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Kaip Susek© Kom.
Lizdą Kaune

Atskrido Laimingai Graikų prekinis laivas ke- penkis vaikučius Į Belle Is-( 
liavo Į Roterdamą. Vidur- land, tris jų prigirdė, du 
žeminėse jurose ’-jis užva- vyresni, 7 ir 8 metų, išsi-l 
žiaVo ant Francuzų subma- suko iš jos rankų kai ji ve-! 
rino, ji sumušė ir jame nu- dė juos gilyn. Jiem? pabė-
skendo 43 vyrai. Toks at- gus, ji Įvedė kitus du, 3 ir 2

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

New Yorke sustreikavo 
American Express Co. va
gonų prekių krovėjai dar
bininkai.

Clevelando srityje šiuo”/ 
tarpu darbai ir bizniai ein i 
vidutiniškai gerai ir daug 
geriau negu šiuo pat laiku 
pereitą metą, sako banki
ninkai. Bedarbių beveik vi
sai nesama, ir dauguma iš- 
dirbysčių daro gerus pel
nus. Šis paskutinis metų 
ketvirtdalis bus veiklus, o1 
toliau laukiama apsilpnėji- 
mo, sako bankieriai.

Atidaro vario kasykla^. 
Michigan valstijoje . atida
ro vario kasyklas, kurios 
buvo uždarytos nuo Birže
lio 1927 m. Laike uždary
mo jose dirbo 386 darbinin
kai. Dabar pradės darbus 
su 200 darbininkų.

Providence, R. I. — Ke
turios rytinė? Connecticut 
geležies išdirbystės nuo se
kančios savaitės numažins 
savo darbininkams 5 nųoš. 
nuo algų. Ta? palies apie 
5,000 darbininkų.

Clevelende, delei stokos 
pinigų, tapo atleista nuo 
kelių taisymo ir naujų lie
jimo darbų 350 darbininkų 
pereito ir šio mėnesio bė
giu. Apskrities kelių ko
misija išbaigė pinigus.

Ohio valstijoj derlius ši 
rudenį yra daug geresnis 
negu buvo pernai. Bulvės, 
javai ir vaisiai davė daug 
gausiau negu pereitą metą. 
Bulvių šįmet bus apie 13,- 
000,000 bušelių; kukurūzų 
apie 136,506,000 bušelių, ar
ba 27,000,000 bušelių dau
giau negu pernai. Avižų 
91,390,000 bušelių. Šieno, 
del šalto pavasario, buvo 
3,425,000 tonų, pernai buvo 
5,140,000 tonų.

Obuolių bus apie 5,625,- 
000 bušelių.

Ir vyno bus galima dau
giau pasidaryt, nes vynuo
gių yra 27,300 tonų, arba 
dusyk daugiau negu pernai.

Lenkijoj, Lodziuje ir ki
tuose dideliuose audinyčių 
centruose eina dideli strei
kai. Kitų pramonių darbi
ninkai meta darbus parė
mimui audėjų.

LAKŪNAI SUTIKTI :
LABAI GRAŽIAI

Lakehurst, N. J. — Po 
111 valandų kelionė"?, pasie- 
ką šią vietą milžiniškas Vo
kiečių dirižablis, ‘Graf Zep
pelin’. Jis pralėkė apie 
6,500 mylių, ką greičiau-1 
šiam pasažieriniam laivui j 
butų trukę apie 10 dienų.

“Graf Zeppelin” yra an
tras Vokiškas dirižablis ką; 
perskrido Atlantiką. Ly-j 
giai keturi metai atgal čia 
atsklido vienas kurį Ame-j 
rika nupirko karo laivynui! 
ir užvardino “Los Ange
le?”.

“Grafu” atvyko Ameri-’ 
kon 60 pasažierių, kurie vi
si jautėsi smagiai.

Šis zeppelinas yra pir
mas komercinis orlaivis ką 
perlėkė Atlantiką ir atida
rė orinį žmonių važinėjimą 
iš Europos Amerikon ir 
atgal. Dar neatskridus, jau 
pradėjo rašytis žmonės ku-Į 
rie nori skristi juo atgal į 
Europą.

Esant ties viduriu vande
nyno zeppeliną ištiko ne
laimė: žaibas nutrenkė jo 
priešakyje uždangą, delei 
ko reikėjo apmažint grei
tumą, ir keli vyrai dirbo 
taip pavojingą darbą iki 
užtaisė. Po jais nebuvo 
nieko kaip tik jura kuomet 
išsikorę laukan turėjo tai
syti. Dr. Eckener, koman- 
dierius, pasakė kad tai yra 
gal pirmas ir paskutinis te
kis atsitikimas, nes vargu 
kada kokiam kitam orlai
viui žaibas ton vieton pa
taikys.

D r. Eckener buvo nepa
prastai iškilmingai sekan
čią dieną, Spalių 16, New j 
Yorke sutiktas.

sitikimas paprastai tuojau 
raportuojama. Bet Grai
kų laivo kapitonas visai a- 

— (pie tai niekam nieko nesa-

MIRĖ CARO ALEKSAN
DRO III ŽMONA

Kopenhaga, Danija. -
Spalių 13 d. mirė impera- kė. Jeigu neturėjo radio

metų, ir palaikė iki žinojo 
jog jie prigėrę. Po to įne
šė 8 mėnesių kūdikį ir tą 
įmetė ir prigirdė pirm ne
gu pribuvo pabėgusių vai-

torienė Marė, žmona buvu
sio caro Aleksandro III ir 
motina bolševįkų nužudyto 
Nikalojaus II. Ji buvo 81 
metų amžiaus, ištekėjo už 
caro 1866 m., caras mirė 
1894 m. Ji buvo Danijos 
kunigaikštytė ir senatvei 
sugryžo į .savo šalį. Senė 
pergyveno savo vyrą, savo 
vaikus ir vaikų vaikus, nes 
Nikalojaus vaikus bolševi
kai irgi išžudė.

Jos tėvas, Danijos kara
lius, turėjo tris dukteris; 
vieną vadino gražioji, antrą 
protingoji, trečią malonio
ji. Marė buvo protingoji, 
bet sykiu buvo ir graži.

galėjo užsukti į kokį nors 
uostą, nes praplaukė pro 
kelis, bet ir to nedarė. To 
submarine visi pasigedo ir 
niekas nežinojo kas su juo 
nutiko. Po devynių dienų 
Graikų laivas pasiekė Ro
terdamą ir ten papasakojo 
apie nelaimę.

Šitas Graikų pasielgimas 
skaitomas labai žemu dar
bu, nes jie ne tik kad nie
kam nepranešė, bet ir pa
tys del visa ko pasisukinė
ję nelaimės vietoj pora va
landų nuplaukė sau.

kų pašaukta pagalba.
Ji randasi ligonbutyje ir 

skaitoma pamišėle.

TURKĖS NENORI "BUBI 
KOPFŲ”

Konstantinopolis. —Tur
kų moterys nelabai puola
si prie naujų madų. Nors 
miestuose nekurios jau dė
vi trumpus andarokėlius ir 
šilkines kojines, bet diduma 
dar laikosi senos mados, il
gais andarokais šluosto ša
ligatvius. Už tai Turkijos 
seimo prezidentas paskel
bė spaudoj išbarimą Turkių 
kam jos nepaseka progresą 
ir neapsikarpo andarokus 
ir nekerpa plaukų.

KIEK SURŪKOMA
Suv. Valstijų tabokiai į 

metus laiko suruko po 798, 
cigaretų nuo galvos. Ki- 
taip sakant, kiek yra išvi
so gyventojų po tiek ant 
kiekvieno rūkančio ir ne
rūkančio išeina į metus su
rūkytų cigaretų. Vokieti
joj nuo galvos išeina po 458 
ir Francuzijoj po 270. Mat 
Francuzai dabar biedni ir 
turi apsieiti su mažai.

VIS YRA DRĄSUOLIŲ
Ant laivo kuris išplaukė 

su Byrdo ekspedicija pietų 
poliaus tyrinėjimui, atsira
do du vyrai kurie vogčiomis 
norėjo pietų polių aplanky
ti. Dar neišspręsta ar jie 
bus priversti išlipti Naujoj 
Zelandijoj ar bus paimti ir 
toliau. Naują Zelandiją jie 
pasieks už trijų savaičių.

Laivo komandierius sako 
jam patinka tokie drąsuo
liai ir užtai gal bus pavely
ta jiems likti su jais visu 
laiku.

VENGRAI RINKS KA
RALIŲ

Budapeštas, Vengrija. — 
Vengrijos ministeris pirmi
ninkas kalbėdamas išsirei
škė jog jo šalis tuoj turės 
referendumą karaliaus rin
kimui, užėmimui sosto ku
ri? liko tuščias nuo 1918 m.

Vengrija po karo buvo ir 
respublika ir sovietų užval
dyta, bet po truinpo laiko 
vėl atsteigta monarchija.

Randasi keletas kandida
tų karaliaus vieton iš se
nos Hapsburgų giminės.

NUŠOVĖ POLICIJANTĄ
Buffalo, N. Y. — Bandi

tai užpuolę pašto vežimą 
susišaudyme nušovė polici- 
jantą ir tris kitus vyrus su
žeidė kulkomis. Banditai 
užpuolė pačto vežimą vežu
sį registruotus siuntinius i 
vagoną.

PASIKALBĖJO SU ISPA
NIJOS KARALIUM

Washington. — Tar]) Su
vienytų Valstijų ir Ispani
jos tapo užvesta telefono 
susisiekimas. Tai yra apie 
3,500 mylių tolumas, ir Su
vienytų Valstijų preziden
tas Coolidge turėjo atida 
rymo pasikalbėjimą su Is
panijos karalium.

Coolidge pasakė Ispani
jos karaliui jog kuomet ša
lis su šalimi, valdovas su 
valdovu, gali ypatiškai pa
sikalbėti, daug greičiau ga
lima nesusipratimus apei
ti, todėl šita telefono linija 
turi didelės reikšmės.

Su Anglija jau virš metai 
laiko kaip užvesta telefonu 
susisiekimas.

VIENUOLIKA UŽMUŠĖ
Anglijoj gelžkelio nelai

mėj užmušta 11 žmonių ka- 
kada pasažierinis traukinis 
užlėkė ant prekinio.

Kanadoj baigiama buda- 
voti didelis kanalas, kuris 
sujungs Wellandą su On
tario ežeru. Kanalas bus 
baigtas 1930 metais ir kai
nuos apie $120,000,000.

HICKMAN DAR GYVAS
San Quentin, Cal. — W. 

E. Hickman, jaunas žmog- 
žudis, kuris supjaustęs 12 
metų mergaitę numetė po 
jos tėvo kojų pora metų at
gal, dar yra gyvas, bet jau 
nuskirtas pakorimui. Per
eitą savaitę jam leista pa
žiūrėt paskutiniu kartu bo- 
lininkų žaislus. Jis užda
rytas su kitais 15 žmogžu
džių “mirties kamerose” ir 
laukia savo dienų pabaigos.

RENGS BRIEDŽIU 
LENKTYNES

Murmanske, Rusijoj, su
galvota kas nors naujo: iš 
Murmansko prasidės lenk
tynės briedžiais traukiamų 
rogių. Kas pirmiausia sa
vo briedžiais atvažiuos į 
Maskvą gaus dovaną. Bet 
kokią nepaskelbta. Mur
mansko sportininkai atva
žiavę į Maskvą gali gauti 
labai puikią dovaną — ke
lis metus kalėjimo arba su
šaudymą už ’ prasidėjimą 
“buržujiškais išmislais”.

KOMUNISTUI GITLOW 
“NELAIMĖ”

New York. — Komunis
tai labai susirūpinę kas at
sitiko su jų kandidatu ant 
Suv. Valstijų vice prezi
dento. Jis nuvažiavo j va
karines valstija? pasirink
ti sau balsų. Važiavo į po
ra miestų, bet jo niekur ne
sulaukta. Sako kad jį pa
sitikdavo stotyse ku kluk- 
seriai ar kas tam panašaus 
ir neleisdami išlipti liepė 
“važiuoti toliau”.

TAI BUTŲ BUVĘ ODŲ!
Ukrainoj kalniečiai pra

dėjo skųstis kad prapuola 
jų arkliai, ir sugriebus va
gis gaudyti suimta 5,000 
žmonių ir atimta bent de
šimts tūkstančių arklių ir 
sugrąžinta jų savininkams. 
Bet tas viskas dėjosi tiktai 
poros savaičių laiku. Iš- 
skaitliuokit kiek arklių pa
vagiama per metus.

TAI DIDELIS KAPAS!
Ant Švedų salos Baltijos 

juroje, Gotlando, prie mie
sto Visby, kasėjai atrado 
duobę kurioje buvo kaulai 
1,800 žmonių. Visi Jie bu
vo užmušti kare ir ten pa
laidoti.

TURKAI APVARŽO 
VAISTINES

Turkijoj įvesta parėdy
mas kad vaistinių gali bū
ti nedaugiau kaip po vieną 
ant kožnų 10,000 gyvento
ju-

“Dorų” piliečių butas
Kaunas. — Pernai Kap

sų gt. 34 nr. pas Selinginą 
apsigyveno jam nepažįsta
mi asmenys, Jonas Liutkus 
ir Ona Girdvainytė (tomis 
pavardėmis jie davė užre
gistruoti pasui?).

Namukas nesenai dar pa
statytas, visai atskiras bu
tas, stovi darže, toli nuo 
gretimų namų, pro langu? 
matosi tolimos apielinkės, 
ir sunkiai prieinamas. In- 
ėjus butan nieko ypatingo 
į akis nesimeta: parastas 
prieškambaris, kambariu
kas su viena lova, virtuvė, 
paprastas stalas-šėputė ir 
siuvama mašina. Toliau, 
gretimas kambarys, švariai 
atrodo: ant sienų šventųjų 
paveikslai, Vytis, elektros 
lempa papuošta tautinės 
■spalvos popierių, etažerka 
knygoms, stalas apkrautas 
įvairiomis knygomis ir lai
kraščiais : “Lietuvos Ai
das”, “Rytas” ir tt., pora 
kėdžių, ir viskas; įtariamo 
nieko.

Tačiau kriminalinė poli
cija nujautė kad tame na
me kaž kai- paslaptingo. 
Pribrendus reikalui, Rug
sėjo 24 d., 2 vai. buvo pa-1 
daryta krata jau senai (ie
škomai spaustuvei, vadina
mai “Spartakas” surasti.

“Gyvi nepasiduosim”
Atėję kriminalinės polici

jas valdininkai prie buto ii 
pasibeldę j duris pareikala
vo jas atidaryti. Gauta ne
prielankus atsakymas. Vi-
duje girdėjosi kaž koks šla
mėjimas. Jau išanksto bu-Į 
vo patirta kad tie gyvento

Jteikus įsakymą ir pradė
jus daryti kratą, iš pat pra
džių buvo pastebėta daug 
spausdinimui paruošto po ■ 
pierio, be to atspausdintų 
įvairių komunistinių atsi
šaukimų.

Paslėpta spaustuvė
Bet spaustuvės vis dar 

nesimatė. Stalo spintelėje 
indams, lentynose rasta į- 
vairių komunistinių atsi
šaukimų, laikraščių, bro
šiūrų, ir tt. Rodėsi buvo 
viskas. Bet įgudę valdinin
kai nujautė dar kaž ką čia 
esant. Jieškodami toliau, 
rado spaustuvei dažus, ša- 
pirografą, Papilės valsčiaus 
valdybos antspaudą, šiek 
pribarstytų raidžių. Paga
liau pastebėjo kad stalar- 
šėputė turi paslaptingą du
gną, konspirativiai uždary
tą. Dešifravus užraktą ras
ta kartoninės dėžutės su 
raidėmj?, korektūrinė len
ta, stiklas dažams, įvairus 
korektūros voleliai, įvairios 
klišės, užtaisytas revolve
ris ir tt. Betęsiant kratą 
rasta daug užpildytų su fo
tografijomis vidaus pasų, 
naujokų rezervo lindynių, 
kelių valsčių valdybų ant
spaudų su viršaičių para
šais nuospaudų, įvairių che
minių dažų, dukumentų, vi
sokių rankraščių, Įvairios 
atspausdintos literatūros, 
kaip: ‘Musų Vėliava’, ‘Tie
sa’, ‘Kareivių Tiena’, ‘šalin 
fašizmas, ‘Draugai gelžke- 
liečiai’, ir visa eilė įvairių 
atsišaukimų ir brošiūrų.

Kas jie tokie
Buto gyventojai pasiva

dinę Liutkum ir Girdvainy-
jai apsiginklavę ir 'sakėsi te pasirodė gyveną po su- 
“gyvi nepasiduosią”. Tat klostuotais dokumentais — 
durys buvo jiega atluptos, jie ištiesti yra Domininkas 
Policijos valdininkai rado Kučinskas ir Klaudina Kra- 
juos drebančius iš išgąsčio. (PABAiga ant 3-cio pusl.)

Kaledy 
Ekskursijos | 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

Prisirengk dabar, važiuoti ant didžiausio laivo pasauly 
S. S. LEVIATHAN

(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 leidinius (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 agentų, arba rašyk

United States Lines
Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Cleveland



DIRVA

Korespondencijos TORONTO, ONT. BROOKLYN, N. Y.

AKRON, OHIO PITTSBURGH, PA.

Prigirdė vaiką. Vienas 
13 metų vaikas netikėtai 
Įstūmė savo draugą i ka
nalą ir tas paskendo. Nu
sigandęs savo darbo vaikas 
negryžo Į namus ir slapstė
te po sąšlavynus prie Fire
stone dirbtuvių. Jis tapo 
surastas ir suimtas. Nu- 
skendusis vaikas turėjo 10 
metų amžiaus.

Tai pasekmės tėvų neuž- 
žiurėjimo vaikų ir nemoki- 
nimo žmoniškumo. Vaikai 
auga kaip nori ir daro ką 
nori, ir tik tada tėvai suži
no kur vaikai per dienas 
buna kada policija juos pa
siima Į savo rankas po ko
kio nors skandalo.

Tūlas Juozas Ž. iš Akro- 
no išvažiavo ir dar negry
žo. Juozas yra teisingas 
vaikinas, tik pastaru laiku 
užsileido labai gert svaigi
nančius gėrimus ir lošt kor
tomis iš pinigų. Nesidro
vėjo prisigėręs ir be keli
nių gatvėj vaikščiot.

Jis iš amato yra namų 
popieriuotojas ir maliavo- 
tojas; to jĮ išmokino S. Ro- 
davičia; Lietuviai Juozą rė
mė ir savo darbus jam pa
vesdavo, bet jisai tuo nesi
naudoja. Jisai dirbo taip 
pat ir prie garsios bendro
vės, Vasiliausko iš Baltimo- 
rės valdytos, kuri paliko po 
savim labai liūdną atminti 
Lietuvių tarpe.

Keliautojas.

THOMAS, W. VA.

Petras Milkintas, vietos 
biznierius, pereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje. Jis la
bai puikiai kalba apie Lie
tuvą ir jos gerą tvarką bei 
apie dabartinę vyriausybę. 
Žada ir vėl važiuot Lietu
von kaip tik ras gerą pro
gą-

Jo brolis Jonas Milkintas 
irgi žada ateinančią vasa
rą važiuoti Lietuvon atsi
lankyti su savo dukteria 
Barbora. ŠĮ metą jis varė 
dideli bizni ir negalėjo at- 
įsiliuosuoti.

Šiame mieste biznio rei
kalais lankėsi Benis Ra
kauskas iš Clevelando. JĮ 
stebino šios srities žemės 
kalnuotumas. Iš Thomas 
išsivežė gerus Įspūdžius.

Thomas priemiestyje an- 
gliakasyklose, labai apsir
go p. Papečkienė. Ji yra 
kritiškame padėjime.

A. Krušas, senas gyven
tojas Thomas ir pastaru 
laiku Davis miesto, su sū
num išvažiavo Į Chicagą i 
vestuves savo dukters.

Pinavijas.

AKRONIEČIŲ ŽINIAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

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

PRENUMERATOS
Kcno pasibaigia prenumerata už 

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

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

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

Margumynų vakaras. S. 
L. A. 3-čias Apskritis ren
gia margumynų vakarą 11 
d. Lapkričio, L. M. D. sa
lėj. Šiame vakare kviečia
ma dalyvauti visa Pittsbur- 
go Lietuvių muzikalė (spė
ka, kaip tai dainininkės pp. 
Lelioniutės, Lukoševičiutė. 
Plukiutė, Liepiutė, p. Gri
nienė ir kitos. Daug daly
vaus ir smuikininkų: Pla- 
takiutė, Virbickutis, Rama- 
nauskutis, Rajau skaitė, 
Martinoniutė ir kt. Pia
nistės irgi visos žymiau
sios, k. t. Virbirkaitė, Ru- 
kiutė, Česniutė. šokikės 
pasižadėjo Poviliunaitė ir 

j Plukiutė. Taip pat keletas 
(mergaičių pasižadėjo daly- 
jvuti iš Ambridge, Pa. Jos 
žada padaryt Pittsburgie- 
čiams surpraiz. Prie to ir 
Carnegiečiai ruošiasi ir ką 
nors parodys, kas viskas 
sudarys nepaprastą margu
mynų vakarą.

Ne visada pasitaiko to
kią gausybę muzikalių spė
kų j vieną krūvą sutraukti.

J. Virbickas. 
J. Virbikas.

SHENANDOAH, PA.

Broliai susimušė, seserį 
nušovė

Pas mus vėl Įvyko žudys- 
tė. Du broliai Šupiniai, gy
venanti ant 13 Emerick st., 
susivaidijo tarp savęs. Vie
nas griebęs revolveri norė
jo antrą nušauti. Tą pa
mačius jų sesuo šoko į tar
pą norėdama perskirti, bet 
tuo laiku revolveri turėjęs 
paleido šūvį. Kulka patai
kė Į ranką, atsimušus i kau
lą perėjo per jos vidurius. 
Tuomi vaidas pasibaigė, šo- 
vikas greitai nuvežė seserį 
Į ligonbutį ir sugryžęs pats 
pasidavė policijai. Sekan
čią dieną gydytojas pripa
žino kad ligonė yra silpna 
del perdidelio nubėgimo 
kraujo ir reikalinga kraujo 
pagalba. Šovikas brolis su
teikė savo kraujo kiek rei
kalauta, bet tas seserei ne
pagelbėjo ir ji Į trečią die
ną mirė. Brolis uždarytas 
apskrities kalėjime iki tei
smo.

Sesuo gyveno skersai ga
tvės nuo jų, kaip patėmi- 
jus vaidus atvyko pas juos. 
Ji buvo 26 metų, amžiaus, 
paliko vyrą, penkis brolius, 
vieną seserį ir motiną.

Darbai. Šiuo laiku visos 
kasyklos pradėjo dirbti pil
ną laiką ir jau ketvirta sa
vaitė kaip dirba. Visi an
gliakasiai liko linksmi, ta
čiau reikia tikėtis ir tokio 
prietikio kaip pareiškimas 
vėl kas “No work tomor
row”. Vienok kai žiema 
artinasi galima tikėti jog 
anglies vistiek reikė; todėl 
ir gal teks ilgiau pilną lai
ką dirbti.

J. Basanavičius.

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

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

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

šeimyninės suirutės
Pasibaigus vasaros sezo

nui ir piknikams bei išva
žiavimams, dabar tarp šio 
miesto Lietuvių prasidėjo 
rudeninis šeimynin'ų gy
venimų irimas, persiskyri
mai.

Štai jau viena moterėlė 
išsikovojo teises,, persisky
rė su savo pirmuoju gyve
nimo draugu, bet viena ne
mano gyvent, įieško-- kito, 
arba jau iškalno jj turėjo.

Tas patiko ir kitai kū
mutei ir ji buvo sumanius 
divorsuką išsistoroti. Mat, 
vyras pergeras, iš ubagės 
ponia padarė. Iš vakaro 
vyrui parėjus iš darbo pra
dėjo priekabių jieškoti kad 
tik jis jai ką darytų ir bu
tų proga policijon kreiptis. 
Bet vyras įmokėjo visko iš
vengti, ir poni matydama 
kad nieko nebus, nakčia ap
sidraskė pakaklę, apsikru
vino, o ant rytojaus vyrui 
šėjus Į darbą nubėgo poli

cijon parodyti ką tas niek
šas jai darė, norėjo papjau
ti ir tt., todėl ji nenori su 
juo gyventi ir prašo persi
skyrimo. Policija nieko ne
žinodama vyrą dirbtuvėje 
areštavo, bet palakiau kai
mynams užstojus ir išaiški
nus dalyką jis tapo paleis
tas, bet visgi jis tapo nu
baustas užsimokėti -$200.00. 
Tik poniutė noras dar liko 
neįvykdytas, persiskyrimo 
negauna.

Trečioje šeimynoje kas 
šeštadienis ir sekmadien's 
po prisigėrimo 'atsibuna vi
sokiausi '‘Teatrai”, spardy
mas ir dar kitaip. Rugs. 
22 d. pasigėrę abudu davai 
muštis. Negana kad tarp 
savęs, bet dar kai Įnamis 
paprašė šeimininkės valgyt 
ji girta būdama ir tą ap
daužė, po to puolėsi prie 
kito, bet tas apsvaigusią 
bobą nustūmė šalin. Galop 
abudu “artistai” išbėgo iš 
stubos jieškoti policijantų 
vienas kitą areštuoti. Ant 
rytojaus dar ilgai ėjo bar
niai vis del persiskyrimo.

Ta moterėlė turi paprotį 
apdaužyti ir išvaryti iš sa
vo namų visus kas tik pas 
ją apsigyvena, nors kamba
rys buna apmokėtas. At
važiavę iš Lietuvos naujai, 
nori apsistoti pas savo tau
tiečius, ir blogai tam kuris 
patenka pas ją. Del savo 
šeimyninio suirimo ir kiti 
turi nukentėti.

Oi Toronto Lietuviai, pa- 
žvelgkite į savo blogus ap
siėjimus ir meskite juos; 
pažvelgiate i gražų kultū
ringą gyvenimą, užsirašy- 
kit sau gerą laikraštį, ku
ris jums bus draugas liuos- 
laikiu ir kėlėjas gerų min
čių. Atrasite sau tikrą ke
lią kuriuo kiekvienam pri
dera keliauti. Ypač užsi
sakykite sau “Dirvą” ir vie
toj maukti aluti praleiskit 
tą laiką skaitydami “Dir
vą”, tai tikrai turėsit sau 
naudos. Toronto Juozas.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškuu dėdes Juozo Matusevi- 

ciaub, gyveno Bostone. Kalba !.ci ■ 
l.Iai. Je’^u k žino, arb / ji.oi 
pats prašau atsiliepti.

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

Tautininkų susirinkimas.
Spalių 4 d. Įvyko Brooklyno 
Lietuvių Tautininkų Klubo 
susirinkimas. Sueiga buvo 
tuo svarbi kad tai buvo at
sisveikinimas “Vienybės” 
redaktoriaus J. O. Sirvydo 
ir jo žmonos, Klubo žymių 
stulpų, įsu visais nariais ir 
darbuotojais. Ponai Sirvy
dai ilgai ir tiksliai kalbėjo 
ir dėkavojo savo draugams 
už suteiktas dovanas, ku
rias Klubas dviem atvejais 
p. Širvydienei suteikė (po 
$25). Klubiečiai visi nuo
širdžiai linkėjo kaip laimin
gos kelionės taip smagaus 
apsigyvenimo tėvynėje Lie
tuvoje.

Prie Klubo prisirašė ir 
antrasis “Vienybės” redak
torius, p. Valaitis.

Klubas nutarė surengti 
paminėjimą Spalių 9 die
nos, kada Lenkai užgrobė 
Vilnių. Klubas taipgi ruo
šiasi prie Vasario 16 die
nos. Klubo Narė.

Moterų draugijos susi
rinkimas. Rugs. 27 d. Įvy
ko skaitlingas Liet. Mote
rų Globos Draugijos susi
rinkimas. Susirinkimas bu
vo liūdnas pačiai organiza
cijai kadangi jos aktyviau
sia narė, p. K. Širvydienė. 
išbuvus penkis metus pir
mininke, daug pasidarba
vus Vilniau? ir Kauno naš
laičių naudai, atsiskyrė su 
draugija. Poni Širvydienė 
savo atsisveikinimo kalbo
je davė patarimus liekan
čioms ^draugėms kaip to
liau darbuotis. ir neužleisti 
prakilnaus tikslo. Visos na
rės buvo nuliudusioi-.

Po to reiškė savo atsi
sveikinimo žodžius narės ir 
nariai, linkėdami p. Sirvy
dams geriausių laimių. Iš 
draugijos iždo paskirta $35 
nuvežimui Lietuvos našlai
čiam-. ir $10 auksu duota 
dovanų p. Sirvydui.

Draugijos pirmininke iš
rinkta M. Sagevičienė, pa- 
gelbininke E. Baltušnikie- 
nė.

Moteris labai pradžiugi
no kada šį sykį Į draugiją 
kaipo rėmėjai įsirašė daug 
vietos inteligentų: J. Ru- 
gis, X. Strumskis, E. Rie
kus, J. Baltušnikas ir J. 
Sagevičius. Atrodo kad L. 
M. D. ir ateityje galės pui
kiai gyvuoti.

E. Baltušniklenė.

Sirvydų išlydėjimas. Vi
si Brooklyno tautiečiai, o 
sykiu ir visos Amerikos, 
liko nuliūdę netekus pirma
eilio vadovo tautos reika
luose ir seno laikraštinin
ko, J. O. Sirvydo. Jis su 
žmona ir su ekskursija ki
tų Lietuvių, mus apleido 
Spalių 6 d., 11 vai. ryte. 
Labai didelis buris Lietu
vių palydėjo; daugelio net 
ašaros' iš akių riedėjo iš 
gailesčio. Sirvydas apleis
damas Ameriką paliko di
delę spragą musų Ameri
kiečių gyvenime.

Visi gero? valios tautie
čiai pasiryžę ir toliau dirb
ti savo tautos gerovei ir vi
somis galėmis remti “Vie
nybę” ir likusį prie jos re
daktorių, Sirvydų sūnų Vy
tautą. Linkėtina kad Vy
tautas stojęs į tėvo pėdas

rimtai ir nesviruodamas 
žengtų linkui idealaus tau
tiškumo. Skaitytojas.

LONDONAS, ANGLIJA.

Kelios savaitės atgal bu
vau rašęs “Dirvoje” kad 
vienas Lietuvis buvo prisi
dėjęs prie tūlo Ruso kaipo 
pastininkas prekiauti mėsa. 
Tačiau tas buvo neilgam, ir 
Lietuvis turėjo pamesti sa
vo pusininką, panešdamas 
nuostolius. Rusas nors ne
gabus toje prekyboje, bet 
su Anglais darbininkais iš
siverčia, tik nežinia kaip il- 

jgai versis.
“Dirvos” Nr. 37 mano 

korespondencijoj iš Londo
no įsiskverbė klaida, ten 
pasakyta kad J. Rudziavi- 
čius atsidarė mėsos pre
kybą ant Tatney st., o tu
ri būti ant Watney st.

V. K. Račkauskas, kele
tą metų buvęs prie Lietu
vos atstovybės, tūlas laikas 
atgal išvažiavo į Vokietiją 
gydytis, nes jo sveikata vi
sai pablogėjo. Ji- buvo ge
ras ir darbštus tėvynainis.

Kalnavertis.

Darykit Įgaliojimus
Didelis keblumas tiems 

kurie jų neturi.

Daugybė Amerikoje gy
venančių Lietuvių paeina 
nuo ūkių, kuriose priklau
so jiems dalįs. Patys dau
guma jau nemano gryžti, 
arba jeigu ir mano tai vis 
negreitai, o tuo tarpu jų 
dalys sudaro didelių nema
lonumų tiems broliams ir 
seserims kurie namie gy
vena.

Jie ten ir pešasi už tas 
dalis, ir vaidijasi ir provo- 
jasi ir mušasi ir tankiai vi
sai užleidę žemę nedirba.

Prie to bloga ir su mo
kesniais valdžiai, kas nors 
turi už jūsų dalį mokėti 
mokesnius, o sau naudos 
neturi.

Nesvarbu ar jus gryšit į 
Lietuvą; ar ne ar negreitai 
ar tuojau, ir ar norit už sa
vo dalį atlyginimo ar ne, 
bet paveskit savo dalis kam 
nors ir tą padarykit tuo
jau. Paveskit laikinai ar
ba dovanokit jeigu patys

negryšit, bet padarykit ko
kią nors tvarką, nepalikit 
savo namiškius nežinėje ir 
nelaikykit tarp jų suiru
tės, nes jie turi gana savo 
vargų, bėdų ir rupesnių.

Apie tai daugelis nusi
skundė man ypatiškai, o 
kiek tokių yra kurių nesu
ėjau.

“Dirvos” Agentūra arba 
jums artimos agentūros ki
tuose miestuose tame jums 
pagelbės, tik kreipkitės Į 
jas. K. S. Karpavičius.

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

Babies &@ve It
Nuo visų skirvio L- vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow*© 
Syrup

\}he near Sutek is the new Style

Jeigu norit grožės, jeigu norit patogu= 
mo = jeigu- norit paskučiausiu gerumo 
tai yra tik vienas pasirinkimas = visos 
Amerikos pasirinkimas = naujas BUICK 
su Masterpiece Viršais Fisher darbo = =

Nuo vieno galo šalies iki kito — New 
Yorke, Miami, Chicagoj, Los Angeles 
ir miestuose jų tarpe — neapsakomai 
gerėjamasi grožiu Sidabrinio Jubile- 
jaus Buick’u su naujais Masterpiece 
Viršais Fisher darbo!
Visi sutinka jog čia yra naujas stilius 
— naujas išdirbimas — ir visiškai ki- 
tokis ir originalis perstatymas moto
rinių karu grožės, kurią paseks visi ki
ti jieškanti puikių viršų savo karams 
per ateinantį Taiką.
Ir visi parodo savo užgyrimą nuolat 
didėjančiais reikalavimais — reikala
vimais daug sykių didesniais negu ko
kio kito automobilio kuris nors kiek 
bando susilyginti su šiuomi nauju 
Buick’u.
Stebinanti nauji bruožai — gražus iš
lenkimai — puošniai išrenkti plieno

apvedžiojimai iš šonu ir hood, paties 
brangiausio plieno apdirbimas kokio 
nenaudojama net ant brangiausių pa
saulyje automobilių — ir tas viskas 
prideda grožę ir žavėtinumą Buick’o 
silhouettui.
Gyvos naujos spalvos — gražiai pri
taikytos chrome-plated lempos ir lem- 
pukės — visai kitoks radiatorius, ir 
fenderiai ir bumperiai — irgi priside
da prie bendro gražumo.
O kaip puikiai išpuoštas vidus — su 
nauja pritaikoma priešakine sėdyne ir 
pilnai plačiomis užpakalinėmis sėdynė
mis — naujo velvet mohair išmuštos
— ir gražiausio darbo apvedžiojimai ir 
prietaisai — viskas tas susideda suda
rymui išimtino ir skirtingo artistišku
mo nuo kitų. Tai yra naujas stilius
— naujas pavyzdis — motoriniuose 
karuose!

SIDABRINES SUKAKTUVES

Su vyriausia Fisherio papėde.

THE
The Bailey

14400 Detroit ave.
13550 Lorain ave.

OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.

12538 Euclid ave.
12516 Penobscot ave.

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave. < Randolph 6202

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st. Superior 2460

Cedar 3415
Cedar 3415

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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VISI PRAŠĖ PARVEŽT 
JUMS UKLONUS

Daugybė kurie šitą skai
tysit pataikysit ir ant jums 
skirtų uklonų, pasiklonioji- 
mų iki žemei ir tt., ba kai 
gerb. Spragilas su Šonkau
liu važinėjo po Lietuvą, vi
sur kur tik sustojo, kaime 
ar miestelyj, vis atėjo žmo
nių kurie sakėsi turi Ame
rikoj tai vaikų, tai dukte
rų, tai vyrų, tai pačių, tai 
dėdžių tai tetų, tai pusbro
lių tai pusseserių, ir dau
gybė savo jaunystės drau- 
kų, vaikinai savo mylimųjų, 
mergelės savo vaikinų, ir 
visi prašė parvežti jums 
uklonus.

Visi jie sakė: kai parva- 
žiuosit į Ameriką, nueikit 
pas mano sūnų, pasiklonio- 
kit kuožemiausia, pasaky
kit tegul laišką parašo, iš- 
siilgom, išsiilgo broliai ir 
sesutės....

— O kur jūsų sūnūs gy
vena? — sakau aš.

— Čikagoj, — atsako.
— Čikaga nuo musų to

li, vargu galėsim tą pada- 
ryti, — sakau aš.

— T/i kaip, ta jūsų Ame
rika, juk jus ten visi susi- 
einat, — sako bobutė.

Kitas pasako kad jų gi
minės gyvena Baltimorėj, 
kitas kad Pittsburge, kitas 
kad San Pranciškoj, kitas 
kad Bostone, kitas kad De
troite, kitas kas Akron e, ki
tas Ikad Daytone, kitas kad 
Rochesteryj, kitas kas Al- 
banėj, ir taip toliau ir be 
galo, ir visi prašė užeiti 
pas jus ir būtinai papasa
koti kaip jie ten gyvena.

Gal kada nors gerb.

SUSEKĖ KOMUNIS
TŲ LIZDĄ KAUNE

ROKIŠKIO GELŽKE- iš Abelių.
LIO STOTYJE

dabar pasakysiu ką 
Spragilas veikė Sla- 
ba ten lankėsi du sy- 
nieko apie tai nepa-

komunistinės li- 
kariumenėje.

daviniais buvo 
kad komunistų 

centro komiteto

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI 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
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Spragilas surengs ekskur
siją į jūsų kolonijas ir at
eis jums papasakot ir ati
duot nuo namiškių geriau
sius linkėjimus.

Kiti siūlė atvežt jums do
vanas, abrusų, skilandžių, 
džiovytų sūrių, rūkytų la
šinių, ir daug kitokių da
lykų, ale permažą čimoda- 
ną turėjom ir viskas nega
lėjo sutilpt, tai sakė pasa
kyt jum1? kad patys parva- 
žiuotumet kitą vasarą ap
silankyt.

Ale 
I gerb.
badoj, 
kiu, o 
rašė.

Pirmiausia, reikia žinoti 
kad Slabada yra vyriausia 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
iSpragilaičių 'sostinė Lietu
voje. Ten yra dar caro pa
likti fortai. Slabada stovi 
skersai Nėries nuo Kauno 
ir iš fortų visą miestą gali 
bombarduoti.

Slabadoj įvyko slaptas 
visos Lietuvos ir viso pa
saulio kampų ir galų Slap
tų Spragilaičių Sąjungos 
Seimas. Kad visi nori ver- 
tinėt valdžias tai buvo ap
kalbėta slaptai ar Slapti 
Spragilaičiai turi slaptai 
nuverst Kauno valdžią ir 
padaryt gerb. Spragilą Im
peratorium. Kad Smetona 
nori but Karalium, kaip sa
ko bolševikai, tai tegul jis 
bus, ale gerb. Spragilas eis 
dar aukščiau, be Imperato
riaus cino visai neapsiimu 
į valdžią eit.

Ėjo slapti barniai ir dis
kusijos, apkalbos ir kon
spiracijos ką padaryt su 
“fašistais”: juk jie baigia 
išnaikint visą Lietuvą: vi
si pusiau iškarti, pusiau iš
šaudyti, o tik Varniuose už
darytieji likę atnaujinti 
tautą.... Toks darbas la
bai blogas ir dabartinė vy
riausybė daugiau negali sė
dėti.

Kad šitaip yra apie tai 
aiškiai parašyta bolševikų 
ir socialistų laikraščiuose.

Ale neprieita prie jokio 
kito rezultato kaip tik prie 
to jog reikia palikt Smeto
ną ir Voldemarą ir toliau, 
iki jie duos ūkininkams že
mę dirbti ir gyvulius au
ginti, iki laikys kunigus 
bažnyčiose, svietiškus poli
tikierius jų vietose arba 
Varniuose.

Ir po tokio slapto seimo 
visi Spragilaičiai slaptai iš
siskirstė: kas iš Amerikos 
gryžo į Ameriką, kas iš Ar
gentinos ar Brazilijos į sa
vo šalis, ir kas tik iš kur 
buvo į ten gryžo ir sutarė 
sušaukti kitą slaptą seimą 
kuomet Voldemaras paleis 
iš Varnių politikierius ir 
jie vėl, tingėdami darbo 
dirbti, o valkiosis po kai
mus prirašinėdami pieme
nis į unijas ir vogdami nuo 
aukštų ūkininkų lašinius ir 
skilandžius.

komu- 
iš tos

nuolat

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

stina, Latvė, ir abu turėjo 
ir tikrus dokumentus. Ku
činskas kilęs iš Žemantiš- 
kių k., Utenos v., ir tarna
vęs Lietuvos kariumenėjs 
ir baigęs karo šoferio kur
sus, sėdėjęs keturis metus 
sunkiųjų darbų kalėjime už 
platinimą 
teraturos 

Sekimo 
nustatyta 
partijos
kurjeris-instruktorius Kaz. 
Kontautas, kilęs iš Svilių 
k., Kuršėnų v., turėjo tam
prius ryšius su Kučinsku ir 
tą pat vakarą išvežęs iš mi
nėtos spaustuvės čemoda
ną su literatūra į Panevėžį. 
Sulaikant Panevėžyje ras
ta apie 6,000 įvairių 
nistinių atsišaukimų 
spaustuvės.

Kazys Kontautas
gyvendavo Kaune nelega
liai; yra patrauktas teis
man dviejose politinėse by
lose, skaitomas pajieškomu 
pasislėpusiu nuo arešto 
Klaipėdoj ir Šiauliuose.

Visi sulaikyti prisipažino 
kad visa medega priklauso 
jiems, ir visus atsišaukimus 
jie patys spausdino “Spar
tako” spaustuvėj; jie jau 
nuo senai priklauso prie 
komunistų partijos, dirba 
jos naudai, ir tt. “L. A.”

Kaip dingo Gen. Zagorskis
Pernai be žinios dingo 

Lenkų generolas Zazorskis, 
buvęs 'Vilniuje, kuris nesu
tiko su Pilsudskiu. Dingo 
ir pėdsakai apie jo dingi
mą dingo.

Šią vasarą atbėgęs į Lie
tuvos pusę Lenkų karinin
kas iškėlė paslaptį aikštėn:

Lenkai Pilsudskio drau
gai gen. Zagorskį išsigabe
no į Varšavą, vėliau, naktį 
automobiliu nuvežtas į ki
tą vietą, 
jį sutiko 
fantai, ir 
žodžiais:
ar tamista pakeisi savo nu
sistatymą?” Zagorskis at
sakė: “Ne, išleisiu knygą”. 
Tada ji's tapo nušautas, kū
nas nugabentas į Volominą 
ir ten palaidotas. Ta vieta 
kur jis pakastas užlieta as
faltu.

Rembertovą. kur 
Pilsudskio adju- 
prakalbino šiais 
“Pone generole,

“Tuojau einu”, atsakė 
i budėtojas.

Subliovė avinas netoli 
i1’ stoties, tada budėtojas re- 

avi- 
nai, o nulužus jų ragams 
valstybei pasidarė pusė mi
lijono litų nuostolių.

Valstybės dideli ponai 
klausinėjo, kamantinėjo pie
menis ir 'kerdžius kaip avi-, veikia.
nai tarp savęs susipyko. Sustojo avinas> 0 budč.

Slidus kelias ii sunkus įojas užmerktom akim ir 
avinas įsibėgėjęs nesusilai-{prisišliejęs prie sienos ma. 
kė pamatęs antrą savo 
draugą”.

Ponai patikėjo, ir vėl 
viskas einasi gerai. Bet aš 
tai nežinau kam betikėt, ar 
valdžiai ar boboms.

Stoties bo'bos sako kad 
stoties ponai visą naktį j 
sriaubė raugalą ir 
atbėgant nesuspėję 
binti tvarto liktarną, 
nas per didelį rūką 
gęs tvarto ribas.

Prieš šias šv. velykas 
mano boba pasapnavo bai
sų sapną, kurio aš niekaip 
negalėjauu ištlumočyt. To
dėl nuo bobutės pradėjau 
gauti paniekinimo.

“Knygomis apsikrovęs, o 
žinoti nei biesą nežinai”.

Nepakęsdamas bobiško 
išnevožijimo, vieną gražią 
dieną nutariau važiuoti į 
Šiaulius pas L. Jakavičių 
sapnininką pirkti. Nuėjęs 
į stotį, kaip ir visi ponai 
nuėjau į bufetą.

Bufete radau stoties bu
dėtoją ir dar kaž kokių gu- 
zikuotų ponų. Visi buvo 
apsiginklavę buteliais, nes 
buvo taip silpni kad šiaudui 
po kojų papuolus turėjo 
per jį rapoti rapomis.

Atbėgo paišinas ponas ir 
sako:

“Ponas budėtojas! tele
fonas birbia, duoda iš Abe
lių užklausimą.”

“Gerai, tuojau bėgu”, at
sakė budėtojas.

“Ponas budėtojas! 
vieną atsimuškime. 
klausimą priimti suspėsit,” 
ir žandaras atkorkavo nau- 

| ją pusbutelį.
Vėl atbėga tas paišius:
“Ponai! telefonas birbia 

kaip velnias, traukinis išėjo

(Feljetonas)
Dienos laike bumpt 

susibadė du geležiniai

Baltijos Aro”
Prenumaratoriai

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains 

’ with _ ___

PAJIEŠKAU BRAZILIJOJ
savo giminaičių gyvenančių 
Biazilijoje, Magdės Jankaus
kienės, kuri ten nuvyko iš Lie
tuvos su dviem dukterim. Yra 
žinių kad ji mirus Gegužės 
pradžioje, palikdama abi 
tevis varge ir nuliudime..
turi
šau

duk- 
Kas 
pra-

AJI droigists 3^ anj jarB and tuĮje(i 
Children s M^erole (milder form) 35c.

Better than. Mustard Plaster 111

pilnų žinių apie jas 
pranešti.

J. Basanavičius
N. White st.

Shenandoah, Pa.

Gryžta namon
Kaunas. — Iš Lietuvos Į 

Sibirą išvažiavo 460 Rw ų 
nuo“poselencų”, kuriuos 

1863 metų sukilimo buvo 
apgyvendinus caro valdžia' 
iš Lietuvių atimtose ūkė-.

vyriausybė 
tėvynę Ru- 
nemokamas 
palengvini-

se. Lietuvos 
gryžtantiems į 
sams suteikė 
viza's ir kitus
mus.

“Poselencai” išsivežė su 
savim arklius, karves, avis 
ir net galvijams pašarą bei 
žemės ūkio mašinas. Pir
moji gryžtančiųjų partija 
yra daugiausia iš Šiaulių ir 
Joniškio apielinkių, kur jų 
daugiausia buvo atkelta.

Teko patirti kad iš Lie
tuvos į Tambovo guberniją 
ruošiasi gryžti apie 1500 
Rusų. Nors Rusai “pose
lencai” caro valdžios buvo 
visaip proteguojami, tačiau 
del savo tinginumo labai 
skurdžiai gyveno. - L.A.

avinui 
užži- 

o avi- 
perbė-

dar
Už-

ipečkomis išsiritęs puolė iš 
bufeto prie telefono. Su
ka telefono rankutę ne i tą 
pusę, šaukia i atžagarią te
lefono ausį, velniuoja, ru- 
pužiuoja, bet telefonas ne-

liavojo stoties sąsparą.
“Dievas su jumis”, pa

maniau. “Nueisiu pėkščias 
į Panevėžį, o iš ten jau drą
siai galėsiu joti avinu. Iš 
Rokiškio stoties baisu va
žiuoti, nes jie vėl kiekvie
ną dieną gali padaryti avi
nų kautynes.

P. Kriukelis.

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numeriu pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

^Delicious
^Jdood.

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

Lietuviškai Angliškas ir
Angliškai Lictuvikas 
ŽODYNAS

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
ki gali rasti. Šis Žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekeskit be Žodyno.
Katalogo No. 3116. Drūtais apdarais . .. .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda ..................... $11.00

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

KX X X 111XXXXXXX XZXTJLT

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375.122.80 
pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraiU "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalaea

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,006. 
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kr»ipkit«s iiua airesai

1 .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. BOth Street N«w York, N. Y.

Sekanti užsirašė sau knygą 
“Baltijos Aras” 

užsimokėdami po $1:

J ieva Macikiutė, Chica
go, Ilk, rašo: Siunčiu $1 
už “Arą” ir noriu kad jis 
kuogreičiausia išlėktų iš 
jūsų spaustuvės.

Pr. Kriaučiūnas, Zanes
ville, O., rašo: Prisidedu ir 
aš prie “Baltijos Aro” lei
dėjų. Kada knyga bus ga
tava meldžiu prisiųsti.

S. Vaineikis, Rochester, 
N. Y., rašo: Siunčiu prenu
meratą “Dirvo” ir pride
du $1 už “Baltijos Arą”.

Marė Baltrunienė, vieti
nė, užsimokėjo $1 už “Bal
tijos Arą”.

L. Račiukas, vietinis, už
simokėjo už “Baltijos Aro” 
prenumeratą $1.

Jonas Pranaitis iš Det
roit, Mich., prisiuntė SI ir j 
$2 savo prenumeratos už į 
“Dirvą”.

M. Staliorius, Harrison,' 
N. J., prisiuntė $1 už “Bal
tijos Arą”.

PASTABA:
Talpiname dalį prenume

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

3.8 years 
ounces for

KC 
BakingiPewder 

(double acting)

USE LESS 
than oJ high priced brands 
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Do THREE door clean- 
lag jobn in one opera
tion—dus!, clean, pol
ish with the improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop. Get one. 
Prices, 75c, §1, §1.25.

Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSI!’ TIK MĖTŲ

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
_______________________ V* - Dr. Smedley, garsus Specialistas 
SfiSL-* \_____________________SU 45 metų pasekmingu medikaliu

patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 

s'' $ stebėtinas pasekmes gydyme visokių
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos lite Ill’Ll'" gų ir kitokių su tuo bendrų.

z 'Egzaminavimas su X-Ray mašina 
'r kitais budais yra beskausmis ir 

S? W? tokis tikras kad negalima padaryti 
j klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- 

ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzam.nuoja.

** į deigu jūsų liga neišgydoma jis tą
 į .<----------------- i.:.. >ky.- j. d:ir.ias. I’aLirkit tei- 

*M,"‘ - — u sybę apie savo kūnišką stovi ir neuž-
Dr. C. W. Smedley, Specialistas silciskit, nes musų laikais beveik vi- 

sos ligos yra isgydomos.
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
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

Add enjoyment to your trip East or 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 t efreshing 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 $4.50
“®D $8.50

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

s ■— k ' ~~ ' - 
Ow;

AUTOMOBILIAI— NAMAI— GYVASTIS 
APDRAUDA (INSURANCE)

O
Apdrauda visokių rūšių iš keleto dide
lių kompanijų — apdraudžiu automo
bilius ir namus nuo ugnies ir nelaimės, 
krautuves, krautuvių langų stiklus, ir 
visokia kitokia apdrauda kokios tik 
Amerikoj randasi, net piknikus nuo 
lietaus. Tvirtinu visokius notarialius 
raštus, esu registruotas Lietuvos Kon
sulate Notaras ir paruošiu visokius 
Lietuvoje reikalingus dokumentus.

Anianas Žukas
G820 Superior avė. (“Dirvoje”) Iki 8 vai. vakarais



KĄ SMITH PADARYS SU AMERIKA?
KAD tik Al Smith, likęs*------------------------------------

prezidentu, nepradėtų Baisus noras bado
elgtis su Amerika taip kaip Kaip iš visko jaučiama, 
kunigai nori, arba kaip ka- musų bolševikėliai Ameri- 
talikai nori.... Katalikai koje labai trokšta kad Lie- 
'usidrutinę gali dar popie- tuvoje butų badas. Tada 
žiu parsitrauki Į Ameri- jie turėtų už ką valdžią 
ką.... — bėdavoja tūli. kaltint, o patys lystų prie

Ką ištiesi} Smith galėtų badu mirštančiųjų ir žadė- 
padaryti su Amerika jeigu tų: Eikit pas mus, musų 
liktų išrinktas prezidentu? rojus pilnas duonos ir bar- 

'Vienu žodžiu atsakysim: ščių, mes jus išgelbėsim.
NIEKO. Amerika kaip bu- Tik ant nelaimės, šįmet 
vo taip ir paliks. Visas gy- ir Rusijoj labai prastai, su 
venimas bus toks pats, ir derlium prasčiau negu Lie- 
popiežius niekados Ameri- tuvos pačioje prasčiausioje 
kon neatvažiuos. Kunigai srityje. Maskva tikrai šali
nei davatkos šalies neuž- ksis iš Lietuvos duonos, ku-

Tegul ten Lietuvoje badau
tų, jeigu butų badas, jų pa
čiu tėvai, broliai, kitu ir I . . .
vaikai, bet jie trokšta sa
vyje kada butų Lietuvoje 
badas, kaip iš vasaros jau 
jie buvo besidžiaugia.

Prie bolševikų dar gali
ma priskaityti ir priešus 
dabartinės valdžios. Jie sa
vyje trokšta kad Lietuvoje 
butų blogiausia, tada ga
li rast progą lyst prie liau
dies ir zaunyt savo priža
dus davimo sėklų ir visko.

valdys. Vienu žodžiu kas
liečiasi tvarkos nepamaty
sime jogios permainos, jei 
tik kur skiriasi Republiko- 
nų ir Demokratų partijų 
platformos.

Smith’o katalikystė nie
ko nereiškia, jis yra tiktai 
partija — Demokratų par
tija — ir ne jis bet partija 
viską darys taip kaip tos 
partijos programas reika
lauja.

Demokratų partija yra 
visai ne katalikų organiza
cija ir kaipo apie tokią nie
kas iki šiolei nieko negirdė
jo. Demokratų partija bu
vo ir pasiliks valdoma pro- 
testonų, o kad joje pasitai
kė Smithui prigulėti tai jis 
ir yra joje kaipo paskiras 
narys. Daug buvo ir yra 
įvairių kitų valdininkų ka
talikų, o niekur negirdim 
kad butų blogai ar kad da
vatkos ar kunigai ten vieš
patautų. O žinom daugybę 
miestų ir miestelių kur yra 
įvesta taip vadinamos “blue 
laws”, kur viskas uždraus
ta šventadieniais ir kur vi
si verčiami eiti bažnyčion 
ir net nevalia laike pamal
dų gatvėje vaikščiot, kur 
valdo protestonai.

Suprantama, tas paeina 
ne nuo valdininkų, bet nuo 
to kokie visuomenės vadai 
ten yra. Jie suagituoja, su- 
mokina savo pasekėjus ir 
tie viską padaro. Tada iš
renka miesto valdybon sa
vo žmones ir ta valdyba iš
leidžia įstatymus, arba pa
tys žmonės nusibalsuoja ką 
nors kas buvo praktikuoja
ma pereitais šimtmečiais.

Smith yra tik vienas ka
talikas, jo kabinetas gal bus 
visi protestonai. Prie to, 
svarbiausią valdžią turi se
natas ir atstovų rūmai.

¥ * *
Rimčiau svarstant, neuž

simoka nei mislyt kad pre
zidentu likęs Smith galėtų 
ką nors daryti ko norėtų 
kunigai. Jis darys tik tiek 
kiek jo partija reikalauja.

Balsuojant už Smithą ga
lima laukt šiokių tokių per
mainų šalies gyvenime: ar 
pagerėjimą ar pablogėjimą 
prekybos, taigi ir darbų; 
Smith stoja už pašvelnini- 
mą prohibicijos. Jei bus iš
rinktas ir Demokratų kon
gresas, jis irgi turi pasekti 
Smithą (Demokratų parti
ją) prohibicijos klausime.

Tai ir viskas. 

rios po “bado metų” Lietu
voje dikčiai bus perdaug.

Kokia ta bolševikų psi
chologija? Sunku supras
ti. Išaiškint galima tiktai 
šitaip: beprotis žiūrėdamas 
į ore lakstančius orlaivius 
labai trokšta kad lakūnai 
pultų ir užsimuštų. Jam iš 
to naudos nebus, bet jo toks 
nors. Kada esti kur prie 
kokios pavojingos vietos, 
ar tai prie šulinio, ar ant 
liepto per upelį, ar valtyje, 
vis atsiranda vienas toks 
kuris kitus ima gąsdint ir 
net bando stumt ar valtį 
supt. Tokie tai bolševikai. mus Lietuvoje visur girde-

PASIMAČIUS
Dienelių liūdnų daug praėjo
Kai tavęs nebuvo matyt,
Širdis mano verkt net pradėjo
Betrokštant tave aplankyt....

Prabilo man tavo lupelės,
Pradžiugo nuliūdus širdis, 
Prašvito man tamsi dienelė 
Pamačius vėl tavo akis... .

Pas’ilgau jau tavo akelių
Taip skaisčių, malonių, gražių, 
Girdėt jau ištroškau žodelių 
Iš tavo lupelių saldžių.

Diena dieną vijo ilgesiuos
Begeidžiant tave pamatyt,
Širdis nerimavo lūkesiuos
Tau savo skundus apsakyt... .

Išvydęs tave vėl jaučiuosi
Apglėbtas svajonių dailių,
Vėl dainą tau gražią dainuosiu 
Parinkęs žodelių meilių....

Adonis.

NETEKUS JOS....
Kai leidžias saulė, gęsta dienelė, 
Širdyje esti vis ta mergelė;
Kai naktį tamsią viskas išnyksta, 
Aš ją vaizduotėj gražiai išvystu;
Kai naktį miegas man’ užliuliuoja, 
Aš ją ir tuomet sapne sapnuoju.
O kuomet rytą teka saulelė 
Išbudęs matau savo mergelę....
Per dieną ilgą kuomet darbuoju, 
Apie brangiausią vien prasvajoju. 
Vis ją prie savęs galiu regėti, 
Nors tikrenybėj netenk’ turėti....
Nors man neteko jinai turėti,
Bet linksmas gavęs ją pamylėti, 
Užtai jai dainas liūdnas dainuosiu, 
Jos meilę graudžiai vis apraudosiu...

Ka—lis.

nizacijos smaugimas? Tai 
į yra tik valstybės lėšų sau
gojimas nuo tikros prapul
ties. Ir gėda darosi kad 

t katalikų bažnyčiom vardu 
norima reikalauti mesti vi-Į 
suomenės pinigus į tikrą 
balą. Juk negalima pasiti
kėti organizacija, kuri, tu
rėjus geriausias veikimo 
sąlygas, ' prisidirbo milijo
nus nuostoliu.”i

Reiškia, iki krikščionių- 
i demokratų valdžia tą orga- 
jnizaciją visuomenės pini- 
nigais užlaikė tai ji gyva-į 
vo, o dabar nusmuko, ir ne-l 
gaudama iš šios vyriausy-' 
bės pašalpų verkia kad vy-Į 
riausybė “katalikus perse
kioja”.

Užtai prie krikščionių ir 
vyriausybė- iždas buvo tuš
čias ir ūkės skursdavo ne- 
gaudamos paskolų. Dabar 
viskas kitaip.

Pasekmingas laikraštis
j Kaune išeina savaitraštis 
j vardu “Musų Rytojus”. Ei- 
ina vos antri metai, o skai- 
' tytojų daugumu toli pra
lenkė visus dabar esamus 
laikraščius sudėjus į vieną. 
“Musų Rytojus” turi apie 
100,000 skaitytojų — nepa
prastas apsireiškimas Lie
tuvos laikraščių istorijoje. 
Kita visa daugybė laikrščių 
bendri suėmus tiek skaity
tojų neturi.

“Musų Rytojų” leidžia 
“Kaimo Žodžio” bendrovė, 
redaguoja sumanus ir rim
tas žmogus, Antanas Bru
žas.

Kur nevažinėsi po kai

si žmones kalbant, tą ir tą 
matė, skaitė “Musų Ryto
juje”. Kodėl: ar todėl kad 
laikraštis taip prasiplatinęs 
ar dėlto kad žmonės jame 
randa tai kas jiems reikia? 
Suprantama, duok žmogui 
laikraštyje tą kas jam rei- 

I kalinga rasti, žinoti, jis su
siras tą laikraštį.

Taip “Musų Rytojus” ir 
daro. Politikos jam neap
eina, “aukštų” raštų netal
pina, viską deda ką kaimie
tis mažai mokėdamas skai
tyti lengvai supranta ir tą 
kas kaimietį mokina ir pa
rodo kelią.

Kiti Lietuvos laikraščiai 
užmiršę liaudį, rašo tiktai 
apie politikieriams reika
lingus dalykus, taiko mies
tų inteligentijai, kurios ne
daug sulyginamai tėra, o 
paprastai liaudžiai nieko.

Prie to, “Musų Rytojus” 
ir pigus, vos 4 litai metams.

Lietuvos krikščionių- 
demokratų bėdos

Galingiausia Liet u v o j e 
partija, krikščionis - demo
kratai, su savo f iii jomis, 
pergyvena ašarų ir pagie
žos dienas. Jau veik du 
metai kaip šalį valdo ma
žiausioji partija. Jai įsiga
lėti išdalįes leido ir krikš- 
čionįs-demokratai, k u r i e 
tikėjo kad Smetona ir Vol
demaras pilnai lėkis krikš
čionims už nosių vedžiotis.

Dabartinė valdžia labai 
natinka Lietuvos liaudžiai, 
bet labai nepatinka politi
kieriams, kunigams ir svie- 
tiškiams, kitų partijų apaš
talams.

Į katalikų spaudos verk
smus štai kaip “Lietuvos 
Aidas” tarp kitko sako:

“Rodos jau visiems galė
jo įgristi jų nuolat giedama 
giesmė apie katalikų per
sekiojimą Lietuvoje prie 
dabartinės vyri a u s y b ė s 
Mes ir visi objektyvus gy
venimo tėmytojai tvirtino
me ir tvirsinsime kad apie 
bent kokį katalikų perse
kiojimą Lietuvoje dabar 
negali būti ir kalbos”.

Visas, miat, “persekioji
mas” ar kas dar tokio kata
likų vadų išgalvoto yra tai 
kam ne jie — krikščionįs- 
demokratai — valdo kata
likišką šalį. Juk dabai' ne
gali jie mitingų laikyti nei 
iš pamokslų vyriau'sybę nie
kinti. ...

Bet yra dar kita kliūtis: 
j Krikščionįs-demokratai ai- 
I manuoja kad dabartinė vy
riausybė ‘davė skaudų smū
gį’ jų ekonominėms orga
nizacijoms. O “ L. Aidas” 
apie tai štai ką sako:

“Mes galime pareiškti 
kad ekonominė ne katali
kų, bet politinės ūkininkų 
sąjungos organizacija, sa
vu laiku valstybės pinigais 
ir įvairiomis privilegijomis 
gausiai šelpta, šiandien yra 
prilipus liepto galą, susi
laukus apie 2,000,000 litų 
gryno nuostolio, iš vyriau
sybės jokio smfugio nėra 
sulaukus. Bet vyriausybė, 
neturėdama teisės valsty
bės pinigus mesti į tokią 
ekonominę organizaciją ku
ri tik gryną nuostolį neša, 
atsisakė subankrutijusį kli- 
jentą šelpti. Ar tai yra 
ekonominės katalikų orga

Amerikos katalikai, ku
rie tas raudas skaitot savo 
laikraščiuose, supraskit jas 
kitaip ir nenorėkit kad jū
sų brolių-tėvų mokesniais 
butų užlaikomi politikierių 
lizdai, o jūsų giminės vis 
skurdinami dideliais mo
kesniais.

Valstybės Tarybos nariai
Vietoj seimo, Lietuvoj įs

teigta Valstybės Taryba. Ji 
susideda iš penkių narių, 
kuriuos Respublikos Prezi
dentas paskyrė:

Pirmininku bus adv. S. 
Šilingas,

Nariai: vyriausio tribu
nolo nariai Prof. M. Rome- 
ris ir B. Masiulis; ministe- 
rių kabineto juriskonsultas 
V. Kalnietis, ir Mariampo- 
lės apigardos teismo pirmi
ninkas L. Ciplijauskas.

Valstybės Taryba veiks

AR PASVARSTET KADA koks yra laikraščio pri
valumas link savo skaitytojų? Ar laikraštis turi 
būti tik partijos pasidergimo įmonė prieš kitas par

tijas, ar žmonių mokytojas, linksmintojas, informacijos 
šaltinis? Kurie nori partijų vėjus vaikyti tie ras sau laik
raščius, bet LIAUDIS kuri jieko spaudoje apšvietos, pa
įvairinimo savo gyvenimo ir pasismaginimo iš skaitymo, 
skaito tiktai “DIRVĄ”.

Ką “Dirva” DUODA savo skaitytojams už paprastą 
metinę prenumeratą matysit iš šitų faktų (patirtų per 

1 0 praėjusių metų) :

Už $2.00
užmokėtus metinės prenumeratos “Dirvos” skaitytojas 

gauna:

knygos puslapių gražiausių eilių-dainų, originalių ir su- ;
rinktų iš liaudies. Tokią knygą perkant reikėtų mokėti 
mažiausia $1.00. Eilės-dainos telpa kas numeris po ke- j
lias, ir kurie skaito “Dirvą” jomis gerėjasi.

apie 3=400 |
knygos puslapių gražiausių istoriškų romanų-apysakų, 1
originaliai parašytų, niekur kitur nebuvusių spausdintų, 
ir tik “Dirvos” skaitytojai pirmiausia tą gauna. Koks iš 
to jiems malonumas ir džiaugsmas papasakoja kiekvie
nas vyras ir moteris kurie “Dirvą” skaito. Knygą per- '
kant, tokios apysakos atsieitų $2.00 ar dar daugiau.

VISKAS ŠITAS labiau riša “Dirvos” skaitytoją prie 
jo laikraščio, ir katras laikraštis gali pasigirti kad bent 
kurio jų skaitytojas naktį nemigęs jį skaito, kaip Dir- j
vą” iki perskaito savo mėgiamas apysakas, gražias eiles- 
daineles? '

*Bet ne tik vien tuo “Dirva” užsiima: joje taip pat nu
šviesta visi dienos klausimai — politikos dalykai — beša
liškai, teisingai, be prievartos skaitytojui aklai tikėti, bet 
“Dirvos” skaitytojai moka atskirti gerą nuo blogo, teisy
bę nuo apgavystės, ir pilnai vaduojasi “Dirvos” nurody- ;
mais ir informacijomis.

ĮĮ
Atema Kalėdos

Padarykit Kalėdų Dovaną saviškiams čionai ir Lie
tuvoje ar kitose pasaulio dalyse. Užrašykit jiems Dir
vą . Ruoškitės patys skaityti “KRYŽEIVĮ ir padary
kite jiems gero — lai ir jie gaus tą apysaką pasiskaityti

/r •.-?. Įj f

. "DIRVA" Į
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio i

.veik tą patį ką veikė sei- 
Imas, tik vietoj 80 ar tam 
panašiai seimo narių užlai- 

jkymo mokėsis algos tiktai 
penketui. Kaip darydavo 

Įsu seimu taip daryt- ir su 
taryba: prezidentas ją pa- 
liuosuos jei nebus tinkama.

Tas patogumas bus kad 
Taryboje nebus maišoma 
joki partijų reikalai, kovos 
už 'savo partijos gerovę, be 

: ko seimas nebūdavo sei
mas.I

Kada Lietuvos partijos 
išmoks rūpintis liaudies ge
rove o ne savo; kada jau
nimą auklės Į tautos vaikus 
o ne savo partijos padau- 

Į žas, kada bus žmonės švie
sesni, tada gali būti ir sei
mas. Dabar gi, išrinkti j 
I seimą partijų žmonės suėję 
jieško būdų kaip tautų pa
smaugt, ir tiek nesupranta 
kad su tuomi ir patys žus.



(Tąsa)

Iš čia jų kelias vedė Islandijon, Hakas 
gi pats buvo visas vadovas. Su jais išplau
kė du misijonieriai, karaliaus siunčiami Is
landijon, kur jau buvo pribėgę daug viso
kių žmonių kuriems nebuvo gerai niekur 
kitur. Tie misijonieriai turės sužiūrėti sie
las visų kurie dar neišpažįsta naujo tikė
jimo, kad sielos nepatektų šėtonui. O taip
gi padės ir šitiems jauniems Vikingams 
apsisaugoti nuo audrų ir prapulties jurose.

Matydami kad 'šie bastūnai mažai pa
žįsta krikščionybę, o dar mažiau ja rūpi
nasi, misijonieriai pasiėmė išmokinti juos 
visų naujo tikėjimo paslapčių, nes jeigu 
tektų skęsti tai jų sielos bus išganytos.

Kai vyrai kalbėjo apie savo pasiryži
mą vykti į tolimą nežinomą pasaulį, misi
jonieriai pradėjo juos gąsdint ir atkalbinė
ti, nes esą nuodėmė siekti prieš sutvertoje 
valią į ten kur jis neleido žmonėms žinoti 
ir gyventi. Juk kur nors tolimose jurose 
yra juros kraštas kur viskas pasibaigia 
Daplaukę vandens kraštą jie gali nupult 
Į bedugnę, sakė misijonieriai. Tolimuose 
vandenuose yra tokios didelės baisybės, sa 
kė misijonieriai, kurios didelius laivus pra
ryja. Bet vargšai patįs nesuprato jog ter 
kur yra juros kraštas turi būti kokia nore 
briauna kad vanduo nenubėgtų, o jeigi 
vanduo nenubėgs tai ir laivai nenukris.... 
Net Kolumbo laikais, 500 metų vėliau, ti 
kintieji taip kalbėjo, kada šis keliavo j va 
karus, ir tik vėliau buvo persitikrinta kac 
juros jokios kitokios briaunos neturi kai] 
tik žemę visomis pusėmis, ir naujų žemiu 
juk žmonės jieško.

Apsakė misijonieriai savo jauniem' 
bastūnams apie Kristaus Stebuklą Galilėjos 
juroje, apie sulaikymą vėjų, apie vaikščio
jimą virš vandenų, ir įtikino juos kad nėr? 
jokių pavojų vandenuose tiems kurie tikra 
tikės, nes nei vienas neskęs vandenyje.

Bet kada jie išplaukė j audringas ju
ras, kada pateko į bangas ir laivas buve 
daužomas kai lapas, misijonieriai ir žeg
nojosi, ir vendenis ir vėjus žegnojo, ir met 
dėsi ir išpažintis laikė, o vis vandenų nenu 
malšino. Patįs vos pusgyviai išsitiesę gu 
Įėjo kuomet Vikingai be vargo suposi si 
bangomis — kilo į aukštį ir vėl lyg nur 
kalno leidosi žemyn. Laivui braškant misi
jonieriai paskutines maldas kalbėjo, patįs 
vienas kitam nuodėmes išsipažino ir šaukė 
vyrus prie išpažinties, bet Vikingai tik juo
kėsi. Ne tokiose audrose jie buvo, ne to
kiose dar bus.... Prašė jie Hako sukti 
laivą atgal, nes, sakė, niekados Islandijos 
nepasieks. Vargšai, nors žinojo kad pateks 
į dangų iš jurų bangų, bet labai norėjo gy
venti ant žemės, užtai net ėmė barti ir iš
metinėti Vikingams kad juos tyčia išvežė 
Į audringas juras paskandint.

— Jus šėtono apsėsti jus netikit, — rė
kė misijonieriai; — del jūsų nuodėmių ii 
mus Dievas baudžia....

— Prašykit savo Dievo, lai sulaiko vė
jus ir suvaldo bangas ir mes tikėsim kad 
jūsų Dievas geresnis už musų dievus, — 
juokėsi vienas rudaplaukis Norvegas. — 
Musų dievai duoda ir audras ir vėjus ir 
duoda mums stiprybę prieš juos laikytis.

Persižegnojo misijonieriai ir tikrai pa
manė kad šie netikėliai gabena juos į pa
ties šėtono glėbį.

Kada vanduo buvo ramesnis jie sakė 
kad savo maldomis to išprašė, o kada užei
davo aštrus šiaurės vėjai jie barė Vikingus 
kam neatsiverčia prie tikrojo tikėjimo, nes 
už tai Dievas juos baudžiąs....

Su kiekviena diena Norvegija tolinosi 
ir Islandija artėjo, bet iki jos dar toli, to
dėl visu laiku visokį ir orą turėjo.

— Žemė! žemė! — rėkė vienas kitam 
misijonieriai kada vieną pavakarę pradėjo 
rodytis Islandijos pakraštis.

Vanduo jau buvo aprimęs, laivas lėtai 
braškėjo ir mažai suposi. Kada artinosi 
krašto, juos subėgo sutikti visi žmonės

kiek tik jų ten buvo. Laivai tose dienose 
buvo didelė retenybė, nes tik sykį į kelis 
metus kas nors užplaukdavo, ir sako kad 
ir dabar vos pora sykių per metus Islan
diją paštinis laivas aplanko....

Koks buvo džiaugsmas, koks širdingu
mas susitikime buvo laukiančių ir atplau
kusių! O koks džiaugsmas misijonierių! 
Tikrai jie jautėsi kaip dangų pasiekę, po 
tokios baisios kelionės....

Ugniakalniai
Ramus Baltijos pakraščiai — nei kūdi

kystės dienose nei iki šiolei Hakui-Kasty- 
čiui neteko matyti — ir gal menkai tegir- 
lėjo — tą ką Islandijoj užėjo. Tai buvo 
baisus gamtos prietikis kurio žmogus ne
suvaldysi ir neišvengsi.... Laimė tik to 
kuris spėja ištrukti ir pasišalinti, jei gali.

Islandija yra nedidelė sala šiaurinia
me Atlantike, bet turi virš šimto ugnia'kal- 
nių, kurie vieni dabar yra mirę, kiti dar 
veiklus.

Kastytis nei pasakose nebuvo girdėjęs 
įpie ugnies veržimąsi iš žemės, ir tas ką 
dabar patyrė paliko jame baisų įspūdį, kaip 
r kitiems visiems kurie išliko gyvi. Į tre
čią dieną po jų pribuvimo pradėjo veikti 
igniekalnis Spaktar Jo'kul, kurs kaip kada 
lega net keletą metų ištisai.

Ta sala turi 40,000 keturkampių mylių 
įlotą ir tankiai sudrebinama nuo vieno ga- 
o iki kito, po ko lieka didelės jos paviršių 
įermainos — susmunka kalnai, sutrupa 
lolos, nutrūksta upelių keliai ir susidaro 
įauji ežerai. Šalę didėsės salos tankiai pa- 
ųla naujos salukės, vienos jų lieka, kitos 
'ėl palenda po vandeniu, užėjus naujam že- 
nės drebėjimui. Laukuose tankiai atsive
da kiaurumos.

Islandiečiai gyveno gražiame sutikime, 
iroliškai ir draugingai iki nepradėjo ten 
ankytis misijonieriai. Kuomet Hakas ten 
ankėsi štai jau ką rado.

Nors pagonis buvo dar tvirti tenai, bet 
uo laiku krikščionių partija jau irgi buvo 
sigalėjus, naujiems misijonieriams nuolat 
įplaukiant. Štai ką Hakas ir jo draugai 
latyrė kada pasiekė Islandiją. Krikščio- 
lįs, su naujais misijonieriaus, karaliaus 
sakymu, užsidegė užvaldyt jų seimą, su- 
■engė didelę procesiją ir nešini kryžius 
■aukose ėjo į sueigos vietą. IVisi susirin
kusieji nustebo iš atėjusių, kurie giedojo 
šventas giesmes, ir Gissuras, jų vadas, ėmė 
sakyt perkūnišką pamokslą, dėstydamas 
crikščionybės tiesas tokiu gabumu kad di
lelė dalis seimo atskilo ir perėjo į naujo 
tikėjimo pusę.

Jiems šitaip besivaidijant, pradėjo dre
bėt žemė ir atėjo žinios kad iš artimo ug
niakalnio pasiliejo srovės karštos sieros. 
Toro ir Odino garbintojai šaukė: “Tai bau
smė už paniekinimą musų dievų!” Naujo 
Dievo atstovai suriko: “O kas buvo juos 
paniekinę pirma musų, kada čia nieko ne
buvo, jeigu žemė apklota siera ant kurios 
mes vaikščiojame!?” Ir vėl senųjų dievų 
garbintojai tapo užrėkti. Bet siera plau
kė, pagonįs sumanė paaukaut du žmones 
savo dievams, nuraminimui ir išprašymui 
kad sulaikytų savo bausmę. Misijonieriai 
irgi pasirodė nemenkesni karštuoliai ir su
galvojo taipgi krauju užtikrint savo pase
kėjų tikėjimą į naują Dievą.

Ir vieni ir kiti džiaugėsi ir gyrėsi kad 
jų aukomis dievai sulaikys ugniakalnio įtū
žimą.

Bet sekančią dieną žemė pradėjo var
tytis ir trankytis dar smarkiau. Vanduo 
kalnais kilo ir liejosi ant krantų. Visi iš
bėgo iš bustynių ir laukė prisiartinant bai
sios katastrofos. Dangus apsitiesė juodų 
durnų debesiu, oras apsunkėjo, aptemo, že
mė pradėjo apsidengti pelenais, dulkėmis 
ir karštais akmenukais. Visi persigando, 
misijonieriai ėmė melsti Dievo išgelbėti 
juos ir žmones, pažadėdami visus padaryti 
gerais krikščionimis, o pagonįs sakė nieka-
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dos nepriims naujo tikėjimo, tik tegul jų 
dievai apsaugoja juos. Dar ugnies nesi
matė, bet prasidėjo užplūsti iš kalnų van
duo nuo sutarpytų ledų, nes karšti pelenai 
vietas, nes vanduo užliejo didelius plotus 
žemumose. Dar diena kit, ir grioviais 
prasidėjo pas juos užplaukti sieros srovės, 
garu iššaudamos vandenis į orą. Tuo pat 
laiku siautė didelė perkūnija ir žaibavimai, 
kas viskas sykiu su garų sprogimais žemės 
plyšiuose kuomet ten įtekėjo siera, darė 
pragarišką užmą ir kėlė baimę.

Misijonieriai neliovė meldęsi ir suklup- 
dę žmones virkdino Dievo bausme už nuo
dėmes. Penktą dieną sieros upės ėmė ap
rimti ir siera sušalo ir sukietėjo. Hakas 
su savo draugais dabar išsirengė kelionėn į 
Grenlandiją, matydamas kad jau pavojus 
liekantiems perėjo. Nors per tas kelias 
dienas gręsė pražūtis visiems, ir Hakas su 
draugais ne ką butų galėjęs savo laivan pa
imti ir išgelbėti, ir vargu butų galėjęs iš
gelbėti jei butų pradėję kristi iš oro ugnies 
gumulai į laivą, vienok ryžosi būti sykiu su 
visais ir priduoti jiems drąsos. Kada ap
rimo drebėjimas, misijonieriai džiaugėsi 
padarę užganą su Sutvertoji! ir tą žriio- 
nėms labai garsiai tikrino, bet jeigu gryž- 
dami Hakas su draugais Islandijoj beveik 
nieko nerado tai štai kas po jų išplaukimo 
atsitiko. Į aštuntą dieną po aprimimo pir
mo išsiveržimo, vėl iš ugniakalnio pasisiu
vo upės karštos sieros, kuri plaukė viršum 
pirmiau išsiliejusios ir jau sukietėjusios;

Pradėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje”. Neatidėliokit!

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

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

Marių dugnelis tavo lovelė, 
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis, 
Baltos bangelės tavo pagalvėlė...

išpildyti. Ir bus išpildyti kaip visuo
met su nauda skaitytojams-pirkėjams 
knygos — ką “Dirva” jau daug sykių 
padarė 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 didelę 
knygą? Dėlto kad “Dirva” nejieško

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą “DIRVA”
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su “Dirvos prenu- L 1 V v n
merata, bet pažymėki! kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.

vandenis sieros užklupti ežeruose urnai už
virė ir iššoko į debesis. Dar iki tolei buvę 
išlikę žmonių daržai dabar buvo apdrėbti 
karštais pelenais ir išdeginti; vandenįs pa- 
sriuvo nuodais; žemė pasinėrė į begalinę 
tamsą. Kolei siera nebuvo daplaukus žmo
nės manė jog Viskas pereis ir jie išliks. Bet 
nakties laiku siera dar gausiau išsiliejo ir 
apsėmė visas sritis, dideli plotai žemumų 
pavirto j sieros jurą. Viskas sunaikinta ir 
sudeginta. Iš gyventojų mažai-kas išliko 
gyvi, o iš misijonierių nei vienas.

Šitaip aprašė tą atsitikimą senovės 
Skandinavų tikybos rašytojai, kurie Islan
dijoj gyveno:

“Jau dreba Ygdrasilo pelenai, nors dar 
vis jie stovi savo vietose; stena persėnęs 
medis, ir pasiliuosuoja ugnies dievas Jo- 
tun Lokis. šešėliai ima gausti Helos (Mir
ties) takuose. ... Vandenįs kįla, susiriečia 
Žaltys kurs apsukęs Ygdrasilo medį laike, 
ir ima dūkti. Vandenų gyviai raitosi ir 
daužosi iš baimės; ereliai lekioja virš van
denų, klykia ir snapais drasko plaukiojan
čius lavonus. Pasipila ugnis ir liepsnų kar
dai švaistosi žibėdami Valgodo saule. Ak
meninės uolos daužosi viena į kitą, per
plyšta dangus, žmonės keliauja Helos ta
kais.... Saulė aptemsta, žemė pradeda 
skęsti į jurą, iš dangaus krinta žvaigždės, 
ugnis ryja viską deginamo, siųsdama ilgas 
liepsnas į aukštybes.” Viską tą atlikinėjo 
dievai.

(Bus daugiau)

JEI ŽINOČIAU....
Ir saulutė daug skaistesnė, 
Ir dienelė malonesnė 
Kai aš gaunu pamatyti 
Tavo akeles, mergyte, 
Kaip jos žėri, kaip vilioja, 
Kaip jos mane suvedžioja; 
Jos gyvybės man priduoda, 
Net užmigt naktį neduoda.
O luputės gražios tavo 
Traukia taip saldybe savo, 
Taip vilioja jas bučiuoti, 
Sielą verčia tau dainuoti.
Dienas į tave žiūrėčiau, 
Naktų naktis nemiegočiau, 
Vis apie tave svajočiau, 
Tave širdyje nešiočiau, 
Jei žinočiau jog tu myli 
Mane, nors taip labai tyli... 
Širdį apveikt negalėčiau, 
Tave gauti sau norėčiau....

Adonis.

Jeigu kas suagituotų yi- 
sus Amerikoje gyvenančius 
Smith’us balsuoti už New 
Yorko valstijos gubernato
rių ant prezidento, Alfre
das tikrai butų išrinktas.

“Dirva” taip pat mylima 
Kanadoj, Brazilijoj, Ar
gentinoj, Lietuvoj — už- 
rašykit ją saviškiams. S3.

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
mas knygoje — proga kiekvienam | 
t3. uz visa.5 rnaza —
mas
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už®“ 

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 j 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”.
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:« KLAUSIMAI
APIE LIETUVĄ

kus, nes matyt moka pasi
daryti, ir ne'sulyginsi jo su 
pigiu pardavimui išdirba- 

■; mu vynu. Klaipėdoj išdir- 
> Į bamas vynas yra geriausias 
į turbut už kitus Lietuvoje

\zwvnwwaw.v.w. w a-a- w. v. w.v. v.v. v, gamina m u s.

AMERIKONUS LAIKO 
NEIŠTIKIMAIS?

Ar vis atsibuna Lietuvo
je turgai kaip seniau?

Pr. Vosylius.

Atsakymas: Turgai Lie
tuvoje yra beveik vienati
nė įmonė ūkininkams par
davimui savo produktų ir 
jie atsibuna kaip kur po 
sykį savaitėje, o kaip kur 
ir po du sykiu.

Su turgais turėtų būti 
kokia nors tvarka, nes jie 
sunaikina ūkininkui daug 
gražiausio laiko. Vasarą, 
kad ir pačioj darbytaetėj, 
ūkininkas kinkosi arklį ir 
važiuoja, kartais ir bu bo
ba, ir prasėdi dieną mies
telyje, vietoj dirbti. Jeigu 
svarbiausių darbymečių ir 
neprasėdi tai vistiek daug 
šiaip laiko praleidžia tur- 
gaudami, kartais tik vištu- 
ką ar avutę turėdami par
davimui.

Jeigu kur buna du sykiu 
į savaitę turgai, jau dvi 
dienos dykai numetamos, o 
dadėk sekmadieni ir dar 
kokį atpus'ką tai ūkininkas 
vos dvi ar tris dienas į 
vaite teturi laiko dirbti 
vo ukėje.

Tegul žemę šiaip taip
krapšto, bet užtai apleista 
viskas apie namus, padar
gai prasti, neaptaisyti, ir 
daug kitokių dalykų patė- 
mysi pas ūkininką kuris be 
turgaus neapsieina.

Tegul sakysim jam rei
kia vežti ką parduoti su-' 
graibymui kiek pinigų. Ta
čiau retas kuris apsieina i 
be pagirtavimo, o kiti vis
ką prageria kiek tik gau
na. Tas ne naujiena, taip

buvo seniau, taip yra ir da
bar.

Rodos t užtektų syki Į mė
nesi i turgų nuvažiuot ir 
sykiu nuvežt daugiau ką 
surinkus, o kitas visas die
nas sunaudoti ant darbo ne 
tik laukuose bet ir apie na
mus.

Šiaip gi, Lietuvoje galima 
gauti visus importuotus vy- 

1 nūs, nors tie yra brangus, 
I kadangi ant jų uždėta di
delis muitas, pripratinimui 
žmonių vaitot savo šalies 
produktus.

sa-
sa-

ap-

Ar valia laikyti šautuvą 
ar kokį ginklą? V. L.

Atsakymas: Nevalia vi
siems ir be leidimo, bet yra 
daug kas turi leidimus ir 
užlaiko savo namuose šau
tuvus medžioklei ir revol
verius. Vienas turintis pa
pasakojo kad laikymui šau
tuvo yra dideli reikalavi
mai: vienas iš didžiausių 
bene bus kas reikia kas me
tai pristatyti valdžiai dvie
jų desėtkų varnų kojas (40 
kojų). Tas rodos butų nie
ko, juk visai mažas reika
lavimas. Bet eik tu dabar 
žmogus šaudyt varnas, gai
šuok laiką ir aikvok para
ką... .

Šiaip gi, turi būti ištiki
mas pilietis jeigu nori lei
dimą gauti.

Yra turinčių ginklus ir 
slaptai, taip kaip Ameriko
je, nors tas draudžiama.

Petras M.
Valdžia pa- 
padaryt, ar 
kitokia. Pir-

Ar skanus Lietuvoje vy
nas? A. S. Kulbis.

Atsakymas: Lietuvoj y- 
ra visokio vyno, ir išdirba
mo pardavimui ii’ pačių sau 
daromo. Daugelyje atvejų 
sau darytas vynas gerose 
šeimynose yra labai pui-

DYKAI PATRUKUSIEMS
° __________________ •

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss

Sis 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, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
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 jį. 
Iš savo patieo 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 jį 
dėvėt ? Štai yra gc- 
riausis kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. 
( VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta:p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

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

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

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

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, ftei 
skaudėjimo. Dar apart 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, be pagclbos truss, bei kitų jam panašių.

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

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

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidur is yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduskaitę “B” nuo slankiojimo 
if įsitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.
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"B” yra atsakančiai nutaikinta paduŠkai- 
te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
orifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

mcdikalas. Kaq> greit šis medikalas esti kūne 
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 hiphonc- 
nepaliečiant 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 patru- 

. . kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai 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
jimo 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. 4
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint 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 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę npie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi 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 galės gaut š| išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, „ rašykite 
DABAR. A

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

f Knyga apie Patrūkimus.

Vardas...............t*............... ......Vr....
Adresas ................ ........................... ..
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Kode! valdžia nenusausi
na žemes, jeigu del to kaip 
šią vasarą vietomis ir ha
das gręsė?

Atsakymas: 
ti visko negali 
ji bus tokia ar
miausia, reikia pinigų ap
mokėjimui inžinieriams ir 
darbininkams. Jeigu val
džia paleis per vi'są Lietuvą 
armijas darbininkų grebes 
kasinėt turės gyventojai 
patys už tai užmokėt. O 
pasakyk ūkininkui kad rei
kia tavo laukas nusausint 
jis ims rėkt kad jam gerai, 
ir pasikrapštęs kur aukš
tesnėj vietoj kiek pasisėjo 
ir tuo patenkintas.

Buvo matyt tokių vaizdų 
po ukius važinėjant: lau
kas užsėtas javais arba už
sodintas bulvėmis. Vienas 
galas lauko aukštesnis, ki
tas žemas ir jame pilna 
vandens, viskas sumirkę ir 
neišaugę. Visai už krašto 
kur pasibaigia suarimas ei
na krantas ir ten yra upe
lis. Viskas ko reikia tik 
paimti lopetą, pakasti ke
lias pėdas, ir iš žemės iš
bėgs vanduo Į upelį ir lau
kas liks sausas visas. Bet 
kodėl ūkininkas to nepada
ro? Tai vis dar stoka ži
nios, supratimo, o ir prisi
vertimo. Kaip Dievulis da
vė taip ūkininkas ir ima: 
jeigu laukas užlytas tegul 
ir stovi.

Nusausinimo darbas Lie
tuvoje tačiau valdžios va
romas, tik negali vienu sy
kiu ir daug padaryti. Rrie 
dabartinės vyriausybės jau 
daug bendrų sričių nusau
sinta, tik valdžia negali at
eit ir kiekvienam ūkininkui 
jo lauku'® sužiūrėti.
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Sako Merginos turi 
Žinoti Šitą

Kalbėdama į mokines 
apie ypatiškę hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali furikcijavimą.

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

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

Koks tai keistas vėjas už
putę švietimo ministeriją ir 
pora iš žymių Amerikonų 
patriotų mokytojų tapo iš 
vietų atstatyti ar neva “iš
kelti” kitur. Tai yra Šiau
lių gimnazijos mokytojas 
P. J. Purvis ir Telšių mo
kytojų seminarijos direkto
rius J. Gedminas.

Kaslink p. Gedmino rei
kia pasakyti kad jis įkūrė 
tą garbingą mokslo Įstaigą, 
ir per šešis metus ją vedė iv 
pavyzdingai tvarkė. Telšių 
Mokytojų Seminarija pata
po žinoma kaipo tikrai rim
ta, drausminga ir pavyz
dinga mokykla, kur busi
mieji liaudies švietėjai bu
vo auklėjami tikrai patrio
tinėje ir bepartivėje dva
sioje, kur dora, darbas ir 
drausmė buvo pagrindiniai 
dėsniai.

Amerikos Lietuviai žino 
J. Gedminą kaipo karštą ir 
nepalenkiamą patriotą. Juk 
jis redagavo visus patrioti
nius Amerikos Lietuvių lai
kraščius: “Vienybę”, “Dir
vą”, “Lietuvą” — visuose 
jo straipsniuose reiškėsi gi
lus patriotiškumas ir rim
tumas.

Kaip tiktai atsidarė ga
limybė važiuoti Lietuvon, 
J. Gedminas gryžta Tėvy
nėn ir tuoj stoja darban — 
tampa Telšių gimnazijos 
mokytoju ir kartu pradeda 
atkaklią kovą prieš Lenkų 
bei Rusų dvasią kaip gim
nazijos sienose taip ir mie
ste. Tai buvo 1920-21 m. 
Tuo pačiu metu J. Gedmi
nas dėsto metiniuose moky
tojų kursuose. Vasaros gi 
metu dėsto ir vadovauja 
vasaros mokytojų kursus.

Pagaliau kyla sumany
mas Įsteigt Žemaitijos cen
tre Telšiuose Mokytojų Se
minariją. J. Gedminą 1922 
m. Rugp. 1 d. Švietimo Mi
nisteris Juodakis skiria tos 
naujai kuriamos mokyklos 
direktorium ir kartu pave
da jam prirengti mokyklai 
namą ir reikalingą inven
torių. Nuo Spalių 1-2 d. 
prasideda mokyklos veiki
mas — veikia trys skyriai.

Jau pačioj mokyklos vei
kimo pradžioje pasireiškia 
joje drausmingumas, tvar
ka, punktualumas ir dar
bingumas. Visa remiama 
patriotizmu, valstybingumu 
ir dora. Šitokioje dvasioje 
iš metų į metus — bėgyje 
šešių metų — buvo varoma 
darbas. Taigi nestebėtina 
kad Telšių Mokytojų Semi
narija greit pasidarė rimta 
mokslo įstaiga Lietuvoje. 
Mokinių gi skaičius kasmet 
didėjo, ir šiais mokslo me
tais pasiekė 130 mokinių.

Visi kas rimtai žiurėjo į 
švietimo darbą Lietuvoje 
džiaugėsi Telšių Mokytojų 
Seminarijos veikimu ir jos 
direktoriaus vadova v i m u. 
Reikia dar pastebėt tai kad 
J. Gedminas neįsileido mo
kyklon politikos, neįsileido 
partijinių ginčų. Patsai gi 
jis, kaip ir Amerikoje bū
damas, pasireiškė plačių 
pažiūrų ir pažangus žmo
gus, bet tolerantingas, ypa
tingai tikybos atžvilgiu.

Tuom J. Gedminas ir ne- 
1 patiko Telšių dvasiškijai,

pa- 
jiems darbe, o ne 
nuo savęs ir, taip 
skHausti juos.
Švietimo Ministe-

PRAKALBOS

Petnyčios vakare

&dadc pj 
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. SttV.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
6835 Superior Ave. Cleveland

kurios priešakyje stovėję 
arogantiškas dekanas Kor- 
zonas, ir jėzuitiškas “dvi- 
liukis”, Amerikos Lietu
viams žinomas “strielčius” 
Dagilis; vėliau gi prisidėjo 
“saldusis” intrigantas Kun. 
Budraitis. Jiems stojo pa
galbon mokyt. J. Mačernis, 
kuris vėliau buvo pramin
tas “velnio apsėstu”. Tai
gi tie “Dievo tarnai” ir va
rė nešvariausią kovą prieš 
J. Gedminą. Švietimo mi- 
nisterio Bistro laikais bu
vo beprašaliną jį iš vietos, 
bet subruzdus Telšiškiams 
su protestais paliko jį vie
toje ir jis visa energija va
rė darbą pirmyn. Taip iš
auklėjo jis dvi seminarijos 
keturių kursų laidas.

Gabaus 1926 m. valdžios 
vairą paėmė Į savo rankas 
tautininkai — su Smetona 
ir Voldemaru priešakyje. 
Prasidėjo naujas gyveni
mas Lietuvoje ir jos mo
kyklose. Nudžiugo ir Tel
šių Mokytojų Seminarijos 
direktorius kad partijų ko
voms liko užduota mirtinas j kitos vietos, 
smūgis ir kad naujos vy- ■ ’ ■ ’ 
riausybės veikimo pagrin- 
dan dedama patriotizmas ir 
darbas. Reiškia, naujosios 
vyriausybės veikimo dvasia

kaip tiktai atatiko J. Ged- 
mino dvasiai.

Tačiau tampiosios jiegos 
nenustojo veikusios, ir, ga
lima sakyti, jos pasiekė sa
vo tisklą. Švietimo Minis- 
teris Šakenis, jau praside
dant šiems mokslo metams, 
t. y. Rugpjūčio gale, savo 
raštu atleido J. Gedminą iš 
direktoriaus pareigų ir nu
skyrė i Tauragės seminari
ją mokytoju. Bet kadangi 
J. Gedminas gret Telšių tu
ri savo ūkį tai jis taip stai
gu negalėjo apleisti Telšių, 
taigi liko visiškai atleistas 
iš tarnybos.

Toksai pasielgimas su J. 
Gedminu, su tuo karštu, 
energingu ir darbščiu tau
tininku, labai visus stebina. 
Vyriausybė turėtų tokius 
energingus vyrus traukti 
prie savęs, juos remti, 
gelbėti 
stumti 
sakant,

Jeigu
riui pasitaikė rasti tinka
mesnį kandidatą į J. Ged
mino vietą tai reikėjo su J. 
Gedminu bent per du mėne- 

i siu iškalno susitarti delei 
. Dabar gi pa

sielgta lyg su kokiu priešu 
— šitaip pareikšta jam ne
dėkingumas, aštrumas, ko 
jisai visiškai neužsitarna
vo.

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 Sudolerė.jimą,
Visus Musų Pačių (ne žmonų) 

Reikalus 
žilius ir

kurie gimdo 
Plikius.

Ateikiti
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.

visi ir visos 1 “P.

Turbut tai Įvyko delei 
kokio nors nesusipratimo— 
p. ministeris pasiskubino su 
atleidimo rezoliucija. Bū
tinai reikėtų šį nevykusį 
pasielgimą atitaisyti ir ati
duoti J. Gedminui tai ko jis 
yra visais atžvilgiais užsi
tarnavę-. Tegul valstybė 
su jai ištikimais piliečiais 
pasielgia teisingai ir tėviš
kai, tuomi kils ir didės jos 
galia ir garbė. .. .

Patyręs.

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

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.
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M. Yozavitas.
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(Tąsa.)
APSILANKYMAS RYGOJ

Rugs. 4 d. — Visa diena 
rengiamės i Rygą, ir jei ga
lėsime iš tenai keliausime Į 
Vilnių. Traukinis išeis 12 
vai. naktį. Keliausime tuo 
garsiu naujai Lietuvoje į- 
taisytu Kino vagonu, kurį 
taip puikiai ir parankiai į- 
rengė Inž. Jachimavičius.

Vakare 8 valandą dar nu
einam į Miesto Sodą, kur 
laikraštis ‘Aitvaras’ suren
gė kaukių balių. Jų laimė 
kad nelijo, nc's paprastai 
tik lyja ir lyja. Užsimokam 
po kelis litus įžangos ir ei
nam pažiūrėt kaip Kaunie
čiai maskuojasi per balių. 
Gavom ir mes po švilpuką 
už tą pačią įžangą, pasidu- 
duot jeigu norim.

Gal į naktį Vėliau priėjo 
daugiau baliavotojų, bet 
tuo tarpu buvo mažai, jų 
vieni apsimaskavę, apsitep- 
lioję, kiti šiaip tik. Groja 
jiems sodo orkestras ir kas 
nori gali šokti ant asfaltu 
išlietų takų ir ploto ties 
teatru.

Kadangi prieš kelionę 
reikėjo ir pasivalgyt, aplei
dę sodą nuėjom dar Į “Vil
nies” restaurantą, kur sy
kiu yra ir kabaretas. Prie 
vieno stalo sėdėjo du girti 
studentai, rodos Vokiečiai, 
kurių vienas, kilnodama? 
stiklą alaus rėkauja’- Loty
niškai: “Mirtis Lenkijai! 
Lai gyvuoja Lietuva!” Už 
betvarkės kėlimą reikėjo 
pašaukti net policijantas jį 
išprašyti laukan, bet polici
jantas perdaug buvo man
dagus, užtai Vokietuko ne
galėjo išvesti.

Išeinant, paduoda skry
bėlę patarnautojas ir pra
kalbina mus, pasisako kad 
paeina iš Akrono, keli me
tai atgal parvažiavo, norė
jo vėl gryžti Amerikon, bet 
neturėjo popierų. Akrone 
turi brolį, kuris stengėsi jį 
parsitraukti, bet negali.

Paskirtu laiku nuvažia
vom į stotį, suradom Kino 
vagoną ir sulipom. Palen
gva susirinko ir kiti mūrų 
kompanionai, Inž. Jachima
vičius su žmona ir kūdikiu, 
p. Rimšienė, kūdikių gel
bėjimo draugijos pirminin
kė ir vice-pirmininkė visų 
Lietuvos vaikams globoti

galima butų pasigesti. Ja
me gali tilpti vienu sykiu 
apie 100 žiūrėtojų, yra sė
dynės priešakyje žemesnės 
o į užpakalį aukštesnė, lyg 
teatre; aparato kambarys 
apsaugotas nuo užsidegimo 
ir nuo publikos įgaubtas 

: plieno kamaroj ; yra miega
liuos vietos operatoriui ir jo 
1 pagelbininkui; mieg a m o s 
: vietos vagono direktoriui 
i ir prelegantui; kiti amsten- 
i tai gali gražiai pramiegoti 
1 ant suolų vagone. Lengai 
taip užtaisomi kad buna vi
sai tamsu laike rodymo pa
veikslų, o jeigu nori turėt 
dienos šviesą tai atsiden- 

1 gia langus, gi vakare yra 
I sava elektros šviesa, kuri
1 ir aparatus apšviečia.

Traukinis leidžiasi kelio
nėn, naktis, laikas gulti, ir 
moteris suguldėm į įreng
tas tam tikras lovas, o mes 
vyrai snaudinėjom ant šuo-i 
lų. Jau po 12 nakties, o už I 
pores valandų švis tai ne
svarbu su miegu. Trauki
nis greitas, tarptautinis, at-; 
ėjo iš Paryžiaus per Berli-j 
ną, Kybartus, ir pleška Ry-1 
gon ar dar toliau.

Kokis matėsi derlius
Rugp. 5 d. Išbudau pa- 

snudęs, ir jau švito, rytuo
se raudonavo dangus, buvo
2 vi. ryto. Dangus tyras ir 
rodė jog bus graži diena, 
bet tuoj įlėkėm į debesis ir 
gražus oras pasibaigė: de
besys buvo sunkus ir žemai 
žemės. Oras buvo šaltas ir 
traukinyje buvo vėsu.

Buvome Radviliškyje ir 
nuo čia buvo viskas matyt. 
Jau čia matėsi kaip kur ir 
nukirstų rugių, bet nedaug.Į 
Šiaip laukai išrodė menki, ■ 
kiek aš ne ūkininkas galiu 
pažinti, bet lyginau su ma
tytais gražiais laukais Su
valkijoj ir panemunių. Ru
geliai ir vasarojus išrodė 
tokie neužugo'- kad net gai
la darėsi, nors buvo ne vi-1 
sai reti. Čia didelė bėda su 
tais žemais laukais, kurie 
niekur neišvedžioti grebė- 
mis vandens nubėgimui, vi
sur vanduo ir šlapumą.

Šiaulius pasiekėm 3:45 v. 
ryto. Mie'-tas matyt pla
tus, turi iš tolo matomą ja- 
jų elevatorių devynių aukš

tų. Už Šiaulių matyt daug 
vasarojaus ir linų atsėta, 
bet iš jų naudos nebus, nei 
pašarui vasarojaus nėra ką 
pjaut. Tik kaip kur kokie 
javai buvo gražesni.

Po 4 ryto išlindom iš de
besų ir saulė jau buvo auk
štai pakilus, dangus gier- 
ra!s, net smagu.

6 vai. už Joniškio įvažia- 
|vom į Latviją. Ant rube- 
žiaus į vagoną suėjo Lietu
vos ir Latvijos pasienio po- 

, licijantai ir Latvių muiti- 
| nes valdininkai. Mus visus 
'praleido važiuoti toliau.
I Latviai matydami šį va
goną stebėjosi iš jo, taipgi 
stotyje apspitę visi apžiū
rinėjo iš lauko, nes ištiesų 
tai stebinantis dalykas, ka
dangi rodos visoj Europoj 
nieko tokio panašaus 'nėra.

Dabar matėsi Latvijos 
laukai: javai ir bulvės irgi 
prastos, daug prasčiau dar 
negu Lietuvoj, nes čia šal
tuma ir šlapumą taipgi pa
lietė. Ūkių budinkų tvar
ka kitokia: budinkai gon
tam arba dokalkom deng
ti, beveik niekur šiaudinio 
stogo nematysi.

Ryga
Rygą pasiekėm 7:30 vai., 

bet čia buvo 8:30, nes Lat
vių laikrodžiai eina valan
da anksčiau. Kadangi trau
kinyje veik nemigę išbu- 
vom ir reikėjo pamiegoti,

i Inž. Jachimavičiaus vado
vaujami važiavom Į Roma 
viešbutį nors iki pietų pa
miegoti.

Buvo tai sekmadienis. Iš
ėjus iš stoties reikėjo sėsti 
j karietą^ nes .mutoniobilių 
niekur nesimatė, visai ki
taip negu Kaune. Tik to
liau pavažiavę matėm taxi, 
kurių vieni buvo gražus au
tomobiliai, bet dauguma se
ni laužai. Mat, čia naudojo 
automobilius iš seniau ir jų 
neišmetė, kokius turi to
kiais važiuoja. Kaune iš 
syk po karo pradėjo su 
Fordais, bet jie išėjo iš ma
dos, todėl radon visi nauji 
didesni Amerikos automo
biliai.

Ryga didelis ir labai gra
žus miestas, o Rusų laikais 
tarp Lietuvių buvo ir gar
sus miestas. Tai jau Euro- 
piško 'stiliaus, mat, Vokie
čiai čia iš seno užsigyveno 
ii' savotiškai sutvarkė. Tu
ri elektros tramvajus, nors 
ir čia dar namai ne visi tu
ri vandenį.

Lietuviai pavydi Lat-

vųims tokio miesto.
Latvijoj, ypač Rygoj, vis

kas eina trimis kalbomis: 
Latviška, Rusiška, Vokiš
ka. Žiūrint į tai, pamanai, 
reikia kad ir Latviai stu-

dės, apačioje du žvėriukai: 
paprastas liūtas kairėj ir 
sparnuotas liūtą* dešinėj, 
abu stovi vienas prieš kitą 
piestu.

Latvių pinigai vadinasi:
dentai užtepliotų svetimų, Latai kaip musų Litai, ii
kalbų iškabas ir gatvių už-' santimai. Latas yra dusyk

o nežinojo kaip apsirengti. 
Bet Lietuvoj ir negalima 
pažint tų Amerikonų kurie 
pasirėdę paskiausios mados 
rubais. Mat, Lietuvoj ir 
bendrai Europoj dėvi vy
rai Angliško stiliaus rubus 
ii jie visur vienokie. Tik

tuos Amerikonus greitai iš
skiria Lietuvoj kurie apsi
rengia ant užsakymo dary
tais brangiais rubais, o jie 
nėra nusiūti kaip reikia.

(Rytoj jau buime Palan
goj.)

(Bus daugiau)
rašus kaip padarė Kaune 
aną metą....

Po pietų sėdom trauki
niu ir nuvažiavom pamatyt 
garsų Latvijos pajūrio re- 
zortą Edinburgą. Gražus, 
tiesa, puikesni įrengimai 
negu‘paskui matėm Palan
goj, bet tokio pajūrio, to
kio smiltyno kaip Palanga 
neturi. Retai kur pasauly
je gali rasti ką panašaus 
kaip Palangoj.

Rygoj Kino vagono atėjo 
pamatyti daug Latvių ir 
Lietuvos konsulatas bei pa
siuntinybės štabas. Visi gy-
re Inž. Jachimavičių už jo 
sumanumą.

Latvijos vėliava suside-| 
da iš baltos spalvos per vi
durį, o viršuje ii’ apačioje! 
raudonų juostų. Valstybės

didesni's už Litą.
Latvijos kareivių unifor

mos irgi gražios, ir polici- 
!jantų nieko sau, bet nėra 
taip aiškios spalvos ir ne
sutaikytos, jokio gražumo 
nepriduoda arba neatkrei- 

įpia į save domę, kaip Lietu- 
j vos uniformos.

Rugp. 6 d. Aplankome 
' Lenkų kousulaUa del vizos 
į Vilnių, bet prasideda vi- 

j sokie reikalavimai, siunti
nėjimai, rekomendacijų no-' 

J į ėjimai, ir visa diena išėjo, 
jei nori kitą dieną dar su- 

! gaišk, o dar ir baisiai lupa
už vizas, todėl apsisuren- 
nę ponams nesilankstyt nu
tarėm šią naktį keliaut į 
Palangą.

Dabar ėmiau apdumot a- 
pie tai kaip nekurie iš A-

ženkla's toks: pailga forma,1 merikos važiuodami į Lie- 
viršuje pusė saulės su spin-į tuvą norėjo kad jų niekas 
dūliais, virš jų trys žvaigž- nepažintų jog Amerikonai,

£l!llllllllllllllllllllllllllltllllllllill'!llllll!llllllllllli;il!!llll!i:ai!iuilllill!llllil!illllir

organizacijų sąjungos. Ji I 
daug tame darbuojasi ir 
buvo delegate Paryžiuje 
tarptautiniame kūdikių glo
bojimo organizacijų kong
rese. Ta'- vagonas įreng
tas “Lopšelio” draugijos su 
tikslu važinėti po Lietuva! 
ir ruošti paskaitas ir rody-i 
ti paveikslus kaimietėms iš j

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės dome i jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą Į biznius, ų

PROFESSOR NOODLE
FEROCIOUS ANIMALS

Dear Professor:-'
Of all the savage 
beasts, they say, 
the lion leads the 

__ universe, 
therefore 

wish you’d 
tell me, pray, 
are there no 
others -which 
are worse?

Little Rollo
My (food wife has her own strange view, 
and so I’ll let her answer you— t

Prof. Noodle
When lions suffer 
pain., we’re told, 
■there are no beasts 
which can act worse.
Still—when my 
hubby has a cold.— 
ten lions I would, 
rather nurse!

'Mrs. Noodle,

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

kūdikių auklėjimo ir hygie
nes. Tai prakilnus darbai 
ir tas labai reikalinga, nes 
Lietuvoje kūdikių mirtinu- 
mas didelis. Prie to, tame 
vagone galima rodyti viso
kius krutamas paveikslus 
žmonių pamokinimui.

Kino vagonas yra suma
niai įrengtas pastangomis 
Inž. Jachimavičiaus, ir ap
žiurėjus jį pamatai kad ja
me niekas nepražiurėta ko

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investments, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kom peticiją.

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)

J..
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Parašė K. S. Karpavičius. Knyga taip lengva skaityti kaip ir jo parašytos pasakos,

Nuostabus ir patraukiantis aprašymas 
įvairių gamtiškų prietikių senovės gadynė
je kuriuos žmonės priskyrė dievams ir ti
kėjo jog viskas kas dedasi ant žemės, po 
žeme ir ore yra tai dievų darbas — kerštas 
ir baudimas žmonių arba pagalba.

Plačiai išguldoma žemės drebėjimų pa
sekmės ir žmonių tikėjimas į dievų žiaurius 
darbus; padavimai kaip kokie žmonės ko
kiems dievams žemės purtymo darbą buvo 
pavedę; apsakoma plačiai ugniekalnių vei
kimas ir kodėl taip dėjosi žmonių pažiūra,

ir prie to pridėta moksliški išaiškinimai.
Paskui, per visą pasaulį, civilizuotose ir 

necivilizuotose tautose yra padavimai apie 
tą baisų pasaulinį Tvaną. Šioje knygoje 
tas klausimas nuosekliai išguldoma. Pa- 
tirsit kaip kokioj šalyj kokis dievas elgėsi 
su žmonėmis kada užpyko ant jų ir norėjo 
nubausti; patirsit dievų istorijas; pažinsit 
tikrai tą vietą kur mokslo spėjimais tvanas 
galėjo įvykti.

Tai yra knyga kuriai panašios nebuvo iv 
nebus Lietuvių kalboje.

ir garsių senovės filosofų; su daugybe at-Knyga išleista su daugybe paveikslų dievų
vaizdų ir su žemlapiais nurodančiais kur kokie baisus gamtiški prietikiai dėjosi ku
riuos paskui žmonės pavedė dievams. Knyga turi 156 puslapius.

Parsiduoda puse kainos: 50c. popicros viršeliais, $1 audimo viršeliais. Įsigykite ją.

6820 Superior Avenue Clevelancl, Ohio
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Kas Girdėt Clevelande-Apielmkese
j ; į 6820 Superior Ave.
ĮJįJ _

REGISTRUOKITĖS!

Atdara vakarais. Tel. Randcloh 1476

Barzdaitis iškeliauja auto- briedžių, stirnų, vilkų, lo- 
mobiliu į Kanados girias kių, o gal pataikys ir vove- 
savaitei laiko medžioklėn— 'raitei....

..........

KALĖDOS
J ATEINA - LAIKAS SIUSTI KALĖDŲ! į 

DOVANAS — sako Kalėdų Diedukas. <

Atvyksta pas tėvus. Po 
karo Rusijoje liko F. Mar
cinkevičiaus (1147 E. 79th 
st.) jaunametis sūnūs, nes 
tėvai vargais negalais iš te
nai išspruko. Jie ilgai dė
jo pastangas parsitraukti
pas save savo sūnų, bet ne- IMTYNĖS BUS SPALIŲ 
galėjo. Pagaliaus kreipė-[ 26 d.
si į “Dirvos” agentūrą, ku- Marotta pakeitė rengia- 

.. U’’ su pagalba p. Liūto Kau-jmu imtynių dieną ir jos at- 
_ Vokietijos ne partraukė vaiką iš so- sibus kit ‘ savaitę, Spaliu

[milžinas orlaivis Grai Zep- vietų žemes į Lietuvą, ir iš 26 d., penktadieni 
'pelin, kuris šiose dienose Kauno W’1'— n—- .

.... - . - atskrido per Atlantiką. Or- Ameriką.
Su apgailėjimu reikia ma- ]aivis yra didžiausias iš vi- se dienose, lcvU, uuvlo z.*- 

sakyt kad bus visiems žino-jSų dalykų kokis kada nuoįnia nuvykt į New Yorką 
ma “traicė”, kurią kiekvie-[ žemės pasikėlė. Yra apie i vaiką pasiimti, 
nas nori matyti ir girdėti’ — ..... - ... — - - ...

ipats vykti Lietuvą pama
tyti.

Paskutinės dvi dienos:
Fenkt. Spalių I 9
Šešt. Spalių 20

Kurie šiose dienose ne
užsiregistruos negalės bal
suoti Prezidento, Guberna
toriau.- nei apskrities virši
ninkų rinkimuose Lapkri
čio 6 d.

Nelaukit iki kiti jums iš
rinks vyriausybę — daly
vauki balsavimuose patys.

Registravimosi vietos at
daros iki 10 vakare. Eikit 
į jas savo precinktuose.

Traginga dviejų darbinin
kų įnirtis

Antradienio vakare prie 
naujai budavojamos gelž- 
kelių stoties įvyko tokia 
nelaimė dviem darbinin
kam. Jie buvo šulinyje že
mėje 103 pėdų gilumo ir 
ruošė duobę pylimui ce
mento statymui tilto kuris 
suves pro stotį gatves su, 
West Side. Greta jų buvo į 
kita gatava duobė irgi 103 
pėdų gilumo, į kurią jau 
pylė cementą maišytą su 
žvyru. ?T”~ ------j;

mo pilamas mišinis išgrio
vė nestorą sieną tarp duo-

Matysim “Grafą Zeppe- 
liną”. Kurią nors dieną se
kančią savaitę virš Cleve
lando praskris ’VAI, KAS BUS?!

Kas bus Lietuvių. salėje|peijn, kuris šiose dienose'Kauno vaikas iškeliavo į 
ri penktadienį, Spalių 19? s atskrido per Atlantiką. Or-Į Ameriką. Jis pribuna šio-

Su apgailėjimu reikia pa- ]aivis yra didžiausias iš vi- Į se dienose, tėvui duota ži-

J. Olšauskas

760 pėdų ilgio. Jis užkvie
stas į Detroitą, į Fordo or
laivių stotį, kur priruošta 
ir jo sustojimui bokštas.

Kelionėje į Detroitą or
laivis praskris virš Pitts- 
burgo, Akrono ir Clevelan
do. Po dešimties dienų jis 
vėl skris atgal Vokietijon.

Jaunuolių vakaras. SLA. 
339 jaunelių kuopa rengia 
savo linksmą vakarą Hal- 
low’een naktį, trečiadienį, 
Spalių 31 d. Lietuvių salė
je. Tai bus gražios vaka
ruškos ir visiemp prižada 
gerus laikus.

tai A. 'Vanagaitis, M. Yo- 
zavitas ir J. Olšauskas, ir 

Nuo didelio spaudi- PrEe J9, ant nelaimės, pri- 
- - - -- - įdėjo keletas vietinių....

Kas iš to visko išeis aun-
biu ir pradėjo apsemti tuos ii™ iškalno pasakyti, bet 
i..- t i - • i__ t- rrahf nmansti kas hns r p -du darbininkus. Jie ėmė 
šaukti pagalbos, bet iš to
kio gilumo ir dar patamse 
nebuvo galima aiškiai su
prasti kame dalykas.

Vienok supratus jog ten 
pavojus, užvaizdą sušadkė 
daugiau darbininkų ir lei
do vindą, pašaukė ugniage
sius, tačiau tuo visu laiku 
cementas greitai kietėjo ir 
jame įkliuvę darbininkai 
liko suspausti ir užtroškin- 
ti. Jie yra: Patrick Toolis, 
29 m., ir Patrick Cleary, 27 
m. Tula laiką buvo girdė
ti jų šauksmas, bet paleng
va silpo ir visai nutilo. Da- 
sisiekti su pagalba irgi bu
vo sunku, nes skylės siau
ros ir daug kas netelpa, o 
prie to oras troškinantis ir 
neilgai gelbėtojai ten galė
jo laikytis. Po keliolika mi
liutų išbuvę gelbėtojai tu
rėjo pusiau užtroškę keltis 
laukan, leidosi kiti.

Cementas juos apsėmė 
visiškai, ir gelbėtojai atka
sė pirmiausia ranką, pas
kui visą kūną. Kitas rasta 
už pėdos toliau nuo pirmo
jo. Jų išėmimui naudota 
elektriški cemento grąžtai.

galit nujausti kas bus, dėl
to kad Vanagaitis kelis te- 
legramus mušė prašyda
mas per,sergėt Clevelandie- 
čius kad daug neprisival- 
gytų, kad gerai susivaržy
tų, ir kad atsineštų paklo
des ašaroms braukti....

Nepamirškit, nes gali bū
ti paskutinė proga ši sezo
ną juos visus tris su visais 
priedais matyti.

Jų vakaras Įvyksta šian
dien kai ši laikrašti gausit 
per paštą (penktadienio 
vakare), o rytoj tiems ku
rie skaitys ketvirtadienį.

Kandidatu ant guberna
toriaus iš Demokratų par
tijos pastatytas Martin Da
vey. Antradienio vakare 
Hollenden viešbutyje buvo 
vakarienė ir kalbos, daly
vaujant šiam kandidatui. 
Buvo sukviesta žymiausi 
Clevelando tos partijos na
riai ir svetimtaučių laikra
ščių atstovai ir veikėjai. Iš 
Lietuvių buvo A. Žukas ir 
Karpavičius.

Jonas ir Ona Myhlingai 
(Karužiutė), 3416 Kildare 
rd., susilaukė sunaus. Vai
kas auga gražiai, vardas 
jam duota Jonas.

Kurie turit Lietuvoje gi
minių, nevedusių visokio 
amžiaus merginų gimusių 
Amerikoje, ir vaikinų ne
suėjusių Į metus, galit par-! 
traukti juos per “Dirvos” 
agentūrą.

Kas bus pastatyti imtis 
dar nežinia, bet Marotta 
sako kad bus vienas iš Lie
tuvių, Komaras arba Gan
sonas. Imtynės bus gra
žioje naujoj auditorijos sa
lėj, kuri yra mažesnė už 
didžiąją ir labai patogi.

Gansonas laimėjo
Jack Ganson buvo išva

žiavęs su imtynėmis i Tul-[ 
i sa, Okla., ir Spalių 10 d.,1

Varginas! su Zaborskio su dideliu vargu nugalėjo 
nuzudytoju. Pargabentas į I sav0 priešą. Rašo, ranka 
Clevelandą Clarence Beard, j - - - - - ' ■
kuris nušovė St. Zaborskį, ’ 
o šešios savaitės atgal pa
bėgo iš bepročių kriminali
stų ligonbučio, vėl tardo
mas ir policija su juo var
ginasi, o nepadeda kur rei
kia. Senai jis turėjo būti 
prašalintas iš visuomenės, 
o jis ir dabar gyvas. Jisai

jau visai tvarkoj ir gali ge
rai imtis.

Spalių 16 d. jis ėmėsi Ar
lington, W. Va., bet pasek
mių dar neteko gauti.

Lewis laimėjo. Los An
geles, Kalifornijoj, Spalių 
17 d. įvyko imtynės čam- 

nori kad jį pasiųstų į Mi-ipiono Lewis su Marin Ples- 
chigan valstijos bepročiu\ tina, Jugoslavų sunkaus 
ligoninę, bet sako neisiąs į|SVorio čampionu. Lewi? 
Lima, Ohio ištaigą, iš kuri, •

, . ’ . , * t i • i laimėjo du is trijų sykiu, pabėgo dabar. Ir Michigan! J ‘ J
jam lengviau pabėgti buvo.! ~ Z
Jis at-isako kalbėti, net jei-1 Medžioklėn! Sekmr.lic- 
gu ir butų pasiųstas ant nį Dr. J. T. Vitkus, V. Ari- 
elektriškos kėdės. Jis tik dersonas, J. M. Bastis, Joe 
priminė žinąs vardą kito 
savo draugo su kuriuo bu
vo laike Zaborskio nušovi
mo, bet ano neišduosiąs.

Sekmadienį Ohio valsti
joj automobilių nelaimėse i 
užmušta trys ypatos, 11 su
žeista.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

— Mister Policman, pasakyk 
man kas Clevelande siuva pui
kiausius rudeninius ploščius, 
žieminius siutus ir overkotus?

— Nagi' ar nežinai: tai K. 
E. Yochus, geriausias Lietuvis 
siuvėjas, pas kurį siuvasi visi 
sportininkai, Komaras ir kiti.

—o—o—
Ateina žiema, užsisteliuokit 

sau reikalingų drapanų, siuva
me papigintomis kainomis.

Taipgi perdirbame moteriš
kus kailinius ir valome ir pro- 
.sijame visokias drapanas.

Padėka. Tariame širdin
giausi ačiū visiems gimi
nėms ir draugams kurie 
p, risi dėjote laidotuvėse ma
no žmonos Spalių 12 d.

Ir jai ištariame šiuos žo
delius: Ilsėkis ramiai savo 
amžinasties kapelyje.
Vyras Tamošius ir sūnūs 
Henrikas Čebatarauskai.

Tarp Chiniečių Ameriko
je atsinaujino jų savitarpi
nis karas ir žudynė. Šiose 
dienose keliuose miestuose 
nužudyta jų septyni. Kad 
išvengus žudynių ir Cleve
lande, policijos direktorius 
pasišaukė pas save dviejų 
priešingų Chinų organiza
cijų vadus pasitarimui. Ke
li metai atgal čia buvo pra
sidėjusios jų savitarpinės 
žudynės, užtai reikėjo da
bar juos persergėti.

Cleveland Orchestra pir
mą savo koncertą aukštes
nių mokyklų mokiniams 
davė trečiadienį. Tokių po 
mokyklas koncertų duos vi
są eilę šios žiemos bėgiu.

Šįmet iš pabėgusių iš na
mų nepilnamečių vaikų po
licija surado kituose mies-Į 
tuose visą' šimtą, kurie ne-į 

turėjo nei cento už ką pa
valgyt ir namon gryžti. Jie 
tapo sugrąžinti tėvams.

KAMBARYS ANT RENDOS
Gražus, šviesus priešakinis 

kambarys vienam vyrui išsi- 
nuomuoja už $10 mėnesiui pas 
O. šlivinskienę, 1377 Russel rd.

Iki šios savaitės pradžios 
Clevelando srityj suaukau- 
ta $80,277 pietinė- audros 
nukentėjusiems šelpti. 6907 Superior Ave. 

naujoj vietoj

Persergsti nuo flu. Mie
sto sveikatos komisi jorde
rius Dr. Rockwood perser
gsti gyventojus apsisaugo
ti nuo “šalčių” ir influen- 
zos. Jeigu persišaldot rei
kia tuojau stengtis pasitai
syti, neužsileisti.

Lankėsi “Dirvos” redak
cijoje Adomas Varašius iš 
Pittsburgo, All Nations De
posit Bank svetimšalių de- 
partmento vedėjas. Pasi
naudodamas švente per Co
lumbus Day, p. Varašius vyrukai paleido piktus gan- 
atvyko pamatyti kaip Cle-[dus apie Liudviką Valeiką, 
velandas išrodo. Gryžo tą ristiką, kuris dabar gyvena 
pačią dieną, pasiteirauda- Detroite. Už tokius gari
mas tiesioginai iš redakto- dus ne tik ant Valeikos bet 
riaus apie dalykus Lietuvo- ir ant kitų galima lengvai 
je. Jis žada trumpu laiku! pakliūti kalėjiman.

Persergėjimas. Pereitą 
; savaitę Lietuvių tarpe tūli

Reikalinga Nuolatinis 
Atstovas Clevelande 

ir apielinkeje
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.

BALSUOKIT UŽ 
JUDGE WEYGANDT 
Trys teisėjai iš Common 

Pleas teismo šiam(e apskri-

Lietuviška Agentūra
Pirkimo ir pardavimo namų, 

lotų, farmų. Mainoma namus į
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DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

7805 Superior Avenue 
(Superior prie E. 79th Street)

OFISO VALANDOS
1:30 iki 3:30 po pietų 6 iki 8 vakare

Sekmadieninis ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną,

TELEPHONES:
Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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GAVO
rmigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

M. Petrauskienė ... 
A. Ankudo (Rusija) 
J ieva Mečiutė .... 1 
Ona čerlaitė .........
Povilas Kuisius .... 
Jonas Antanaitis .. 
Mikalina Pocienė .. 
Morta Stanaitė .... 
Vincas Jančius .... 
Antanina Baltaitienė 
Pranas Pečaitis ....

Kreipkitės vėl:

. “Dirvos” Agentūra

.. .$400
) $10
Lt. 100
.. 200
.. 500
.. 150
.. 200
.. 150
.. 100

150
.. 150

—------------ ----------- X LClllllLl. ZUcllXlVlllCX »

tyje vėl stato savo kandi- farmas ir farmas Į miestų na- 
daturas į savo vietas. Jų muSj Turiu pigių bargenų. Tai- 
tarpe yra plačiai žinomas paį esu generališku agentu ap- 
Judge Weygandt. 
viso savo 
teisme Judge Weygandt iš
tikimai eidamas savo parei-j 
gas gavo visų pagarbą ir 
pasitikėjimą. Jis yra su
manus, darbštus, kantrus ir 
sąžiningas. Iš šešių kandi
datų advokatų draugijoje 
už įgaliojimą kandidatuoti, 
Judge Weygandt gavo di
džiausi skaičių balsų. Jis 
stovi ant ne-partijiųio lak
što ir prašo Lietuvių bal
suoti už jį Lapkričio 6 d.

Laike ^raudos (Insurance). Lietuviai, 
buvomo šiame 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

KAS TURI PARDUOTI
Fordą arba Chevrolet Coupe 
pilnai įrengtą žieminiam sezo
nui, 
liss

atvežkit po nr. 6733 Bay-' 
avė. A. M. Smigel,

Florida 3805-R. >

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, 
Rusa: draugai kreipdamiesi 
rūs teisingą patarnavimą.

d-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:

ir 
tu-

Prospect 2420

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio,

j^ALĖDOS netruks ateiti — taigi dabar lai- j| 
Aj kas rūpintis apie pasiuntimą saviškiams 
Ag keleto keleto Dolarių Dovanų. Pinigų Lie- ■ 
AJ tuvoje šįmet kaip kuriose dalyse ypač labai |g 

reikės. Pašaras prastas, gyvuliai menku- ® 
čiai, javai neužderėjo, vasarojaus visai nėra. J 
Reiks jūsiškiams išsimokėti ir algas ir mokes- H 
čius ir dar sėklą pirkti, o kurie jau pirko pa- J 
siėmė ją ant skolos.

Per daug metų “Dirvos” Agentūra tei- ffi 
ringai ir greitai patarnavo pesiuntime pinigų - 

, i Į Lietuvą, ir dabar yra gatava pasitarnauti, A| 
ypatit’kai užvedus tamprius ryšius su Lietu- p| 
vos bankais. Per “Dirvą” siunčiant, visa- f| 

ĮA dos pinigai išmokami artimame pašte ir pil- RA 
A na euira kiek esti siunčiama.

Kreipkitės ypatiškai, arba siųskit savo į 
į dovanas laiškais money orderiais, sekančiu Aį 

A antrašu:

“DIRVA”
te S820 Superior Ave. Cleveland, O. ®

M (“Dirvos” Agentūroje taipgi padaroma visi ■ 
reikalingi Lietuvoj dokumentai: įgaliojimai, ® 

žemių ir namų pardavimo ir pirkimo 
popieriai.)

liili'IEiSiil

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotu ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musą žy

miausiu Sportininku.

Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 j 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei- 

>' kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST. 

Rand. 6729.
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i Ki Dry Gleaning Go,t 
t Rand. 7906 t
f C. F. PETRAITIS, Prop, f 
| 6702 Superior Ave., į

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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 
I bent kokiame mieste duokite mums 
pastatyti jums namą, jį išrendavosi*. 
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 namų Cle
velande ir kitur.

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

A. S. BARTKlri
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES t 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. .Į.

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

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

tografijas visokįų kitų traukimų. X

1197 E. 79th St. Cleveland t
X ‘Studija su dviem parodos langais” 1

— Telefonas Randolph 3535 — ;i;


