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IR DARBININKŲ ŽINIOS

DIDELIS PASIRYŽI
MAS DALYVAUTI 

RINKIMUOSE

Washington. — Keturias- 
dešimts trys milijonai vyrų 
ir moterų užsiregistravo 

Tai yra didžiau-

■ nas, vėliau Šaulių Sąjungos 
pirmininkas VI. Putvinskis 
gu p. Blaveščiunu ir netru
kus Sąjungos viršininkas, 
maj. Kalmantas. Susirė-

raiteliai. mimas įvyko anapus Gar- 
Šaulių upas liavos. Po “'kautynių” bu- 

Tokių vo paradas. Garliavoj bu-
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Vakarinėse valstijose ant 
nekuriu gelžkelių eina ne
susipratimai tarp darbi
ninkų ir kompanijų, ir jų 
kivirčius už algas tyrinėja | balsuoti, 
specialė taryba, Prezidento j sias skaičius kiek kada bu-
Coolidge paskirta. Darbi
ninkų tam tikros dalys rei
kalauja algų pakėlimo, ko 
kompanijos nenori sutikti. 
Išvengimui streiko, paskir
ta valdiška taryba, kas da
roma visuose atsitikimuose 
ant gelžkelių.

vo šios šalies istorijoje. To- 
kis skaičius piliečių išstoja 
Lapkričio 6 dieną kovon už 
savo kandidatus.

Šįmet užsiregistravo net 
14,000,000 daugiau negu 
1924 metų rinkimais.

Vienok iš visų užsiregis
travusių apie 15 nuošimtis

SUSEKTAS ŽMOGŽUDIS 
IŠ 8 METŲ ATGAL

San Francisco, Cal. — Po 
beveik aštuonių metų, čio
nai susektas Italas žmogžu- 
dis, Dominick Lonardo, ku
ris su keletu kitų Clevelan- 
de 1920 metais nužudė du 
dirbtuvės pinigų vežėjus. 
Kiti dalyviai tapo sugaudy
ti tai Clevelande tai Itali
joje. Bet Lonardo čia apsi
gyveno, su kitų Italų pagal
ba gerai įsigyveno, paliko 
turtingas biznierius, ir už 
tai per ilgą laiką, kuomet 
buvo nužvelgtas, nebuvo 
judinamas. Jis buvo vedęs,

Ves elektra ant gelžkelio. apsiieis ir nebalsuos, bet ’^gyveno po kita pavarde ir 
Pennsylvania gelžkelio Ii- tą atskaičius šįmet bus apie,tu11 $35,000 veites namus.

"......................    ' ’ • ' Dabar bus pargabentas į
Clevelandą teismui.

Ves elektra ant gelžkelio. 
r / ' ................ (
nija ruošiasi elektrifikuoti 6,500,000 balsuotojų dau 
savo kelius nuo New Yor- 
ko iki Wilmington, Del., 
viso 325 mylių. Tam tiks
lui bus išleista $100,000,000 
ir darbas prasidės ateinan
tį metą. Elektra pakeis ga
rinius lokomotivus.

giau.

Chase Brass Co. iš Wa
terbury, Conn., pasirinko 
Clevelandą statymui savo 
vidur-vakarių valstijų dirb
tuvės. kur bus išdirbama 
visokiausi misinginiai ir va
riniai dalykai. Dirbtuvės 
Įrengimui paskirta dvylika 
milijonų dolarių.

Nušovė kaimyną. Hones
dale, Pa. — Čia kivirčijosi 
du ūkininkai kaimynai už 
savo ūkių rubežius. Kada 
kaimynas ūkininkas, 36 me
tų amžiaus, pasiryžo nu
griauti tvartą kuris sakė 
stovi ant jo žemės, kaimy
nė, 55 metų amžiaus, išsi
nešus šautuvą tą vyrą nu
šovė.

EVOLIUCIJOS KLAU
SIMAS VĖL KĮLA

Arkansas valstija turi sa
vo žmogų, Robinsoną, kan- 

universiteto studentai, po,didatu Į Suv. Valstijų pre- 
19 metų amžiaus, susekti ir ridentus Demokratų parti- 
prisipažino nužudyme dvie- j°Je- Vienok toje valstijo

je iškelta evoliucijos moki
nimo klausimas, kuris turės 
būti išspręstas šiais balsa
vimais, todėl tenai didelis 
sujudimas eina del evoliu
cijos ir prezidento rinkimai 
stovi užpakalyje. Visa tos 
valstijos dvasiškija nepa
prastai užsidegus agituoja 
kad žmonės balsuotų už už
draudimą evoliucijos moki
nimo toje valstijoje.

VĖL STUDENTAI ŽMOG
ŽUDŽIAI

Atlanta, Ga. — Du tur
tuolių vaikai, Oglethorpe

'jų krautuvninkų. Tą pa
tyrę jų tėvai paėmė geriau
sius gynėjus ir pasiryžę iš
dėti milijoną dolarių kad 
tik išsukus vaikus iš baus
mės.

Trys metai atgal vienas 
toks atsitikimas buvo Chi- 
cagoj, ten du milijonierių 
studentai nužudė vaiką.

St. Louis, Mo. — Neilgai 
tegavo džiaugtis savo ve
dusiu gyvenimu, tūlas vy
ras tapo savo brolio nušau
tas už tai kad jis, girtas 
būdamas, mušė savo pačią 
kurią pora dienų kaip vedė, 
ir apstumdė savo motiną.

UŽSIMOKĖJO IR 
APALPTI

Waycross, Ga. — Čionai 
vienas spaustuvės darbinin
kas gavo žinią kad jam mi
ręs giminietis paliko $250,- 
000. Iš džiaugsmo jis net 
apalpo.

DIDELI SVEČIAI 
AMERIKOJE

Šią vasarą Su v. Valsti
jose viešėjo pusė tuzino žy-

ALFRED E. SMITH 

y^NTRADIENI, Lapkričio taip ir Demokratam
6 dieną, įvyksta Prezi- daryti pelnus, prekes siųs- 

dento rinkimai. Visi pilie-j ti į kitas šalis kiek tik gali 
čiai kurie registravosi ka-'užimti rinkas. P“’ 
da buvo nuskirta tam die
nos pereitą mėnesį, turi tei
sę balsuoti.

Daugelyj 
stų prie to 
kimai, bet 
valstybiniai 
zidento rinkimai.

Pereitame “Dirvos” nu
meryje 'buvo pažymėta jog 
yra šeši kandidatai į Pre
zidento vietą. Bet keturi 
jų nieko nereiškia, visą su
kuri apie save sukėlę Re
publikonų kandidatas Hoo
ver ir Demokratų kandida
tas Smith.

Vieno kito numestas bal
sas už komunistų ar socia
listų kandidatus numestu __ o ... ...... .. o„
ir liks. Komunistai neduo-1 mina ir Amerika, ir Vokie- Įeit, 
da žmonėms i
kius kandidatus kaip tik jos randa greičiau rinkąjmyn ir 
save Rusijos rojuje, ko jie tose šalyse kur pinigai ma-'kams kelią, 
lenda prie laisvę pažystam ži.
čių žmonių?

Socialistai ir prohibicio-1 sugadys.

S rupi

Bėda jeigu 
j fabrikantai neranda rin- 
i kos , savo prekėms padėti. 
! Kiek fabrikai gali paga- 

valstijų ir mie-1 minti patys Amerikos gy- 
bus ir savi rin- ventojai nespėja sunaudoti, 
svarbiausia tai' 
rinkimai, Pre-1

Demokratų partijos pro
grams iš seniau būdavo su
mažinimas muitų ant neku
riu įvežamų dalykų. Tuo 
pasinaudodami kiti skelbia 
buk viską Demokratai leis 
dykai iš kitur įvežti ir čia 
darbininkai neturės darbo.

Bet tas išsiaiškina ir ši
taip: iš kitur jvežus pigiai 
nekurtais žalias medegas ir 
čia išdirbus, galima prekes

Šovė j Lenkų konsulą. 
Pragoj, Čekoslovakijoj, tū
las Ukrainietis norėjo nu
šauti Lenkų konsulą, bet 
nenušovė. Liko suimtas.

“GRAFAS” GRYŽO
Lapkričio 1 d., po 65 va

landų kelionės, sugryžo Į 
Vokietiją orlaivis “Graf 
Zeppelin”. Kelionės pada
rė 4,000 mylių. Viskas pa
sisekė laimingai. Dabar ke
liavo kita sritimi, per šiau
rinį Atlantiką. Atvykstant 
į čia jis pralėkė 6,000 my- 

ųir truko 114 valandų.li

Youngstown, O. — Susi
pykę du draugai už kailiu
kus (dice) persiskyrė, vie
nas jų nuėjo namon, atsine
šė šautuvą ir kitą nušovė ir 
pats dingo.

Logan, O. — Sudegus pa
giryje bakūžei, sudegė trys 
šeimynos nariai.

GAZAI TEISME
Birmingham, Ala. — Lai

ke bylos tardymo, teismo 
name eksplodavo stipraus 
chlorido gazo tankas, nuo 
ko 20 ypatų aptroškę turė
jo atsidurti ligoninėse ir 
daug kitų apsvaigo. Gazai 
apėmė visą namą, viršuje 
yra kalėjimas, ir ten pra- 
plito ir aptroškino kali- 

[ nius.

Nuo Redakcijos: “Dir-lių Sąjungos inspektorius, 
va” rašė kad vienų Lietu-j maj. Karaša.
vos Šaulių užtektų atlaiky- Iš ryto 8 vai. abi pusės 
ti frontą prieš Lenkus. Štai pradėjo žygiuoti. Prieš tai 
kaip Šauliai veikia, jų or- j buvo išsiųsta žygio apsau- 

’ >” padavimu;iga, vyr. Įeit. Kviecinskio
--------------- 1 vadovaujama.

. I Prieš kautynes atvyko 
Kauno šaulių manevrai 1^ mokyklos bataliono 
Rugsėjo 29 d. vakare iš įvadas, pulk. Įeit. Kazitė- 

Šaulių Sąjungos namų iš
žygiavo Kauno gatvėmis 
keletas Šaulių kuopų. Prie
šakyje orkestras, užpakaly
je gurguolė, sanitarinis ve
žimas, virtuvės, 
dviratininkai, 
nepaprastai geras.
įvykių kaip manevrai ne- vo bendri pietus.
dažnai buna. i Rugsėjo 30 d. įvyko Aly-

Išžygiavę iš miesto Šau- taus ir Mariampolės Šaulių 
liai sustojo Linksmakalny- rinktinių manevrai. Daly
je, Juljanavos dvare. Jie 
turėjo vaizduoti avangar- 

idą arba pulko apsaugą. 
.Šiai Šaulių grupei vadova
vo Kauno rinktinės vadas, 
vyresnysis leitenantas Gon- 
cerauskas.

Likę Šauliai dvare vaiz
davo vyriausią avangardo 
jėgą, kuriai po tokių atsar
gumo priemonių galima bu
vo be baimės nakvoti, nes 
žvalgyba ir patruliai pui
kiausia veikė. Kaipo tik
ras to veikimo įrodymas j 
buvo netrukus atvesta prie-j 
šininko keli belaisviai.

Priešai buvo netoliese:' 
jie taip pat vaizdavo toki' . T .

11 ' Po visą Lietuvą yra Šau
lių Sąjungos būriai, viso jie 

j sudaro apie 100,000 narių 
spėką.

Šauliai turi ir uniformas, 
! vyrai ir moterys: pilkos 
i gelumbės, baltais 
jimais. Vietoj 

!ant kepurės yra 
kryžius, senovėj 
vartotas ženklas.

rajono Šaulių būriai. Be 
vavo Prien ų ir Birštono 
to iš Alytaus automobiliais 
atvyko dar keletas burių: 
miškų mokyklos, mokslei
vių ir vietinis Šaulių buris. 
Susirėmimas Įvyko ties Bir
štonu.

Ir tt.
¥ ¥ ¥

šitų padavimų matyt 
Šaulius vadovauja re-

Iš 
■ kad 
Iguliariai kariumenės virši- 
I ninkai ir Šauliai taip išmo- 
I kinam! kaip tikra kartumė
me. Juose priklauso ir be- 
i veik visi atsitarnavę kariu- 
menėje jaunuoliai.

pat pulko avangardą, ku
rio vyriausios jėgos buvo 
sustoję nakvoti Veiveriuo- 

kitur parduoti ir tada bu-js.e. Veiverių grupę sudarė 
na darbo. Vokietija labai keli Kauno rinktinės bu- 
daug ko pagamina ką ga- riai, kuriems vadovavo vyr. 

Palubinskas. Abiejų 
rinkti kito- čių prekės pigesnės, todėl grupių tikslas buvo eiti pir- 

randa greičiau rinkąjmyn. ir skinti savo pul- 
Del šios prie- 

ne- žastie turėjo įvykti susirė
mimas.

Ištisą naktį abiejų pusių 
i daroma energingas 

j žvalgymas. Naktis pasi- 
I taikė nors ir šviesi be šal
ta ir su daugeliu manevrų 
dalyviams netikėtumų. Va
kare, einant dar į pastovio 
vietą, pražaviavo krašto | 
apsaugos ministeris, gen. 
Įeit. Daukantas. Jis pasi
sveikinęs su Šauliais buvo 
sustojęs ir praleido žygiuo
jančius Šaulius. Apie vi-

. Nei Repu'blikonąi to
pataisė nei Demokratai ne- ——- 

' r e:
j Prie Republikonų, po ka- buvo 

Beveik visų Lietuvių pa- ro, bėdavojama -u darbais, p’70'r 
Chamberlain, Anglijos . už-, sirinkimas yra balsuoti už kuomet vieni dirba, kiti ne, 
rubežinių reikalų ministe- Smithą. Kurie dar neapsi- ir negalima sakyt kad buvo

miausių Europos diploma-[nistai nieko nepe§
tų, jų tarpe ir Sir. Austen Beveik visų Liet 

l-> n k n i v, A »-»/-»• 1i -i z-\ o 1 iirr ' • • - • - -
rubežinių reikalų ministe-'gmįįka p' •
ris. Chamberlain išvažia- sprendėt už kurį balsuoti, gerovė.
vo anksti vasarą į.centrali- apsispręskit dabar, ir bal-, Sjklu ou pi cJūcuiu i el
nę Ameriką pasitaisyt svei- suokit kaip visi Lietuviai kia balsuoti ir už Demokra-

ir bal- Sykiu su prezidentu rei-

katos. Per San Francisco | ba]SU0S- 
įvažiavo į Suv. Valstijas ir j 
išvengė publiškų sutiktuvių kratui likus prezidentė bus
New Yorke, dėlto apie jo 
čia buvimą mažai kas teži
nojo.

PITTSBURGO VIRŠI
NINKAI ĮTARTI

Pittsburgh, Pa. — Virš 
200 ypatų, politikierių, ap
skrities ir miesto viršinin
kų, butlegerių ir ištvirki
mo vietų užlaikytoji} Įtarti 
slaptam organizuotame va
ryme degtinės biznio ir pa
pirkinėjime bei parsidavi
me šmugelninkams. Jie vi
si laukia teismo.

tus į Kongresą. To nepa-
Gasdinimams kad Demo-j darius, kada Kongresą;? bus 

Republikonų rankose, o tik 
bedarbė? netikėkit, nes ar Prezidentas ir Vice-Prezi- 
tas ar tas prezidentaus, nei dentas Demokratai, tarp jų 
vienas fabrikantas nenoresnis peštynės ir vietoj geroidurnaktį buvo atvykęs sar

gybų tikrinti Šaulių Sąjun
gos organiz. skyrių virši
ninkas maj. Bužinskas.

Ir moterys fronte
Iš abiejų pusių dalyvavo 

įvairių ginklų rūšių Šauliai 
ir Šaulės. Šios sudarė sa
nitarinius punktus ir mai
sto gaminimo būrius. Kau-

kad jo fabrikas stovėtų už-, daryti bus nieko nedaroma, 
darytas ir pats be pelnų sė-j Balsuokit už SMITH’Ą ir 
dėtų. Kaip Republikonams už Demokratus.

PALAIDOJO SUNŲ, JIS 
PARĖJO....

Cambridge, Ohio. — Čia 
buvo toks atsitikimas. Ak- 
rone rasta negyvas jaunas 
vyras. Viena moteris su 
dviem dukterim iš šio mie
sto atsilankę ten pripažino dotas jų kapinių plote ne- buvo pavyzdinga, 
lavoną už savo sunaus, ku-j suseka. r------  1

ris namie nebūdavo, ir par- 
sivežę namon palaidojo. Po 
poros savaičių apgailavimų, 
sūnūs parėjo namon. Mo
tina pamačius jį tarpdury
je nualpo, bet apsidžiaugė.
Kas tas vyras kuris palai- niškė grupė šiuo atžvilgiu
1 ' , .... , i. . ,... . . t Bendras

manevrų vadovas buvo Šau-

apvedžio- 
žvaigždės 
dvigubas 
Lietuvių

Rasta Kalkių Sluogsniai 
Klaipėdos Krašte

Klaipėda. — Pagal pra
nešimus iš įvairių vietų pa
skutiniu laiku krašte šiau
rinėj dalyj atrandama vis 
nauji kalkių sluogsniai, y- 
pač pakalnėje palei Akme
nos (Dangės) upės. Kal
kių pirmiausia rasta Jagu- 
čir.OEO, paskui ir Stančiuo- 
se bei Bajoruose. Rasta jų 
ir toliau Į pietus ties Lank
upiais.

Randamieji kalbiai labai 
naudingi žemės tręšimui ir 
parsiduoda maždaug po 1 1. 
50c. centneris.

Kalkių sluogsniai 
mažai teištirti, bet iš 
aplinkybės kad balkiai 
sirodė daugelyje vietų
kia spėti jog kiek giliau yra 
dideli kalkių sluogsniai.

Valdžia turėtų paskirti 
tyrinėjimo komisiją. L.K.

dar 
tos

rei-
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Korespondencijos
AKRON, OHIO DAYTON, OHIO

Pradės zeppelinus. Good
year gumų išdirbystė gavo 
iš valdžios kontraktą pra
dėti budavoti du kariškus

Neteisingas aiškinimasi. 
“Dirvos” 43 num. J. A. Ur
bonas netiksliai perstato 
vietinių tautininkų S.L.A.

zeppelinus. Iki šiolei dar 105-toj kuopoj nesusipra- 
nebuvo aišku kurioj vietoj timus, buk kuopos valdyba 
bus statoma zeppelinų sto- atakuoja jį už skaitymą il
tis, Akrone ar Kaliforni- platinimą “Dirvos”, “Vie-
joj, nes ir tenai ši kompani-j 
ja turi savo dirbtuves.

Tas daug pagelbės mies
tui ir darbininkams, tik ne 
Lietuviams, nes jiems iš to 
jokios naudos nebus, ka
dangi dabar gumų išdirby-: 
stėse jokių atėjūnų ne čia 
gimusių nepriima darban. 
Akrone labai Įsiviešpatavo 
Klukseriai, čia yra jų cen
tras ir jie nepripažysta ne 
100-procentinių Ameriko
nų.

Tuoj bus pradėta būdavo- 
ti tiems zeppelinams milži
niška pastogė ir rengiama 
orlaivių aikštė. Pastogė, 
vieno plieno, kainuos apie 
$3,000,000 ir bus didžiausia 
paskira budavonė pasauly
je.

Tam tikras reikalingas 
zeppelinams dalis jau pra
dėjo dirbti. Pastogė truks 
pabudavoti metus laiko, ji 
bus 1,200 pėdų ilgio, 360 
pėdų pločio ir 200 pėdų au
kščio. Orlaiviai bus po 780 
pėdų ilgio ii- 132 pėdų auk
ščio.

Kenmore, Akrono prie
miestyje, labai susižeidė 
ranką Juozas Jonuška, gy
dosi namie.

Antanas Lileikis pardavė 
savo ūkį ir sugryžo į Akro-j 
ną gyventi. Jis yra didis 
mėgėjas Lietuviškos muzi
kos ir dainų ir prisipirko

nybės” ir rėmimą “fašistų” 
bei pataikavimą katalikų 
pusei. Tas netiesa, beveik 
visi kuopos valdybos nariai 
skaito “Dirvą” ir sutinka 
duot “Dirvai” spaudos dar
bus. J. A. Urbonas visai 
nutyli už ką ji valdyba ata
kuoja, už savo netikslų pa
sielgimą kitus kaltina. Jis 
yra kuopos finansų rašti
ninku, organizatorium, ir 
veikiančios komisijos pir
mininku, o štai kaip pasi
elgė. Pasamdė salę kuopos 
baliui ant Spalių 27 d. Bet 
kas tai jam į galvą inėjo, 
nubėgo pas katalikus ir 
pasiūlė jiems tą salę tai 
pačiai dienai, tegul rengia 
balių parapijos naudai.

Dagirdus kuopos valdyba 
tą, užprotestavo salę, bet 
Urbonas paėmė kitą salę 
tam vakarui, norėdamas 
suboikotuoti SLA. kuopos 
balių.

Toki Urbono pasielgimą 
visi laiko peiktinu ir stebi
si kodėl “Dirva” talpino jo 
korespondenciją. Nar.

BALTIMORE, MD.

Koncertas. Spalių 23 d. 
Lietuvių salėje atsibuvo p. 
E. Aušriutės koncertas, tik 
publikos atsilankė labai ma
žai. Tam buvo keletas kliū
čių, kurių nebuvo galima

iš Rodavičiaus daug rekor
dų. Jų šeimyna yra pat- 
riotinga. Jų duktė ištekė
jo už Lietuvio.

Pereitą savaitę Akrone 
lankėsi biznierius iš Cleve- 
lando, Benis Rakauskas ir 
p. Šaltmeris su savo šeimy
na. Jie atlankė biznierių 
M. Jocį ir kitus.

Keliautojas.
Kiek Akrone butlegerių. 

Vienas miesto tarybos na
rys, kuris dalyvauja ir ty
rinėjime miesto ištvirkimo 
vietų, sako jog jis žino apie 
850 tokių vietų, iš kurių 
567 yra slapti girtavimo 
lizdai, 125 vietos kur užlai
koma lošimo mašinos, 100 
namų kur užsilaiko ištvir- 

50 gemblerystės vie
tų ir 16 viešbučių kuriuose 
priima paleistuvius.

Visa bėda, sako jis, kad 
kiti miesto viršininkai nie
ko nedaro tų vietų išnaiki
nimui.

NAUJENYBĖ
ROŽĖ KAIPO PRANAŠAS

?
 Gavom iš Euronos di

delę nepaprastą Naujy
bę, kokios savo gyveni
me nematėt. Nuostabi 
ir ypatinga! Tai yra Ro- 
žė-Barometras, kuri pa
sikeičia į tris snalvas, 
ružavą, mėlyna ir leli- 
javą, prieš kožna oro 
keitimąsi. Ši ROŽĖ pa
sako su kožna spalva 
oro permaina 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.

išvengti.
Apie dainininkę tiek ga

lima pasakyti kad ji turi 
j stebėtinai gražų balsą ir 
gerai išlavintą, malonu pa
siklausyti. Tik geistina bu
tų kad p-lė Aušriutė dai
nuotų daugiau Lietuviškai 
ir liaudies dainelių, kas 

1 musų publikai labiau pa
tiktų. Nors yra tokių ku
riems klasiškos dainos irgi 
patinka, bet musų liaudis 
didumoje yra mažai apsi- 
pažinus su aukštesne mu
zika ir jai sunku sugromu- 
lioti.

Komunistų prakalbos. 17 
d. Spalių Lietuvių salėj lai
kė kalbą komunistų caru- 
kas Foster. Publikos buvo 
suėję pusėtinai, daug ir ne 
komunistų. Komunistų di
duma buvo Žydai, nemažai 
ir Žydelkų, kurios visą va
karą rinko publikoje bur
žujiškus dolarius.

Kadangi į komunistų ca- 
ruko mitingą atsilankė iš 
visos Baltimorės vos apie 
pora šimtelių, ir tų pačių 
trečdalis buvo ne komunis
tai, savaimi aišku kokie ga
lingi yra komunistai kurie 
nori apverst pasaulį aukš
tyn kojom ir išnaikint bur
žujus. Pravargs jie iki ži
lai galvelei ir jų svajonės 
neišsipildys.

Radviliškietis.

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus, 'įih į<?-

I • - .
TORONTO, CANADA

Jaunimo darbuotė. Šią 
vasarą susibūrė Toronto 
Lietuvių jaunimas į drau
giją, jaunimo kuopelę, dau
giausia ateiviai, ir pasiry
žę darbuotis kultūros dir
voje. Kuopelės darbas pa
maži pradeda eiti pirmyn: 
jau atsirado choro vedėjas, 
suorganizuota choras, ku
ris neužilgo pasirodys vie
šumoje, scenoje. Ruošia
ma jaunimo vakarėlis su 
vaidinimu, dainomis.

Pas jaunuolius yra daug 
energijos ir noro darbuo
tis, tik reikalinga smarkes
nių vadovų kad galėtų pla
čiau darbą apimti. Reika
linga skubomis paruošti 
draugijėlės įstatai kad bu
tų pamatas kuomi traukti 
prie savęs kitus. Reikalin
ga prie to gerai apsirube- 
žiuoti kad draugijėlė butų 
nepolitinė ir ne kokios par
tijos įrankis. Jau girdėti 
kad prie jaunimo sukasi 
kairieji ir stengiasi pasuk
ti darbą ir narius į savo 
abazą.

Štai kas apsireiškė: na
riai norėjo išmokti Lietu
vos Himną dainuoti, ir mo
kytojas sutiko išmokyti, ir 
gaidas paruošė. Bet štai 
kuopelės vadas išsireiškė, 
esą čia ne Lietuva ir ne
reikia Lietuvos Himno mo
kytis, verčiau pasimokyti 
komunistų Internacionalą, 
kadangi Toronto Lietuviai 
protestuosią laike Lietuvos 
Himno giedojimo.

Tai mat koks įsisuko į 
kuopelės vadą, nors orga
nizacija norima padaryt ne 
□artine Lietuviška,; jau jis 
su kitais tariasi kaip pa
daryti iš jos sau įrankį.

Patartina Toronto orga
nizuotam jaunimui žiūrėti 
savo užsibrėžto tikslo, ku
rį nustatė kada pradėjo į 
kuopelę tuoktis, o ne kokio 
pavienio norų klausyti, ku
ris nori pasukti jus po rau
dona vėliava.

Štąi jau netoli nauji me
tai, laikas rūpintis apie už- 
sirašymą laikraščių. Kuo
pelei patartina užsirašyti 
keletą naudingų laikraš
čių. Girios Volungis.

BYESVILLE, OHIO

Kiek atrodo, angliakasių 
mija pralaimėjo, kapitali
stai išlošė. Mokesčiai tapo 
numušti, kasyklose dirba 
streiklaužiai, o unijistai. iš- 
streikavę arti dviejų metų 
turėjo apleist tas vietas ir 
važiuot kitur darbų jieškot.

Ir Byesvilles Lietuviai 
nustojo daug gerų darbuo
tojų ir prietelių; veikėjas 
Jonas Rudvalis išvažiavo į 
Newton Falls, Ohio, Domi
nikas Ulis su duktere, ir 
Galkų visa šeimyna išsikė
lė į Clevelandą gyventi.

Clevelande D. Ulis dar iš 
seniau sutaupytų centų nu
sipirko namą, pardavime 
tarpininkavo agentas Be
nis Rakauskas. Ulis pirki
niu ir patarnavimu labai 
patenkintas. Pinavijas.

O ROSEDALE
Dry Cleaning Co,I

* Rand. 7906 t
į- C. F. PETRAITIS, Prop |
v 6702 Superior Ave., f
įT-:- -x- -j—-t—x—j' F

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Lietuviškiems komunis
tams pavykus keliose Lie
tuvių parapijose sukelti re
voliucijas, matomai dabar 
parupo Baltimore, ir tie 
gaivalai labai tankiai rašo 
korespondencijas į savo lai
kraščius, kuriose pjudo pa
rapijoms ant klebono. Iš į 
tų jų raštų matyt kad jie 
yra uolus bažnyčios lanky
tojai ir parapijos nariai.

Reiškia bene jau jie pra
deda ir parapijose savo iš 
vidaus gręžimo politiką.

Grigaitis kaip ir šv. Pet
ras Kristaus išsigina savo 
mokinių ir sako kad dabai’- 
tiniai komunistai nėra per
ėję .socialistų mokyklos. O 
aš sakau kad komunistų 
sužvėrėjimo didžiausi mo
kykla buvo socialistai, o vy
riausiu profesorium buvo 
pats Grigaitis.

“Prašalinkime bedarbę, 
skurdą ir neturtą” — taip 
šaukia tie kuria agituoja 
už Hoover’j. O tas reiškia 
kad dabar Amerikoje vieš
patauja bedarbė ir skur
das. Bet kaip tą viską pra
šalinsi jeigu ii' vėl bus pa
likta Republikonų mašina?

Hoover’ip skelbimai mu
sų laikraščiuose sako jog 
“Hoover 1919 metais sutei
kė Lietuvos badaujantiems 
našlaičiams maistu ir dra
panėlėmis $6,000,000.” Jei 
keliolika šimtų našlaičių 
gavo net šešių milijonų do- 
larių vertės daiktų, jie tu
rėjo patapti turtuoliais. 
O ar mate kas tokiuos Lie
tuvoje?

NAUJI REKORDAI
Columbia kompanija pa

gamino tris naujus Lietu
viškus rekordus, labai gra
žius ir įvairius savo turi
niu.

16106-F yra abiem šonais 
viena daina, žinoma Vana
gaičio tverybos, ‘Fordukas’, 
kurią įdainavo šią vasarą 
atvykęs Amerikon Jonas 
Butėnas, jam prigelbėjo ži
noma Brooklyno žvaigždė. 
Marijona Strums'kienė. Bu
tėnas dabar dainuoja Kau
no operoje, bet jo balsą ga
lit girdėti užsidėję ant gra- 
fofono “Forduką”.

16107-F yra Brooklyno 
artistų įdainuota daina va
dovaujant Vladui Žukui, po 
kurio direktura jau perei
tą žiemą išėjo keli gražus 
chorų dainų rekordai. Vie
noj pusėj yra daina “Nesi- 
valkiok Tu Nakčia”, kitoj 
“Dzimdzi-Drimdzi” gaida 
įdainuota tų pačių daini
ninkų linksma žinoma dai
nelė.

16108-F yra trečias re
kordas su dviem gražiom 
dainom žinomos operos ar
tistės Liudos Sipavičiūtės. 
Vienoj pusėj daina “Vasa
ros Naktys”, antroj “Bėda 
kad Giltinė Neėda”.

Šiuos rekordus galima 
gauti ‘“Dirvoje”.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo dėdės Sta

sio Dombrausko. Ameriko
je gyvena jau 30 metų. Pa
eina iš Kronių k., Pagirių 
par., Kauno apsk. Prašau 
paties arba, žinančių atsi
liepti.

Anelė Švobiutė 
1340 Russell Rd.

Cleveland, Ohio. I

PAJIEŠKOMA

Jakimavičius Jonas, at
vykęs Amerikon prieš ka
rą. Nuo karo pradžios jo
kių žinių giminės Lietuvo
je neturi.

Kaminskas (Smith) An
tanas, pirm kelių mėnesių 
mirė Conn, valstijoj ir pa
liko turto. IVelionies gimi
nių adresai Konsulatui ne
žinomi. Sesuo buk gyvena 
Pittston, Pa., o kiti gimi
nės Lietuvoje kur apie de
markacijos liniją.

Lukšys Raimontas, gy
venęs Whitinsville, Mass., 
vėliau persikėlęs į Detroi
to sritį. Paskutiniais lai
kais yra gandų kad miręs. 
Giminės nori tikrų žinių.

Paltanavičius arba Pal
tanavičius Kostantas, gy
venęs Lawrence, Mass, nuo 
1926 m. giminės jokių ži
nių neturi.

Sinkevičius Ignas, Ame
rikon atvykęs 1907 m. ir 
gyvenęs apie New Yorką, 
tarnavo kariumenėje, gry- 
žęs iš Francuzijos apsigy
venęs Milwaukee, Wis. Gi
minės ir žmona Lietuvoje 
jokių žinių neturi.

Drulis Antanas, iš Tvar- 
kiškių k., Garliavos valse., 
Amerikon išvykęs 1904-5 
m. Nuo karo pradžios vai
kai iš jo jokių žinių nėra 
gavę.

šilauskienė, Ant a n i n a .
gyvenus kur nors Pennsyl- 
vanijoj, bet jau treti metai 
kaip giminės nieko nežino. 
Reikalinga sąryšyje su pa
likimu dalies.

Slaboševičiai, Vado v a s , 
Antanas, Justinas. Ameri
kon išvykę prieš karą ir 
gyvenę Pittston, Pa., dirbę 
kasyklose. Giminės labai 
susirūpinę.

Milkevičius Edvardas, iš
vykęs prieš karą ir gyve
nęs Hudson, N. Y. Savo 
žmonai rašė į Mintaują, bet 
jai išvykus Lietuvon susi
rašinėjimas nutrukęs.

Andriuškevičius Vincas, 
iš žiegždžiunų ., Pažaislio 
v., Kauno ap. Išvykęs 1911 
ir gyvenęs N. J. ir Pa. Po 
karo jokių žinių giminės 
neturi.

Mikulis, Zigmals-Leonas, 
Amerikon išvykęs 1908 m. 
ir gyvenęs Pa. Tėvai jo
kių žinių neturi.

Račiai, Antanas ir Anelė, 
išvykę iš Būdviečių k., Ke
turvalakių v., Vilkaviškio 
ap. Gyveno Baltimorėj.

Andriulis Pranas, išvy
kęs 1914, gyvenęs W. Va. 
Jau du metai žmona jokių 
žinių neturi.

Stroga Juozas, išvykęs 
prieš karą, gyvenęs Pitts-

Bafeies love St

Burge; tarnavo kariumenėj 
ir po karo giminės jokių 
žinių neturi. Kilęs iš Ša- 
pių k., Triaupų v., Ukmer
gės vals.

Kalašauskai, Juozas ir 
Motiejus, išvykę apie 30 m. 
Giminės nori žinių.

Kaminskas Jurgis, išvy
kęs prieš karą ir gyvenęs 
Buffaloj. Giminės nori ži
nių.

Zoltukynas (Zloty) Juo
zas, išvykęs prieš karą ir 

įgyvenęs Providence, R. L; 
buk tarnavęs kariumenėje 
ir iš ten negryžęs.

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

Brančiukas, Robertas, il
gą laiką gyvenęs Bridge
port, Conn.

Vaškevičiai, Juozas, Vin
cas, Ona ir Juzė, iš Višty
čio, Vilkav. ap., gyvenę kur 
tai New Yorke ar priemie
sčiuose.

Žinias prašo suteikti
Liet. Resp. Generalis 

Konsulatas
15 Park Row. New York.

Kao Astmos
Ir Drugio

Kaip palengvint aršiausius atakus.
Metodą duoda geriausias pasekmes.

Jaučiasi perai ant nuparos

PABANDYMAS DYKAI
Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 

atakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
jaus kreiptis j Frontier Astma Co. 
reikalaujant išmėginimo metodos, 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
iųs gyvenate ar kur pagelbos jieš- 
kote po šį pasauli, reikalaukite pa
bandymo dykai. Jei jus kenčiate jau 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių lai
kų ir bandėte visokias pagelbas pa
lengvinimui Astmos atakų ir dėl ne
suradimo pagelbos jau žudote viltį, 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

Tai vienintelis kelias, kuri galima 
surast Į progresą, vedantis iš visų 
blogų padėčių, jieškant pasiliuosavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimą dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo- 

I jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt pro- 
gresyviškuoju keliu einant pasijieš- 
kot pagelbos. Pasiųskite šitą kuponą 
šiądien. Ne vilkinkit.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

248l-F Frontier Bldg.,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Kaiėdy 
Ekskursijos Į 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

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

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

šią speciale ekskursiją šiuo laiku asmeniškai vadovauju 
Mr L. T. Dugan, United States Line atstovas Clevelande

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON 

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

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

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

čių agentą, arba rašyk

United States Lines
Hotel Cleveland Big. Cleveland 45 Broadway, New York City
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Sėdžiu sau vienas namie 
vakare ir mislinu, ačiū po
nui Dievuliui, gal. jau pasi
baigė klausinėjimai apie 
Lietuvą, ba jau visiems iš
pasakojau, net liežuvis 
sidarė miklesnis.

Ale kur tau. Girdžiu, 
rų varpelis tik “dzi-lin, 
lin!”. Gerb. Šongaulis 
daro duris, na ir kas pasi
rodo: nagi Brolis Marty
nas su biblija po pažaste.

— Sveikas gyvas, Marty
nai! Gal tu atėjai man ką 
nors iš biblijos papasakot? 
Prašau Į vidų! Nusibodo 
jau pasakojimai apie Lie
tuvą, nors vienas atėjo ku
ris nenorės manęs klausyt, 
o norės kad aš jo klausy
čiau! — sakau aš.

— Sveikas gyvas, broli! 
Gaila kad greičiau negalė
jau ateiti. Man labai rupi 
pasiklausinėti kaip dabar 
Lietuvoje yra: aš manau 
kad ten kunigai visą valią 
turi ir ant žmonių sprandų 
jodinėja, — sako jis.

Vajetumano! ir tam rei
kės aiškint kaip ten Lietu
voje yra.... Gerai, sakau, 
pasaulyje gyvent nebiliui, 
jeigu kur reikia kalbėt, o 
neturi laiko; gerai but ak
lam jeigu ką nemyli o rei
kia žiūrėti; gerai but kur
čiam jeigu ženotas....

— Aš jau rodos viską ap
rašiau “Dirvoj” ir dar bus 
toliau, tik skaityk, jau man 
nusibodo pasakot, — sakau 
aš.

— Atleisk, broli, bet ne
aprašei tų dalykų kurie la
bai svarbu mums biblis- 
tams, užtai aš atėjau pasi
klausinėti.

— Na apie ką ypatingai 
tu nori žinoti?

— Ar butų galima Lietu
voje biblistams Įsigyvent ir 
platint biblijos šviesą?

— Ar taip? Gal Į Lietu
vą sumanėt keliaut su savo 
pasaka kad “milijonai da
bar gyvenančių nebemirs”, 
nes Amerikoje to neišpra- 
našavot ir dabar netekot 
pasekėjų?

— Tas nėra jokis suve
džiojimas: šventas raštas 
paremtas ant didelės Tei
sybės ir nei vienas žodis ja
me nėra melagingas.

— Tas gali būti, ir aš tą 
gerai pats žinau. Bet bėda 
kad jus paėmę šventą raš
tą padarot iš jo kas jums 
reikia ir paskui klaidinat 
žmones.

— Ne, broli; mes paimam 
iš švento rašto pranašystes 
ir skelbiam jas žmonėms. 
Jeigu visi tikėtų musų žo-

tant visokias pranašystes 
šiandien ant žemės priau
ginta šimtai Įvairių tikėji- 
miškų sektų. Jeigu visų tų 
tikėjimų pranašai vienaip 
bibliją suprastų tai nerei
kėtų tiek daug visokių baž
nyčių, užtektų tiktai vieno 
tikėjimo.

— Bet pasakyk tnan, bro
li, ar butų man progos pa
sekėjų gauti jeigu aš par
važiuočiau Į Lietuvą?

— Pasekėjų visur yra, ir 
tarp tamsių žmonelių gali
ma visada šienauti, užtai aš 
patariu tau visai ten neva
žiuoti su savo misija, nes 
naudos neatneši.

— Klaidingai supranti, 
broli, jeigu taip kalbi: rei
kia gelbėt Lietuvos žmone- 
lius iš Romos smakų. Ga
na jau jie prikentėjo po jų 
letena.

po senovei 
niekas ne
aklų ?
Martynai,

dar ant galo tu su savo pa
mokslais lysi. Žmogui rei
kia tiktai apšvietos," tada 
jis pats atras sau kelią. Jei 
ūkininkas daugiau dirbs, 
mažiau gaišuos visokius 
niekus sekiodamas, jis tu
rės daugiau naudos iš že
mės, .galės vaikus išmoky
ti tikro mokslo, ir tada ne
reiks juos iš jokių nasrų 
vaduoti.

— Tai tu, broli, nori kad 
kunigai žmones 
smaugtų ir kad 
atidarytų jiems

— Nemanyk,
kad tu galėsi atidaryt: juk 
kai buvai bolševiku svajo- 
nai atidaryti darbininkams 
akis raudonu skarmalu, da
bar manai kad biblijos pa
sakomis galėsi atidaryti. 
Jokios naudos nebus žmo
geliui jeigu ištrauksi jį iš 
vienos duobės Ir įmesi į ki
tą. Kokie nebūk prietarai, 
tikėjimai, idėjos jeigu jos 
paremtos ant pasinaudoji
mo iš tamsių minių vistiek 
nėra mokslas, ir jas reikia 
naikinti, o ne mainyti nuo 
vieno blogo ant kito.

aš

T„ M. D. REIKALAI

Brolis Martynas
— Gana prikentėjo, 

suprantu, bet užtai sakau 
gana, todėl nepatariu tau 
ten važiuot ir lyst žmone- 
liams Į akis.

— Bet reikia jiems paro
dyt tikrą kelią, broli.

— Užteks jiems vieno ke
lio: kuris veda į lauką, o 
ten tik tegul gerai žemę iš
dirba ir žmogus bus paten
kintas. Baduoliams ir tam
suoliams ir bolševikai siū
losi kelius rodyt, ir kitokie 
vaduotojai; tikintiesiems Į 
akis lenda visokie “tautiš
kų bažnyčių” steigėjai, ii

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

“Baltijos Aras” 
užsimokėdami po $1:

prašo

Pijus Janušaitis, vietinis, 
atsilankęs “Dirvon” užsi
mokėjo už “Baltijos Arą” 
$1.00.

Alena Pranaitienė, Det
roit, Mich., mokėjo $1 už 
“Baltijos Arą” ir
knygą tuoj prisiųsti, bet tu
rės palaukt iki bus gatava.

Jonas Bagdžiunas iš Ro
chester, N. Y., rašo: Tegul 
ir man atlėks tas “Baltas 
Paukštis” ir prisiunčia $1.

Jurgis Andriuškevičius iš 
Brooklyn, N. Y., rašo: Pri
siunčia $1.00 už “Baltijos 
Arą”, kai bus knyga gatava 
prisiųskit. Aš esu išskaitęs 
“Juodą Karžygį” ir “Žmo
nijos Istoriją” ir neaplei
džiu “Baltijos Aro”.

D. J. Turskis iš Philadel
phia, Pa., rašo: Siunčiu $1 
“Už Baltijos Arą”. Turiu 
garbės pasveikinti p. Kar
pavičių už jo trusą tokių 
veikalų parašyme, kurie vi- 
__ __ ............. Linkiu jamdžiams ir sektų mus tada sus sudomina. Linkiu jam 

j stiprios sveikatos ir dar ne 

I KAS DAUGIAU? Ne-

viskas išsikunytų.
— Tame ir bėda, Marty-J vieną parašyti, 

nai. Viena tik biblija pa
siremiant ir iš jos išskai-'užsileiskit!

Apie trečią tomą “Pasaulio 
Istorijos”

Būdamas Lietuvoje, ban
džiau pasiteirauti reikale 
išleidimo trečio tomo “Pa
saulio Istorijos”.

Pirmi du tomai buvo pa
vesta spausdint “Kultūros” 
bendrovei Šiauliuose, bet 
po antro tomo išspausdini
mo ta bendrovė tapo likvi
duota. Kadangi pirmos dvi 
knygos buvo spausdinta 
“Varpo” bendrovės spaus
tuvėj Kaune, kuri atliko 
“Kultūrai” darbą, buvau 
atsilankęs ir “Varpo” ben
drovėje pasiteirauti, ir sy
kiu teiravausi Dr. šliupo 
spaustuvėje Šiauliuose, ku
ri iš jų pigiau darbą pada
rytų. Kaina maža kuo te
siskiria, vienok darbas rei
kės pavesti “Varpui”,. ka
dangi ta spaustuvė turi tas 
pačias raides arba šriftą 
kuriuo spausdinta pirmos 
dvi knygos.

Nieko galutino nepada
ryta kadangi knygos vertė
jas p. Račkauskas jau se
nokas laikas rankraštį pa
vedė “Kultūros” žmonėms, 
o apie tai nežinodamas jų 
nesiėmiau jieškoti. Maniau 
kad rankraštis dar pas ver
tėją ir kai surasim spaus
tuvę ten reiks raštus ati
duoti. Be visko ant rankų 
“Varpo” bendrovė negalėjo 
suteikti visą darbo apskai
čiavimą.

Dalykas dabar štai kaip 
liko: p. V. K. Račkauskui 
apleidus Angliją ir persi
kėlus į Vokietiją, jis bus 
arčiau Kauno ir jis galės 
susinešti su “Varpu” ir su
radęs pas ką rankraštis, 
atiduoti knygą į darbą.

Tam reikalinga iš musų 
centro valdybos įgalioji
mas ir p. Račkauskas sako 
galės viską sutvarkyti.

Bet knygos išleidimo be 
pinigų nesitikėkime, todėl 
nariai privalo mokėti savo 
mokesnius, prirašyti nau
jus narius, ir sekančią va
sarą butų galima knygą tu
rėti gatavą.

DIRVA

TEISINGAS ŽMOGUS
GABUS ADMINISTRATORIUS 
SUMANUS VALDININKAS 
DRĄSUS VADAS
GUDRUS DIPLOMATAS 
NUOŠIRDUS DEMOKRATAS 
ŽMONIŲ LAISVĖS GYNĖJAS 
DARBININKU UŽTARĖJAS

ALFRED E. SMITH’O 25 metu valdiš
ko darbo rekordas aiškiai parodo virš pa
minėtus jo atsižymėjimus, kuriuos jam pri- 
pažysta ne vien jo draugai bet ir jo politi
niai priešai.

AL SMITH būdamas didžios New Yorko 
valstijos gubernatorium, pavyzdingai su
tvarkė valstijos administraciją, pastatė ant 
žmoniškumo ir tvirtų biznio pamatų. Jo 
uoliu pasidarbavimu yra pravesta daugybė 
naudingų Įstatymų New Yorko valstijos dar
bininkams, moterims ir vaikams, kuriuos 
čia išskaitliuoti nėra galimumo. Užteks pa
minėti faktą kad visa Amerika pripažysta 
jog šiandien New Yorko valstijos žmonės 
turi žmoniškiausią legislaturą, geriausią kon
stituciją, kuri yra laikoma pavyzdžiu ki
toms valstijoms.

GUB. SMITH’O sumaningo šeimininka
vimo dėka ir jo ypatingomis pastangomis, 
sutaupyta New Yorko valstijos žmonėms 
$63,500,000 taksų mokesčių sumažinimu. 
Jis stovi ir už tolimesni taksų mažinimą.

AL SMITH’O NUSISTATYMAI
AL SMITH stovi už sąžinės, žodžio, spau

dos ir susirinkimu laisve.
Jis stovi PRIEŠ PROH1BICIJĄ, kaipo ne

vykusi aktą, kuris paliečia žmonių sąžinę ir 
veda Tautą Į skaudžias nelaimes. Jis tapęs 
Prezidentu, rekomenduos Kongresui patai
syti Prohibicijos Įstatymą, kurio pataisos 
bus pasiūlyta visų valstybių atskiram pilie
čių. nubalsavimui. Gub. Smith tiki kad blai
vybę reikia vykdinti mokslu, o ne prievarta.

AL SMITH stovi už greitą šalies ūkio su
tvarkymą, pastatymą ant tvirtų biznio pa
matų, kad tuo budu ir ūkininkai galėtų pa
daryti žmonišką pragyvenimą ir miesto žmo
nės galėtų pirkti farmų produktus pigesne 
kaina. Prie dabartinės valdžios ūkio rei
kalai pasibaisėtinai yra apleisti, nes milijo
nai ūkininkų ir šimtai ūkio bankų bankru
tuoja, kuomet miestuose už ūkio produktus 
mokame brangiai. Reiškia, prie dabartinės 
sistemos ūkio pelną susigrobia keletas kapi
talistų trustų, kuriems visai neapeina nei 
farmerių skurdas nei žmonių pragyvenimo 
brangumas.

AL SMITH stovi už natūralių turtų, van 
dens jiegos ir aliejaus šaltinių palaikymą 
vyriausybės kontrolėje, kad tuo budu ap
saugojus visuomenę nuo privačių korpora
cijų išnaudojimo, nes tie turtai priklauso vi
siems žmonėms, o ne keliems kapitalistams.

AL SMITH stovi už muito (tariff) iš
ėmimą iš politikos ir patobulinimą, kad iš 
jo butų naudos ne vien keliems kapitalis
tams bet visoms pramonėms ir darbinin
kams. R.epublikonai meluoja sakydami 
kad Demokratams laimėjus butų nuimtas 
muitas ir todėl Amerikos pramonė ir dar
bininkai turėtų nukentėti iš priežasties leng
vai Įvežamų prekių iš užsienio. Tas yra 
gryniausia netiesa, nes ir Demokratų Parti
ja ir Alfred E. Smith yra griežtai nusistatę 
ne tik už palaikymą aukšto muito, bet dar 
už teisingesnį sutvarkymą geresnei Ameri
kos pramonei ir darbininkų potekcijai.

Prie progos reikia atminti kad Amerikoje ge
resni laikai, didesni uždarbiai ir geresnis biznis 
visose pramonėse prasidėjo laike Demokratėj Ad
ministracijos, Woodrow Wilsonui prezidentaujant. 
Taigi Amerikoj gerbūvio laikus pradėjo ne Repu- 
blikonai bet Demokratai, kurie gerbūvį ir norma- 
lio gyvenimo sąlygas gali ne vien palaikyt bet dar 
labiau praplėst, užtikrinant geresnę ateitį mažes
niems biznieriams ir paprastiems darbininkams. 
O negalim užmiršt nei to fakto kad Prezidento 
Wilsono, Demokrato, griežtu nusistatymu už ma
žų tautų laisvę, šiandien Lietuva turi savo Ne
priklausomybę.

Dabar pažiūrėkime ką davė Republi'konai ir

ALFRED E. SMITU 
Tinkamiausias Kandidatas i S. V. Prezidentus

už ką stovi jų kandidatas, Herbert Hoover. Prie 
Rcpublikonų valdžios šiandien mes turime štai 
ką: apie penkis milijonus žmonių be darbo; vi
suose miestuose daugybę krautuvių su. parašais 
“Storo for Rent”; milijonus subankrutijusių far- 
merių ir tik vienais 1927 metais subankrutavusių 
bankų kurie teikė f avinėliam? paskolas; nepa
kenčiamą žibalo skandalą, kuriame figūruoja žy
mus Republikonų partijos šulai ir svarbus valdi
ninkai. O kas suskaitys Prohibicijos netikusio 
vykdymo nuostolius ii- nelaimes?

Ir akivaizdoje tokių skaudžių šalies nelaimių, 
Republikonai drysta girtis su savo “Prosperity” 
(gerbūviu)! Hoover drysta sakyti kad Prohiįn- 
cijos vykdymas dabartiniu įstatymu yra “kilnus 
eksperimentas”! Kur gi čia nebus 'kilnus ekspe
rimentas kuomet tas “eksperimentas” stambiems 
“Butlegeriams” yra labai pelningas. Taigi Hoover 
ne vien griežtai stovi už Prohibiciją, bet jis už- 
gii'ia ir visą dabartinės Rcpublikonų valdžios . 
tvarką su visomis minėtomis blogybėmis ir iškil
mingai pasižada, jei bus išrinktas prezidentu, ta 
pačia tvarka vesti Amerikos gyvenimą tolyn.

Reiškia, iš Republikonų nieko geresnio negali
ma tikėtis, nes ta partija ir jos kandidatas mano 
kad mes jau ir taip pergerus laikus turime; Re- 
pnbli'konams rupi ne visuomenės gerovė, bet ka
pitalistų grobis.

Ve kodėl išmintingesni biznieriai, toliau ma
tanti industrialistai, pažangus politikieriai ir su
sipratę darbininkai visu uolumu stoja už Gub. 
Smitho išrinkimą Prezidentu, nes jo nusistaty
muose gludi šviesesnė šalie’ ateitis ir patikrin
tas žmonių gerbūvis. Net pačių Republikonų se
natorius George W. Norris paskelbė viešai kad 
jis stoja už Al Smitho kandidatūrą ir ragina sa
vo pasekėjus balsuoti už progresivj Smithą, o ne 
už atžagareivį Hooverį.

Užtai ir mes. Lietuviai, turime sykį ant visa
dos įtikinti Republikonus jog mes nesam tokiais 
neišmanėliais kokiais jie mus Įsivaizduoja savo 
nesąmoningomis pasakomis apie “Prosperity” ir 
“didelius” Hooverio darbus Lietuvai, sakydami 
kad Hoover šelpė nuo karo nukentėjusius Lietu
vos žmones. Visi žinome faktą kad Hoover atsi
lakė Lietuvą šelpti, kuomet prie jo tuo reikalu 
buvo kreiptasi. Republikonų agentai gąsdina at
eivius kad nebalsuotų už Demokratus, nes jeigu 

ir tt. 
Argi 
nesu-

Demokratai laimėtų tai prasidėtų bedarbės 
Argi reikia didesnio ateivių mulkinimo? 
čia nelaikymas ateivių tamsiais ir nieko 
prantančiais žmonėmis?

Bet LAPKRIČIO 6 d. mes parodysime 
ponams Republikonas kad mes esame susipratę 
piliečiai, kad mes esam progresingi žmonės ir 
todėl mes VISI BALSUOSIME už progresivj kan
didatą, MUSU REIKALŲ GYNĖJĄ, už žmonių 
laisvės ir gerbūvio čampioną — Demokratą AL
FRED E. SMITH ir visus Demokratų kandidatus!

tiems

LIETUVIU BENDRAS KOMITETAS 
AL SMITH’UI REMTI:

A. J. Virbis, X. Strumskis, J. P. Mačiulis,
Mary Kizis, Alfred J. Vencius, C. S. Cheiedon, 

Clerence J. Ruskis, J. Tumasonis,
Dr. Jos. G. Kaluška, Mrs. J. Szevets, 

A. Baynaras, A. Butėnas, S. Bach 
P. A. Vvanauskas, J. Jakubouskas, J. Jokūbaitis, 

R. J. Jurevičius, V. Kamarauskas, A. J. Kižis, 
A. Kundrotą, A. Kendrick, M. Kerbelis,

A. F. Kneižys, K. J. Krušinskas,
W. T. Kvietkus, P. Lukoševičius, 

Wm. Lotz, J. K. Milius, St. Peck, G. Schlaves, 
Mrs. M. Shadis, K. Šidlauskas, P. Šlapikas,

M. M. šlikas, Jos. Stadulis, M. Stanaitis
A. S. Trečiokas, T. Tuluba,

J. Vitkauskas, K. Jurgela,
V. W. Želvis, W. J. Daunora

BBS
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Dienos Klausimais
lintis ir pasirinkdavo ga
nykloje patį puikiausi ku
melį.

Kodėl tada Liaudininkų 
organas už liaudį neverkė?

Kada “Liet. Žinios” ai-

TAPK1T AMERIKOS PILIEČIAIS
¥---------------------------------------------------------------- --

Apie patriotizmą
Kaip svarbu būti Suvie

nytų Valstijų pilečiais pa
tiria tie kurie keliauja po 
svetimas šalis. Jų niekur 
niekas nekliudo, atlikus vi
sai mažus tam tikrus for
malumus. Jie gali važiuoti 
iš vienos valstybės į kitą 
užsimokėdami už vizą tik
tai kelis centus, kuomet ki
ti turi mokėti desėtkus do- 
larių. Nekurios valstybės 
visai nereikalauja vizos jei 
esi Amerikos pilietis.

Daugybė Lietuvių važi
nėjo į Lietuvą ir patyrė ko
kis patogumas yra turėti 
Amerikos pasą. Jeigu jau 
pasiryžot čia gyventi ir lik
ti visados, čia sukūrėt savo 
gyvenimą, kam laukiat su 
patapimu piliečiais ?

Daugybė turit išsiėmę 
pirmas popieras, kiti net 
po kelis sykius pirmas išsi
ėmė!, bet vis užsileidžiant 
su antromis.

Antras lengva išsiimti po 
mažo pasimokinimo. Ne
reikia nei advokatų nei jo
kių agentų. Yra pilietybės 
mokyklos, palankykit jas 
kelis vakarus ir jūsų dar
bas bus pabaigtas.

Neklausykit tokių kurie 
sako kad jie “padarys” jus 
“piliečiais” išsyk už tam ti
krą sumą pinigų. Niekam 
neprivalot mokėt1 desėtkų 
dolarių už pilietybę. Dola- 
ris kitas už mokyklą ir už 
aplikacijų išpildymą tai ir 
viskas.

Tapkit Amerikos pilie
čiais patys savo gerovei.

“Lietuvos Žinios’* kalba 
apie patriotizmą, primes- 
damos dabartinei valdžiai 
kad ji perdaug apie patrio
tizmą kalba. Sako:

“Taigi, patriotizmas rei
škiasi humaniškumo, žmo
gaus asmenybės laisvės ir 
teisių gerbime ir rupėjime 
žmonių gerovę kelti.”

Toliau:
“Sunku kalbėti apie ben

drą šalies patriotizmą, jei 
šalies liaudis nesijaučia 
esanti pilnateisė savo kra
što šeimininkė. Tėvynė tu
ri suteikti visiems laisvę ir 
lygias teises. Ten kur vie
špatauja nelygybė, pries
pauda ir vergija, ten nėra 
lygių vienos motinos vaikų, 
o yra kaliniai ir jų prižiū
rėtojai.”'

Prie klerikalų arba ko
munistų valdžios tokio raš
to nebūtų valia talpinti ar
ba redaktorius papultų ka
lėjimam Bet dabar leidžia
ma išsikalbėt rimtai, jeigu 
nekabinėji ypatų ir val
džios.

Bet ar matot ko Liaudi

ninkų organas pasigenda?
Laike jų valdymo, šalyje 

buvo tikras humaniškumas 
arba žmoniškumas: visokie 
padaužos galėjo valkiotis 
po kaimus ir persekioti ir 
plėšti vargšus ūkininkus; 
plėšikai galėjo policijantui 
antausius daužyti, o polici
jantui buvo uždrausta at
simušti. Tada tai buvo ir 
“žmonių gerovė” keliama 
ir reiškėsi pilnas patriotiz
mas: ūkininkas, kuris mai
tina visą valdžią, turėjo 
drebėti prieš padaužas, o 
valdininkai kelti kepures 
prieš raudoną skarmalą.

Gaila, kad Liaudininkų 
organas dengiasi save po 
liaudies vardu kaip kleri
kalai po tikėjimo vardu: 
gaila kad ‘Lietuvos Žinios’ 
kalba ne už liaudį, bet jos 
vardu už padaužas: liau
dis turi savo teises ir labai 
tuomi džiaugiasi. “Nelygy
bė” viešpatauja tiktai poli
tikieriams ir padaužoms • 
jie negali po liaudį švaisty
tis ir savo prižadais mony- 
ti. Liaudies niekas kalėji
me nelaiko; prižiūrėti rei
kia tokius kurie liaudį iš
naudojo. Uždaryti ir ark- 
lavagiai kurie norėjo lais
vai ir lygiai su liaudimi da-

manuos už liaudį, jų .bal
sas bus vertas išgirsti.

_______________

r “'Vienybė” rašo kad vi- 
' dūrinė srovė (tautininkai) 
! leidžia net keturis laikraš- 
i čius, kuomet katalikai ir 
bolševikai ir socialistai tik
tai po du....

Kas sakė kad vidurinė 
srovė susideda iš inteligen
tijos ir buožių — ir kad ap- 
sišvietus: kam tiek laikraš
čių jai reikėtų?'....

Kauno kanalizacija
Kauno miesto valdyba, 

kaip rašo “L. Aidas”, ruo
šia finansini savivaldybės 
planą, kuriame, be ko kito, 
numatoma jau 1931 metais 
galutinai pabaigti kanali
zacijos darbus. Vandentie
kis busiąs pabaigtas 1930 
metais.

Kanalizacija miesto val
dybai jau duodanti metams 
200,000 litų pajamų. Da
bar prie kanalizacijos dau
giausia prisijungia: valdiš
ki ir naujai statomi namai. 
Savivaldybė projektuoja už 
kanalizacijos naudojimąsi 
sumažinti mokesti iki 25 
nuošimčių.

Miesto valdyba nori iš
gauti iš vyriausybės 500,- 
000 litų paskolos kanaliza
cijos ir vandentiekio dar
bams pabaigti.

Taip tai Kaunas už po
ros metų taps visai kitas 
miestas, su vandeniu, nuo
tėkiais ir asfaltu lietomis 
gatvėmis.

TIKTAI SVAJONĖSE....
Tiktai durnelių aš pridumoju, 
Tiktai dainelę tau padainuoju, 
Tik taip galiu aš pasisakyti
Kaip tave myliu, brangi mergyte...
Ir tu tik žiuri, akim vedžioji,
Rods tik bevilčiai mane vilioji, 
Argi nors kartą nedas’protėsi
Kaip brangi mano širdžiai tu esi?
Jeigu ištartum man tą žodelį: 
“Myliu aš tave, mielas berneli”, 
Džiaugsmą didžiausi aš apturėčiau 
Tą valandėlę amžius minėčiau....
Skelbiu pasauliui tavo gražybę, 
Tavo lupelių didžią saldybę, 
Bet tik galėjau jas apdainuoti — 
Tu dar neleidai jų pabučiuoti....

Adonis.

Alutis atliko....
Iš priežasties vėsios va

saros, šįmet Lietuvoje bra
voruose atliko daug neiš
gerto alaus. Bravorams bu
sią nuostolių, nes alus su- 
rugs.

Tai butų piknikas jeigu 
to Lietuviško alučio pervir
šio laivą atsiųstų Amerikos 
Lietuviams!

KUOMET?....
Smiltyj rašiau šiuos žodelius: 
“Brangioji, aš Tave myliu”, 
Bet ar suprant’ tavo širdis 
Tikrai Įspėti negaliu....

Likimas leido man pažint 
Tave, ir džiaugtis sau slaptai, 
Bet skirtis artinas diena, 
Man džiaugtis liko neilgai. ...

Dievaite grožės man likai,
Tau garbei dainą vien pinu, 
Svajonių apgaubtas saldžių 
Mintys’ su tavim gyvenu....

Dingo smiltyse žodžiai tie 
Kuriuos aš tuomet užrašiau, 
Bet atmintyje pasiliks
Viskas ką aš tenai sakiau....

Ar skirsim’s mudu amžinai, 
Ir ar liūdėt turėsiu vis?. ...
Jeigu likimas tik toksai — 
Kuomet širdyj žaizda užgis?....

Ka—lis.

“Dirvos” koresp. Argus 
iš Kauno rašo kad Lietuvo
je “pamėgdžioti viskas kas 
Amerikoniška labai mado
je”.

Bet tik kas bloga, o kas 
j gera, iš ko gali pasimokyt, 
j tai NE.

KADA ŠIRDIS PRA
DEDA PLAKTI

Dr. Bernard M. Patten po il
gų tyrinėjimų apie prasidėjimų 
ir veikimą žmogaus širdies skel
bia jog širdis pradeda plakti aš- 

Į tuoni mėnesiai prieš užgimimą. 
Bet tada flar nebūna širdies ko
kią mes ją žinome. Ji praside
da tik kaip kokia plonytė siului 

[panaši triubelė, net neįmatoma 
I nuoga akia.

Ta triubelė pradeda suktis 
į ritulėlį masėje kitų smulkių 
dalelių. Nuo tada ji pradeda 
plakti ir plaka tolei kolei paga
linus susirenka prie žmogaus jo 
draugai ir praeidami pro šalį 
liūdnai žiūrėdami patėmija vie
nas kitam: “Jis išrodo visai 
kaip gyvas”.

Bet iš kur prasideda tas pir
mutinis plakimo impulsas? Tai 
yra gyvybės paslaptis kurios 

j nei Dr. Patten negali išmatuoti.
Dr. Patten, CIevelando Wes

tern Reserve Universiteto Me
dicinos mokyklos profesorius, 
pašventė savo geriausią gyveni
nio dalį studijavimui vystymosi 
žmogaus širdies. Nesenai jis 
sugryžo iš užrubežio kur studi
javo Vienuos, Paryžiaus ir Ber- 
lino ligoninėse. Jis sugryžo su 
įsitikinimu kad Motina Gamta 
palieka žmogaus tvėrimo darbą 
pilnai neužbaigtą dar tada kada 
kūdikis užgema. Tik pirmuti
nėse savaitėse savo gyveninio 
savo judėjimais ir visu veikimu 
kūdikis užbaigia vystyti visas 
kūno funkcijas.

Jis tikrina kad kūdikiui gi
mus, kraujo srovės tuo pat lai
ku pradeda kitaip tekėti ir nuo 
to teka taip iki pat žmogaus 
mirčiai. Su pirmu kūdikio pra- 
virkimu, sako jis, plaučiai pra
deda dirbti kraujo valymo dar
bą.

Kaslink sudarymo kūdikio 
papročių per motiną dar laike 
nėštumo, jo nuomone tas nega
lima, tas esą tik “senų bobų” 
pasaka. Motina gali valgyt ką 
nori ir tuo nepadarys žymių ant 
kūdikio. Geriausias dalykas ką 
motina gali tai laike nėštumo 
vaduotis paprastu sveiku pro
tu, valgyti gerą maistą, naudo
tis tyru oru ir mankštintis.

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

MEKSIKONŲ IR AMERI
KONŲ NUOSTOLIAI

Nuo 1910 metų, Meksikoj 
einant sukilimams, Ameri
konams padaryta nuostolių 
už $700,000,000. Tiek bent 
Amerikonai reikalauja at
lyginimo iš Meksikos, ir y- 

l ra paduota 4,900 reikala
vimų.

Meksikonai irgi turi rei- 
į kala vinių prieš Suv. Vals
tijas už nuostolius padary
tus laike Amerikos įsikiši
mo Į Meksikos karą. Šie 
reikalauja $245,000,000 at
lyginimo. Per daug metų 
specialės komisijos bando 
išspręsti tų nuostolių klau
simą, bet dar nieko nepri
ėjo. Viena bėda yra ta kad 
žmonės moka ir reikalaut. 
Paveizdan, iš 1,017 paskirų 
išspręstų reikalavimų su
ma buvo net $470,126,613, o 
komisija išrado vertu tik
tai $4,125,622 atlyginimo.

ŠUNIO IŠROKAVIMAS.

Iš visų gyvūnų žmogui iš
tikimiausiu ir palankiausiu 
yra tai šuva. Teisybė, yra 
daugybė šunų, taip sakant 
ne kultūriškų, tačiaus kurie 
turi reikalingą išauklėjimą, 
jie daugelyje atsitikimų sa
vo ištikimybe pralenkia 
žmones.

Viename Belgijos mieste
lyje, pas turtingą miesčionį 
tarnavo virėja, kuri prisi
pratino šunį, ir jį pramoki- 
no tūluose reikaluose jai pa
tarnaut, už ką, suprantama, 
jis gaudavo atlyginimą. Iš
mokino ji jį atnešt iš pašiū
rės malkų, kada tik ji paliep
davo, šuva dirbo, nešdamas 
po vieną pagalį, tol, kol pri
nešdavo reikalingą kiekį.

Bet vieną kartą jis pasių
stas atnešt malkų, išėjęs už
truko kiek ilgiau negu pa
prastai, ir sugrįžo be malkų. 
Virėja jį subarus, išvarė an
tru kartu. Jis ir vėl kiek už
trukęs, sugrįžo tuščiomis, 
lyg nusiminęs, nežymiai 
kraipydamas vuodegą ir žiū
rėdamas j šalį, lyg ką tai 
galvojo. Virėja ruščiai jį 
subarus, išvarė trečiu kartu. 
Ir dabar jis jau ilgai netru
ko; sugrįžo tuojau ir Įsi
kandęs kirvį, atnešęs padėjo 
pas virėjos kojas, vėl žiūrė
dama i šalį, lyg gailėdama
sis savo žygių. Dabar virėja 
suprato, kad pašiūrėje nė
ra prikirstų malkų.

BANDYS TIRTI DVY
NUKŲ PANAŠUMĄ
Kalifornijos universitete pra

dėta ypatingas tyrinėjimas — 
surašys 500 porų dvynukų ir 
bus bandoma nustatyti ant kiek 
jie kožna pora yra vienas į kitą 
panašus. Tyrinėjimai bus pra
dėta visokių amžių dvynukų, o 
labiausia nuo naujagimių ir bus 
sekama jų augimas, sužymima 
jų abelno gyvenimo ir budo pa
našumai, jų išvaizda ir viskas 
kitas.

Vienas ypatingas bandymas 
bus daroma su elektra. Per kū
ną bus leidžiama elektros srovė 
bet silpna kad jos nebus jaučia
ma, ir tuo tarpų bus tėmijama 
kūdikio fiziškas veikimas, judė
jimas ir apsiėjimai. Bus seka
ma kaip tokiame padėjime vei
kia vienas dvynukų ir antras.

PUBLIC STADIJONAS
GERAS BIZNIS MUSŲ

MIESTUI
CIevelando Public Auditorium reikalauja sau draugo. Nėra kitos to

kios puikios auditorijos pasaulyje; ji gali sutalpyti ir sutalpina pakarto* 
tirtai begalinę įvairybę parengimų kurie atsibuna viduje.

Šios srities piliečiai didžiuojasi savo auditorija, pripažindami ją di
deliu miesto nuopelnu.

Dabar yra sumanyta pabudavoti budavonę kaipo priedų prie audito- 
lijos, budavonę kuri atsakytų lauko reikalavimams ir parengimams kaip 
salė atsako vidujiniams parengimams. Ateinančiais rinkimais CIevelando 
balsuotojai turės pasireikšti už arba prieš ši sumanymų.

Už $2,500,000 gautus išleidžiant miesto bondsus, manoma pabudavoti 
prie ežero šiaurėj nuo Court House milžiniškų miesto stadijonų, didžiau
si ir puikiausi Amerikoje. Miestas jau turi žemę, labai puikia vieta to
kiam tikslui, darbo programas gerai apsvarstytas ir praktiškumas bei 
nauda iš to stadijono užtikrinta.

Šis sumanymas turi rasti pritarimo kaipo pasididžiavimo vertas da
lykas ir kaipo bizniškas šios srities punktas.

Mes tikime kad stadijono bondsų klausimas ras visuose širdingo- pri
tarimo rinkimų dieniai atėjus. Kuomet buvo leista bondsai miesto audito
rijai visi juos rėmė ir dabar negailauja jog taip darė.

Štai yra kitas tam panašus sumanymas savo naudingume. Duokime 
Public Auditorija dar Public Stadijonų kaipo sandraugę budavonę.

Išsikirpkit šį pavyzdinį balota. Nusineškit į balsavimo vietų ir-pa- 
žymėkit savo balote taip kaip čia nurodyta.

CITY OF CLEVELAND

AGAINST THE BOND ISSUE

S 2,020,000.00,

purpose equipping
the same, in the sum of $ I.5CO.OOO.CO. and a levy of taxes

AGAINST i -'-E BOND ISoLE

FOR THE BOND ISSUE

/• U’žgirtas per Chamber of Commerce, Chamber of Industry, Citizens 
League, Central Labor Union ir daugybės kitų miesto organizacijų.

Shall bonds be issued by the CU.y oi Cleveland 
purpose of constructing 
streets, and building sc 
and a levy of taxes b« 
limitaiiov estimated b;

Shall bonds be issued by (he Ci: 
purpose of constructing elect’ 
way lighting system, in the cu 
of taxes be made outside c 
estimated by the county ai 
for a maximum period cf te 
and interest cf such bonds.

: light equipment and white 
of $3.00,000.00, and a levy 
the fifteen mill limitation 

:t?r to average .010 mill 
years to pay the principal

FOR THE BOND ISSUE

Shall bonds b 
the purpose of constructing a finer rc 
Lake Front in the sum cf $2,500,00.00, 
be made outside cf the fv 
by the county auditor to ar 
period of twenty-three yen: 
tcrest of such bonds.

the City of Cleveland

FOR THE BOND ISSUE

AGAINST THE BOND ISSUE

Shall bonds be issued by the City of Cleveland for the 
purpose cf paying the erst of widening, opening and ex
tending streets, in the sum of 009,000.00, and a levy of 
taxes be made cutside cf the ‘.if

maximum period of t'vcrty-five years to pay the 
and interest of such bond:

the purpose ot constructing rower? 
between Cuyahoga River and Gordo: 
$750,000.90. and a levy of tar.es be 
fifteen mill limitation estimated by the county auditor to 
average .0254 mi!1, for a r 
years to nay the principą

FOR THE BOND ISSUE

the principal and interes:

FOR THE BOND ISSUE

the stun ol

AGAINST THE BOND ISSUE

by the county auditor to Evcr.'»re .CSV- mill for a r-aximu” 
period of twenty-two yc^ars to pay the principal and in
terest of such bonds.

FOR THE BOND ISSUE

AGAINST THE BOND

purpose of mooting the current expenses cf saiu City at a 
rate not exceeding six-tenths of a mill, in addition to the 
amount of taxes heretofore lawfully authorized to be 
levied for taxes for the years 1928 and 1929.

FOR THE TAX LEVY

AGAINST THE TAX LEVY
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(Tąsa)
II.

Bangų Glėbyje
Jokie atkalbinėjimai ir bauginimai 

nesulaikė Hako ir jo draugų nuo išplau
kimo. Keliolika dienų jie ruošėsi, krovė
si maisto ir vandens, ir apsirūpino kito
mis reikmenimis. Laivą pernaują aptai
sė, iškamšė, aptepė žuvų taukais; viršaus 
uždangalus kuriais aptiesdavo laivą lai
ke audros, irgi ištaukavo kad vanduo ne
silaikytų ant jų. ir iškėlę vienintelę burę 
ant neperaukšto masto su rytų vėjais pa
sileido Į pietvakarių vandenis.

Šėmas, ūkanotas ankstyvo pavasario 
dangus, ledais numėtyta jura guli prieš 
juos. Nuo dabar jie kelio juromis visai 
nežino, tik žino kad jeigu Leifas rado ten 
salas ras ir jie, o jeigu paklys tai vis kur 
nors priplauks juros briauną ir nuo ten 
gryš atgal. Ne Vikingų širdis buvo bijo
ti juros, žinomos ar nežinomos.

Pirma ir antra savaitė kelionės ėjo 
gražiai, nes oras buvo gana prielankus. 
Vis tikėjosi kur nors pamatyti nors gaba
lėli žemės išsikišusios iš vandens, bet ne
matė. Nors jurininkams tokie žemės ga
balai yra pavojingi ir daugybė ant jų pra
žūti randa jei neapsisaugoja, bet jie jieš- 
kojo naujų žemių ir žinojo kad prie mažų 
gabalų esti ir didelės žemės.

Bet prie gerumų ateina ir blogumai, 
ir štai musų Vikingai sulaukė baisios die
nos.

Ar matė jie kada tokią baisią audrą 
ar ne, bet kaip jie visi drauge yra dar to
kios nebuvo sutikę. Tai buvo žiauri pa
vasario vėtra kuri ne vieną laivą nuskan
dina, kuri ne vieną jūreivį Į juro*s glėbį 
nusiunčia.

Štai dangus su jura siekiasi, rodos 
debesys prie bangų spaudžiasi ir grasina 
sutruškinti laivą esantį tame tarpe. Lai
vas ir kįla ir puola, lyg nuo kalnų, ir ban
gos per jį plaunasi ir viena su kita dau
žosi kaip lyg tarp jų jokio šipulėlio nebū
tų. Štai lūžta jų stiebas ir burė nuneša
ma į vandenį; tame lūžime sužeidžiama 
vienas vyras, jų seniausis žmogus ir paty
rus jūreivis. Kruvina galva dar jis bando 
po laivą sukinėtis, vyrams gelbėt, o sū
rūs vanduo taško jį ir jo žaizdą ėda.... 
Hakas griebdamas vėjo nešamą burę iš 
laivo pats su ja išnešamas į vandenį.... 
Baisiausia nuoganda jo draugams — ne
jaugi turės atiduoti jurai savo narsiausi 
vyrą, kuris juos visus j šią kelionę išra- 
gino?. .. .

Bangomis kįla į viršų ir vėl puola že
myn Hakas, kuomet laivas savu keliu da
ro priešingai, keliasi tai aukštyn tai že
myn. .. . Vyrai iš laivo meta jam virves 
gelbėtis, bet jis jų nepagauna. Tačiau jis 
laikosi už burės kurios kampas dar pririš
tas prie laivo. Bangos dūksta ir nori nu
traukti tą virvę ir nunešti stiebą, burę ii' 
sykiu Haką. Taip ir' atsitinka — burė su 
mastu atplyšta nuo virvės ii' su bangomis 
nutyška tolyn, bet Hako laimė — spėjo jis 
'susigriebti už virvės galo kuris dar prie 
laivo buvo pririštas, ir per didelį vargą 
traukiasi artyn į laivą, jeigu virvės iš ran
kų bangos neišmuš....

Jo draugai meta jam stipresnes ir il
gesnes virves ir liepia griebtis jų, bet jis 
laikosi tos ką įsikibęs, ir kitų draugų pri- 
gelbimas pritraukiamas prie laivo ii' įke
liamas.... Išsigelbėjo.... Tarp gelbė
tojų dirba ir tas sužeistasis, nors tuoj ga
li nualpti, bet nepasiduoda skausmui, ką 
pamatę vyrai sugriebė jį ir nunešė po tau
kuotais uždangalais ir paguldė, tyru van
deniu nuplaudami žaizdą ir užrišdami kaip 
mokėjo.

Burės nelikus, visas keliavimo būdas 
yra irklais, nes nors turėjo ir naują stie
bą ir naują burę, bet tokioj audroj neuž
taisysi.

Varė vyrai laivą tolyn, lyg norėdami

pabėgti iš audros, lyg rasti švarpą tarp 
vandens ir dangaus, kad pasirodytų žemė 
Bet žemės niekur nėra.... Taip ėjosi 
dieną ir visą sekančią naktį. Apie pietus 
kitą dieną apsistojo baisus vėjai, ir nors 
jura dar bangavo, bet jau rimo. Dangus 

■pakilo aukščiau, pragiedrėjo.
j — Žemė! — sušuko vienas vyras, pa
matęs tolumoje pilką ruožtą, kurs gulėjo 
toj pusėj kurlink jie irėsi, tai yra vaka
ruose.

Džiaugsmas juos apėmė, bet neilgam, 
nes kada artinosi krašto pamatė kad ja
me negalės sustoti, kadangi tai buvo auk
štos skalos, o vanduo perdaug judrus 
Prie tokių skaluotų krantų ėsti ir daug 
povandeninių pavojų — akmeninių skalų, 
todėl nėra ko į ten plaukti. Gana buvo 
vienok to kad jie priplaukė žemę, ir da
bar leidosi tolyn j pietus. Tai buvo pir
miau Leifo atrastas Hellulandas, kur ir 
jis negalėjo prisiartint.

Dar beveik tiek laiko keliavo iki ras 
patogesnį pakraštį ir pradėjo jieškoti Lei- 
co paliktų žymių. Bet nieko neradę pa
traukė dar į pietus, vis pakraščiais, iki 
oataikė, pagal Grenlandijoj likusiųjų ap
sakymo, tą pramintą Vyno žemę, kuri 
buvo gausi vynuogėmis. Pataikę geron 
įžvejon įsuko laivą, o valtele dasiirė iki 
kranto. Dairėsi bet mažai terado žymių 
lirmiau čia buvusių Vikingų,

Trobesiai kokie buvo pirmesnių bas
onų palikti buvo Indijonų išgriauti. Pri- 
iėjo jiems naujas pastoges ruošti kad tu- 
ėtų kur pasidėti jei liks žiemavoti. Kir- 
o medžius, statė 'bustynes, kurios turėjo 

būti ir pastogė ir apsauga nuo laukinių, 
nes apie juos jau žinojo.

Jų sužeistas draugas vietoj eiti geryn, 
ijo blogyn, ir už keleto dienų mirė. Vi
kingų papročiu, jis turėjo būti palaidotas 
jurose, išleidus į vandenį valtelėj ir užde
gus, tačiau Hakas norėdamas kad dievai 
'erntų geresnę jiems laimę naujoje žemėje, 
umanė paaukauti tai žemei savo draugą, 

ir palaidojo jį su visais Vikingo šarvais. 
Tįsi kiti ant to sutiko, ir taip jų draugas 
buvo paliktas ilsėtis naujame pasaulyje, 
t jau musų laikuose toje vietoje buvo at
kasta griaučai šarvuose, gal but to paties 
Vikingo-bastuno.

Vienok ir Vikingą Vinlande palaido
jus, negalėjo gyvieji ten prigyti, svar
biausia negalėjo sugyventi su Indijonais, 
jie atėjūnas iš savo žemės išvijo ir Hakas 
■>u savo draugais turėjo gryžti atgal į 
Jrenlandiją, o iš ten namon, ir taip pasi
baigė jų kelionė naujų pasaulių jieškoti. 
\r daugiau kas po jų dar bandė ten plauk- 
i nežinoma, tik tiek žinoma kad negalė- 
lami Vinlande įsigyventi, Vikingai atsi- 
?ryžo nuo tos žemės ant visados ir po 
penkių šimtų metų po to Kolumbui reikė
jo pernaują tą pasaulį atrasti, bet ir tuo
met buvo daug bėdų su Indijonais, tik Eu
ropiečiams geriau sekėsi tada, nes jau bu
vo pradėję vartoti paraką.

Gryžo jie sustodami Grenlandijoje ir 
ten žiemavojo. Kitą pavasarį iškeliavo 
link Islandijos, kurioj rado baisias žemės 
drebėjimo ir ugniakalnių veikimo pasek
mes, apie ką nesenai skaitėme.

Netikėti Prietikiai Roeskilde
Kur dėsis Hakas? Nors galėjo likti 

Norveguose, bet jį širdis traukė Į Roes- 
kildą. Ten manė ras vietos prie Danų, ir 
sykiu įsisvajojo dar kur nors kada nors 
matyti savo svajonių mergaitę. Bet ir 
dabar, kaip išsykio, kaip tik pabandyda
vo įsivaizduoti akyse tą jaunąją, sykiu 
jam vaizdavosi ir ta senesnėji su savo 
stiklinėm akim, ir nabagas pasipurtęs tu
rėdavo jas abi iš minčių išvyti.

Vienok kada į širdį įstringa meilė, 
kada akim patinka kokia moteriška, vy
riškis nori dar nors sykį tuo pat keliu 
praeiti ir gauti ją išvysti. Jei buna lem

ta, jie susieina į pažintį, o jei ne tai tuo 
antru pamatymu viskas ir baigiasi. O 
kaip dabar bus kada jis sugryš? Ar baig
sis ar no? ir kokią reikšmę turės ta senes
nėji, jeigu jis vėl jas abi sutiks?. ...

Paskilbo Danų sostinėj jog vėl jų mie
ste atsirado Baltijos Aras. Jurų plėšikai 
ką veikė per tą laiką ?i Labai daug, bet 
tai ir buvo tokie laikai. Ką darys Balti
jos Aras toliau?

Vaikšto sau Kastys po miestą ir po 
uostą aplink laivus. Nelabai norėtų kad 
jį kas pažintų, tada lengviau bus užsiėmi
mas gauti. Bet daugelio akis jį vedžio
ja, tai su pasigerėjimu, tai su užvydu.

Laivai tai jo gyvenimas ir jam rupi 
kur toliau dėsis. Stotų vėl į karaliaus lai
vyną, tačiau dar nesiskubina, dar jieško 
gal sutiks savo svajojamąją. ... Dar nors 
kartą ją pamatys, o tada.... Jeigu ji jį 
pažins ir galės pažinti, gerai, o jeigu ne 
tai ras kur pradingti iš jos akių ant vi
sados. ...

Uostan nesenai buvo parplaukęs di
delis laivynas. Daug žmonių sueina prie 
laivų. Laivai parvyko iš Byzantijos, iš 
Juodųjų jurų, iš Rytų Imperijos. Ir tai 
ne kariški laivai bet prekybiniai, su rytų 
.turtais, su kvepalais, brangiais išdirbi
niais, su šilku ir kitokiomis gerybėmis.

Didžiausias sujudimas, o aplink lai
vus bėgioja ir tvarką daro viena pažysta
ma moteriška — ta pati stiklinėm akim 
senesnėji. Ko ji tenai? Bet nespėjo dar

jis jos reikalą sužinoti kaip patėmijo kad 
netoli jos vaikšto ir ta jaunesnėji!... .

Džiaugtis ar nusiminti?.... sudrebė
jo Hako širdis.... Kas jos tokios? Vėl 
jam ėmė rūpėti, bet neilgai trukus jis iš
girdo vyrišką balsą vadinantį jį kur tai 
eiti....

Žengia Hakas paskui nepažystamą vy
rą ir galvoja. Mintys pinasi apie tą jau
nąją; bet bijo kad ji vėl nepradingtų iki 
jis su tuo nepažystamuoju reikalus už
baigs. Kur jis jį veda ir kam, jam visai 
nerupi. Žino kad iš pavojaus lengvai ga
lės išsisukti, arba geriau sakant, arti iki 
pavojaus neprisileis.

(Bus daugiau)

TM?

Aš GAILIUOSI....
Ar tikri tai buvo žodžiai
Kai sakei: “Tave myliu”?
Šiandien kitas, pasirodo,
Neša tau puokštes gėlių....
Aš gailiuosi kad tikėjau
Tavo žodžiams tiems tuštiems
Ir kad tave pamylėjau. .. .
Šiandien tu šypsais kitiems.
Atsimink, nubaus likimas
Jei vedžiosi taip visus;
Pasiliks vien atminimas,
Bergždžia meilė greit pražus....

Ant. Skrinskis.

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
m as knygoje — proga kiekvienam *** 
ją Įsigyti už visai mažą kainą — 
kurie iškalno užsirašys gaus už*^

TIK SAPNE....
Šią naktelę per sapnelį 
Su tavim kalbėjau, 
Apkabinęs, prisiglaudęs 
Prie savęs turėjau.

Tavo akys man žėrėjo, 
Šypsojos lupelės, 
Ir žavėjo mano širdį 
Tavosios kalbelės....

Smagu, linksma kad galėjau 
Tave pamyluoti,
Tavo saldžias, švelnias lupas 
Nors sapne bučiuoti....

Bet išnyko sapnas mano, 
Ir savo lovelėj
Radau save vienų vieną, 
Be tavęs, širdele.... 

* * »
Liūdna, liūdna kad sapnuose 
Tik galiu myluoti, 
Apie tikrą meilę tavo 
Lieka tik svajoti....

Adonis.

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappear* 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 60c, $1.00.

zemo
FOR SKIN IRRITATIONS

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

išpildyti. Ir bus išpildyti kaip visuo
met su nauda skaitytoj ams-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

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

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

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....

■■>i'"ii>niiiinniniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmnnin«

Siunčiant savo $1 už knygą dadekit pilną savo vardą “DIRVA”
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu- 1
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.



6 DIRVA

KLAUSIMA! 1
DIRVOS” REKOMENDACIJA 

BALSUOTOJAMS
GERAS BIZNIS MUSU MIESTUI

APIE LIETUVA “Dirva” nuo savęs rekomenduoja šiuos kandida
tus Lapkričio 6 dienos balsavimams, už kuriuos 
pataria atiduoti balsą, padedant kryžiuką prie jų 
vardų. Jie visi yra Demokratų partijos, išsky
rų? teisėjus, kurie neina partijų tikietais.

Ant S. V. Prezidento ......... Alfred
Ant Vice-Prezidento .. Joseph T.
Ant
Ant
Ant Kongresmano 20 Dist. Charles A. Mooney

Ant Common Pleas Teisėjų (už tris) 
Thomas A. Green, Carl V. Weygandt ir ktią
Ant County Prosecutor .... Ray T. Miller
Ant Teisėjo i Ohio Supreme Court

Robert H. Day
šiuos kandidatus “Dirva” randa tinkamiausiais 

ir vertais parėmimo.

GALIMA PAKEISTI 
BALSAVIMUS

Kurie registruojantis pa- 
sisakėt jog manot balsuoti

į už Republikonų kandidatus 
>! nenusiminkit, nes tas nėra 
S ! nrivprstn rtarvti Nonaiennt 

j už kokią partiją kas regis- ■ L v»l i n/d n w» r» m r, rr t r-r-v* A ■» z-» <-« 4 r\ rv
ir vaisius. Viskas sudeda- 'balsnos, rinkimų dienoj ga-

Ji 
vava\vavaw>,a\wawawa,awav<wav.i,,.s,a,.,a i priversta daryti. Nepaisant

Klausimas: Kodėl Lietu- duoda gana pigiai'daržoves truodamasis pažymėjęs jog
va išveža mišką Į užsieni
vietoj gaminti prekes ir ga- ma Į dėžutes atsakančiai ir'’* balsuoti už tą kandidatą

A. U.tavas parduoti?
Atsakymas: Mišką užsie-i 

nyje lengviau parduoti ne
gu gatavas medžio prekes. 
Norėti kad medis butų ap
dirbamas Lietuvoje, kad iš 
to butų darbo savo šalyje, 
ir kad Lietuvos prekės tik
tų užsienyje bei konkuren
ciją išlaikytų, reikia darbą 
užvesti taip plačiai kad ga
lėtų dirbti ne šimtelis ki
tas darbininkų, bet tūks
tančiai. O tam reikalinga 
milijonai dolarių kapitalo, 
ko Lietuviai patys nesudės.

Kaimyniškos šalys jau iš 
seniau turi išvystytas iš- 
dirbystes ir jos veikia tuo! 
budu kad Įsiveržti Į sveti-' 
mas šalis su savo produk
tais. Lietuva to nepadary- ■ 
tų veikdama mažu saiku, j

Yra dabar Lietuvoje na-! 
minių baldų išdirbystės ir Į 
padaro ne tik paprastus bet 
ir puikius baldus. Juos per
ka galima sakyt visa Lie
tuva, miesto gyventojai, ar 
užsisako kokių kam reikia. 
Tačiau kad suimti didumą j 
medžio ir iš jo pagaminti! 
baldus ir šiaip reikmenis iš
siuntimui užsienin tai jau 
perdidelė rizika.

Kitas pavyzdis. 
yra konservų fabrikas. Lie
tuva yra ūkio šalis, žemė

Kaune

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

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. G729.

grasai, bet fabrikas neina ‘ k?.rį di?ną
i, . ... 1 . jam atrodo tinkamiausiu,
kaip leikia. Lietuva pati. Kurie esat užsiregistra- 

I neipratus sunaudoti tokių \ Vę už Republikonus balsuo- 
I dalykų, miestai maži, visi i ti galit ir privalot pakeis- 
gyventojai turi sau daržo
vių, o žiemą jei neturi apsi
eina be jų.

Kitos šalys turi tą ką tik 
j dabar Lietuva pradėjo Įsi
gyti. Jos apsirūpina, pasi
daro pačios ir išveža į kitas 
šalis kur tik randa rinką.

Žalią medegą, javus, gy
vulius, paukščius, kiauši
nius, linus, šerius, odas ir 
kitką Lietuva gali išvežti Į 
užsieni ir parduoti pigiau, 
nes Lietuvos ūkis stovi že
miau už kitų šalių ir jo pro- 

Į dūktai pigesni negu kitur. 
Anglijai geriau yra pirkti 

j daugeli tų dalykų1 Lietuvo
je negu Danijoje ar Holan- 

Į dijoje. Taigi toks ekspor
tas Lietuvai galimas ir rei
kia jį išvystyti.

Lietuva gali puikiai gy
venti jeigu pagerins savo 
ūkį, sėklą, gyvulių veislę ir 
susitvarkys ūkio produktų 
eksportą.

Tas duos ūkininkui dau
giau pelno, jis vietoj namie 
darytų baldų, namie austų 
materijų ir namie dirbamų 
padargų, viską norės pirk
tą turėti, ir tada geriau ga
lės gyvuoti kad ir mažiu
kės savos pramonės. Jos 
gali ir sugebi išdirbti pui
kius dalykus, tik dar nėra 
žmonėse gana pinigo viską 
geriausio 
tenkinasi

Padėkit 
Lietuvoje 
dėkit jiems šviestis, ir pa
matysit kas dar už dešim
ties metų Lietuvoj darysis.

Ohio Gubernatoriaus.. Martin 
Leit. Gubernatoriaus.... Geo.

E. Smith 
Robinson
L. Davey
S. Myer-

ti savo nuomonę ir rinki
mų dienoje balsuoti už Al 
Smith i prezidentus ir kitus 
Demokratų kandidatus.

gimęs Cleve- 
ir tėvas pa
gyveno Cle- 
mokinosi ir

vietą, 
iš pa
ir tu- 

ką at- 
vaiku-

turė-

Tar-

1904 metais.
men. 1905 m., buvo 
Suv. Vallstiju Komisi- 
Šiaurinėj Ohio dalyj

RA Y T. MILLER, KANDIDATAS Į APS
KRITIES (COUNTY) PROSEKUTORIUS

Clevelandiečiai kurie intere- 
resuojasi išleidimu $2,500.000 
bondsų statymui naujo Miesto 
Stadiono prie ežero, flai įsitė- 
mija kad Ohio Stadium prie 
universiteto Columbus mieste 
Spalių 1 d. užmokėjo paskuti
nį dolarį skolų ką turėjo sta
diono pastatymui.

Iš $’,800,000 kurie išleista to 
didelio Columbus stadiono pa- 
budavojimui, 47 nuošimčiai at
ėjo iš nuomų ir 53 nuošimčiai 
iš ineigų prie vartų.

Ohio Stadium, tokiu budu, 
išsimokėjo savaimi nuo 1922 
metų ir prie to dar išmokėjo 
suvirs $90,000 skolos.

Pelnas atėjo svarbiausia iš 
futbolo. Tenai nebuvo progra- 
mo įvairumo kokis galės būti 
Clevelando Miesto Stadione.

Clevelando stadionas turės 
progas gauti ne tik futbolo lo
šėjus, bet turės dideles ineigas 
iš baseball, kurios bus nema
žiau $125,000 kas metai.

Prie visko to, galės pasitai
kyti ir didžiosios Amerikos 
kumštynės ir Clevelandas iš to 
turės daug naudos.

Pelnai iš Miesto Stadiono y- 
ra taip užtikrinta kaip bent 
kas kito tikriausio pasaulyje, j

Išrodo kad stadionas ne tiktai 
galės padaryti tą ką padarė 
Ohio Stadionas — išsimokėti 
savo lėšas — bet už kelių metų 
neš miestui didelius pelnus.

Nežiūrint jau nieko kito, tik 
į pačią biznišką pusę, reikalin
ga tengtis patraukti j Cleve- 
landą biznį ir garsinti miestą, 
kam proga ir pasitaiko.

Visais atžvilgiais Miesto Sta
dionas mums išrodo kaipo ge
ras biznis.

Tėmykit Į Šias Dovanas
Kurie užsirašys per mane 
“Dirvą” metams prisiųs- 
dami arba ypatiškai pri
duodami $2.00, gaus gra
žią dovaną: dėžę Laiškams 
rašyt popierio su konver- 
tais. Turim šviesiai mel
svų ir šviesiai žalių, pažy- 
mėkit kokios spalvos norit. 
Atminkit: ši Dovana tik 
iki 1929 metų pradžios. 
“Dirva” Amerikoj $2.00 
'Lietuvon ir kitur $3.00 
Siųskit Money order arba 
registruotu laišku.

A. S. KULBICKAS 
1546 E. 33 St. Cleveland, O.

pirkti. Visi dar 
prastesniu.

savo giminėms 
pakelti ūkį, pa

JUDGE WALTHER
Judge Frederick P. Walther 

iš Court of Common Pleas, yra 
45 metų amžiaus, 
landė. Rra vedęs 
ros vaikų, visada 
velande. Jis čia
tapo advokatu Birželio 22 d., 
1904 m., per 17 metų praktika
vo teises, po ko buvo paskirtas 
baigti mirusio teisėjo terminą. 
1922 metais tapo išrinktas še
šių metų termnui, ir dabar vėl 
kandidatuoja į tą pačią

Judge Walther paeina 
prastų žmonių šeimynos 
rėjo sunkiai dirbti tam 
siekė. Septynių metų
čiu būdamas turėjo pardavinė
ti gatvėse laikraščius ir sykiu 
ėjo į mokyklą, ir taip gyveno 
iki suėjo 13 metų. Tada
jo jau dirbti sunkesnius dar
bus ir i sykiu mokytis, 
liaudamas prie kelių advokatų, 
gavo progos pramokti teisių ir 
galiaus baigė advokatūrą ir 21 
metų amžiaus būdamas išlaikė 
kvotimus

Sausio 
paskirtas 
jonierium
ir tarnavo toj vietoj per ketu
ris metus, išsibaigus terminui 
vėl ton vieton pakartotinai bu
vo skiriamas, iki 1921 metų.

Judge Walther yra lankęsi 
beveik visose šalyse Europoje 
ir tyrinėjo tenaitinių žmonių 
gyvenimą, todėl jis supranta 
svetimšalius geriau negu kiti 
kurie valdininkai mieste arba 
apskrityje.

Pasitiki jog Lietuviai už jį 
balsuos Lapkričio 6 d.

! Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

GAVO

Dr. E. M. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4927 Central Avenue
Kampas East

Tel. Randolph 2306
55th Street

Namuose: Cedar 1178

Specializuoju chroniškose
Turiu visus moderniškus
Ray įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo, 
rimai dykai.
Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v.

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX-

Pata-

rungus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Iz. Klimašauskas .. Lt. 100 
Veronika Godelytė ....100 
Jieva Navalinskienė .. 50 
Grasilda Bluntaitienė ..50 
Ona Kamantauskienė 150 
Petras Urpšas ........... 200
Pranas Trepkus .......... 150
Agota Matulaitytė ....250 
Ona Pranckunienė ....200 
Jonas Rimavičius ... 1100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
UlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIilIlhlliailltlIHIlIllh'

Add enjoyment to your trip East or West, 
giving you a delightful break in your journey.

C&B LINE STEAMERS
Each Way Every Night Between 

Cleveland and Buffalo 
offer you unlimited facilities, including large, comfort
able staterooms that insure a long night’s 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
$8.50

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

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

Apskrities Prosekuto r i a u s 
(County Prosecutor’s) vietoje 
pastatymas tinkamo žmogaus 
yra didelės svarbos, nes su tuo 
rišasi ne tik visuomenės gero
vė bet ir privatinio piliečio tei
sės. Prosekutoriaus pareiga y- 
ra ne tik greitai ir atsakančiai 
sužiūrėti visus teisių peržen
gimus bet taipgi ir apsaugoti 
neliečiamybę ir gerą vardą vi
sų piliečių nuo neteisingų įta
rimų ir persekiojimų. Prose- 
kutorius yra ne tik persekioto
jas kriminalistų bet ir apgynė
jas nekaltų žmonių, todėl ton 
vieton statomas žmogus turi 
turėti privatinę ir visuomenišką 
sąvoką.

Kaip šiandien dalykai stovi, 
kriminalistai Clevelande ir ap
skrityje turi lyg apsaugą, ačiū 
nesugabumui Prosekutoriaus, ir 
Clevelandas stovi eilėje su ki
tais tuo pragarsėjusiais mies
tais. žmogžudžiai, vagys, plė
šikai ir visokie kiti kriminalis
tai jaučiasi ramus ir varo savo 
gąsdnantį darbą visame apskri
tyje, nes jaučiasi visiškai sau
gus. Statistikos parodo kad 
tik penki ir pusė nuošimčiai di
džiųjų prasižengėlių tebūna nu
baudžiami musų apskrityje.

Padėtis taip pablogėjus jog 
daugelyje miesto sričių mote
rims ar merginoms pavojinga 
vienoms gatvėj vaikščioti. Ma-

ži biznieriai turi nuolat drebė
ti ir laukti kad jų krautuves 
kas užpuls arba susprogdins, jo 
vežimą sudaužys ir sunaikins 
prekes.

Šitaip dalykams esant, rei
kalinga permainos, todėl patar
tina balsuoti už Ray T. Miller, 
kandidatą ant County Prosecu
tor ant Demokratų tikieto.

Mr. Miller gimė ir mokinosi 
Ohio valstijoj ir baigė Notre 
Dame Universitetą, kur pasie
kė pasižymėjimų. Jis prakti- 
kovo teises Clevelande per pra
eitus 14 metų; buvo Miesto 
Teisių Direktoriaus pagelbinin- 
ku ir turi reputaciją kaipo ty
ras, atviras žmogus, plataus 
supratimo ir tikras atsidavėlis 
pareigoms.

Jį remia vietos Amerikoniški 
dienraščiai ir Cleveland Bar 
Association.

Mr. Miller pasireiškė jog jis 
stengsis paskirti į Prosekuto
riaus Ofisą 
šokių tautų 
lengviau ir 
čiams savo

pagelbininkais vi- 
žmones, kad butų 
geriau svetimtau- 

nelaimčse.
Jis paėjo iš biednų šeimy

nos ir per tai supranta žemu
tinio luomo gyvenimą ir jų rei
kalus.

Balsuokit 'už Ray T. Miller 
ant Demokratų tikieto Lapkri
čio 6 dieną.
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I Išrinkit Vėl i

j JUDGE WALTHER Į
JUDGE FREDERICK P. WALTHER. Teisėjas Com- E 

E mon Pleas Teisme, yra pripažintas kaipo vienas iš ge- = 
= riaušių teisėjų kokis kada tame teisme sėdėjo. E
E Jis yra sumanus, bešališkas, visiškai teisingas ir = 
= visuomet parodo užjautimo tiems kurie vartoja svetimą E 
Ę kalbą. =
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SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OF1SAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

i

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

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

Better than a Mustard Plaster

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas 
ŽODYNAS

Feeira-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda . ....................$11.00

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

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistassileiskit> nes musV Mikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, 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 I — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedčldieniaia nuo 10 iki 1.
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Gerb. Spragilo Kelione 
po Lietuva savininkai turi tam 

įsakymus pildyti: ir 
tvoras aplink apsi- 

kaip jas numaliavo-

T

(Tąsa.)

Baliai Kurhauze
Pirmą vakarą buvimo 

Palangoj (Rugp. 7 d ) Kur
hauze surengta balius 
koncertu, su dovanomis 
biausia saule įdegusiai 
niai ar panelei.

Kur gi žmogus neisi į to- ; 
kią iškilmę. Nors pajury-

Ar tu su savo 
meilužiu sėdėsi, 
kokią nusižiuri

liną šokti, 
vyru ar su 
vistiek kas
ateina, mandagiai nusilen
kia ir kviečia šokti. - Nesi
jaučia tarp jų pavydo ir ne
pasitenkinimo. Likęs vie
nas eina ir veda kitą šokti. 
Mat, čia suvažiuoja tiktai 
inteligentija ir turtingesni 

i žmonės ir gražiai vienas su
XXXCX AMAXAAAAA X 1 WA KJ W Į V4 X Y 1 , - ,,

je matai daug saule įdegu- įųtu apsieina.- Kada pasok-

su 
la- 
po-
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tus ir neišrodo aukštas, ka- j tą pusę nueina aukštyn, 
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sių kūnų ir nepaisai į juos 
žiūrėti, bet į Kurhauzą pa
žiūrėti tų pačių kūnų nori
si vėl eiti. Ir einam.

Įsivaizduoji sau žmogus; 
kad sueis visos ponios ir pa
nelės taip jog bus galima 
matyt katra daugiausia 
saule įdegus. Na bet apsi- 
rikom, ypač vyrai,

dina, atveja į vietą, pabu
čiuoja rankutę ir pasodinęs 
gryžta vėl atgal prie savo 

i stalo-
Mums Amerikiečiams ne- 

I buvo bėda priprasti šokti 
su Lietuvos poniomis ar pa
nelėmis, nei su jų ponais ar 

_ į ponaičiais, nes visi šoka tą 
dėlto ipat* džiazą ir net pusė tos

kad jos suėjo paprastai ap-|Pačios Amerikoniškos mu- 
sivilkusios sukniomis, o kai slkos1 Sro^a- Klta ,dalls
atėjo laikas dovaną skirti 
labiausia įdegusiai ir tada 
jos neišsirėdė. Na bet ir 
nereikia, juk galima matyt 
iš veido, kaklo ir rankų ku
ri labiausia įdegus.

Dabar pirmą sykį pama
tėm kaip viduje Kurhauzas 
išrodo.

Ineinam į vidų, tarnai 
priima skrybėles ir ploš- 
čius (mat buvo vėsu ir rei
kėjo beveik visą laiką dė
vėti ploščius)- 1 Eini į salę, 
girdisi džiazas, tikras Ame
rikoniškas džiazas. Užsi
moki :du litu įžangos, ir jau 
esi salėje. Salė pilna -sta- 
lukų,-.porai ir daugiau ypa
tų apsėsti. Viduje vieta šo
kiams, ir poros sukasi, šo
ka, vis daugiausia džiazą.

Salė didelė, turi sceną, ir 
visa gražiai išpuošta. Tie
siog malonu tokioje vietoje 
būti. Juk tai grafo Tiške
vičiaus nuo prieškarinių 
laikų išmūrytas namas, kur 
puotaudavo visa Rusijos ir 
Lietuvos ponija. Bet nuo 
karo laikų ši vieta buvo už
leista, tik šįmet pirmą sykį 
atsidarė atnaujinta, išgra
žinta. Pirmesnėmis vasa
romis šokiai būdavo tiktai 
taip vadinamoje Juraitėje, 
medinėje salėje arčiau ju
rų- Ten buvo geras biznis, 
o dabar jau reikia su Kur
hauzu konkuruoti. Ir kon- 
kuroja: ir viena ir kita vie
ta rengia kuopralšmatniau- 
sius balius su visokiomis 
dovanomis. Yra ir dar po
ra šokiams vietų, bet tiktai 
taip sau šokiams. Gražioj 
vasaroj užtektų biznio vi
siems, bet šymet ne.

Po 10 vakaro prasideda 
koncertas. Dainavo Rusai 
ir Lietuvis, Orentas, teno-

muzikos Vokiškas džiazas, 
bet toks pat 'kaip Ameriko
niškas. Tik vieno šokio ne
mokėjom sutaikyt tai vai- 
co, nes jį čia kitaip šoka, 
ir gerb. Redaktorius turė
davo sėdėt nors valcą la
biausia mėgsta....

Dar kitas dalykas, Ame- 
rikonės ponios ir panelės 
greitai prisitaikė prie ran
delių bučiavimo, bet mums 
nabagams vyrams, . nepra-* 
tusiems po šokio rankelių 
bučiuot, tas buvo labai sun
ku, nors buvo ."tokių kat
roms ir norėtum pabučiuot. 
/Prisišokę, prisiklausę iri

Birutos 
Rugp. 9 d. 

diena, rytas 
didelis vėjas.

prisitraktavoję visokių gė-. tai ,išsikalbėj 
rimų kokių tik Lietuva tu- • d- „

ir pietų

yra ste-
Jos to- 

nereikia

Palangos kurorto užžiurė- 
jimui, tvarkymui, gražini
mui, taisymui.*

Vilų 
tikrus 
kokias 
tverti,
ti, nevalia namų taisyti va
saros metu, kad negadintų 
kurorto gražumo. Visos 
gatvės ’Palangoj ir kuror
to dalyj nusodyta medžiais, 
ištaisyta šaligatviai, nors 
dar žvyriniai- Vėliau gal 
sudės lentinius ar asfalti
nius.

Svečiams taipgi parašyta 
kas valia ir kas nevalia da
ryti, ir tt.

Vakare vėl konertas ir 
gėlių balius — su dovana 
tai kuri daugiausia gaus 
gėlių.... Vėl žmogus turi 
eiti pamatyt, na ir .Vėl pasi- 
traktayojį, pasišoki, y ;

Kalnas
Graži pirma 

saulėtas, bet 
Po pusryčių

einam maudytis, bet kur tu 
’ į vandenį lysi: bangos kaip 
1 kalnai-

Šiandien sulaukėm Cleve- 
landietės M. 
atvažiavo iš 

' susiėjom su 
p. Vitkiene, 
ką Šimkų, Chicagietes p-lę
L. Žilvičiutę, p. Bačiunienę, 
dar pamatėm vieną kitą

' Amerikietį, nors ir rengk 
Amerikonišką pikniką- Net 
smagiau pasidaro kada 
vų pamatai.1"

Šiandien sužinojom 
ką apsigyvenom: nagi 
žinomo ristiko Požėlos' j 
sesęrę, kuri toj viloj šeimi- 

| ninkaujh. iš netyčią h'pie 
jom, ir kaip pa

sirodė vėliau ir ji yra tokia 
čigonė kaip ir jos-giminie
tis Amerikoje.

Po pietų, mes visi ir dar
M. ^Petrauskienė, surengėm 
ekskursiją į Biruos Kalną.

Trečia diena Palangoj, o 
dar kalno nebuvom aplan
kyti, tokios garsios vietos- 
Mat, norėjom kitkuo apsi
džiaugti kad paskui galėtu
me geriau pasigerėti ta is
toriška vieta.

Nuo musų iki kalno buvo 
apie pora mailių, taigi rei
kia išsirengti einant. Išto
lo nuo didžiojo tilto ir nuo 
bendrų maudynių tas kal
nas neįspūdingas ir beveik

Petrauskienės, 
Sartininkų, ir 

Dr. Vitkum ir 
suradom risti-

sa-

pas 
pas 

pus-

ri, gryžom nakvynės.
Palangos taksai 

Rugp- 8 d. Papusryčiavę, 
10 vai. einam į pajūrį pasi
maudyt. Sutinkam pažys
tamus : Kauno burmistrą 
Vileišį, Maj. Lubicką, Balu
tį, komp. Šimkų ir kitus. 

Oras šaltas, maudytis vė
su, tai užlindę už kopų pa- 
gulim prieš saulę, nors ir 
ji tik retkarčiais išlenda, ir 
taip ateina 2 vai. 
laikas.

Palangos kopos 
buklingas dalykas, 
kios patogios kad
nei kambariukų nusirengi
mui, nors jų yra ir kas no-j negali suprasti kad ten yra 
ri gali tuomi pasinaudoti.

Kožnas būrelis, savi 
žmonės, šeimynos, arba ir 
draugai, pasirenka sau rei
kalingą kopą, gražią smil
tyno duobę su krantais ap
žėlusiais šiokiomis tokiomis 
žolėmis, ir ten, liuesai nuo 
kitų akių, gali nusirengti. 
Svetimas pas tave nesimai- 
šo, nors jeigu kas pro šalį Inas, status iš jurų pusė 
eina tai nei panelės nei mo- j apaugęs pušimis, 

ras, puikus vyras, bet darjterėlės nesisarmatina reng- 
ne visai balsas išlavintas, ' tis, kaip ką uždegdamos, o 
Žydai -i ...........................
Rusams, o Lietuviai sa-i 
viems. Apie tai kas del ši-1 
tų dainininkų atsitiks bus 
pasakyta vėliau.

Baliuose Lietuvoje gerai 
iš tos pusės kad gali pašok- 
dint kokią nori ponią ar pa
nelę- Užtai daugelis sen
bernių ir sendiedžių labai langą svečiai namų šeimi

ninkų suregistruojami vie
tos policijoje (tas priimta 

nors,Europoj) ir nuo galvos tu-j 
11» ii j-. OA 1 - 4-. x ■

kalnas, tik taip sau pušis 
aukščiau pakilę už kitas ir 
viskas.

Einam, einam, net mote
rys pradėjo bijoti kad ne- 
paklystame pušyne, nes vis 
neprieinant, o kalno . ištolo 
negali matyti.

Bet štai ir kalnas! Prieš 
akis pasirodo aukštas kai 

ir 
kaip ta 

daina sako. Aplink jį visą 
apačioj irgi pušynas-

Išsykio priėjom iš to šo
no iš šiaurės kur apačioje 
kalno šone akmenais išdė

svečiai labai ploja i vyrai dar drąsesni.
_ t __ i ^ar f.as nuos(-abu kacĮ

tose duobėse palieki savo 
viską ką turi, ir niekad nie-į ta urvas, mat norėta pada- 
kam niekas neprapuola. 
Mat, čia sueina inteligen
tiška publika, visa Lietuvos 
ponija.

Visi atvykstantieji j Pa-

tuomi naudojasi. Poniai ar 
panelei nepriimta atsisakyt 
jei svetimas kviečia, i 
ir visai nepažystamas, ir ji

ryt “eudauna”, pastaty
ta Marijos stovylėlė. Bet 
turbūt tame urve jokių ste
buklų neatsitiko ir nestovi 
ten kunigėlis su skrynia pi
nigams mesti.

Iš rytų pusės apsisukti- 
nai į pietus eina į viršūnę 
takas. Lipame į viršų- Iš 

ri mokėti po 20 litų taksų I rytų pusės kalnas nėra sta-

f

(Bus daugiau)

galės su-

Išrinki! juos Common Pleas Teisėjais

Išsikirpkit ir nusineškit Į balsavimų vietą.

ir atneš 
bus gali-

James L. Hubbell 
John S. King 

Maurice Maschke 
R. J. Moriarty 
Paul H. Motz 
E. A. Roberts 

Mrs. Bernice Pyke 
Max Rosenblum 

Floyd A. Rowe

Clevelando Stadionas bus viešo judėjimo centras vi- 
' sierris — inspiracija jauniems ir seniems piliečiams — 
ir praktiškas žingsnis atitraukimu biznio j Clevelandą. 
Mes tikime jog šie .įrodymai yra užtektini ir faktais pa
remti ir parodo jums kodėl turite balsuoti “YES” už 
Stadium Bonds.

Common Pleas Court 
(Six Years Term) Three to be Elected

Stadijonas bus daugiau negu pats savo lėšomis 
išsilaikantis. Jau iškalno tariantis su basebal,, 
football, kumštynių ir kitų sportų rengėjais gau
nama jų užtikrinimas ineigų. Prie to ir kitiems 
tikslams stadijonas bus naudojamas 
daugiau ineigų, ir tokiu budu greitai 
ma gauti ir pelno.

CLEVELAND MUNICIPAL STADIUM COMMITTEE »
Charles A. Otis, Chairman.

Pelnai gaunami iš stadiono operavimo 
mažinti taksus. Nors tiesa kad reikės dadėti 
vieną dešimtda'lį taksų pradėjimui stadiono 
bondsų, vienok kas metai sueinantis pelnas eis 
j miesto Generalj Fondą ir taip mažins taksais 
sumokamus mokestis.

ištyrimo ir išanalizavimo viso sumanymo, iš pa- 
Sumanyta Cleveland Stadium ant miesto nuosa
vos žemės gali būti pabudavota ir įrengta—ga
tava naudojimui—su apie §2,500,0!,0—tiek kiek 
siūloma išleisti bondsų. Tas tapo patikrinta po 
sitarimų su architektais, inžinieriais ir kontrak- 
toriais apsipažinusiais su stadijonų budavoji- 
mu; ir surinkus patikėtinas žinias kaslink užlai
kymo ir operavimo.

dabartinėse Vietose

išrinko sekančius Į Teise i ue kandidatus:

JOHN J. SULLIVANXCommon
HOMER G. POWELLx

FREDERICK P. WALTHER

x

For Judge of 
The Court of Appeals

x VARL V. WEYGANDT

CHARLES E. MOONEY KANDIDATAS IŠ Į 
20-TO DISTRIKTO I S. V. KONGRESĄ!

Pareiškimas
Cleveland© Balsuotojams

ey vei n.a:i - j Visi Clevelando piliečiai su-į 
vietą kaipo pranta svarbą ežerų transpor-
Dvidešimtn taeiios kuri reiškia musu mie-

Charles A. Mooney vėl kan-Į 
didatuoja į savo '
Kongresmanas iš Dvidešimto J tacijos kuri reiškia musų mie- 
Distrikto, jo vardas randasi, sto kilimą ir žino kad jis, bu- 
ant Demokratų Valstijinio Ti-! damas Upių ir Uostų Komitete 
kieto ir stovi dešimtoj vietoj j Atstovų Name, daug pasidar- 
pirmos kolumnos to baloto. bavo pagerinimui navigacijos

Mr. Mooney tarnavo 20-tam j reikalų Didžiuose Ežeruose.
Distriktui per aštuonis metus 
ir 1926 metais neturėjo jokio 
pasipriešinimo laike rinkimų. 
Dabartiniais rinkimais, kada 
prezidento klausimas išsiplėtė 
į svarbų dalyką 'ir- visi juomi 
susidomėję, neužmirškime ir 
savo naminių draugų.' 7 '

Jo rekordas' Kongrese pasi
rodė jo darbais už progtesivius 
liberalius įstatymus; ir jo di
deli darbai įvairiose šakose pa
darė jį mylimu kaip Demokra
tų taip ir Republikonų.

Jis nepaprastai daug darba
vosi pasitarnaudamas ateivių 
naudai, dėdamas pastangų pa
lengvinti imigracijos suvaržy
mą, dirbo už įvedimą karei
viams ir jų našlėms pensijų, ir 
kitame viskame kur. tik reika
linga buvo žmonių palengvini
mui.

Mr. Mooney užsitarnavo vi
suotino parėmimo , ir pasitiki 
jog Clevelando Lietuviai bal 
suos už jį Lapkričio 6 d.

i Common

Cuyahoga į 
PCeas Tei- i

KUOMET RINKSITE 
TEISĖJUS

Lapkričio 6 d., kuomet eisit ( 
balsuoti už kandidatus į pub- 
liškas vietas, turėsit balsuoti 
ir už tris Teisėjus 
Pleas Court.

Šiais rinkimais į 
Apskrities Common
smą bus renkama trys kandi
datai šešių metų terminui, pra- į 
sidedant Sausio 1. 1929. The j 
Cleveland Bar Association re- Į 
komenduoja sekančius: Hcmer 
G. Powell, Frederick P. Walther Į 
ir Carl V. Weygandt. Tie tei
sėjai dabar yra tose vietose ir 
vėl stato savo kandidatūrą.

Toms vietoms yra penki kan
didatai, bet tik už tris balsuo
kite. Daugybė piliečių nors : 
balsuoja už kitus viršininkus, | 
tankiai atmeta teisėjų tikietą 
ir palieka jų išrinkimą kitiems. , 
Tai yra prasižengimas prieš vi-1 

pilietis į---suomenę.. Jeigu geras 
nebalsuoja už teisėjus.
teisę palieka tokiems kurie pa
sinaudoja pastatymui teisėjais 
sau patinkamus žmones..

Teisėjai dabar jau neina kai
po partijų kandidatai, bet kai
po bešališki visuomenės nariai, 
todėl piliečiai turi progą pasi
rinkti sau patinkamus ir atsa
kančius teisėjus.

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.

CHAS. STONIS

g

^LEVELANDO Miesto Stadiono Komite
tas rekomenduoja kad Clevelando bal

suotoja ibalsuotų “YES” už Stadium Bonds 
del sekančių priežasčių:

Executive Committee

Chaš. A. Otis, Chairman 
Geo. A. Schneider, 

Vice Chairman.
Cyrus C. Butlman 
Fred Caley 
Burt Gcngwer 
J. H. Gourley 
Rev. J. R. Hagan 
M. J. Hinkei 1
J. Barker Smith

Balsuokit “YES” už Cleveland© Stadium

4 he Cleveland Bar Association savo balsavimuose 1700 nariams 
dalyvaujant

Probate Court
GEORGE S. ADDAMS

Committee of the Cleveland Bar Association
H. E. Varga, Chairman

E. C. Schwan L. R. Lanza
Joseph Arti O. J. Bartunek
M. S. Cerrezin H. H. Felsman

Stephen Gobozy
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j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
;i —
MIRĖ ONA AKŠIENĖ
Spalių 30 d., mirė plačiai 

žinoma Clevelandie č i a m s 
tautietė, Ona Akšienė, žmo
na Pijušo Akšio, sulaukus 
54 metų amžiaus. Velionė 
sunkiai sirgo tris mėnesius 
ir pagaliaus, nežiūrint di
delių pastangų gydyti, at
siskyrė su šiuo pasauliu.

Ji paėjo iš Vidgirių kai
mo, Keturvalakių v., Vil
kaviškio apsk. Amerikon 
atvyko pirmu sykiu 1896 
metais; 1914 metais prieš 
karą parvažiavo Lietuvon 
ir negalėjo gryžt iki po ka
ro, 1921 metais. Karo lai
ku gavo širdies ligą, kuri 
ją dabar ir pribaigė. Apie 
savaitę išbuvo Mt. Sinai li- 
gonbutyje, kada gydytojai 
pasakė Jog išgelbėjimo nė
ra, ji buvo parvežta namon 
ir ten Ilginama mirė.

Ji buvo narė Moterų Ra
telio, labai mėgo skaityti 
“Dirvą” ir jos leidžiamas 
knygas.

Laidotuvės bus šeštadie
nio ryte iš Lietuvių bažny
čios. Mišios bus 9 vai. ir 
laidos Kalvarijos kapinėse.

Akšiai gyvena ant Sum
mit Drive, South Euclid, O., 
turi didoką sodną, kur va
saros metu suvažiuoja in
teligentiški Lietuviai sma
giai laiką praleisti ir apie 
politikas pakalbėti. Visada 
velionė juos maloniai pri
imdavo.

Miestas turės nedatek- 
liaus. Iki pabaigai šių me
tų, Clevelando mietas tu
rės nedatekliaus apie pusę 
milijono dolarių. Sumažė
jo miesto ineigos ir taksai 
ir nėra gana ineigų.

Drapiežnas įsakymas vi
siems SLA. 136-tos kuopos 
nariams susirinkti Lapkri-j 
čio 7 d. (trečiadienio vaka- 
se, 7:30 vai.) Grdina salės: 
No. 3 kambaryje, 6121 St. 
Clair avė., nes turim labai; 
svarbių reikalų aptarti.

Gruodžio 1 d. atsibus S.; 
L. A. 133-tos kuopos link
smas vakaras, todėl nariai j 
kviečiami iškalno sueiti ir 
patirti ko reikia ir kas bus.-

Veikianti Komisija.

Žydelkos, košernos mėsos 
pirkėjos, paskelbė streiką; 
del tos mėsos brangumoj 
Į streiką Įsimaišė ir rabi-; 
nai, kurie patarė krautuv-j 
ninkams nupiginti mėsą 2c Į 
svarui, o pirkėjoms nerei
kalauti dar pigiau, nes ne- ’ 
galima.

KITOS RISTYNĖS 
LAPKRIČIO 9 D.

Kažin ar Komarui sma
gu girdėti ar ne, Marotta 
paskyrė Lapkričio 9 dieną

Keturi užmušta, šešta
dienio naktį -būrelis jaunų
jų važiavo automobiliu iš 
baliaus. Ant Madison avė. 
ties W. 65-ta gatvg' a*nt jų 
užlėkė automobilis vežinas 
negyvą' vyrą užmuštą ke
lios minuto's-atgal kitoj au
tomobilių nelaimėj. Jaunų
jų būrio keturi užmušta iš 
keturi sužeista.

Orlaivių dirbtuvė paliks. 
Glenn Martin orlaivių dirb
tuvė ant 16800 St. Clair av. 
pasiryžo išsikelti iš Cleve
lando j Balti'morę ir ten iš
dirbti tiktai kariškus orlai
vius. Chicagoje tuoj susi
darė kompanija su dviem 
milijonais dolarių kapitalo 
ir perka šią dirbtuvę su vi
som mašinom ir teisėmis 
išdirbinėti komercinius or
laivius. Taigi kurie prie 
orlaivių dirbo nenustos sa
vo darbų.

Skandalas. Clevelando ir 
apskrities rinkimų vedimo 
taryboje iškilo skandalas— 
susekta kad ji daleido dau
geliui tų pačių balsuotojų 
registruotis keletoj vietų, 
ir del to prisiėjo atvykti 
čionai Ohio valstijos sekre
toriui dalyką ištirti ir su
spenduoti tris tarybos na
rius. Su jais turės išeiti ir 
visi kiti ’kurie turėjo ben
dro su taryba.

Tame klastingame darbe 
įsipainiojo Republikonai su 
visais dideliais savo parti
jos vadais.

Mirė Nikodemas šertvi- 
tis. Spalių 21 d., išvažia
vęs grybauti, pora valandų! 
pavaikščiojęs, Nik. Šertvi- 

i tis gryžo automobiliu na- j 
įmon. Kelios mailės už Pai- 
Įnesville automobilis įgriuvo! 
i grėbę ir sutrynė jam kai-j 
rę ranką. Su juo buvę kiti; 
trys žmonės liko sveiki. Jo 
nelaimę pajutę, kada virs
damas automobilis prislėgė 
jo per langą iškištą ranką, 
draugai išsiliuosavę pradė
jo gelbėti. Ištraukus ii nu
vežta tuoj i Painesville li- 
gonbutį, kur daktarai su- 
siuvinėjo mėsas ir tikėta 
kad pasveiks.

Gryžus namon, už poros 
dienų prisimetė gangrina 
ir Spalių 24 d. jis pasimirė. 
Gyveno 14200 Westropp a v. 
Paliko didžiausiam nuliūdi
me moteris, viena duktė ir 
du sunai.

Draugai sako kad jis mė
go greitai automobiliu lak
styti, kas ir buvo jo nelai
mės prieždsčia.

Velionį pašarvotą na
muose aplankė keli šimtai 
pažystamų ir draugų. Lai
dotuvės atsibuvo Spalių 27 
d., dalyvaujant skaitlingam 
buriui draugų ir giminių. 
Palaidotas Euclid kapinėse 
ant gražaus kalnelio.

Ilsėkis laisvai palaidotas, 
musų drauge, taip netikė
tai mus apleidęs.

Geras Pažystamas.

SVARBIOS POLITIŠ
KOS PRAKALBOS 

—
IŠGIRSKIT PETER WITT i

Dar Clevelando Lietuviai; 
gauna progą išgirsti nepa
prastą kalbėtoją, miesto ta-i 
rybos narį, Peter Witt, kuj 
ris paskutinėse prakalbose; 
negalėjo dalyvauti.

Jis rašo p. Česnuliui:
“Apgailauju kad negalė

jau dalyvauti paskutinėse 
prakalbose Lietuvių salėje. 
Tačiau sutinku kalbėti ir 
pribusiu pirmadienio vaka
ro. Lankrieio 5 d.. 8 vai. ir 
tikiu kad Lietuviai atleis 
man už praeitą suvylimą.”

Taigi, nrakalbos sureng
ta pirmadienio vakare, 5 d. 
Lapkričio, nuo 7:30. ir kal
bės keli kiti žymus kalbėto
jai, kaip:

Kongresm. C. E. Mooney
Judge Walther,
Judge Weygandt,
Šerifas Hanratty ir kiti.
Ateikit, išgirskit šiuos ži

nomus žmones, garsius kal
bėtojus. Tai bus paskutinis 
vakaras prieš rinkimus.

Geistina kad dalyvautų 
kuodaugiau moterų.

Komisija.

KOMARAS NUGALĖJO 
BOHEMĄ — DABAR 
IMSIS SU VOKIEČIU
Pereitą penktadienį mie

sto auditorijoj įvyko pir-l 
mos šio sezono imtynės, ku-j 
liose svarbiausiu nugalėto
ju išėjo Juozas Komaras.; 
Jam buvo duota atkaklus 
priešas. Bohemas Ondrach, 
210 svarų sunkumo, bet au
kštesnis už Komarą, ir su
manus vyras. Daug sykių 
Juozui prisiėjo nuo jo gel
bėtis išsiritant j virves, ta
čiau Komaras du sykiu pa
eiliui laimėjo.

Pirmą sykį Komaras iš
tiesė savo priešą po 23 mi
liutų, antrą kartą po 29 mi
liutų, neduodamas jam jo
kios progos pasirodyti. Iš 
piktumo, po antro paguldy
mo, Bohemas priėjęs prie 
Komaro, vietoj pasisveikin
ti, tėškė jam er žandą, bet 
Komaras jam nieko neda
rė.

Antroj poroj ritosi labai 
smarkus Vokietis iš Mil
waukee, Hans Bauer. Tas 
turėjo priešą dar didesnį 
negu buvo Komaro priešas, 
Graiką Ted Londos, aukš
tą ir smarkų, bet su juo ap
sidirbo į 23 minutas laiko. 
Bauer pasirodė nepapras
tai vikrus, nors storokas 

Komaras. Visi sakė

kų automobilį, pėkščias po 
miestą vaikščioja kad bu
tų ir kojos tvirtos ir plau
čiai gerai pumpuotų.

..... .  _ __ Bus kitos dvi poros pir- 
kitoms imtynėms ir išrin-, inaeihų imtikų.
ko Komarui priešu tą pa-;

Požėla visai Nusišpicavo
Neturėdamas kur dėtis, 

Požėlukas jau prisišliejo 
prie bolševikų, kurie jį vi- 

i smarkumu niekino kada 
is pradėjo publikoj paši
ldyt. Dabar jau jis liko 

raudonųjų “čampionas”.
Taip visada esti: ‘kokį 

tik katalikai ar tautininkai 
numeta į sąšlavyną jis pa
lieka bolševikų “didvyriu”.

bernus iš Chicagos, pava
dinęs juos Rusais arba Len
kais, daužo, mėto kaip pa
kulų kuodą, jam buvo su
laikyta ristvnės Clevelan- 
de. Publikos mulkinti ne
galima. Užtai Požėlukas 
dabar labai apgailauja Cle- 
velando dolarių ir save pa
sigirdamas niekina kitus, 
nors tas reiškia tik tiek 
kiek šunelio au-au-au prieš 
menuli. Sprts.

Požėlos Laiškai
Iš Chicagos, iš vienos 

Lietuviškos spautuvės, ge
ras “Dirvos” prietelius pri- 
Nuntė viena iilakatą paro
dyt ir sako kad pas juos Po
žėlos agentas užsakęs 1,000 
tų lapeliu atspausti ir pa
siusiąs į Clevelandą padaly- 
- i pas bažnyčią, pasmer
kiant Gansoną ir “Dirvą”.

i Požėla gauna “Dirvą”, to
lei po tais plakatais pasira
šė “Dirvos” Skaitytojas.

Visa bėda su PožėlukuT*’
k? d jis negauna Clevelan- 6712 Wade Park Ave.
dc biznio. Kai tik buvo su- Cleveland, Ohio,
sekta jog jis atsivežęs savo1 Telef. Pennsylvania 1481

Lewis Nugalėjo
Philadelphia, Pa. — Spa

lių 26 d. imtynėse laimėjo 
Strangler Lewis, po 48 mi- 
nutų paguldydamas John 
Paul Jones.

Dar ėmėsit Toots Mondt 
su Labriola, ir dvi kitos po
ros.

Lietuviška Agentūra
Pirkimo ir pardavimo namų, 

lotų, farmų. Mainoma namus į 
farmas ir farmas į miestų na
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

Ohio valstijoj automobi
lių nelaimėse pereitą sek
madienį užmušta 13 ypatų, 
nepaprastai daug lyginant 
su kitais sekmadieniais.

Gaudo pašto vagis. Cle
velando pašte suimta trys 
tarnautojai kurie susekta 
voginėjime siuntinių. Per 
du metu jau ėjo vogimas ir 
vis sunku buvo rasti kalti
ninkus.
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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 dieną.
TELEPHONES:

Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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SLA. 14-tos kuopos susi
rinkimas įvyks Lapkričio 
7 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėj. Dalyvaukit.

Nut. rašt. Šmigelskis.

Neteko vietos. Policijau- 
tas August Hruska, nuo 
2249 E. 83bd št., tapo atsta
tytas iš vietos kada pasi
sakė jog “nežinojo” kad jo 
garadžiaus nuomininkas iš
dirbo garadžiuje degtinę. 
Dalykas susekta kada bra
voras eksplodavo.

Moterų Ratelio vakarėlis. 
Spalių 27 d., Praškevičių 
namuose, 970 Wheelock rd. 
buvo surengta Moterų Ra
telio šeimyniškas Hallow
een vakarėlis. Dalyvavo 
virš 20 moterų ir vyrų ir 
jaunimo. Daugelis buvo 
įsirengę įvairiais kostiu
mais.

Ratelyje priklauso inteli
gentiškesnės vietos mote
rys ir merginos.

Te'ko patirti jog ir inte- 
ligentiškesni vyrai nori su
tverti sau panašų ratelį, o 
svarbiuose reikaluose stos 
dirbti bendrai.

Community Fund šįmet 
pasiryžo surinkti $4.600,000 
užlaikymui visų Clevelan
do labdaringų organizacijų 
ir įstaigų, kaip tai ligon- 
bučių, prieglaudų ir kitų.

Jau susiorganizavo gru
pės kurios dirbs aukų rin
kime. Vajus prasidės Lap
kričio 19 ir baigsis 27 d.

Goodrich House auditori
joj, 1420 E. 31st St., Lap
kričio 3 d. (šeštadienio va
kare), bus vaidinimo vaka
ras, kame dalyvaus suaugę 
ir jauni vaikai. Pirma ko
medija bus “The Ballad of 
Mry Jane”, apie biedną ūki
ninką vaikiną ir turtingą 
dvarponį kuriedu įsimyli į 
gražią mergaitę.

Bus ir kitos komedijos. 
Įžanga salėn tiktai 10c.

Sekmadienio vakare, 4 
d. Lapkričio, 7:30 vai., Mo
terų Balsuotojų Lyga ir 
Goodrich House bendrai 
rengia mass mitingą, kuria
me kalbės nekurie kandida
tai arba jų atstovai rinki
mų reikale. Ineiga dykai.

kai
kad tik Komarui su juo im
tis.

Pirmoj poroj ritosi vieti
nis, Frank Noewer su Ja- 
cobsonu, kurį į 9 minutas 
paguldė.

Kadangi visi ristikai bu
vo nežinomi išskyrus Ko
marą, publikos buvo tiktai 
virš l,0Q0.

REIKALINGA senyva mote
ris vaikų prižiūrėjimui, valgis 
ir guolis ir gera užmokestis; 
geri namai. 1415 E. 61 Street 
apačioje.

C. A. THORSBERG
Orthophoniškos Victrolos 

Rekordai — Crosley Radio 
Laivakorčių Agentūra

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 namų 

(Namieka-Drazdauskas 1

Kreipkitės pas mus.
1426 Addison Rd.

J. Komaras
šėlusį Vokietį, Hans Bauer. 
Tai yra du kaip broliai di
dume, tik gal Komaro krū 
tinė didesnė, ir abudu to
kie kai jaučiai stiprus ir 
žiaurus kai vilkai. Kas iš! 
tų imtynių išeis sveikas— 
Komaras ar Bauer — pa
matysim kitą penktadienio 
vakarą miesto auditorijoj. 
Tuo tarpu Komaras dirba 
išsijuosęs — treiniruojasi 
kiek gali, ir nors turi pui

ATEINA - LAIKAS SIUSTI KALĖDŲ 
DOVANAS — sako Kalėdų Diedukas.

— 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.

' Ateina žiema, užsisteliuokit 
- sau reikalingų drapanų, siuva
me papigintomis kainomis.

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

6907 Superior Ave. 
naujoj vietoj

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.

PARSIDUODA
Parsiduoda groserne ir mėsinė, 

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

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c. 
921 St. Clair, arti E. 9th St.
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L^ALĖDOS netruks ateiti — taigi dabar lai
kas rūpintis apie pasiuntimą, saviškiams 

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

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

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

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

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

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania 1481

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

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

Prospect 2420

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

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

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

(“Dirvos” Agentūroje taipgi padaroma visi 
reikalingi Lietuvoj dokumentai: Įgaliojimai, 

žemių ir namų pardavimo ir pirkimo 
popieriai.)A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES-Į 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ

Jaunavedžiai kurie duos ____  ________„
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo turi- £ 

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

tografijas visokių kitų traukimų. T
1197 E. 79th St. Cleveland į
‘Studija su dviem parodos langais” Į 

— Telefonas Randolph 3535 — t

IR KITOKIAS, 

mums nutraukti


