareigos, bet kaipo Lietu
viui apeina ir tautystės pa
laikymas. Lietuvių kalba, 
papročiai nėra Dievui blo
gesni negu kitų tautų, pa- 

. sakė jis.
Atminčiai klębonui įteik

ta dovana parapijom.} var
du — auksinis laikrodėlis ir 
bukietas gėlių.

Programas buvo turinin
gas, parap-’ios choras sudai
navo keletą dainų, taipgi 
duetų, solo, po vadovyste F. 
Ambrozaičio.

Ant galo sulošta komedi
ja, “Kuprotas Oželis”, apie 
Lietuviškas piršlybas, iš ko 
publika turėjo juoko ir pa- 
simokinimo.

Maskų balius. Parapijos 
choras Lapkričio 2 d. ren
gia kaukių balių White 
Eagle salėj.

'Varašius per radio. Lie
tuvis gabus armonikos mu
zikantas, B. Varašius, la- 

I bai mylimas kuomet groja 
su orkestru šokiams. Bet 
jis grojo ir per radio, pia
nu pritariant, kas kiaušy-1 
tojus tiesiog žavėjo. Labai 
malonu turėti taip talentin
gą musų tautietį muzikan
tą.

Mirė. Spalių 24 d. palai- 
I dotas Miliauskų trijų metų

SUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suviem-tos? 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 miastuoM. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 600 ir 1,008. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkit&s liun adresai

>< 
*

I JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
807 W. 30th Street New York. N. Y.

“Nieko naujo SLA. 6-to 
Apskrities fronte”. S. L. A. 
6-tas Apskritis įsikūrė Ge
gužės 24 d. 1925 m. Jo įsi
kūrimas įvyko del to kad 
SLA. 2-me Apskrityje bol
ševikai pradėjo ponauti ii 
rimti kuopų delegatai jau 
neturėjo noro eiti į to ap
skrities susirinkimus.. Ge
ros valios Lietuviai, maty
dami kad bolševikiška ap- 
mauda jiems įgriso ir kad 
jų nervai negali jau nešti 
diktatūros toliau, nutarė 
sudaryti naują SLA. aps
kritį. Tie pirmutiniai tvė 
rėjai 6-to Apskrities yra K 
J. Semaška, Dr. A. Montvi
las, Prusis, K.' Rugis,. K. 
Čepukas ir keli“'Liti.' Kuo
met pradėta tverti šis aps
kritis, “Naujieniečiai” .buvo 
tam priešingi, vienok orga
nizatoriai to nepaisė, ėjo 
prie savo tikslo.

Šiandien SLA. 6-tas Ap
skritis turi1 apie 15 kuopų 
ir dirba naudingą darbą de) 
SLA. labo, ypatingai jauni
mo srityje. Apskritis įstei
gė sporto fondą ir rengia 
jaunimui vakarėlius.

Pastaru laiku šiame Ap
skritoje pradėjo jaustis 
trynimasi. Tą neramumą 
pradėjo • nekurie socialistai 
ir valdybos nariai. Musų ta 
nelaimė: Sandariečių susi
giminiavimas su socialis
tais po 1926 metų Gruodžio 
17 d., iš ko socialistai pasi
naudojo. Tie socialistai gi, 
kurie bando įvest neapikan- 
tą tarp narių neturi nieko 
bendro su apskrities suor
ganizavimu.' Jie, įsigavę Į 
Apskrities valdybą, jaučiasi 
“kas tai aš”, o pačius orga
nizatorius laiko už nieką. 
Panašiai vedasi Apskrities 
valdybos pirmininkas G. J. 
Stungis. Tuo tarpu jisai 
dar nėra nei penkių metų 
kaip įsirašė į SLA., o Ap
skrityje dalyvauja tik an
tri metai.

Ponas Stungis rodos pri
gulėjo SLA. 226-toj kuopoj 
ir 1928 m. buvo delegatu į 
6-tą Apskritį. 1929 m. jį 
delegatu neišrinko iš 226- 
tos kuopos, tat jis staiga 
persikėlė į 36-tą kuopą, kur 
jį vienas socialistas nomi
navo atstovu į Apskritį, ir 
išrinktas. 36-tos kuopos na
riai nežinodami jo persikė
limo tikslo nesipriešino jo 
išrinkiniai. Rodos p. Stun

gis tą patį vakarą kai at
ėjo į 36-tą kuopą, kandida
tavo ir į kuopos valdybos 
vice-pirmininkus, bet nelai
mėjo. Kiek vėliau persikė
lė rodos į SLA. 109-tą kuo
pą, kur ir dabar tebėra.

Niekas jam mėtymosi ne
pavydi, bet tas parodo ir jo 
nerimtumą ir ko tai jieško- 
jimą.

Jis stato kandidatūrą, so
cialistų remiamas, į SLA. 
iždo globėjus, o už tai kad 
kiti jo kandidatūros nere
mia, nori peršokti per visų 
galvas ir prievarta kandi
datu būti, kaip padarė va- 
rydamasis į Apskrities de
legatus. Yra daug narių 
kurie priklauso ir dirba Su
sivienijime per 15 ar 20 me
tų ir tinka į iždo globėjus. 
Stungis gi darbuojasi vos 
pora metų.

Todėl musų kai kurių 
Chicagiečių nuomone yra, 
tegul p. Stungis pasidar
buoja organizacijoje kelio
lika metų, tada gal pasiro
dys vertas net į aukštesnę 
vietą Susiviepįjime, ne tik 
i iždo globėjus. ,

.Taipgi norįų pastebėt po
nams socialistams tegul jie 
nešokinėja ir nedrumsčia 
SLA. 6-tą Apskritį savo po
litikomis. Socialistai nesu
tvėrė to apskrities, o jau 
šiandien per jį jieško save 
draugams vietų SLA. Pild 
Taryboje. Jeigu kas nori 
būti socialistų tai jo reika
las, bet tas nereiškia kad 
SLA. turi būti atiduota so
cialistų kontrolei^ kurių yra 
tik maža saujelė.

Šiandien bolševikai nori 
pasigrobti musų organiza
ciją, ir socialistai nemažiau 
prie to siekia, naudodamie
si aplinkybėmis.

Mes tikri Lietuviai pri
valome išbusti ir apsidairy
ti iki dar nevėlu!

B. Simokaitis.

Mirė Ona Pocienė. Spa
lių 19 d. mirė žymi. Chica- 
gietė dainininkė, Ona Po
cienė, apie 30 m. amžiaus. 
Ji buvo žinoma ir Lietuvo
je, dainavo tūlą laiką Lie
tuvos operoje.

Lietuviškai kalbanti Mas
kvos pastumdėliai baisiai 
išsigando Lietuvių rengi
mosi sekantį metą minėti 
500 metų sukaktuves nuo 

i D. L. K. Vytauto mirties, 
ir desperatiškai sušuko: 
“Monarchistai minės Vy
tauto sukaktuves”, “darbi
ninkų organizacijos, saugo
kitės”.

Kuomet tų Maskvos pa
stumdėlių pasėkėjai prade-' 
jo apsiprasti ir nebijoti to 
baubo “fašistai”, tuoj tie 
Lietuvos išgamos surado ki
tą “baidyklę”, “monarchis
tai” (reiškia karaliaus šali
ninkai), ir rodydami tai sa
vo pasekėjams gvoltu šau
kia, “darbininkai,- saugoki
tės, šis- baubas tikrai jus 
pagaus!”

Nereikės ilgai laukti kai 
tie desperatai pradės savo 
pasekėjus gąsdint jų pačių 
šešėliais, kuris visuomet pa
skui sekiodamas ištikro bus 
baisiausis už visas kitas ko
munistų išsvajotas “baisy
bes”.

Lietuviški Maskvos ber
nai besidžiaugdami Rusijos 
lakūnais, kurie kaip tas Ko
lumbas per tris mėnesius 
vos vos galėjo pasiekti A- 
meriką, pajuokdami tauti
ninkus sako kad sovietų 
lakūnai atvažiavo SLA. iž
dą išgabent į Maskvą.

Šis komunistėlių neva 
juokas galėtų būti ir ne juo
ku jeigu komunistėliai Su
sivienijimą valdytų (bet jie 
lakūnams neduotų, patys 
surytų.—Red.). Išrodymui 
kad taip gali būti jieškot 
toli nereikia. Štai Spring
field, Ill., 158-ta kuopa, ku
rią valdo Lietuviški Mask
vos bernai, iš kuopos iždo 
jau pasiuntė į Maskvą $300. 
(Pasiuntė į Brooklyno skie
pą, tik darbininkai mano 
kad teko kur kitur.—Red. !

Jeigu iš tokios mažos kuo
pelės komunistai pasiuntė1 
į Maskvą $300 tai kad butų 
jeigu jie pasigriebtų višą: 
SLA. iždą? Lietuviai tu
rėtų pasibjaurėti tokiais 
komunistų darbais ir šluot 
juos lauk iš visų draugijų 
ir SLA. kuopų. 

▼ ▼
Išlindo yra iš maišo! Ka

da komunistų “Laisvė” ėjo 
dukart į savaitę, jos palai
kymui nuolat buvo renka
mos aukos. Paskui ji stai
ga virto dienraščiu, kaip tik 
kuomet atsibuvo komunis
tų > suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir komunistų pa- 
pos Lenino atsiųsti komisa
rai.; , Jie matomai ir paėmė 
“Laisvės” leidimą finansuo
ti Maskvos červoncais, o 
musų komunistėlius paliko 
tik > šuneliais, kurie turi1 lo- 
jti ant tų ant kurių juos 
siundo Maskvos komisarai.

Kas tie musų išgamos yra 
Maskvos šuneliais parodo 
sekantis faktas: “Laisvė” 
šių metų nr. 234-me išspau
sdino Angliška kalba paštų 
įstatymu reikalaujamą pa
reiškimą apie vedėjus ir sa
vininkus ir pasirodo kad 
“Laisvės” atsakomu redak
torium yra tūlas William 
Rhodes, o biznio vedėju tū
las Frank Buck. Reiškia 
“Laisvės” bosai yra svetim
taučiai, o musų komunistė
liai yra tų bosų šuneliai, ku
rie, kaipo Lietuvių išgamos, 
tik ir loja ant Lietuvos, 
Lietuvių, ir visko kas til< 
yra lietuviška.

Taigi lai nuo dabar visuo
menė dar geriau pažysta 
tuos Maskvos šunelius ko
munistus ir veja lauk iš sa
vo organizacijų.

JF ▼

Lietuviški komunistėliai, 
kurie negaudami užtektinai 
Maskvos senvičių prarijo 
surinktas aukas neva ba
daujantiems šiaurės Lietu
vos darbininkams, dabar 
vėl rengiasi rinkti aukas 
neva šelpimui politinių ka

linių Lietuvoje ir kartu ko- ‘ 
vai prieš; “fašizmą”. Jeigu 
komunistai, kaip jie sako
si, negalėjo siųsti aukas su- 
šelpimui baduolių kurie yra 
laisvi, kaip tie melagiai ga
lės pasiųsti aukas kalėjime 
uždarytiems kaliniams? Ai
šku kad tie komunistų iš
svajoti Lietuvos baduoliai 
ir politiniai kaliniai yra ne 
kas kitas kaip tik alkanų 
komunistų goveda čia Ame
rikoje. Tą mes matome iš 
atskaitų surinktų aukų ne
va Lietuvos baduoliams šel
pti, kurias ta alkana komu
nistų goveda pasidalinus 
pati praryja.

Vargšai tie komunistai: 
susirinkę pasveikint Angli
jos premjerą MacDonaldą 
pirmiausia gavo paragauti 
New Yorko policijos buo
žių, o paskui dar į “kliaš- 
torių” nutarabanijo.

Ot, čia ir vėl gera proga 
aukoms rinkti, tik, draugu- 
čiai, nepraleiskit progos.

Tikri karžygiai tie ko- 
munistukai.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

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

25 centai.
Siųskit užsakymų tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas

Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie savo Išradi
mų, 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 Bldg.

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

Didele žingeidi senoviška apysaka

ŽUVININKYSTĖ DIDELĖ 
INDUSTRIJA

Su mokslo pagalba, žuvi
ninkystė, seniausias užsi
ėmimas kokį žmogus pra
dėjo savo maišto gavimui, 
virto didelis biznis. Žuvi-,. 
ninkystėje dirba apie 190,- 
000 žmonių ir į tą biznį in- 
vestyta apie $210,000,0.00 
kapitalo. Kas metai dSro 
po $109,000,000 apivartos. 1

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

VARGŠŲ
KARALIENE

Knygos audinio virše
liuose jau išsibaigė — 
daugiau po $1.50 prašo
me nesiųsti. Skubėkit 
įsigyti dar likusių po $1.

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

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Kodėl komunistai nepadaro 
iš Chinijos rojų.

Aną pono Dievulio metą 
Maskvos raudoniems caru- 
kams pasisekė prišilaižyt 
prie geltonų Chinukų ir tie; 
ko tik neparaudonavo, ale 
“draugas” Kaišekas turbut 
suprato kad iš geltono rau
donas negali pavirst ir pa
spyrė Maskvos raudonų da
žų puodą ir išvijo Maskvos 
carukus.

Paskui dar tie geltonukai 
užsimanė ir pavarė Mask-

jaus atėję žmonės, ale tie 
jų nei neprisileis.

¥ * *
O dabar gerb. Spragilas 

nori pakalbėt ap'ie Lietuvą 
ir sovietų rojų.

Musų komunistėliai savo 
laikraščiuose giria, giria tą 
savo rojų, o ten nuvažiavęs 
net karščiausias komunis
tas pamato tikrą pragarą, 
apsipila šaltu prakaitu ir 
bėga laukan.

O tie patys raudoni laik
raščiai peikia, peikia Lietu
vą, o ten nuvažiavęs net 
karščiausias komunistas ap
siašaroja, nabučiuoja žeme
lę ir jaučiasi taip 'smagiai 
ir gerai kad tik Amerikos 
dolariai tegali iš jos išvilio
ti atgal, ale išvažiuodamas 
vėl prižada už meto kito 
gryžti.

Komunistų priežodis la
bai teisingas: Nesulaikysi 
vandens bėgimo....

Taigi, nesulaiko melagys
čių apie rojų ir apie Lietu
vą. Vis daugiau rojumi pa- 
sišlykšti, vis daugiau Lietu
va gerėjasi.

LIETUVIU AGENTU 
SĄJUNGA IR VYTAU

TO JUBIEEJUS “DIRVA” I LIETUVA, ARGENTINA, 
BRAZILIJĄ IR KITAS ŠAL 
Kainuoja metams tiktai

į vos carų gizelius nuo Man- 
džurijos geležinkelio, ir da
vė progą raudonukams pa- 

[ sirodyt ant kiek jie smar
kus vainoję, jeigu gražiuo- 

, ju geltonukų neįstengė nu- 
; maliavot raudonai. Ale kai 
! komisarus išvijo iš Man- 
: džurijos jie tik apsiverkė, 

pasiskundė savo “proleta- 
[ rijošiams” visame pasauly- 

I je kad juos nuskriaudė, ir 
į vainos nekelia. Turbut lau- 
I kia iki geltonukai “susi- 

i r pras” if patys padarys Chi-- 
Į niją rojum, ba Maskva he- 

t įstengia. Carukai tik per 
į kišenių parodė geltonu- 
' kams špygą ir pasakė kad 

apšauks vainą jei'gu tie ne- 
i duos jiems geležinkeliu ve

žioti plakatus į Chiniją su 
atsišaukimu, “Chinai dar-

LONDONAS, Anglija
Rusgėjo 22 d. įvyko ber- 

taininis susirinkimas pašal
pos draugijos “Vienybės”. 
Narių dalyvavo mažai, nors 
sako jų yra suvirš keturi 
šimtai. Išduodant draugi
jos atskaitą, pasirodė kad 
draugijos stovis yra pilnoj 
tvarkoj. Savo ižde turi ka
pitalo virš 90 svarų sterlin- 

■gUr;>K
‘Toliau buvo perstatyta 

kandidatai į naują valdy
bą, paduodant čia tik kan
didatus, kurie išbalsuota 
viešai, o valdybos narius iš
renka tam tikra komisija 
susidedanti iš draugijos na
rių.

bininkai, sukilkit”. Taip Pagalios buvo kalbama 
ilgai Maskvos carai laukia kaslink ligoninių, kad Lie
su apšaukimu Chinams ka
ro kad iki ateis karo apšau
kimo laikas užmirš už ką 
su Chi'nais susipyko.

* * *
Kitas komunistų labai lė

tas arba “slou” dalykas, 
kaip Amerikonai sako, tai 
keturių lakūnų kelionė i 
Ameriką. Jie tikrai taip 
darė kaip senas Rusų prie
žodis sako: žingsnis į prieš
akį, du atgal....

Gerb. Spragilas butų pė- 
kščias į tris mėnesius iš so
vietų rojaus parėjęs (daug 
Amerikos komunistėlių ir 
parėjo, rojaus paragavę), 
o tie su lėktuvu skrido, tu
rėdami daryt po 120 mylių 
į valandą, tris mėnesius 
“progresavo”.

Ale ir tai ar teisybė, gal 
jie išlėkė iš Maskvos tada 
kada susitvėrė sovietų SSS 
respublika, dvylika metų 
atgal, ir gal ne orlaivis juos 
nešė, ale tie keturi komu-

tuviai kurie nori gali pri
gulėti į bile kurią ligoninę, 
mokėdami savaitinę mokes
tį po 3 pencus. Atsirado du 
Lietuviai kurie sako galį 
tame patarpininkaut, pas 
juos esą galima mokėti nu
rodytą mokestį, o ligos at
sitikime jie išduosią liudy- 
mus į kokią ligoninę kas 
norės. Iki šiol Lietuviai 
daugiausia naudojosi Vo
kiečių ligonine, kasmet su
mokėdami 4 svarus sterlin
gų. Priskaičius kiek Lie
tuvių sirgo ir būva toj ligo
ninėj, jie sumokėdavo per 
metus“ apie 10 sv.- sterlingų. 
Ar Lietuviai ir toliau nau
dosis Vokiečių ligonine ko
lei kas nežinia. Kai kurie 
Lietuviai Vokiečių ligonine 
užganėdinti, o kaip kurie 
ne. Vienas patardinėjo Lie
tuviams šlietis prie Anglų 
ligoninės. Jis patyręs kad 
Anglai mielu noru priima.

Per tris mėnesius mokė-
nistai orlaivį nešė....

Ale kai gerb. Spragilas 
pamatė gazietose tų komi
sarų paveikslus tai iššykio 
toptelėjo jam į galvą kad 
tai nėra jokie darbininkai, 
o buržujai, puikiai išsirėdę 
frantai, kurie Amerikon at
vykę neis pas “draugučius” 
nei pasižiūrėt.

Daugybė “progresiviškų” 
proletary ošiu norėtų prieit 
prie jų nors į pantaplį pa
bučiuot, juk tai gyvi iš ro

damas be pertraukos po 3 
pencus į savaitę, patampa 
tos ligoninės nariu.

Tą vakarą keletas įsira
šė mokėti ligoninei mokes
tis.

Vienam Lietuviui, Kudir
kai, jau ilgą laiką sergant, 
kelios savaitės atgal nekur 
rie rinkėjai per Lietuvių 
namus eidami surinko aukų 
apie 12 svarų sterlingų.-Tai- 
tikrai žymi parama.

Kalnavertis.

Nauja organizacija, kurios 
visuomenė dar nepažysta
Lietuviai laivakorčių a- 

gentai susiorganizavo 1928 
metų Gruodžio mėnesį. Pir
mutinis organizatorių bei 
valdybos darbas buvo su
traukti į vieną sąryšį visus 
Lietuvių agentus, kurie ga
lėtų kas metai pasidarbuoti 
ekskursijų rengimu j Lietu- 
tuvą: ; Taipgi' rūpintis savo 
medeginiais bei kultūriniais 
reikalais. • Ir susiorgąniza- 
vimas agentų, kurių dabar 
draugijoje yra jau 21, at
nešė Lietuviams /naudos, 
būtent: Gegužės mėn. 1929 
m. buvo surengta didžiulė 
eksursija laivu “Lithuania”, 
išleista vienas-kitas svar
besnis aprašymas apie Lie
tuvos vietas, jų gražybę, 
vasaros kurortus, ir tt. Vė
liau nuvažiavę į Lietuvą 
agentų draugijos nariai’ pa
sirūpino susitikti su Lietu
vos vyriausybės žmonėmis 
ir papasakoti kokių kartais 
keleiviai ir agentai* paneša 
sunkenybių delei nesutvar
kyto išgavimo pasų ir vi
zų, o kas svarbiausia, kad 
pasų mokestis nėra regulia
riai nustatyta ir daro daug 
nesmagumų ir išlaidų Lie
tuvos piliečiams. Tą dar
bą teko Lietuvoje atlikti J. 
Ambraziejui ir A. S. Tre
čiokui. Abu delegatai ga- 
go gerus rezultatus ir Lie
tuvos- vyriausybė ,dąr. šiais 
metais sureguliuos užsienių 
pasų reikalą.

Valdyba-ir nariai
Agentų Asociacijos Ame- 

koje valdybą sudaro šie as
menys :

Pirmininkas — J. Am
braziejus; sekretorius — J. 
Sekys; iždininkas — A. S. 
.Trečiokas.

Asociacijon priklauso šie 
nariai:

“Vienybės” Agentūra, 
“Dirvos” Agentūra; 
“Naujienų” Agentūra;
J. Ambraziejus, Brook

lyn, N. Y. ;
J. Vasiliauskas, Water

bury, Conn.;
A. S. Trečiokas, Newark. 

N. J.;
J. Sekys, Hartford, Conn.
A. Velička, Bridgeport, 

Conn. ;
P. Baltutis, Chicago, Ill.;
K: Makare vičius, Anso

nia, Conn.;
K. J. Vaišnora, Pitts 

burgh, Pa.;
J. J. Urbšas, Lawrence, 

Mass.;
P. Molis, Detroit, Mich.;
J. G. Bodgen, DuBois, Pa.
J. J. Zolp, Chicago, Ill.;
'V. M. Stulpinas, Chicago; 
A Varašius, Pittsburgh; 
“Tarpininko” Agentūra, 

So. Boston, Mass.;
J. Rauktytė, Worcester, 

Mass.;
N. Gendrolius, So. Bos

ton, Mass.;
K. Kažemėkas-žemantau- 

skas, Waterbury, Conn.
Tolimesni darbai

Spalių 3 d. šių metų agen
tai turėjo trečią išeilės su
važiavimą Brooklyne. Da
lyvavo—10 agentų. - Plačiai 
išsikalbėję savo reikalus 
nustatė savo darbų progra

mą ateinantiems metams. 
Taipgi plačiai paaiškino di
džiulių ekskursijų rengimą 
Asosiacijos pirmininkas J. 
Ambraziejus ir iždininkas 
A. S. Trečiokas. Pirmasis 
pranešė apie susiorganiza- 
vimą Lietuvoje Turistų Są
jungos, bet pasirodo kad ši 
sąjunga daugiausia užsi
brėžus dirbti Lietuvoje; su 
užsieniu ji dirbti neišgali 
del lėšų stokos ir jei musų 
asosiacija, galėtų medegi- 
niai jiems pagelbėti tai ji 
galėtų savo veikimą praplė
sti ir į užsienius, ypač į A- 
meriką. Visi agentai išsi
tarė kad mes patys lėšų ne
turim, nes įstojimas į agen
tų draugiją tik $1.00, taigi 
Lietuvos draugams negalė
sim pagelbėt, jei bent pasi
sektų gauti iš laivų kom
panijų didelių leidinių spau- 
dinimui apie Lietuvą kaipo 
turistų šalį. . Tam tikslui 
agentų asosiacijos valdyba 
pasižadėjo pasidarbuoti su 
pagalba visų agentų.

Iždininkas raportavo a- 
pie savo darbus Lietuvoje 
ir pranešė kad Lietuvos vy
riausybė dirba sutvarkymui 
mokesnių užsienių pasams 
ir vizoms. Lietuvos užsienių 
reikalų vedėjai tuoj apie 
tai praneš konsulams ir at
stovybėms.

Sekretorius pranešė apie 
narių skaitlių, api^ savo 
darbus ir pažymėj'6 kad 
reikėtų griežčiau; veikti su 
tais Lietuviais agentais ku
rie naudojasi musų asosi'a- 
cijos darbais, o neįsirašo Į 
agentų draugiją. Nutarta 
kad neįstojusiems agen
tams asosiacija nesiuntinės 
savo spausdinių ir neteiks 
žinių apie asosiacijos veiki
mą. Taipgi Chičagiškiai ir 
kiti agentai pasižadėjo' pa
sidarbuoti kad visi Lietu
viai įsirašytų į savo drau
giją ir visi veiktų savo Rei
kalams.

Nutarta reikalauti kad 
laivų kompanijos panaikin
tų korespondentus agentus 
kurie nemokėdami lėšų pre
mijų naudojasi tomis pačio
mis taisyklėmis kaip ir au
torizuoti agentai.

Sekantis agentų suvažia
vimas įvyks Chicagoje Bir
želio mėn. 1930 m.

1930 metų ekskursijos
Nustatyta surengti1 1930 

metais aštuonias Lietuvių 
ekskursijas, kurios butų 
skaitlingos ir tokia pat 
tvarka įvyktų kaip buvo 
surengta Lietuvių ekskur
sija Gegužės mėn. 1929 m. 
laivu “Lituania”.

Pirmutinė ekskursija pra
džioj Baląndžio. Ją veda 
“Vienybės” agentūra su pa
galba visų Lietuvių agentų.

Antra ekskursija pabai
goj Balandžio ar pradžioj 
Gegužės. Rengia visi Lie
tuviai .agentai.

Trečia^— pabaigoj Gegu
žės.. Ją veda “Naujienų” 
agentūra su visais Lietu
viais agentais.

/•Ketvirta — pradžioj Bir
želio, rengia visi agentai.

Penkta — pabaigoj Bir
želio,- po SLA. seimui.

šešta — Liepos mėnesį. 
Septinta — Rugpjūčio m.

KANADOJE - $2.50 Pusei metų pusę kaino;

JŪSIŠKIAI Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Kuboje,
U r ag vajuje ir kitose pasaulio dalyse išsiblaškę’laukia kad užrašy

tume! jiems “DIRVĄ”. 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

Iškirpkit TS?” j 

šį Kuponą

ir su 73F’

pinigais ]

prisiųskit

6820 Superior Ave. Cleveland
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PRENUMERATOS KORTELĖ
raami™,

★.
GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA

Siunčiu ?............. kaipo mokesti prenumeratai už “Dirvą”
ant ...... metu laiko. Meldžiu siuntinėti-šiuo adresu:

Adresas

Užraše

Adn

pradžioje (Rugpjūčio 15 d. 
Lietuvoje didelės iškilmės 
ir Amerikiečių Lietuvių pri
ėmimas Kaune ir kitose vie
tose).

Aštunta — Rugsėjo m., 
nes šių metų patyrimas pa
rodė kad dar Rugsėjo mėn. 
daug Lietuvių važiuoja at
lankyti Lietuvą, arba visai 
apsigyventi.

Iš kalbų dešimties Lietu
vių agentų dalyvavusių su
važiavime pasirodė kad 
1930 metais turėsime apie 
10,000 ekskursantų, o gal ir 
dar daugiau.

Nutarta kad visos eks
kursijos 'butų vedamos tie
siog į Klaipėdą, be persėdi
mo. Linijas ir laivus kai 
kurioms ekskursijoms jau 
suvažiavimas nustatė, kaip 
pav. “Vienybės”, “Naujie
nų”, “Dirvos” ir kt., bet kai 
jau galutinai bus nustaty
tos dienos išplaukimų tada 
galima bus paskelbti ir lai
vų vardus. Valdyba yra 
įgaliota tartis su visomis li
nijomis kurios sutiks savo 
laivus siųsti į Klaipėdą, il
su kuriomis bus galima su-! 
šitarti.

Iki šiol turime pakvieti
mų iš Baltic America Line, 
kuri sutinka Lietuvių di
džiąsias ekskursijas tiesiai 
nuvežti į Klaipėdą, ir taip
gi turime pasižadėjimų iš 
jos kad duos gerų leidinių- i 
aprašymų apie Lietuvą, y- 
pač apie Didį Kunigaikšti 
Vytautą. Su kitomis lini
jomis tarsis valdyba, nes 
prieš suvažiavimą iš jų ne
buvo gauta žinių.

Kas reiaklinga ruošiantis 
Lietuvon

Paduodant skaitytojams 
žinių apie Li'etuvių agentų 
darbus mes visi agentai 
prašome visų Lietuvių ku-i 
rie tik rengiasi važiuoti į 
Lietuvą 1930 metais, apsi
rūpinti išariksto šiais daly
kais: a) Lietuviai kurie nė
ra Amerikos piliečiais, kad 
turėtų savo gimimo metri
kus; b) tie kurie tikrai ne
žino kada ir kokiu laivu į- 
važiavo į Ameriką kad iš- 
anksto ištirtų įvažiavimo 

Įlaiką ir laivo vardą.
Neturint dokumentų įro

dančių Lietuvos pilietybę

nebus galima gauti užsie
nio pasas išvažiavimui iš 
Amerikos, ir taipgi neži
nant tikrai laivo vai’do ir 
dienos įvažiavimo į Ameri
ką negalima laiku gauti su- 
gryžimui dokumentų. Tai
gi, visi kurie tik jau reng- 
sitės ateinantį metą važiuo

ti į Lietuvą yra prašomi 
kreiptis pas savo artimiau
si Lietuvį agentą? Nesi
kreipkite prie svetimtaučių, 
nes jie jus 'bėdoje negelbės 
ir negalės gerai kelionėn 
išrengti.

J. Sekys, 
LLAAA. Sekretorius.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

a

•4
16143-F

16142-F

16141-F

16140-F

16139-F

B
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, 

1825 East 18th Street, Cleveland, Ohio

J

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

10 Coliu 75c

16145-F

16144-F

16138-F

16137-F

16136-F

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS 
Su Orkestras Akompanimentu 

PRAGĖRIAU ŽIRGELĮ (A. Vanagaitis) 
EISIM LAUKAN (A. Vanagaitis)

KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprano 
Su Orkestras Akompanimentu

MERGYTE JAUNOJI
F1OTUŠAITE MIELA

PETRO POLKA
VESTUVIŲ

MAHANOJĄUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Dainuoju Šaukevičius
Fr. Yotko, Vedėjas

Orkestrą su
Pripuolamu Dainavimu

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vadas
PAPRIENIOKŲ POLKA
FRANO POLKA

@4

©4

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, su Vargonų Akomp.

GUL ŠIANDIENĄ
ŠVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIAS

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, ir KVARTETAS 
Su Vargonų Akompanimentu

LINKSMA DIENA MUMS NUŠVITO
PULKIM ANT KELIŲ

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestras Akompanimentu

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

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS. Duetas rjyflr 
Su Orkestras Akompanimentu

Kačiukas (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas
balta žiemuže (A. Vanagaitis) Komiškas Duetas

Žalia Girele
Lik su Dievu, Panytėle

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkestras Akompanimentu

Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ

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

Orkestrą su
Pripuolamu Dainavimu

Damos

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuves 

ir prašykite pilno katalogo.

74
"Magic

Columbia Records
"new process'

Viva-tonal Recording -The Records tvithout Scratch

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

pasta C. O. D. Greit prisiunčiama.
“DIRVA”

6820 Superior Ave; Cleveland, Ohio
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LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

MELAS
Lietuvos Pasiuntinybė 

Washingtone telegramų

VIS DIKTUOJAMA
Voldemarui atsistatydi

nus iš vyriausybės, Lietu
voje “diktatūra” vistiek tę
siasi. Kurie manė kad prof. 
Voldemaras diktavo šaliai

ją tai reikia pasakyti jog 
visai bereikalingas darbas: 
kurie katalikai nori išauk
lėti savo vaikus katalikiško-

ir už tai ant jo galvos kuo
lus tašė, dabar jau talpina 
žinias kad ir pats Voldema
ras diktuojamas: vieni ra
šo kad jis išsiųstas į Var
nius, kiti — kad išsiunčia
mas j užrubežj, dar kiti — 
kad Lietuvos Šaulių Sąjun
ga stodama už Voldemarą 
nori išversti Tūbelio kabi
netą. Prof. Voldemaras to 
niekados nepageidautų, nes 
jo darbai Lietuvai parodė 
kad jis buvo atsidavęs savo 
šaliai ir žmonių gerovei.

Kaip tai keista kad patys 
aršiausi Voldemaro priešai, 
Lietuviai Amerikoje Sanda- 
riečiai, jeigu norit žinoti, 
paskelbia kad Voldemaras 
liko “be pinigų ir buto”.

je dvasioje gali leisti į jau 
senai Amerikoje esančias 
katalikiškas, net jėzuitiš
kas, kolegijas. Rinkimas 
pinigų kolegijai steigti yra 
tik naujas apsunkinimas 
paprastų. Lietuvių darbo 
žmonelių, iš kurių labai ma
žai kas leidžia vaikus į ko
legijas, o ypač dar kur ten 
Chicago je.

KARO PABAIGOS 
SUKAKTUVĖS

Lapkričio 11 dieną sueis 
11 metų nuo pasibaigimo 
pasaulinio karo. Tą dieną 
aliantai ii’ Vokiečiai pada
rė paliaubas.

Dabar žvelgiant į tai kas

Ko gi buvo sunku “San
darai” prasimanyt kad Vol
demaras “bevaldydamas su
sigrobė valstybės iždą ir
prisipirko dvarų”? Taip pa
darydavo kitų partijų mi- 
nisteriai, bet ką ten minis
terial1, kad ir patys mažiu
kai valdininkai įlindę j vie
tas pralobdavo (kiti ir da
bar lobsta).

Prof. Voldemaras laikė
tris' ministerijas, taigi ga
lėjo imti jų algas ir pasida
ryti turtingu, bet to neda
rė, p kai išėjo iš vietos liko 
biednas, kaip esti su visais 
tikrais pasišventėliais.

Priešingai, prie Volde
maro valstybės iždas žymiai 
sustiprėjo.

“Diktatūra” yra paties 
Valstybės Prezidento Sme
tonos rankose, ir jis, pasi- 
švęsdamas šaliai kaip buvo 
pasišventęs ir Voldemaras, 
per tris metus padarė dide
lius darbus Lietuvai: užda
rė burnas visokiems parti
jų skalikams, kurie po kai
mus ir parapijas slampinė- 
darni gąsdindavo prastus 
žmonelius visokiomis per
mainomis, žadėdavo tingi
niams visokių gerybių; su
varžė tokius kurie sulindę 
į valdiškas vietas tik save 
lobindavo, viską griebdami 
sau; pagerino Lietuvoje ke
lius, nusausino daugybę že
mės, suvaržė spekuliantus, 
ir padarė kitų gerų darbų 
šaliai, vietoj kaip kitos par
tijos valdydamos darydavo 
tiktai sau: krikščionys stei
gė vienuolynus, o valstie- 
čiai-liaudininkai su socia
listais organizavo profsoju- 
zus, arba piemenų unijas, 
kad piemenys nedirbtų il
giau kaip aštuonias valan
das į dieną. Ūkininkai, iš 
kurių' paeina krašto gyvy
bė, lai' sau smenga, tokia 
buvo jų nuomonė.

Katalikų Kolegija
Chicagoj Spalių 27 d. at

sibuvo Marijonų Kolegijos 
rėmėjų seimas, kuriame ko
legijos steigimui suaukau- 
ta $2,147.

Jeigu tai1 yra planas kiur
ti, Lietuvių katalikų kolegi-

po paliaubų per 11 metų 
dėjosi, išrodo kad pasauli
nis karas buvo tik tam kad 
vėliau diplomatai turėtų ką 
veikti. Tik pamąstykit, ar 
bu tume žinoję nors vardus 
bent vieno iš tų diplomatų, 
kurie dabar net pragarsė
ję. Kiekvienas laikraščių 
skaitytojas žino po pustu
zinį diplomatų beveik kiek
vienoj žymesnėj valstybėj, 
ačiū tam kad po karo jie 
turi ką veikti: tariasi, ba
rasi, tąsosi, vieni kitų bau
ginasi, ir tt.

Bostono cenzorius. Bos
tone sėdi buvęs Uni tari jo
nų dvasiškis, kuris cenzū
ruoja literatūrą ir pavėlina 
arba uždraudžia platinti. 
Jis tą darbą varo pagal or
ganizacijos plano, kuri per 
51 metą savo gyvavimo bu
vo pasiskyrus save saugoti 
“visuomenės moralybę”.

LIAUDIES DAINA
Ūžia girelė, ūžia giraitėlė, 
Už’ ir mano galvelė 
Už jauno bernelio,

Dobile, dobile....
Žydi Obelės raudonais žiedeliais,
Tai mano mergelės
Skaistumas veidelių,

Dobile, dobile....
Džiust’ eglė, džiūsta eglaitėlė, “•»
Džiust’ mano mergelė
Už kito bernelio,

Dobile, dobile....

LIAUDIES DAINA
Vasarą, puikiame sode 
Žydi rožės, erškėčiai, 
Lakštingalė graudžiu balsu 
Gieda anksti ir vėlai.

Vaikšto pana su berneliu 
Po tuos žydinčius takus, 
Nesigirdi jų dainelės, 
Gailiai verkia jie abu.

Aštrus 'balsas, rustus balsas 
Šauk’ jaunimą ant vainos, 
Jaunikaičiui širdis skausta 
Girdint verksmą mylimos.

Neužilgo reiks išjoti
Jaunikaičiui ant vainos, 
Krinta gailios ašarėlės 
Per skaisčius veidelius jos.

Sakė, sudiev, mylimoji,
Sėdo greit ant žirgelio, 
Kuomet jojo Į vainelę, 
Net ir žemė drebėjo.

' Žvelgia ji Į augštą kalną, 
Vėjas smiltis nešioja — 
Josios mielas bernužėlis 
Plieno kardu mosuoja.

Irsugryžo bernužėlis
Metus buvęs ant vainos, 
Ėjo greitai į tą sodną 
Jieškot savo mylimos.

Ir atrado jisai kapą
Tarp rūtelių žydinčių,
Rado raštą parašytą
Kad mergelė guli čia....

Gal neturi ji seselių
Anei jokių giminių,
Neužžiuri nieks kapelio,
Nesodina gėlelių.

Jis perskaitęs tokį raštą 
Taip nusiminė didžiai 
Kad parpuolęs ant žemelės 
Pats užmigo amžinai.

Ėjo sena motinėlė
Pro tuos žydinčius osgiląuiai ųK 
Tuoju žydinčiu taku, 
Ir atrado ji begulint
Tarp baltųjų dobilų.

(Tąsa iš pereito num.)
V.

Lietuviai tikri ir sulenkėję.
Liubavo parapija niekad nebuvo Len

kiška. Ji buvo grynai Lietuviška savo pra
džioje. Tą patvirtina faktas kad Liuba- 

Ivo bažnyčia pastatyta tik Žemaičių vys
kupui M. Giedraičiui leidus, ir Liubavo pa
rapija priklausė Žemaičių vyskupijai net 
iki tų laikų kada Rusijos care Ekaterina 
(sakoma kad ji buvo Lietuvė) priglaudus 
Lietuvą prie Rusijos, kitoje pusėje Nemu
no likusią Lietuvos dalį (Suvalkiją) pri
skyrė prie Lenkijos gubernijų. Tada Sei
nuose prie vienuolyno įsisteigė katedra su 
vyskupu, ir Liubavas teko Seinų vyskupi
jai (dabar jis yra 'Vilkaviškio vyskupijoj).

Antras faktas kad Liubavo parapija 
buvo nuo pat pradžių Lietuviška patvir
tina tai kad visoje parapijoje ir žmonių ir 
jų gyvenamų vietų vardai yra grynai Lie
tuviški, neątsižvelgiant į tai kad tie var
dai mažiau ar daugiau sudarkyti, susla
vinti, kiti iš prasmės iškreipti, kaip tai 
numatysime kitoje vietoje šio rašto.

Pačią parapiją padaliname į keturias 
dalis, sulyg žmonių kalbos. 1) Šiaurėje 
ir rytuose perdėm buvo gryni Lietuviai; 
retas kuris suprato Lenkišką kalbą. 2) 
Vakaruose žmonės tarpe savęs vartojo dvi 
kalbas: kartais kalbėjo Lietuviškai, kar
tais Lėnkiškai, sulyg ūpo. Vienok Lietu
viškai jie kalbėjo aiškiau negu Lenkiškai. 
3) Pietuose žmonės vartojo kalbą Lenkiš
ką ir šeimynos tik Lenkiškai auklėjosi. 
Čia buvo Lietuviškai mokančių daug, bet 
tai buvo mažuma. 4) Kampe rytpiečių 
buvo tai mišinis vadinamų “Dzūkų” su 
“Mozūrais”. Vieni kalbėjo Lenkiškai, pri
maišydami Lietuviškų žodžių, antri kalbė
jo tiesiog Lenkiškai-Lietuvišku žargonu. 
Čia tai buvo tie žmonės kuriuos studen
tas A. J. mini “Knygnešyje”, kurie pote
riavo Lenkiškai, o “afieravojo” Lietuviš
kai. Aišku kad tokių žmonių buvo ir yra 
ne tik Liubavo parapijoje, bet ir visoje 
Lietuvoje. Vietomis jie yra net griežti 
Lietuvių priešai, ypatingai kitoj Nemune 
pusėje. Jie sakosi paeiną iš bajorų ir to
dėl jie mano kad jiems Lietuviškai kalbėt 
netinką. Žinoma, jie kitaip ir nemoka. 
Tokia “Lenkiška” kalba kokią jie varto
ja' tik juos pačius pažemina. Ir išmintin
gas Lenkas juos už tai nepagirs.

Atgal gryžus, reikia pastebėti kad 
lenkuojanti Lietuviai nors tūli ir menkai 
Lietuviškai kalba, nors pavardes turi su
slavintas, tai vienok jie susidūrę su gry
naisiais Lietuviais greitai apsipranta ir 
tuojau imasi savo kalbą valyt, idant ji tap
tų grynesnė, Lietuviškesnė.

VI.
„ Žmonių ir vietų vardai.
Penktame skyriuje minėta kad Liu

bavo parapijos buvimą Lietuviška liudija 
faktas jog ji priklausė Žemaičių vysku
pijai.

Jos Lietuviškumą liudija dar ir kitas 
faktas, tai jos kaimų, sodžių, dvarų ir pa
čių žmonių vardai bei pavardės. Škėmai 
ir išilgai visą parapiją minėdami žmonių 
gyvenimo vietas visur susidursime su tų 
vietų vardais grynai Lietuviškais, nors 
jie didumoje sukraipyti, galūnėmis susla
vinti, kiti iškreipti. Imkime tokias vietas 
kaip Rekėtija-Rekacya, Santaka-Santoka, 
Baranavas-Baranovo, Rudelė-Rudka, Krei- 
vėnai-Kreiviani, Kruopnyčia-Krupnica, ir 
tam panašiai. Tai vis aišku kad šitos Vie
tos yra Lietuvių pačių apgyventos, ir už
vardintos, tik jas apdarkė atėjūnai, kurie 
Lietuviams savo jungą užkrovė. Kitas vie-| 
tits nei jie nepajiegė iškraipyt, ir tos vie
tos, kaip Šarkis; Aguonis, Šarkaitis, Gar- 
nabudis ir daugelis kitų kaimų, išliko ir 
pasiliko iki šių dienų 'nesudarkytais.

Tas pats ir su žmonių pavardėmis, 
žmonės, vieni nemokėjo ir nesuprato ki
tokios kalbos kaip tik Lietuvišką, kiti kal
bėjo Lietuviškai ir mažiau ar daugiau su
prato Lenkiškai; kiti kalbėjo abiem kal
bom, dar kiti žargonavo, buvo daug ir to
lau kurie kalbėjo vien Lenkiškai. Iš pas

tarų, išskyrus tūlą dalį, visi kiti pavardes 
turėjo Lietuviškas, arba pridurtas, pail
gintas Slaviškomis galūnėmis, kaip ir žmo
nių gyvenimo vietos. Nors diduma suam- 
brintų, suslavintų pavardžių vėliau buvo 
sulietuvintos, vienok tas nepaslėpė jų su
gadinimą, tuomi labiau kad jos jau netu
rėjo jokios reikšmės nei Lietuvių, nei Len
ini kalboje.

Kiekvienos tautos žmonės savo pavar
des turi nuo kokio nors daikto. Taigi ir 
Lietuviu grynosios pavardės turi reikšmę 
nuo kokio nors pavadinimo Lietuvių kal
boje, kaip ve: Kurtinaitis, Griedraitis, 
Paukštis, Plečkaitis, Barzdaitis, Piktšilin- 
gis; Račius, Bobynas, Blusius ir daug ki
tokių. Šitos pavardės yra grynai Lietu
viškos.

O iš kur paeina tokios pavardės kaip: 
Petraitis, Jokūbaitis, Jonaitis, Tamošaitis 
ir daugelis kitų, turinčių krikšto vardo 
reikšmę? šitos pavardės pas mus labai 
išsišakoję. Iš kur jos pas mus-atsirado?

Jos siekia Lietuvos krikšto gadynę. 
Kada Jogėla parsikvietęs iš Lenkijos ka
talikų kunigus krikštijo Lietuvius, ne
krikštijo juos pavieniu, bet urmu. Lietu
vius būriais varė kur nors prie upės ar 
ežero ir ten krikštijo. Nereikia manyt 
kad kunigas kiekvienam atskirai tepė alie
jum kaktą, trynė druska lupas ir pylė ant 
galvos vandenį. Ne. Buriui Lietuvių su
stojus, kunigas atskaitė reikalingą maldą 
ir visam buriui davęs vieną vardą, kalbė
damas,‘“Jacobus, ego tė baptiso in nomine 
Patris, et Filii, et Spiritus saneti”, tėškė 
ant būrio tris kartus krapyla, vandenin 
pamirkyta, ir buris naujų krikščionių ši
taip gavo bendrą Jokūbo vardą. Iš šito
burio paskui Jokūbai savo vaikams davė 
pavardes nuo savo vardo, ir taip išsivys
tė Jokūbaičiai, Jokubynai, Jokubauskai. 
Kitus burius kunigai krikštijo: Petrais, 
■Vincais, Juozais, Jonais, Mikais ir kito1 
kiais. Ir iš tų išsivystė paskui Petraičiai, 
Vinciunai, Juozapaičiai ir kitokie. Tokiu} 
budu pas mus atsirado Lietuviškos pavar
dės turinčios reikšmę krikšto vardo.

(Bus daugiau)

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

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

EKSTRAI
LIETUVOS

ŽEMLAPIAI
kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli mieštai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

30c
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Angliškai-Lietuviškos Kalbos. 

18,000 žodžių 
Kaina tiktai 65c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

praneša “Dirvai” kad 
Amerikoje pasirodę ži
nios buk Voldemaras su 
pasekėjais kėsinęsis nu
versti vyriausybę, ir kad 
jis pasisavinęs du milijo
nu litų yra musų priešų 
prasimanymas šmeižti ir 
žeminti Lietuvos vadus.

“Dirva” nuolat per- 
sergsti savo skaitytojus 
netikėt tokioms žinioms, 
ir gaila kad tūli musų 
laikraščiai tik ir laukia 
ką “gero” priešų agentai 
paskleis.

KOMUNISTAI ‘ŠVIES’ 
MUŽIKUS PER 

RADIO

Maskva. — Sovietų vadai 
mano kad radio yra geriau
sia įmonė kokią gali panau-. 
doti švietimui tamsių Rusi
jos masių. Jau dabar, sa
ko, su radio pagalba naiki
nama prietarai ir kiti ne
tikslumai kurie laikė pla
čias minias tamsiomis ir 
biednomis.

Rusijai stoka mokytoj!; 
ir mokyklų, taigi komunis
tai naudoja radio, per ku
riuos nieko daugiau netei
kia kaip tik karštas komu
nistiškas kalbas, niekinimą 
religijos, skleidimą mela
gingų žinių prieš visą pa-
šaulį ir giria tik savo rojų.

Bet negreit dar raudonie
ji pasieks visą savo paverg
tą, kraštą, o iki pasieks gali 
daug ,;ko pasikeisti. Sovie
tuose yra 60 radio stočių, 
iš kurių per dieną, po pusę 
valandos kalbėdami, gali at
laikyti komunistiškas pra
kalbas po 2880 agitatorių, 
bet kas iš to: radio priim
tuvų visoje šalyje yra tik 
apie 500,00'0, kurių daugu
ma miestuose, taip kad iš 
150,000,000 Rusijos gyven
tojų girdi radio tik api; 
5,000,000 gyventojų.

ATSARGIAU SU 
RAŠTAIS

St. Butkus iš Lietuvos 
rašo “Dirvos” Redakcijai 
kad eilės tilpusios “Dirvos” 
38-mė numery j, “Karo Dai-
na”, po kuriomis pasirašo 
K. Gulbinas, yra ne Gulbi
no, bet paties St. Butkaus 
rašytos ir tilpusios “Atei
ties Spinduliuose” 1916 m. 
Gulbinas jas tik išrašęs pri
siuntė kaipo savo.

Rašytojams patartina ne- 
užsiimdinėti tokiu darbu. 
Redakcijos gauna veik vi
sus laikraščius ii’ knygas ir 
daugelį raštų ir eilių mato 
ir tuoj suseka kad yra iš
rašytos iš kitų autorių. Bet 
jeigu iš daugybės redakcija 
ir nepatėmija tai vistiek 
yra kitų žmonių kurie pa- 
tėmija ir perrašinėtojams 
primena jų netinkamą dar
bą.

Svetimas eiles ar šiaip 
kūrinėli netyčia savo vardu 
gal sykį ar kitą įspraus! į. 
laikraštį, bet nedaug tru
kus kas nors patėmys ir vie
toj garbės padarys negar
bę.

Jeigu pats neįstengi ori- 
įginalio parašyti visai heūž- 
i simoka rašinėti.
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(Tąsa iš pereito num.)
— Verkiau, kankinausi, ir buvau pa

metus namus ir išbėgus j vienuolynų, bet 
iš ten mane atėmė ir atidavė Rudolfui, ku
ris gryždamas čionai ir mane išsivežė... 
Čia esu viena tarp svetimų, ilgiuosi savo 
tėvynės ir Reino paupių, kur su lakštin
galomis augau ir dainavau..... Pats ma
tai koks čia gyvenimas, kokia čia gamta, 
nors esu pertekliuje ir puošnume pasken
dus.... Supranti pats, ne tame tikra gy
venimo laimė.... Konradai, — tarė ji, 
suimdama jo rankų abiem savo rankom ir 
prispausdama prie savo krutinės, — išpil- 
dyk mano vieną troškimų, kurį šventu lai
kysiu amžinai.... Pabučiuok mane....

— Ak, ponia, tai butų nedora iš ma
no pusės, nors aš tave myliu.... — ir pri
klaupęs jis bučiavo jos rūbų. Tuo tarpu 
Kristina sugavo j glėbj jo galvų ir pri
spausdama sau prie krutinės staiga pabu
čiavo jo lupas.

— Mylimasis, lai tas bus dviejų nelai
mingų širdžių viena kitai prijautimas žen
klas, o ne svetimoterystės geidulys....

Po tokio atsitikimo, jiedu persiskyrė, 
bet širdys taip juos j krūvų traukė kad 
reikėjo didelių pastangų jas suvaldyti.

Pavakare šiandien gryžo Rudolfas, ir 
parkeliavęs j savo palocius užtiko prie sa
vo žmonos jaunų, patogų ritierį ir per
žvelgęs ji nuo galvos ikkkojų paklausė:

— Kas jis ir ką jis čia veikia?
— Mano brangus vyre, tai yra tavo 

pusbrolio Ottono iš Brandenburgo ritie- 
ris, Konradas, kuris tuoj gryžta atgal. Jis 
mane užtarė prieš 'Frankų kdnigaikšti Ro
ger ų, kurs įžeidė tavo moterį, ir tas begė
diškai turėjo pabėgti iš kautynių nuo jo, 
bet vienas Roger o vyrų pasalingai jį ark
liu sužeidė. Paėmiau jį į savo namus gy
dyti, ir laukiau tavęs kad sugryžęs padė- 
kuotum.

Kadangi jau ne pirmų sykį Rudolfas 
turėjo reikalų su Rogeru, ir tai nedrau
gingų, suprato kad anie, priekabių jieško- 
dami, galėjo jo žmonų užkabinti.

— O tą niekšų ar nubaudė? — pa
klausė Rudolfas apie Konradų užpuolusi 
raitelį.

— Taip, jį kiti sugavę sukapojo, Rb- 
geras pabėgo, pametęs ginklus.

— Tai gerai! Garbė tau, Konradai! 
Te rankų, ir už mano moteries - garbę aš 
tave apdovanosiu! Buk mano svečiu iki 
gryši, aš turiu pasiuntinybę prie Ottono, 
tu man jų atliksi! — kalbėjo Rudolfas, šir
dingai spausdamas Konrado rankų.

— Mielai pažadu išpildyti, — atsakė 
Konradas linksmas kad viskas laimingai 
ir gražiai eina.

Rudolfas buvo senyvas, apie 50 metų 
vyras, daug patyręs karuose, gerbė ritie- 
riškumą, nors buvo ir žiaurus. Savo jau
ną žmoną, kuri jam buvo jau trečia, labai 
mylėjo ir saugojo,, bet jam dabar piktų 
minčių nebuvo užėję ir jis nenužvelgė nie
ko.

Kristina nudžiugo išgirdus vyro pa
tvarkymų kad Konradas liks pas juos, ir 
tai neapribotam laikui. Tuo tarpu Kon
radas ruošėsi, įrodydamas kuogreitesnį 
reikalų iškeliauti, nes bijojo perdaug pa
mylėti tų kuria jam uždrausta mylėti, ir 
nenorėjo duoti jai progos taip pat į bevi]- 
tę meilę skęsti, nes ji jau skendo paleng
va, bet tikrai....

Atėjo persiskyrimo diena — Konra
das iškeliauja Europon. Viskas suruošta 
ką jis atliks pasiuntinybėj, ir paskutinę 
dienų surengė jam puikių išleistuvių puo
tą, kurioje buvo dvi linksmiausios širdys 
tai Kristinos ir Konrado, nors tai reiškė 
jog rytoj jau prasidės liudėsis.

Labai jiedu vienas prie kito prisirišo, 
ir tai buvo meilė daugiau negu broliška — 

nieilė uždrausta ir jų pačių varžoma, ku- 
riai iš širdies išsiveržti nebuvo leidžiama..! 
o tokia meilė buna labai skaudulinga.

Kada kitą rytų ritieriai ir pats Rudol
fas lydėjo į pries to tę, iš kur sės į laivų iš
plauks Venecijon, atsisveikinant Konra
das dar pabučiavo Kristinos rankų, o ji 
švelniai paglostė jo plaukus, ir taip jiedu 
persiskyrė ant visados. Jis sėdo ant ark
lio ir nujojo su vyrais, o ji nubėgus į pa
locius ir pasislėpus graudžiai, graudžiai 
verkė.

Jojant per miestų, matė daug mote
riškų į jį žiūrint, bet jis jų nematė, tik 
bandė sulaikyt akyse ašaras, kurias, ži
nojo kas nors gali patėmyt....

Šitaip baigėsi jo trečias prietikis su 
moteriška — ir vėl tuščiomis.

Iškeliavo Konradas Europon, su juo 
gryžo būreliai kitų ritierių, kareivių ir 
pilgrimų, kuriems taip pat Švento Miesto 
nebuvo lemta matyti.

Ką Ottonas Brandenburge rengia ir 
kokius dar darbus Seirys-Konradas prieš 
save turi dar jis pats nežino, bet reikia 
pasakyti kad ir dabar dar jo nuotikiai to
li nuo pabaigos.

KETVIRTA DALIS
Atbudimas

I- 
Teutonai ir Lietuva

ARP jį mylinčių moteriškų blaško
mas ir pats mylėdamas jas už jų 
sielų prakilnumų, bet vis bevil
čiai, Konradas neapsakomai kan
kinosi. Apmąstė savo nelaimin
gų likimą, ir likimų tų kurias jis 
gali mylėti. Ir štai kaip galvojo: 

Kodėl taip likimo patvarkyta kad pačios 
gražiausios mergaitės tenka seniems ir 
šlykštiems vyrams, kuomet tokiems kaip 
jis tenka bevilčiai į jas žiūrėti.... Tik jis 
nesuprato to kad tų mergaičių kurios tu
rėjo gražius ir patogius pagal jų pamėgi
mo vyrus jis 
sueiti, ir jos, 
sau nuošaliai 
koti.

bene visai neturėjo progos 
pasitenkinusios savo likimu, 
laikėsi ir nesiėmė kitų jieš-

Gryžtant j Brandenburgą Konradui I 
parėjo mintys apie Katrę. Nedora butų 
jeigu jų užmirštų, todėl tarpais džiaugėsi 
kad vėl jų sueis, bet kada prisiminė Kris-1 
tina, jos labiausia geidė. Nerimasties ap
imtas, rodės lieps laivų sukti atgal, vežti 
jį į Akrą, arbą šoks į vandenį, bėgs ar 
plauks atgal pas Kristinų....

— Kristina, Kristina, myliu aš tave, 
nors tu turi vyrą.... Ak kad taip vėl bu
čiau su tavim, mylėčiau tave, slaptai jeigu 
reikėtų; lankyčiau tave naktimis, kaip ma
no sapnas man rodę.... — kalbėjo sau 
Konradas, kuomet laivas bangomis lipo ir 
vėjai nešė jį linkui Italijos pakraščių.

Dienos dienas vydamos ėjo ir pra
nyko, o Kanradaš vis kankinosi, kartais 
apgailaudamas progų kurias su Kristina 
praleido, kartais keikdamas likimų kad da-
vė jų pažinti, kartais svajodamas kad ne- 
padora taip manyti kaip jis mano, ir tan
kiai ėmė mąstyti apie Katrę, pas kurią su- 
gryš, o tarp jų abiejų neretai pasimaišė 
ir Angutė, o su ja — visa Lietuva ir sykiu 
jo motina.

Trumpa buvo jo kelionė Šventon Že
mėn ir nepraėjo, vasara kaip Šeirys vėl 
pamatė Brandenburgo pilies sienas. Po 
apleidimo Palestinos buvo liuosas ir pa
siekęs Europą galėjo gryžti Lietuvon, ko 
negryžo ? Taip, kodėl nepatraukė atgal į 
savo gimtinę, bet gryžo pas Teutonus? 
Mat, krikščioniškas gyvenimas buvo jau 
jį patraukęs, pats pripažino naujų tikėji
mų geru ir atmetęs viską ką pagoniško 
turėjo, tarp krikščionių jautėsi savas; o 
dar svarbiau, todėl 'negryžo kad turėjo 
mintis apie Katrę, ir dar likimas su jais 

abiem nebuvo užbaigęs.
Rūpėjo jam kaip dabar gyvena Katrė, 

kurių jis atsisveikino ant visados. Troš
ko jų pamatyti dar nors sykį, ir nors jau 
nesitikėjo jos meilės, bet .atsiminimas Su 
ja pragyventų dienų žadino jo širdį prie 
jos. Nors meilės jau ir nejautė taip karš
tos kaip anuomet, tačiau su ja pergyven
tos dienos neleido užmarščiai vyrauti ant 
jo jausmų.

Jam dabar buvo lengva apie Katrę 
prisimindinėti laisva minčia, nes Kristina 
jo sielgraužas palengvino ir pakeitė jo 
liūdnų padėtį, kaip Katre buvo palengviKRYŽEIVIS
Tik$l Apdaryta $1.50

Feen^-mint

j£NYGA skubomis spausdinama, ir nepajusit kaip prabėgs laikas 
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. •*

Nevėluokit, prisiųskit sa
vo vardus patalpinti į kny
gą, nes vistiek norėsit kny
gą turėti tai verčiau lai jo
je telpa jūsų vardas atmin
čiai kad iv jus prisidėjot 
prie “Kryžeivio” išleidimo. 

KAS DAUGIAU?
J/>RISIDĖK1T prie “KRYŽEIVIO” leidėjų, kaip padarėt prie išlei

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

Liuosuotojas , 
Vidurių kurį /‘I 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- /j 

JAUSIT TIK MĖTŲ
&

ISTORIJOS mėgėjai ras sau šioje apysakoje puikios medegos apie 
garsius viduramžius, kuomet Lietuviai vaidino žymią rolę kovose 

prieš krikščionis užgrobikus ir Mongolus, kurie į Europą veržėsi;-apie 
Europos vakarų ritierių 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.

Babies Love It

TTŽS1RAŠYKIT “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.

“D I R V A” '
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

į Tel- CHerry 2370 I
| P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- į 
X land Universitete, darbuojas su X 
T Teisių Ofisu advokato j
* Anderson & Marriott * 
| 308 Engineers Bldg. |

kur su visais teisių reikalais -i- 
j; Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
If. Rusa: draugai kreipdamiesi tu- X

rėš teisingų patarnavimų. j-

nus širdgėlos netekus Augutės. Bet kaip 
tą tarpų perbuvo Katrė?

Ta mergaitė ' tapo nesukalbama ir 
blaškėsi tai iš savo namų tai atgal į dėdės 
pilį, ir niekur ramybės . nerado. Jeigu ir 
Imtų galėjus gyvent tuščiomis gražiomis 
svajonėmis apie Konradų, tai visgi tikre
nybė kokia/jos laukė parenkant Leopoldui 
jų graužė ir nedavė ramumo.

Kada Konradas gryžo į salų jis labiau
sia dairėsi Katrės. Bet ji buvo išvykus Į 
savo namus ir tų pat dienų pamatyt nega
lėjo.

(Bus daugiau)

“Kryžeivio”
PRENUMERATORIAI

Prenumeratos -už “Kry 
žeivį” tik plaukia ir plau
kia. Tas parodo kad musų 
Lietuviai dar mėgsta skai
tymą ir geras knygas. 'Vis 
nauji ir nauji vardai ateina 
su pinigais už “Kryžeivi” ir 
už kitas knygas, štai vėl 
pluoštas naujų prenumera
torių :
. Juozas Karvelis, iš Ches
ter, Pa., rašo: Siunčiu $3, 
iš jų už $1 užrašykit man 
“Kryžeivį” ir $2 už “Žmo
nijos Istorijų”. ,

M. S. Matulionienė, iš Ra
cine, Wis., rašo: Prisiun- 
čiu $1 už knygų “Kryžei
vis”, kuomet bus gatava 
meldžiu ir mane neaplenk
ti.

A. J. Žvirblis, Barberton, 
O., rašo: Siunčiu $1, malo
nėkit prisiųst “Kryžeivį” 
kai tik išeis iš spaudos.

Juozas Zlatkus, iš Tay- 
lorton; Sask., Canada, rašo: 
Siunčiu $2, iš jų $1 už kny
gą “Kryžeivis”, 35c už kny
gelę pasimokyti Angliškai, 
o likusieji už knygų per
siuntimų.

Jurgis Mačys, vietinis, 
dar nėra metai kaip atvy
kęs iš Lietuvos, užrašė ap
darytų “Kryžeivį” į Lietu
vą ir kitų knygų užsirašė 
sau, užsimokėdamas $2.50.

Julė Čigaitė, vietinė, tik 
šią vasarų atvykus iš Lie
tuvos, užsirašė “Kryžeivį” 
užsimokėdama $1.

Iz. Samas, vietinis, užsi
mokėjo $2 už “Dirvų” ir $1 
už “Kryžeivį”. Sako jo šon
kaulis mėgsta skaityti kny
gas.

Ant. Pielikis, vietinis, ge
ras sporto mėgėjas ir kar
žygiškų raštų skaitytojas, 
užsimokėjo $1 už “Dirvų” 
ir $1 už “Kryžeivį”.,
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KELIAUJANT PO 
| LIETUVĄ j

Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adm. 2
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Rugsėjo 28 d. Einam Į 
Valstybės Operą, ant atida
rymo šio rudens sezono — 
laukiau beveik visą mėnesi 
norėdamas pamatyti musu 
operą ir savus artistus dai
nuojant. Šymet operos ati
darymas užsitęsė beveik vi
są mėnesj laiko, nes vasa
rą daryta didelis remontas, 
beveik visą teatrą pertaisė: 
naujas scenerijas dėjo, visą 
vidų naujai .išmaliavojo.

Tai buvo opera ‘Džiokon- 
da’, kurioje Džiokondos ro
lę dainavo V. Grigaitienė, 
prie jos dalyvavo sekanti 
kiti artistai: J. Venceskai- 
tė, H. Kučinskas, M. Lip- 
čienė, A. Kutkauskas, Ch. 
Šulginas, J. Katelė, A. Dva
rionas, V. Puškorius. Prie 
jų choras, ir baletas. Ope
rą dirigavo M. Bukša.

Opera labi graži, žodžiai 
Lietuviški. Dainininkai vi
si pirmos rūšies, vienas dai
nuoja gerai, antras dar ge
riau, o ypač puikiai skam
bėjo V. Grigaitienės ir M. 
Lipčienės duetai — net aša
ras traukia; klausai ausis 
ištempęs ir vis nori kad jos 
dar daugiau dainuotų, ro
dos klausytum ir klausy
tum. Bet vėl, kai išeina 
vietomis visas choras ir 
kad' užtraukia tai šiur
puliai kūną tik varsto. Tik
rai galima pasakyt kad Lie
tuva turi gražią operą su 
geriausiais dainin inkais. 
Nors laukiau visą mėnesį 
operą pamatyti, bet tas už
trukimas buvo vertas, likau 
labai patenkintas. Maniau 
net atidėt gryžimą dar po
rai savaičių ir daugiau ope
rų pamatyt, bet nebuvo ga
lima, nes p. Liūtas sako tu
riu važiuoti, vieta užsaky
ta, kitaip negalima. Labai 
norėjau išgirst Kiprą Pet
rauską, kuris dabar Brazi
lijoje, ir mums Amerikie
čiams žinomą Marijoną Ra
kauskaitę, bet nebuvo man 
lemta juos dainuojant gir
dėti.

Man buvo gera proga ap
silankyti operose, nes mano 
brolis Jonas balete šoka.

Rugsėjo 29 d. Nuėjau vėl 
į Valstybės Teatrą, nes bu
vo Dramos skyriaus sezo
no atidarymas, ir kiek ma
čiau tai suvaidinta labai ge
rai ir labai patiko. Staty
ta scenoje “Lietuvos Pra

eitis”. Scenerijos veikalui 
puikiai pritaikytos, ir ar
tistai visi specialistai. Bet 
publikos į dramos sezono 
atidarymą atsilankė ne
daug. Paveizdan, ant ope
ros, mudu su Amerikiečiu 
dainininku Kriaučiunu nu
ėjom pirkt bilietų 12 valan
dą dieną, bet jau buvo visi 
išpirkti. Musų laimė kad 
mano brolis gavo del musų 
taip čia vadinamas “kon
tramarkes”, veltui inėjimo 
bilietus, o kitaip tai būtu
me likę lauke operos klau
sytis. O dramos vakare, 
nors teatras nedidelis, bu
vo daug sėdynių tuščių. Ir 
čia, kaip matyt, publika ne
patraukiama dramomis. Ką 
norėti kad mums Ameriko
je su “teatrais” nesiseka.

Rugsėjo 30 d. Sutikau J. 
Olšauską, vieną iš “Dzim- 
dzių”, kuris buvo parvažia
vęs šią vasarą Lietuvon, ir 
mokytoją Žygelį, kuris irgi 
Amerikiečiams žinomas. Jis 
dar man dovanojo tris gra
žias knygas kelionėje pasi
skaityti, o po pietų 2 valan
dą apleidom Kauną. Išva
žiavom abu su A. Muraus
ku į Berliną.

Sudiev Lietuva!
Per Lietuvą ir paskui 

Vokiečių žemėmis važiuo
jant, visu keliu iki Berlino 
matėsi laukai gryni1, suva
lyti, tik visur bulvės kasa
ma ir javai kuliama.

Spalių 1 d. 7 valandą iš 
ryto įvažiavom į Berliną. 
Paklausėm kada traukinis 
eina į Paryžių, pasakė kad 
4 vai. po pietų. Tai mes 
turėjom Berline devynias 

(valandas laiko. Traukiny- 
Į je sutikom dar vieną Lietu- 
jvį studentą važiuojant į 
Į Paryžių mokytis, jis lanko 
universitetą. Jis mums Ber
line buvo didelė pagalba, 
mes nemokam (Vokiškai ir 
nieko negalim susiklaust, o 
tas studentas kalba gerai 
Vokiškai ir Francuziškai, 
tai su juo galėjom dikčiai 
per devynias valandas ma- 

jtyt.
4 vai. atvykom vėl į sto

tį, dar užvalgėm Vokiškų 
dešrų ir išvažiavom į Pary
žių. Inėję į vagoną per
ėjom visus vagonus jieško- 
dami vietos gaut atsisėst, 
bet per 20 vagonų perkrėtę 
niekur negavom tuščios vie-

teles, ir taip stati važiavom 
ištisas penkias valandas.

Traukinis labai greitas, 
lekia kad net' viskas mar
guoja, o mes trys stovim 
susiraukę, nes be prisėdimo 
tiek kelio važiuot tai ne juo
kas. Traukinis buvo tarp
tautinis ekspresas, eina iš 
Varšavos Į Paryžių, ir ja
me važiavo tiek daug taip 
vadinamų “grinorių” kad 
vagonai buvo kai silkių bač
kos užkimšti.

Mat, rudens laiku labai 
daug gryžta Amerikiečių, 
šalip vietinių keleivių, tai
gi ant didžiųjų linijų trau
kiniai užgrūsti1 žmonėmis.

(Vokiečiai pagaliau pra
dėjo kelti lermą kad nėra 
kur sėstis tai už 5 valandų 
vėliau prikabino dar šešis 
vagonus, taigi pasidarė bis- 
kį liuosiau, gavom kur atsi
sėst, nes kojos buvo belink
stančius nuo stovėjimo.

Spalių 2 d. 7 vai. ryto 
pasiekėm Paryžių, bet bu
vom jau dvi dienas ir nak
tis nemigę, nes traukiniuo
se nebuvo nei kur sėstis, 
nekalbant apie atsi'gulimą, 
o miegamo vagono nega
vom iš Berlino. Jeigu bu-] 
tume miegamą ėmę išva
žiuojant iš Kauno tai gal 
bu tume turėję visą kelią ir 
pamiegoti. Bet iš Berlino 
jau nebuvo galima gauti, 
todėl su didžiausiu nekan
trumu troškom pasiekt Pa
ryžių, bet ne pats Paryžius 
rūpėjo, bet žinojom kad ten 
tikrai rasim kur atsigult, 
taip buvom privargę per tas 
dvi dienas keliavimo.

Kaip tik pribuvom į Pa
ryžių tuoj vykom į

ir ėjom gult. Gulėjom ne
ilgiausia, nuo 7 iki 1 valan
dai, nes tik vieną dieną tu
rėjom laiko būti Paryžiuje. 
Taigi pavalgę pietus išva
žiavom apžiūrėt tą garsų 
miestą. Sėdom į taki ir ga
bena mus po gražiausias 
vietas. Atvažiavom pas tą 
aukščiausi pasaulyje stul
pą arba Eifelio bokštą, no
rėjom keltis viršun, bet jau 
buvo pervėlus laikas, kel
tuvas vaikščioja tik iki 6 
valandai, o mes atvažiavom 
po šešių. Kitas dalykas, aš 
gal bučiau į pat viršų ir ne
važiavęs, nes tokioje aukš-| 
tybėje ir tyrame ore dari 
gali blogai pasidaryt. Ten 
ir gana drąsių žmonių už
važiavę apalpsta. Bet, jei 
keltuvas butų vaikščiojęs, 
gal su Antanu Murausku, 
vienas kitą pasidrąsinę, bū
tume ir pasikėlę Į viršų.

Ir taip į tą milžinišką 
vieno plieno budavonę žiū
rint reikia stebėtis. Pro 
jo apačią eina platus bulva
ras, o pats bokštas stovi ant 
keturių papėdžių, ir iškyla 
Į padangę lyg koks milži
nas, nieko aukštesnio nete
ko matyti. Žiūrėjom kokį 
pusvalandį iš visų pusių ir 
rodos dar galėtum žiūrėti. 
Visas bokštas yra kiauras, 
išpintas iš plieno visokiau
siomis kryžiavonėmis, o per 
vidurį eina į viršų trimis 
pamainomis keltuvai, vie
nas neveža iš pat apačios į 
viršų.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c.
hotelįl921 St. Clair, arti E. 9th St.

BALSUOKIT
už

Geo. W. Spooner
COUNCIL

(MIESTO TARYBON)

KETVIRTAME 
DISTRIKTE

Gabus, pasitikėtinas, energingas ir teisingas 

RINKIMAS LAPKRIČIO 5 D.

Akrono Naujienos
Nauji zepelinai. Spalių 30 

Įvyksta ceremonijos apvai
nikavimo pradžios darbo 
didžiausio pasaulyje zepe- 
lino, kurį stato Goodyear- 
Zeppelin kompanija del Su
vienytų Valstijų kariško 
laivyno. Šis naujas diri
žablis yra vienas iš dviejų
pavestų šiai kompanijai pa
dirbdinti. Kadangi tai bus 
pirmutinis zepelinas pada
rytas šioje šalyje, suruošta 
tam didelės iškilmės. Iškil
mėms susirinks desėtkai 
tūkstančių žmonių. Pribu- 
na dabartinis kariškas ze
pelinas “Los Angeles” ir ki
ti žymesni lėktuvai.

Kuomet bus gatavi, zepe
linai ZRS-4 ir ZRS-5' bus 
didžiausi kokie kada buvo 
pabudavoti, turės 6,500,000 
kubiškų pėdų įtalpos, kuo
met “Graf Zeppėlin” yra 
tik 3,700,000 ku'b. pėdų Įtal
pos, o “Los Angeles” 2,500.- 
000 įtalpos. Naujieji zepeli
nai bus 785 pėdų ilgio ir 
146 pėdų aukščio.

Hangarai zepelinams su
talpinti jau visai baigiami. 
Tas budinkas yra didžiau
sias pasaulyje kokis yra, 
neturintis viduje jokių ram
sčių viršui laikyti.

Hangaro durys atsidarys 
išsikeldamos į aukštą, kaip 
apelsino žievė išsiskėsda- 
mos. Tos durys yra net 
600 tonų sunkumo kiekvie
na. Ceremonijos prasidės 
su tų sunkių durų atidary
mu.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”

įpinimui. šie zepelinai bus 
naudojami vežiojimui pa- 
sažieriū.

Tveria Pasažierinę Zeppe- 
, linų Kompaniją

Tapo inkorporuota Inter
national Transport kompa
nija, kurios tikslas bus, su
tuokus į krūvą bankierius. 
vietinę Goodyear kompani
ją ir zeppelinų budavotojus 
sudaryti kapitalą įsteigi-

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

Štai komedija

| SERGANTI ŽMONES f
Ž KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 
* DYKAI AJPIE SAVO NEGEROVES. J

Dr. Smedley, garsus Specialistas X 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- T 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių £ 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, X 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii-
gų ir kitokių su tuo bendrų. J.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4* 
ir kitais budais yra beskausmis ir T 
tokis tikras kad negalima padaryti J
I\iaiUUO UI JU0U AX1C»L*- i
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja. -Į-

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

į Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- f 
T sos ligos yra išgydomos. _ T
X Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot J. 

būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. -f
Z Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- S 
? silpnintus kūno organus. _ -į
T Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. J 
1 DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
j 10406 Euclid Ave. Kampu E. 105th St. Cleveland Ž 
-j- Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. T 
£ NedSIdieniaii nuo 10 iki 1.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALBKI PERKRAUSTYTOJAI

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

mui reguliarės pasažierių 
vežiojimo linijos per Atlan- 
tiką su naujais zeppelinais, 
kuriuos pradėtų budavoti 
Akrone. ■ Tam tikslui rei
kia tik pinigų ir sumany- 

I m as bus atsiektas. Kad ga
lima zeppelinais keliauti ir 
daug greičiau negu laivais 

I parodė pastara “Grafo Zep- 
pelino” kelionė aplink pa
saulį.

Dar du zepelinai. Akro
ne bus budavojama dar du 
zepelinai, po 1,500,000 ka

lbiškų pėdų gazo įtalpos, ir 
tuoj bus pradėta budavoti 
naujas hangaras jų šutai-

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

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

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

BALSUOKIT
uz

l| Julius M. Kovachy
Į JUDGE

ANT TEISĖJO

Buvęs Vyriausias Prosekutorius — Teisingas 
ir Gabus Žmogus.

RINKIMAS LAPKRIČIO 5 D.

KOVACHY CAMPAIGN COMMITTEE
| Perry A. Frey, Chairman

Nusineškit šitą į Balsavimo 
Budelę

MUNICIPAL 
JUDGESHIP TICKET

ĮM Pažymėki! kryžiuką (X- ties vardu kan- 
|h didatų už kuriuos reikia balsuoti šešių me- 
Bj tų terminui.

J Į X Į JOHN J. BUŠHER =
H = X | LEWIS DRUCKER =
■ = X j THOMAS E. GREENE = 
K H X | MARTIN L. SWEENElf 
i 5 VIRGIL J. TERRELL =

| jj Rekomenduojami per

U The Cleveland Bar Association

■ HARRISON B. McGRAW, President

A. V. ABERNETHY, Secretary 
CAMPAIGN COMMITTEE

ėjus J
The Cleveland Bar Association ■ 

deda pastangas palaikyti Miesto ■ 
Teismą (Municipal Court) vieta E 
kurioje kiekvienas vyras ir mote- ■ 
ris, nežiūrint rasės, spalvos ar re- ||j 
ligijos, privalo gauti teisingą ir pri- ■ 
deramą patarnavimą.

Tas galima padaryti tiktai bal- H 
šuo jant už penkis kandidatus ku- ■ 
rie gavo didžiausį skaičių balsų B 
per nominacijos 2000 advokatų ■ 
Cuyahoga Apskrityje. Mes para- ■ 
giname juos išrinkti.

The Cleveland Bar Association ■

Blanche Hollander 
Frank J. Lausche 
John J. Prince

WM. L. DAVID, Chairman
WM. J. McDERMOTT, Campaign Manager

WM. L. DAVID, Chairman Campaign
Committee

SPECIAL COMMITTEE
Ralph Stickle, Chairman,

Otto J. Batunek, 
Louis R. Lanza 
Walter T. Matia,

ElMIilIiiilIlIilili
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$ IŠ LIETUVOS ®
LIETUVOS' MOTERYS

VALDININKĖS

STATOMA DIDELĖ 
ELEKTROS GAMYKLA 

PETRAŠUNUOSE
Lietuvos rajoninių elek

tros stočių akcinė bendrovė 
stato dielę elektros gamini
mo stotį. Nukasė Petrašu- 
nuose prie Nemuno aukš
tą smėlio krantą, išlygino 
žemę, ir jau stato didėlius 
geležies ir betono (cemen
to) budinkhs.

Jau pastatytas dirbtuvės 
mašinų remontui vieno au
kšto budinkas. Baigiamas 
statyti elektros srovės skir
stomąją! lentai trijų aukš
tų budinkas. Taip pat jau 
daugiau kaip įpusėjus sta
tyba svarbiausio budinto 
su skyriais transformato
rių patalpoms, mašinų sa
lei ir katilinei. Statyba bū
tinai norima baigti dar šy- 
met, kad galima butų dar 
šymet. pradėti ir vidujini 
elektros gamyklos įrengi
mą.

Be to, dabar jau baigia
mas kasti gilus perkasas į 
Nemuną ir dirbamas tame 
perkase betoninis vanden
traukis gamyklos katilinei. 
Vandenį katilams ims tie
siog iš Nemuno dviem dide
liais vamzdžiais. Trečias 
vamzdis viršum tų dviejų 
bus šiltam vandeniui iš ka
tilinės leisti, kad žiemą Ne
muno , vanduo ties gamyk
los vandentraukiu neužšal
tų.

Nauja elektros stotis sta
toma Petrašunuųsp ^todpt 
kad butų galima ją kūrenti 
durpėmis, vadinasi, vietos 
kuro medega, ir toje vieto
je kad butų arti prie dviejų 
kebų — geležinkelio it Ne
muno, ir tarp dviejų dide
lių durpynų — Palemono ir 
Ežerėčio.

Jau dabar baigiama ties
ti plataus geležinkelio šaka 
iš gamyklos į valstybinio 
geležinkelio liniją ir į Pet- 
rašunų durpyną.

Prie šios visos statybos 
dirba 200 darbininkų, ku
rių dauguma čia pat bara
kuose ir gyvena. Pačios 
elektros stoties darbininkų 
gyvenimui jau yra pastaty
ti dveji gražus namai.

Šios stoties gaminama 
elektros srovė bus teikiama 
dviem svarbiausiom .lini
jom: 1) per Palemoną, Pa
žaislį, Karmėlavą į Jonavą 
ir kitur, ir 2) per Nemuną 
į Garliavą, Prienus ir ki
tur. Naują elektros gamy
klą manoma, surišti per ka
belį su Kauno miesto elek-

ŠIURPULINGA DRAMA
Jurbarko vals., Kuturių 

kaime, Spalių 8 d. naktį 
įvyko baisi šeimyniška tra-i 
gėdija.

Kazys Kučinas, apie' 26 
m. amžiaus, revolverio šū
viais nužudė savo motiną 
ir du broliu’s, Praną ir Juo
zą. Tai padaręs, likusiu 
paskutiniu šoviniu pats nu
sišovė.

Šios žudys tės priežastis 
neaiški, bet policija manan
ti kad Kazys Kučiunas ker 
šijęs už padalinimą ūkio, 
nes /buvęs labai nuskriaus
tas. “L.A.”

PASTABĄ
Per neapsižiūrėjimą, per

eitame numeryje tilpęs P. 
Kriukelio aprašymas apie 
Salus buvo sumaišytas, to
dėl tas pats straipsnis tilps 
sekančiame numeryje pil
noje tvarkoje. Red.

MAŠINA SUDRASKĖ 
MERGAITĘ’

Grinkiškio v., Kėdainių 
ap., Budų kaime pas ūki
ninką buvo mašina kuliami 
javai, Kristina Belevičiu- 
tė", 13 metų;.mergaitė, šį tą 
padėdama vaikštinėjo apie 
mašiną. Užlipus ant maši
nos. staiga paslydo ir įkrito 
į kultuvus, kurie mergaitę 
iki juosmens sutruškino.

Išimta iš kultuvų be są
monės, nelaiminga mirė po. 
kelių valandų. ' “L.A.”

-T& AUŠINTŲ- ■EKSPOR
TAS

Per šių metų pirmą pus
meti iš Lietuvos išvežta 
23,414,000 kiaušinių. Už 
juos gauta 5,147,000 litų.

Pernai per tą laikotarpį 
-išvežta 30,868,000 kiaušinių 
už < 5,739,000 litų. Tuo bil
du šymet kiaušinių išveži
mas suvažėjo su virš septy
niais milijonais. Eksporto 
rinką, kaip ir pernai, suda-i 
re Anglija ir Vokietija.

Kiaušinių eksporto su- 
j mažėjimas aiškinama per- 
i nykščiu nederlium šiaurės 
I Lietuvoje ir labai šalta žie- 
|ma — per speigus ten išša; 
ilo daug vištų. “L.A.”

Moterys pasirodo^ 
rimtesnės

Jau 25 nuošimtis arba, ri
ta dalis valdininkų tarpe 
yra moterys, bet kiekvieni 
metai jų tilės auga.

Pradžioje Lietuvos ne
priklausomybės Įsikūrimo 
moterų valdininkių buvo 5 
nuošimtis ir tai tik užim-1 
davo prastesnes vietas — I 
daugiausia buvo valsčių, 
savivaldybių Įmygu regis
tratorės ir telefonistes. Da
bar paštuose didelė dalis 
moterų, viršininkų pagelbi-i 
ninkės, piniginių ir apdrau
stų skyrių vedėjos daugiau
sia moterys.

Po naujų metų, Teisin
gumo ministerija paskyrė 
keletą Lietuvos universite
tą baigusių moterų teisinin
kių taikos teisėjais. Kai 
kur šį nųotikį žmonės pa
sitiko su pašaipa: “Durnos| 
bobos užvaldys Lietuvą”.

Tikriau į dalyką žiūrint 
šį nuotikį reikia tik svei
kinti ir džiaugtis. Teismas 
yra svarbi įstaiga,, joje turį 
sėdėti žmogus geras širdies 
ir teisingas. O- moterys 
kaip tik šių gamtos dovanų 
daugiausia ir turi.

Jau pastebėta kad mote
rys mėgsta bylą iš pat ma
žiausios pradžios išklausi
nėti, atsižvelgia į žmogaus 
nusikaltimo aplinkybes. Pa
vesti joms prižiūrėti kalėji
mai esti teisingiau užlaiko
mi, esti švaresni ir kaliniai 
geriau,, maitinami. Vyrų 
valdininkų ., tarpe randasi 
išgamų, sukčių, kyšininkų, 
kurie Jie vieną milijoną li
tų praūžė, o moterų tarpe 
tokių nuotikių nebuvo.

Valdininkių blogosios 
pusės

“Kur angelės eina ten ir 
velnias seka”, priežodis sa
ko. Tarp kilnių ir gražių 
idėjų moterys turi ir blogų. 
Peiktiniausia tai kad musų 
sesutės valdininkės perdaug 
nutolsta nuo Lietuviškumo 
ir prie to išsižada motiniš
kų pareigų. Perdaug rū
bus, veidą ir plaukus “šel- 
mavoja” — seka Europie
čių miestiečių madas: ran
kos iki pečių plikos; kaklas, 
ir krūtinė tiek neuždengta

kad net mažai joms pasi
lenkus priešais stovinčiam 
nejauku darosi; sijonėliai 
taip trumpukai kad poniai 
valdininkei pro šalį praėjus 
publika turi juokų revoliu
ciją; plaukai nukirpti, vei
das pudra išteptas, išrau
donuotas. Rimtas vyras pa
matęs tokią valdininkę jau
čia matąs komunistų komi
saro žmoną.

Kur ne kur, bet valdiško
se vietose užimančios bent 
žymesnes vietas moterys 
turėtų rodyti savo išdidu
mą, kilnumą, o ne papras
tos kabareto moteriškės iš
našą. Prie gražios sielos 
turi būti ir kūnas užlaiko
mas prideramai, švariai. Į 
tai man rodos aukštesnėj! 
valdžia turėtų Įsikišti.

Antra yra tai kad valdi
ninkės atsisako motiniškų 
pareigų ir vedusios perdaug 
praktikuoja gimdymo kon
troliavimą. Jeigu pertek
liuje gyvenanti žmonės ne- 
auklės vaikų tai kaip auk
lėti kaimiečiui?

Petras Kriukelis.

Neužmirškit saviškiu Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki t jiems “Dirvą”.

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hyėieną, 
patyrus slaugė pasakei 1

“Vienas iš svarbiausiu 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normalį manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštų kelios dienos pir
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol. ;

tros stotimi ir su Tilmanso 
elektros gamykla Kaune, 
kad galėtų visos trys sto
tys reikalui esant viena ki
tai padėti. “L.A.”

HAS
MADE GOOD with

millions!

Same Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
USEDIHv<i^?=OF POUNDS 

BY our coyE8NMEWT

Del gero derliaus šią va
sarą, Kauno miesto valdy
ba sušaukė Kauno duonke
pius pasitarti ir pareikala
vo kad jie atpigintų baltą 
ir juodą duoną. Jie laikė
si dar' senos kairios, kuri iš 
pereitos žiemos buvo padi
dinta.

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

AT ALL DRUGGISTS

Nebūk vienas ii milionu 6 
kentėti skausmus šimet! 4

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen- 
kliu tuojaus, šiandienį artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimą ir 

sustingimą iš muskulų ir sąnarių.

Kam kentėti metai iš metu nuo
latinius skausmus, nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų išsitrynimas su Pain-Ex? 
pelleriu su Inkaro vaisbaženkliu 
urnai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re
komendacijos kaip tas faktas, kad 
Pain-Expelleris su Inkaro vaisba
ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60 
metų ir galite užtikti jj praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Tai tūri būti tam priežastis.

Šis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su
tepimą. ir atstato'-tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.
^Skausmai ir gėlimai 'išnyksta 

kaip magįšku budu; skaudėjimas,

| Kanados |
| Naujienos |

TORONTO, ONT.
Vakaras pavyko. Vietos 

Šv. Jono pašalpinė draugi
ja spalių 19 d. turėjo vaka
rą, kuris gerai pavyko. Sta
tyta veikalas, kuris pasisę-

j Buvo statyta kaffdidataf jų ’bus parduota“ už’Roltius 
j į draugijos, „valdybą 1930 $80,000,000.. ■ ;
' metams; pastatyta beveik] 
visi nauji kandidatai, i'š se
nų komunistų diktatorių 

| gal koks vienas teapsiliks 
kitam metui. Naujieji kan
didatai, nors komunistų dų- 
don pučia, bet gal bus jų 
diktatūra švelnesnė. Ką ge
ro jie padarys pamatysim 
kitą metą. T. Ž.

Per..metą laiko iki Rug
pjūčio 31 d., degtinės‘paga
minta 18,016,830 galionai, 
6,500,000 galionų daugiau 
negu per metus pirm to.

Alaus tuo pat laiku pa
gaminta 62,000,000 galionų. 

[ Tai yra 4,000,000 galionų 
j daugiau negu metai pir- 
I miau.

kė vidutiniškai, lošėjai sa,7o 
dalis atliko gražiai. Pub
likai labai patiko J. Ramoš
kos dainavimas, “Atsimini
mai”. Labai girtina kad 
prisideda prie vakarų ren
gimo ir čia gimusis Lietu
vių jaunimas. Dvi mergai
tės, M. Jurčiutė ir V. Be- 
pirštaitė vaidino dar pirmą 
kartą, bet gana gerai atli
ko .savo roles..

Pastebėtina tik vieno ar
tisto klaida, kuris dekla
mavo revoliucinių minčių 
eiles, nors pats .yra karštas 
katalikas. Gal pats nesu
prato ką darė ar norėjo pa
taikant raudonukams.

Publikos buvo pilna salė 
ir pavyzdingai užsilaikė. 
Atsirado du draugai su Šar
kio spėkomis ir norėjo sa
lėj parodyti rungtynes, bet 
tvarkos vedėjai gražiai iš
prašė “drutuolius” laukan 
faituotįs, ką jie ir padarė: 
gatvėje vienas kitam ant
ausius apsiskaldė.

Sūnų ir Dukterų draugi
ja Spalių 20 d-, turėjo savo, 
susirinkimą, kur daug ko 
svarstyta ir tarta. Dauge
lis narių jau suspenduota, 
vieni del užvilktų mokes
nių, kitLsulyg^ęųmnįptijnės. 
diktatūros-. Jeigu jiems ku
ris narys nepatinka jie- tuoj 
jį suspenduoja. Šiame su
sirinkime tačiau tokiems 
nariams, nenorintiems len
kti galvą prieš komunistus, 
atsišaukus į susirinkimą, 
visi tapo atgrąžinti į pilna
teisius narius.

Degtinės prekybą. Per
eitą metą Ontario valstijos į 
svaiginančių- gėrimų 'tavy-i 
ba pardavė $50,000,00.0 ver-l 
tės gėrimų.

Valdžiai įvedus alkoholi
nių gėrimų kontrolę, vie
ton pirmiau buvusios, pro-J 
hibicijosįi Kanadoj -nyksta 
■slapta alkoholio; prekyba, ir- 
valdžia turi daugiau pelno.

Šiais metais alkoholinių 
gėrimų gamyba padidėjo ir |

jj P. Mtiliolis 
IĮ Pirkimo - pardavimo namų 

ir lotų ir Generalis Apd-rau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip .pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 Į 24 valan- 

j das laiko, įkainavimas ne- 
j kąįnųojh, nieko. Šiais rei- 

S kalais prašome; kreiptis 
Į 130.6 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.

A. S. BARTKUSį 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas X 

Fotografas |♦ 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES t 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X

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

no paprastai traukiamų fotografijų. X 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. X 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- ¥ 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- Ij, 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- -5* 

tografijas visokių kitų traukimų. T

1197 E. 79th St. Cleveland * 
“Studija su dviem parodos langais” Ž 
— Telefonas Randolph 3535 — į

^I*^^ ,̂^»*^*F4,4**F*I*****i**sM5,‘2**J»»3»*2»^5»^»*j»«-l-»«;-»^«4»^»*j****.' ,*t**,^****^,*J*%'*,'*',,5*v^**i**J**F"***«****4*,!*^**T-*5,’5

Jeigu nori žinot- ką tavo sapnas reiškia tai skaityk

OIBIJI SAPNININKĄ S
, f J > -i. J»-» , ' i V i I ‘J£.- ‘f. TV, Kuris ką tik išėjo is spaudos su Šimtais Gražią

Paveikslų ir Pasiskaitymų.
Kaina su prisiuntimu, gražiuose popierių1 apdaruose ■

tik $1.09. Kreipkitės

Amerikos Lietuvio Knygynas
14 VERNON ST. WORCESTER, MASS.

Didele knyga 620 Puslapių

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

nušalimas ir sustingimas- tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius, musku
lus ir sąnarius. Tikrai jiš atneša 
žmogui atnaujintų jėgų-'ir jaunu-, 
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui. •

Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bile vaistinėje’ mieste, 
atidarys jums naują vaizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir ‘virpančių 
skausmų!

Pasarga: Akyvaizdoje didelio 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje. daugelis pavyduolių par
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka- I 
ras butų ant bdnkos, kuomet per
kate Pain-Expellerį. Nepasiten-! 
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi-' 
suomet reikalaukite Pain-Expel-1 
Lerip, s Apgn—No. 89 A į

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose 
be viršelių visai neva — ir kainą, tokia menkute kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos..', A ’■ .

“ŽMONIJOS ISTORIJĄ” leista prenumeratos keliu trys riįėĮiai 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” tikrai kainą yra $4,00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą i kur tik kas norės.

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

"DIRVA”
6820 Superior Avenue . Cleveland,, Ohio
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MAROTTOS IMTYNĖS

Clevelande per pirmąs 40 
šių metų savaičių mirė 1,200 
žmonių daugiau negu pernai.

Ant Euclid avė. ir E. 24 st. 
bus statoma 22 aukštų budin- 
kas už $2,300,000.

Kalėdų Dovanos

Mass Mitingas Dr. Vinco Kudirkos 
Dr-jos Sukaktuvės

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje — 
pasiuskit jiems per “Dirvos” Agen- 

_ i turą keletą desėtkų litu Kalėdoms, 
įvyksta Marottos suruoštos im-| -—-——— --------- ------- -----------

Šio ketvirtadienio vakare, 31 
d. Spaliu, miesto auditorijoje

numerio ne- 
kitų vardų, 
kitokia nu- 
rašyt nuo

Už KĄ BALSUOTI
Ateinanti antradienį, Lapkri

čio 5 d., atsibuna rinkimai mie
sto valdybos ir teisėjų, taipgi 
balsavimas nekuriu naujų tak
sų.

Miestas padalintas j keturis 
distriktus, juose gyvenantieji 
Lietuviai nusineškit j balsavi
mo budelę išsikirpę sekančius 
kandidatų vardus ir balsuokit, 
padėdami prie jų vardo nume
rius: 1, 2, 3, ir tt. Pirmą nu
merį prie jums geriausia patin
kamo. Tokio pat 
galima rašyt prie 
kožnam turi būti 
meris, ir nereikia
viršaus pirmą numerį, bet bile 
kur, kur stoyi jums žinomas 
kandidatas. Numeris penktas 
gali būti viršuje, 1 apačioj, 
ba kur išpuls.

Pirmame Distrikte
Mrs. Margaret Dreier 
Conrad Krueck, 
W. B. McDiarmid, 
Sam B. Mitchell, dabartinis, 
P. F. Rieder, dabartinis, 
Joseph Trinastic.

Antrame Distrikte
Anthony ,B. Ejbl,
Lody Hum],
William. J. Kennedy, dabart., 
Louis Petrash, dabartinis, 
Emil Robechek.

Trečiame Distrikte 
Charles Cavano,
E. J. Gregg, dabartinis, 
James J. McGinty, dabart., 
George Mahlam,
John L. Mihelich, dabart., 
James A. Owen.

Ketvirtame Distrikte
Ernest J. Bohn, 
George W. Furth, 
William H. Gillie, 
John D. Marshall, dabart., 
Susan Rebhan, 
John, M. Sulzmann, dabrt., 
Lockwood Thompson. 
Rinksis išviso 25 atstovai.

Atminkit visi, šio penkta
dienio vakare Lietuvių salėje 
įvyksta svarbus masinis su
sirinkimas, , kurį rengia Lie
tuvių Darželio komitetas su 
tikslu supažindinti Lietuvius 
su ateinančiais rinkimais ir 
kitais darbais musų viešame 
gyvenime. Per Darželio, ko
mitetą. mes atkreipiame j sa
ve visų miesto viršininkų ati
dą, ir taip dirbdami toliau at
sieksime ne tik Darželį, bet 
ir įstatysime į valdiškas vie
tas tinkamus Lietuvius.; Ga
na kad mus kiti valdytų.

Dalyvaukit šiame masmi- 
tinge visi kuoskaitlingiausia.

Šį sekmadienį Lietuvių salėj Į tynęs, kuriose dalyvauja Stan-I 
l suruošta iškilmingas. p’aminėji-Į ley Stasiak su Rogaskiu, Joe 
Imas Dr. V. Kudirkos Draugijos i Malcewiez su Jack Sherry, ir
-- Jacobson su’ Holcomb.

ar-
John L. Mihelich

Lietuviams žinomas advoka
tas, John L. Mihelich, dabarti
nis miesto tarybos narys, vėl 
stato kandidatūrą į tą vietą iš 
Trečio Distrikto ir prašo savo 
draugų Lietuvių paremti jį pa
statant prie jo vardo numerį 1, 
laike balsavimų Lapkričio 5 d.

Jis yra vienas iš visų tautų 
remiamų kandidatų, pats yra 
ateivių tėvų sūnūs.

Collinwood Lietuvių naujos 
parapijos laikinis komitetas 
išreiškia viešą padėką progra
mo artistams kurie taip gra
žiai publiką užbovijo parapijos 
parengtame vakare Spalių 20 
d. Lietuvių salėje, ir dėkoja 
Clevelando publikai už skaitlin
gą atsilankymą. Iš to
parapijai liko gražaus pelno.

Naujos parapijos 
“Musų Motinos Neperstojančios 
Pagalbos.’.

vakaro

vardas:

Lietuvių Moterų Ratelis tu
rės linksmą šeimynišką vaka
rėlį šeštadienio ‘ vakare pas Lu- 
koševičius-žiurius North Olm
stead, Ohio. Tai bus vadina
ma “Hallowe’en party”.

Darželio Komiteto vakarienė. 
Pirmadienį, Wohl’s restauran- 
te buvo suruošta Lietuvių Dar
želio komitetui vakarienė, kur 
dalyvavo apie 30 svečių, drau
gijų atstovų. Programą vedė 
adv. P. V. česnulis, Darželio 
komiteto pirmininkas. 
Mr. 
keli 
bą.

Bur j
Jis pargabenamas i Clė-

am-

Kalbėjo 
Wolfram ir Mrs. Zwick ir 
kandidatai į miesto tary-

Graži 
Spalių 
Klubo 
gišką 
tienės 
gerus

draugiška vakarienė.
i d. Lietuvių Moterų 

narės turėjo gražią drau- 
vakarienę Onos Pečkai- 

turėjo 
vaišes.

Mirė Senatorius Burton. Wa
shingtone mirė Senatorius 
ton. 
valandą laidotuvėms.

Burton buvo 75 metų 
šiauš ir per virš 50 metų dirbo 
viešuose darbuose, kaipo moky
tojas,

Jis 
miręs 
ijoj. 

kirtas 
mirė trys mėnesiai atgal. Bur
ton buvo išrinktas 1928 metais 
Locher ir Burton gyveno visai 
kaimynystėje Clevelande.

paskui politikierius.
yra trečias senatorius 
trumpu laiku Ohio vals- 
Jo terminą baigti pas- 
Locher, Clevelandietis,

namuose. Visos 
laikus ir gražias

vienoje 
karvių

Cuyahoga Heights, 
pieno ukeje sudegė 30 
ir penki arkliai.1

Jau Laikas Rinktis 
KALĖDŲ DOVANAS
Iškalno liuosiau galimą, išsirinkti 

sau tinkamas dovanėles ir įpjauti 
raides, kas padaroma dovanai. Už
laikau didelį rinkinį Deimantų, viso
kių žiedų, Wrist Watches, Laikrodė
lių ir Laikrodžių, tikrų Lietuvos Gin
tarų. Didelis rinkinis skėčių, rašo
mu plunksnų, stalinių setų, sidabri
nių indų, visokių stiklų, prosų, ku
riais šiluma nustatoma pagal reika
lų. Geriausių skustuvų, ridikulių, 
toilėt setų, kryželių, rąžančių ir tt. 

išdirbimo laikrodėlius.
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašų:

Nušovė du’ plėšiku. Pirma
dienio naktį, policija kovoj su 
plėšikais nušovė du, kurių pa
šalinimas iš gyvųjų apmažins 
apiplėšimus. Viename susišau
dyme sužeista policijantas.

Septyni kiti plėšikai suimta.

Turtuolis Samuel Mather pa
skyrė $400,000 nuolatiniam fon
dui palaikymui Clevelando Or
kestro. Iš to fondo Orkestras 
turės po $20,000 metinių inei- 
?ų.

U-
t..:
Taisau visokio

kitur. Tėmykit
V. D. Š taupas, Jeweler

6704 Superior Ave.

ATIDAI
CLEVELANDO, AKRONO YOUNG- 
STOWNO ir apielinkės LIETUVIŲ 
Pranešu jog užlaikau krautuvę Siu
vamų mašinų Singer, White, Stan
dard, naujas * ir mažai pavartotas 
Kam reikalinga siuvamos mašinos 
meldžiu kreiptis į mus, užtikrinu 
kad niekur kitur taip pigiai nepirk
sit nežiūrint ar cash ar ant išsimo
kė ji mo.

A. J. Stradis
2880 W. 25th St. Cleveland, Ohio 
Atdara pusdieniais nuo 12 iki 6 va
kare, sekmadieniais 1 iki 4 po pietų 

ai sbhehhI
ADOLPH C. JACUBS

(Adolfas C. Jakubauskas)
Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 

Balzamuotojas.
Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. . —

Telefonas Pennsylvania 1763

•6?-24-Edna- Avenue Clevelaridį" Ohio"

20 metų^ gyvavimo sukaktuvių. 
Per 10 metų gyvuodama, ši 
viena iš didžiųjų musų organi
zacijų daug gero padarė Cleve
lando Lietuviams ir žymiai pri
sidėjo prie parėmi|mo Lietuvos.

Kuomet kitos draugijos ap
silpo, ji pasirodo dar auganti 
nariais ir

Tikima 
dirkinės 
susidės, iš 
bės P. J. žiuris, dainuos Elena 
Grigiutė, Julius Krasnickas, ša
lip jų bus klasiškų šokių dalis, 
šoks L Kairiukščiutė; muzikos 
dalį užpildys F. ir Marijona Ta
mošiūnai, Vaitkevičiai ir Algir
das Šukys. . Programo pradžia 
4:30 po pietų/ Po programo 
bus šokiai.

turtu.
didelės publikos Ku- 
yakare. Programas 
kalbų ir dainų. Kal-

sa-Ohio valstijoje pereitos 
vaitės pabaigoj ir sekmadienį 
orlaivių nelaimėse užmušta 5 
j-patos. Jau prasidės kasdieni
niai užsimušimai su orlaiviais, 
kaip yra su automobiliais.

Big Four gelžkelių 
investino į įvairias 
reikmenis, statybą ir 
mus Clevelando srityje $6,500',- 
000,000.

sąjungą 
gelžkelių 
padidini-

sa-Vis randa žioplų, šios 
vaitės pradžioje Clevelande lan
kėsi su dviem “pamokslais” ko
munistų “misijoniėrius” Senas 
Vincas, .rinkdamas aukas viso
kiems darbininkų vadavimams, 
kąs reiškia alkanos komunistu 
padaužų gaujos užlaikymui, kad 
nereikėtu eiti į dirbtuves dirb
ti. Dalis tų HUkti eis siunti
mui delegatų į ŠLA....seimą, 
nes raudonieji nori užvaldyt 
Susivienijimą, tada bus. dau
giau užtikrinti jų pilvai.

Gaila kad kiti net rimti dar
bininkai tokiems padaužoms 
vo sunkiai uždirbtus centus 
ša,

sa- 
ki-

NAUJI REKORDAI
Skubėkit atsilankyti "Dir

vos” krautuvėje, gavome pui
kiausių naujų rekordų, kokių 
savo gyvenime neturėjom. Tai 
Olšausko su Vanagaičiu duetai, 
taipgi Mahanoyaus Mainerių 
Orkestro įgrajyti su dainomis 
ir muzika. Puikesni už “Lietu
višką Veseilę” ir už kitus pir
miau išleistus rekordus.

Taipgi kas nori gali gauti ir 
“Veseilių”.

PAJIEŠKAU
Marcelės Petravičiūtės, gimus Vi- 

tluklės par., Raseinių ap. Gyveno 
11 Clevelande, apie 7 metai atgal išva

žiavo i New Yorko valstiją. Kas ži
no arba ji pati atsišaukit. (45) 

JURGIS AČIUS
1355 Giddings, Rd. Cleveland, O.LANKĖSI ŠIMKUS

Pereitą šeštadieni “Dirvoje” 
lankėsi imtikas Juozas Šimkus,,cunnn?D datuc oe 
kuris pastaru laiku turėję daug orlU vV L.K Jo A 1 Jrio ZOC 
imtynių Ohio valstijoj. Perei-1 sujaudina žmogaus energiją ir šu
tą savaitę ėmėsi Akrone su- A- i te*'cla sveikatą. 
merikos kariško laivyno šun-! 1246 Superior avė.1
kaus svorio imtiku Bull Camp- į Kiaurai i 1243 Payne aye. arti; E. 12 
bell. Kaip A'krono laikraštis Į ~ 
išsireiškia,. ėmė minutą laiko' 
Šimkui nuskandinti laivyną už-1 
laužimu rankos ir surakinimu] 
kojom, žiūrėtojai buvo nepa-1 
prastai nustebinti. ' —

Šimkus pirmu išėjimu laimė- _ 
jo j 19 minutų. Antrame iš; "" 
ėjime Campbell paguldė Šimkų _ _ .
į šešias minutaš, bet po to, iš- nūs rublis ir išrodys kaip nauji, 
ėjus trečiu sykiu, Šimkus pa-I Pasinaudokit musų 'žema kaina: 
rodė savo smarkumą kai žai- Vvrams
bas, kuo jis yra pramintas, ir Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 iv»Vvn mi ni-i/ion i minilio 1 w . va

laiko. /'J 
mėtoj u. Šimkus yra pasižy
mėjęs paguldymais savo prie
šų į minutą laiko, kas kitiems 
retai sekasi;.

Šimkus turėjo imtynes

KARSTOS IR ŠALTOS

ir surakinimu 
žiūrėtojai buvo nepa-j

■ K. E. YOCHUS

Bar Association 
Kandidatai

Clevelando advokatų draugi
ja iš savo tarpo nominavo pen
kis kandidatus į miesto teisė
jus. Jų vardai yra:

Martin L. Sweeney,
Virgil J. Terrell,
J ohn J. B usher,
Lewis Drucker,
Thos. E: Greene.
Pataria .už j uosį balsuoti — 

yra daugiau kandidatų, bet iš
rinkti , reikią penkis,

Daugelis balsuotojų pralei
džia teisėjų rinkimus, nubalsa
vę už kitus viršininkus, bet tai 
labai prasta praktika, reikia, 
atkrepti dome ir į teisėjus, nes 
tada juos kiti išsirenka sau’ ko
kius nori, ant skriaudos teisin
gų piliečių.

,GEOb W. SPOONER
George <W.-- Spooner, pasižy

mėjęs kriminališku bylų advo
katas, yra republikonų kandi
datas’ į miestd Tarybą ‘išlketvii- 
to distrikto". Jis nėra svetimas 
politikoje. Jis turėjo-vietą mie
sto taryboje 191P-Ą2 metais. 'r

Duokit išvalyt ir išprosyt se-

apsidirbo su priešu į minui ą Kelnės 
,-!1— Taigi Šimkus buvo lai- siutas 

filminis vra nnsiv.v-’

Ak-

j (THEF’FLD)
i LithniiiMi Newspaper i
j pattdffeellj« ClmtaJ /

Hito Lithuenian Publishir 
ŠaHf'Sufctriptefiafe:

l įi Mtel Stata...o..'••••■•' 
lįaŠ ad Mexico.................
jgydi and other countries..... 

įilvatisiiip rates on applicatio

1
J “DIRVA” 

^Soperiot Avė. Cleveland

Kandidatas ant Teisėjo Į 
Municipal Court.

Julius M. Kovachy yra 36 m. 
amžiaus, ir gyveną su savo mi
tina 13513 Cormere1 avė. Jis 
paeina iš šeimynos kurioje vii 
suomenei tarnavimas yra trat 
dicija. Tas tęsiasi jau keletą 
gentkarčįų. Jo tėvas buvo pa
sižymėjęs ’’teisininkas’ ir narys 
Vengrijos parliamento. Jis vėį 
liau pastojo pastorium, turėję 
kelias parapijas, tarp jų if Cle
velande; per 26 metus.

Julius M. Kovachy mokinosi 
Wallingford High School Con
necticut valstijoj. Tą baigęs 
stojo į .University of Pennsyl
vania, kur gavo, Bachelor of 
Science laipsnį. Paskui Įstojo 
į Cleveland Law School ir bai
gė garbingai 1922 m. Tais, pat 
metais išlaikė kvotimus; ir. sto
jo praktikuoti teisių.

Laike mokinimosi teisių mo
kytoj Clevelande jis'dirbo kai
po Miesto Chemikas del Cleve
lando, analizuodamas vaistus; 
maištą, etc., ir Ii tildydavo kaipo 
ekspertas tuose reikaluose tei
smuose.

Baigęs Teisių Mokyklą, jisai 
dar studijavo įsigijimui Mąstei* 
of Law laipsnio The John Mar
shall Teisių mokykloj',.

1923 m. jis buvo nuskirtas 
Policijos Prosekutoriaus pagel- 
bininkų. Keturi metai vėliau 
City Manager Hopkins paskyrė 
jį Vyriausiu Policijos Proseku- 
torium. Toje vietoje jisai su
sidūrė su bent 300,COO įvairių 
luomų žmonių. Visose vietosė 
jisai tarnavo garbingai . ir, gą- 
vo pagarbą .tarp advokatų - ir 
paprastų žmonių kurie turėjo 
legalius reikalus šiame miestą.

Patartina Lietuviams balsuo
ji už Julius M. Kovachy į Mie
što Teisėjus (Municipal Court) 
Lapkričio 5 -d.

Pleč
IJARBAI
> darbininkų ŽINIOS

CHARLES CAVANO
Advokatas Charles Cavano 

yra jaunas Italų kilmės kan
didatas į miesto tarybą iš tre
čio distrikto. Jis iš pat jaunų 
dienų tarp Lietuvių augo ir su 
Lietuviais sykiu mokyklas /lan
kė, gyvendamas senoje Lietu
vių kolonijoje. , Dabar irgi su 
Lietuviais gyvena ir draugau
ja naujoje musų kolonijoje.

Jis gimė Braddock, Pa., Rug
sėjo ‘ 10, 1902 m. Tuoj po to 
jo tėvai persikėlė į Cleveland^ 
ir jis čia užaugo ir išėjo moks
lus. Teisių mokslą baigė Ohio 
State Universitete ir Cleveland 
Law school. . Baigęs mokslą ir 
išlaikęs kvotimus . praktikuoją 
teises savo ofise 41'5 Schofield 
bldg.

Jis yra nepriklausomingaš 
jokiai partijai ir yra remiamas 
Civic Progress Lygos ir kitų 
žymiu įstaigų. Jį taip pat pa-, 
įsižadėjo remti įAmerikos Dar
bo Federacijos Clevelando sky
rius.

Dauguma Lietuvių gyvena 
Trečiame Distrikte • -ir kurie jį 
parems .ras sau, tinkamą draū- 
gą:

1 Bakoj sustreikavo 300 
Irt dirbtuvės darbiniu- 

MDirbtavės vedėjai atsi
pili pripažinti liniją ir pa-, 
.rtyti kolektivę darbo su-į, 

į irti, kaip reikalauja, pau- 
' ps valdžios Įstatymas.
1 Gastonia, N. C. — Suim- j 
ji dar 16 ypatij sąryšyje su 

sĖidymu streikerės Wig- 
ijins,kuri su komunistais j 
1 įg mitingą važiavo. Teis-1 
Inas pirmiau suimtus palei- 
jio, bet tyrinėjimą varo to

liau.
j Amerikos Darbo Federa- 

įtijos prezidentas Green iš-j 
j siuntinėjo atsišaukimusį į 
1105 darią pre An-

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

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

1.50
Rudeniniai Siutai

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

Koatas
Šilkinė

rone šį ketvirtadienį, bet pa- išprosyt 
sėkmės dar nežinomos.

Jisai pereitą vasarą važinė- j 
jo Lietuvoje, bet vėl sako no
rėtų neužilgo važiuoti, taip 
jam ten patiko.

A & P PERSIKĖLĖ
Šiuomi pranešu kad A & P 

krautuvė persikėlė į naują vietą
1099 East 79th St. | GREENHQUSE PARSIDUODA

Užkviečiu visus savo i „ 
mus ant atidaryimo, turėsim nu
pigintas kainas. Krautuvė 
kiai, moderniškai (įrengta, 
ta puiki.

John. B raęs,. Manager
(Jonags. Brazauskas)

Gėlyno biznis, su visais įrengimais, 
pažysta- puikioje padėtyje, randasi Clevelan-

pui- 
vie-

Lietu viską Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

de. Parsiduos su mažu įmokčjimu, 
už labai prieinama kainą. Kreipki
mės: 11520 BUCKEYE RD. Gar
field 2427. (46)

PARSIDUODA
15617 St. Clair avė., Cigarų, Sal

dainių ir mokyklos reikmenų krau
tuve, garantuoja $500 savaitėj. Ge- 

— ri kambariai -greta, nėra 
jos. Parsiduos pigiai.

Taipgi parsiduoda kita 
pat krautuvė ant Fulton 
Į mėnesį rendos.
mano, 1204 E. 105th St. nuo 9 ryto 
iki 9:30 vak. (43)

kompetici-

gera tokia 
Road, $50 

Klauskit Zimer-

DR. D. ALBU
Daktaras.; Mechano-Therapijos 

H ydro-Therapi j os 
moksliška kombinacija

Manipuliacijos, Fiziolo- 
Vandens, ši- 
ir Gyvenimo 
kūnas galėtų

Tai yra 
Valgio, 
Tiško mankštymo, 
lumos, Vibracijos 
sutvarkymo, kad 
normaliai veikti.

1359 West 
Cleveland,

Tel. Evergreen 4410

64th St.
Ohio

EE321

REIKALINGA MOTERIS 
senyva, apie 50 metų; Aš duo- 

I siu užlaikymą. Platesnės ži- 
I nios per laišką. (44

Mr. J. B.
|242 E. 2nd St. New York City

Parsiduoda kampinė mėsos 
krautuvė, garantuojama $800 
iki $-000 savaitinių ineigų, /nė
ra kbmpeticijos. Tas pats sa
vininkas per 17 metų. Parsi
duos su 2 šeimynų namu. Te
lefonas Penn. 1514. Arba ma- 
tykit Zimerman, 1204 E. 105th 
Street. (45)

BALSUOKIT Už

CAVANO
COUNCIL

Iš 3-čio DISTRIKTO
Balsavimas Lapkričio 5 d

Ties Jo Vardu Padekit Nr. . 1

1 BALSUOKIT
I w

James J.
McGinty

TREČIAME
DISTRIKTE

Per 18 mietų narys 
Miesto Taryboje.

(MIEŠTO TARYBON)

i RINKIMAS LAPKRIČIO 5 D.

BALSUOKIT PIRMA PASIRINKIMĄ 

už savo gerai žinomą advokatą, į Miesto

Tarybą (City Council) iš

TREČIO DISTRIKTO

11 John L. Mihelich

Pad ekit numerį 1 ” prie j o vardo ant baloto

Atminkit balsavimų dieną —

j ir išdiltam".planų įtempto 
. oigauizatao. dai&JĮii 
j pietinėse ralstijose. hm- 
tildą koiniiiiislai gaus seš- 
]&& su savo /(romu.

j Anglijai gresia angliška-' 
M krizis, gali sustoti an- 
fe kasimas. Angliakasiu į 

,/tjanizatoriai sako kad bi-' 
r t dieną gali darbininkai iš-

streikai
.Anglija tori bėdos su’sa-, 

..J angliakasiais, šalis ne-' 
® kur anglies dėti, nes į 
wlnninkai per savo uniją ■ 
htroliuoja kasyklų darbą, 
/ilgas, ir anglis yra bran-, 
'Sė negu ją gali parduoti ■ 

ffetija ir Belgija. 4 
Įdėt toks MacDonald, so- 

dstas premjeras, yra pa- į 
®fs; “Darbininku šven- ’ 
ipareiga yra iškovoti salt i 

;)ltsnes algas”, lyg butu ‘ 
^paprastas žmogelis be' 
watono kad nėra kur tos 
>es dėti, jeigu už. aukš- 
J algas bus iškasama..

ga

m 
jiei 
išg; 
mo: 
fin 
su 
teil 
nep 
kėli 
!sti

žus

su 
sak 
ku 
ta
reil 
ju' 
ver 
Jie
nuž 
dži(

Wti, nė tik iškovoti di- 
ffs algas; o paskui laiky- 
j^syklaš uždarytas, 
pb MacDonaldo darbi- 
f®ska valdžia susiduria 
f angliakasių krizių, ir 
pičl būti iš vietos išmes- 
pda darbininkams nieko 
pgelbės.
; dėjimas darbininku bu- 
| Mgerint ir ištesėjimas, 
j‘du skirtingi dalykai. <

kad 
suk 
keti 
pat

sėk 
vali 
kas

VI

Gi 
Ame 
Mari; 
21 yi 
niu t

po iš Europos. Trum- 
Į.^11 Amerikoje radio 9 ( 
įjojai galjg girdėti-„ka 
U*1® radio progra- 
fjš Europos. mušu 

ta 9


