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IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKAI IR LOKAU
TAI VOKIETIJOJ

IR KITUR
Streikas baigėsi. New 

Yorke pasibaigė American 
Railway Express Co. dar
bininkų streikas. 9,000 dar
bininkų buvo metę darbus. 
Nesusipratimas kilo kada 
kompanija atsisakė pripa
žinti darbininkų išrinktus 
atstovus derėtis naujų al
gų klausime.

Rašo Argus,
Šanghai, Chinija. — Chi- 

nijos nacionalistų valdžia 
pasiryžo atimti kitoms val
stybėms teises turėti teis
mus savo piliečiams Chini- 
joje, 
kokie jie nebus turi būti 
patraukiami atsakomybėn 
ir teisiami Chinų teismuo
se. Chinai nacionalistai no
ri panaikinti sutartis ku
rios davė svetimoms valsty
bėms turėti speciales tei
ses Chimj žemėse.

o visi prasikaltėliai

Laikinoji sostinė 
metu.

Kaunas. — Jau

rudens pašalpų neišsivers. Bet y- 
ra ir tokių vietų kur senai 

pas Lie- nematyta tokio puikaus 
' derliaus.

Bendrai įvertinant šių 
metų derlių tenka pasaky
ti kad bus vidutiniškas.

Remiantis tokia žemės u-

Susekta Baisi Žudystė
Kurtavėnai. — Prieš tu-! 

lą laiką šią vasarą dingo į 
Marė Mastauskaitė, apie 25! 
m. amžiaus. Apie jos din- tuvoj rudens melancholija,
girną buvo maža rūpintasi, Vėjai, lyja, šlapia, rudens 
nes visi manė kad ji išėjo darganos. Paskutiniai sve- 
kitur tarnauti. Bet vėliau čiai vasarotojai skuba 
eigulio Vlado Zdanavičiaus!

— ---------- ------------ 1 ap
leisti įvairias musų kuror- 

linn? xnnfiio iv i niro r/ni i‘LAKUNO PELENAI 
ANT VĖJŲ

Pereitą savaitę Pennsyl- 
vanijos kalnuose užsimušė 
pašto lakūnas Hopson. Jo 
noras buvo kad 
tų sudegintas 
paimti orlaiviu 
ant vėjų tame
jis pirmiausia pradėjo paš
tą vežioti.

piemenukas, gan y d am a s! tines vietas ir išvažinėja įi^° perspektiva galima pa- 
bandą radęs jaunos mote-'savo nuolatinius gyveni-' daryti išvada kad bendra 
riškės lavoną, bet Zdanavi-1 mus. Kaunietis į Kauną, I krašto ekonominė padėtis 
čiaus prašomas ir grąsina- , brolis Amerikietis — savo bus per šiuos metus neper- 
mas niekam nepasakojo. naujon tėviškėn, ir tt. , blogiausia.

Gryžęs į Šaukėnus pas 
motiną piemenukas papa
sakojo jai apie tai. Po kiek 
laiko apie šį įvykį sužinojo 
policija ir nuvykus lį Raut- 
sparnių mišką, kur ir ran
da sukapotą Marės Mastau- 
skaitės lavoną. tikrom valandom užeigo-1 metu matyt si

Įtartas asmuo eigulis VI.! se nerasi tuščių staliukų ! -
Zdanavičius buvo sulaiky- Durnuose paskendę, prie1 
tas, i 
žino jog jis ją užmušė užnaso atstovai bei šiaip ge-

Berlinas. — Europoj di
dėja darbininkų bruzdėji
mas. Bizniai eina silpnai, 
vietomis neužderėjo laukai 
ir biednuomenė pradeda ne
rimauti. Pastaru laiku at- 
sibuna dideli streikai ir lo
kautai Vokietijoj, Lenkijoj 
ir čeko-Slovakijoj, nes da
lykai brangsta, o darbinin
kai negana uždirba. Vo
kietijoj dirbtuvės vartoja 
lokautus prieš darbininkui 
unijas, ko nedarytų jeigu 
biznis eitų gerai.

Vokietijoj streikuoja a- 
o 

350,000 darbininkų paskel-, 
bta lokautas ir nepriimami 
į darbą.

Dirbtuvės Vokietijoj ne
gali brangiai mokėti, nes 
negalėtų savo išdirbiniais 

.išlaikyti kompeticijos su ki-

kunas bu- 
ir pelenai 
ir paleisti 
kelyje kur

Užmušė 6 darbininkus.
Beckley, W. Va. — Kasyk
loj eksplodavus dinamitui 
užmušta šeši darbininkai. 
Sakoma kad vienas darbi
ninkas neatsargiai apsiėjo pie 100,000 darbininkų, 
su sprogimui rengiamu di
namitu ir per tai įvyko ne
laimė.

žmonės matė krin- 
oro liepsnojantį or-

lakūnas. Pereitą 
žuvo dar vienas la- 
Anglas, Įeit. Mac-

Spalių 21 netoli Marlbo
ro, O., 
tant iš 
laivį.

Žuvo 
savaitę 
kūnas,
Donald, bandydamas per- 

1 lėkti mažu orlaiviu iš Ame- 
'rikos į Angliją.

TAI GERAS DARBAS!
Paryžius. — Čia buvo su

rengta kontestas vyno ra
gautojų — tokių kurie ga
li iš paragavimo atskirti 
kokios rūšies yra koks vy
nas. Lenktynėse dalyvavo 
90 vyrų ir visi turėjo po 
paskirą stalą su aštuoniom 
bonkom vyno kitokios rū
šies. Nuo bonkų buvo nu
imta visos žymės ir jie tu
rėjo gerti ir pasakyti koks 
kurioj bonkoj vynas. Kas 
geriausia nusimano apie vi
sokius vynus gauna geras 
vietas vyno sandėliuose.

naujon tėviškėn, ir tt. blogiausia.
Bendrai, kiek susnudęs Paskutiniu laiku 

vasarą Kauno gyvenimas smarkiai statomia. 
pradeda atgyti, 
tė restoranams, 
tams, kavinėms bei 
visokioms pasilinksminimo, togumais. 
įstaigoms. Vakarai: 
tikrom valandom

Kaune 
Namai 

Rugiapju- dygsta kai grybai po lie- 
kabare- taus. Daugiausia trijų, ke- 

šiaiu: turiu aukštų su visais pa- 
';, šiluma, liftais, 

tam vandeniu, ir tt. Dabartiniu 
pramonės

■ ■■ - j šaka yra pelningiausia, nes 
paskendo, prie i namų statymą kapitalus 

ir jis pagaliau prisipa-1 kavos puodelio, musų par- deda Žydai. O jie į rizi- 
V 1 ’ ’ 1 Y ’ Wkingas operacijas-biz n i u s

tai kad ji iš jo priežasties I ros valios piliečiai leidžia j nelabai pinigus kiša. Ame- 
' / r y-. D. savo poilsio valandas kavi-1 skiečiams manantiems ap-tapus nėščia.

Scranton. Pa. — Dirban
tis prie pumpų darbinin
kas, Allex McAuvic, tapo

sigyventi Lietuvoj patarti
na gerai apžiurėjus ir išty
rus visas sąlygas dėti ka
pitalus i statybą.

Ir prie to dar reikia pri
dėti kad prie statybos dar
bų gauna nemažas skaičius 
darbininkų darbo ir paly
ginamai gerai uždirba.

Verta taip pat atkreipti 
dėmesio į gan gerai besi
vystančią audinių pramo
nę. Pirmoje vietoj reikia 
pažymėti gerai girdėtą, A- 
merikiečių kapitalais su
kurtą “Drobę”, toliau “Li- 
teks” ir kt. Šių fabrikų 
dirbiniai pasižymi gera ko
kybe, geru išdirbiniu ir nie
ku veik nesiskiria nuo už
sienių panašių dirbinių. Tik 
čia reikia prisipažinti kad 
žalioji medega — daugiau
sia vilnos — yra įvežamos 
iš užsienio ir tik Lietuvoj 
apdirbamos. O tuo tarpu 
Lietuvoje esama 1,500,000 
avių ir nieks nesirūpina a-

(PABAIGA ANT 2-RO PUSL.)

nėse. Tipišką Vaičiūną — 
nenuilstamą gyvenimo mo
mento vaizduotoją savo 
dramose — tankiai galima 
stitikti išeinant iš Konrado 
(kavine Kaune; joje renka
si literatai, studentai, spor
tininkai).

Krašto ekonomika
Dabar kiek apie ekono

miką. Jums pirmoj eilėje 
biznis — dolaris.. . . Nors 
dalinai ir Lietuvoj ta liga 
užsikrečiama. Pamėgdžio
ti viskas Amerikoniška la
bai madoj.

Lietuva žemės ūkio kraš 
tas. Ir krašto gerovė par 
eina nuo užderėjimo vise 
kili ūkiškų produktų. Lie
tuvą imant atskiromis sri 

i timis, bene geriausia vis 
kas užderėjo Suvalkijoje. 
Kiek blogiau šiaurinėj Lie
tuvoj, apie Biržus, Rokiš
kį, nes tos vietos buvo pa
liestos lietų. Tiesa, bus to-j 
kių ūkių kur be valdžios j

Žmoną nušovė ir pats 
nusišovė

Krekenava, Panev. a p.— 
Rugs. 21 d. Krekenavos v. 
sekretorius Edm. Punzevi- 
čius, gryždamas iš Panevė- 
žio į namus, kelyje peršovė 
savo žmoną ir pats nusišo
vė. Jis labai mėgdavęs iš
gerti ir tuomet buvęs gir
tas. Tą dieną jis pralaimė
jęs teisme bylą. Nusišovi-

KOMUNISTAI RAGINA 
SAVUOSIUS KOVON 
Komunistų carai šaukia 

viso pasaulio proletarijo- 
?■ nuverti- 

kasyk- ■ kai sako negali už mažiau' niui kapitalizmo kitose . ša
lyse ir gynimui Rusijos jei
gu kas ją atakuotų.

Nors niekas karų neren
gia, komunistų carai skel
bia jog kuomet kils sekan
tis kapitalistinis karas dar
bininkai turi šalyse sukel
ti sumišimus, nuversti ka
pitalistines valdžias ir įs
teigti sovietų respublikų fe
deraciją ant 
skritulio.

Atsišaukime 
muilinami jog 
da užviešpataus kada kapi
talizmas bus sutriuškintas. 
Sovietų Rusija esanti vie
natinė šalis pasaulyje kur 
viešpatauja lygybė ir kur 
darbo minios turi rojų.

Štai ko komunistai ragi
nami daryti:

1. Stoti į armijas ir lai
vynus, lavintis karo moks
lo ateityje panaudojimui ir 
tarp kitų kareivių plėsti saitas kalėjime, metai laiko 
vo propagandą. j atgal su kitu žmogžudžiu

2. Sutverti slaptų organi- ištruko iš kalėjimo, gavę iš 
zacijų tinklą 'kad jos galė- savo draugų slaptai ginklų 
tų tuoj sukrusti jei kiltų 
karas, taip kad komunistai 
nebūtų areštuojami kaipo 
šalies išdavikai.

3. Darbininkai amunici
jos dirbtuvėse turi ypatin
gai būti suorganizuoti sa
botažui ir streikams jeigu 
kiltų karas.

Ką reiškia komunistų pa
sirašymas nekelti karų? Jie 
tuo pasirašymu tik mano 
pasirodyt “geri” kad galė
tų kitose šalyse su savo to- 

‘kiais planais veikti.

užmuštas susilietus su ga- j tomis šalimis, o darbinin- sius būti gatavai?
If—1...:---1...---------Ii --- *. n .. Llm 1.linga 
loję.

elektros viela

Kuboskur saldybė!
yra 161 cukraus iš- 

kurie vi-

Tai 
saloje 
dirbimo fabrikai, 
si bendrai duoda 27,832,608
maišus arba 4,038,218 tonus 
cukraus per metus. Juose 
dirba tūkstančiai darbinin
kų, daugiausia juodieji.

Cheyenne, Wyo. — Wyo
ming valstijoje angliakasiai 
balsuoja ar priimti naujas 
numažintas algas kurias 
kasyklų operatoriai siūlo. 
Iki šiol mokėta $7.92 j die
ną, dabar nori mokėti po 
$6.72 j dieną.

j dirbt, nes maistas brangus,- 
'ir per tai nesusipratimai.

Tas pats ir Lenkijoj. Po 
ilgų ginčų streikas Lodziu- 
je pasibaigė, bet pavojus 
vistiek dar nepraėjo. Val
džia neįstengia niekaip su
taikyti abiejų pusių.

Čeko-Slovakijoj valdžia 
turėjo užimti anglies kasy
klas, nes prasidėjo mušty
nės streikerių su policija.

Francuzijoj tas pats — 
angliakasiai reikalauja di
desnių algų. .Marseilles uo
ste paskelbta lokautas 48 
valandoms, ir jeigu darbi
ninkai negryš prie laivų jie 
bus visai nepriimami.

Van Sweringenu kompa
nijos gelžkelių linijos. Che
sapeake and Ohio ir Erie 
pereitą metą pergabeno sa
vo traukiniais 78,000,000 to
nų anglies. Kitas jų gelž- 
kelis, Buffalo, Rochester ir 
Pittsburgh, pervežė 6,500,- 
000 tonų.

Pennsylvania linija per
vežė 86,000,000 tonus perei
tą metą.

East Liverpool, O. — Čia 
sustreikavo 600 puodinin
kystės darbininkų delei to 
kad kompanija paėmė dar
ban vieną ne-unijistą.

Boston. — Atlantike ap
virto aliejų vežęs laivas ir 
nuskendo laike audros Spa
lių 14 d. Ant jo buvo 45 
darbininkai ir apie juos ne-

NARSI LAKŪNĖ
New York. — 17 metų 

mergina padarė žiūrėto
jams nemaža įdomumo or
laiviu pralysdama pro apa
čias visų keturių Brookly- 
no-New Yorko tiltų. Toks 
darbas yra rizikingas, nors 
po tais tiltais yra gana vie
tos orlaiviui pralysti jeigu 
jis ištyko lystų, bet kada 
oru lėkti reikia didelio grei
tumo tai pataikyt po apačia 
tilto reikia gerai žiūrėti.

Ji taipgi turi rekordą 
kilimo aukščiausia į orą 
kitas moteris lakūnes, 
pasikėlė 11,663 pėdas.

is- 
už 
Ji

viso žemės

darbininkai 
taika tik ta-

HICKMAN PAKARTAS
San Quentin, Cal. — Spa

lių 18 d. tapo pakartas W. 
Hickman, jaunas žmogžu- 
dis, po ilgų bylų ir bandy
mų išsukti jį nuo mirties 
bausmės. Paskutinę dieną 
dar tėvas bandė, gavęs tū
lų gydytojų lipdymus, iš-|mo priežastys manoma bu: 
gelbėti jį nuo mirties kaipo 
nepilnaprotį, bet tas nepa- (rią vedė del pinigų, 
gelbėjo.

Atvestas prie virvės jis miems kad jis esąs blogas 
nualpo ir susmuko nuo ko-1 žm'ogus. Prieš porą metų 
jų, užtai kada krito nuo pa-lyra tarnavęs kriminalinėje 
stovo virvė jį užsmaugė ne-1 policijoje. L.Ž. I
išnerdama sprandakaulio, I 
kaip esti kituose atsitiki-! 
muose.

j/l It/JClOLJO IDUllUllia UUJ 
nesutikimas su žmona, ku- 

” 1 ’ ' ' . Savi- 
žudys sakydavosi pažysta •

Žiaurus Kankinimas
Balys Gaižius iš Civilių 

k., Jūžintų v., savo giminai
tei peiliu padarė apie 50 
žaizdų galvoje, perskriodė 
liežuvį, supjaustė veidus,

LENKAS ŽMOGŽUDIS 
BUS PAKARTAS

Pittsburg, Pa. — Parga
bentas iš Clevelando Len- išbadė špilka gomurį, api- 
kas žmogžudis Paul Jawar- pjovė kaklą, nupjovė pirš- 
ski tapo nuteistas numirti | tą ir išlaužė du šonkaulius, 
elektriškoje kedėje. Jis at- Žmogžudisi norėjo jos atsi- 
sižymėjo dideliais plėšimais Vc,rl

j ir nušovė Pittsburge polici- 
jantą. Sugautas ir uždary-

kratyti kad greičiau jam 
tektų jos ūkis. Gaižius su
imtas. Jis teisinasi esą jį 
užkerėjo ir jis sykiais esąs 
beprotis. Jis buvo tikintis 
ir pilnas įvairių prietarų.

L.A.

Episkopalų dvasiškija 
važiavime Washingtone 
tarė spausdinti naujas

su- 
nu- 
sa- 

žinoma nieko, ar kas išgėl- vo tikybos maldaknyges su 
bėjo ar nuskendo. i tam tikrais pataisymais.

ir ilgai nebuvo surastas.
Cleveiande tapo sugautas 

i po susišaudymo su policija, 
kame kitas policijantas nu
šautas ir jis pats sužeistas.

Iš Clevelando jį išgabeno 
po didele sargyba, su kul
kosvaidžiais, nes policijai 
jo draugai grasino jog ne
išleis jo gyvo į Pittsburgą. 
Iš- Clevelando jį išleido tik 
kuomet Pittsburgo policija 
prižadėjo jį mirtim nubau
sti už jo pirmesnę žmogžu- 

i dystę.

RAGINA MOKĖT SKOLĄ
Paryžius. — Francuzijos 

premjeras ragina parlia- 
mentą priimti padarytas su 
Amerika ir su Anglija su
tartis skolų atsilyginimui.

Prie tų karo skolų, dar 
Francuzija turi sumokėti 
Amerikai $400,000,000 už 
paliktus karo dalykus pasi
baigus karui.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausiu Sportininku.

Kalėdų
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-Deceniber 5 d.

Ši specijale 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 Į Bremena)
Išplauks Gruodžio-Deceniber 12 d.

Ekskursantai ant šio laivo bus asmeniškai vedami p.W.H.Schare.

Sugrįžimui leidimus (Re-entry Permits) visi nepiliečiai turite 
įsigyti nevėliau kaip 30 dienų prieš išvažiuosent.

Pirk laivakortes ten ir atgal.
Del reikalingų informacijų ir kainų, klausk pas vietinį laivakor

čių agentų, arba rašyk

United States Lines
45 Broadway, New York City Hotel Cleveland Big. Clovel-n,i
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Korespondencijos
AKRON, OHIO

Trumpu laiku Akronas iš 
mažo miestelio liko didmie
sčiu, nes čia randasi di
džiausios pasaulyje gumų 
išdirbystės- Mieste statosi 
didžiausi vėliausios mados 
budinkai. Čia randasi mie
sto lėšomis užlaikomas uni
versitetas, kuriame dau
giausia mokinasi inžiniery- 
stės. To universiteto moki
niai turi progą praktikuo
tis didžiose gumų dirbtuvė
se ir tą viską gauna veltui. 
Deja, iš Lietuvių nesiran
da nei vieno mokinio kuris 
naudotųsi ta auksine pro
ga, o taksus ir Lietuviai 
miesto gyventojai lygiai 
moka. Tai yra baisus Lie
tuvių apsileidimas.

Bet iki šiolei šis miestas 
neturėjo tinkamų parkų. 
Tiesa, yra keletas nedide
lių sklypų, bet visai bereik- 
šmingi, taip kad miesto gy
ventojai neturėdavo kur iš
eiti vasaros dienomis.

Šiose dienose poni Char
les F. Brush, atminčiai sa
vo mirusio vyro, paaukavo 
Akrono miestui 275 akrus 
žemės, ant kurios yra pui
kiausių medžių. Ta vieta 
bus paversta į didelį parką, 
kada bus ištaisyta. Vieta 
randasi Clevelando pusėje, 
ant Akrono-Brecksville ke
lio, šiaurėn nuo Richfield.

Spalių 19 d. Clevelande 
lankėsi Vanagaičio koncer
te M. Jocienė, p. Gaškienė 
su duktere, A. Sunteckienė, 
J. Zdanis ir muzikas Ale- 
kas.

M. Jociaus šapoje dirbąs 
vaikinas važiuodamas auto
mobiliu labai susižeidė, li
kosi nugabentas ligonbu- 
tin. Yra vilties pasveikti.

Keliautojas.

Tvers orlaivių liniją. Sku- 
bomis pribuvo į Akroną Dr. 
Hugo Eckener, kuris ko
mandavo “Grafą Zeppelin” 
per Atlantiką Amerikon, ir 
čia su Goodyear kompanija 
kalbasi apie įsteigimą zep- 
pelinų linijos vežiojimui 
pasažierių tarp Amerikos 
ir Europos.

Dr. Eckener sako jog tu
rėtų būti keturi dideli zep- 
pelinai įtaisyta tam tikslui 
ir jie galėtų eiti kas antra 
diena ar tam panašiai. Du 
tokius zeppelinus galėtų pa- 
budavoti Goodyear kompa
nija Akrone ir du padary
tų Vokietijoje. Tam tikslui 
reikalinga $15,000,000.

gi išvažiavo į Clevelandą, 
o pavasarį žada jos tėvai 
sutvarkę savo reikalus iš
sikelti į Clevelandą.

Netoli Thomas, Elkins 
miestelyje, plėšikai fana
tišku kryžium užhipnotiza
vo Joną Kukonaitį ir iš jo 
atėmė pinigus, $10,600. Jis 
tiek buvo susitaupęs sun
kiai bedirbdamas angliaka
syklose, ir dabar senatvėje 
liko be skatiko ir be svei
katos. Jis bijojo banke pi
nigus laikys kad bankas ne- 
bankrutytų. Pina vijas.

THOMAS, W. VA.
Kaip tik angliakasyklose 

numažino darbininkams al
gas ir dar pradėjo silpnai 
dirbti, darbininkai negali 
pasidaryti sau maistui rei
kalingos algos. Todėl jie 
būriais traukia į didmies
čius apleisdami kasyklas.

Šiose dienose išvažiavo j 
Clevelandą K. Gailius su 
šeimyna ir jo žentas Teo
filius Kibartas su visa šei
myna. Ip. Krištupas pirko 
namą Clevelande ir trum
pu laiku persikels tenai.

P-lė Biruta Mikeniutė ir-
įL 1 ■ -edNaujausi LietuviškiRekordai Columbia

16108-F |
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16107-F į

16106-F i

10 inch 75c.
OPEROS ARTISTĖ, LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, Contralto 

Bėda, Kad Giltinė Ne Ėda 
Vasaros Naktys

“UFA” CHORAS, Brooklyn, N. Y.
Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas

Dzimdzi-Drimdzi (Muzika Vanagaičio) 
Nesi valkiok Tu Nakčia

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
Fordukas, Part 1. 
Fordukas, Part 2., Jonas Butėnas, Baritonas 

ir Mariona Strumskis.
, COLONIAL ORCHESTRA

12088-F j Angela Mia, Valcas
Į Felicitations, Valcas

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, ’»'• 
16102-F i Aš Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio)

[ Oi, Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)
f OPEROS ARTISTĖ LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, Contraltą 

16103-F "i Kad Mes Gėrėm Midų Alų
[ Oi Kas? (S. Šimkaus)
f LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16104-F ] Panemunės Gegutė, Polka %
[ Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka -A

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ
J16105-F i Zanavykų Prašmatnybės, Polka

[ Dzūkų Dzyvai, Polka
KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ, Soprano,

16101-F | Lęvendrėlis
[ Dzūkų Bernucis

16099-F

16088-F

16090-F

16081-F

?16100-F

16097-F

16098-F
t

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras,

ANTANAS VANAGAITIS,
Lietuvoj Mados
Pas Draugą Julių

Lietuvos Himnas
Persiskyrimas su Tėvyne

JONAS YOUNGA1TIS, Elarmonikų Solo
Aiškinti, Polka 
Algytė, Polka

RUSIŠKA ORKESTRĄ
Ruskas Knzokas
Trepukas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

Polka
Lietuvaitė, Polka

16086-F
j Lietuvaitė, Polka 

Polka Marcelė

Jaunimo Polka
Žemaičių Polka

16087-F
Kregždutė, Polka
Trimola, Polka

Aukštaičių Polka
Zanavykų Polka

16089-F
Į Polka Karolka 
| Šaulių Polka

Schubert Centennial-Organized bų Columbia Phonograph Company

Pirkit šiuos rekordus iš savo artimų pardavėjų 
arba užsisakykit paštu. Reikalaukit Katalogų.
Columbia Phonograph Company

1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

Columbian Records

DAYTON, OHIO
Patriotas misijonierius. 

Lietuvių bažnyčioje nuo 1 
d. iki 7 d. Spalių atsibuvo 
misijos. Misijonierius barė 
visokius griešninkus ir mo
kino kaip reikia griekų iš
vengti. Dargi ragino kar
štai mylėti savo tautą, jos 
kalbą, ir peikė tuos kurie 
niekina Lietuvystę ir viską 
kas Lietuviui yra brangu. 
Pabarė net kunigus kurie 
neigia Lietuvystę.

Suirutė tarp tautininkų. 
Visai del menkų priežasčių 
čia tarp tautininkų kilo su
irutė. Mat, S.L.A. 105-tos 
kuopos valdybos nariai yra 
Sandariečiai ir kiti socialis
tai, skaito rodos “Naujie
nas” ir “Keleivį”, o aš skai
tau “Dirvą” ir “Vienybę” 
ir tuos laikraščius platinu. 
Aniems labai nepatinka tas 
ir jie mane pradėjo pravar
džiuoti “fašistu”, katalikų 
pataikunu ir kitaip. Taip 
jiems elgiantis, diduma Lie
tuvių pradėjo daugiau su 
manim skaitytis,■ lankyti S. 
L. A. 105-tos kuopos paren
gimus ir į kuopą rašytis. 
Tiegi gaivalai pradėjo ma
ne atakuoti ir net jau ne
duoti “Dirvai” spausdinti 
plakatų ir tikietų. Del ši
tokių susitampymų ir pri
siėjo prie prasišokimų.

J. A. Urbonas.

PITTSBURGH, PA.
SLA. Apskričio koncer

ne. Lapkričio 11 d., L. M. 
D. name, 142 Orr st., ren
giama didelis SLA. 3-čio 
Apskričio koncertas, kurin 
norime pakviesti visas prie 
to apskričio priklausančias 
kuopas ir jų narius daly
vauti. Taipgi paraginame 
atsivesti savo jaunuosius 
dalyvauti, lai tarpsta prie 
savų žmonių, lai pratinasi 
ii1 pamyli savo žmonių su
eigas ir lai patys tarp sa
vęs jaunuoliai susipažysta, 
vietoj susidėti su svetimais.

Prie šio koncerto išpildy
mo sutraukiama įvairiau
si artistai, bus dainų, bus 
muzikos, deklamacijų, šo
kių, net “Barney Google”, 
o tą viską atliks daugiausia 
jaunuoliai, kurių dauguma 
mteresuojasi tuo, viskas ko 
reikėjo tai, tik duoti jiems 
progą.

Komisija.

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

Mrs. Winslow’s
Syrup <

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.j 

vių veislės pagerinimu ir 
įveža į kraštą vilnonių dir
binių nemažiau kaip už 
60,000,000 litų!

Tinkamai sutvarkius šį 
reikalą, geroka dalis tos 
sum'os liktų krašte. Ben
drai, dar Lietuva yra dide
lių galimumų šalis. Bet, 
žinoma, neužtenka vien ge
rus norus turėti. Reikia 
pažinti sąlygas, rinką, pir
kėjo mokėjimo pajiegumą 
ir kokių prekių jis reika
lauja, tik tada stvertis dar
bo.

švietimas
Rudeniui atėjus, pas mus 

prasideda darbas mokyklo
se. Jau šįmet daugelyje 
Lietuvos vietų paskelbta 
privalomas pradžios moks
las. Tai didelis lingsnis 
prie tautos sukulturinimo 
ir jos gerovės pakėlimo.

Gal kiek negerai kad vy
riausybė uždarė keletą vi
durinių mokyklų. „ Ir vietoj 
nėra įsteigta jokios kitos 
mokyklos tose pačiose mo
kyklose.

Bendrai, pas mus per
daug išauklėjama mokyklo
se jaunuomenė klasicizmo 
įtakoj. Permaža dėmesio 
kreipiama j statomus prak
tiško gyvenimo uždavinius. 
Daugiau turėtų būti stei
giama mokyklų kur jau
nuomenė galėtų praktiškai 
susipažinti su prekyba, že
mės ukiu, amatais ir tt. O 
atitrauktų nuo gyvenime 
svajotojų užtenka iš prieš 
karinių laikų.

Jau ne kartą buvo spau
doj gvildenama klausimas 
apie įsteigimą Amerikoniš
kos kolegijos su mokyto
jais baigusiais Amerikoje 
mokslus. Šiuo reikalu tu
rėtų būti pasirūpinta.

Aukštajam1 mokslui eit: 
yra Lietuvoje universitetas 
su 5,000 studentų ir 6 fa
kultetais - skyriais: Teisių 
Medicinos, Gamtos, Mate
matikos, Technikos, Huma
nitarinis, Teologijos; žemės 
ūkio specialistams ruošti— 
Žemės Ūkio akademija: 
muzikai — dvi konservato
rijos, ir menui — meno mo 
kykla. Taigi aukštajam mo
kslui eiti mokyklų yra aps
čiai.

Meno pasaulis
Didžiausia musų kultū

rinė pažiba opera ir drama 
pradėjo savo darbą Rugsė 
jo 30 d. Valstybės dram: 
pradėjo savo sezoną su Mo- 
liero, garsaus Francuzų ra
šytojo, komedija, “Taria
mas Ligonis”. Pradžiai pa 
sirinkta geras klasiškas vei
kalas. Ši komedija gal kiek 
ypatingiau buvo pastatyta 
Ne taip kaip visur ją pri 
imta pastatyt. Režisieriu 
Duaguvietis pradžioj ir po 
vaidinimo pasakė pritaiky 
tą įvadą. Be to, buvo spe
cialiai įvesta į komediją ir 
tam tikra pritaikyta muzi
ka, šokiai, net artistų dai
navimas. Bendrai, kome
dijos interpretavimas bei 
pastatymas susilaukė iš pu
blikos pusės gyvo pritari
mo.

Opera pradėjo sezoną su 
“Aida”, muzika Verdi. Šis

pastatymas yra geriausia 
pavykęs. Kaip tik tuo pa
statymu musų opera suge
bėjo, nežiūrint j savo jau
ną amžių, įrodyti pasauliui 
savo aukštą meno stovi. 
Kipras Petrauskas, A. So
deika, Jonuškaitė ir kiti la
bai gerai pasirodė ir tuo 
įrodė kad maža bet garbin
ga Lietuvių tauta turi gar
sių menininkų.

Skandalinga kronika.
Kaune šiomis dienomis 

pasibaigė pagarsėjus byla 
del užmušimo žinomo vi
suomenės veikėjo advokato 
L. Noreikos. Užmušėjas 
Kap. Okulič-Kazarinas, tei
smo sprendimu gavo 1 me
tus tvirtovės. Nusikaltimo 
aplinkybės tokios: Naktį į 
Gegužės 29 d. “Merkuri
jaus” klube prie “Vilnies” 
restorano, Laisvės ai. 52, 
ėjo lošimas kortomis, kame 
tarp kitų dalyvavo ir pami
nėti du asmenys. Kilus ne
susipratimams tarp Norei
kos ir kitų, įsikišo Okulič- 
Kazarinas. Per ginčą No
reika įžeidė jį, del ko šis 
paleido į Noreiką šešis šū
vius. Sunkiai sužeistas, L. 
Noreika buvo nugabentas 
į ligoninę, kur Gegužės 30 
d. mirė. Gydytojų nuomo
ne, mirties priežastis buvo 
didelis kraujoplūdis. Ben
drai, kaip pati byla taip ir 
teismo sprendimas sukėlė 
nemaža susidomėjimo vi
suomenės tarpe.

Kitas nužudymas — tie

siog virve pasmaugta mo
teris Birštone. Kiek iš ap
sakymų matyt, tarp aukos 
ir užmušiko del gyvasties 
ėjo smarki kova. Aplaužy
ta krūmų šakos, žolė ap
mindžiota, moteries maž
možiai išmėtyta. Spėlioja
ma kad nužudymo priežas
tis bus romantinio pobū
džio. Sąryšyje su ta byla, 
ištardyta žinomas visuo
menės veikėjas Kun. Olšau
skas. Teismo valdžia kol 
kas atsisako duoti bent ko
kių paaiškinimų.

Sportas.
Dabar patieksiu kiek ži

nių apie sportą Lietuvoje.
'Vieną iš geresniųjų mu

su boksininku, Juozą Vin-! 
čą, paviliojo Amerikoniš-I 
kas dolaris, nes jis jau yra' 
sukontraktuotas ir netru
kus išvažiuoja j Ameriką.

Paskutinis jo pasirody
mas Kaune prieš Vokietį 
Hinzmaną, kurį jis nugalė
jo, sutraukė didelį skaičių 
žiūrovų.

Nesenai įvykusiose leng
vos atletikos rungtynėse 
pastatyta keli nauji Lietu
vos rekordai.

Futbolas į rudenį prade-į 
jo geriau sektis, Prie di-j 
delio žiūrovų suplaukime 
tarpvalstybinis susitikimas 
Lietuva-Latvija baigėsi 1:1. 
Lietuvos pirmenybes fut
bole, spėjama, paims L. F. 
L. S., pernykštis nugalėto
jas. Kol kas stovi -pirmoj 
vietoj.

QKe new Buick 
is the new Style

NEW BRITAIN, CONN.

Apsistojo veikimas. Kai 
atsimeni vasaros laikus, ne
buvo to šventadienio kad 
nebūtų kokis piknikas ar 
šiaip kokis išvažiavimas — 
žodžiu sakant, visada buvo 
kas nors daroma. Kaip tik 
prisiartino ruduo taip vi
sas musų viešas gyvenimas 
ir apsistojo. Nežinia ar il
gam. Reiktų ką veikti vėl.

Tik Lietuvių Draugijų 
Sąryšis nesnaudžia. Rug
sėjo 22 d. buvo surengęs 
balių, nupirkimui piano. Gi 
Spalių 27 d. prasidėjo me
tinis bazaras, kuris trauk
sis per tris savaites šešta
dieniais ir pirmadieniais. 
Pelnas to bazaro skiriama 
salės pagerinimui. Vieti
niai ir apielinkių Lietuviai 
be abejo parems tą tikslą.

P. P. P.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Julė Balčiūnaitė .. Lt. 200
Katrė židžiuniėnė .... 100
Stasys Armulevičius .. 100
Antanina Petrikiene .. 400
Anelė Švamberienė .. 150
Vincas Zdašinskas ... 150
Jieva Mikolaitienė ... 250
Jonas Vizgirda .......... 150
Petras Vasiliauskas .. 150
Vladas Pranaitis .... 200

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

suaugusiemsužtektinai vietos trims
žmonėms — minkštai, giliai išmuštos 
— viskas tas su Buick’o garsiais canti
lever springsais ir Lovejoy Hydrauliš- 
kais trankymo sulaikytojais sudaro 
aukščiausio laipsnio važinėjimo pato
gumą kokis kada buvo atsiekta.

Smarkus, simetriškas, visiškai 
prie pat žemės, savotiškai skir
tingas nuo kitų iš artistiško at
žvilgio — ir tai pats patogiau
sias automobilis koki kada mo-
toristai savo gyvenime turėjo—

Ne tiktai gražus, ne tiktai simetriš
kas, ne tiktai patogus — bet visai nau
jo stiliaus — kerėjantis naujas pavyz- 
dis karų išdirbimo —

—pavyzdis taip teisingas ir tvirtas ir 
gražus kad jis pranašauja palinkimą 
kitų karų išdirbti taip per ateinančius 
metus —

Tas pats artistiškumas, tas pats apdir
bimas kuris padaro šį naują Buick’ą 
puikiausiu šių dienų automobiliu taip
gi padaro jį patogiausiu automobiliu 
kokį kada motoristai žinojo.

Naujos pritaikomos priešakinės sėdy
nės uždarytuose modeliuose — pilno 
pločio užpakalinės sėdynės duodančios

Pamatykit šitą naują Buick — pava- 
žiuokit jame — palyginkit jį punktas 
i punktą su bent kokiu kitu automobi
liu — prirodykit patys sau jog tai yra 
Buick ant Buick’ų ir karas ant karų!

Sidabrinių Sukaktuvių

Su Fisher Darbo Viršais

The Euclid Ave. Buick Co.
6612 Euclid Avenue

The Ohio-Buick Co.
1900 East 24th St.

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Ave.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

The Broadway Buick Co.
8401 Broad wav

4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS



DIRVA

GERB. SPRAGILO PASI
MATYMAS SU SAVO 

PRIETELIAIS

Kolei išvažiuoji iš Lietu
vos žmogus turi bėdos, ba 
visi nori kad parvežtam jų 
vaikams Į Ameriką dova
nas ir uklonus. Ale kai 
sugryžti j Ameriką randi 
dar blogiau: Visi pas tave 
eina klausinėt ar nebuvai 
pas jų tėvus, jų kaime, jų 
parapijoj; ar nematei to ir 
to; kaip dabar Lietuvoj iš
rodo, ir taip toliau ir be 
galo. Ale daugybė mėgs
ta klausinėt tų pačių daly
kų kuriuos jau* “Dirvoj” 
per visą vasarą porinu: jie 
mat nori iš gyvų lupų gir
dėti išnaujo viską tą ką jau 
skaitė, ir nori kad juos ža
vėtum gražiais dalykais ko
kius matėm ir girdėjom ir 
turėjom po Lietuvą važinė
dami.

Neužilgo jau gerb. Spra
gilas mokės tą viską ant 
pomietės, ba taip tankiai 
reikia atpasakot kiekvie
nam ką tik sutinka....

Kad žmogus norėtum iš- 
naudot kitus kaip daro bol
ševikai: surengtum prakal
bas ir važiuotum per 
riką pasakodamas ir 
rius rinkdamas už 
žinias apie Lietuvą,
kiti renka už blogas ir me
lagingas kalbas.

Ale dar geriau: aš sugal
vojau štai ką: padaryt kaip 
Vanagaitis: imt ir išdai- 
nuot savo visus patyrimus 
Lietuvoj Į grafofonų rekor-

Ame- 
dola- 

geras 
kaip

w over
38 years 

as ounces for asc 
KC 

BakingiPowder 
(double acting)

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Liiterine, 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 aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

dus, bus koks šimtas rekor
dų, ir bus geras biznis vi
siems rekordų pardavė
jams, ne tik man vienam. 
O kaip kas ateis 
sinėt išnaujo tą 
skaitė “Dirvoj”, 
suku grafofoną, 
klausinėtoją prie
paduodu krūvą rekordų, ir 
lai grajinasi nuo pradžios 
iki galo, o aš galėsiu savo 
darbą netrukdomas dirbti.

Ale atėjo diena, adyna ir 
minuta pasimatyt ir su p. 
Tetule, ir su Broliu Marty-

pasiklau- 
viską ką 
tuoj už- 
pasodinu 
mašinos,

Ir 
ten

matyti! — sakau

tu, padla, toj be- 
Lietuvoj visai su- 

Nei “Ant am-

aš.

klaidą ši- 
ten jokie 
ir niekas

Gerb. Tetulė 
nu ir su draugu Stepu, 
jiems rupi žinoti kaip 
toj musų Lietuvoj yra ir 
kaip žmoneliai gyvena.

— Tegul bus pagarbin
tas, vaikeliai! -----  atėjus
vieną vakarą sako Tetulė.

— Sveika, gyva, tetule! 
Linksma 
aš.

— Tai, 
dieviškoj 
sigadinai.
žiu” negali atsakyt, — sa
ko ji.

— Tiek to, tetule, ką už 
tai ginčytis. Papasakok ar 
sveiki buvot ir kaip sekė
si? — sakau

— Nelinksma man pas 
jus ir ateit kad tarp tų be
dievių sukiriėjotės ir nesu- 
gryžot prie dvasios šven
tos. Gaila kad musų kata
likišką šalį bedieviai užval
dė, — sako ji.

— Tetule, turi 
taip manydami: 
bedieviai nevaldo
ten neaimanuoja del to, — 
sakau aš.

— Nemeluok, vaikeli, aš 
geriau žinau. Paskaityk ką 
sako katalikiški laikraš
čiai, — sako ji.

— Tetule, tavo “katali
kiški laikraščiai” verkia ne 
už tikėjimą ir ne del to 
kad ten kas nors tikinčiuo
sius varžytų. Jie verkia 
kam jų partijos neturi sa
vo rankose žmonių pinigų 
sau geriems laikams reng
ti. Partijos nežiūri kaip 
paprastas darbininkas ar 
kaimietis gyvena, tik ver
čia jį mokėti mokesčius 
kad tik jų centrai butų ga
lingi ir turtingi ir kad po
nams viršininkams visko 
užtektų.

— Tu, vaikeli, susidėjai 
su tais bedieviais užtai ap
gini juos. Ten jau baigia 
bažnyčias griaut, kunigus 
kankina, tikėjimą persekio
ja, nebijo nei amžinasties, 
— sako ji.

— Gaila kad tetulė tokią 
klaidingą nuomonę išsidir
bai iš melagingų žinių. Jei 
pati ten pabūtum visai ką 
kitą matytum. Tu klysti 
taip kaip klysta bolševikai 
kurie skelbia buk Lietuvoj 

i nieko kito nėra kaip tiktai 
: darbininkų smaugimas ir 
j šaudymas. Nuvažiuotum Į 
i Lietuvą pati savo akim pa-

matytum kad ten karo lai
ku išgriautos bažnyčios at
statytos ir dabar statomos, 
o griaunamos nei vienos; 
žmonės po senovei į bažny
čias eina ir meldžiasi ir jų 
niekas nuo to nesulaiko; iš 
jų neatiminėja nei rąžančių 
nei maldaknygių; taip pat

T. M. D. REIKALAI

buna daug atpuskų ii- kasiko c]ar nepatyriau kas č’ 
kur sumano ten važiuoja j Amerikoje ėjosi man m

“. Bažnyčios taip sant tai apie šituos dalykus 
-1'1 ir npgalin tuo tarnu nieko 

Kunigai taip patig^yįj. Skubus reikalas Į 
<1it\ Iriivm nn.J m i

arba eina. Bažnyčios taip 
pat užsigrudusios poteriau
to jais.

Daugybe Remia Smith “Baltijos Aro”Naujų Knygų Reikale
Skubus darbai prie “Dir

vos” man sugryžus iš Lie
tuvos neleido tuojau suga- 
minti pranešimų apie Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos da
lykus. Tiesą pasakius daug 

čia Šimų 
ne- skundimų.

Demokratus džiugina ži-

Neteisingi gąsdinimai 
bedarbėmis

TAEMOKRATŲ partijos 
kampanijos centras kas 

dien gauna iš Įvairių vals
tijų ir džiuginančių prane- 

—1 ir erzinančių nusi-

Preniiniaiatonai
-------o-------

j Sekanti užsirašė sau knygą 
“Baltijos Aras” 

užsimokėdami po $1:

protestuotų prieš tokį nesą
moningą Republikonų agi
tacijos būdą.

Lietuviai nepaprastai 
sujudo

Reikia pažymėti kad šių
metų rinkimais yra gyvai j --------------
susidomėję visų tautų kil- A. Urbonienė, iš 
mės piliečiai, nuo kurių ne- q ra§0 j0(,. Įafoaį 

skaityti “Dirvos” 
prisiunčia 
už “Balti-

Dayton, 
mėgsta 
istoriš-negaliu tuo tarpu nieko ?io3, apie ateivių balsuoto- atsilieka nei Lietuviai. Tur-

* Qknhnq rpiknlns i JU’ kaip dldesniuose taiP n‘ but niekad Dirmiau Lietu-
, i • L saKyu. feKunus reiKaias į ma^esniuOse centruose, nu- viai tie

pilvoti kaip buvo, kurie pa- Clevelanda gryžti neleido j sistatymą ba]suoti už Al- svarbos i________
įnikę į riebumą, o kurie ne-inej pasukti Į New Yorką,ifredą E. Smith ant prezi-Į davė kiek dabar. Apie Lie- jos Arą”, 
riebus tai.tik dėlto kad jie i pasikalbėti su Centro sek-idento, kurio kandidatūrą'tuvių organizuotą veikimą1 S. Karvelis, iš 
taip nusigimę, o ne kad jie j retorium V. Sirvydu. Mat, įremia net ir tie politiniai centras kasdien gauna pra- Kanac]Os siunčia

sirašo į “Baltijos Aro” lei- 
Tie pranešimai rodo d®l'us-

į L. Troškunas iš Mont- 
panijos vadus erzina tas I darbuojasi už Smith’o iš- real, Kanados, siunčia pre- 
kad Republikonų agentų rinkimą Amerikos prezi- numeratą “Dirvclsį” ir $1 
pastangomis didesnių in-įdentu ir kad visi Lietuviai 
dustrijų centruose prie dir-isu labai maža išimtimi, bal-j 
btuvių prikabinėjama skel-Į suos už Demokratus, 
bimai kuriuose raginamai Prie progos tenka pažy- 
balsuoti už Republikonų' 
kandidatą ant prezidento, 
nes, jeigu Demokratai lai
mės tai dirbtuvės turėsian
čios užsidaryti. Kai kurio
se dirbtuvėse net patys 
darbdaviai arba perdėtiniai 
dalina darbininkams įvai
riose kalbose Republikonų 
partijos propagandos lite
ratūrą, kad tuo budu įbau
ginus darbininkus nebal
suoti už Demokratų parti
ją.

Daugiau susipratę darbi
ninkai šitokiu Republikonų 
darbu piktinasi ir organi
zuoja darbininkų reakciją

jų, kaip didesniuose taip ir but niekad pirmiau Lietu- , . .
viai tiek daug domesio ir ^'as apysakas ir

5 rinkimams nepri- $1 prenumeratos

butų mučelninkai. Visi že- 
nijasi bažnyčiose, vaikus 
krikštija, laidoja su kuni
gu, ir niekas nepasako kad 
butų daroma kitaip.

— Vaikeli, aš tau neno
riu tikėt, ba kam gazietos 
rašytų neteisybę jeigu bu
tų kaip tu sakai, — sako ji.

— Tas ir blogiausia kad 
neskaitant jau bolševikų ir 
kitų tokių, katalikų laikra
ščiai, kurie turėtų skelbti 
tikėjimu paremtą tiesą, iš
simokinę puikiausia meluo
ti. Mat, melu gali leng
viau prisitraukti sau rėmė
jų. Jeigu apie kitą partiją 
ar valdžią sakys teisybę tai 
patys amžinai valdžios ne-i 
gaus Į savo rankas. O ku
nigams būti be valdžios tai 
kaip dideliam tvirtam vy
rui būti po padu mažiukės 
savo

— Katalikišką šalį kata
likai ir turi valdyt, — 
ko ji.

— Katalikai ir valdo, te
tule, tik'kiti katalikai jums pasakyti, 
primeluoja' ir jus tikit kad J 
ten raguoti kipšai valdžią Ino sugryžimo visko negali- 
turi. Ir Smetona ir Volde-įma atlikti, todėl nariai ma- 
maras yra katalikai ir jųponės luktelti tolimesnių ži- 
visas kabinetas katalikiš-! nill 
kas; visi eina į bažnyčią; 
visokias valstybines cere
monijas atlieka su kunigais 
ir kunigai sykiu su prezi
dentu ir kitais valdžios vy
rais važinėja į iškilmes. Vi
sose mokyklose yra kryžiai, 
mokyklos turi dvasiškus 
mokytojus; kareiviai pri- 
saikinami kunigų; ir vis
kas kitas atliekama taip 
kaip reikalinga katalikiškos 
šalies žmonėms. Net keliuo
se matyt naujų kryžių pri
statyta, ne tik kad senuo
sius kas butų išvartę.

— Jeigu taip tikrai yra,
vaikeli, kaip tu sakai tai 
butų labai gerai. i , i .-

— Tetule, jeigu ištas bu- I® WISCONSIN APSKRI- 
tų melas aš nepasakočiau 
tau, ir prieš tai galėtų už-j 
protestuoti visi Lietuvos kritis per F. Bortkevičienę j 
kunigai ir tikintieji :

bobos.

sa-

išlipau iš laivo. Bostone ir 
keliavau tiesiog namon.

Pats Centro Sekretorius 
dabar lyg tyčia irgi pateko 
po sunkią našta ir iki apsi
pras turės palikti 
reikalus nuošaliai, 
ko atsakomingu 
bes” redaktorium.

Dalykai su naujais leidi
niais stovi šitaip. Kalbė
jaus ypatiškai su Dr. Šliu
pu Kaune ir jis rodė man 
baigiamą spausdinti savo 
knygą “Hygiena”, kuri bus 
apie 400 puslapių didumo, 
su 100 iliustracijų. Musų 
Draugijai atiduoda visai 
prieinama išlyga, apie ką 
pranešiau TMD. centro sek
retoriui ir vice-pirminin- 
kui, patardamas tuojau ofi- 
ciališku laišku su Dr. Šliu
pu pradėti sutartį. Kadan
gi su tais dviem asmenimis pasmerkimui tokios takti- 
ypatiškai nesusiėjau ir jie |k°s kuri užgauna darbinin- 
neparašė kas buvo padaryk .lais^ balsuoti uz^ką jie 
ca “Hygienos paėmimo Į kurie iki šiolei balsavo u- 
klausime, negaliu kolei kas Republikonus, balsuos už 

Smithą, kad tuo 'budu ap-
Per trumpą laiką po ma-'saugojus demokratines tei- 

i sės.
Ar Hoover išgelbėjo Eu

ropą nuo bado?
Kitas Republikonų agita

cijos nepakenčiamas būdas 
tai bandymas visur Įtikin
ti balsuotojus kad Hoover 
išgelbėjo Europos karo nu
vargintus žmones nuo ba
do, suteikdamas iš Ameri
kos maisto ir drabužių, už

klubai kurie iki šiol yra dir- ■ nešimus iš Įvairių valsti-' 
bę ir balsavę už Republi-'jų didesnių Lietuvių kolo- 
konų partijos kandidatus. Įnijų. Tiv p.mmumm*

Tačiau Demokratų kam-!kad Lietuviai visur uoliai

T.M.D. 
Jis li- 

‘Vieny-

Tuo tarpu gali išsi
reikšti organe ar norėtų tą 
knygą gauti. Tai yra kny
ga apimanti visus žmogaus 
sveikatos prižiūrėjimo ir 
kas tik su tuo rišasi klau
simus. i . ... . . . . ....  .

Tą knygą nariams galima1 tai ateiviai turi atsidėkoti

‘Dirvclsf’ 
b už “Baltijos Arą”.

Marė Liutkienė, Chicago, 
Ill., užrašo “Dirvą” savo 

mėti dar vieną maloni] ap- tėvams Lietuvoje ir pati 
sireiškimą, būtent tai kad sau “Baltijos Arą”.
iš įvairių kolonijų prisiun- Į J. Janušauskas, Amster- 
čiamuose Al Smith’ą remti dam, N. Y., prisiuntė $1 už 
komitetų sąrašuose tenka; “Baitijos Arą” m cf-nKaTi linnrluoi imi Ir i nu F I e

S. 'Vaičiūnas iš Pittston, 
Pa., užsirašė ‘Baltijos Arą’ 
ir “Kas Slepiasi už Žmo
nių Pasakų”, prisiųsdamas 
$2.

pastebėti bendrai veikiant 
ir tautininkų ir katalikų ir 
socialistų žymius veikėjus. 
Ta- parodo kad šios šalies 
politikoj Lietuviai moka 
vertinti toleranciją ir ben
drai ginti bendrus demo- 
kratybės idealus, kuriuos 
reprezentuoja New Yorko 
valstijos gubernatorius, Al
fred E. Smith.

Lietuvių Skyrius.

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

with

DO THREE floor clean
ing jobs in one opera
tion—dust, clean, pol
ish with the improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop. Get one. 
Prices, 75c, $1, §1.25.

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Mustorole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Liuosuotojas
Vidurių kuri
Kramtoma
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSTI’ TIK MĖTŲ

Hoover’ui balsuodami už jį 
ant prezidento.

O faktas, ir visi privalo 
tai žinoti, kad Europa bu
vo šelpiama Amerikos žmo
nių sudėtomis aukomis, ku
rių reikalu bilių Kongresai! 
įnešė Demokratas Shirley, 
kongresmanas iš Kentucky 
valstijos, ir kad Kongrese 
tas sumanymas perėjo uo
liu pasidarbavimu tuo lai- 

TMD. Pirmininkas, ku buvusio prezidento, Wil- 
----------------- i šono, Demokrato, kuris pa- 

■j Hoover’Į Europos 
Tin,--------------------šelpimo administratorium,!CIO TMD. VEIKIMO taiįį Hoover’ui už tai jokis 

TMD. Wisconsino Aps- kreditas nepriklauso.
Įvairių tautybių organi- 

žmo-į pasiuntė į Lietuvą Varpi- žarijos kurios žino keno pa- 
ninkams moksleiviams $20. sidaibavimu ii pinigais bu- 

.. r>. . ... !vo šelpiami Europos zmo-;aila,! Žiemos sezonui atėjus, nės> !siunčia Dįmokratų

butų patiekti trumpu laiku, 
nes jau bus dabar gatava. 
Knygos formatas yra tokis 
lygiai kaip dabar yra nu
statyta musų knyįgas leisti.

Apie trečią tomą “Pasau
lio Istorijos” ir kitus daly
kus bus pranešta sekan
čiuose numeriuose.

K. S. Karpavičius,

Add enjoyment to your trip Test 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- 
nble staterooms that insure a long night ’ refreshing 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 Say 
$8.50

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

— Tik man labai
vaikeli, kad tu toks bedie- manoma ruošti vakaras su partijos centran rezoliuci- 
vis ir nei kiek neatgryžai | programų. jas ir reikalauja kad už-
prie dvasios šventos, tris a 
mėnesius Lietuvoj išbuvęs. Į «

— Tetule, man geriau y- 
ra būti tokiu kokiu esu, ne
gu tokiu melagium kaip di
duma jūsų katalikišku vei
kėjų ir redaktorių, 
už tikėjimo užsilindę gata
vi karti visus kitus kurie 
tik neremia jų norų būti 
ministeriais ir preziden
tais. Didžiausia gėda tu
rėtų būti katalikiškiems 
laikraščiams tokias mela
gystes platint, o jie duoda 
jums viską kaipo šventą, 
jūsų tikėjimu uždengtą tei
sybę.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
h

kurie

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. Pašaipu išmokėta $113.550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už puse kalnas

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, G00 ir 1.000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės Hue adrewi

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street Naw York, N. Y.

SERGANTI ŽMONĖS 
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
_________________________ - Dr. Smedley, garsus Specialistas 
K______________________ su uietu pasekmingu medikaliu

patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
v F-n ’;s metodus ir vaistus ir atsiekia

z/ -4 v stebėtinas pasekmes gydyme visokiu
x kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,

’ < įskilvio ir vidurių negerovių, odos li-
110l’1-1 *r kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
® z' x *r kitais budais yra beskausmis ir
K fetokis tikras kad negalima padaryti 

J klaidos jiažinimui jūsų ligos. Krau- 
j;l> šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

■^’ 7 Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą
• . pasakys nedvejodamas. Patirkit tei-

------------ ---------------- ------ ."O- J Sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 
Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi

sos ligos yra išgydomos.
Jeigu jus turite 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. 
Nedėldieniaii nuo 10 iki 1.

edley Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi-
J ’ 1 lio-na yr»*n i č crtrrl ntvt rtc
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Dienos Klausimais
AR KILS KARAS SU LENKIJA?

'"pAS klausimas Lietuviams 
■ iš minčių neišeina ir 
daugeliu atvejų net pasto
jęs kelią musų gyvenimo 
normalei eigai.

Musų spauda irgi lyg to 
ir trokšdama, kasdien ar 
kas savaitė sugriebus ką 
nors iš kokio Lenkiško są
šlavyno, grūda savo skaity
tojams, nebandydama jokių

¥------------------------------------
frontą su Lietuva, bet ketu
ris mažiausia frontus, ku
riuos reikėtų ginti atsitiki
me užsimojimo ant Lietu- 

I vos.
Lenkijoj eina milžiniški 

'darbininkų streikai — strei
kuoja šimtai tūkstančių dar
bininkų ; Lenkijoje bolševi
kai bruzda daugiau negu

savo išvadų daryti. Lietuvoje. Ponai turi ir su
Lyg keno užsukti, musų1 tuo skaitytis, nes gali vėlai

laikraščiai per visą laiką 
tą pačią dainą dainuoja ir 
vietoj drąsinti musų žmo
nes gyventi, jie gąsdina ii’ 
perstatydami Lenkus kokiu 
tai baubu nori kad visa mu
sų tauta prieš juos drebė
tų.

Kodėl tai mes taip nuže
mintai pasiduodame sveti
mai dvasiai? Papratę ver
gaus Romai, kiti nusilenkė
me Maskvai, o galutinai 
sunaikinimui savo dvasios 
gąsdinamos Lenkais.

Musų redaktoriams ir vi
suomenės veikėjams, kurių

Į atsikėlę rasti namini karą.
Lenkų pinigai nupuolę ke

lis sykius žemiau normalės 
valiutos.

Pagaliau, jeigu sudurna- 
voję Lenkai išeitų ant Lie- 

Ituvos, jie pasijustų kad jų 
'uodegos primintos Vokiečių, 
Į Rusų ir kitų valstybių. Lie
tuvos karas su Lenkija bu
tų karas visų didžiųjų Eu
ropos valstybių, o jos visai 
nenujaučia kokia gali būti 
to viso pabaiga.

Lietuva nėra viena, visų 
apleista ir palikta žiūrėti į

pūvančio Lenko slibino nas
rus ir drebėti. Tie laikai 
jau pasibaigė.

Lenkų karas su Lietuva, 
jei ir kiltų, užsitęstų gal tik 
savaitę laiko ir įsimaišytų 
Tautų Sąjunga, ir viskas bu
tų sulaikyta.

Šitomis mintimis vaduo- 
damies, Lietuviai Ameriko
je ir Lietuvoje privalėtų 
būti ramesni. Kurie musų į 
laikraščiai ir veikėjai rašo 
pasistatę sau prieš akis 
gražiai nupieštą baisybę — 
Lenkų slibiną — lai rašo 
toliau, dėlto kad jų protas 
kitaip neveikia.

Mussolini prielankus
Pereitą mėnesį lankantis 

Lietuvos premjerui Volde
marui Italijoje, jis turėjo' 
pasikalbėjimą su Italijos 
diktatorium Mussolini ir 
kitais. Italijos valdžia at
sineša link Lietuvos su vis 
didesniu prieteliškumu ir 
pažadėjo paremti Lietuvą 
tarptautiniuose reikaluose.

“Nelemti Pėdsakai”
“Liet. Žinios” talpina tuo 

antgalviu straipsnį Rugsėjo 
29 d., kuriame tarp kitko 
sako:

“Komunistinė ir fašisti- 
valstybių tvarka yra savo 
rūšies karo organizacija, 
tik ji pritaikinta kovai ne 
su išoriniu priešu, bet su 
savo piliečiais”.

Komunistinė taip, nes ko
munistams rupi griauti vis
ką pasaulyje “buržujiško” 
ir smaugti visus komuniz
mo liga nesergančius žmo
nes.

Bet apie fašistus reikia 
daryti kitas išvadas. Tai 
yra žmonės kurie rūpinasi 
grynai savo šalies, savo vi
sos tautos gerove, tik ban
do apvaržyti tokius kurie 
i-iavo partijos gerove besi
rūpindami ar kokių ten te
orijų persigėrę nori užmes
ti šaliai savo naštą.

Taikyt savo pasakymą 
dabartinei Lietuvos vyriau- 
syfbei “L. Žinios” negali, nes 
Lietuvoje piliečiai pilna' 
(patenkinti dabartine tvar
ka, nepatenkinti tik politi
kieriai.

Galiaus, fašizmas dau
giau yra tvarka užkirtimui 
kelio visokiems gaivalams

lius vasaroti Palangoje, ta
da tai butų pinigo, nes Pa
langoj ištiesų visiems pa
tiks.

Kandidatai ant prezidento
Net šešios partijos išsta

to savo kandidatus ant Su
vienytų Valstijų preziden
to šį rudenį. Kandidatai 
pagal partijų yra šie:

Demokratų:
Ant prezidento — Alfred 

E. Smith; vice-prez. — Jo
seph T. Robinson.

Republikonų:
Herbert Hoover; ant vi

ce prez. — Charles Curtis.
Socialistų:
Norman Thomas, ant vi

ce prez. — James H. Mau
rer.

Socialistų Darbo:
Verne L. Reynolds; ant 

vice prez. — Jeremiah D. 
Crawley.

Prohibicionistų:
William F. Varney; ant 

vice prez. — James A. Ed
gerton.

Komunistų:
William Z. Foster; ant 

vice prez. — Benjamin Git- 
low.

Nubaudė redaktorių
“Lietuvos Aido” praneši

mu, krikščionių demokratų 
dienraščio” Ryto” atsako
masis redaktorius Dr. Bis
tras už nesilaikymą priva
lomų spaudai taisyklių ta
po nubaustas 200 litų pini
gais arba dviem savaitėm 
kalėjimo.

Tik pereitą vasa*rą vie
nas to pat laikraščio redak
torius gavo sūrią bausmę, 
o štai jau ir kitas nubaus
tas. Liaudininkų spauda 
žymiai surimtėjo kada pa
juto jog bus persekiojama

už tuščias pliovones, bet 
katalikų redaktoriai mano 
kad tik nešvarią kalbą var
todami geriau Sutvertojui 
patiks.

“Sandara” vėl eina
“Sandara” persikėlė iš 

So. Bostono į Chicagą ir po 
kelių savaičių pertraukos 
vėl pradėjo eiti. Spauda 
biskį švaresnė negu buvo 
kuomet spausdinta “Kelei
vio” spaustuvėje.

“Mes be Vilniaus Nenu- 
.rimsim!” uždėta pirmame 
puslapyje didelis antgalvis.

Reiktų tik kad “Sanda
ra” pamestų taktiką: “Be 
Vilniaus nenurimsim, bet 
trokštam gad kas nors jį 
Lenkams parduotų tai tu
rėsim bent pasirėkavimo”.

Tą pametus, viskas butų 
gerai ir tikri Lietuviai pat
riotai ją rems.

tūli net diplomatais preten
duoja, Lenkai vaizduojasi 
lyg koks slibinas išsižiojęs 
ir tykojąs Lietuvą praryti. 
Gal jie savyje ir jaučiasi, 
išdalies, slibinu, o iš dides
nės dalies jis mums tokiu 
išrodo.

Lenkai musų tautai buvo 
slibinu tik dėlto kad buvo 
anais laikais tokių kurie ti
kėjo jų baisybei ir yra dar 
dabar gana tokių palaiky
ti-tarp musų tą seną dvasią 
ąpie Lenkų baisumą.
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Lenkija yra slibinas — 
bet pūvantis slibinas, ku
riam prie visko dar kitos 
šalys ant uodegos primynė 
laiko kad nesiblaškytų, nes 
gali netrukus nudvėsti.

Lenkai butų tenai puolę 
ir užėmę „visą Lietuvą jei
gu tas kas viršuje apie juos 
pasakyta nebūtų tiesa.

Kam ponams laukti de
šimts metų ir leisti Lietu
vai susistiprinti, ekonomiš
kai tvirtai atsistoti, gerai 
susiorganizuoti, o paskui 
kalbėti kad nori Lietuvos?

•Y- *

Lai “Dirvos” kalba nebus 
priimta kaipo visiškas fak
tas, bet mes prieš galimumą 
karo su Lenkais tiek galime 
sakyti kiek kiti sako už ga
limumą.

Jau buvo “Dirvoje” saky
ta jog Lietuva prisirengus 
visokiam Lenkų užpuolimui. 
Gerai organizuoti Šauliai 
patys vieni atlaikys frontą 
per tam tikrą laiką, jeigu 
Lenkai pultų, neskaitant pa
čios kariumenės.

Lenkija daug didesnė už 
Lietuvą, tiesa, bet Lenkai 
negali vienu sykiu visą savo 
armiją ant Lietuvos užsiųs- 
ti. Jeigu siųs 20,000 karei
vių tiek prisius ir Lietuva. 
O Lietuviai neprastesni ko
votojai už Lenkus.

NENULEISK....
Nenuleisk akelių, mano pamylėta,
Lai jos žėri, šviečia man per dienų dienas, 
Nenukreipk nuo manęs malonaus veidelio, 
Nes be to aš jausčiaus liūdnas, vienų 

vienas....
Man užgestų saulė, tamsuma užstotų, 
Jei akelių tavo regėt negalėčiau, 
Širdį graužtų skausmas, liudėsyj klejočiau, 
Nieko kito sviete matyt nenorėčiau....
Nors bijai žodelį meilės man ištarti, 
Akys aiškiai savo jog geidi mylėti, 
Tai laikyk širdyje savo kibirkštėlę, 
Gal toliau labiau ji man pradės žėrėti....
Jeigu jai tik leistum, degt ji nenustotų 
Ir į didžią meilę tuoj įsiliespnotų; 
Tuomet laimė mane glėbyje suspaustų, 
Meilės Dievui dainą siela uždainuotų!.. .

Adonis.

KADA MYLI 
Myliu aš tave, mergele, 
Prašau duoti man rankelę, 
Eisim mudu į darželį, 
Tu nupinsi vainikėlį;
'Vainiku galvą papuoši, 
Gėlėm’s kasas iškaišysi; 
Tada eisim pavaikščioti, 
Ežerėliu paplaukioti; 
Tave valtyj aš liūliuosiu, 
Gražias dainas tau dainuosiu, 
Ten tau širdį atdarysiu, 
Ką ji jaučia pasakysiu.... 
Prie krutinės tave glausiu, 
Saldžiai lupas išbučiuosiu, 
Ten tau prižadus sudėsiu — 
Jog visad karštai mylėsiu.... 
Ir parvedęs pas tėvelį 
Tarsiu jam drąsiai žodelį — 
Jog myliu aš jo dukrelę, 
Noriu vesti už žmonelę....

Laputė.

Iš netyčių neužpuls, nes 
Lietuviai žino kiekvieną sa
vo priešo kariumenių pasi
judinimą.

Lenkija dargi turi ne tiki

viduje kovas kelti ir pilie
čių ūpą gadinti, o ne prieš 
juos kovoti.

Jei kada buvo Lietuvoje 
“kova su savo piliečiais” 
tai laike krikščionių-demo
kratų valdymo.

Argentinoj įvesta valdiš
kiems darbininkams aštuo- 
nios valandos darbo. Rei
kėtų tai padaryti ir Lietu
voj, nes ten dirba tik nuo 
9 ryto iki 2 po pietų.

Svetimšaliai Lietuvoj
Per vieną Rugpjūčio mė

nesį Lietuvoj buvo šitiek ki
tų šalių piliečių:

Austrijos 69
Brazilijos 1
Danijos 84
Suv. Valstijų 265
Argentinos 4
Belgijos 2
Latvijos 1574
Anglijos 91
Rusijos 103
Čekoslovakijos 1
Vengrijos 14
Šveicarijos 112
Estijos 80
Italijos 9
Lenkijos 33
Rumanijos 16
Norvegijos 4
Palestinos 17
Olandijos 11
Saaro Srities 2
Danzigo 13
Vokietijos 2802
Vokiet. optantų 1555
Be pilietybės 9602
Viso 16,622
Liepos mėn. gyveno Lie-

tuvoje 16,935 svetimšaliai.
Šitą paduoda “Liet. Ži

nios”. Daugelis tų svetim
šalių išbūna kelis mėnesius, 
taigi jie priskaityti ir se
kantį mėnesį. Bendrai jų 
prabūna kas mėnuo per va
sarą po 16,500, kas reiškia 
gana daug. Visi jie atveža
Lietuvon nemaža pinigo, 
ypač Amerikiečiai ir kitų 
turtingesnių šalių piliečiai.

Reikalinga kad Lietuva 
išmoktų priviliot svetimša
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KĄ “DIRVA” DUODA SAVO I
SKAITYTOJAMS? i

I

AR PASVARSTĖ 1 KADA koks yra laikraščio pri- 1
valomas link savo skaitytojų? Ar laikraštis turi j
būti tik partijos pasidergimo Įmone 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 

I 0 praėjusių metų) :

už $2.00
užmokėtus metinės prenumeratos “Dirvos” skaitytojas 

gauna:

apie 150
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
lias, ir kurie skaito “Dirvą” jomis gerėjasi.

apie 3=400
knygos puslapių gražiausių istoriškų romanų-apysakų, 
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
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.

Ateina 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.

"D 1RVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



(Tąsa)
Ką Girdėjo apie Vinlando Lankytojus

Iš Islandijos Į žalia vadinamą žemę ke
lias daug trumpesnis negu buvo iš Norve
gijos Į vulkanų salą, ir ten jie pasiekė be 
jokio vargo. Iki jie pasiekė Islandiją jau 
buvo gerai Įpavasarėję, o plaukiant Gren- 
landijon jau ištisą laiką turėjo dienos švie
są. Diena taip tęsėsi per keletą savaičių. 
Nors saulė valandėlei užeidavo už šiaurės 
jurų linijos, bet tamsos nebuvo. Tokia tai 
šiaurės kraštų vasara.

Grenlandijos keliolika gyventojų dar 
labiau nudžiugo svečių sulaukę, nes jie bu
vo visiškai nuo rytų pasaulio atsiskyrę.

Čia dabar gyveno iš Islandijos išvytas 
Erikas Raudonplaukis ir jo šeimyna, kur 
irgi ėjo ginčai už naują ir seną tikėjimus.

Nuostabi ta “Žalioji Žemė”, nes buvo 
beveik visa balta. Tenai tik pačiame pieti
niame gale šiokie tokie augalai teauga; 
miškų jokių nėra, tik šiokie tokie krūmokš
liai ir nuskurę beržai spokso. Reta kokia 
daržovė tespėja prieiti, tik kručkai ir ri
dikai vos suauga. Vasaros laiku, žemė ku
ri esti be ledų, veik visa padengta žydin
čiomis samanomis ir auga jose geltonos ne
munės. Yra keliolika veislių paukščių, ir 
taipgi randasi balti lokiai, šiaurės lapės, 
balti vilkai, samaniniai briedžiai.

Tolyn Į šiaurę nuo pajūrio, visa sala 
kjla aukštyn ir aukštyn, kur jau eina am
žini sniegai ir ledynai, tokie gilus kad pa
dengę kalnus ir užpildę klonius. Toliau 
sala pakįla net 9,000 pėdų ir daugiau virš 
vandens ir tik kur ne kur kyšo nuogo kal
no galas. J. pajūri, ledų kalnai nueina že
myn, nuo jų atplyšta ledų kriaušai ir nu
plaukia Į pietus Atlantike, kur per vasarą 
sutirpsta. Aplink didžiąją salą yra daugy
bė mažiukių, po kurias blaškosi vandeni
niai liūtai, ir nutupę klykauja pulkų pul
kai šiaurės paukščių.

Grenlandijoj Hakas ir jo draugai nu
girdo apsakymus apie žemes vakaruose iš 
lupų pačių tų žmonių kurie ten buvo. Jie 
lankėsi, bandė apsigyvent bet negalėjo ir 
sugryžo atgal. Vienok tas paragino mū
siškius ten keliauti, nes ras sau grynas že
mes, užims jas, Įsikurs sau sodybą, paskiau 
gryš pasijieškoti sau gyvenimo draugių iv 
vyks atgal Į savo pasaulį gyventi. Jeigu 
Eriko šeimynai nepasisekė tenai apsibūti 
tai nereiškia kad ir šie negalės gyventi.

Visu tuo laiku Ha'kui akyse stovėjo ta 
jo matyta graži Roeskildo moteriška ar 
mergelė, nors ir ta senesnėji jo akyse švys
teldavo, nuo ko jis tik pasipurtydavo....

Nei varginga kelionė, nei platuma ju
rų, nei prabėgęs ilgas laikas neištrynė iš 
jo minčių tos jo pamylėtos.... O kaip 
pamylėtos? Tik taip netyčiomis matytos, 
apie kurią nieko nežino, o dargi gal ji apie 
ji visai nepamano.... ar net negali many
ti... .

Liuosesnėse valandose, kurios jam pa
sidarydavo ilgos ir liūdnos, Hakas prisi
mindavo ją, ir prisiminimai jam po širdžia 
sužnybdavo. Svajojo apie ją ir sunkų irk
lą mosuodamas, kada su draugais pasimai
nydamas laivą irė, svajojo pasilsio valan
dose, ir laike audrų manydavo apie ją, ku
riai mintimis skundėsi apie savo vargus, ir 
norėdavo apsakyti jei ką gero patyrė.

Meilė prie jos ne tik nemažėjo bet dar 
augo ir didėjo ir daug sykių jis įsivaizda
vo kad gerai butvj jeigu vėl jis butų Roes- 
kilde, gal ten vėl kur gautų ją sueiti ii’ pa
matyti. ...

Į Vinlandą jie rengėsi išplaukti tiktai 
kitą pavasarį, nes jau artinosi ruduo, ir tuo 
visu laiku reikalinga prisigaminti maisto 

“ilgai kelionei.
Iš visai šviesių naktų ir dienų į rude

nį, kuris prasideda labai anksti, vėl pavir
to visai tamsios dienos ir naktis. Išsykio 
dar saulė buvo matyt toli pietuose, pasiro
danti tik trumpai valandėlei, lyg juros pa
viršiu persirisdama trumpą galą iš rytų į
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vakarus, bet gilyn į rudenį ir žiemą saulė 
visai pasislėpė. Prašvisdavo rytas ir die
na, bet saulės jau nebuvo matyt, o naktįs 
buvo ilgos ir šaltos. Vienok žiemos naktįs 
tenai nėra taip baisiai tamsios kaip butų 
galima spėti. Sniego baltumas išduoda žė
rėjimą, ir vidurnakčio prošvaistės — šiau
rės šviesos — nušviečia dangų ant tiek kad 
žiemos naktįs pavirsta j prieblandes, o gro
žė ir skaistumas šiaurės šviesų atsilygina 
tam tikra dalimi už nebuvimą saulės spin
dulių.

Per žiemą, iki atgryš saulė ir dienos 
pailgės, jie šiek tiek dirbinėjo, apsitaisinė- 
jo apvalkalus ir taisėsi įrankius. O visą 
beveik laiką praleisdavo apsakinėjimui pa
sakų ir gyvenimo prietikių. Valgė vasaros 
laiku sužvejotą ir išdžiovintą žuvį ir kito
kį maistą kurį galėdavo vasarą pasidėti.

Hako vyrai apsakinėjo tenbuviaras at
sitikimus rytuose, apsakė apie “Baltijos 
Arą” ir jo pasižymėjimus, ir tuoj Hakas 
patapo visų garbinamas ir mylimas. Ha
kas apsakė jiems apie savo žygius su Ka- 
nutu Anglų žemėse ir kitur, o Grenlandie- 
čiai išpasakojo apie savo keliones į Vin- 
'andą, iš kur daug nesugryžo,

Vinlando arba Amerikos atradimas pa
sitaikė šitaip, kaip Hako buriui buvo apsa
kyta:

Erikas Raudonplaukis gyveno Gren- 
ande kai pas jį iš Islandijos vyko narsus 
jūreivis, Bjarne. Bet vėjai jį nunešė toli 
į vakarus ir jis atsidūrė prie žemės kuri ži
lojo nėra Grenlandija. Nors jo jūreiviai 
lOrėjo ten išlipti, nes stokavo maisto ir 
zaridens, bet Bjarnas paklaidžiojęs jurose 
gabaus surado Grenlandiją.

Nuo to ir ėjo kalbos apie daugiau že
mu vakaruose, iki Leifas vėliau prikalbi- 
10 Bjarną plaukti su juo tas žemes ištirti. 

J’ie išplaukė, ir pasiekė kelias paskiras že
mių dalis, iki dar toliau pietuose priplaukė 
inkamą pakraštį ir ten išlipo. Ant žolės 
•ado stambią rasą, kurią saujomis braukė 
r gėrė. Ties upės žiotimis pasibudavojo 
lamelius ir rengėsi žiemavoti. Žolė ten ne
lyto, nebuvo šalnų ir sniego, ir galvijai 
)uvo galima laikyt lauke ištisą žiemą.

Vienas Vokietis jūreivis besibastyda- 
nas užėjo vynuogių ir ta vieta tapo užvar- 
linta Vinlandu. Sekantį metą jie gryžo, o 
kitą vasarą po to Liefo brolis tenai išplau
kė su trimis desėtkais vyrų, surado ir ap
sigyveno Liefo nameliuose. Žiemavojo te- 
lai, ir vasarą keli vyrai plaukė į pietus ap
turėti, bet nerado jokių žmonių. Sugryžę 
.risi leidosi šiaurėn, ir vienoj vietoj užėjo 
levynis raudonveidžius miegant po odos 
valtelėmis. Aštuonis jų užmušė, devintas 
labėgo. Tą naktį pulkas tų žmonių užpuo- 
ė ant jų, ir Torvaldas, Liefo brolis, buvo 
rilyčia nušautas.

Likusieji gryžo, o sekančią vasarą ke- 
'iavo trečias Eriko sūnūs, bet neilgai buvęs 
pargryžo ir su daugeliu kitų mirė šiltine.

Vėl tenai keliavo Torfinas, Norvegas, 
kuris paėmė už moterį Torsteno žmoną 
Gudridą. Jis išplaukė su šešiais desėtkais 
/yru ir penkiomis moterimis. Jie pasiėmė 
su savim ir gyvulių ir daug pragyvenimui 
reikalingų dalykų, nemanydami niekados 
gryžti. Jie užvedė prekybą su tenbuviais, 
ėmė su jais peštis, ir Torfinas matydamas 
kad neturės ramybės sekantį metą sugry
žo atgal į Grenlandiją.

Bet norinčių Vinlandą užgyventi ra
dosi daugiau. Iš Islandijos atplaukė du 
broliai, Helgas ir Finbogas. Prie jų atėjo 
Liefo sesuo Froidis pasisiūlė sykiu plaukti 
savo laivu su savo vyru ir žmonėmis ir da
lintis su tais broliais nauda kokią Vinlande 
užeis. Du laivai turėjo turėti po lygiai 
tris desėtkus vyrų. Vienok Froidis paėmė 
penkis vyrus daugiau savo laive, apie ką 
aniedu broliai nežinojo iki nepasiekė Vin
lando. Buvo sutarta kad Froidis bendrai 
naudosis su tų brolių žmonėmis Liefo pa
liktais namais, bet kada atvyko Froidis vi-

sai jų neįsileido.
Ateinant žiemai, jie dar labiau susi

vaidijo, ir Froidis su tais dviem broliais 
ir jų žmonėmis pertraukė ryšius.

Vieną rytą ji pakilo anksti ir basa 
nuėjo į tų brolių namus ir pasakė jog no
ri mainyt su jais laivais ir ruošiasi gryžt 
į Grenlandiją. Jiedu sutiko tą padaryt 
jeigu bus padaryta tarp jų santaika. Su
gryžo Froidis pas savo vyrą į lovą, ir jis 
paklausė kodėl jos kojos šaltos. Ji pasa
kė buvus pas anuos vyrus kalbėt apie ap
sikeitimą laivais ir jie ją įžeidę, ir kurstė 
vyrą atkeršyt jiems. Vyras sutuokė sa
vo žmones ir užpuolė anuos visus miegan
čius ir surišo juos. Froidis visus juos nu
žudė. Ji po to įsakė kad butų nužudyta 
ir penkios moterys kurios priklausė tų 
brolių pusei, bet jos vyras ir kiti atsisa
kė žudyti. Froidis paėmė kirvį ir pati 
viena jas mirtinai sukapojo.

Po to jgrąsino savo vyrui ir kitiems 
kad jeigu kuris prasitars apie jos žiaurų 
darbą kai sugryš į Grenlandiją ji ir tą 
nužudys.

Bet sugryžus į Grenlandiją, Leifas 
suėmęs tris jos laivo žmonos tolei kanki
no iki jie viską išpasa'koj kas atsitiko su 
negryžusiais žmonėmis.

Hakas su savais draugais tos žiaurios 
moteries Grenlandijoj jau nerado, ir ma
žai kas norėjo apie ją kalbėti, tik kurie 
užsiminė tai sakė jog Leifas už jos žiau
rius darbus pats savo seserį nužudęs.

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

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

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

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
merata, bet pažymėki! kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.

5

Taip bepasakodami įvairias pasakas 
to tolimo pasaulio keletas gyventojų su
laukė pavasario ir Hakas išsirengė kelio
nėn. Apie tą jurą ir žemę jau dabar ge
rai žinomo, bet nors draudžiami, sumanė 
patraukti j pietvakarius, kur linkui gu
lėjo jų žinoma nauja žemė.

(Bus daugiau)

w
PALIAUKIT, STYGOS

Užgautos stygos suvaitojo 
Graudingu, virpančiu balbu, 
Ir mintys mano atplasnojo 
Neramios, daros net baisu.

Oi, stygos, graudžiai nevaitokit
Ir negraudinkit man jausmų,
Palikit verkę, oi nustokit,
Ir taip sukėlėt daug skausmų....

Jus brangią priminėt jaunystę,
Kada aš mažas dar buvau, 
Kada motutė mane vystė — 
Aš laimės sapną sapnavau....

Bet tasai sapnas greit pranyko, 
Greit pažinau skaudžius vargus; 
Jau išsigelbėt rods pavyko, 
Žiūrėk, vėl vargas tau surikus....

Paliaukit, stygos, nevaitokit,
Ir negraudinkit man jausmų;
Paliaukit verkę, oi nustokit,
Ir taip sukėlėt daug skausmų!

Ant. Skrinskis.

AR—?
Pasakyk, saulele, 
Ko anksti rytelį 
Taip pakilus šypsais 
Pro mano langelį?
Dar ne laikas keltis,
Eiti į darbelį,
Dar pamigti nori 
Manoji galvelė....
Ak, nesnausk, berneli, i 
Jau nauja dienelė, 
Laikas imt svajoti 
Apie tą mergelę;
Buk laimingas, linksmas 
Iš naujos dienelės, 
Šiandien vėl žibės tau 
Skaidrios jos akelės.
Už šviesybę mano
Jos tau daug šviesesnės, 
Už erdvių gražybę
Jos tau daug gražesnės.
Kaip karštumas mano 
Karšta jos širdelė, 
Nes slaptai pamylus 
Tave ta mergelė....

Adonis.

“Dirva” taip pat mylima 
Kanadoj, Brazilijoj, Ar
gentinoj. Lietuvoj — už- 
rašykit ją saviškiams. $3.

gražus istoriškas romanas, leidžia- VU 
mas knygoje — proga kiekvienam 
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 į savo šalį su užpuolimais, 
patirs kad jis yra Lietuvis, ir pradės 
kovoti už savo žmones ir ginti juos 
nuo svetimųjų. Dar eis aprašymai 
apie jo mylimąją, o dar toliau ir apie 
jo sesutę, kurią jis turės surasti. Dvi 
akys, apie kurias dabar (iš keturių) 
skaitote), del jo amžinai užges, dvi 
lupos nutils ir atšals, viena širdis nu
stos plakus ant visados — vis del jo; 
bus smagumo skaitant, ir bus susijau
dinimo ir ašarų, — bus jums didelis 
noras žinot kaip viskas baigsis, gra
žiai ar liūdnai. Tat šekit “Arą” “Dir
voje” ir išsirašykit knygą prisiųsda- 
mi po $1.00, nes knyga bus gatava ■ 
daug pirmiau negu skaitymas pereis 
per “Dirvą”.

Marių dugnelis tavo lovelė,
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis, 

Baltos bangelės tavo pagalvėlė....
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Klausimas: Kodėl sako 
Lietuvoje yra tiek daug 
skurdo? M. Bubnienė.

REPUBLIKONŲ KAN
DIDATAI OHIO 

VALSTIJOJE

Klausimas: Jeigu Lietu
voje tiek daug autombilių 
naudojamu, kodėl Lietuva 
nepradeda pati jų dirbtis?

Jonas Stonis.
Atsakymas: Lietuvoje ir 

kitų dalykų daug suvarto
jama, kaip paveizdan ūkio 
šalyje ūkiškų mašinų, o ir 
tų iš kitų šalių įvežama, 
nežiūrint kad tų jau gami
nama namie.

Automobilių išdirbimas 
Lietuvoje visai neapsimo
kėtų ir tą žino visi kurie 
nusimano apie tą pramonę. 
Lietuvai reikėtų pasidaryti 
tik kelis tūkstančius per 
metus, ir tas viskas atsiei
tų labai brangiai, o vargu 
butų galima padaryt tokį 
gerą automobilį kaip iš ki
tur gauni. Automobilių gi 
vienos firmos visi nenau
doja, kožnas nori turėt ki
tokį, o ar Lietuva galėtų 
visokių pridaryt ?

Amerikoj išdirbtų auto
mobilių Lietuvoje matosi 
daug daugiau negu dirbtų 
Vokietijoj ar Francuzijoj. 
Reiškia net tos šalys nepa
daro taip gerų ir tiek daug 
visokių kad Lietuvos žmo
nės turėtų pasirinkimą.

Su tokiais paprastas da
lykais kaip ūkio mašinos ir 
tai kas darosi: vietoj pirk
ti tik savo darbo, nes Lie
tuvoje jų prigamina užtek
tinai, žmonės pasirenka ir 
iš užsienio atvežtų. Užsie
niuose gi turi didesnius fa
brikus ir gali padaryt pi
giau kad Lietuvoje žmonės 
galėtų įpirkti, ir muitą pri
dėjus.

i kurie nešios senus rubus iš j 
savo giminių iš Amerikos, 
tie ir naujų retai siudosi, 
yra biedni žmonės. Atlup
ti nuo jų muitą už gauna
mas senas drapanas yra la
bai negerai.

Klausimas: Ar nebijojot 
Lietuvoj plėšikų? L.

Atsakymas: Apiplėšimas 
Lietuvoje yra sulyginamai 
retas atsitikimas, ir kiek iš 

i spaudos matyti nukenčia 
nuo jų kaimiečiai ir koks 
vienas keliaujantis Žydas. 
Šiaip kad kas Amerikiečius 
apiplėštų nebuvo girdėti ir 
nei vienas dar gryžęs ne- 
nusiskundė kad jį kelyje 
butų užpuolę ar mieste kur. 
Yra atsitikimų kad šiaip 
per savo neatsargumą pra
randa Amerikietis pinigų, 
bet ne tiesioginais plėšikų 
užpuolimais, nors ir tas ga
li pasitaikyt.

Mes važinėjome nakties 
metu iš stočių j kaimus, ir 
po miestus vėlai naktį vai
kščiojome ir niekur nepri
siėjo baugintis užpuolikų. 
Nebuvo net girdėti atsiti
kimų bent kurioje vietoje 
kur buvo apiplėšta kas ki
tas, kad ir patiems- butų 
prisiėję tuo įsibauginti.

Klausimas: Kam reika
linga muitas ant prekių į- 
vežamų į Lietuvą ?

Pr. Dovidonis.
Atsakymas: Tai yra val

stybės palaikymui mokes
tis iš vienos pusės, o iš ki
tos apsaugojimas namie iš
dirbamų prekių. Dirbtuvės 
Lietuvoje taip pat moka vi
sokias mokestis valstybės 
iždui, o jeigu iš kitur pre
kes leistų dykai be muito, 
naminės išdhfbystės turėtų 
sustoti, bankrutyti, pinigai į 
iš šalies išeitų į užrubeži, I 
ir šalis turėtų skursti.

Ne viską, tiesa, Lietuva 
pati gali pasidaryt ir rodos 
už tokias prekes nereikėtų 
muito imti. Bet tai butų 
skriauda, valstybės iždas 
negautų ineigų, kuomet ki
tų šalių iždai ir pramonin
kai iš Lietuvos pinigų tur
tėtų.

Muitas paskirstyta pagal 
dalyko svarbos ir pagal to 
ar tokie daiktai nėra gami
nami Lietuvoje.

Kas blogai yra tai muitas 
ant siunčiamų senų daiktų 
dovanų savo giminėms. Tą 
vyriausybė turėtų apžiūrė
ti. Galima butų sakyti kad 
senus rubus gaudami žmo
nės naujų nesisiudins ir iš 
to valstybė neturės ineigų. 
Bet kada namie gaminama 
audiniai vistiek iš to vals
tybė negauna ineigų, o tie

Klausimas: Ką veikia vi
sų buvusių valdžių nariai 
kurie turėjo valdiškas vie
tas? T. Norkus.

Atsakymas: Ką visi vei
kia nežinia, bet daugybė iš 
atsakančių žmonių sėdi to
se pat vietose. Kiti turėjo 
iš seniau savo užsiėmimus 
ir į juos sugryžo, kiti gavo 
naujas vietas ar darbus, o 
yra ir be užsiėmimo vaikš
čiojančių.

Kaune teko matyt daug 
vyrų vaikščiojančių įsivil
kusių į tuxedo arba smo
kingą kaip ten vadina. Tai 
yra vakarui tinkamas ap
sivilkimas gražesnėse suei
gose, bet tie rubai dieną 
dėvėti netinka. Neteko iš
sikalbėti su jais kodėl jie 
vakarinius rubus ištisą die
ną dėvi, bet spėjome jog tai 
yra buvusių valdžių ponai, 
kurie tada prisisiudino vi
sokių rūbų, o dabar, netu
rėdami vietų, suplėšę kitas 
visas drapanas, dėvi tas1 
paskutines likusias....

Daug pakeista viršininkų 
kurie buvo netinkami, ir 
keitimas toliau varoma. Vi
si atsakomingų vietų tar
nautojai ir viršininkai turi 
laikyti kvotimus. Seniau 
buvo stoka žmonių ir į vie
tas patekdavo visai nemo
kanti net rašybos. Dabar 
tokių yra gana ir kurie iš 
senesniųjų neišlaiko kvoti
mų buna pakeičiami gabes
niais, o tie turi jieškotis 
sau kitų vietų.

Atsakymas: Sunku nu
statyti skurdo ribas. Pas 
mus Amerikoje kiti skurs
ta labai ir labai, nors gyve
na gražesniuose namuose 
negu turtingas Lietuvos 
ūkininkas.

Paviršutinai į tai žvel
giant galima sakyti šitaip: 
skurdas priklauso nuo ne
mokėjimo gyventi, o ne del 
neturėjimo. Kitiems skur
das yra delei nedatekliaus.

Lietuvoj skurdumo vaiz
dą duoda žmonių apsileidi
mas, nemokėjimas tvarkos, 
nes jų niekas neniekino to. 
Senas jūsų paliktas tėvas 
dar ir dabar gyvas ir jisai 
tvarko namus taip kaip jo 
tėvas tvarkė, ir kitaip jis 
nemoka. Žiūrint į jo gy
venimą išrodo jos jis visai 
nuskuręs.

Yra ir biednuomenės, va
dinamų dieninių darbinin
kų, kurie ištikro skurdžiai 
gyvena jeigu nėra jokie a- 
matninkai.

Bet kurie šįmet Lietuvo
je lankėsi visi pasako kad 
tarp Lietuvos skurdžių ir 
Amerikos skurdžių yra di
delis skirtumas: Lietuvos 
skurdžiai šiaip taip patys 
išgyvena, išsimaitina ir ne
sušąlą, o Amerikoje kas 
metai miestuose milijonais 
dolarių renkama aukų nu- 
skurėlių maitinimui, kitaip 
jie badu mirtų.

Lietuvoje esant, niekur 
niekas nepaprašė nei cento 
badaujantiems šelpti, ir ką 
prašo pinigų tai ramus uba
gai ir kartais pribėgę gat
viniai išdykę vaikai.

Ateiviai vyrai ir moterys Ohio 
valstijoje šiais metais turi progą 
balsuoti už ypatingai tinkamus Re- 
publikonus. Šie kandidatai per ei
lę metų turėjo bendrų reikalų su 
ateiviais ir pažysta jų gyvenimą.

Ohio valstijos balsavimai eina ant 
paskiro lakšto nuo valstybinių bal
savimo.

Daugybėj industrialių centrų Ohio 
valstyjoj yra tūkstančiai svetur gi
musių vyrų ir moterų, kurie pasi
rinko sau Ameriką gyvenimo vieta. 
Jie ne tik taupė ir prasimokino kal
bos, bet taipgi Įsigijo sau namus, 
priėmė Amerikos papročius ir pa
tapo piliečiais kad galėtų balsuoti.

Kaipo tokie, jie privalo dalyvau
ti išrinkime visų valdininkų ir iš jų 
turi teisę reikalauti kas pridera.

Myers Y. Cooper, Republikonų 
kaniddatas ant Ohio gubernatoriaus, 
yra plačiai apsipažinęs su svetur 
kimusiais vyrais ir moterimis gy
venančiais šioje šalyje. Gyvenda
mas Cincinnati mieste, kuris yra di
delis svetimšalių centras, Mr. Cooper 
turėjo progos susipažinti su jų rei
kalais. Jis yra Amerikos ūkio auk
lėtinis, kuris pradėjo gyvenimą iš 
pat žemumos, kaip ir daugelis at
eivių.

Mr. Cooper turi didelę paramą iš 
darbininkų organizacijų visoje val
stijoje.

Clevelande, Columbus, Youngs-

towne, Toledo ir kituose miestuose 
daugelis darbo organizacijų užgy- 
rė Cooper’o kandidatūrą.

Vienas iš Cooper’o ypatingų pri
žadų yra tai kaslink Palstijos In
dustrials Komisijos. Jis pasiry
žęs žiūrėti kad kiekvienas darbinin-, 
kas kuriam priklauso atlyginimas 
iš valstijos savo dalį gautų netruk
domai. Jis nekalba apie joki pa
keitimą Darbininkų Atlyginimo Ak
to, jeigu tik apie jo pastiprinimą, 
ir kuolabiausia žiūrės darbininkų 
reikalų visoje valstijoje.

John T. Brown, kandidatas ant 
leitenanto-gubernatoriaus ant Re
publikonų tikieto, yra kaip Ame
rikonai vadina “tikras farmeris”. 
Jisai pats dirba ukėje. Jis buvo 
nariu valstijos legislatures per aš
tuonis metus, ir yra sumanytojas 
Gazolino Taksų įstatymo, kuris kas 
metai duoda Ohio valstijos keliams 
po $25,000,000.

Kandidatu ant valstijos sekreto
riaus yra Clarence J. Brown, da
bartinis sekretorius. Jisai turi po 
savim penkis laikraščius, pirm iš
rinkimo sekretorium buvo valstijos 
leitenantu gubernatorium.

Kiti kandidatai kurie stovi ant 
Republikonų tikieto yra Joseph T. 
Tracy, kandidatas ant valstijos au
ditoriaus; Bert B. Buckley, kuris 
dabar yra valstijos iždininku ant 
iždininko; ir Gilbert Bettman, kuris 
kandidatuoja ant attorney general.

Ant apskiro, ne-politiško baloto, 
du Republikonai kandidatuoja į J 
Ohio Supreme Court. Jie yra Judge 
Robert H. Day iš Ravenna ir Judge 
F rank W. Geiger, iš Springfield, 
Ohio.

SKAITYTOJAMS I
l

Kurie negaunat “Dirvos” | 
pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktu kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy- 
kit savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.
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J Dr. E. A. BAILEY
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue
= Kampas East 55th Street
H Tel. Randolph 2300 Namuose: Cedar 1178

= Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose. 
= Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX- 
= Ray Įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- 
S rimai dykai.
= Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v.
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NAUJENYBĖ
ROŽĖ KAIPO PRANAŠAS

Gavom iš Europos di- 
del? nepaprastą Naujy- 
bS» k°ki°s savo gyveni- 
me nematėt. Nuostabi 

ypatinga! Tai yra Ro- 
žė-Barometras, kuri pa- 

I sikeičia j tris spalvas,
ružavą, mėlyną ir leli- 

—p javą, prieš kožną oro
V" zf keitimąsi. Ši ROŽĖ pa-

g-Jį, -1— sako su kožna snalva
oro permainą tikrai per 

24 valandas iškalno. ROŽĖ labai 
graži, gėliniam puode, niekad nenu
vysta ir buna gyva be laistymo. Mes 
prisiųsim šią Stebuklingą Rožę per 
paštą, gavę nuo jūsų 50c pinigais 
arba money orderiu. Mes nepri- 
imam štampų. Trys Rožės už $1.25. 
Agentams specialė nuolaida.

Variety Sales Company 
Dept. 853

1723 N. Kedzie Ave. Chicago, III.

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

© ROSEDALE ©| 
Dry Cleaning Col

Rand. 7906 T
f C. F. PETRAITIS, Prop, f
| 6702 Superior Ave., |
... . .♦. »♦. .4. ,4. .4. .4. .4. ,4. >4*V* .*♦**♦* *4* •**♦* .*’4*’. ♦ T

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

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

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

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

5

mą.

įsteigta 1879

Kuo Skelbimas 
Paremiamas?

'ŲAI teisingas klausimas kurį kiekviena 
* rūbų pirkėjas turi teisę klausti šiose 

dienose — ir svarstantis žmogus pažiūrės 
į praeities nuoveikius pirk negu pirks, nes 
jis žino kad neparemtas pasigyrimas yra 
prastas pamainas patyrimui, didelius iš
dirbinio galimybėms, ir milžiniškais tie
siog pinigais pirkimo šaltiniais kada at
eina gerų rūbų gaminimas žema kaina.

Mes išdirbame gerus rubus per pusę 
šimtmečio; susibudavojome reputaciją iš 
atsakomingos rūšies ir viršijančios verty
bės.

šiandien, su didžiausiu pasaulyje tiesiog 
iš dirbtuvės pardavimo kiekiu, ir musų ne
sulyginamomis išdirbinio įmonėmis, mes 
turime priežastį tikėti jog musų naujai 
pagaminti rudeniniai siutai ir ploščiai ką 
dabar gatavi pardavimui ne tik perstata 
didžiausią vertybę koki tik galima bent 
kur rasti už musų kainą — bet ir didžiau
sią jūsų mokamų pinigų vertę kokią tik 
kur galite šiandien gauti.

Jus pamatysit atvaizduota Richman’s 
Drapanose šį rudenį visą patyrimą, išga
les ir atsargumą kokis ineina j jų išdirbi-

EWsa

Plosciai
NJAU.IO stiliaus box ir 
1 Raglan modeliai viso
kiausių materijų ir spalvai 
kokias tik kur galima ras
ti — tvirti smulkiu ir storų 
suktų siūlų audimai kurie 
ilgai nešiojasi; dvigubai su
traukti ir apsaugoti nuo 
susitraukimo po lietaus — 
tikro Skinner satino pamu
šalais — atsargaus darbo, 
pasiūti musų pačių darbi
ninkų musų siuvyklose, ku
rie patys turi $6,000,000.00 
vertės akcijų šiame bizny
je — rasit visokiausių mie
tų kokios tik jums reika
lingos.

'i IS

Pasirinkimas 
Bile Siuto, 

Plaščiaus, arba 
Tuxedo Siuto 
Viena kaina 

$22.50

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
Dvi Milžiniškos Cleveland© Krautuvės

725 Euclid Ave. Prospect and Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare
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Geri). Spragilo Kelionė
po Lietuva

(Tąsa.)

PALANGA
Rugp. 7 d. — Saulei už

tekėjus, kelionėje iš Rygos 
'i Palangą, prie Mažeikių 
išvažiavom iš Latvijos, po 
to vėl įvažiavom Į Latviją, 
ir tik po Skuodu išlindom Į 
Lietuvą. Mat, kai Vokie
čiai nutiesė tą galą gelžke-

ni ir sunku net paeiti iki 
Įpranti. Bet arčiau kopų 
jau randam lentini taką, 
kuris vasarą sudedamas, o 
žiemai išimamas.

Kaip visur išsykio taip ir 
i pajūrį einant, pasirodė 
taip toli, o tas noras matyt 
jurą ir smiltyną dar labiau 
kelią pailgino.

Išeinam pagaliau į paju

atvažiavom mažiausia po - 
rai savaičių ir bus laiko vis
ką pamatyt.

Atsikėlus pietums, pati
rtam šitokią Palangos sve
čiams tvarką:

Pusryčiai tarp 9 ir 11 ry-
to.

Pietus — 2—3 vai.
Arbata — 5—6 vai.
Vakarienė — 8—9 vai.
Po pusryčių iki 2 valan

dai visi eina maudytis — 
moterys į moteriškas ko
pas į šiaurę nuo tilto; vyrai 
į vyriškas kopas pusiauke- 
lyje link Birutės kalno. O 
dar yra ir bendros maudy
nės kuriose turbut turi bu-

lio iki Liepojaus kelio, jie 
nemanė kad jis kada Lie
tuvai bus reikalingas pa
skirai, ir dabar į Palangą 
ir Klaipėdą važiuojant vis 
reikia pervažiuoti per kam
puką Latvijos. Kada bus 
nutiestas gelžkelis per Tel
šius linkui Kretingos tada 
to kampo nereiks siekti ke
leiviams iš Kauno kurie 
važiuos per Šiaulius ir ne
turės reikalo važiuot per 
Mažeikius.

Apie Skuodą matėm gra
žius laukus, vasarojas gra
žus, linai kaip kur ir labai 
puikus.

Apie 7 vai. ryto atsidu
riame Kretingoje, stotyje 
ties Palanga, kur visi po
nai, ponios ir panelės išlipa 
ir važiuoja į Palangą, o 
traukinis tik su keletu kup- 
čių važiuoja Klaipėdon.

Išlipus iš traukinio, tuoj 
apspinta automobilistai ir 
autobusistąi ir kalbina sės
ti į jų vežimą, nuveš į Pa
langą. Automobiliai imą 
rodos po 15 litų, o autobu
sai po 3 litus. Didelis skir
tumas, ir jeigu nenori pa
sirodyt Amerikonu su daug 
dolarių, sėdi Į autobusą ir 
kai nuvažiuoji į Palangą, 
pasižiūri kad tau atliko už 
tave ir šonkaulį po $1.20, 
arba $2.40. Tai pavyzdis 
kaip Lietuvoj gali lengvai 
išmėtyt pinigus ir kaip ga
li pigiai pragyvent.

Čia autobusus valdo Žy
dai, bet jie laiko Lietuvius 
šoferius kad Lietuviai ne
boikotuotų jų. Beveik vi
soj Lietuvoj autobusus val
do Žydai, o jei kuriame ke
lyje turi ir Lietuvis tai Žy
dai varo baisiausias kon
kurencijas Lietuvį išvaryt 
iš biznio.

Apie 8 valandą ryto jau 
ir Palangoj. Ir kaip ir vi
sose naujose vietose, susto
ji ir dairaisi ir nežinai kur 
pasidėt. Bet ilgai netrun
ka, tuoj ateina vilų lakstes- 
nės šeimininkės ir kviečia 
pas save. Na ir aprūpintas 
vieta ir valgiu.

Ir čia nebrangiai lupa — 
nuo $1 iki $1.50 į dieną su

rį, einam tiesiog ant tilto, 
ir tiltas pasirodė toks ilgas 
jog tik į kelintą dieną da- 
ėjom iki pat galo. Visai ne
sinori išsyk eiti iki pat jo 
galo, todėl iki pusės daėję 
gryžom.

Nuo tilto pradžios jau Į 
tolį matosi jura, tyra, be 
jokio laivelio, be jokio ga
balėlio žemės. Pietų linkui 
matyt juodas pušimis ap
augęs pakilimas — tai Bi- 
futos Kalnas, bet jis gana 
toli kad išsyk neėmė noras 
tenai eiti. Šiaurės pusėje 
matosi irgi tyras lygus pa
kraštys, kiek toliau nuo pa
vandenio matosi Švedų ka
pų kalnas, arba Naglio kal
nas, ir rodos tas kalnas tu
ri dar kitą vardą. Ant jo 
auga septynios paskiros pu
šaitės. Apie tą kalną bus 
toliau plačiau aprašytą.

Kadangi per naktį ‘veik 
nemigę važiavom, norėjosi 
snausti, bet nesinori eiti iš 
pajūrio, užlipom toliau už 
kopų ant gražaus smiltyno 
prieš saulę atsigulėm pasil
sėti. Pirmą sykį savo gy
venime tokią puikią smėli 
radau kad mielai sėdau ir 
guliau jame visai nebijoda
mas suteršti savo rūbų.

Kaip tos maudynės pa
skirstyta, kur moteriškos, 
kur bendros ir kur vyriškos 
jau buvo aprašyta pora nu
merių atgal “Gerb. Spra
gilas su Šonkauliu Palan
goj”.

Atsiguliau ir užmigau. 
Miegu ir sapnuoju. Rodos 
matau Birutę vaikščiojant 
po tą patį smiltyną kur ji 
pusšešto šimto metų atgal 
vaikščiojo ir gal maudėsi. 
Išbundu už kokios valan
dos, šiuriu dvi riebios Bi
rutės rengiasi ir tuoj eis i 
vandenį. Bet nespėjau ap
sidairyt daugiau kaip tuoj 
atėjo policijantas ir sako: 
“Atsiprašau, ponai, čia yra 
moterų nusirengimo kopos, 
prašau išeiti.... ” Tai bu
vo pirmas prasižengimas 
prieš Palangos įstatymus, 
kurių yra didelė daugybė ir 
jie nelabai patiktų tiems 
kurie valdžių nepripažysta.

ti kokia nors bendra lytis, 
nes ir ten pilna .žmonių. 
Taip, į bendras sueina tokie 
ir tokios kurie nori pasi- 
flirtuoti, ne tiek pasimau
dyti. Čia, žinoma, dėvi rei
kalingus kostiumus arba 
“heiting siutus”, kaip mes 
Amerikoj sakom.

Šiose maudynėse apsiren
gia ir nusirengia sykiu vy
rai ir moterys.

Po pietų visi eina į pu
šyną, kur groja kariškas 
orkestras. Taipgi vaikš
čioja sau arba romansuoja 
jei turi su kuo. Jeigu bu
na lietinga, orkestras gro
ja pas Kurhauzą.

Bet nenuliuskit, yra kur 
pasidėt ir po vakarienės.

Apie 10 valandą vakaro 
prasideda baliai ir koncer
tai keliose vietose, gražiau
sia žinoma yra Kurhauze, 
nes ten salė puiki ir viskas 
gražiai įrengta.

12 valandą nakties rei
kia gryžti į namus, nes pa
sibaigia viskas. Tokios yra 
taisyklės. 1 valandą nak
ties užgęsta gatvėse žibu
riai ir pasidaro tamsu.

Musų vila radosi skėrsai' 
gatvės nuo Prezidento vilos 
ir vis pro šalį eidami maty- 
davom prie vartų preziden
to sargybą, raudonkel- 
nius kareivėlius. Prie to, 
dar aplink, prezidento dar
žą vaikšto ginkluotas poli
cijantas. Jie nieko neuž
kabina ir jų niekas neužka
bina ir visada ten ramu.

Net vėliausia naktį, ka
da gatvėse žiburiai užge
sinti, gali pareiti pro prezi
dento vilą ir tau niekas nei 
žodelio. Tas reiškia kad 
Smetona nieko nesibaido ir 
jam niekas blogo nevelina.

Su kuo gyvenom
“Su kuo sutapsi ir pats 

tokiu tapsi”. Taigi jeigu 
jums rupi žinoti kas Palan
goj lankosi, pasakysiu.

Ateina pietų laikas, susė
dam visi prie, stalo, ir ma
tom daug akių, daug nosių 
ir ausų. Niekam; ant kak
tos neparašyta kas kuo, ir 
tik kai perstato sužinai.

ko žmoną. ♦
Ir tai nereikia giliukio į 

tokią vietą patekti: Palan
goj kur eisi visur tokius 
žmones rasi.

Ale paskui kai jie sužino
jo kad su jais apsigyveno 
gerb. Spragilas su šonkau
liu ir gerb. Redaktorius su 
savo šonkauliu, visi sakė: 
“Kodėl mes nežinojom, bū
tume su gėlėmis sutikę...”

Tarp tokių ponų patekus 
Amerikiečiui labai sunku ir 
kurie nemoka apsiėjimo pa
sijunta kad jų dolariai nie
ko negiliuoja....

Tai rodos viskas apie Pa
langą aprašyta. Visa kita 
tvarka ta pati: pusryčiai, 
maudynės; pietus; pasivai-

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotu ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant aptro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 Į 24 valan
das laiko, Įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei- 

) kalais' prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST. !

Rand. 6729. J

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son 
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
i šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.
i CHAS. STONIS

Itehissg
QuicMy Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Zcmo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief.. Itching often disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 6Oc, $1.00.

zeirio
FOR SKIN IRRITATIONS

&Wade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S‘.^A

kščiojimas; arbata; vaka-1 Spragilas rado ir ten žin- 
rienė; balius. Ir tas pats geidumo ir daug ko svar- 
diena į dieną. Bet gerb. I baus ir papasakos ką veikė

ten per tris savaites ir dar 
nenorėjo išyažiuot.

(Bus daugiau)

Komet Moteris Išteka

Į^UOMET moteris išteka ji patam
pa pirkėja ir šeimynos finansų su- 

žiurėtoja. Su mažai patyrimo arba 
visai be ji bando išrišti pinigų klausi
mą, kas yra didžiausiu klausimu ve
dusiųjų gyvenime.

Šis bankas turi išlavintą moterį ku
rios visas laikas pašvęstas pagelbėji
mui žmonėms sutvarkyti namų fi
nansus geresniais pamatais ir kaip tą 
išlaikyti. Šis patarnavimas ypač la
bai naudingas jaunavedžiams.

Jus esat kviečiamos ateiti su savo na
mų finansų klausimas ir kreipkitės Į 
musų Namų Ekonomikos skyrių.

incorporated. i84d

in the Citvj cf Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

BALSUOKIT UŽ

Ant Gubernatoriaus

kambariu ir valgiu. j Bet nežiūrint tokios įstaty- 
Apsistojom viloj vadina-į mų daugybės, nei mes nei 

moj “Meilutė”, Basanavi- niekas kitas, daugiau ne- 
čiaus prospekte, kuris iš- prasižengėm, nes palengva 
veda tiesiog į tiltą nueinan- išmoksti, o kiti suvažiuoja
tį į juras, ir ten jau randi 
maudynes.

Niekad savo amžyje ne
buvau Palangoj, nemačiau 
to išgarbinto pajūrio, to 
puikaus smėlio, todėl vos 
spėjom papusryčiaut, vadi
nu šonkaulį į pajūrį, gaut 
pirmą vaizdą ir pirmą įspū
dį. Einant iš vilos, jau pra
sideda smiltynai, kurie ar-, 
čiau pajūrio pasidaro giles-

jau žinantieji tuos įstaty
mus.

Tik man parupo žinot ar 
tas policijantas nepražen
gė įstatymus pamatydamas 
mus toli už kopų.... Ko 
jis ten ėjo jeigu ten yra 
moterų nusirengimo vieta?

Svečių tvarka
Tada parėjom į vilą ir 

ėjom gulti, nes į Palangą

Pirmiausia, buvo Taura
gės komendantas pulk. Sta- 
pulionis; paskui, dar vienas 
pulkininkas, vienas kapito
nas, vienas leitenantas, to-
liau atvažiavo ir generolas 
Žukauskas (apie jį bus to-
liau daugiau aprašyta). O 
ir be panelių neapsieisi 
buvo viena panelė mirusio 
Vilniaus vyskupo Matule
vičiaus brolio duktė; viena 
poetė iš Kaupo universite
to; viena valdiškos įstaigos 
tarnautoja iš Kauno; vie
na poni, įpręzi.dentp garbe: 
sargybos gusarų viršinin

ood

<■ KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

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.

Myers Y. Cooper, Republikonų kandidatas ant
Gubernatoriaus, sako:

“Daugybėje didelių industrially centrų Ohio 
valstijoje yra tūkstančiai svetimgimių vyrų ir 
moterų kurie pripažino Ameriką, už savo laimės 
ir lygių teisių šalį. Dideliu atsidavimu ir tau
pumu jie ne tik išmoko Amerikos kalbą, bet 
įsigijo Amerikoje namus, priėmė Amerikos pa
pročius ir pasidarė piliečiais.

“Tie vyrai ir moteris tapo dideliu kreditu 
Ohio pilietybei. Jie yra, ir verti būti, dalimi 
musų valdžios ir biznio įstaigų. Kaipo reika- 
IJinga dalis musų viešo gyvenimo jie užsitarnau
ja pripažinimo iš valstijos valdžios ir širdingo 
padrąsinimo jos įvairių departamentų kad duo
tų Amerikai viską geriausio.”

Balsuokit už JĮ ant Gubernatoriaus
Myers Y. Cooper, ilgus laikus samdydamas 

darbininkus prie savęs, tapo darbininkų draugu. 
Jį remia Cleveland Federation of Labor ir daug 
kitų darbo organizacijų.

Balsuojant už Cooper ant Gubernatoriaus pa
dėkit kryžiuką rate viržyje antro kolumno Val
stijos (State) Baloto kuris yra paskirai nuo 
Prezidento Tikieto.

Balsuokit Antradieni, Lapk. 6, už

HOOVER ANT PREZIDENTO I
COOPER ant GUBERNATORIAUS I

■ į SUV. VALSTIJŲ SEN AT A 
SIMEON D. FESS 

(Ilgam Terminui)

THEODORE E. BURTON
(Trumpam Terminui)

LEITENANTU GUBERNATORIUM
JOHN T. BROWN

VALSTIJOS SEKRETORIUM
CLARENCE J. BROWN

IR
ATTORNEY GENERAL

GILBERT BETTMAN
STATE AUDITOR

JOSEPH T. TRACY
STATE TREASURER

BERT B. BUCKLEY
SUPREME COURT JUDGE 

(Rinksis du, paskiras teisėju lapas)
ROBERT H. DAY ir
FRANK W. GEIGER

Republican Campaign Committee, Harry D. Silver. Chairman, Neil House, Columbus, O



Kas Girdėt Clevelande-ApieJinkese
J

6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 į 
--- --------------~^= ~ T2£~Z~22^Įl---------

DR. VITKUS PERSIŠOVĖ
KOJĄ

Dr. J. T. Vitkus su kitais 
medžioklės mėgėjais sek
madienį išvažiavo į St. Ma
rys, Ohio, ežerus ančių šau
dyt Antradienį jam pasi-j Lankėsi viešnia. Pereitą 
taikė nelaimė eidamas i savakp atvyko į Clevelan- 
su šautuvu rankoje uzkhu-Į da Chicagietė veikėja, p-lė 
vo už ko nors ir griūvant Į l. žįlvičiutė, kuri gryžo iš 
šautuvas iššovė ir perso ve j Lietuvos ir pakeliui susto- . .
jam koją. Tenai jam buvoję pas savo pažystamus. Ji l)in§ k4 tie balsuotojai pa- 
suteikta pirma pagalba, o > apiejdo Clevelandą pirma- ° ’’
paskiau parvežtas į Sv. Jo- i dįenj0 vakare. Ji jau an
no hg’omnę Clevelande, kur!įru kartu j pora metų Lie- 
savo ligonius siųsdavo. _ Jo I tuvoj lankosi ir žada vėl ki- 
draugai daktarai stengiasi; Įa vasara važiuoti, 
išgelbėti koją kad neprisi-j 
eitų nupjauti.

Tai matot kaip nelaimės 
pasitaiko: daktaras išvaži
nėjo visą Lietuvą per kelis 
mėnesius ir sveikas sugry- 
žo, o namie negalėjo apsi
saugo!.

žada atvykti pastatyti čia 
savo eksploduojančią kome- 

vardu 
1 (ar

diją su dainomis, 
“Muzikos Gademija” 
Akademija)....

Lankėsi viešnia.

Didelė registracija. Cu
yahoga apskrityje ir Cle
velande šiems rinkimams 
užsiregistravo daugiau ne
gu kitados kada: Clevelan
de 267,548 ypatos; toliau iš 
miesto apskrityje įsirašė 
91,915 ypatos. Viso užsi
registravo 359,563 balsuo
tojai.

Politikieriai labai susiru-

Pasekmingas ‘Margučio’ 
koncertas. Clevelando Lie-

Victor rekordų krautuvė. 
C. A. Thorsberg atidarė 
muzikalių dalyki] krautuvę 
ant 1426 Addison rd., ku
rioje parsiduoda Lietuviški 
Victor rekordai, Victrolos, 
radio ir tam panašus daly
kai.

darys. Beveik 100,000 dau
giau užsiregistravo' negu 
1924 metais kada buvo pre
zidento rinkimai.

Clevelandui išlaidos regi
stracijos pravedimui šįmet 
atsiėjo po 30 centų nuo gal
vos, arba pigiau negu ki
tiems miestams. New Yor
ke kiekvienas balsuotojas 
kainuoja $1.25.

CIevelandas Stengiasi Išsibūdavo! Milžinišką
Sporto ir Visokių Iškilmių Stadioną Paežeryj

pabudavoti. si base ball lošimai, futbolo rung- 
stadioną, kuriam | tynęs, istoriški apvaikščiojimai, val- 

ybiniai karnavalai, mokyklų paki
li, vasarinės operos, cirkai, paro- 
)s, kumštynės ir daug visko kito. 
Tai butų visų miesto gyventojų

e sumanyta 
sporto

Lankėsi “Dirvoje” Liud- tuviai parode vėl jog myli vik Vakik . b . 
lrzMViiAnr7lI-n3»l11 \/ H n <1 n'<) 111 H»

gyvena Detroite, pasirodyt 
kad jis dar gyvas, ir sakė 
kad visokie pletkininkai ir 

I išmislų skleidėjai turi apsi- 
j saugoti tokiais pasielgimais 
I su kitais. Jis čia viešėjo 
pas savo broli šeštadienį ir 
sekmadienį ir žadėjo pasi
matyt su tais kurie net jo 
laidotuvėse “dalyvavo”...

Jaunuolių balius. Atei
nančio trečiadienio vakare, 
Spalių 31 d. (Halowee’n ar
ba Dvasių naktį) SLA. 339

DIDELĖS IMTYNĖS AU
DITORIJOJ

Komaras su Ondrach; da
lyvaus garsus Graikas 

Jim Londos
Penktadienio vakare, 26

kompozitorių Vanagaitį ir 
jo draugus, J. Olšauską ir 
M. Yozavitą. Pereitą penk
tadienį, nors šiokis vaka
ras buvo, suėjo jų paklau-l 
syti pilna salė ir kai išsi
baigė programas visi buvo 
patenkinti, išskyrus keletą, 
kurie pasigedo keleto rim
tesnių dainų jų programe. 
Sako, turint Olšauską su 
savim Vanagaitis galėjo ir į 
operos šmotelių padainuot. |

Bet ko pykti — iškalno 
“Dirvoj” buvo pranešta kad 
publika nesitikėtų iš Vana
gaičio nieko rimto....

■Vanagaitis buvo pasiren
gęs į klauną dvienj.,permai
nom, ir tas pridavė1 scenai 
įvairumo.

Algirdas Šukys, jaunas 
vietinis smuikininkas, dasi- 
dėjo program o paįvairini
mui su pora klasiškų muzi
kos šmotelių. Jam akom
panavo M. Yozavitas.

Vakare užrašyta apie 40 
“Margučio” prenumeratų. 
Tai yra Vanagaičio reda
guojamas laikraštis.

Ta pat naktį Vanagaitis 
ir Yozavitas išvažiavo į 
New Yorko valstiją, o Ol
šauskas sekančią dieną į 
Chicagą.

Kiek tenka girdėti, tuoj 
po naujų metų Vanagaitis

Rastas ežere. Erie ežere 
ties E. 192 gatve rastas be
veik visai nupjauta galva 
žmogus. Spėjama kad jis 
buvo nužudytas ir ten įme
stas.

CIevelandas stovi ketvir- 
'as eilėje automobilių ne
laimėse mirtimis iš 77 di
desnių miestų šioje šalyje.

Per mėnesi iki Spalių 6 
d. New Yorke užmušta 90, 
Chicagoj 66, Detroite 28, o 
Clevelande 24, po tiek tu
rėjo ir daugelis kitų mies
tų.

Tuose 77 miestuose per 
čia minimas keturias savai
tes viso užmušta 622 ypa- 
tos; pernai gi tuo pat laiku 
užmušta 662 ypatos.

Per metą laiko iki Spalių 
6 d. tuose miestuose viso 
užmušta 7,289, o 1927 m. 
užmušta 6,975 ypatos.

C. A. THORSBERG
Orthophoniškos Victrolos 

Rekordai — Crosley Radio 
Laivakorčių Agentūra

SVARBI PASKAITA 
per Radio WHK

Sekmadienį Spalių 28 d. 
11:45 v. ryte

Meldžiame užsistatyt savo Ra
dio ant WHK 11:45 ryte, o ku
rie neturit radio galite ateiti i 
salę 11:30 v., 7017& Superior 
avė., ten bus įrengtas radio.

Kviečia ir rengia T. B. S. S.

Victor Lietuviški Rekordai
Orthophonic Rekordai, 10 colių, 75c 

81443—Mainerių Polka 
” Lakrinštgos Polka 

(Mahanojaus Lietuviška Orkestrą) 
81442—Marytė

' ” Skrendam kaip paukščiai
(Stasys Pilka) 

81482—Rūtų Dadželis 
” Kaip Mane Vežė iš 

(Namieka-Drazdauskas) 

Kreipkitės pas mus. 
1426 Addison Rd.

namų
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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 piety 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieny.

TELEPHONES:
Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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jaunuolių kuopa rengia di- Spalių> nauj0J- miesto a’udi_

sijuosę ir bendrai 
nija taip varoma 
visus kitus vietos ___ _ ______  .
mus. Norima panti bondsų paskolą | -t,n 
sumoje $2,500,000 to 
davojimui.

Jeigu stadionas butų nubalsuota! ± 
Lapkričio G d. bals ivimuose, jisai ' ’f 
bus budavojamas prie ežero už nau-; r 
jų Teismo Rūmų. Susėdimui vietų Į Į: 
butų del 85,000 

Tame

stadiono kampa- ' 
kad ji užtemdo I 
politikos klausi-!

stadiono bu-

atsibūti vi

delį kaukių balių su dova
nomis už gražiausius kos
tiumus. Jaunimas ir senie
ji kurie norite jaustis jau
nais ir linksmai pavakaro
ti dalyvaukite. Bus Lietu
vių salėje. Pradžia 7,30.

Užmuštas. Antradienio 
vakare ant Pennsylvania 
gelžkelio bėgių prie E. 17 
st. rasta suvažinėtas neži
nomas žmogus, prie kurio 
rasta popierėlis su vardu 
“Al Walnasti”.

šeštadieni ir sekmadienį 
Ohio valstijoj automobilių 
nelaimėse užmušta 
nios ypatos.

septy-

Cleve-
suva-

Mokytojų seimas, 
landė ši penktadieni 
žiuos 15,000 šiaurrytinės O- 
hio dalies mokytojos. Lai
kys savo posėdžius miesto 
auditorijoj.

Jonas Katkus prašo pa
ramos aukomis arba mažo
mis paskolomis pagelbėji
mui jam atsidaryti krautu
vėlę, iš kurios pasitiki ga
lėtų pragyvenimą daryti. 
Jis liko be abiejų kojų ir 
negali kitokio užsiėmimo 
rasti.

Jo manymu, krautuvėlėje 
pardavinėtų ir užrašinėtų 
laikraščius, užlaikytų kny
gynėlį, prie to turėtų min
kštų išsigėrimų.

Jo antrašas: 1060 
street. .

E. 79

Pribu- 
Lietu- 

burelis

Balučio laiškas.
vus Amerikon kaipo 
vos pasiuntiniui,' 
Clevelandi'ečių telegramų ji 
pasveikino. P. Balutis at
rašė laišką dėkodamas savo 
draugams už sveikinimą.

KAS TURI PARDUOTI
Fordą arba Chevrolet Coupe 
pilnai įrengtą žieminiam sezo
nui, atvežkit po nr. 6733 .Bay
liss avė. A. M. Smigel, 

Florida 3805-R.

Kambariai su valgiu
Kas iš pavienių vyrų arba mer

ginų nori turėti kambarį su valgiu 
Lietuvių šeimynoje kreipkitės čia. 
Yra vieta del dviejų. Kaina priei
nama. 1415 E. 61 ST. (viršuje).

PARSIDUODA
Parsiduoda grosernė ir mėsinė, 

daro cash biznį, $500 ineigų kas sa
vaitė, gražus kambariai greta, pi- 
cri renda. Parsiduot pigiai arba ga
lima mainyti ant namo. Nepraleis
kit progos. Matykit Notarą Zi- 
merman, 10711 Superior avė. Te
lefonas Florida 2214 J.

PARSIDUODA PEČIUS
Geras gazo ir anglies pečius,- vi

sai kaip naujas, parsiduoda tik už 
$50. Kreipkitės 7540 Star Avenue.

Phone 2778 K.

savastis, kurioje už prieinamas kai
nas visi galėtų patogiai matyti vi
sokius sporto ir dailos dalykus.

Balsuokite už 
budavojimui paskolos, nes tas ne
apsunkins jus taksais, kadangi pats 
stadionas, tik 
Šimo pelnys 
kur dar kiti

Balsavimai 
na prie visų

išleidimų stadiono 
paskolos, nes

iš vieno base ball lo- 
pusę visų išlaidų, o 
visokie parengimai.
bus Lapkričio 6 die- 
kitų balsavimų.

torijos salėj, tik ką užbaig
toj budavoti, Charley Ma
rotta surengė pirmas šio 
sezono nepaprastas imty
nes, kuriose dalyvaus trys 
žymus Amerikoje imtikai: 
Juozas Komaras su Bohe
mų čampionu George On-

Apie Vinčos Atvykimą 
Amerikon

Atėjo daugiau žinių iš 
Kauno apie Juozo Vinčos, j ; 
Lietuvos kumštininko čam-i į

ATEINA - LAIKAS SIUSTI KALĖDŲ 
DOVANAS — sako Kalėdų Diedukas.

piono, pasiryžimą atvykti 
Amerikon.

Paskaitykit “Dirvos” ko
respondento Argus laišką, 
kuris prasideda ant 1-mo 
puslapio ir baigiasi ant 2- 
ro. Apie Vincą rasite ant 
2-ro puslapio.

— 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.

3

A LEDOS netruks ateiti — taigi dabar lai- .
kas rūpintis apie pasiuntimą saviškiams jgj 

l eisto keleto Dolarių Dovanų. Pinigų Lie- gj 
tuvoje šįmet kaip kuriose dalyse ypač labai Jį 
reikės. Pašaras prastas, gyvuliai menku- Įg 
čiai, javai neužderėjo, vasarojaus visai nėra. J 
Reiks jūsiškiams išsimokėti ir algas ir mokes- ■ 
čius ir dar sėklą pirkti, o kurie jau pirko pa- jE 
siėmė ją ant' skolos. .

Per daug metų “Dirvos” Agentūra tei- ■ 
singai ir greitai patarnavo pesiuntime pinigų Įj 
i Lietuvą, ir dabar yra gatava pasitarnauti, |J 
ypatiškai užvedus tamprius ryšius su Lietu- ||j 
vos bankais. Per “Dirvą” siunčiant, visa- |j 
dos pinigai išmokami artimame pašte ir pil- L 
na suma kiek esti siunčiama.

drach; Jim Londos, garsus 
Graikas, su smarkiu Vo
kiečiu, Hans Bauer.

Bus ir trečia pora gerų 
ristikų.

Komaras susikibs su Bo
hemų paskutinėje poroje ir 
jiedu bus žymiausi šio va
karo imtikai.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania. 1481

6907 Superior Ave. 
naujoj vietoj

Lietuviška Agentūra
Pirkimo ir pardavimo namų, 

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

Ben Rakauskas
6712 Wade Park Ave.

Cleveland, Ohio.
Telef. Pennsylvania 1481

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

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

Prospect 2420

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

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Olfo

Kreipkitės ypatiškai, arba siųskit savo 
dovanas laiškais money orderiais, sekančiu 
antrašu:

“DIRVA”
S820 Superior Ave. Cleveland, O.

(“Dirvos” Agentūroje taipgi padaroma visi J

žemių ir namų pardavimo ir pirkimo 
popieriai.)

A. S. BARTKŲ^ s V 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas T♦ 

Fotografas ?
FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES t 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. 1

• Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukt) T 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- X 
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi- £ 

no paprastai traukiamų fotografijų. £ 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. X 

. Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa-
/ >A\ ' iii T' llM W f darome puikius rėmus visokiems paveiks-£ 

X // W \ I-v1)' L'Ui’J \ k lams ’r padidiname arba sumažiname f o- 
%• . rj * \ j tografijas visokių kitų traukimų.
į 1197 E- 79th St. Cleveland j
X U / “Studija su dviem parodos langais” X
f v — Telefonas Randolph 3535 — £




