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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sovietų Rusija prisiuntė 
pirmą siuntini savo anglies 
i Su v. Valstijas. Anglis iš
kasta Dono upės klonyje ir 
atgabenama čion per Juo
dųjų jurų uostą.

Nors Amerikos angliaka
siai smaugiami ii’ išnaudo
jami, Rusijos carai leidžia 
čionai savo anglį norėdami 
pasipelnyti, o Amerikos an
gliakasiai tegul badu mir
šta. Tai taip sovietai rū
pinasi darbininkų gerove.

AUDĖJŲ STREIKAS PA
SIBAIGĖ

New Bedford, Mass. — 
Po pusės metų sunkumų ir 
vargo, šis miestas tapo lin
ksmas kuomet pasibaigė 
audėjų streikas, didžiau
sias šio miesto storijoj, nes 
streikavo 27,000 darbinin
kų.

Kuomet Spalių 6 dieną 
streikerių delegatai prane
šė jog po trijų valandų bal
savimo tapo sutikta priim
ti 5'< numažinimą algų, po 
visą miestą pasklido žinios 
kai žaibas ir žmonės lyg 
pamišę šukavo, rėkavo ■ ir

* —----------------—

KAI ŠEK IŠRINKTAS 
CHINŲ PREZIDENTU 
Nanking. — Čiang Kai 

Šek, komandierius nacio
nalistų kareivių Chinų ci
viliam kare, tapo išrinktas 
Chinų respublikos prezi
dentu. Jisai buvo veiklus 
Chinų revoliuciniame gyve
nime. Kada kilo naminis 
karas 1912 m. jis patapo 
pirmo prezidento Sun Yat 
Sen sekretorium, paskui i- 
stojo kariumenėn, dalyva
vo puolimuose miestų ii 
palaikė daugiau komunistų 
pusę, matyt buvo Maskvos 
agentų suagituotas. Vė
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Apie 1,900 miestų Suvie
nytose Valstijose organi
zuoja savo orlaivių stočių 
steigimo komitetus ir .įieš
ko tam atatinkamų vietų, 
o jau kitas tūkstantis mie
stų gatavai dirba ruošda
mi savo stotis.

Neužilgo jau bus nesau
gu nei į savo kiemą išeiti, 
nes nežinosim kada orlai
vis galės ant galvos užkris-

džiaugėsi. Gatvėse darėsi liau nu0 komunistų atsime- 
palaidos demonstracijos ir tė ir buvo jų pasmerktas, 
daugybė džiaugėsi ašaro-' Pradėjo kovot už Chinijos 
darni kad vėl galės gauti tautinius reikalus ir dirbo 

i valstybinėje taryboje, kuri 
'dabar išrinko jį preziden
tu, dalykams tvarkantis.

Pirmą sykį po 17 metų 
Chinija vėl liko suvienyta 
po viena valdžia.

Junction City, O. — Val
stijos kalėjimo plytų išdir
binio skyriuje Spalių 8 d. 
naktį kilus gaisrui sudegė 
apie desėtkas kalinių. Ji2 
buvo 270 vyrų ir tuo laiku 
miegojo kai gai-ras apėmė 
budinką. Iš ko gaisras ki
lo nežinia. Tuo tarpu pa
sigendama 20 kalinių ir jie 
visi gal bus sudegę. Kitų 
lavonai rasta, bet ne visų.

algas ir nusipirkti maisto.
Prie susitarimo su kom

panijomis prieita kada jos 
pažadėjo jog daugiau ne
bandys mušti algų nedavus 
darbininkams 39 dienų iš
kalno pranešimą.

Nors nekurie gryžo prie 
darbų šios savaitės pradžio
je, truks dar keliolika die
nų iki pilnai darbai įsieis.

Streikas kilo kada perei
tą Balandžio mėn. kompa
nijos pasiryžo numušti 19 
nuoš. nuo algų.

TAI “GERI” TIE KO
MUNISTAI

Suimta šimtai kyšininkų ir 
valdžios iždo vagių.

Maskva. — Susekta kita 
milžiniška konspiracija ky
šininkų ii' sukčių išnaudo
jusių valdžios pinigus. To
je konspiracijoje įsivėlę 15 
aukštų komisarų Rostovo 
ant Dono taksų departa
mente. Prie to suimta dar 

,189 žemesnių komisarų. Iš 
jų daugybė bus sušaudyta.

Tos gaujos veikimu nuo 
žmonių pavogta šimtai tūk
stančių dolarių, kuriuos jie 
sumokėjo taksais. Papuo
lė ir virš šimto įvairių pra
monininkų kurie mokėjo 
komisarams kyšius už “su- 
daktaravimą” knygų kad 
nereikėtų daug taksų .no
kti už turtą.

Aukštieji komisarai lup
davo nuo savininkų kokio 
nors turto nuo 199 iki 5,909 
rublių, žiūrint kiek taksų 
jiems apmažydavo.

Tikrieji kaltininkai taps 
sušaudyti. Tokia komunis
tų mada naikinimui pikta
darių. Bet aukštosios gal
vos kurios šiuos šaudo da
ro taip užslėpiaiui proletr.- 
rijošių akyse savo dar di
desnių vagysčių.

ATSKRENDA VO
KIEČIŲ ZEPPELI- 

NAS
Lakehurst, N. J. — Suv. 

Valstijų karo laivyno virši
ninkai šioje laivyno stoty
je ruošiasi nepaprastam 
priėmimui milžiniško Vo
kiečių dirižablio “Graf Zep
pelin”, kuris ruošiasi skris
ti į Ameriką šią savaitę, po 
komanda Dr. Eckenero.

Amerikos valdžia sako 
jog tai bus didžiausias is
torijoje svetimos šalies sve
čio priėmimas. Minių tvar
kymui suriktuota šimtai po
licijos.

Zeppelino orlaivį, kada 
jis nusileis, bus pavelyta 
apžiūrėti tiktai aukštiems 
Washingtono viršininkams.

Zeppelinas atskris su pa- 
sažieriais ir paštu, pirmas 
toks orlaivis per Atlantiką. 
Orlaivis turi penkis moto
rus ir gali pasiimti moto-! 
rų varymui kuro del 129! 
valandų.

erlius Lietuvoj

Praga, Čekoslovakija. — 
Prie budavojamo naujo as
tuonių aukštų budinko vi
duryje miesto užgriūta su
virs šimtas darbininkų ka
da negerai nustatytos sie
nos išgriuvo.

29 MIRĖ NUO ALKOHO
LIO

New York. — Per kelias 
pastaras dienas New Yor
ke nuo menamos nuodingos 
degtinei, kuri keno tai pa
platinta po miestą, mirė 29 
ypatos. Policija ir valdžia 
susigriebė surasti iš kur tie 
nuodai į miestą atplaukia.

IR RUSIJA PASIRAŠO 
NEKARIA VIMO 

SUTARTĮ
Washington. — Gauta ži

nia jog Rusija pilnai su
tinka pasirašylti Kelloggo 
paktą, kuriuomi valstybės 
pareiškia jog nei viena ne
bandys kelti karo arbo už
pulti kitą valstybę.

Maskvos carai gudrus — 
jie nori tuomi parodyti sa
vo “gerumą”, kad kitos ša
lys lengviau įsileistų jų a- 
gentus komunizmui plėsti.

NORI SUVIENYT KAL
BANČIŲ KRUTOMŲ 
PAVEIKSLŲ IŠDIR

BĖJUS
New York. — Norėdami

8 .JUGOSLAVAI UŽ
MUŠTA

Belgradas. — Susirėmi
me su Albanų kareiviais 
užmušta astuoni Jugosla
vai kareiviai ir keliolika su-, 
žeista. Albanai vijosi pas-| 
kui žmogžudį. Jugoslavai! 
nenorėjo jų įsileisti į savo'
žemę ir įvyko susirėmimas.

Pastaba: Apačioje eina 
straipsnis apie šių metų 
derlių Lietuvoje, paimtas iš 
“Musų Rytojaus”, laikraš
čio leidžiamo ūkininkų rei
kalams. Šio laikraščio pa
duodamos žinios apie der
lių Lietuvoje sutinka su 
pereitą numerį tilpusiu ap
rašymu “Dirvos” redakto- 
toriaus, kuris Lietuvą ap
leido Rugsėjo 6 dieną. “M. 
Rytojaus” straipsnis rašy
tas pora savaičių vėliau po 
redaktoriaus išvykimo, bet 
visame sutinka su tuo ką 
pats redaktorius po Lietu
vą važinėdamas matė ir ap
rašė “Dirvos” skaitytojams. ’

Keno nors skleidžiamos. 
paskalos apie “badą” ar ką 
panašaus reikia palaikyti 
tokiu pat plepalu kaip jų! 
kiti visi tušti išmislai prieš 
Lietuvą.

* ¥ ¥

Pavasaris išgąsdino
Kaunas. — Šių metų pa-į 

vasario ir vasaros lietingi’ 
ir šalti orai ne tik skiniu
kus bet ir miestelėnus ir 
vyriausybę laikė nuolatinia
me susirūpinime, ar ne
teks šįmet visam musų kra
štui pergyventi didelius 
sunkumus. Vasarojų sėrVil

kšmės visam musų kraštui 
ir visiems jo gyventojams.

Šįmet visi pasėliai augo 
ir brendo su dideliu pavė
lavimu. Dar dabar daug 
vasarojaus (Rugsėjo 21 d.) 
ir kaip kur net kviečių da
lis tebėra laukuose.

Kaip tikrai išėjo
Tačiau jau bendras šių 

metų derliaus vaizdas yra 
pusėtinai paaiškėję?. Pa- 
aiškėjęs tiek kad visam 
kraštui bendras derlius bus 
vidutiniškas, ir kad neten
ka baimintis jog musų val
stybės ukiui šįmet susida
rytų kokių ypatingų ekono
minių sunkenybių. Tačiau 
to negalime pasakyti apie 
daugėlį pavienių ūkininkų 
ūkių ir net apie kai kuriuos 
ištisus valsčius.

Šįmet derlius įvairiose 
vietose labai ir labai nevie
nodas — vienur prastas, 
kitur vidutiniškas, dar ki
tur visai geras. Taip, šiau
rės Lietuvos, Pakuršės ra
jono, apie dvidešimts vals
čių turi derlių menką arba 
visai prastą, ypač Joniškio, 
Pašvintinio, Linkuvos, Ža
garės, Vaškų, Kriukų, Bir
žų, Žeimelio, Vabalninku ir 
kai kurie kiti valsčiai. (Iš-

OT, GYVENSIM ILGIAU i ir pasėliams augti nepalan- viso Lietuvoje yra 289 val- 
Boston. — Dr. Martin iš.kios sąlygos grėsė didelio sčių-. Čia ypatingai prasta 

Chicagos, kalbėdamas chi-; nederliaus pavojum. O sun-jsu vasarojum, nes jo dalis
gauti biznio iš savo išrastų rurgų metiniame suvažia-Į kesnis nederlius paliestų Į tiek suvėlavus kad nenu-

Moterų darbas. Viena mote
ris iš 11 vedusiųjų Suvienytose 
Valstijose dabar eina dirbti, ir 
tai iš reikalo, išskyrus keletą 
išimčių. Iš 2,000,000 vedusių 
moterų dirbančių koki nors dal 
ba už algą 98 nuošimčiai turi 
savo uždarbiu pagelbėt užlaikyt 
savo šeimynas, sako moterų biu
ro vedėja valdžios darbo depart- 
mente.

75 nuošimčiai dirbančių mote
rų yra tarp 20 iki 44 metų am
žiaus, Darbo departmentas tu
ri suregistravęs 572 įvairių rū
šių darbus kuriuose dabininkai 
dirba šioje šalyj, ir juose visuo
se išskyrus 35 dirba moterų.

SMITH TIKISI LAIMĖT 
NEW YORKĄ

Sugryžęs į New Yorką, 
Demokratų partijos kandi
datas ant prezidento, Al 
Smith, vėl puolėsi j darbą 
su savo partijos vadais pa
sitikėdamas laike rinkimų 
gauti savo pusėn New Yor
ko miestą ir valstiją.

Smith ruošiasi vykti į 
pietines valstijas su kampa
nijos reikalais.

VOGĖ GALVIJUS
St. Clairsville, 0. — Čio

nai laikinai buvo sugryžę 
senovės dienos kada žmo
nės galėdavo pasivogti sau 
kitų žmonių galvijus. Pas
taru laiku čia ūkininkams 
prapuldavo veršiai, ir štai 
vienas ūkininkas pas toli
mesnį kaimyną pažino sa- i 
vo veršio džiovinamą odą. Į 
Pradėta tardymas, ir suim
ta septynios ypatos, kurios I 
įtarta kaimynų gyvulių vo-l 
gimė. Jie veršius pasi
pjovę dalinosi mėfca.

naujų kalbamų krutančių vim.i 
paveikslų, tos srities pra-ltaip 
menininkai jieško būdų su- gaus sveikatos ir gyvasties 
dėjimui į vieną ir užėmimui apsaugojime jog apie 1939 
į savo rankas kontrolės di-Į metus bus jau prailginta 
džiųjų teatrų kaip Keith- žmonių gyvastis iki 65 me- 
Albee-Orpheum korporaci- tų, bendrai imant.
jos ir kitų. Turėdami tuos 1929 metais vidutinis gy- 
teatrus turės kur savo iš- venim'o amžius buvo nusta- 
radimą padėti.

Yra trys žymios organi
zacijos j vedusios kalbančius 
paveikslus. Jos dabar dar
tarp savęs lenktyniuoja, bet 
gali su laiku sudaryti vie
ną trųstą.

Dar yra išrasta ir maty
mas per tam tikrą aparatą 
dalykų atsibunančių tuo pat 
laiku, ir tas norima sutai
kyti į vieną. Tai butų di
delė $325,999,999 ’korpora
cija ir padarytų didelį per
versmą teatrų istorijoj.

ANGLIJOS NUOSTOLIAI 
DEL NETAIKOS SU 

RUSIJA

LAKŪNŲ NELAIMĖS
Detroite, Spalių 7 d. su

simušus ore dviem lėktu
vam užmušta penkios ypa
tos.

Denver, Colo., užmušta 
orlaiviu dvi merginos ka
da mokinis lakūnas negalė
jo savo orlaivio suvaldyt.

šuo nušovė. Varšava. — 
Štai tau naujiena: atsirado 
neištikimas šuo savo ponui. 
Vieną medžiotoją Lenkijoje 
nušovė jo paties šuo. Buvo 
šitaip. Žmogus padėjo šau
tuvą ant žemės, šuo eida
mas užmynė ant gaiduko ir 
šautuvas iššovė pataikyda
mas į priešais buvusį me
džiotoją.

vien ūkininkus bet ir Į noks. Kitose vietose tik 
ūkiai kur žemi 

valstybės ūkį. laukai nuo lietų žymiau nu-
Kai ūkininkas mažiau ga- kentėję ir turės menką der

li parduoti jis mažiau galijlių.
ir pirkti. Mažiau išperka-j Suvalkijoj-Dzukijoj 
ma pramonės dirbinių iri
dirbtuvės mažiau gali dir-1 Lietuvoje Suval-
bti, darbininkams mažiau kijo) Dzūkijoj šįmet
darbo ir uždarbio. Del vi-(c^ei'^ls’ bendrai imant, yra 
so to ir valstybės iždas aukščiau vidutinio, arba ii 

------ . Kitose, čia ne- 
ir tada gyvensit iki 65 meti] gi suprantama kad lauku paminėtose vietose, aiti vi-

pareiškė jog mokslas,ne
sparčiai žengia žmo- miestų gyventojus, ii' viso: į pavieniai

tyta 58 metai.
Dabar kurie esat 57 me

tų, palaukit iki 1939 metų gauna mažiau pajamų. Tai- yisai geras.

tikrai (jei dar nenubodo). derlius turi didžiausios rei- (PABAIGA ANT 2-RO PUSL.)

CHINIJOJ DIVORSAI 
INEINA MADON

Per nesuskaitomus amžius 
nežinomas, negirdėtas ir nepa-j 
mislytas dalykas tarp 400,000,- 
000 Chinų persiskyrimas-divor- 
sas, pradėjo įgauti dirvą ir Ghi- 
nijoje. šanghai mieste prie na
cionalistų, per praeitus metu? j 
apie šimtas porų gavo persisky-1 
rimus.

Divorsas Chinijoj skaitoma j 
didele prabenga ir galima tiktai

Londonas. — Anglijai su
traukus diplomatinius ry
šius su Rusija virš metai 
laiko atgal Did. Britanijai 
davė $59,999,999 nuostolių, 
sako statistikų rinkėjai.

Sakoma jog diduma tos 
prarastos prekybos atsidū
rė Amerikoje ir Vokietijo
je, iš kur sovietai ima rei
kalingas prekes.

turtingam luomui. Nežiūrint ta
čiau tokio mažo skaičiaus persi
skyrimų iš tokios didelės tautos 
nekurie senų papročių Chinai 
skaito divorsą visuomeniška su
irute. Šimtas divorsų mieste iš 
milijono gyventojų skaitoma 
perdidele proporcija.

Modernistai sako jog divorsų j 
daugėjimas reiškia Chinijos pir- 
mynžangą.

Kaledy 
Ekskursijos j 
LIETUVA

Praleisk švientes savo tė
viškėj, atlankydamas my
limus gymines, ir senus 

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly 
S. S. L E V I A T H A N

(iki Cherbourg©)
Iš New Yorko išeina Gruodžio-December 5 d.

Ši specijalė ekskursija ant šio laivo bus asmeniškai vedama 
p. J. TURCK viršininko United States Lines New Yorko ofiso.

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivu
S. S. GEORGE WASHINGTON 

(tesiog i Bremena)
Išplauks Gruodžio-December 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Schare.
Sugrįžimui leidimus (Re-entry Permits) visi nepiliečiai turite 

įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.
Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentą, arba rašyk

United States Lines
45 Broadway, New Yo~k City Hotel Cleveland Big. Cleveland



Korespondencijos LIETUVIAI REMS 
SMITHĄ

D IR V A

LIETUVOS 
DERLIUS

AKRON, OHIO linas “Los Angeles” talpi-

Smulkmenos
Akrono miesto gyvento

jai su Kenmorės gyvento
jais nutarė susivienyt krū
von, išvengimui didelių iš
laidų užlaikymui Kenmorės 
miesto viršininkų, bet da
bar Kenmorės miesto vir
šininkai tokiam susivieni
jimui pasipriešino. Miesto 
gyventojams reikalaujant, 
tapo areštuotas miesto ma
joras ir kiti viršininkai.

Kaip tas klausimas išsi
spręs parodys ateitis.

Labai buvo apsirgus A- 
delė Daruliutė, duktė Vin
co Darulio. Jai darė ope
racijų, operacija nusisekė. 
Ji eina sveikyn. Gydosi 
peoples ligonbutyje.

Akrone lankėsi Clevelan- 
dietis biznierius V. Debe
sys. Jis turi pirkęs namus 
prie Birutos gatvės. Jisai 
pirko namus iš buvusios 
garsios bendrovės kada ji 
bankrutijo.

Akrone apsigyveno p-lės 
Griliutės iš Pennsylvanijos. 
Joms miestas ir darbas pa
tinka. Žada neužilgo par
sikviesti ir savo tėvus.

Keliautojas.
Pradės būdavot zeppelinus

Su v. Valstijų laivyno se
kretorius Wilbur galutinai' 
pasirašė kontraktą su Ak- 
rono Goodyear kompanija 
budavojimui valdžiai dvie
jų kariškų zeppelinų, kurie 
kainuos $7,825,000, toje su
moje priskaitant ir pabu- 
davojimą zeppelinams vie
tos ir dirbtuvės ir visko ki
to kas reikalinga pradėji
mui tos naujos industrijos 
Amerikoje.

Keli metai atgal Vokieti
jos zeppelinų kompanija su-j 
sijungė su Akrono Good-! 
year kompanija. Yra ke
lios Amerikoje išdirbystės 
kurios galėtų paimti darbą į 
kariškų dirižablių, panašių! 
Į zeppelinus, užtai ilgai ėjo' 
didelės varžytinės tarp tų 
kompanijų, iki Goodyear 
galutinai laimėjo.

Pirmas zeppelinas turės 
būti gatavas už 30 mėnesių 
nuo pradėjimo budavoti, o 
antras už 15 mėnesių po 
pabaigimo pirmo.

Dirižabliams dirbt u vė s 
dar nėra, ir kur ji bus sta
toma bus paskelbta vėliau. 
Ji gali būti Įrengta ir kita
me mieste, ne tik Akrone, 
vienok Akronas stengsis 
kad dirbtuvė nebūtų kelia
ma niekur kitur.

Nauji zeppelinai bus va
dinami ZRS-4 ir 5. Jie tu
rės gazo Įtalpos po 6,500,- 
000 kubiškų pėdų. Zeppe-į

na tik 2,470,000 kubiškų 
pėdų.

Tie zeppelinai bus kito- 
niškesni už kitus, jie savy
je galės talpinti ir panešti 
penkis žvalginius oropla- 
nus.

Akronas didina dirbtuves
Viena Akrono dirbtuvė 

pasiryžus išleisti $10,000.- 
000 padidinimui savo Įstai
gų, ir kitos tūlos dirbtuvės 
taipgi skiria milijonus do- 
larių pasididinimams, kas 
reiškia nepaprastą Akrono 
padidėjimą darbais, darbi
ninkais ir tokiu budu biz
niu.

Prie to, šiais rinkiniais 
Akrono balsuotojams bus 
duota apibalsavimui išleidi
mas $9,530,000 bondsų vi
sokiems miesto pagerinimo 

'darbams, kas bendrai suda
rytų naujų darbų Akronui 
Į pora suvirš desėtkų mili
jonų dolarių.

Akrone baigiama statyti 
naujas pusės milijono dola
rių vertės pašto ir teismo 
budinka's.

Iki Spalių 1 dienos šiais 
metais Akrone užvesta už 
$15,000,000 naujų budinki]. 
Iki metų galo budavonės 
viršys pereitų meti] sumą, 
kuri buvo apie $20,000,000.

THOMAS, W. VA.

Šioj srityje randasi dide
lės minkštos anglies kasy
klos. Unija Į kurią anglia
kasiai prigulėdavo senai 
jau panaikinta. Mokestis 
darbininkams pigi; kasyk
los šiuo tarpu dirba silp
nai. Šiose dienose darbda
viai dar numušinėja mo
kesčius po 9c ant tono ang
lių. Darbininkai kurie dir
ba prie mašinų gauna mo
kėti po 40 centų už toną 
išimamo anglies. Kurie ka
sa pikiais tie gauna 58 c. 
už toną. Dirbanti šiaip vi
sokius pašalinius darbus 
po kasyklas gauna $4.28 į 
dieną.

Nepakęsdami tokio mo
kesčio darbininkai būriais 
apleidžia Thomas sritį ir 
važiuoja Į didmiesčius — 
į Clevelandą, Detroitą, Ak- 
roną ir kitur.

Gyvenami namai mieste 
daugumoje stovi tušti, lan
gai lentomis apkalti, daro 
liūdną vaizdą.

Čia visos kasyklos pri
klauso Davis Coal Co., ki
tokių išdirbysčių nėra.

Tarp darbininkų viešpa
tauja skurdas, retai kuriš 
iš seniau susitaupę turi, tie 
dar pakenčiamai gyvena, o 
kitiems labai sunku.

Lietuvių Skyrius Demokra
tų Partijoje

Lietuvių visuomenės dar
buotojai, didumoje Ameri
koje gimę, sukūrė prie De
mokratų partijos Lietuviš
ką skyrių. Taigi dabar De
mokratų partijos kampani
jos ofise, 1775 Broadway, 
New York City, yra ir Lie
tuvių ofisas, kurį veda J. 
P. Mačiulis.

Lietuvių skyrių sudaro 
du organai: Pildomasis ko
mitetas ir Patarėjų komite
tas. Pildomąjj komitetą su
daro: pirm. — A. J. Vir- 
bis, Woodhaven, N. Y., vi- 
ce-pirm. — Adv. C. Ruskis, 
Brooklyn, N. Y., sekr. — 
plė M. Kižiutė, New York 
City; II sekr. — J. Tuma- 
sonis, Brooklyn, N. Y.; na
rys — A. F. Kulboką.

Patarėjų komitetan in- 
eina: pirm. — X. Strums- 
kis, Brooklyn, N. Y.; I vi- 
ce-pirm. — C. S. Cheleden, 
Philadelphia, Pa.; II vice- 
pirin. — Adv A. J. Ven
cius, Brooklyn, N. Y.; III 
vice-pirm. — Mrs. J. Sze- 
vets, Pittston, Pa., ir daug 
kitų žymesnių asmenų.

Lietuviai už Smithą
Labiau negu kitados ka

da Lietuviai susirūpinę pre
zidento rinkimais. Kaipo 
katalikų tauta, didumoje 
Lietuviai stoja už Smithą 
ir nori kad jis liktų išrink
tas prezidentu. Daugybė 
net laisvamanių kurie nie
ko bendro su katalikybe ne
turi remia'Smithą.

Kadangi kas•• metai vis 
daugiau Lietuvių patampa 
Amerikos piliečiais, šiais 
rinkimais Lietuvių balsi] 
žymiai daugiau bus balsa
vimuose, ir labai daug už 
Smithą.

Nepamirškit Regis-
truotis

Prezidento rinki m u o s e 
galės balsuoti tik tie pilie
čiai kurie paskirtu laiku už
siregistruos. Užtai kiek
vienas pilietis ir pilietė tu
ri gerai įsitėmyti savo sri
tyse registravimosi dienas 
ir užsiregistruoti. Kitaip 
jūsų balsai bus beverčiai.

Moterys privalo neatsi
likti nuo registravimosi ir 
balsavimo. Daugelis liko 
pilietės po vyrais jeigu vy
rai buvo piliečiai pirm 1922 
m. ir jie buvo tada vedę. 
Kitos pačios išsiėmė pilie
tiškas popieras, o daugybė 
yra čia gimusių pilnamečių 
balsuotojų, ištekėjusių iv 
netekėjusių.

AKRONIEČIU ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virs 
100 įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
dainų ir Muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir j kitus miestus. Reikalaukit I 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvų” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laikų ir lė
šas. Kas naujų užsirašys “Dirva” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygų 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor
dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Radavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

Pina vijas.
CHICAGO, ILL.

Šv. Kryžiaus Lietuvių 
Ligoninės vajui prasidėjus, 
Spalių 3 d., Lietuvių susi
rinkime, kuriame dalyvavo 
ir svetimtaučių, pirmą die
ną sudėta $2,800.

Tarp aukotojų buvo če
kis nuo E. F. Carry, Pull
man kompanijos preziden
to, ant $1,000. Dr. Zalato
rius davė $400, John Bain 
$500.

Tai pradžia gera, neskai
tant daugybės pažadų ir 
Dr. Brenzos pirmiau paklo
tų $5,000.

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

dutiniško, vidutiniškas, ar
ba aukščiau vidutiniško.

Tuo budu visam kraštui 
bendras derlius išsilygina 
ir išeina vidutiniškas.

Įvairių javų visam kraš
tui bendras derlius atrodo 
šitaip, palyginus su praėju
siais metais:

Rugių grudų šįmet bus 
prikulta maždaug tiek kaip 
pernai; rugių šiaudų bus 
žymiai mažiau, nes rugių 
šįmet ir pasėta buvo ma
žiau ir šiaudai menkesni 
užaugo; bet jie yra našes
ni, branda geresnė.

Kviečių grudų šįmet bus 
pusiau daugiau kaip per
nai; ir šiaudų bus daugiau. 
Šįmet galima sakyti buvo 
kviečių metas; tokio gero 
jų derliaus senai nebuvo. 
Kviečių žymų perteklių bus 
galima parduoti užsieniui.

Miežiai taip pat užderė
jo geriau kaip pernai, ypač 
pietų Lietuvoje.

Avižų šįmet buvo pasėta 
mažiau, ir jos apie dvide
šimtyje valsčių veik visai 
žuvo. Bet daugelyj vietų 
jų derlius geresnis kaip 
pernai; taigi bendras avi
žų derlius nebus žemesnis 
už pernykštį, kuris deja ir
gi buvo neaukštas.

Žirniai, vikiai ir peluš- 
kos šįmet užaugo geriau, 
bet labai pavėlavę, todėl a- 
pie trečdalis jų gali nepri
nokti.

šieno visame krašte šį
met nuimta žymiai mažiau, 
nes del1 šalto oro žolė blo 
giau augo: Dobilai, paša
riniai runkeliai ir griežčiai 
vietomis arti vidutiniškų, 
kitur vidutiniški.

Bulvės, apskritai imant 
duos derlių arti vidutiniš
ko; šiaurėje ir kitur žemes
nėse vietose jos visai pras
tos, bet Suvalkijoj ir Dzu-
kijoj bulvių derlius gana 
geras. Tačiau viso derliaus 
gerumas ir dalinai net jo 
gausumas daug dar pareis 
nuo šių dviejų-trijų savai
čių orų. .

Su žiemkenčių sėja taip 
pat šįmet pavėluota. Vie
nur kitur sėjai ir orui truk
dė ir laiku sėklos nebuve 
galima paruošti.

Vyriausybė rūpinsis
Nuo nederliaus nukentė 

jusiu vietų gyventojams vy
riausybė rūpinasi suteikti 
paramą, ypač paskolomis. 
Iki šiol paskolų, lengvomū 
sąlygomis, apie du milijo
nai litų jau išduota. Pava 
sario sėjos reikalams busią 
duota dar daugiau paskolų

Kadangi viso krašto, ar 
lamai imant, vidutiniškar 
derlius nesudarys valstybė 
ukiui didesnių sunkumų ne 
sudarys tai, žinoma, leng 
viau pajiegs išgyventi sav 
sunkius metus ir nuo ne 
derliaus nukentėjusių vai s 
čių ūkininkai.

Ūkininkams pamoka
Po baimingai praleist 

pavasario ir vasaros, nuo 
lat besižvalgant į vargin
gose sąlygose augančius pa 
sėlius ir apsiniaukusi dan
gų, malonu, yra patirti jop 
su. dęiJiujnt; išėjo žymiai ge
riau negu buvo' tikėtasi. 
Tačiau šių metų nepapras-

ti orai gali Lietuvai ateity
je duoti daug naudos, nes 
jie pakėlė musų ūkininkų 
darbštumą ir susirūpinimą 
savo žemesnius laukus tvar
kyti nusausinimais kad pa
sėtų juose javų ar augan
čios žolės derlius nebūtų 
nuolatiniame pavojuje nuo 
lietingų metų.

Lietuves Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York Cit’ i

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

Washington. D. C.

LIKVIDUOTA KOMUNIS
TU ORGANIZACIJA 

IR SPAUSTUVĖ
Kaunas. — Kriminalinė 

policija naktį į Rugs. 24 d. 
likvidavo komunistų orga
nizaciją ir sulaikė keletą 
asmenų. Per kratą Žalia
me Kalne rasta slapta ko
munistų spaustuvė “Spar
takas” ir labai daug įvai
rios medegos. Sąryšyje su 
tuo Panevėžyje sulaikytas 
komunistų partijos kurje
ris vežęs iš Kauno pilną če
modaną, virš 5,000 atsišau- j 
kimų, spausdintų toje spau
stuvėje. L.A. I

V anagaičio-Y ozavito 
Maršrutas

Komp. A.. Vanagaitis su 
pianistu M. Yozavitu ir ki
tais savo draugais lanky
sis su savo šposais, daino
mis ii' muzika šiose koloni
jose:

Spalių mėn.:
17 d. — Detroit, Mich.
19 d. — Cleveland, O.
20-21 d. — Amsterdam, 

N. Y.
Iki Lapkričio 2 dienai 

Brooklyno apielinkėse, vė
liau Naujoj Anglijoj, o po 
Naujų Metų Pennsylvani- 
joj.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ j 
E Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ; 
i; organizacija Suvienytose Valstijose, 5
i! kurios turtas viršija $1,000,000.00. 2
£ Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 2 
p pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550.15. 2
I SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 2 
t, Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T&- *
f vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistais knygas už pusę kaijaoe “

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 2
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 2 M XM 

h Del platesnių informacijų kreipkitės Siue adresui >
3 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ; 
H 307 W. 30th Street New York, N. Y. 2d ;
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* Pries
eves’ 35 years 
ounces for
USE LESS 

than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Niekur tokios grožės ir patogumo = = =
niekur tokio puikaus subisdavojimo --- 
niekur viršų kurie prilygtų siems nau= 
iems Masterpies Virsams Fisher darbo 
= = = visa salis sako, 'Tai tas yra Stilius’
Nustatydamas visai naują, revoliucini sti
lių, įvesdamas permainą kuri be abejones 
bus pasekama gražių viršų daryme per 
keletą metų — Sidabrinių Sukatuvių 
Buick su nauju viršum gavo visuotiną pa
mėgimą kaipo originaliausis ir skirtm- 
tingiausis, kaip lygiai puikiausis ir gra- 
žiausis kokis kada tapo išdirbtas garsios 
pasaulyje Fisher organizacijos!
Čia yra ne tik naujas karas bet ir naujas 
pavyzdis simetrijos, išvedžiotas gražiai 
išlenktais ruožtais vietoj tiesių linijų — 
kuomi žymiai skiriasi savo spalvomis ir 
chrome-plated nikelio nuo visko kitko, ša
lip to naujoviškai aptaisytas stogas, ra

diatorius ir fenderiai kitaip nudirbti —- 
taip viskas skoningai ir patogiai ištaisy
ta, su mohair aksomo vidaus išmušimu, 
artiStišku apdirbimu ir gražiais vidaus 
instrumentais taip kad turite viską kas 
tik reikalinga ir ko nerasite jokiame ki
tame automobilyje —
— ir tas viskas pasirodė taip populiariu
— motorinė publika sutiko taip entuzias
tiškai — kad šis puikus naujas Buick 
viršija pardavimais visus kitus karus ku
rie yra aukščiau žemiausiųjų kainų!
Visa šalis sveikina šį Sidabrinių Sukak-, 
tuvių Buick’ą. Visa šalis sako, “Tas tai 
yra stilius!”

SIDABRINES SUKAKTUVES

Su vyriausia Fisherio papėde.

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St. Prospect 3400

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave. Lakewood 9100
13550 Lorain ave. Lakewood 910.0

The Economy Buick Co.
12538 Euclid ave. Cedar 3415

12516 Penobscot ave. Cedar 3415
The Euclid Avenue Buick Co.

6612 Euclid ave. Randolph 6202
The Hertz Buick Co.

1436 West 25th st. Superior 2460

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway Academy 1010
4255 Pearl rd. Atlantic 0118

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS



GERB. SPRAGILAS SU 
ŠONKAULIU 
PALANGOJE

DIRVA 3

pa
ge

ma-

VISUOMIO ATSAKYMAS “NAUJIENŲ” 
REDAKTORIUI

Palangoj yra viena vieta 
kuri Amerikiečiui labai ne
gražiai nuskamba ir kurios 
vardą Amerikietės leidės il
gai nedrysta ištarti — tai 
Kurhauzas.

Lietuvos Pagražinimo D- 
ja renka aukas nupirkimui 
laikrodžio Palangos bažny
čios bokštui. Reikėtų kad 
gerb. Prolotas Prapolianis 
su pagalba L. P. D., kurios 
vice-pirmininku jis yra, pa
gražintų ir sulietuvintų 
Kurhauzo vardą.

Tai yra iš Vokiško užei
gos ar apsistojimo namai, 
kur yra restoranas, miego
jimui kambariai, šokiams ir 
baliams salė, scena, ir tt., ir 
ta vieta nėra tokia griešna 
kaip Amerikonams tas var
das nuskamba.

Vakare po vakarienės vi
si Palangos ponai, ponai
čiai, panelės ir ponios suei
na j Kurhauzą pasišokti ir 
pasiklausyti koncertų.

Ilgą laiką tyrinėjau šo- 
s kių reikšmę, ir štai vieną

< vakarą su viena studente
iš musų vilos užvedžiau 
disputus apie šokių reikš
mę. Aš sakau kad šokiai 
visai nereikalingi, o ji tik
rino kad reikalingi ir šo
kiais vystosi žmogaus fi
gūra, didinasi gracija ir su- 

■ teikia žmogui dar kokius 
ten kitus moksliškus daly
kus.

Ateina vakaras, pasiimu 
su savim savo šonkaulį ir 
einam Į Kurhauzą.

Ten visas gyvumas pra
sideda apie 10 arba 22 vai. 
vakaro, o baigiasi 12 arba 
24 vai. nakties, taip kad ir 
norėdamas perdaug vienu 
vakaru nenusišoki ir kitą 
vakarą vėl nori eiti.

Ineinu i Kurhauzą, sė
džiu ir žiuriu. Žiuriu ir 
matau. Šoka jauni su jau
nomis, šoka senos su jau-į 
nais; šoka seni su jauno
mis. Ir dabar pamačiau 
kad figūros ir gracija vys-i 
tosi kuomet susispaudžia 
du vienas kitam atatinka
mi, kuomet patenka kokia 
maloni, graži, kurios figū
ra pilnutė, luputės gražios 
ir akutės žėri kaip retkar
čiais Palangos danguje pa
sirodančios žvaigždutės. O 
tokių gana, nors ši vasara 
ir nederlinga Palangos lan
kytojais.

Matosi senas vyrelis, ku
rio plaukai jau neauga per 
viršugalvį aukštyn bet per 
smakrą žemyn, šoka prisi
spaudęs prie savęs šiltą, 
minkštą kūnelį. Matai ka
valierių strainą, susišuka
vusį kai karvės sulaižytas 
veršiukas, prisispaudusi ne-l 
savo moteriškę arba jaunu-j 
tę panelę, ir matai moteris-j

allljfls Ara
Prenumeratoriai

----- o-----
Sekanti užsirašė sau knygą 

“Baltijos Aras” 
užsimokėdami po $1:

Ona Petraitytė iš Det
roit,’Mich., rašo: Man la
bai patinka “Baltijos Aras” 
ir noriu turėti tą istoriją 
knygoje, todėl siunčiu $1.

PASTABA:
Talpiname dalį prenume

ratorių išsirašiusių “Bal
tijos Arą” šios vasaros bė 
giu. Kituose numeriuose 
tilps kitų vardai.

“DIRVA"
6820 Superior A v. Cleveland, O.

KEISTAS ATSITIKI
MAS SU KARIŠKU 

ORLAIVIU 
KAUNEtuos minėtus nešvarius iš

sireiškimus laiko savo ‘svei
ko proto’ pažibomis! To
dėl grąžinu jas p. Grigai
čiui su padėka: tegul jos 
puošia jį iki karsto ir bu
na pomirtiniu paminklu.

Nemalonu rašyti . apie 
žmogų kurs gerai pradėjo, 
o blogai pabaigė. Tokiu 
man pasirodė p. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. Jis 
pats prielankiai mano reli
ginei idėjai atsiliepė, patal
pino kitų asmenų prielan
kius raštus, nemokamai tal
pino chronikoj pranešimus 
apie mano prakalbas, davė 
praktiškų patarimų prakal
bų rengime, pirmininkavo 
antroj mano prakalboj Chi- 
cagoje. Už tai vis aš esu 
p. Grigaičiui ir jo bendra
darbiams labai dėkingas.

Tačiau neužilgo papūtė 
“laisvamaniškas” vėjas, ir 
p. redaktorius leidė Tylin
čiam, ir kitiems asmenims 
vis pikčiau ir pikčiau rašy
ti ne tik prieš mano stato
mas idėjas bet ir asmenį.

ką kuri per kelis stalus nu
žvelgus kitos vyrą arba vai
kiną, prisispaudus sukasi. 
Vis tai vystymas ir net su- 
vystymas figūrų ir gracijos 
bei estetikos didinimas...

Sėdi ir žiuri. Žiuri ir 
lauki kolei kas kitas ateis 
išvest tavo šonkaulį šokti, 
o tada pats eini ir kvieti 
šokti už kelių stalų nužiū
rėtą (ponią ar panelę, 
žint negali) kuri tau 
riausia patinka....

Mat, Lietuvoj tokia
da; nereikia su savo šokti 
visą vakarą, o gali šokdyti 
ir kviesti kiekvieną kokia 
tik ‘tau patinka (nežiūrint 
ar tu jai patiksi) ir ji mie
lai eis....

Ir tada prieini prie išve
dimo kokia yra šokių reikš- 

Įmė: nagi viešas būdas pasi- 
meilavimui su svetima po
nia ar panele arba sveti
mu vyru prie jos vyro 
ba žmonos akių, 
tau niekas nieko 
kyti!

Užtiesų sakau 
dykai šįmet Dievulis Lietu
vą baudžia, užleido šaltį ir 
nederlių, ir nedykai Nemu
ne tiek daug žmonių prigė
rė, kad Palangoj šitaip de
dasi !

Kai nuvažiuoji žmogus į 
Palangą rodos visados ten 
norėtum pasilikt. Per vi
są vasarą, kaip danguje 
žvaigždės, mainosi žmonių 
(ponų, ponių ir panelių) 
veidai: Štai atvažiuoji, bū
ni, pamatai 
pažysti jau 
m.&nesį jau 
matai, jau 
ir. jeigu nepatiko pirmieji 
tai iš naujai atvykusių ga
li išsiskirti, ir taip toliau, 
per visą vasarą.

Nedykai ten traukia vi
si kariškiai nuo paprasto' 
aficiero iki paties genero-Į 
lo, visi viršininkai nuo 
miausio iki didžiausio, 
si valdininkai ir didelių 
taigų tarnautojai kurie 
gali; visi diplomatai ir 
ponios; ir privažiuoja i 
čių iš Klaipėdos, Latvijos 
ir kitur.

Kas nuvažiuoja į Lietu
vą ir vasaros laiku neaplan
ko Palangos tai kaip Ryme 
nebuvęs nors Italijoj bū
tom. j ičipeuziu

Kitą sykį papasakosiu kliavagio 
kaip mus išlydėjo ir kaip , 
visi prašė parvežt labas numerio. Kadangi p. 
dienas jums visiems į visą Grigaitis manęs neprašo 
Ameriką. 'nurodyti denunci javinio fa

ktų, reikia manyti jis pats 
juos padaužų karaliaus cen
zūros praleistų žinojo. Ir 
visgi p. Grigaitis visai nu
stojo sielos pusiausviros ir 
savo toilet popieros (jo pa
ties žodžiai!) 216 numeryje 
išgiedojo visą plūdimų lita
niją: “..Šidlausko kliedėji
mus” (apie tautinį Lietuvių 
išsilaikymą Amerikoj), “sa
vo haliucinacijose ‘visuo- 
mybės’ apaštalas pliauškia”, 
“idiotiškų insinuacijų me
lagingumą”, “savo beproti
škus išmislus”, “sąmoninga 
niekšybė,” “savo ligūstoms 
....fantazijoms apie poli
gamiją”. (O kaip tik pas 
jį poligamija pavirto idėe 
fix: kuomet aš jai nežymią 
teoretišką reikšmę teduo
da. p. redaktorius nešiojasi 
it katinas pūslę ir rašyda
mas apie mane visuomet 
mini). Matomai senukas

li’ už 

negali

jums:

ar
tai
sa-

ne-

visus veidus ir 
juos; bet kitą 

senų veidų ne
pasirodo nauji.

že-

ĮS- 
iš- 
jų 

ve-

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright į Your Work Less į Use 
OhfSdar

“Cleans 
as it

Polishes”

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

Mrs. Winslow*® 
Syrup

Vis tos politikos

Kelionių “mokslas”
Kadangi koliojimosi iš

mokstama beganant kiau
les, lankant karčemas ir 

' draugaujant su padaužom, 
bereikalinga mokinti tokio 
“mokslo” laikraščiuose. Ta
čiau tokį “mokslą” apsčiai 
skleidžia veik visi Lietuviš
ki laikraščiai, nes jų redak
toriai yra pasimokinę pas 
suminėtus “profesorius”, o 
“sukultūrintiems” ir “sulai- 
svamanėjusiems” skaityto- 
tojams tas “mokslas” patin
ka.

‘Fašistiškoj’ Lietuvoj ko- 
liojimąsi sueigose ir laik
raštijoj panaikino dabarti
nė valdžia, o demokratin- 
goj Amerikoj galės koliotis 
kol kultūringa visuomenė 
nenumarins jų boikotu. Ir 
p. Grigaitis kiekvienam pa
doriam žmogui atrodo ne 
savo vietoj, dar nepriaugu
siu eiti garbingas redakto
riaus pareigas. Jis yra 
blogas “Naujienų” skaity
tojų mokytojas ir pavyzdis.

Teišbuvęs Amerikoje 10 
mėnesių negaliu žinoti visų 
to “cnatlyvo” redaktoriaus 
darbelių. Tačiau man, ne 
“laisvamaniui”, ne socialis
tui, ne krikščioniui, bet Lie
tuviui atrodo nedorais se- 

pasimokęs 
iš kokio ten Bišfo socialia-

Labai suerzino “Naujie-
■ nų” štabą mano atsišauki-
■ mas ir kvietimas Amerikie- 
• čius nesirūpinti partine ko-
■ va Lietuvoje, neigiamas į- 

vertinimas Lietuviškų par
tijų Amerikoje. Kaipo kos
mopolitiškam socialistui p. 
Grigaičiui tai yra “kliedė
jimas” ir “begėdiškas noras 
pakenkti ‘Naujienų’ kredi
tui” (žiur. N. 216). Man 
gi ir kitiems atrodo kad bū
nant medegiškai stipriom 
neišpultų talpinti kryžiuotų 
skelbimų apie numirėlius, 
nerengtų gražuolių kontes- 
tų, nepardavinėtų savo pik
nikuose munšaino (iškelta 
už tai byla!), neimtų pa- kanti dalykai: 
skolų.

Ponas Grigaitis labai su-jtlJ vadas organizavo “kojol 
sierzin0 kuomet jam puo- Dingol bendrovę neva alie- 

įlant “Dirvą” patvirtinau Jaus šaltiniams Kinuose ek- 
I • i -1 • • • v ' ciilno fnnfi 11 >7 aiivilrini ii»7rliv_girdėtu apie jo priesseimi- 
nes (SLA.) kombinacijas ir 
paminėjau denuncijavimą. 
Apie pirmąjį dalyką girdė
jau Bridgeport© kompani
joj Balandžio 24 d. iš vieno 
asmens, ir keletą dienų vė
liau iš kito, bet be jų suti
kimo (numato p. Grigaičio 
kerštavimą!) negaliu skel
bti pavardžių ir vietų.

Denuncijavimu užsiima 
Pustapėdis-Garbukas, Pus- 
tapėdžių kaimo žinomo ar- puoliką beatsakysiu širdin- 
____ o.j brolis. Ganėdi-'gu nusispjovimu ir tylėji- 

[nuos nurodymu “Naujienų” mu. Visliomis.

Isploatuoti už sunkiai uždir
btus Amerikos Lietuvių pi
nigus. Jis duoda blogą pa
vyzdį tautiečiams vedęs su 
svetimtaute....

Esu tikras kad klaidin- 
kas apie mane išvadas te
padarys tik neskaitlingos 
“naujieniečių visuomenės” 
dalis’, be ne garbingoji Lie
tuvių visuomenė.

Į tolimesnį šlykštų “Nau
jienų” ir kitų laikraščių

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

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

21 d., 
Kauno

Kaunas. — Rugs.
vai. po pietų, iš 

! orodromo pakilo lėktuvas 
su kapit. Pesecku ir Įeit. 
Šimkum. Pakilus jiem 300 
metrų aukščio, apačioj sto
vėjusieji lakūnai pamatė j čiu 
kad iš lėktuvo pasirodė du-1 “Baltijos Arą”, 
mai su liepsna, o ant lėktu
vo sparnų iššoko vienas iš 
lakūnų. Netrukus iššoko 
iš antrasis. Iš apačios tą 
matantieji laukė tragingos 
pabaigos; jiems matant ant 
degančio lėktuvo blaškėsi 
du jų draugai pasmerkti 
neabejotinai mirti. Jokios 
pagalbos jiems suteikti ne
buvo galima.

Liepsnodamas lėkt u v a s 
keistai planiruodamas lei
dosi. Netrukus kiek, į šalį 
nuo orodromo lėktuvas nu
dribo į žemę. Iš orodromo 
pasileido vyrai su visomis 
ten buvusiomis susisiekimo 
priemonėmis, veždami gesi
nimo įrankius.

Atvykusieji rado lakūnus 
gulinčius ant žemės. Kap. 
Peseckas buvo kiek dau
giau, Įeit. Šimkus mažiau 
apdegę, abu kiek sutrenkti.

Kiek atsipeikėję, ; 
papasakojo kaip jiedu išsi
gelbėjo nuo mirties. Kap. 
Peseckas pajuto valdyda
mas lėktuvą kad jo kojos 
dega. Jis iššoko iš sėdynės I 
ir užlipo ant lėktuvo spar
nų. Nevaldomas lėktuvas 
pradėjo sviruoti ir kap. Pe
seckas bėgiojo ant sparnų 
lėktuvą išlygydamas; tuo 
nepaprastu budu planinio-j 
damas leidėsi žemyn.

4

Kap. Peseckas 
Paaukštintas

Barbora Dvylaitė Gritis 
iš Chicagos rašo: Prisiun- 

$1 prenumeratos už 
", prisidėda- 

|ma prie tos knygos išleidi
mo.

K. Stankius iš Windsor, 
Ont., Kanados, rašo: Siun
čiu $1, už kurį prašau pri
rašyti mane prie “Baltijos 
Aro” prenumeratorių.

Pr. Valaitis iš Pittsburg, 
Pa., rašo: Siunčiu $1 ir no
rėčiau kad paskubintumet 
“Baltijos Arą” išleisti.

L. Matulaitis iš Buffalo, 
N. Y., rašo: Noriu pristo
ti į “Baltijos Aro” leidėjus, 
siunčiu $1.

M. Kairiukštienė iš Chi
cago, Ill., rašo: Siunčiu $1, 
savo 
kios 
ras”.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau dėdės Juozo Matusevi

čiaus, gyveno Bostone. Kalbi) I >>>•- 
i;.'lai. Je’au i-.is žino, ndr j.-ai 
pats prašau atsiliepti.

ALENA MATUSEVIČIŪTĖ
229 Vrooman avė. Amsterdam, N.Y.

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagret u ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy- 
kit savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

dalį prie išleidimo pui- 
istorijos “Baltijos A-

V. M. Čekanauskas iš 
Hartford, Ct., rašo: Čionai Į 
siunčiu money orderį už 
“Baltijos Arą” ir $3 už pre
numeratą “Dirvos” mano 
broliui į Lietuvą. Taipgi Į 
prašau nepamiršti prisius- j 

jiedu ti man naujai ruošiamą 
•’ • Į knygą, kuomet bus gatava. 

“Kryžeivis”.

Lmosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NĖ
JAI ŠIT TIK MĖTŲ

smedl::y jo ofisan pasitarti

Leit. Šimkus vėliau paju
tęs liepsną ir pamatęs Pe- 
secką vaikščiojantį ant or
laivio sparnų, mėgino šok
ti iš lėktuvo, bet Peseckas 
jį pamatęs suriko: “Nešok, 
užsimuši!” Šimkus taip pat 
užlipo ant sparnų. Tokiu 
budu, rodos atiduoti į mir
ties glėbį, drąsus lakūnai,! 
liepsnos apsupti, artinosi 
prie žemės. Lėktuvui atsi
mušus į žemę jiedu nukri
to nuo sparnų ir susižeidė, 
bet nesunkiai. Lėktuvas 
sulužo ir sudegė.

Tokio prietikio dar avia
cijos istorija nežinanti. Pa
prastai nevaldomas lėktų-! 
vas krinta žemyn nose. Lai-j 
mingai jiedu nusileido tik 
ačiū savo šaltumui, orien- 
tavimuisi savo padėtyje.

Peseckas apdegęs dau
giau ir paimtas ligoninėn, 
o Šimkus ligoninėn nėjo.

šis lėktuvas buvo pirmas 
Lietuvos aviacijos orlaivis, 
seno 1915 m. tipo. Jį 1919 
metais apie Ežerėnus pa
šovė bolševikų fronte Lie
tuvos kariai ir pasiėmė sau.

Sergantį kapit. Pesecką 
aplankė krašto apsaugos 
ministeris Gen. Daukantas 
ir kiti viršininkai ir Prezi
dento vardu apdovanojo jį 
majoro laipsniu. Jis tapo 
pakeltas į tą laipsnį už ne
paprastą drąsumą ir šaltu
mą tokioj būklėj, už išgel
bėjimą iš tikros mirties ne 
tik savo gyvasties bet ir ki
to karininko. ___

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metu pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokiu 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir viduriu negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas silei^it- ncs 1?!usų, laiiiais beveik v>- 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

10106 Euclid Avė. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso v: 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. 

DYKAI APIE

D V

Add enjoyment to your trip Eact cr West, 
giving you a delightful break in your journey.

C&B LINE STEAMERS
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including large, comfort
able staterooms that insure a long night's rclreshing sleep. 
Luxurious cabins, wide decks, excellent dining room 
service. Courteous attendants. A trip you will long 
remember.

Connections at Buffalo for Niagara Falls, 
Eastern and Canadian Points.

Daily Service May 1st to November 14th 
Leaving at 9:00 P. M.; Arriving at 7:30 A. M.

Ask your ticket agent or tourist agency 
for tickets via C&B Line.

New Low Fare $4.53
ESD $S.5O

AUTOS CARRIED $6.50 AND UP
The Cleveland and Buffalo Transit Company 
East 9th Street Pier : : : : Cleveland, Ohio

AUTOMOBILIAI- NAMAI- GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

6820 Superior avė.

Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžia automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimės, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokią kitokią apdraudė! kokios tik 
Amerikoj randasi, net piknikus nuo 
lietaus. Tvirtinu visokius notarialius 
raštus, esu registruotas Lietuvos Kon
sulate Notaras ir paruošiu visokius 
Lietuvoje reikalingus dokumentus.
Antanas Žukas

(“Dirvoje”) Iki S vai. vakarais
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NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIŲ LIETUVOJE 
JŲSANT Lietuvoje, teko* 

susidurti su žmonėmis,1 
senais seneliais ir jaunes
niais, kurie priėję klausi
nėja “Ar tamista nepažys
ti mano sunaus”, kitas “ar 
nesueini su mano duktere’ 
arba su broliu arba su ki
tokiais giminėmis. Girdė
josi net klausinėjant “ar 
nežinot kur yra mano vy
ras? paliko su vaikais ir 
kai žemėje dingo....” ( 

Gal vienas kitas ir yra 
dingę, mirę, vienok toli dari 
ne visi iš tų apie kuriuos 
nieko nežino. Daugelis tu- 
T žinių tai iš giminių tai 
;š pačių savo vaikų arba 
vyrų, bet yra tokių apie ku
riuos visiškai nieko nežino, j 
kurie visiškai užsimetė ne
rašyti, neduoti jokios 
nios apie save, tegul jie ten 
verkia, rūpinasi, ilgisi....

Tokių tankiausia pasitai
ko tarp bolševikėlių, kurie 
prakeikę Lietuvą, prakeikę 
motinas kad juos ne Rusais 
pagimdė, nei žodelio nepa
rašo. O tuo tarpu tėvui ar 
motinai jis yra brangus, jie 
laukia laiškų, laukia žinių, 
nepaiso ar prisius pinigų ar 
ne, nori tik žodelio girdėti, 
žinoti ar sveiki gyvena.

Paliktos žmonos išsiaugi
no jau vaikus, išmokino ir 
išsirūpino jais, bet nuo tė
vų negirdi nieko. Skauda 
jiems širdis žinant kad tė
velis kur nors gyvena, yra 
gyvas, bet juos užmiršęs.

Turgadieniais arba sek
madieniais paštai užsigru- 
dę žmonėmis. Jie ateina 
laiškų tik iš Amerikos. Ir 
kuomet vieni tankiai gau
na laiškus ir pinigų, kiti ei
na per metų metus ir nie
kad nei mažo laiškelio nuo 
savųjų nesulaukia. Žino jie 
kad Amerikoje esantieji y- 
ra gyvi, bet jų vaikščioji
mai į paštą ir laukimai laiš
kų yra tušti.

Mums Amerikoje nei gi
minės nėra tokie brangus, 
nei laiškai nesvarbus, bro
lis su broliu gali nesusieiti 
per metų metus ir nepasi
ilgsta vienas kito. Bet ten 
likusiems jų išvykę vaike
liai, tėveliai, broliai vis pri
simena.

Sueini miestelyje kokį se
ną kaimietį ar kaimetę, iš
sikalbi, pasitaiko kad esti 
jų vaikai ar šiaip giminės 
tame pačiame mieste, ar ir 
toliau, bet juos pažysti, ir 
kada papasakoji apie juos, 
žmoneliai skirdamiesi ran
kas bučiuoja, dėkuoja ir 
apsiašaroję pasako, “Pasi
kalbėjom kaip su juo pa
čiu .... Parvežkit nuo mu
sų žemiausius uklonus... . ”

Taigi, nepagailėkit kelių 
minutų laiko, kelių centų 
ir parašykit laikas nuo lai
ko saviškiams į Lietuvą lai
škus tie kurie nerašot, o 
rašantieji rašykit tankiau 
ir apie viską.

Astuoni Metai

Spalių 9 d. sueina astuo
ni metai nuo to kai Lenkai 
nagrobė Vilnių. Nors tai 

Z ilgas laikas ir rodos Lietu
viai turėtų atbukti nuo Vil
niaus norėjimo, bet Lietu- 

, voje Vilniaus klausimas la
bai gyvas ir jaunimas yra 
gatavas stoti į kovą už at
vadavimą jeigu tik but” 

Ipaleista garsas “Pirmyn!” 
‘.j Tačiau prie to Lietuva

■ nesirengia — protingi Lie
tuvos valdžios vedėjai aiš
kiai žino jog karas su Len
kais butų labai nelygus ir 
tiesiogino laimėjimo nega
lima tikėti. Bereikalingas 
tai butų savęs žudymas, sa
vo jaunų vyrų ant mirties 
siuntimas.

Bet taipgi Lietuvos val
džia žino kad negalima sė
dėti nuleidus ir neprisiren
gus gintis. Užtai palaiko 
gerai organizuotą kariume- 
nę, ir nors ji yra apsunki
nimas kraštui, ji sykiu yra 
ir apsauga tiems kurie su
daro kraštą ir pagrąsini- 
raas Lenkams taip pat ne
pulti Lietuvą sau užsisva
jojus apie naudą 
turėti.

Šalip kariumenės, Lietu
voje yra dar stipri Šaulių 
Sjjunga, gerai organizuo-

ži-

Lietuva

— Rusijoj kasmet vilkai 
sudrasko apie 180,000 di
džiųjų galvijų, apie 500,000 
mažųjų.

vis randa kur savo nosį Sutartis su Rusija
Įkišti, ir jiems bile tik zur
zėti. Kaip išrūdytų jeigu; jog Rugsėjo 25 d. sudaryta 
koks laikraštis Kaune imtų Lietuvos su SSSR provizo- 
kišti nosį į “Naujienų” ko-lpinė prekybos sutartis di- 
kį nors nesutikimą su dar- džiausio palankumo princi- 
kininkais?ta ir disciplinuota, kurios 

vienos užtektų Lenkus at
remti per gana ilgą laiką.

Šiuo tarpu gi Voldema
ras veda diplomatines de
rybas su Lenkais, bet be 
Vilniaus Lietuviai nenu
rims, ir tas plačiai skelbia
ma skersai ir išilgai Lietu-j tais jaučia aišku. sutvirtėji-Į 
vą, visose 1 
yra tie užrašai ir kožnas 
juos matydamas žino 
reikia prieš Lenkus 
prisirengusiais.

LIETUVA ŽYMIAI 
PRATURTĖJUS

“Lietuvos Aidas” rašo:
“Lietuvos ekonominis gy 

venimas paskutiniais
. 11 lOll^dl UICLU." j VCllO JCltlVlCl CIIOIYU. out t V11 veji" 

viešose įstaigose Į mą. Tas sutvirtėjimas pir

kad 
būti

j miausia pasireiškia pinigų 
rinkos palengvėjimu, atsi
radimu prieiname snio kre
dito, ir ypač geru valsty
bės susitvarkymu. Valsty
bės iždas yra taip pilnas 
kaip nuo Nepriklausomos 
Lietuvos pradžios nei kar
tą dar nėra buvę. Kai ku
rie naivus žmonės iš opo
zicijos net savo akim neno-

“Lietuvos Žinios” rašo

pu.
Kaip matyt, Maskvos ca

rai su Lietuvos “fašistais” 
taikiai sugyvena, tik musų 
raudonukai ir jų pakalikai 
negali nurimti.

i Ką dabar sakys bolševi- 
me_i kėliai ir socialistai, kurie 

Tikrino jog “fašistai” atsi
dūrė pavojuje, nes užėmę 
valdžią sugadino visus san- 
tikius su Rusais, kurie lai
kyta Lietuvos užtarėjais.

rikoje. Jis čia užims Pa
siuntinio vietą Washingto
ne. Smagu bus jį Ameri
koje vėl matyti.

Kitos diplomatinės per
mainos Lietuvoje:

B. Dailydė, buvęs minis- 
terių kabineto reikalų ve
dėjas, paskirtas pasiuntiniu 
Latvijai.

K. Bizauskas, buvęs pa
siuntiniu Rygoje, paskiria
mas į Londoną.

žmones ir jų reikalavimus 
ir gali geresnius Įstatymus 
patvarkyti negu toks kuris 
tik “lojariaut” moka, o kit
kam galva tuščia.

Neiškenčia Nosies Nekišę
Kaune iškilo nesusiprati- 

imas su valstybės teatro ar- 
I tįstais. Na, iškilo, iškilo, 
Į visur visko pasitaiko. Bet 
“Naujienos” negali iškęsti Į ri tikėti matydami kad vy- 

1 nekišusios savo nosies ir riausybė ne tik neturi jo- 
nepakelti riksmo apie “vai-I kių sunkenybių su valsty- 
džios” blogumą delei to. j bes iždui bet kad ji gal, kai

Artistams numažinta ai-, kurioms produkt ingo m s 
gos (ten valdžia artistus j krašto ūkio šakoms duoti 
už algą samdo). “Naujie-; vis didesnių ir didesnių 
nos” zurza kad valdžia ne-l 
tikus, artistus skriaudžia.

Jei butų pakėlus artis
tams algą ir tada “Naujie- žymiai padidinti, 
nos” butų sakiusios: Ma
tot. Kauno ponams reika- reikia pinigų pasiskolinti, 
linga teatrų ir operų tai jie 
visuomenės pinigais sau ge
rus laikus rengiasi ir artis
tus paikina.... Ar tam pa
našiai. (Mat, teatras savo 
ineigomis neišsilaiko.)

Socialistai ir bolševikai

“Naujie- vis didesnių ir
I kreditu.I v . .

“Kreditai žemės ukiui 
per Žemės banką šįmet yra 

Tai jau
čia visi žemdirbiai kuriems

RADASTOS 
Kuomet liekuosi aš viena 
Man pinasi mintyj daina, 
Švelni, jautri ir maloni, 
Skaisčioms svajonėmis gausi. 
Mintims lankaus po tas vietas 
Kur klest’ žydinčios radastos, 
Jų žiedus glaudžiu prie širdies, 
Nieko gražesnio nėr’, išties 
Kaip švelnus, rausvi žiedeliai, 
Glosto jausmus ir kvep’ saldžiai. 
Tik apie jas norisi dainuot, 
Jomis gyvenimą sau puošt; 
Gražius vainikus iš jų pint, 
Jais savo namą padabint; 
Trokštu kad jos vis žydėtų, 
Vargų takais mus lydėtų, 
Liūdnas mintis išsklaidytų, 
Grože sielas sužavėtų.

Lapute.

AR ILGAI?
Ar ilgai be tavęs liūdesiu 
Ir verks nusiminus širdis, 
Ar ilgai tavęs neregėsiu 
Ir ašaros vilgins akis?

Už džiaugsmą su tavim turėtą
Reik lindėsiu karčiu mokėt,
Už grožę tavyje regėtą
Tu r’ ašaros’ akys plukėt....

Užgeso man saulė linksmybės, 
Sieloje vis daros tamsiau, 
Nenoriu regėti šviesybės, 
Jei tavęs nėra man daugiau.. .

Ar- tu apie mane svajoji
Ir mane minėji, kaip aš?
Vai ilgu, man ilgu, brangioji, 
Lai skundą tau vėjai šį neš’....

Ka—lis.

Balutis atvyksta
Iš senesnių laikų garsus 

Amerikoje darbuotojas, re
daktorius ir karštas tėvy 
naitis, B. K. Balutis, už sa
vaitės laiko jau bus Ame-

Biskis Grigiatijados
“Naujienos” bėdavoja 

Voldemaras, kuris nėra ju- 
-istas (“lojaris”) sugebės 
sutvarkyti naujus Lietuvos 
Įstatymus.
gaitis kada tai istudijavo 
“lojarystę” ir užtai nėra 
išmintingas redaktorius ir 
pagal savęs sprendžia kitą.

Voldemaras pažysta Lie
tuvą ir jos reikalus, žino

ai-

Universitetas
Šįmet į Lietuvos univer

sitetą Kaune įstojo apie 
1,400 naujų studentų. Iš
viso dabar universitete y- 
ra apie 5 000 studentų. Pa
vasarį universitetą baigė 
135 studentai. Tr.

Naujas Kompozitorius
šįmet kompozicijos mok- 

Mat, pats Gri-įsius Lenkijoje ir Paryžiuje 
baigė jaunas kompozitorius 
Vytautas Bacevičius. Jau 
iis yra sukomponavęs daug 
muzikos veikalų. Bacevi
čius jau koncertavo Kaune 
ir Klaipėdoj. Tr.

♦

Ir tt.
reiškia?

valdžios pasi- 
tikra teisybė.

Šįmet buvo numatyta duo
ti Žemės banko akcijoms 
pirkti išviso 5,000,000 litų: 
bet iki šiam laikui jau yra 
išduota išviso 7,300,000 lt. 
Aišku kad tai yra didelis 
palengvinimas žemės ūkio 
kreditui. Ir tą musų vals
tybė atlieka be užsienio pa
skolų — savo sutaupytomis 
lėšomis.

“Nesenai buvo laikai kad 
musų Lietuvoje, kur tiek 
daug reikia dirbti, buvo 
pristigę darbo. Kaune ir 
kituose miestuose buvo at
siradę bedarbių kurie savo 
laiku buvo besiorganizuoją 
net vyriausybę nuversti, 
kurie jai savo ultimativiš- 
kus reikalavimus statė. O 
ar daug dabar turime be
darbių? Netenka girdėti 
kad morališkai ir fiziškai 
sveiki žmonės Lietuvoj dar
bo negautų.”

Ką tas 
Tai nėra 

gyrimas bet
Gal opozicijai tas nepatin
ka ir jie ras savo argumen
tus, sakys kad žmonės mo- 

' kesčiais apkrauti todėl pi- 
j nigų prisirinko. Bet kaip 
I tik pinigų valdžia turi tai 
Į ir mokesčiai esti mažinami, 
j Ūkininkai gaudami dau
giau paskolų iš valdžios 
žemu nuošimčiu nereika- 

j lauš pasivesti Žydams ke- 
I lias skuras nunerti. Ūkis 
greit pakils kaip tik ūki
ninkai galės įsitaisyt gerus 
padargus, gerus budinkus 

1 ir geros veislės gyvulius.
( Dabartinė Lietuvos tvar- 
j ka nepatinka tik politikie
riams: jiems rupi kaip prie 

| valdžios iždo prieiti. Liau
dis labai patenkinta ir ra
miai žiuri į ateitį.

Ši valdžia nemėto pinigų 
vienuolynams, davatkų or
ganizacijoms nei nedalina 
tinginiams kuriuos užlaikė 
buvusioji valdžia. Visiems 
yra Lietuvoje darbo ir val
džia įsakė eiti dirbti.

NUSIBODO skaityti pranašystes kurios per daug me
tų kituose laikraščiuose skelbta ir neišsipildė, o tiek 

Jūsų dvasią nuslopino, ūpą sugadino kad nei laikraščių 
daugiau matyt nenorit?

Taip, Amerikos Lietuviai daug ūpo nustojo beskai
tydami musų laikraščius per visus dešimts metų Lietuvos 
Nepriklausomybės ir atšalo ne tik nuo Lietuvos bet ir 
nuo tų laikraščių.

Skaitykit “DIRVĄ” — joje talpinama raštai kurie 
priduoda darbininkui noro gyventi, siekti ateitin, jieško- 
ti gero visame, ir pralinksmina nuvargintą dvasią.

“Dirva” patyrė ko musų liaudis nori, kas labiausia 
prie širdies skaitytojui mokančiam pinigą už laikraštp 
ir tą stengiasi savo skaitytojams duoti.

“Dirva” specialiai renka ir talpina LIAUDIES DAI
NAS — tas visas daineles, gražias ir malonias, kurias jau
ni būdami Lietuvoje taip noriai dainavome — dabar iš 
“Dirvos” prisiminsite apie savo šalelę, apie anuos praėju
sius laikus, apie pieveles, takelius, bakūžėlę, ir tt.

Šalip Liaudies Dainų, “Dirvoje” telpa daugybė gra
žių, malonių originalių Lyriškų eilių, gražios poezijos ku
ri žavi ir linksmina kiekvieną skaitytoją.

“Dirvoje” telpa nuolatos juokingi, kritiški ir didelės 
teisybės žodeliai juokdario Gerb. SPRAGILO, kuris be 
atodairos kulia visus politikierius, kunigus, davatkas, 
senbernius, senmerges ir tankiai turi karštų diskusijų su 
savo gerb. Šonkauliu, prie to atlaiko radio pasikalbėji
mus su gerb. Petru debesuose ir gerb. Lipiceriu kepime. 
Gerb. Spragilas yra vyriausia galva Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičių, kuriu yra po visus žemės galus ir šo
nus ir kampus, kurie nuolat praneša jam slaptas žinias.

Su pasididžiavimu “Dirva” skelbia savo obalsi se
kantį: “DIRVOS” TIKSLAS NE PRAŠYTI Iš SKAI
TYTOJU, BET JIEMS DUOTI!

—Atnaujinkit savo prenumeratas,
—Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje;
—Užrašyki! “Dirvą” savo draugams ir giminėms čia 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Ku
boje, Argentinoje ir kitose pasaulio dalyse gyvenantiems.

“Dirvą” skaitydami gausit už tuos pačius $2.00 kelių do- 
larių vertes gražių skaitymų, ko kiti laikraščiai neduoda.

“DIRVOS” kaina metams $2 Amerikoje. Kanadon 
$2.50. Argentinon, Brazilijon,-Lietuvon ir kitur $3.
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baigė 
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lavimus 
;atymus 
:s kuris 
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-H[K. S. Karpiusį-

TREČIA DALIS

Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

Juokai

ius 
s mok- 
ryžiuje 
riterius

J au 
s daug 
[Dcevi- 
Kaune

Tr-

(Tąsa)
Todvi, nei viena nei antra nežinodamos 

kad kita taip godžiai tą gražų vyrą tėmija, 
džiaugėsi kožna sau manydama kad jis tik 
į ją žiuri... . Jeigu jos tą abi manė tai vis- 
tiek viena klydo, nes ne abi jos jam rū
pėjo bet viena.... Ir jeigu senesnėji bu
tų teisybę žinojus ji butų skaudžiai apvil 
ta....

Senesnėji — dar ne sena moteriška — 
buvo stambaus, beveik vyriško sudėjimo 
išblyškusiu veidu, kuriame nebuvo jokio: 
žymės moteriško gražumo, taigi nei pa 
traukimo, nei viliojimo nebuvo. Jaunoj 
gi, laiba kai eglė,- visame moteriškame ža 
vėtinume, kaip veidu taip ir sudėjimu; jo 
akįs liepsnojo jaunyste ir tyrumu.... K?, 
da jo akįs aiškiau į ją atstatytos buvo jo 
veidai kaito ir ji savo akis nuleisdavo, ti’ 
retkarčiais pakeldama kada matė jog ji: 
kitur kur žiuri. Bet abi jos — senesnėj 
taip kaip ir jaunoji — turėjo tokias pa 
širdis ir jausmus, su tais pačiais geismai 
ir svajonėmis, todėl senesnėsės krūtinėj 
širdis taip pat smarkiai daužėsi nuo ji 
žvilgsnių kaip ir jaunosios. Kada jis žvel 
gė į jaunąją, jam darėsi keista ko ta antro 
ji taip jį pervėrus savo atbukusiom akin 
neatleidžia.... Manė jis, gal jai įsakyti 
jaunąją sergėti, gal ji yra žmona kokio pa 
vydaus jarlo kurs čia pat gal prie Hak< 
stovi.... Bet nežiūrint tų minčių, jo jau 
na širdis nedavė jam ramybės ir akįs trail 
kė žiūrėti Į tą gražiąją moterišką.

Kada po vainikavimo Kanutas gryž< 
į palocius, Hakas pamatė jas abi katedro: 
aikštėje prie tako pirmose eilėse tykojau 

-čias jo pamatyti, ir kaip jos arti viena ki 
tos stovėjo jo praeinančio žvilgsnių abien 
teko, nors jis niekados nebūtų ten žvelgę 
jei nebūtų patėmijęs tos jaunesnėsės....

Praėjo, jos liko užpakalyje — viską 
pasibaigė? Bet jo širdyje liko užžiebti 
kibirkštėlė meilės ugnelės, kuri kada nor 
— ir jau dabar buvo laikas — turi vyro šir 
dyje užsižiebti. Tolei ji neužsižiebia iki ne 
atsiranda ta tikroji kuri gali įskilti širdy 
jeugnį, po ko prasideda troškimas, svajo 
nės, mąstymai, jieškojimas.... sapnai...

Ėjo Hakas savo keliu, ėjo ir galvoj' 
apie tą matytą jauną, gražią moterišką 
kuri gal pirmutiniam jam savo tokius žvil 
gsnius skyrus, taigi ir meilę jam savo šir 
dyje sukūrus.... Bet kas ji tokia? galvoji 
sau nabagas. Ar ji dar laisva mergelė a 
jau moteris kokio senio, kuris ją pavergęs 
prislėgęs laiko, ir ji tik jį pamačius laisva 
atsiduso ir slaptai pamilo?.... Ar ne taif 
buvo su jo augytoja Bergla? Nelaimė bu 
tų tara kuriam reiktų su Haku susikaut 
ginklais už ją.... Kaip jis kovotų, jeigi 
tik ji to norėtų, jos išgelbėjimui!.... To 
kios ir kitomios mintis apgaubė musų jau 
nikaitį.... Bet kaip tik bandė įsivaizduo 
ti jos veidą ir akis tuoj jam akyse stodav< 
ir liesas veidas bei buki žvilgsniai tos se 
nesnėsės.... Kas tokia ta senesnėji? k' 
ji į jį savo stiklinėm akim taip žiurėjo' 
Ar sueis jis ajs vėl kada, ypač tą jaunąją 
Kas jos ir kur jos dabar, ar teks jam api 
jas kada nors ką daugiau patirti?....

že-
sa-
sc-

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose i visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų į merginas, merginų vaikinus; tarnų 
i darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 .............................................
Ta pati drūtai apdaryta .................................

1.21
2.0(

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..........................$1.0®
Drūtuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

Dabar 50c. Audimo viršeliuose $1.00

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O,

Ką sugryžęs “Keleivio" 
redaktorius S. Michelsona? 
parašys apie Lietuvos žmo
nes (jeigu su jais susieis ir 
jie išsipasakos kad jiems 
dabartinė valdžia gera):

“Tamsus, akli fantikai 
savo apakime nemato ir ne
jaučia kaip Smetona ir Vol
demaras jų kraują siurbia, 
juos šaudo ir smaugia ir 
išnaudoja, ir akivaizdoje to 
visko džiaugiasi ir dėkavo- 
ja Dievui kad dabar fašis- 
ti valdo. ...”

Ar tam panašiai.

— Nu, aš ir prašau tik 
mane pavėžėti, o kromą aš 
nešiu ant savo pečių, — at
sakė Žydas.

— Jeigu taip tai gerai, 
sėskis, — atsakė Dzūkelis, 
ir pasiėmęs Žydą su kre
mu ant kupros nuvažiavo.

Panevėžyje
Susipešė du kaimynai. 

Nukentėjęs padavė teisėjui 
skundą, kuris šitaip skam
bėjo:

“Petras Burbulis parblo
škė mane ant žemės, spar
dė, vadino asilu, baidykle, 
bepročiu ir žuliku, ir galiu 
prisiekti kad tai yra teisy
bė.”

L
Kelionės į Tolimas Pašvietęs

PASIBAIGĖ vainikavimo iškilmės. Visu 
tuo laiku buvę Roeskilde Norvegai 

i atino keistas kalbas apie Eriko Raudon- 
įlaukio sūnų Lietą, kurs toli vakaruose už- 
iko kokias tai naujas salas. Tada jau bu
rn žinoma Islandija, ir Grenlandija kur 
mvo apsigyvenęs iš Islandijos ištremtas 
Tikas Raudonplaukis. Jis atrado Gren- 
indiją po to kai girdėjo jog koks ten ki
rs Vikingas daug pirmiau ten buvo užkly- 
ęs. Erikas tą salą pavadino “žaliaja 
le”, atviliojimui daugiau žmonių pas 
e, ir palengva ten įsikūrė Skandinavų 
lybos.

Islandija — arba ledų žemė — jau bu- 
o daug anksčiau apgyventa, ten-bėgdavo 
rba ir buvo ištremiami Norvegų prasikal- 
ėliai.

Kaip greitai žmonės įprato pasiekti 
as žinomas salas taip greit ėmė galvoti 
:ad už jų dar turi būti daugiau žemių, ir 
ris norėjo vykti tolyn į vakarus. Taip bu- 
o padaręs Lietas, ir tikrai pasiekė dail
iau salų ar žemių. Dabar apie tai plačiai 
ulbėjo Norvegai, kurie paskleidė žinias ir 
lanijoj, kas sužingeidavo Haką ir jo drau
gus, ir jis tarėsi irgi plaukti į tas žemes 
akaruose. Girdėjo jie apie kokius ten 
yvenąnčius raudonus žmones, ir vynuo- 
;ių laukus, nuo ko net ta nauja šalis tapo 
'raminta Vinlandu, ir tas viskas jaunus 
Tikingus ėmė labai vilioti. Susidėjo pili
ms vyrų — Švedų, Danų ir Norvegų, su 
laku, Žemaitijos vaikeliu, ir visi patrau- 
:ė Norvegijon prisiruošti kelionėn. Visi 
ie smarkuoliai ryžosi plaukti sau žemių 
ieškoti. Visi buvo laisvi, niekas jų nerišo, 
les ir Hakas nuo dabar buvo pabaigęs są
ra tarnybą pas Kanutą, kurs į jokius karus 
uo tarpu nesiruošė. Jei kur užeis kokias 
uščias žemes ir galės užvaldyti, liks sau 
įastovųs, o tada galės svajoti ir apie kil
imą savo šeimyninio gyvenimo.

Skirstėsi svečiai iš Roeskildo, uoste 
ėkavo jurininkai, krovėsi į laivus maistą 
r atgal ruošėsi kas iš kur atvykęs. Tuo 
arpu kai Hakas rengėsi išplaukti, todvi 
noterįs po visą miestą “Baltijos Aro” jieš- 
:ojo, klausinėjo jo pilyje ir visur, o kada 
>atyrė kur jis radosi ir atsiskubino i uos- 
ą jau laivas buvo išplaukęs — ir taip jis 
om dingo — jeigu jų laimė tik tiek jom bu- 
•o lėmus ji matyti. ... Kur tik jodvi ėjo. 
'jo abi sykiu, bet abi kas sau jo jieškojo, ir 
ą viena nuo kitos slėpė, tik džiaugėsi kad 
uiomet vienai jo reikia ir kita gauna pro- 
-ą jo jieškoti.... Kam jos jo jieškojo ir 
:ą norėjo pasakyti patirsime praėjus kele- 
ui metų po jų išplaukimo.

Dabar Kastytis atsirado Trodhjeme, 
Norvegų sostinėj šiaurėje, kur valdė kara
ms Olavas II, vėliau pramintas šventuoju, 
’is užgriebė Norvegiją kada Erikas jarlas 
u Kanutu kariavo prieš Saksus Anglų sa- 
'•se. Vėliau Olavas turėjo bėgti nuo Ka
uto, kurs patapo valdovu Norvegų žemiu, 
r savo kelionėj išvytas karalius aplanke 
rietuvių kraštus norėdamas pagonis ap
krikštyti, bet jie su Kastyčiu jį išsivijo ir 
Jlavas nukeliavo į Rusus.

Šiaurės žemėse anksti prasideda žiema, 
odei jau dabar dienos buvo visai trumpu
os ir jie negalėjo be pavasario išsirengti 
riaukti toliau. Tuoj ateis nuolatinė tam- 
a ir keliavimas bus negalimas. Per žiemą 

ijo prisirengimas, ir ankstyvą pavasarį, 
kada saulė pradėjo atgryžti į šiaurę, jie ap
leido Trodhjemą.

(Bus daugiau)

3411. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šių knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaite, Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formato ..........
Drūtais apdarais ............<..............................
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Žyds ir Dzūkas
Vienas Dzūkelis veža 

žinią bulvių ir paveja 
delį nešinantį kromą.
delis prašo kad jį pavėžė
tų. Dzukui pagailo Žydelio 
ir sutiko jį pavėžėti, ir sa-

— Na, gerai, sutinku 
vėžėti, bet be kromo, 
arklys nepaveš.

nes

Viduje ant stalo rado 
pačios paliktą raštelį:

“Mielas Motiejau! Aš iš
einu į miestą svarbiu rei
kalu ir greitai negalėsiu 
sugryžti. Raktą nuo durų 
rasi lauke po trepais pa
kištą.”

Nebuvo laiko
— Adomėli, tu vėl į medi 

I Įsikraustęs? Andai išpuo
lęs rubus susiplėšei. Kas iš 
• tavęs bus?
I — Dovanok, 
puolant nebuvo 
vilkti.

mamyte, 
laiko nusi-

Kaip matyt

vyras 
darbo

saulės 
užtemimą

Vienas apysenis 
stengėsi užsirukyt 
Užsižiebia degtuką, 
prie savo pypkės ir
kol degtukas nesudega, pa-

Airišis
P.vpkę. 
prikiša 
traukia

patekti j trobą skili žiebia kitą, trečią, ir 
be galo, kol aplink jį visas 
plotas buvo nuklotas sude
gintų degtukų galų.

— Maik, eik valgyt vaka
rienės. Ar nemesi tą pyp
kę! Jau visus mečius su-

Cleveland, O.
Ant Edna avenue 

sugryžęs namon iš 
rado duris užrakintas. No
rėdamas
norėjo per langą įlysti, bet 
langai buvo iš vidaus už- 
spręsti ir nenorėjo mušti. 
Nusibodus laukti kolei pa
ti pareis, į trobą Įlipo per 
skylę stoge.

gražus istoriškas romanas, leidžia- C$5 
mas knygoje — proga kiekvienam 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už'ISF

deginai, — rėkė žmona.
— Palauk biskelį, leidy, 

— atsakė Airišis, — aną 
dieną man Murfė sakė kad 
jeigu aš palaikyčiau stiklą 
tai regėčiau saulę tems
tant. Bet aš turbut neto- 
kio stiklo į pypkę prisigru- 
dau.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, _ -jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Pradekite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatideliokit!

išpildyti.

i..... .

ALT1JOS ARAS neužilgo bus iš
leistas paskiroj knygoj. Daugy
bės prašymai, patarimai, pagei

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

Ir bus išpildyti kaip visuo 
met su nauda skaitytojams-pirkėjams 
knygos — ką “Dirva” jau daug sykių 
padare ir skaitytojai esti užganėdinti.

“Baltijos Aras” bus didelė knyga, 
nemažiau 300 puslapių. Ir kaip ki
tais sykiais, kurie iškalno užsimokės, 
gaus knygą žymiai pigiau.

Ar knyga bus 300 ar 400 puslapių 
(tikrai dar nežinia) bet kaina iškalno 
užsimokantiems tiktai $1.00.

Kodėl taip pigiai už tokią didele 
knygą? Dėlto kad “Dirva” nejieško

51.25
$1.50

Manų dugnelis tavo lovelė, 
Melsvas vandenėlis tavo p 
Baltos bangelės tavo pag*.

iš to sau pelno, nori tik duot savo skai
tytojams žingeidžių raštų ir su jais su
sidėjus išleisti juos. Skaitytojai duo
da pinigus už medegą, ‘Dirva” dade- 
da darbą, ir taip metas po meto skai
tytojai ir spaustuvė sudarius draugiš
ką leidėjų būrį išleidžia dideles kny
gas ir duoda visiems progos jas pigiai 
Įsigyti.

“BALTIJOS ARAS” tolyn darosi 
žingeidesnis. Iki šiolei dar nieko ne
buvo apie Kastyčio seserį, dar Kastys 
suras sau du draugus dvynus milži
nus, irgi pagrobtus iš Žemaitijos kra
što; sugryš Į savo šalį su užpuolimais, 
patirs kad jis yra Lietuvis, ir pradės 
kovoti už savo žmones ir ginti juos 
nuo svetimųjų. Dar eis aprašymai 
apie jo mylimąją, o dar toliau ir apie 
jo sesutę, kurią jis turės surasti. Dvi 
akys, apie kurias dabar (iš keturių) 
skaitote), del jo amžinai užges, dvi 
lupos nutils ir atšals, viena širdis nu
stos plakus ant visados — vis del jo; 
bus smagumo skaitant, ir bus susijau
dinimo ir ašarų, — bus jums didelis 
noras žinot kaip viskas baigsis, gra
žiai ar liūdnai. Tat šekit “Arą” Dir
voje” ir išsirašykit knygą prisiųsda- 
mi po $1.00, nes knyga bus gatava 
daug pirmiau negu skaitymas pereis 
per “Dirvą”.

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą “DIRVA
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu- 1 » i i
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.
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j sveikatos ūkininkams, ku
lne savo darbu sali palaiko 
ir maitina.

Klausimas: Ar vis Lie
tuvoj kunigai turi valią?

M. Stočkus.
Klausimas: Kodėl nieko 

neparašot apie diktatorius 
ir kaip jie Lietuvoj žmones 
smaugia. Bolševikas.

Atsakymas, šis klausi
mas ir paikas ir sykiu ge
ras, nes ištikro Amerikie
čiai labai suklaidinti ir ne
žino kaip ištikro yra.

Tiesą reikia pasakyti — 
Lietuvoje diktatūra yra, 
bet ji yra ne kam kitam 
kaip tik politikieriams ir 
tik jie ją jaučia, liaudis — 
nei ūkininkai nei darbinin
kai — apie tai nieko neži
no ir nepaiso.

Prie visų kitų valdžių bu
vo taip: katra tik turėjo 
valdžią savo rankose tos 
politikieriai turėjo visą va
lią, ėjo, kalbėjo, agitavo ir 
niekino kitus. Kitos parti
jos irgi, per vargus-negalus 
gavusios progą pastatyti 
kur ant bačkos ar ant veži
mo kalbėtoją vėl skelbė sa
vo prižadus, grąsinimus ir 
planus valdžiai, jeigu jie 
butų išrinkti.

Prastas kaimietis, sena 
bobelė, nesuprasdami poli
tikierių varžytinių, priėmė 
visokius gąsdinimus, priža
dus už teisybę, ir nežinojo 
ką daryt: ar sėt javus, ar 
augyt gyvuli, nes gali kiti 
paimt valdžią, atimt iš jų 
viską....

Ne tik po miestelius bet 
ir po kaimus valkiojosi vi
sokie dykaduoniai neva a- 
gitatoriai ir rašinėjo net 
piemenis Į profsojuzus ar
ba unijas, ir tie pradėjo 
durnavot manydami kad

ūkininkai turi juos dykai 
šert. Ėjo gaujomis visokie 
kiti neva organizatoriai ir 
tie savo darė: atiminėjo iš 
ūkininkų kas jiems buvo 
reikalinga, lygiai kaip 1905 
metais kad veikė monopo
lių daužytojai. Bet jie bu
vo persekiojami, o pastarų 
šitų niekas netrukdė. Taip 
buvo prie pereitos valdžios. 
Tą pasakojo patys kaimie
čiai.

Prie dabartinės valdžios 
ne tik kitos partijos bet ir 
valdančioji partija nesiun
tinėja jokių agitatorių ir 
žmones prie nieko nekurs
to. Ūkininkai gali ramiai 
gyvent, sėt, ir augint gyvu
lius ir žino kad iš jų nieko 
neatims. Pertai ir šalis ei
na turtingyn ir žmonės tu
ri daugiau naudos.

Tamsi liaudis demokrati
jos nesupranta. Ją supran
ta tik politikieriai ir jie iš
naudodavo liaudį savo tiks
lams. Jeigu politikieriui 
reikia vietos jis skelbia 
tamsiai davatkėlei demo
kratizmo principus... . Bu
vo virtę toks vargšų išnau
dojimas kad daugiau pakę
sti nebuvo galima, bet na
bagai patys nieko negalėjo 
darysi pasilengvinimui, bet 
jiems Į talką atėjo kiti ku
rie suprato reikalą. “De
mokratizmą” (arba teisin
giau sakant politikierius) 
laikinai pažabojo iki liau
dis atsigaus.

Korimo nei šaudymo ne
praktikuojama, o jeigu ko- 

; kį politikierių pasiunčia i 
I Varnius tai tas esti ant

Atsakymas: Kunigai da- 
I bar taip pat pažaboti kaip 
ir svietiški politikieriai. Jie 
žinoma bando kelti galvas 
ir nori atgrąžinti sau ge
ras dienas, bet jie varžomi 
ir kontroliuojami. Jie tu
ri būti arba kunigais ir bo- 
sauti bažnyčioje, arba pa
mesti kunigystę ir eiti po- 
litikaut. Viešai iš pamok
slų negali valdžios niekint, 
ir vienas jų redaktorius ku
ris kunigų burna norėjo 
valdžią smerkti tapo paso
dintas šią vasarą rodos pu
sei metų kalėti.

Kunigai varo savo poli
tiką, tiesa, ir nuo to jų nie
kas nesulaikys, nes jie jau
čiasi galingi katalikiškoje 
šalyje, bet irgi su baime 
viską daro.

Kas liečiasi tikėjimo, tai 
ši valdžia nei bažnyčių ne
liečia nei tikinčiųjų, prie to 
visokios valstybinės iškil
mės atliekama su religiško
mis apeigomis ir jų niekas 
dar nemano prašalint, nors 
ir reikėtų iš kaip kurių vie
tų religiškas ceremonijas 
prašalinti.

Kaip gyvena naujaku
riai? Pr. Butkus.

DYKAI PATRUKUSIEMS fe ____ e
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

Nereikalinga Visį Gyvenimu Nešiot Bevertį Truss
'‘B’’ yra atsakančiai nutaikinta paduŠkai- 

te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernia! 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duskaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
mcdikalas. Kah> greit sis medikalas esti kūne

Šia duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, 
reikale pavojingų operacijų.

bei

MOKĖT NEREIKIA
Pirmiems 5000 ken

čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok j Į. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j j 
dėvėt? štai yra ge
riausia kelias, kur| jus galite dykai išmėgint.

< VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta sp 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientai.' 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikčties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prįrodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
sietas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydę jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tau yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar npart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, bo pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

e PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant rlnpao-Pad 

veikia, gali but lengvai ifirokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

_ PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprins, iš 
sitempiamos materijos “E", kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidutis yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plastcrio), kad 
nęsaugojus paduškaitę “B" nuo slankiojimo 
Vf įsitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A“ yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuria prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bes išlinkimo.

sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F'’ yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
ncpaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies- išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais *
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir,’ nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j.mo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo, k
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
nagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtnnčia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart'o 
4S puslapių knygutę npie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu mcdnliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galėn gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

Atsakymas: Naujakurių 
gyvenimą daug kas jau ap
rašinėjo pirmiau, bet verta 
dar apie tai pakalbėti.

Kaip seni ūkininkai taip 
ir naujakuriai ne visi vie
nodai gyvena: vieni geriau, 
kiti prasčiau, o kiti visai 
negyvena. Vieni gavo ge
resnes žemes, kiti blogas, 
vieni turėjo savo pinigų 
Įsigyvenimui ir dar gavę iš 
valdžios paramą prasigy
veno, o kiti ir patys nieko 
neturėjo ir gautą paramą 
niekais paleido. Pavyzdin, 
nekurie gavę miško budin
ki! statymui pardavė me
džius Žydui....

Kur stovėjo dvarų laukai 
gryni, dabar jie nusagstyti 
naujakuriais. Vienų tro
belės išrodo nieko sau, kitų 
stovi tik grytelė ir tvartu
kas ar daržinė, kitų viena
me gale tvartai, o kitame 
gale gyvenimas. Vieni tu
ri daugiau gyvulių, o kiti 
vos karvutę ir arklį teišlai
ko.

Į žemės dalinimą Lietu
voje reikia žiūrėti kaip į 
Amerikos prohibiciją: idė
ja butų graži, bet ji sunki 
įkūnyti gyveniman. Prigu
li nuo paties žmogaus, o ne 
nuo valdžios.

Visokios valdžios kokios

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

z Knyga apie Patrūkimus.
Vardas..................................................7.........

Adresas ............................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai timėg. Plapao Oladc b)

Lambert Pharmacol Co., Saint Lou U, U. StfL.

1

.L8STEHINIE

L THR0AT į 
h TABLETS 0

B eAntiseptic Kį
Prevent

H BC Relieve
g JĮ Hoarseness fe

H Sore Throat 
Coughs

.. ..........

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

tik buvo Lietuvoje, norėjo 
naujakuriams gelbėti, bet 
neturėjo iš ko. Po karo ir 
patys žmonės buvo biedni 
ir giminės negalėjo pagel
bėt, ir prie to buvo daug to
kių kurie nemokėjo ūkinin
kaut, jie gavę žemes neiš- 
vystė savo ūkio kaip turė
tų ir užtai skursta.

Kas iš Amerikiečių turi 
naujakurių giminių būti
nai gelbėkit juos, už pora 
desėtkų dolarių nusipirks 
arklį ar karvę ir jau ant 
tiek jo gyvenimas pasige
rins. Kiti ir skolų turi, ne
gali toliau žengti.

IŠ LIETUVOS

Tamsumo auka
Rugs. 7 d. Ukmergėj pa

sikorė Olė Buračaitė, 18 m. 
Ji buvo dora, darbšti ir lin
ksma mergaitė; bet ją su
gadino čigonė, kuri atėjo 
pas merginą šeimininkei 
nesant namie. Už savo 
burtus čigonė pareikalavo 
175 litus, bet mergina tos 
sumos neturėjo, todėl ati
davė viską ką turėjo ir dar 
šeimininkės kasos pasisavi
no 100 litų. Nors šeiminin
kė labai atsargiai įspėjo 
negudrią Olę, tačiau ji dar 
tą pačią dieną pasikorė.

Nušovė vilką
Rokiškis. — Vietinis ka

ro komendantas Juodupis 
miške nušovė didelį arkli
nį vilką. Trys kiti vilkai 
pabėgo. P. Kr.

Smagi Kelione Patogiu 
Laivu

ANT LAIVO PENNLAND, RED 
STAR LINE, Viduryje Atlantiko, 
Rujrs. 28 d. — Bęjryje astuonių die
nų kelionės per Atlantiką, keleiviai 
iš svetimų nepažystamų pasidaro 
geri draugai, sueidami į gražius 
valgomus solionus, prie arbatos, ir 
šiaip, ir jų draugiškumas lieka ant 
visados.

Biznieriai iš Holandijos randa sau 
draugus biznierius iš Kalifornijos 
ir kalba apie savo reikalus; gydyto
jai iš New Jersey pasikalba su gy
dytojais iš Palestinos; motinos iš 
Vokietijos išsikalba kaip jos turi 
bėdų su kūdikiais, su motinomis iŠ 
Georgijos.

Vienu žodžiu, vyrai ir moterys 
visų tautų maišosi tarptautiniame 
sūkuryje ant šio puikaus cabin-kle- 
sos laivo.

Trečią dieną kelionės, dauguma 
nasažierių prieina prie, supratimo 
jog “svetimšalis yra svetimšalis vi
same pasaulyje”, bet taksai nėra 
svetimas dalykas nei vienam. Vi
sų šalių žmonės skundžiasi apie sa
vo šalyje mokamus taksus. Tiktai 
jsibaliavoję Pennland laive prade
da taksus užmiršti.

Kaip tik laivas išplaukia tuojau 
sudaroma sporto vedėjai ir praside
da laive veikimas, judėjimas. Iki 
kelionės galo jau visi lieka drau
gais ir išlipdami vieni kitus kvie
čia pas save Į svečius j savo mies
tus.

Kas vakaras buno šokiai ir taip
gi paruošiama maskaradų balius, iš 
ko visi turi nepaprasto juoko, špo
sų, o tas viskas trumpina kelionės 
laiką.

Tarp keleivių pasitaiko ir artis
tų, kurie sudaro būrelius daininin
kų, šokikų, muzikantų ir sudaro ka
bareto programą.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty" Book

Marine Co., Dept. 11. S.,9 E. Ohio St., Chicago
*• ■ III l»l

Vlaoeo aptlekoae—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children's Musterole (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

A. Vanagaitis
“Margučio” p. “Redaktorius”

KURIS “KALBĖS”
APIE—
Amerikos Prezidento rinkimus,
Lietuvos Politką,
Lietuvos Voldemarą,
Lietuvos Diktatūrą,
Socialistus, Tautininkus,
Liaudininkus, Kr.-Demokratus, 
žioplus Diplomatus,
Amerikos Liet. Redaktorius,
Ištautėjimą ir Sudolerėjimą,
Visus Musų Pačių (ne žmonų)

Reikalus kurie gimdo 
žilius ir Plikius.

Ateikiti visi ir visos! “P. 
Redaktorius” jums pasakys žo
džiu, prakalba, daina, muzika, 
teorija, praktika ir viskuo: ko 
jis nežino, ko jis nematė, ne
girdėjo, nesuprato, nesimokino 
ir durnas kaip asilas be diplo
mo. O jis ištikrųjų visai ne
durnas.

Antras dalykas, tai pianistas 
M. YOZAVITAS, art. J. OL
ŠAUSKAS, ir gražioji lytis.

„Margučio” Ma&reiis
PRAKALBOS

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
6835 Superior Ave. Cleveland

Petnyčios vakare

Spalio-Oct. 19 d. 1928
Dalyvauja pianistas M. YOZAVITAS su naujomis štukomis ant 

piano, ir jo “sesuo”.
Komp. A. Vanagaitis ne tik “kalbės” bet ir garsiai padainuos 

bei pašoks žydišką maršą “Seirijų Juozo” kompozicijos.
VISOS CEREMONIJOS PRASIDĖS 8 VAL. VAKARO.

Įžengimas Į salę kainuos 50c., o nekuriems ir 75c.

Galėsite užsisakyt rekordų, gaidų ir kitokių linksmų dalykų.
KVIEČIA VISUS RENGĖJAI.

M. Yozavitas.

Kankinimas Namuose

JEIGU Jums nėra paranku ir negalima 
ypatiškai atvykti Į banką ir atnešti pa

dėjimui pinigus, jus galit tą atlikti ties
iog iš savo namų visai taip pat gerai ir 
užtikrintai.

Kaip tas galima padaryti pilnai apsakyta 
musų išleistoje knygelėje “Bankavimas 
per Paštą”, ir tuomi pasinaudodami dau
gybė pradėjo ir po senovei atlieka pini” 
gų padėjimą ir daug sutaupė šiame ban
ke.

Jums bus ta knygelė pasirista jeigu tik 
pareikalausit.

Incorporated 1849

Society fer Jonings 
in the City ofyClevelan4-

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką
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Geri). Spragilo Kelione 
po Lietuvą

kais, nežiūrint kas nauda iš 
to bus liaudžiai.

(Bus daugiau)

(Tąsa.)
Policijantas su jais susi

pyko ir nenori daugiau ma
tyti; jie išvažiavo i kitą kai
mą ir ten sako geria ir nie
kad saulės nemato. Pasako- 

■ jo policijantas kad jis tuos 
gimines Kaune norėjo nusi- 
vest Į Žemės Ūkio Parodą, 
bet jie nėjo, nusispjovė, sa
ko jie Amerikoje geresnių 
matę. Vadino juos parodyt 
Karo Muzejų, ir ten nėjo, 
gyrėsi ‘Amerikoj ne tokius 
muzejus matėm....” Nėjo, 
nematė, nežino kas parodo
je buvo, 'kas muzejujė yra, 
ir sako Amerikoj geresnių 
dalykų matę.... Butų ma
tę parodoj kokių puikių gy
vulių Lietuva išaugina, bu
tų nors girti akis išvertę 
ir nuostaboj žiūrėję. Bet 
nėjo ir nenorėjo matyti:...

Kada šitie gaivalai par
važiuos, jie tikrai pasakos 
visiems kad “Lietuvoj nie
ko nėra”.... Jie perdaug 
akli, jiems šis atvažiavimas 
nebuvo niekam kitam reika
lingas kaip tik pasišvaistyt 
po karčiamas, pasiužt su 
sau lygiais, pasirodyt kiek 
daug išgert gali ir pasigirt 
kad pilni kišeniai dolarių. 
Jie ne tik kitko bet ir Lietu
vos saulės nematė ir jiems 
Lietuvoje nieko nėra....

Kurie apie Pottsville, Pa., 
gyvenat, kada sulauksit su- 
gryžusių trijų Amerikonų, 
tyčiomis pasiklausykit ką 
jie apie Lietuvą pasakos. Ir 
tada paklauskit ką jie matė 
Amerikoj: ar matė ką dau
giau kaip tik munšaino sti
kleli ....

Sugryžę ryte j Kauną ra
dom čia Gilių ir Leimoną 
tuodu Clevelando vandrau- 
ninkus, kurie iš visos musų 
kompanijos daugiausia Su
valkijos matė ir visus pri
juokino savo šposais. Ir su 
jais išsikalbėjus papasako
jo kad jie nieko blogo Lie
tuvoje nematė, niekas nesi
skundė ant valdžios — taip 
kaip ir mes girdėjom. Jie
du labiausia pralinksmins 
Lietuvos žmonelius, nes tai 
didžiausi šposininkai. Tai 
beveik kaip Amerikoje likęs 
Vanagaitis. Kada su jais 
susėdi Į autobusą kur va
žiuot, per juos visi nepažys
tami lieka pažystamais, ir 
turi juoktis net toks žmoge
lis kuris ir pas dentistą va
žiuotų su ištinusiais žan
dais.

Jiedu išvažiuos Amerikon

karo atvažiavę yra daugu-
moj tokie kuriuos iš Lietu
vos vyskupas išvijo. Ame
rikietės davatkėlės, kurios 
nobažnai spaviedojat'ės ko
kiam naujam iš Lietuvos 
atvykusiam kunigėliui ma
nydamos kad pas jį išpažin
tis šventesnė, padumokit 
kad gal savo “griekelius” 
pasakojat kokiam ištvirkė
liui, kuris Lietuvoj perdaug 

1 meilus buvo prie panelių, ar 
perdaug valstybinę uživojo. 
kuris purvyne voliojosi ir 
tapo iš Lietuvos išvytas.... 
Ne visi tokie, bet tokių yra.

Lankėsi U. S. Lines ofise'] 
į ir Kun. Garmus ir girdėjau 
I teiraujantis apie parsiunti-' 
įmą i Clevelandą savo gimi- 
1 niečio mergaičių, kurios čia 
paliko motinai gryžus. Mo
tina jom per “Dirvą” Siun
tė laivakortes, bet jų doku-j 
mentai jau buvo pasenę. Jų j 
tėvas iš Clevelande kur tail 
dingęs dar motinai esant 
Lietuvoj....

Apie Gruodžio 17 d.
Penktą valandą vakare 

pas p. Liūtą atėjo P. Nor
kus, buvęs “Vienybės” re-i 
daktorius. Jis dabar tar-l 
nauja finansų ministerijoj. 
Kiek teko girdėt ji norėta Į 
vėl kviesti prie “Vienybės”, 
kadangi J. O. Sirvydas išva
žiuoja, bet jis nežada, vykt.

Norkus gyvena Lietuvoje] 
nuo 1920 metų ir matė visą ! 
Lietuvos kilimą ir visas jos į 
bėdas. Kaslink Gruodžio 17 
d. (1926 m.) perversmo jis 
trumpai pasakė štai kaip: 
Grinius, tuomlaikinis prezi
dentas, ir Sleževičius, mi- 
nisteris pirmininkas, yra 
auksiniai žmonės, geri, bet 
jie manė kad ir visi kiti mi
nisterial tokie geri kaip jie; 
o tie tuoj ėmė vykdyt savo, 
ir Įvedė tokią suirutę kad | 
visi kairieji ėmė ponauti, 
Žydukai eidami gatve neši
ni raudonus skarmalus dau
žė generolams nuo galvų ke
pures; jei policijantas' su
gaudavo plėšiką tai plėšikas 
galėjo policijantą mušti, oi 
policijantui buvo uždrausta 
ji paliesti;; tada policijantai j 
pradėjo nežiūrėti kur plė
šikai ir niekšai ką darė.... j 
Prasiplatino niekšystės ir ■ 
užpuolimai. Bolševikai jau 
atvirai dirbo ir ruošėsi prie Į 
perversmo Gruodžio 25 d.,! 
sako Norkus: tas jau buvo Į 
jaučiama ir girdima. Tadu 
tautininkai pasiskubino.

Visi rimti žmonės, kurie

Konfiskavo kailių už 50,000 
litų.

Rusnė.—Rusnės muitinės 
direktorius prie sienos kon
fiskavo daug brangių kai
lių, kurie norėta šmugelio 
keliu Į vežt Į Lietuvą. Tai 
Įvyko apie 11 vai. Konfiskuo
tų prekių butą už apie 
50,000 litų. Konfiskuojant i- 
vyko susišaudymas, tačiau 
žmonių aukų nėra.—D.

Kaunas vis gerinasi
Kauno miesto valdyba 

ruošiasi statyti elektros ke
liamą mašiną užgabenimui 
žmonių iš miesto centro Į 
Žaliąjį Kalną. Tuo reikalu 
dviem Šveicarų firmom pa
tiekta pasiūlymai.

Žaliasis Kalnas yra auk
štas ir status Nemuno kran
tas. Tarp kalno ir upės gu
li visas miestas ir miestas 
toliau plečiasi Kalne. Ten 
visi turės gyventi. Užeiti 
į kalną iš miesto centro ga
lima tik stačiais trepais. 
Keltuvus įrengus gyvento
jams bus daug patogiau.

Rugs. 4 dieną, o aš su šon- partijų nesivaiko tą patį pa- 
kauliu Rugs. 12 d. šakojo, tik nuverstos parti-

Šiandien atvyko Į Kauną 
dar viena musų ekskursijos 
narė, Remeikienė, irgi Cle- 
velandietė, pasižiūrėt kada 
gaus laivą gryžti atgal.

Esant man U. S. Lines 
ofise šiandien atėjo buvęs 
Amerikietis kunigas, Gus
taitis, kuris dabar jau ne
kunigauja. Viena poni, ku
ri gerai pažysta Lietuvos 
kunigus ir jų gyvenimą pa
pasakojo 'kad šiais laikais 
Lietuvoje kunigai labai pa-' 
laidai gyvena. Kurie naujai 
iš Lietuvos Į Ameriką po

jos gieda savo giesmę nes 
kaip jos pateisins savo ap
sileidimą ir atidavimą niek
šams j rankas viso šalies gy-j 
veninio. Juk tada kraštas] 
tikrai ėjo į pražūtį. Dabar 
visi pasako kad Lietuvoje 
ramu, niekas nieko nekliu-i 
do ir niekšų ir plėšikų nie
kur neužeisi.

Vienok šita valdžia nege ] 
ra krikščionims demokra-1 
tams, negera liaudininkams, 
negera socialdemokratams, j 
nes jie nori būti, preziden-Į 
tais ir visais kitais valdinin-1

Besigydydama apkvaišo-.
Ž, Kalvarija. — Neperse

niai čia viena mergina kaž
kokios bobelės patarimu, no
rėdama pasigydyt nuo skau
duliui, užgėrė trakropių. Nuo 
to “vaisto” minėta panelė 
buvo tą vakarą visai pami
šusi ir nuoga lakstė po mies
telį. Bet rytmetyj jau pasi
taisė.

Ne kiekvieno patarimą 
klausyti—L.A.

Bilaišių kaim’ą užpuolė 
vilkai

Bilaišiai, Dusetų v. Zara
sų ap. — Šį kaimą pereitą 
mėnesį aplankė penki vil
kai. Tai nelauktas dalykas. 
Laukuose jie gerokai pa
šeimininkavo ir papjovė 10 
avių. Kiti galvijai ir ark
liai nutrukę nuo raiščių iš
bėgiojo baisiai dukdami.

Žmonėms medžiokliniai 
šautuvai laikyti draudžia
ma ir nuo vilkų apsiginti 
nėra kuo. L.A.

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor-l 
tininkus.

Pakuonis.—Pakuonio val- 
sčiaus, Dvylikių kaimo ūki
ninko M. Krikščiūno vilkas 
papjovė kumeluką. Pamatęs

ryto metą kumeluko likučius griovyje vandens buvo labai 
A. Ananka smarkiai susi- maža, tačiau senukas išsi- 
jaudino, apalpo ir įkrito į gelbėt neįstengė ir pragėrė, 

'šalimais buvusį griovį. Nors]—D.

NATHANO G. RICHMAN IŠKILMINGOS
60 METŲ SUKAKTUVĖS

NATHAN G. RICHMAN

Pereitą savaitę Richman Bros. 
Co. rūbų siuvykloj buvo suruošta 
nepaprastas pokilis, paminėjimui 
kompanijos įsteigėjo Nathano G. 
Richman 60 metų sukaktuvių. Su
sirinko suvirs 4,500 darbininkų ir 
draugų Richman Bros, didelės kom
panijos atiduoti pagarbą savo bosui 
kurio gimtadienis išpuolė trečiadie- 

I nį. Iškilmės laikyta miesto audito- 
! rijoj, kurioj buvo įvairių iškilmių, 
Į bet niekad dar nebuvo tokių kaip 
šios.

Trečiadienis, viduryje sava’tės, 
buvo nepatogu švęsti, todėl iškilmė 
daryta šeštadienio vakare, ir taip 
visi darbininkai ir draugai galėjo 
turėti puikų pasilinksminimą. Vi
si ir dalyvavo. Vyrai, moterys, ir 
jaunimas bei seniai susirinko.

Nieko nebuvo pražiūrėta kas rei
kalinga buvo dalyvių pralinksmini- 
mui.

Iškilmėse buvo gimtadienio pyra
gas toks milžiniškas jog svėrė du 
tūkstančiu svarų. Iš jo pjaustė ir 
dalino visiems dalyviams.

Gimė Portsmouth, Ohio
Nathan G. Richman gimė Spaliu 

3 d., 1868 m., Portsmouth, Ohio, kur 
io tėvas, Henry Richman, 1853 m. 
įsteigė rūbų siuvyklą, kuriai vėliau 
buvo lemta patapti garsia pasauly
je siuvykla.

Ta šeimyna persikėlė į Clevelan- 
da 1879 metais ir vėl b'zrrs buvo 
uždėta čionai ant Water st., dabar 

j West 9th st.
i Nathan G. Richman mokinosi se
noj Brownell mokykloj ir paskiau 

j Central High. Apleidęs mokyklą, 
i jisai įstojo į bizni su tėvu.

Gyvendamas Clevelande per 49 
metus jis pastojo visu vadu šitos 
firmos ir darbavosi prie įsteigimo 
nekuriu Clevelando labdaringų or
ganizacijų. Jis taipgi įvedė savo 
įstaigoje darbininkų dalininkystę ir 
beveik visi šios kompanijos siuvyk
lų darbininkai yra sykiu ir kompa
nijos dalyviai ir gauna pelną šalip 
algų.

yra
Viena
Kaina

Established
1879

Visi 
Ploščiai 
Siutai, 
arba. 

Tuxedo

725 Euclid Ąve. Prospect and Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuves

B P’"' « 
h iŠ® į;

Visos Siūtos
Richman Dirbtuvės 

ir Parduodamos 
Tiesiog Jums be 
Jokių Tarpininkų 

Pelno.

'JTKTAI ekonomija di
delio vienkartinio iš

dirbinio kaip galima šio
se milžiniškose Rzchman 
dirbtuvėse, ir sutaupy
tu tarpininkų uždarbio 
musų tiesioginiu iš dirb
tuvių pardavimo planu 
mes galime duoti drapa
nas už tokią pastebėti
nai žemą kainą — 3,000 
Richman darbininkų ku
rie turi šioje kompanijo
je $6,000,000.00 akcijų 
ir tucmi yra prisirišę i 
ši bizni stengiasi pada
ryti darbą kuopuikiau- 
sia ir jus gaunat tiktai 
geriausia pasiutas dra
panas.

JEIGU randasi šiame mieste to
lūs žmogus kuris abejoja ge

rumui Richman’s Drapanų, jisai 
tuojau persitikrins kaip tiktai 
įsivilks į vieną iš musų naujų ru
deninių siutų arba ploščių. Pui
kių stilių siutai visuose naujuose 
modeliuose, ir visokiose spalvo
se ir audiniuose kokie tik pas
kiausia pagaminti — puikus sto
rų siūlų vilnoniai, suktų siūlų, 
cheviots ir cassimeres naujose 
spalvose rudose, pilkose ir mėly
nose. Plošviai siūti platus apa
čioje arba lygus ir Raglan mode
lių — šiltos materijos geriausios 
rūšies — atlaiko prieš visokį orą 
— išmušti Skinner satinu, ir at
sargiai pasiūti kad ilgai laikytų 
ir nešiotojas visad butų patenkin
tas. Beglinė Įvairybė iš ko pasi
rinkti — micros ir proporcijos 
n įtaikytos kiekvienam vyrui vi
sokio sudėjimo ir aukštumo.
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Kas Girdėt Clevetande-Aptelinkese
6820 Superior Ave. Atdara vakarais Tel. Randolph 1476 .|

jam padaryta proga Ame-! 
riką pamatyti.

(“Dirvos” krautuvėje ga-l 
lėsit matyti Vinčos paveik
slus.) Politiškos Prakalbos

Ketverge, Spalio-Oct. 18,1928
LIETUVIU SALĖJE, 6835 Superior Ave.

7:30 vai. vakare.*

Marotta Sveiksta
Charley Marotta, imty

nių rengėjas, buvo sunkiai 
ir pavojingai susirgęs, bet 
palengva taisosi.
Jis rengia pirmas rudeni
nio sezono imtynes miesto 
auditorijoj Spalių 19 d.

Vinča atvyks Amerikon
Ateina žinios kad neuz- 

i ilgo Amerikon atvyks ži- 
' mas Lietuvos boksininkas, 
1 dabartinis Pabaltijo čam- 
Įpionas Juozas Vinča. Jį 
į čionai kviečia J. Buckley, 
j Sharkio manadžeris, kuris 
pasiryžo padaryt iš Vinčos 
smarkų boksininką.

' mi Vinča užbaigs mėgėjo

REGISTRUOKITĖS!
Registracijos dienos:

A. Vanagaitis, J. Olšaus
kas ir M. Yozavitas jau ar
tinasi prie Clevelando. Tik 
vienas penktadienis teliko 
ir jie čia bus. Ką jie gero 
atveš, atneš, pasakys ar pa-1 

1 i ne jūsų bizni-,! 
ir kurie norit po laiko gai
lėtis to kas bus buvę, galit 
visai į jų vakarą neiti. I 

Vanagaitis atsitarabani-1 
ja labai nerimtą prakalbą 

ta daug gražių iš Lietuvos1 upie -----  (ale ką čia suro- ,— _ „
abrusų ir iuosi, pažiūrėkit į jų skel- gauti naujų Lietuviškų 

gintarų ir ūmą....)
Dalyvaus taipgi vietinės 

reJir vietiniai, ir tame vakare 
j turėsit tiek juoko ir ašarų 

medalius kiek tik pakelsit.
Tai bus kitą penktadienį

Cuyahoga apskrityje šį 
Lapkričio mėnesį bus bal
savimai išleidimui naujų 
paskolų ir taksų padidini
mas sumoje $20,000,000.

Miesto ligoninei padidin
ti reikalinga $2,500,000 ii'j rodys tai 
bus leidžiama balsavimui ai' 
tą paskolą daryti.

Ateikit pamatyt parodos 
“Dirvos” lange bus išstaty-

parvežtų dalykų, 
kitokių audinių, 
šiaip visokių kitų mažino-, 
žiu kuriuos parsivežė 
daktorius.

Pamatysit
kokius šįmet Prezidentas'
Smetona davė tautos dar-|a3’^a pėtnyčią, Spalių (Oc- 
buotojams paminėjimui 10 cober) 19 d., 8 vai. po va- 
metu Lietuvos nepriklauso- i karienės.
mybė? sukaktuvių. ! Vanagaitis iškalno per-

sergsti einant i tą vakarą 
oerdaug neprisivalgyt.... 
nežinia kodėl....Mirė Kazys Norbutag.1 

Naktį Spalio 9 d. mirė biz
nierius Kazys Norbutas.' 
Jis buvo 42 metų amžiaus, 
paliko keturis vaikus, vy- 
riausis 16 metu, jauniausis 
8 mėnesių. Laidotuvės bus 
šeštadieni, Spalių 13 d., iš 
namų 1551 E. 70th 
minės ir draugai 
dalyvauti.

St. Gi- 
prašomi

Penkt. Spalių 1 9
Šeši. Spalių 20

Kurie nesiregistruosit 
negalėsit balsuot Pre
zidento ir kitų virši
ninkų rinkimuose.

Ekstra! Nauji rekordai 
Dirvos” krautuvėje galite!

kordų:
Vanagaičio ir Olšausko 

įdainuoti:
Ukvei ir Senas Bernas
Juozo Babravičiaus
Aš bijau pasakyt ir

Saulelė raudona
, 8 vai. po va- rt. A. Vanagaičio 

Agota ir

2G05:

20054

Padėka. Šiuomi išreiškiu 
savo širdingiausią padėką 
savo draugams, Vincui ir 
Marijonai Miliauskams, ir 
Mykolui Malinauskui ir ki

ltiems kurie prie jų prisidė- 
! jo prie surengimo man pui-

20002

Sena jaunystė ir
Sharkis. ė
Barbora ir
Kad nėr alaus

Art. .J. Babravičiaus
Tykiai, tykiai Nemunėlis 
nr Kur Bakūžė sama
nota.
žydelis iš Vilkaviškio ir 
Pas draželi trys merge
lės.

Moteni |
< d., su

Tarpt. Katalikių 
Kongresas. Spalių

- didelėmis iškilmėmis Šv. 
Jono katedroj, prasidėjo 
Tarptautinis Katalikių mo
terų kongresas. -Tą dieną 
po pietų visos delegatės — 
apie 800 — buvo nuvežtos 
Į Parmadale, katalikų naš
laičių dvarą, apžiūrėti jį ir 
buvo vaišinamos. Priėmi
mo komitete darbavosi ii' 
žinome: vietos veikėjos, O. 
Mihelichienė ii' M. Čižaus- 
kienė.

Pereitą savaitę “News” 
ir “Press’ patalpino pavei
kslu-’ artistės M. Čižauskie- 
nės su aprašymu jog jinai 
kongreso atidaryme giedos 
“Avė Maria” pamaldose 
Parmadale koplyčioje, i)' 
ji puikiai sugiedojo daly
vaujant visoms delegatėms 
.ir daugybei vietos dvasiš
kuos. Vargonais grojo J. 
Čižauskas.

Mes Lietuviai galim pa
sididžiuoti turėdami tokias 
dvi čia augusias moteris 
kaip Ona Mihelichienė, ku
ri atstovauja Lietuvius po
litikos reikaluose, ir M. Či- 
žauskienę, kuri visuomet 

' musų vardą kelia tarp sve
timtaučių savo puikiu dai
navimu.

Vakare tą dieną miesto 
auditorijoj parapijinių mo
kyklų seserų išmokyti Vai
vai ir mergaitės išpildė vi
sokių tautiškų šokių pro
gramą. Žmonių buvo apie 
12,000. Reporteris.

ikios “surpraiz party” Špa-I 
lių 6 d. ir už taip brangią 
man suteiktą dovaną.

Ona Zinkevičienė 
449 E. 147 st.

Louis Dagilaitis šios sa
vaitės pradžioj turėjo ope
raciją staiga susirgdamas 
skilvio votimi, kuri truko. 
Jis randasi M t. Sinai ligo
ninėje sunkioj padėtyj.

Astuonių aukštų ligoni
nė. Clevelando sapnai apie 
įsteigimą puikiausio medi- 
kalio centro pasaulyje pil
dosi. Jau paduota kontrak
tas statymui Lakeside Li
goninės prie Western Re
serve Universiteto Medika- 
lio centro! Tdi bus astuo
nių aukštų budinkas nuei
nantis į viršų smailyn kaip 
piramida. Budinkas kai
nuos 85,000,000. Viso nau
jiems medikaliams budin- 
kams toj vietoj išleidžia
ma $12,000,000.

Norėjo nusižudyt. Anna į 
Kempf, 30 m., norėjo nusi- Į 
nuodyt ir nunuodyt savo 
tris vaikus užduodama ais- 
krvmo sumaišyto su nuo
dais. Ji buvo pasimetus su 
savo vyru ir neturėjo iš ko į 
misti.

Automobiliais Ohio vals
tijoje sekmadieni užmušta 
septynios ypatos.

Kas bus čan pijonu?
Tunney pasitraukė, da- 

smo- bar sunkaus svorio boksi-
’ ninko nėra. Tai keistas at-

I karjerą ii1 liks profesiona- sitikimas boksininkų isto- 
|hl.
i Vinča paskutiniu laiku 
nugalėjo Kaune Vokietijos 
čampioną Hinsmanną, nors 
ir pats susižeidė.

Kaip Vinča išrodo
Kaip ristikų taip ir bok

sininkų yra visokių: ir sto
rų ii' trumpų, ir aukštų ii'! 
laibų, ir storų ir aukštų.

Kaip išrodo musų Vinča 
be abejo visi sporto mėgė
jai nori žinoti.

Vinča yra jaunas apie 22
(metų vaikinas, baigė šįmet 
savo tarnybą kariumenėje.1 
Jis paeina iš Šiaulių.

Jis yra tamsesnio veido, j 
o ne šviesaus, arba daugiau 
juod'bruvis, 
Jo plaukai 
ir ne visai 
gražaus ir

RENGTA

AL SMITH FOR PRESIDENT LIETUVIU 
KLUBAS.

Clevelande šią savaitę 
lankosi apie 10,000 Suvie
nytų Valstijų ir Kanados 
uieno pardavėjų organiza
cijos narių. Su jų suvažia
vimu sykiu suruošta pieno 

j apdirbimo mašinų paroda.

SLA. 136 kuopa ruošia
si prie veikimo. Savo pir
mą vakarą rengs Gruodžio 
1 d. Bus linksmi šokiai ir 
gros geri muzikantai.

Antras vakaras, koncer
tas ir teatras, bus Sausi c 
27 d. Veik. Komisija.

Lenkas žmogžudis Paul 
Jawarski, pabėgęs iš kalė
jimo Pittsburge, sugautas 
Clevelande už nušovimą po- 
licijanto, kuriame susišau
dyme pats tapo sužeistas, 
nori ištrukti nuo bausmės 
su pagalba pinigų ir apgy
nėjų apsimesdamas pamišė
liu, kaip padarė Zaborskio 
žudeika. Gydytojai išrado 
Jawarski sveiku protiškai.
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DR. ISIDORE ZWICK j | 
= = perkėlė savo ofisą j naują patogią vietą = H 
L 7805 Superior Avenue Š |
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X = TEL.: Ofiso: RAndolph 5703 Namų: KEnmore 1670 ~ “
= = OFFICE HOURS: = Š
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= | OFISO VALANDOS
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G to 8 P. M.
12 A. M.

6 iki 8 vakare 
iki 12 dieną.

rijoje. Kas bus sekantis 
čampijonas niekas nežino.

Tunney pa įtraukdamas 
iš kumštynių padovanojo 
brangią taurę, kuri teks 
geriausiam boksininkui ka
da bus pervaryta naujas 
turnamentas. Žinovai sa
ko kad čampionu gali būti 
koks naujas nepaprastas 
vyra?, dar iki šiol neišgar
bintas ir nežinomas. Ris- 
ko, Sharkey, Heeney ii’ ki
ti vargu turėsią progos.

Bokso mylėtojai nori iš
rasti toki vyrą kuris’ galė
tu sumušti Shark}, Risko, 
Heeney, Paulino ii’ kitus.

Kalbės: Peter Witt, Judge Weygand, T. Green, 
Mihelich, Ray Miller, Boyle, Kennedy ir kiti.

Gerbiami Tautiečiai Lietuviai, Suvienytų Valstijų piliečiai! 
Kreipkite dėmę į šias nepaprastas prakalbas, politišką susirin
kimų. Tai yra kiekvieno šioje šalyje gyvenančio, piliečio parei
ga žinoti ir suprasti šios šalies tvarką, kurioje mes gyvename 
ir savo pinigais palaikome. Todėl kiekvienas be skirtumų turi
te dalyvauti prakalbose i)' išgirsti čia įvardintus kalbėtojus, o 
ypatingai PETER WITT, tą perkūnišką kalbėtoją, kurio žodžiai 
kaip žaibas eina. Jis nėra jokiu kandidatu šiais rinkimais, jis 
tik nori įrodyti piliečiams praeities tvarką ir ko turime laukti 
ateityje išrinkdami vienus ai’ kitus, svarbiausia AL SMITH ar 
HOOVER į Prezidentus.

Neapleiskite šio mitingo, nes tai yra jūsų pačių naudai. Ne
pamirškit dienos ir vietos. Ateikit laiku, nes galit neišgirsti 
pil ių geriausių kalbėtojų.

REGISTRUOKITĖS!
Taip pat kiekvieno piliečio priederme yra užsire

gistruoti kad galėtumėt dalyvauti balsavimuose. 
Registracijos Dienos: SPALIŲ 11, SPALIŲ 19 
SPALIŲ 20 dienomis. Nelaukit paskutinės dienos!

Prakalbų Rengimo Komisija.

i GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs-

tus per “Dirvą” šios
ypatos:

Bronius Poškaitis . . . . . Lt. 40
And. Jankauskas .......... .. 100
Ant. Dubinskas ............ .. 100
Morta Mačienė .............. . . 100
Jonieška šalčiunienč ...150
Pranas Mašiotas .......... ...200
Vincas Janulionis ........ ...250
Antanina Jokubaitienė ...150
Stasys Mrirmokas ........ ...200
Pranas Mačiulis ........ ...150

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
ANT RENDOS

5 kambariai ir maudyne 
ir 4 kambariai ir maudynė 
su maudynėmis, paskirom 
nom. Lietuviai savininkai, 
kitės po 4:30 vakare.

1520 EAST 70 ST

apačioje, 
viršuje, 
šeimy- 
Kreip-

Reikalinga Nuolatinis 
Atstovas Clevelande

ir apielinkėje
THE A. NASH CO. iš Cincin- 

nati, Ohio, didžiausia pasaulyje 
urmo rūbų siuvimo ir pardavi
mo įstaiga žinoma visoje šaly
je kaipo Golden Rule Nash, 
turi vietą Angliškai kalban
čiam atstovui Clevelande ir a- 
pielinkėje. Kvalifikacijas, ga
bumą ir liudymus apie save pri- 
siųskite arba kreipkitės pas

Chas. R. Pierce, Mgr.
1220 SUPERIOR AVE. EAST 

CLEVELAND, OHIO.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

ne visai šviesus į 
tamsus. V eido į 
priimnaus, kal

ba mažai, nėra toks “bur
noto jas” kaip Sharkey.

Jo ūgis yra toks: jeigu 
dar neužaugo per tris mė
nesius kaip ji “Dirvos” re
daktorius Kaune suėjo tai 
bus kokių 6 pėdų ir pusės 
colio aukščio. Taigi jis au
kštas, laibas dar, nes jau
nas. Pečių vidutiniškų, ku
ine su jo augimu gali pa- 
dužėti.

Rankos ir kojos tia oi oi 
kokios ilgos, bet neperilgos 
ii' nesugadina jo normališ- 
ką išvaizdą.

Vienu žodžiu, Vinča yra 
pilnai atsakančiai subuda- 
votas būti kumštininku ir 
Buckley be abejo padarys 
iš jo smarkų muštuką, o 
sykiu ir pinigų jam ir sau.

Jeigu, kuomet Vinča at
važiuos Į Ameriką neišro- 
dys taip kaip čia aprašyta 
žinokit kad tai ne Vinča.

Kiek žinoma, Vinčos at
gabenimu į Ameriką dau
giausia rūpinosi Antanas 
Kundrotas, buvęs pirmuti
nis Amerikos Lietuvių ris- 
tikas čampionas. Kundrotą 
su Karpavičium daug jam 
kalbėjo apie stengimąsi la
vintis boksuotis ir kad bus

Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa
raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c

rudeninius ploščius, 
siutus ir ovcrkotus;

ATEINA - LAIKAS SIUSTI KALĖDŲ 
DOVANAS — sako Kalėdų Diedukas.— Mister Policman, pasakyt 

man kas Clevelande siuva pui 
kiaušius 
žieminius

— Nagi ai' nežinai: tai K. 
E. Yochus, geriausias Lietuvis

1 siuvėjas, pas kurį siuvasi visi 
i sportininkai, Komaras ir kiti.

—o—o—

žiema, užsisteliuokit 
reikalingų drapanų, siuva- 
papigintomis kainomis.

aipgi perdirbame moteriš- 
kailinius ir valome ir pro-

Ateina 
sau 
me

T
kus
sijame visokias drapanas.

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

naujoj vietoj

“DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

■l£'l

P. Muliolis
Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

GREIČIŲ MUZIKOS MO
KYKLA.

Balso ir piano j 
lekcijos pagal vė

liausią metodą, h
Mokinama džazas, 
tiesiška muzika ir; 
lietuviški šokiai. 
Perkant ar mai
nant pianą patar
navimas veltui.
Vincas Greičius

18830 Meredith Ave.
Euclid Ohio

Tel. Kenmore 3314-M.

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. G729.

o ROSEDALE
Dry Gleaning Go.t

Rand. 7906 Ž
J C. F. PETRAITIS, Prop, f
* 6702 Superior Ave., +

Lietuviška Agentūra
Pirkimo ir pardavimų namų, 

lotų, farmų. Mainoma namus Į 
farmas ir farmas j miestų na
mus, Turiu pigiu bargenų. Tai- 
pat esu generališku agentu ap- 
draudos (insurance). Lietuviai, 
turinti kokius reikalus šioje 
linkmėje, prašomi visuomet at
sikreipti pas mane, o busit už
ganėdinti mano patarnavimu.

Ben Rakauskas 
6712 Wade Park Ave.

Cleveland, Ohio.
Telef. Pennsylvania 1481

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lota 
bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, jį išrendavosit 
ir gausit pinigus, o tuščias lotas ne
neša naudos.

Jei nenorit namo statyt galit su 
mumis ant jau gatavo namo išmai
nyt. Kur jus kokiame mieste Ame
rikoje turit lotą galit su mumis į na
mą išmainyti. Mes turim na'mų Cle
velande ir kitur.

Pasitarimas dykai. Ateik į musų 
ofisą arba rašyk šiuo antrašu:

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, 0.
Telef. Pennsylvania 1481

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuo jam, išleidžiant ir sukraunant.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

*

A. S. BARTKLU
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
i FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti y 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui- -j- 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- £ 

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

tografijas visokių kitų traukimų.
1197 E. 79th St. Cleveland į 

‘‘Studija su dviem parodos langais" i
— Telefonas Randolph 3535 — y

J


