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oover Išrinktas
Prezidentu ■

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Hoover Laimėjo 40 Val
stijų ; Smith tik 8

Herbert Hoover laimėjo 
prezidentystę Lapk. 6 die
nos rinkimuose ir sumušė 
Smithą taip kaip niekad is
torijoje Demokratų partija 
nebuvo sumušta, Elektorių

Darbininkai perka išdir- 
bystę. Graybar Electric Co. 
turinti skyrius visoj Ame
rikoj, pereina į pačių dar
bininkų rankas. Kas toje' 
kompanijoje dirba galės halsais įmant 
pirkti akcijų kiek išgalės ir 
tada patys sau dirbti, sykiu 
viršininkai ir darbininkai. 
Graybar yra viena iš svar
biausių kompanijų elektros 
padargų išdirbime, pradėjo

Hoover laimėjo 40 vals
tijų su 444 Elektorių bal
sais, Smith gavo tik 8 val
stijų 87 balsus.

Niekad jokis kitas kan
didatas ant prezidento nė-

plačiai gyvuoti nuo 1926 ra gavęs 444 elektorių bal
inėtų. 1928 metais padarys' 
apivartos už apie $75,000,- 
000. Ji turi 71 stotį savo umviai>
prekių išplatinimui visoje [ prie§ Hooverio 4, 
šalyje.

Šitiems darbininkams,tik
rai nereiks revoliucijos.

Biznis per visą šalį per 
pirmus šių metų devynis 
mėnesius buvo gana pasek
mingas ir spėjama kad ga
le metų bus padaryta pel
nai kokie padaryta 1926 m. 
kuomet buvo rekordo me
tas 'biznių pelnuose.

sus.
Piliečių balsų Smith ga

vo gana dikčiai, po apie 3 
, tačiau 

kad reikia didesnės pusės
laimėti kožnoje valstijoje ]įonėje 
elektorius, Smith Įstengė' -i
tik aštuoniese valstijose 
sugraibyti sau didumą.

Su Hoover’u ir Kongre-

NORI DIDESNIO ZEPPE- 
LINO NEGU ‘GRAFAS’
Berlinas. — Sugryžęs at

gal j Vokietiją Dr. Eckener 
skelbia jog jo orlaivis ku
riuo jis atskrido Į Ameriką 
ir sugryžo nėra patenki- 

l nantis, reikalinga didesnio 
ir greitesnio ir tik tada ga
lės įsikūnyti jo svajonės a- 
pie pasekmingą pasažierių 
vežiojimą tarp Amerikos ir 
Europos.

“Šu šiuo laivu aš pabai
giau kiek tas liečiasi pasa
žierių vežiojime. Mes tu
rim turėt stipresnį ir grei
tesnį orlaivį jeigu norime 
užvesti reguliari pasažierių 

i vežiojimą. Niekad savo gy- 
i venime aš neturėjau tiek 
| nepasisekhiių kiek šioje ke- 

Vykstant į Ame
riką patekom j aršiausį orą 
koks tik gali būti, o gryž- 
tant įkliuvom į tokį nepa
prastą vėją ir kitus keblu-

Herbert Hoover Charles Curtis

Žinios iš Lietuvos
LIETUVOS PREKY
BOS SUTARTIS SU 

FRANCUZIJA
Prekės bus leidžiama j vie

ną ir kitą šalį papigintu 
muitu

Mažų gelž-betoninių til
telių pastatyta virš šimto.

Prie šitų tiltų dar reikia 
pridėti du didelius Kauno 
tiltu-' satomus per Nemuną 
ir Nerį. Tie kainuos šim
tus tūkstančiu litu.

san pateko daugiau Repu- mus kad simku h. apsakyt'

Wheeling, W. Va. — 206 
angliakasiai laiku išbėgo iš 
kasyklos kuomet joje kilo 
gaisras netoli išeigos. Ves 
spėjus darbininkams išbėg
ti kasykla smarkiai Įsidegė.

blikonų ir tokiu budu ten 
paliks Republikonų virše
nybė. “Slapieji” šiais rin
kimais irgi atstumti i už
pakali.

Mažiausia valstija, Rho
de Island, pareiškė Smithui 
jog ji jau pasirengus rem
ti jo kandidatūrą 1932 me
tais. Smith varžėsi už kan
didatūrą su McAdoo 1924 
ir abudu negavo.

Pasakojo Dr. Eckener.

Viršuje, laimėjusieji kandidatai, Republikonų parti
jos: Herbert Hoover ant prezidento, Charles Curtis 
ant vice prezidento. Apačioje yra Demokratų parti
jos kandidatai, kurie po didelės kovos tapo sumušti.

JOSEPH T. ROBINSON

Dortmunde, Vokieti jo į
dirbtuvėj užmušta du 
bininkai eksplodavus 
bido dujoms.

dar- 
kar-

Malagoj, Java saloj, 
mušta 10 darbininkų fajer- 
verkų dirbtuvės eksplozi
joj-

uz-

Vakarinių valstijų gelž- 
kelių darbininkams valdiš
ka taikymo taryba reko
mendavo 6‘/ž nuoš. algų pa
kėlimo be pakeitimo darbo 
taisyklių.

VULKANAS ETNA 
UŽSIDEGĖ

Roma. —Ugniakalnis Et
na išsiveržė visu pražūtin
gu smarkumu. Iš artimų 
miestelių gyventojai spėjo 
išbėgti, bet miesteliai su
naikinti, laukai išterioti.

Etna randasi ant Sicili
jos salos.

TVERIA DIDELĮ ORO 
LAIVYNĄ

Amerikoje grupuojasi ke
turios didelės aviacijos gru
pės, kurios išdirbs orlaivius 
ir užsiims transportacija. 
Jau dabar esą gatava kapi
talo apie $35,000,000 tam 
tikslui. Daug bankierių ir 
finansinių vadų, kurie pir
miau priklausė prie gelž- 
kelių linijų ir automobilių 
išdirbimo, eina Į naują lau
ką — Į orlaivininkystę.

Chicagoj vienas 7 metų 
vaikas netyčia nušovė sa
vo motiną, žaisdamas bro
lio šautuvu. Liko septyni 
vaikai visai be tėvų, nes ji 
buvo našlė.

Skaitykit jeigu netikit! 
Suv. Valstijose laksto 22,- 
000,000 automobiliai ir jie 
per metus pravažinėja apie 
220,000,000,000 mylių, skai
tant kožnam automobiliui

JAPONAI APVAINIKUO
JA IMPERATORIŲ

Tokio. — Senoviškoj Ja
ponijos sostinėj, Kyoto, su 
visomis senoviškomis iškil
mėmis, Lapkričio 10 d. ap
vainikuojamas imperato
rium sosto Įpėdinis Hiro
hito. Jisai jau septyni me
tai kaip valdo šalį vietoje 
savo tėvo, kuris mirė per
eitų metą.

NERAMUMAI RUMA- 
NI.JO.I

Bukareštas, Rumunija.— 
Rumunija dabar be valdžios 
ir eina didelės varžytinės 
už ministerių kabinetą.

Buvęs premjeras Bratia- 
nu dramatiškai atsistatydi
no tuo laiku kada jau buvo 
beveik gatavas gauti iš už- 
rubežio $250,000,000 pasko
lą.

Manoma siūlyti 
ro vietą ūkininkų 
vadui Maniu. Bet 
pu kitos partijos
zuojasi jį neįsileisti.

premje- 
partijos 
tuo tar- 
organi-

trijų ir pusės 
yra dabartinis 
Von Hinden-

JAU IR AMERIKOJ 
ŽIEMA

po 10,000 mylių į metus. Jie 
sunaudoja 65,000,000 spark 
plugsų.

Lemberge, Lenkijoj, kilo 
muštynė tarp Lenkų ir Uk
rainiečių studentų, kame 
130 studentų sužeista. Uk-

KŪMAS 5,300 VAIKŲ
Bėrimas. — Vokietija tu

ri vieną žmogų kuris buvo 
kurnu net 5,300 kūdikių. li
tai bėgyje 
metų. Jis 
prezidentas 
burg.

Kaizerio laikais buvo ma
da pačiam kaizeriui būti 
kurnu, nors per laišką, vi
siems vaikams kurie šeimy
noje gimė septintu iš eilės. 
Taip 'Vokiečiai norėjo pa
didint savo tautą. Hinden- 
burgas irgi kūmauja kas 
septintam kūdikiui, nežiū
rint ar bus vaikas ar mer
gaitė.

Kožnam savo krikšto vai
kui prezidentas parašo lai
šką ir jeigu biedna šeimy
na pasiunčia ir pinigų.

Texas valstijoje kas me-
rainų studentų klube Len
kų policija sako radus gin
klų ir amunicijos.

KIEK RINKIMAI PARTI
JOMS KAINAVO

Washington. — Republi
konai ir Demokratai bend
rai savo kandidatų ant pre
zidento kampanijai šįmet 
išleido apie $12,000,000, ar
ba daugiausia negu kada 
kitais prezidento rinkimais.

Republikonai išleido apie 
$5,000,000, Demokratai apie 
$4,000,000. Kitus pinigus 
išleido paskirų valstijų tų 
kandidatų rėmimo fondai.

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
MAŽAS REKORDAS

Nuo 1896 metų preziden
to rinkimų, Demokratai tik 
du sykiu turėjo savo par-

Vakarinėse valstijose jau tijos narį prezidentu, tai 
užėjo žiema, su visu savo 1912 metais ir 1916 metais, 
įnirtimu, vėtromis, pugo- tą patį žmogų, Wilsona. Vi- 

[mis ir šalčiu. Daugiausia su laiku šalip to viešpata- 
paliesta Wyoming valstija 
ir kitos kalnų sritys, sulai
kyta net gelžkenų judėji
mas, orinis paštas negalėjo 
veikti.

vo Republikonai.

TARDO OBREGONO
ŽUDYTOJĄ

San Angel, Meksika. — 
Lapkričio 2 d. prasidėjo 
tardymas Jose de Leon-To- 
ralo, jauno vaikino, kuris

NU-

500 METŲ SUKAKTUVĖS
Francuzija rengiasi pa-| 

minėti 500 metų sukaktu-į pereitą vasarą nušovė nau- 
ves nuo to kaip Orleano jai išrinktą Meksikos pre- 
Joanna išgelbėjo Orleans Į zidentą Obregoną. Jis sa- 
miestą nuo užpuolikų. Iš-'kosi šovęs del to jog tikė- 
leidžiama pašto ženkleliai jęs tuomi užbaigti religiš
kų jos atvaizdu. j ką nesusipratimą Meksiko-

Joanna po to .laimėjimo je. Su juo įtarta ir viena
tai nuo gyvačių įkandimo 
nustimpa virš milijono do- 
larių vertės galvijų.

buvo sudeginta kaipo raga- zokoninkė kaipo jį prie to 
na, bet keli metai atgal po- prikursčius, bet jis ją ištei- 
piežius pripažino ją šventa, sina.

Kaunas. — “Vyriausybės 
Žiniose” jau paskelbta pa
sirašyta tarp Lietuvos ii 
Francuzijos trumpa sutar
tis, pavadinta “Lietuvos ir 
Francuzijos prekybos mo
dus vivendi”.

Sutartis trumpa ir susi-1 
deda vos iš septynių strai-1 
psnių, kuriuose paliesta i 
svarbiausi prekybos nuo
statai. Prieduose išvardin-! 
ta tos prekės kurioms Lie
tuva gauna žemą Francuzų 
tarifą. Tai arkliai, avys, 
kiaulės, šviežia, šaldyta, rū
kyta mėsa, įvairus mėsos 
gaminiai, įvairios odos, še- į 
riai, avalinė, plunksnos, u-l 
liejus, daržovės, sviestas ) 
kiaušiniai, lentos, šiaudai,I 
celiuliozė, medžio dirbiniai' 
ir kt.

Prekės kurioms Lietuves [ 
vyriausybė pasižada nekd- ■ 
ti dabartinių muitų yra: 
alkoholiniai gėrimai virš 50 
laipsnių stiprumo, degtinė. 
ir kiti gėrimai turį mažiau ■ 
kaip 50 laipsnių stiprumo: į 
vynai, mineraliniai vande-: 
nys, žuvys, ikrą, automobi- ’ 
lių ratų padangos, vežini į 
ir dviračių ratai, kaliošu: 
medikamentai, muilas, ler. 
gvi ir sunkus automobiliai, 
siūlai, vilnų ir šilko audi
niai.

1927 metais Lietuvos pre
kių išvežimas Francuzijon 
sudarė 1,10 nuoš. viso Lie-

Nubaudė už Nužudymą 
Tėvo

Kovo 10 d. šįmet, Jankų 
v., Beržupių kaimo gyven
tojui Kostui Kemežai išėjus 
į tvartus arklių pašerti, pa
silikus pirkioj jo žmona iš
girdo kieme savo vyro šau
ksmą: “O Jėzau! o Jėzau!” 
ir pora smūgių. Nubėgus 
pakvietė kaimynus, ir jau 
sugryžus rado prie arklių 
tvarto gulintį aukštienin- 
ką savo vyrą. Jo galva bu
vo kruvina.

Įtartas buvo sūnūs Alek
sandras, kuris su tėvu gy
veno didelėj nesantaikoj ir 
sakydavo kad tokį tėvą rei
kia užmušti. Tardomas, sū
nūs prisipažino kaltu ir pa
aiškino kad tėvas jo nuo 
mažų dienų nekentęs iv sa
kęs jog jam iš ūkio nieko 
nepaliks. Pernai Balandžio 
mėnesį tėvas išvaręs ji iš 
namų, ir jis turėjęs tarnau
ti kitur. Sakėsi nemanęs 
užmušti, bet vakare, atėjęs 
pasiimt savo statybos įran
kių, pamatė tėvą einant ar
klių šerti. Sugriebęs žle
gu, pokšterėjo ja du kartu 
tėvui per galvą. Tam su
kintus vietoje, dar du- kar
tu sudavė į krutinę ir lavo
ną pritraukė prie arklių 
tvarto, kad išrėdytų jog jį 
arklys užmušė.

Tėvažudis turi 28 metus
tuvos eksporto, įvežimas amžiaus, gyveno Jankų v., 
1,25 nuoš. viso Lietuvos im- gimoku kaime.
porto. Tokios menkos pre^ jįs nubaustas 20 metų 
kybos tarp Lietuvos ir sunkių darbų kalėjimo. D. 
Francuzijos svar b i a u s i a! 
buvo neturėjimas prekybos 
sutarties. Prekyba mėgsta 
nustatytus takus.

Sutartį vykdant teks Įve
sti kilmės liudijimus, kad 
butų galima atskirti Pran
cūzijoj pagamintas prekes. 
Tokie pat kilmės liudijimai 
bus reikalingi ir Lietuvos 
prekėms išvežamoms Fran
cuzijon.

“Liet. Žinios."

Statymas Didelių Tiltų 
Lietuvoje

Šįmet Lietuvoje statoma 
penki dideli geležies-betono 
tiltai: Liudvinavo mieste
lyje per Šešupę tiltas kai
nuos apie 78,000 litų; prie 
Dusetų ežero per Šventąją
— apie 62,000 litų; per Ag
luonos upę Biržų apskrity
je — apie 39,000 litų; per 
Geniavos upę Kauno apsk.
— apie 48,450 litų, ir Pa
kruojyje per Mušą — apie

Žemaitijoj jau Žiema
Spalių 1 d. Žemaitijoj iš

krito apie 12 centmr. snie
go. Snigo nuo 11 ryto iki 
vėlai vakaro. Sniegas ap
dengė nevalytus laukus. Vi
sas vasarojus ir bulvės gu
li po sniegu.

Panevėžio apsk., Pays- 
trio srityje, Rugsėjo 23-26 
ištisomis paromis lijo. Iš
siliejo upės, laukai užtvino. 
Nupjautas vasarojas pra
dėjo puti, o nepjautą ir dar
žoves 27 d. šalna pribaigė. 
Nors skaitoma laikraščiuo
se kad derlius esąs neblo
giausias, bet šios srities 
ūkininkai tam negali tikė
ti. D.

60,000 litų.

Rusijoj stoka svieste. Iš 
Maskvos ateina žinios kad 
šįmet sovietų rojuje sto- 
kuoja sviesto. Žinoma, tik 
darbininkams, komi sarai
turi ką tept ir gana storai.



D I R VA

Korespondencijos
DAYTON, OHIO

Maskaradas. Spalių 27 
d. SLA. 105-ta kuopa turė
jo kaukių balių, kuris vi
sais atžvilgiais pavyko, pu
blikos buvo labai daug, y- 
pač labai daug gražaus jau
nimo. Buvo skirta trys do
vanos, pirmą laimėjo Ged
raitis, antrą kokia tai pa
nelė svetimtautė, trečią p-lė 
Motuzaitė. Nors tą pat va
karą buvo ir kitas balius, 
bet šiam nieko nepakenkė.

Tam antram baliui kata
likiškų organizacijų vardu, 
surengtam Lenkų svetainė
je, darbavosi p. Urbonas, 
norėdamas SLA. kuopai pa
kenkti, bet ne tik nepaken
kė bet dar ir išgarsino mu
sų balių, ir žmonių atėjo 
daugiau negu kitados kada 
ir kuopai liko gražaus pel
no. Urbono noras parodyt 
savo Įtekmę neišsipildė.

Jis pats organizavo ir 
dirbo prie SLA. 105-tos 
kuopos, ir dabar dirba, o 
norėjo jai pakenkti. Na
riai laukia susirinkimo ir 
žiūrės kuo p. Urbonas save 
pateisins.

SLA. 105 kp. narys.

Prie Urbono “suirutės”. 
“Dirvos” num. 43 tilpo ži
nutė iš Daytono, kur tarp 
kitko J. A. Urbonas rašo 
apie “Suirutę tarp tauti
ninkų”. Čia ir išsipildo pa
tarlė, “Žydas muša, Žydas 
rėkia”. Pats Urbonas tą 
suirutę padaręs nori kitus 
apkaltint.

Urbono užmetimas kad 
SLA. 105-tos kuopos valdy
ba yra vieni Sandariečiai, 
kiti socialistai, yra tik jo 
prasimanymas. Laikraščio 
skaitymas dar nepadaro 
žmogų socialistu. Dar ro
dos ne taip senai ir p. Ur
bonas pas tuos pačius kuo
pos valdybos narius praši
nėdavo duot pažiūrėt “Nau
jienas”. Gi valdybos nariai

PAJIEŠKOJIMAS
Jieš'kau 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.

kiek žinau visi yra tautini- 
ninkai ir taip pat skaito ir 
“Dirvą” ir “Vienybę” ir 
niekuomet nėra nieko Ur
bonui sakę už platinimą šių 
laikraščių.

Toliau p. Urbonas prime
ta SLA. 105-tos kuopos val
dybai kad buk kuopa jau 
nei spaudos darbų “Dirvai” 
neduoda. Tas irgi prasi
manymas. Valdyba ši syki 
davė spaudą vietoje kadan
gi buvo trumpa laiko ir no
rėta kuogreičiausia plaka
tus ir tikietus gauti, prie 
to šį kartą spauda daryta 
Angliškoje kalboje. Gi at
eityje “Dirva” ir vėl mums 
patarnaus spaudos darbais, 
tegul p. Urbonas bereikalo 
neašaroja.

Palangos Vėjas.

AKRON, OHIO

Sekmadieni, Lapkričio 4 
d., plėšikai atėjo į Strand 
teatrą, surišo kasininką ir 
raštininkę, atėmė iš jų du 
tūkstančiu dolarių ir pasi
šalino. Spėjama kad plėši
kai buvo iš Clevelando.

Teatre tuo tarpu buvo 
šimtai žmonių ir niekas 
nepatėmijo kada plėšikai 
butų išėję.

Akrono Lietuviai sten
giasi tapti Amerikos pilie
čiai kurie nėra piliečiais, o 
pasiryžę čionai ant visados 
pasilikti. Kurie yra pilie
čiai ėmė dalyvumą šiuose 
rinkimuose. Beda tik kad 
Lietuviai nėra susiorgani
zavę ir jų balsai daug ne- 
sveria. Jeigu turėtų koki 
klubą galėtų daugiau ben
drai veikti ir nuveikti. Čia 
nėra žmogaus kuris galėtų 
užimti vadovybę, be to pa
tys žmonės negali 'Susijun
gti. Prie iškrikusių darbi
ninkų nuolatos lenda bolše
vikai, grūda savo visokius 
šlamštus, bet kas ten jų no
ri klausyti.

Bolševikai šiuo tarpu ne
paprastai sukrutę, rengiasi 
prie kokių tai manebrų, tik 
gaila kad negali šaudyt ir 
nenuverčia Lietuvos val
džios su Smetona ir Volde
maru. Čia jų niekas nebi
jo. Streikų taipgi nėra, ne
randa priežasties kaip dola- 
rius gaudyt ir surinkę pra*- 
lakt. Nusiminę nabagai.

Keliautojas.

SEATTLE, WASH.

Iš Lietuvių gyvenimo. Iš 
senai jau čia Lietuvių gy-! 
venama, nekurtos šeimy- Į 
nos čia atsirado apie 35' 
metai atgal. Bet inteligen-.' 
tų musų tarpe beveik visiš-l 
kai nesiranda, todėl ir žy-i 
maus nieko musų tarpe ne
atsitinka.

Šiuomi tarpu čia gyvuo
ja D. L. K. Gedimino pa
laipinė draugystė, ji susi
tvėrė apie 23 metai atgal, 
turi apie 90 narių ir apie 
$ 1,000 turto. Draugystė ka
ro laiku pirko Amerikos 
paskolos bonų ir Lietuvos 
Laisvės paskolos bonų. Ne
mažai prisidėjus su auko
mis parėmimui musų tauti
nių reikalų.

Nors čia ir nedaug Lie
tuvių tėra, bet į parengia
mus Lietuvių vakarus susi
renka gana dikčiai, priva
žiuoja net iš kitų miestų.

Čia yra suorganizuota ir 
L. D. L. D. draugija ir tū
li chorą, bet jis mažai kur 
pasirodo su dainomis, o jei 
dainuoja tai tankiausia vi
sai mažos vertės dainas, už 
tai publika nei nesiintere- 
suoja jų dainomis.

Lietuviai čia nelabai pa
linkę apsigyventi, nes dar
bų mažai ir reikia eiti i gi
rias dirbti prie medžių kir
timo.

Miestas stovi patogioje 
vietoje ir oras gana malo
nus, nebūna čia nei vėtrų 
nei sunkių žiemų, žolė ža
liuoja apskritą metą, šalčių 
nebūna, nors sniego kalnai 
matosi ir vasarą.

Seattle pastaru laiku ga
na žymiai auga ir pasiekė 
netoli pusę milijono gyyen- 
'.ojų, nors miestas? dar "įtik 
apie 60 metų senumo.

Savage darbavosi tarpe i 
Amerikonų ir mažai sd Lie
tuviais reikalų jam tenka'
turėti.

Tos vietos jam daugelis 
užvydėjo ir buvo smarki po
litika Įstatyti kitus. Sava
ge j tą vietą rekomendavo 
Senatorius Jones.

Savage baigė teises Wa
shinton valstijos universi
tete ir buvo aktivus sporte, 
turi keletą sidabro garbės 
taurių už savo gabumus.

Seattle Lietuvis.

PITTSBURGH, PA.

Lankysis ir svečių, šio
se dienose gauta žinių kad 
Į SLA. 3-čio Apskričio ren
giamą dainų ir muzikos va
karą žada atvykti būrelis 
Clevelando inteligentų vei
kėjų. Prie to, iš Clevelan
do turėsime ne tik svečius, 
bet ir dainininką, A. Zdanį 
kuris pasižadėjo padainuo
ti minėtą vakarą. Taigi 
musų vakaras bus pamar
gintas ir Clevelando daini
ninko dainomis.

J. Virbickas gavo laišką 
jog iš Clevelando rengiasi 
i Apskričio vakarą atvykti 
sekanti Clęvelandiečiai, Su
sivienijimo darbuotojai: A. 
Zdanis, A. Žukas, F. J. Žiū
rįs, J. V. Mačiulis, A. šmi- 
gelskis ir kiti. Taipgi da
lyvaus svečių iš DuBois, 
Pa.

PASTABULES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

i kia su aukomis? Nagi vie- 
Įtoj duonos, darbininkus še- 
I ria komunistine literatūra._________

Kaip komunistams ‘rupi’! 
streikuojantieji. Brooklynoį 
Lietuvių siuvėjų unijos sky
rius nutaria aukauti $100 
New Bedfordo streikuojan
tiems audėjams. Komunis
tėliai, kurie labiausia agi
tavo už aukavimą, norėjo 
kad ta šimtinė eitų per ko- 
kj ten fondą. Susirinkimas 
žinodamas kas atsitinka su 
pinigais kada jie patenka Į 
komunistų rankas, nusky
rė komisiją pasiteiraut uni
jos centre per kur geriau 
aukas siųsti ir gavo atsa
kymą jog per Amerikos 
Darbo Federaciją, kuri tą 
streiką veda. Komunistė
liai tuoj 'pareikalavo kad 
pusė tos sumos butų ati
duota komunistams, o su 
kita puse žinokitės.

Žinoma, komunistai ne
gavo pusės, o streikeriai ir
gi negavo, nes komunistai 
savo užsispyrimu gauti pu
sę streikeriams skirtų au
kų trukdė pinigų pasiunti
mą iki streikas pasibaigė.

Tas atidengė komunistų 
kaukę nuo jų veido: jeigu 
jie negauna paimti pinigų 
Į savo kišenių tai streike
riams skirtą auką nedalei- 
džia badaujantiems darbi
ninkams atiduoti, lai jie iš 
bado dvesia. O ką jie vei-

Zinoma, už atspausdinimą 
tų šlamštų sau pasiskaito 
riebiai. Perkant baduo- 
liams duoną pinigus mat 
reikia kapitalistams ati
duot, o kai darbininkai pa
valgę bus tai neskaitys jų 
literatūros ir nekils prieš 
kapitalistus.

Ir dar vis yra tokių aklų 
darbininkų kurie duodasi 
komunistams mulkintis.

J ieškau apsivedimui 
senyvos moteries, našlės, 
kuri supranta šeimyninį 
gyvenimą. Atsiliepkit -nuo 
kasyklų. Nenoriu turtin- 
ir jaunos, aš paprastas dar
bininkas. M. Maks, 
92 Henry St. New York

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ
Puikiausiu Greitlaiviu

Kalėdų 
Ekskursijos į 
LIETUVA

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

draugus, savuosius 
vaizdus.

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

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

Šią speciale ekskursiją šiuo laiku asmeniškai vadovauju
”r L T Dutran, United States Line atstovas Clevelande

Kita ekskursija išeis puikiuoju laivų
S. S. GEORGE WASHINGTON

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

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

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

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

čių agentų, arba rašyk

United States Lines
1 pig- Cleveland .r h i *• \

BERENGARIA.... Gruodžio

Gruodžio (December) 5 dieną
iš New Yorko stačiai į Cherbourg*}, 

o iš ten gelžkeliu i Kauną

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu— 
ir busite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes, pasivažinėsit rogėmis, ramiai pra- 
leisit ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.

Ekskursiją veda žinomas visuomenės darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus Viršininkas

Pijus B u k š n a i t i s

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko:

MAURETANIA.......... Sausio

AQUITANIA... . Vasario 1

Sausio 1

asario 16

Kovo 1

Užsisakykite vietas ir klauskite 
čiausioje musų agentūroje arba

1022 Chester Ave.

paaiškinimų ar- 
rašykit mums:

LINE
• Cleveland, Ohio

Paskiria Lietuvi. Nors 
sakiau kad čia^Jiėra Lietu
vių inteligentų, bet nėra 
tik iš ateivių. Yra du Lie
tuviai advokatai, Kazys 
Kraučunas ir Antanas Sa
vage. Kraučunui neperge
riausia einasi, bet Savage 
Amerikoj gimęs ir augęs, 
dar tik trečias metas kaip 
advokatauja, bet yra jau 
nuskirtas Į Suv. Valstijų 
Distrikto Prokurorą vaka
rinėj Washington valstijo
je. Iki šiolei jis buvo pro
kuroro pagelbininku. Nau
ją vietą Savage užims Bir
želio 1 d. 1929 m., kuomet 
pasitraukia iš tos vietos da
bartinis prokuroras.

Prie progos noriu sumi
nėti dar pora dainininkių 
kurių vardai nebuvo pa
skelbti pirhiesniame prane
šime: dainuos' Rožė Luko- 
šiutė-Ka'sputienė, ir Mari- 
joną Liepnifė-Miierienė (ji 
tapo p.' Milerienę Spalių 16 
d.), kuri dainuos duetą' su 
p. Griniene.

l’ai reiškia kad SLA. 3- 
čio Apskričio rengiamas 
vakaras .Lapkričio 11 d. bus 
tikrai šaunios SLA. iškil ■ 
mes ir kurie atsilankys ne
pasigaili 'ir' Ilgai atmins.

Koncertas Įvyks L. M. D. 
salėje, pradžia 7:30 vai. va
kare. . S. Bakanas.

THOMAS, W. VA.

Raumenis { 
skaudant

Jaučiasi, gerai ant nugaros

Senas šio miesto biznio 
rius Milkintas važiuodamas 
gavo susižeist: arklys ai 
mulas Įspyrė ir pavojingai 
sužeidė, Įlauždamas šon
kaulius. Dabar jis gydosi 
ligoninėje.

Spalių 28. d. po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Natali
ja Repečkięnė. Velionė pa
liko būrį vaikučių ir vyrą.

Ipolitas Krištupaitis per 
tarpininkystę Benio Rakau
sko pirko namą Clevelan
de ir išsikėlė ten su šeimy
na gyventi.

Alenos Grigaliūnienės sū
nūs išvažiavo į Clevelandą 
ir ten apsigyveno.

Iš Thomas bėga ne tik 
angliakasiai darbin inkai, 
bet ir kompanijų bosai bei 
jų tarnai. Pinavijas.

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

All druggists—35c and 65c jers and tubes.
Children’s Musturole (milder form)35c. „ 

Better than a Mustard Plaster

T ikras Potogumas
& $ į $visiems trims.♦*

patogiausia susčdimo sutalpa kokią tik galima rasti bent
automobilyje pasaulyje . . • kita priežastis nepa
prastai didelio reikalavimo Naujų Buick’ų!
Ne tiktai grožėje, veikime, patogume ir visiškame pilnume įrengime. .. .bet 
ir parnnkume, taipgi, Sidabriniu Sukaktuvių Buick su Masterpiece, Viršais 
Fisher darbo pagauna visų entuziastišką pamėgimą kaipo puikiausias karas 
pasaulyje.

Kiekvienas modelis Buick turi pakankamai vietos visiškam patogumui pilnam 
skaičiui pasažierių kiek jis pabudavotas talpinti. ra užtektinai vietos pla
čiose Buick sėdynėse del trijų pilnai suaugusių žmonių!

šitas svarbus patogumo punktas, sykiu su ekstra pločio sėdynėmis ir pato
giai Įtaisytom alkūnių atramom.......... patogi nauja nustatoma priešakinė sė
dynė, dviem pusėm elektriškas stiklo šluostytojas, ir nuostabiai paprastai pri
taisytas operavimas, tik piršto pajudinimu styravimas ir prieinami kontrolia
vimai.......... užtikrina šiame naujame Buick’e patogumo laipsnį visiškai nesu
lyginamą su jokiais kitais automobiliais pasaulyje!

Sidabrinių Sukaktuvių

Su Fisher Darbo Viršais

The Euclid Ave. Buick Co. 
6612 Euclid Avenue

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Ave.

The Broadway Buick Co.
8401 Broadwav

4255 Pearl Road

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

The Hertz Buick Co. 
1440 West 25th St.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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DRAUGAS STEPAS NORI 
ŽINOT APIE DARBI

NINKŲ ŽUDYMĄ 
LIETUVOJ

gegerai ?
— Stepai, aš ten tik Į sve

čius važiavau, ne apsigyve
nimui. Čia liko ne tik vis
kas kitas bet net ir rubai 
ir avalinė. Jeigu tokių da
lykų nori žinot tai verčiau 
paklausk savo Mazgeikos, 
kuris su boba išsirengė ir 
išvažiavo i sovietij rojų, o 
už kelių savaičių prakeikęs 
tą žemę ir viską 
atgal Į buržujišką

sugryžo
Ameri-

Mazgei- 
yra at-

— Dddrauge, tu 
kos nešmeižk. Jis 
siųstas paties Stalino atgal

DIRVA

giau apie joki šaudymų ne
girdėti, 
tuščiose 
piška.

— Už

išskyrus gal jūsų 
makaulėse visados

LIETUVOS JAUNUO
MENĖ TAUTIŠKĖJA

manęs 
Lietu-

aš be

tokią tavo šššne- 
ką, jei aš bububučiau koko- 
komisaras aš tave liepčiau 
papapakart ir sušaudyt.

— Tavo laimė kad nesi ir 
per tai negali parodyt sa
vo žvėriškumo. Nei vienas 
beprotis paėmęs į savo ran
kas galybę nesistengė da
ryt gerai, bet darė blogai. 
Bėgk tu su savo plakatais, 
gali nelikt kam juos dalint.

T. M. D. REIKALAI

3

Atgavusi Lietuvos liaudis 
laisvę, šoko burtis Į Įvairias 
organizacijas. Vien tik jau
nuomenės buvo keliatas or
ganizacijų. Buvo “Pavasa
rininkų”, “Ateitininkų”, 
“Žiežirbininkų”, “Jaunuo
menės Sąjunga”.

“Ateitininkų” ir “Žiežir
bos” dr-jos nepasiekė sa
vo tikslo, nes jos nėjo savo 
obalsio keliu. Visi tik poli
tikavo, vieni garbino Romą, I 
o antri Maskvą, tautiškumo 
dvasia buvo pamiršta. O čia 
kaip tik tautiškumo reikia, 
nes męs esame apsupti iš
laukinių ir net vidujinių, 
vienų matomų, 0 antrų ne
matomų priešų-

Dabar Lietuvoje įsikūrė 
tautiška jaunuomenės dr-ja 
po vardu Lietuvos Tautiško
jo Jaunimo Sąjunga “Jau
noji Lietuva”. Šios draugi
jos tikslas tautint ir dorint 
Lietuvos jaunuomenę. ŠĮ 
draugija skiriasi nuo pir
mųjų minėtų draugijų savo 
didelėms, kilniomis idėjomis. 
Jos obalsis Tėvynei ir dorai. 
Draugija laikosi krikščioniš
kų dėsnių, bet tautišką žmo-. 
gaus sąmonę laiko pirmoj 
vietoj, o religišką antroj. T 
šią draugiją galės stot ne- 
vien katalikai, bet ir kitų ti
kybų jaunuomenė, bile tik 
bus lietuviška. Ši organiza
cija labai jauna, bet sparčiai 
auga ir su laiku retas jau
nuolis nebus jos nariu- Bet 
Į šią organizaciją daugiau
siai stoja krikščioniškųjų or 
ganizacijų jaunuomenė, y- 
pač susirūpinę pavasarinin
kų vadai, kaip palaikyt so- 
voji organizacija, kad iš jos 
nariai neišbėgtų. Bet kai 
<ur ir vadai į šią organiza
ciją lenda. Todėl kila klau
simas ar nepaduos draugi
ją kunigėliams valdyt. Ku
nigai šitai organizacijai ne- 
nalankus, bet jie stengsis 
<ad ši organizacija liktų jų 
rankose.

DR. J. ŠLIUPAS APIE 
TMD. LIETUVOJE

Kuomet susiėjau Kaune 
su Dr. J. Šliupu, žinomu se
nu Amerikos Lietuvių vei
kėju, kalbant apie tolimes
ni TMD. veikimą ir leidimą 
knygų, Dr. Šliupas išsireiš
kė kad butų labai naudinga 
užvesti darbas organizavi
mo Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos ar ko tam panašaus su
rišto su musų T. M. D. ir 
leisti bendrai knygas, ku
rios butų gaminamos Lie
tuvos. atsakančių rašytoji} 
ir tiktų skaityti Amerikos 
ir Lietuvos Lietuviams.

Sutvarkyti reiktų leidi
mą knygų taip kad kas mė
nuo arba kas du išeitų tam 
tikra knygelė, kad nariai 
gautų reguliariai ir butų 
patenkinti.

Vienai Lietuvai arba vie
niems Amerikiečiams leisti 
knygas dabar nėra taip pa
togu, nes mažai jų tegali
ma išleisti, o lėšos vis tos 
pačios. Dr. šliupo planas 
butų labai naudingas jeigu 
butų kam tuo reikalu pasi
darbuoti Lietuvoje.

— Sveikas, gyvas, Ste
pai, kur bėgi? Ar 
jau nepažysti kai iš 
vos sugryžau?

— Alo, dddrauge,
gu Į susirinkimą; nešuosi 
ppplakatų apie Rururusi- 
jos revoliucijos sukakakak- 
tuves. O kaip, ar tave tie 
fafafašistai nepakūrė?

— Už ką jie mane kars, 
ar aš žmogų užmušiau?

— Dddrauge, už nužudy
mą žmogaus ten neneneka- 
ria, ale už gynimą dddarbi- 
ninkų reikalų; ale kai tu 
su bbbuožėm prieš dddar- 
bininkus eini tai turbut tu 
ir mememedalį gavai.

— Taip, išlikau gyvas ir 
negirdėjau kad ten ką nors, 
butų suėmę iš Amerikiečių 
kurie Lietuvoj lankėsi, ne
žiūrint kad jų daugelis bu
vo ir komunistai iš čionai. 
Pats mačiau kelis bolševi- 
kėlius pas prezidentą Sme
toną svečiuojantis kada jis 
Amerikiečius vaišino, vyru
kai labai džiaugėsi gavę to
kiose vaišėse būti. Sugry- 
žę jie gal but ir komuniz- 1 
mą pametė, nes patyrė kad 
jūsų laikraščių aprašymai 
apie Lietuvą buvo melagin
gi-

— Aš 
tas tavo 
jo musų 
Lietuvos 
kikiltų prieš valdžią 
rimui jų.

— Tai nesąmonė, Stepai. 
Lietuvoj niekas prie jokio 
sukilimo nesirengia, išsky
rus keletą padaužų, kurie 
neturėdami kur pasidėti 
įsisvajojo kad gerai butų 
jeigu juos darbininkai pa
remtų, duotų užsilipt sau 
ant sprandų, kad paskui ga
lėtų juos diktuoti.

— Tu, dddrauge, nesu
pranti koks ten eina darbi
ninkų judėjimas ppprieš fa- 
fafašistus. Kada darbinin
kai sukikikils visi fafašis- 
tai bus iššaudyti.

— Aš suprantu, jus lau
kiant tokio laiko ir norit 
kad darbininkai sukiltų, o 
jus paskui naudotumėtės. 
Bet Lietuvoj tokių aklų 
darbininkų nėra kurie no
rėtų pasitarnaut komunis
tams, o jeigu yra tai labai 
mažai ir jie be 
komunistų nieko 
tų. Lietuva yra 
ir ūkininkai neis 
prieš save, atiduoti savo že
mes ir savo mantą kokiems 
padaužoms. Fabrikų dar
bininkai, nors jų mažai, ir
gi žino kad geriau ramiau 
gyventi ir turėti nors kokį 
darbą negu paskui netekti 1 kurie norėjo Lietuvos dar- 
nieko. jbininkų komisarais būti, ir _

— O kkkodel tu ten ne-1 keletas arkliavagių, nuo ko įtaria kreiptis Į šią seną pa- 
pasilikai jeigu ten taip ge-! vagystės apsistojo. Dau-Į tikimą įstaigą.

mimimisliu kad 
Smetona bibibijo- 
d raugų, ba 
darbininkai

visos 
suki- 
užta-

kitų šalių 
nepadary- 
ukio šalis 
kilt patys

Draugas Stepas

Į Ameriką darbininkus prie 
rrrevoliucijos ruošt.

— Tai yra melagystė ir 
■ jo prigavingas pasigyri

mas. Jus netikit kitų žmo
nių teisingiems prirody
mams, o tikit jo apgavys- 

, tei. Jis važiuodamas Į ro
jų tikėjosi kad galės būti 
komisaru ant tų kurie su 
juo išvažiavo ten plytų dir
bti. Bet apsivylė, nes ro
juje yra gana komisarų iš 
tų kurie revoliucijoj daly
vavo, ir Mazgeiką su boba 
pastatė molį mint, tai 
bagai pakratė rankas 
radę pirmą skylę bėgo 
gal j Ameriką. Čia jie 
pratę dyki valkiodamiesi 
gyvent, ten pamatė jog tu
ri dirbt jei nori valgyt, 
ir dūmė iš Rusijos.

— O kodėl jie vvvėl už 
dddarbininkus kovoja?

— Klysti, Stepai, šitaip 
sakydamas: jie ne už dar
bininkus kovoja bet už sa
vo pilvą. Landžiodami po 
darbininkų namus išvilioja 
tai už ši tai už tą dolarius 
ir taip be darbo minta. Tik 
gaila kad 
darbininkų 
vo sunkiai 
tus kiša.

— Dddrauge, jeigu tu ši
taip kalbi tai tu esi pppar- 
šidavęs kakakapitalistams: 
dddraugai Mazgeikai pirma 
patys badu mirs, o ne dar
bininkus išnaudos.

— Jiems ir gerai kad jie 
tave ir kitus taip Įtikrina, 
o kuomet randa kas tiki tai 
randa ir kas maitina. Jei
gu Mazgeika butų pasmer
kęs rojų atvirai, kada su
gryžo, jis butų turėjęs ir 
čia Į dirbtuvę eiti, o dabar 
gyvena kaip komisaras: iš 
darbininkų minta, tegul jie 
diibtuvėse vargsta.

— Tttu, buožgalvi, su vis 
randi kaip apšmeižt dddar- 
bininkų užtarėjus. O kad 
Lietuvoj dddarbininkus be 
pppasigailėjimo šaudo tai 
tyli!

— Stepai, parodyk kur 
ir kas Lietuvoj darbinin
kus šaudo. Sušaudyta ke
letas Žydelių dykaduonių

na- 
ir 

at- 
pa-

yra tokių aklų 
kurie jiems sa- 
uždirbtus cen-

Dr. šliupo Laiškas
Šiose dienose gavau laiš

ką iš Dr. J. Šliupo, kuris 
praneša jog musų apkalbė
ta TMD. nariams paimti 
knyga, “Hygiena”, jau ga
tava ir tik laukia iš musų 
centro reikalingų pinigų ir 
tuoj pats viską sutvarkytų 
ir pasiųstų knygas Į Ame
riką.

Dabar mums reikia tik 
paskubinti pasiųsti užsaky
mą ir nariai neužilgo turės 
puikią didelę 400 puslapių 
knygą apie sveikatos dės
nius.

Prie kitko Dr. Šliupas ra
šo apie dabartinę padėti:

“Pas mus nieko didelio 
tuomi tarpu nėra Įvykę. 
Viskas keliauja vėžio žing
sniu. Tik Lietuvos šiaurė
je daugiau vargo yra delei 
neužderėjimo per lytingu- 

šiais metais”.
K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

P. Kriukelis.

‘Baltijos Aro”
Prenumeratoriai

Sekanti užsirašė sau knygą 
“Baltijos Aras” 

užsimokėdami po $1:

i

iš

mą

VITAK-ELSNIC
Tarp Lietuviškų muzikos 

kompozicijų kokios pasiro
dė geriausios šiais metais, 
yra tai leidiniai gerai žino
mos Chicagos Lietuvių lei
dėjų firmos Vitak-Elsnic.

Naujai išleistas Lietuvi
škų šokių folio piano solui 
talpina daug gražių ir po- 
puliariškų Lietuviškų šo
kių, kuriuos muzikos eks
pertai rekomenduoja ir pa-

Juozas Stanislovaitis 
Millinocket, Me., rašo: Pri- 
siunčiu $1 už “Baltijos A- 
rą” ir prisiųskit knygą kai 
dus gatava.

Jonas Rakauskas, vieti
nis, atsilankęs užsimokėjo 
$1 už “Baltijos Arą” ir pa
taria kuogreičiausia pasi
skubinti knygą išleisti.

Marė 'Valaitienė, iš Chi
cago, Ill., prisiuntė $1 už 
“Baltijos Arą” ir $2 pre
numeratos už “Dirvą”.

Jonas Trečiokas iš Am
sterdam, N. Y., prisiuntė 
$1 už “Baltijos Arą” ir $1 
ousei metų už “Dirvą”.

P. Smalevičia, vietinis, 
atnešė $1 ir prisidėjo prie 
“Baltijos Aro” leidėjų.

P. Baranauskas iš Ham
tramck, Mich., prisiuntė $3, 
iš jų $2 už “Dirvą” ir .$1 už 
“Baltijos Arą”.

KAS DAUGIAU? Ne- 
užsileiskit!

Kožnas
nori
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Vienok net tie karaliai negalėjo turė
ti to puikaus efekto kokis suteikiama 
kiekvienam namų savininkus su pa- 
galva elektros šviesos ir modernišku 
stiklu.

Kaip Kūdikiai 
Šviesa!

Ir Mes Visi Esam
Kur Liečiasi

Apsilankę Į Parodą Visko 
Elektriško del Namų, Li
tas aukštas, Hotel Statler, 
galėsit matyt geriausios 
rūšies moderniškus švieti
mo padargus.

M

iii! linini >1111111:111 nu iiiihiiiUEiiiii:
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namuose 
padargų, 
tas gali

nauju švic- 
ir pasakys 

kainuoti.

Elektriškų Daiktų Parda
vėjas mielai suteiks jums 
patarimus delei sudėjimo 
jūsų 
sos 
kiek

pasiekt
Mėnulį!

R ATS Įžymiausias dalykas kiekvie
name kambaryje šviesos padar

gai. Karaliai kurie pabudavojo Sans 
Souci ir Versalio palocius tai Įverti
no, ir todėl jie sutuokė garsiausius 
artistus išdirhimui kandeliabrų iš pa
čių brangiausių metalų ir akmenų.

Atsakanti šviesos padargai kainuoja 
visai mažai, ir suteikia toki pasiten
kinimą jog nei viena šeimyna nepri
valo gyventi su senoviškais žiburiais 
taip kaip nėra reikalo nešti naštą po 
senoviškais karaliais.

The Electrical League
14-tas Aukštas —HOTEL STATLER— Prosepct 3466
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KATALIKAI AMERIKOJ NEREIKŠMINGI Užmirštas Minėjimas
JTDOVER išrinktas prezi-* 

dentu ir tuomi parodo 
ne tik Demokratų partijos 
silpnumą ir neturėjimą pa
sitikėjimo, bet ir dar se
kančius dalykus:

1. Katalikai Amerikoje 
neturi reikšmės, nes nežiū
rint didžiausių pastangų iš 
visų pusių, Smith pralai
mėjo taip bevilčiai ir ne
gražiai kaip pralaimi tik 
nežymus kandidatai.

2. šis sykis buvo pirmas 
ir paskutinis katalikų ban
dymas ir viltis turėti savo 
žmogų prezidentu.

3. Ateiviai balsuotojai 
irgi pasirodė jog neturi rei
kšmės prieš čiagimius Ame
rikonus. Už Smithą stojo 
beveik visi ateiviai, katali
kai, kurių yra daugiausia 
ateivių, ir kitų tikėjimų 
ateiviai.

Ateivių balsuotojų po tei
sybei ir yra mažas nuošim
tis, nors gyventojų jie su
daro apie pusę.

Amerikonų šeimynoj vi
si balsuoja kai tik sueina i 
metus, o ateivių, jeigu vy
ras pilietis tai moteris ne, 
ir tam panašiai.

Kaip rinkimai eina
Nors balsuota už Hoo- 

verį ir Smithą arba Repu- 
blikonus ir Demokratus, iš
tiesi! gi prezidento rinki
muose balsuota už taip va
dinamą “Elektorių Kolegi
ją”, kurion ineina 531 elek
torius. Išrinkimui prezi
dento reikia didesnės pusės 
arba 266 balsų. Kiekviena 
valstija iš 48, pagal gyven
tojų skaičiaus, duoda tam 
tikrą skaičių Elektorių, Re- 
publikonų ar Demokratų. 
Kuri partija kurioj valsti
joj gauna didumą balsų ta 
siunčia savo elektorius pre
zidento oficialiam užtvir
tinimui.

Iš 48 valstijų Hoover ga
vo 40 valstijų, o Smith tik
tai astuonias. Tai jau la
bai didelis pralaimėjimas.

Nuo 1896 metų, tiktai ka
da 1912 metais Wilsonas 
buvo išrinktas, Republiko- 
nai gavo vos 8 Elektorius, 
Progresistai 88, Demokra
tai 435.

1916 metais Wilsonas ga
vo 277 Elektorius, Hughes 
(Republikonas) 254. Šito- 
kis pralaimėjimas nėra ir 
toks nemalonus.

Nuo 1896 metų, Demo
kratai mažiausia balsų ga
vo 1920 metais, kada ėjo 
mažai žinomas kandidatas, 
Davis: jis gavo 127 elekto- 
rius.

Smith’as kaip matyt ne
surinko nei 100 Elektorių.

Nei Smith’o pažadai pa
lengvinti prohibicijos įsta
tymą, nei Republikonų di- 
deliausios suktybės ir skan
dalai valdžioje nuo pat jų 
valdymo 1920 metais, nie-' 
ko nepagelbėjo.

New Yorko valstiją, kui 
Smith yra gubernatorium, 
laimėjo Hoover.

'Viskas kas dabar liko tail 
mums tikėtis kad Republi

konų prižadai gerovės ir 
nuolatinio darbų ėjimo bu
tų pildomi.

Jei butų laimėję Demo
kratai, Lietuviai už savo 
paramą butų gavę vieną 
kitą vietą valdžioje. Da
bar viskas liks po senovei.

Amerikiečiai dar nei sy
kį nepasirūpino paminėti 
Klaipėdos atvadavimą. Ką 
Klaipėda reiškia Lietuvos 
gyvenimui net retas kas 
įsivaizdina. Daugeliui tas 
uostas dar vis rodosi lyg 
svetimas.

Klaipėda atvaduota 1923 
metais.

Palangos Ponaitis
Tnjų Veiksmų Komedija K. S. Karpavičius

Veikianti asmens:

Lapkričio 11
Musų gentkartėje, Lap

kričio 11 diena gyvuos kai
po atmintis paliaubų bai
saus pasaulinio karo. Vė
liau, ta diena ineis j papra
stą istorišką nuotikį.

1918 metais tą dieną Vo
kiečiai ir aliantai pasirašė 
karo pertraukos sutartį.

Istorijos lapuose yra ke
liolika tokių didelių minė
tinų karų turėjusių spren
džiančią reikšmę tautų ir 
net rasių gyvenime. Bal
tosios rasės išlikimas ir iš
kilimas priklauso ačiū ke
letui atkakliausių kovų ir 
atsilaikymų prieš Azijatus.

Lietuvos laikraščiai, ka
žin kodėl, žodį “trustas” 
rašo “trestas”. Jeigu nori 
žinoti kaip tas žodis tikrai 
Amerikoniškai išsitaria ir 
taip rašyt, tai jis tariasi 
“trast”.

Ir “farmą” jie rašo “fer
ma”, “fermeriai”.

Jeigu jie ir kitus svetim- 
tautiškus žodžius tik taip 
moka pagal skambėjimo pa
rašyt kaip šituos du tai jie 
mažai apie svetimų žodžių 
skambėjimą nusimano.

Jie ir pavardes rašo pa
gal “skambėjimo” arba iš
sitarimo: ‘Puankare’, ‘Ku- 
lidžas”....

Jonas Pempė — Amerikietis, 50 m. Gy
dąs sau reumatizmą Palangoj.

Marė — jo žmona, apie 45 m.
Ona — jų duktė, graži, apie 18 m.
Pranas Bačkis — turtingas butlegeris iš 

Amerikos, senbernis, apie 40 m.
Džiovas Lydeka — irgi iš Amerikos, apie 

30 m., rimtas vyras.
Keidė — jo žmona, apie 18 m., fleperka.
Styvis Baravykas — Džiovo draugas, apie

45 m., Amerikietis.
Rozalija — jo pati, Keidės motina, apie 

40 metų.
Kazys — Palangos Ponaitis, apie 25 me

tų, inteligentiškas, dailus vaikinas.
Baltrus Karosas — “Ekscelenzija”, žuli- 

kas iš Kauno, apie 30 metų.
Zigmas Dielė — jo pagelbininka's, plikas, 

apie 45 m., žemo ūgio.
Vieta — Palanga. Laikas — dabartis.

Marė (kumšteli Onai): Eik jau kad va
dina, leizy ju!

Ona (nueina prie lango, sukrunta): Ma! 
luk, kas čia ateina! (Visi bėga prie lan
go.)

Scena 3.
Ineina Katrė ir Rozalija.

Rozalija — Visa diena jūsų jieškom kai 
sužinojom kad ir jus čia!....

Marė: Well, well, tai surpraiz! Dabar 
tai turėsim gud taim! (Kabinasi į glėbį 
su Rozalija, bučiuojasi.)

Rozalija (eina prie Onos, Jono): Alo. 
Eny, alo, Džianai! Kada jus čia atvažia
vot?

VASAROS VAKARAI
Malonus vasaros vakarai, 
Taip šilta, ramu, ir gerai 
Pasivaikščiot po puošnius sodus, 
Oras toks tyras ir gražus.

Pasėdėt prie žydinčių gėlių,
Pakvėpuot jų saldžiu kvapsniu, 
Pasiklausyt lakštingalėlės 
Čiulbant naktinės dainelės;

Pasidžiaugt žvaigždėta padange 
Ir naktužės tyla brangia, 
Švelnučiu lapų šlamėjimu, 
Upės vandens blizgėjimu.

O pilkoj mėnusio šviesoje
Kiekviens saldžiai pasvajoja
Apie ateitį kiltą, šviesią,
Ir nejučiom rankas tiesia 

Prie meilės jautrios ir teisingos, 
Prig" tos valandos laimingos, 
Kad meilužę-draugę turėti 
Ii1 amžinai ją mylėti. ...

Laputė.

AR PO VISKO?....
Ašaroj’ akys ką meiliai žiurėjo 
Į tavo, brangi, gražias akeles, 
Skausmas ėd’ širdį, kuri taip džiūgavo 
Kuometu tave spaudžiau prie savęs....

Nėr’ tų akelių ką mane žavėjo, 
Kuomet taip saldžiai tave bučiavau, 
Negirdėt balso ką mane liūliavo 
Kuomet man dainas gražias dainavai...

Siela tik verkia dienų laimingųjų, 
Su tavim butų, malonių, slaptų, 
Mintys skrend’, lekia į tavo kampelį, 
Ir daužos, jieško prarastų laikų....

Keikiu likimą kad taip mudviem skyrė, 
Jog vienas kito turėjom netekt,
Nors gražiai laimė mudviem prašypsojo, 
Bet turėj’ žūti, viskas tas prasmegt.... 

Ar dar sugryš mums tos laimingos dienos 
Kad vėl galėsim krutinės suglaust, 
Ar teks nors kartą tave pamatyti, 
Meiliai prie savo širdies prisispaust?

Ar gal jau žuvo, amžinai išnyko, 
Neteks dainelių tavo beišgirst, 
Nematyt tavęs, nebučiuot lupelių, 
Tik apraudojus, viską reiks užmiršt?...

Ka—lis.

PIRMAS VEIKSMAS
Vaizdas: Kambarys Pempės vasarnamy

je, Palangoje.
Scena 1.

Marė, Pempė, Ona viduje.
Pempė: Mano ramatas jau beveik išėjo 

ir iš kišenių pinigai taipgi, todėl laidės pra 
dėkit ruoštis gryžt namon.

Ona: Papei Palangos oras labai pagi 
liavo: Amerikoj niekur negavo rodos si 
savo reumatizmu.

Marė: Palangos alus turbut geriausi: 
pagiliavo: žiūrėk, jau net ir pilvas padi 
dėjo ir žandai išsipūtė.

Jonas: šiur, nekalbant jau apie tave 
Ir tu dešimts metų pajaunėjai.... Be 
užteks jau vekeišinaut, bukit redi gryžt.

Ona: Pa, aš dar noriu vieną mėnesį ii 
giau čia’but.... tik vieną mėnesį....

Jonas: Vacumere, beiby, išsykio čia ne- 
laikinai, norėjai bėgt....

Ona: Well, Pa, ar negerai kad laiki 
nu? Tu pykai kam aš tavo grinoriško; 
kontrės nelaikinu, sakei kad apsiprasiu 
tai aš ir apsipratau....

Mare: Foni, jau nei mufinpikčių nepa 
sigendi.... Pabūtum Lietuvoj metus lai
ko, pavirstum visai į kaimo mergą...

Ona: Šiur, čia randasi daugiau ko, ke 
pirma nebuvau mačius.... (Užsimąsto.)

Jonas: Gal Į kokį felerį įsivėpsojai?
Ona: Dac mai biznis....

Scena 2.
Ateina Pranas, pro atviras duris: šiaudi

nė skrybėlė ant šono, nosis ružava.
Pranas (duryse stovėdamas): Alo, py 

pul, gal laukiat svečių? (Žaksi.)
Marė: Apie felerį kalbam, ir jis, čia 

(Pakuždom Onai) Jeigu jį laikytum ta' 
butų gerai.... Kamin, Kranki.

Pranas (lysdamas prie Onos, skrybėlę 
sukinėdamas ant galvos tai į vieną, tai 
kitą pusę): Hau-aju, Eny? Gal eisi su 
manim ant Birutes kalno?

Marė (kumštįeli Onai): Gohet, Eny... 
Eitume ir mudu, ale seniui koja skauda.

Pranas (vis prie Onos): Jau- man nu 
sibodo su tais grinoriais, jeigu ne ši nah 
či'ken jau bučiau išvažiavęs....

Ona: O aš kasdien daugiau pradedu 
Lietuvą laikyt.... (Labai nenori kad Pra
nas ją kibintų.) Čia žmonės tokie džen- 
telmonai....

Pranas: Laik fan: aš su jais visai ne
susišneku... . (Jonui) Kada busit redi 
gryžt nepalikit manęs, važiuosim sykiu.

Marė: Dac rait, Frenk, sykiu bus ir 
Enei smagiau.... (Ona suraukia nosį.) 
(Marė pasiima bonką valstybinės, pripila 
Pranui, Jonui ir sau:) Koman, išgerkim 
ant laimingos kelionės!

Pranas (vėl prie Onos): Sei, Eny, ko
man ant kalno.... (tempia už suknios.)

Ona: Kad aš iš ten nesenai parėjau....
Pranas: Tai einam ant tilto....
Ona: Džy, aš ten tiek privaikščiojau 

kad net nusibodo....

(Visi sveikinasi, Keidė su Ona kalba
si Angliškai. Keidė parodo kad jai 
Lietuva nepatinka, Ona giriasi.)

Marė: Kumute, susikventyk su Fren- 
kiu Bačkiu, iš Čikagos.... Tai Enės fele 
ris.... (Frenkis sveikina su jomis, atki
šęs pilvą.)

Rozalija: Na matai, ir veseilę turėsim. 
Tik neužmirškit musų....

Pranas: Misis, jeigu padėsi man ją pri 
liršt tai.... (mirkteli.)

Keidė (apžiurėjus Praną, Onai kužda): 
Why, Anna, I’m surprized! (Ona numo
ja Frenkį ranka.)

Jonas: Iš kokio krašto judvi vėjas at
pūtė, kumute?

Rozalija: Nuo Kauno, mister Pempe. 
Ant hanimun atvažiavom.... (rodo žie- 
lą ant piršto.)

Marė: Mai gudnis! ant hanimun? Tai 
au tu kokį užsibukinai.... O kur jis? 
vada apsiženijot? kur?

Rozalija (žiuri per langą): Kur jiedu 
lingo?.... rodos paskui ėjo. ...

Marė: JIEDU?! Ar tai čia gali net du 
ienytis ?!

Rozalija: No, ne, vienas mano, kitas 
Teidės. Čia mat dabl hanimun....

Ona: Iz dat so?! Kongradžiuleišins, 
feidy! Kur jis, aš noriu pamatyt.... 
Jai kokį aukštą Kauno ponaitį gavai?....

Keidė: Tu dikens su ponaičiais! Me: 
>;avom vyrus iš Amerikos.... Atvažiuo- 
lamos laive susipažinom, ir Kaune apsi- 
ienijom....

Rozalija: Niekam nepatariu su Lietu
os vyrais ženytis.... Amerikoną imda- 

nas žinai nors ką gauni....
Pranas (kuris visą laiką sukinėjosi prie 

Onos ii' Keidės): Sy, Eny?.... Nežiūrėk 
r tu į ponaičius....

Keidė: Well, mister Bački, tavo Gen
aus prie Enės....

Pranas: Kad Enė nestikina prie ma
lęs. ... O, jes, ar tai su judviem Kaune 
iuvo koks atsitikimas su pora bomų?

(Keidė ir Rozalija susimaišo.)
Marė: Ar tai jus bomai buvo užpuolę? 

Ar daug atėmė?
Rozaliją (nesmagi): A, tai tik pletkai 

Mes su bomais mokam....
Jonas: Ačiū Dievui, dar mus niekur 

įer Lietuvą važinėjant bomai nepatočino. 
Papasakokit kaip ten buvo....

Rozalija (šnairai pažiūri į Keidę, paja
us kad jų prietikį su “Ekscelenija” žino): 
Jisai kaip nieko, kūmai. Du bomeliai no- 
•ėjo išviliot pinigų, ale gavo gerai šluotų 
ir išrūko....

Marė: Tai buvot smart kad taip pada
rėt.

Rozalija: Bečiulaif! Su mumis mat 
niekas monki biznio nedarys....

(Bus daugiau)

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Nesusipratimas su Latvija 
Aiškinasi

Genevoj, laike Tautų Są
jungos tarybos posėdžio, 
Latvijos atstovas Lietuvai 
Balodis išėjo prieš Lietuvą 
ir laikė Lenkų pusę Romnų- 
Liepojaus gelžkelio klausi
me. Mat, Lenkai nori nau
dotis tuo gelžkeliu ir per 
Lietuvos kampą važinėti į 
Liepojų arba prekes siųsti.

Už tokį Balodžio pasiel
gimą Lietuva paprašė kad 
jis iš Kauno išsikraustytų.

Pastarose dienose Latvi
jos diplomatas Cielins savo 
spaudoje pareiškė jog Ba
lodis savo kalba Genevoj 
padaręs klaidą, jis tik pa
bloginęs santikius su Lie
tuva, o Liepojaus-Romnų 
linija, net leidus ja naudo
tis, neteiks tiek tų gerybių 
kurių iš jos laukiama.

Dabar Ukrainos ir Balt- 
gudijos prekės einančios Į 
Latvijos uostus per Daug
pili (Dvinską). Tuo pat ke
liu gabenamos ir Vilniaus 
krašto prekės.

Toliau Cielins pripažysta 
kad Balodis savo kalba su
laužęs neutralę poziciją ku
rios Latviai turi laikytis 
Lietuvių-Lenkų ginče.

Nauju atstovu į Kauną 
tikima busiąs Ozolis.

Greitas laiškas
“Dirvos” redakcija gavo 

iš Kauno nuo vieno bendra
darbio laišką, kuris kelionė
je truko tiktai 10 dienų. 
Laiškas turi Kauno pašto 
žymę Spalių 24 d., o redak
ciją pasiekė Lapkričio 3 d. 
ryte. Be abejo ir kiti laiš
kai tą dieną išsiųsti pasie
kė Ameriką taip greitai.

Laiškas vežta paprastu 
paštu, ne orlaiviu. Patai
kė matyt ant greičiausio 
garlaivio.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

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

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

Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ
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(Tąsa) '

Bet nustemba — štai jis sueina akis j 
aki su ta senesneja moteriška, o tuoj Į jį 
atsimuša akys ir tos jaunesnėsės!.... Su
virpa jo širdis, ir kiekvienam buvo galima 
matyti jog labai sujaudinta liko ir ta mer
gaitė, nekalbant jau apie mintis senesnė- 
sės.

— Eiva su mumis, — tarė senesnėji 
Hakui; — aš turiu daug su tavim kalbė
ti. — Ir senesnėji visu laiku Haką kalbi
no, kuomet jaunoji tik tylėjimu tenkinos.

Tą vyrą pas Haką pasiuntė ta senes
nėji, kuri dagirdus jog jis ten pat yra, lie
pė pavadinti pas ją. Ar jaunoji žinojo 
kas čia ateis ir ar buvo gatava ji sutikti 
nežinia, tačiau ji Haką išsykio pažino, ir 
pertai netikėtu pamatymu labai susijau
dino. Juk ji tiek apie jį svajojo, tiek mel
dėsi jį kada nors vėl pamatyti.... Ne že
me ji žengė — jai taip rodės — bet debe
sėliais švelniais ėjo — lyg kas ją nešė sy
kiu su Haku kuomet jie trys gryžo j na
mus, kur jodvi Haką vedėsi. Ką reiškia 
jaunos mergaitė gyvenime toks prietikis 
kaip būti greta to apie kurį svajus svajo
jo, sapnus sapnavo, kurio ilgėjosi per tris 
metus ir laukė pareinant, nors nežinojo 
ar taip kada Įvyks.... Jokio kito ji ne
buvo nusižiurėjus, ir negalėjo sueiti to
kioje vietoje būdama, atskirta nuo pašali
nių, užtai šis ją dar labiau žavėjo, jo akys 
ją labiau kerėjo....

Parėjo Hakas į puošnius rumus, kur 
vergų daugybė puldinėjo apie juos. Rū
mai buvo pastatyti kaip kokia pilis, vidu
je gausiai išpuošti ir žėrėjo turtingumu 
Bet vis dar jis nežinojo kam jis čia atva- 
dintas ir kas toliau bus. Nejaugi į žentus 
šiai jaunai mergaitei’bus kalbinamas?.... 
KAS ta senesnėji butų? nekantriai mąstė 
sau Hakas: ar senmergė, suvilta anksty
voje jaunystėje, kurios žuvusios meilės 
liudymas yra ši puiki jaunuolė? Bet jau
noji visai į ją nepanešėjo, ir ji nebuvo ga
na sena būti jos motina, todėl jis spėjo ai 
tik ta jaunesėji nebus jos palydovė, ar ko
kia giminietė paimta prie jos del draugin
gumo, nes viduje nesimatė jokio vyriškio 
nieko daugiau kaip tik jodvi dvi.

Kaip ten nebuvo, Hakas vienok džiau
gėsi kad jam jokių pinklių nčra prie tos 
jaunosios, su ja susipažins, o paskui kaip 
bus taip.... Jos vogtini žvilgsniai į jį 
jam vilčių pridavė, nors sykiu ir baimės, 
nes nors buvo narsus karžygose, buvo ir 
nedrąsus prie mergų....

— Mano laivyno vadas yra didis gir
tuoklis ir neištikimas, ir aš jį paliuosa- 
vau; la'bai nudžiugau patyrus jog tu gry- 
žai ir noriu pavesti tau vadovybę laivyno, 
jeigu ant to sutiktum, — prakalbėjo se
nesnėji.

Hakas dabar suprato pas ką pateko ir 
kokiu tikslu. Ištiesų ji buvo turtinga ir 
žymi Roeskildo pilietė. Jos vardas buvo 
Astrida, o ta jaunesnėj! buvo vadinama 
Nida, ir nuo dabar Hakas pradėjo žinoti 
jas vardais.

Nors Astrida išrodė daug senesnė už 
Nidą, iš arti ir gerai įsižiūrėjus į ją gali
ma buvo matyt jog ji nėra sena — net 
jaunoka, kuri kartais davė įspūdžio jog 
yra Hako amžiaus, kartais senesnė, kar
tais jaunesnė už jį. Jos daugiau vyriškas 
sudėjimas, kaulingumas ir stoka moteriš
kų paviršutinių bruožų bei nebuvimas jos 
akyse moteriškos ugnies kuri vyriškius 
prie jos viliotų darė įspūdį senyvos ir pa
prastos, nežiūrint jos puošimosi.

Baisi Meilė
Hakas sutiko vadovauti Astridos lai

vyną ir taip Įstojo į naują gyvenimą, ku
ris nereikalavo karingumo iš savęs, bet 
taip pat reikalavo narsių ir sumanių va
dų, nes Vikingai daugiausia ir plėšdavo 
prekybinius laivus sugavę jurose. Preki
ninkų padėtis tuomet buvo dar sunkesnė

ir pavojingesnė negu kareivių ar jurų bas
tūnų.

Tačiau ne pavojai jį baugino, bet džiu
gino mintis kad galės būti prie savo pamy
lėtosios, nes laikas nuo laiko sugryš iš 
svetimų šalių ir ras ją, o ji jį myli, kaip 
gavo nutėmyti.

— Mano tėvas per ilgus laikus varė 
prekybą tais laivais kuriuos dabar tau pa
vedu. Jis žuvo sykiu su mano broliu Jo
nio plėšikų užpuolime; aš likus viena pa
veldėjau jo turtus ir varau prekybą, nors 
moteriškai tas labai sunku, — kalbėjo As
trida Hakui, ir jis sudrebėjo išgirdęs su
minint Jomsburgo plėšikus. — Sunku šiais 
laikais gauti dorus ir tinkamus žmones, 
ir laiminga jaučiuos tave suradus. Tavo 
rankose, tikiu, jis bus kaip savose, ir plė
šikams nebus drąsu tave pulti. Už savo 
tarnybą gausi atlyginimą tokį kokio nei 
karalius savo vadams nepasiūlo. Kuo esi 
vardu ?

— Mano vardas yra Hakas, — prata
rė jis, nes tik tą savo vardą težinojo. — 
Labai esu dėkingas už pasitikėjimą mani
ui, ii- prisiekiu dievams jog savo pareigas 
atliksiu kuoprideramiausia....

— Hakas! — suriko Astrida: — tai 
mano brolio vardas! Ak, nelaimingas tas 
nabagas.... Tu man jį priminsi....

Plakui ištarus savo vardą, Nida tuoj 
pasigavo jį ir nuo to sykio pradėjo tuks- 
ančiais kartų tarti jį savo mintyse, ir jis 
įuo jos'lupų nenukrito....

Nežinojo ir dar nenujautė Hakas kas 
'o čia laukia, tik Įsisvajojęs apie Nidą gal
iojo kaip geriausia prasigyventi ir pas
ali kalbinti ją sau už moterį, o manė tik
rai kad Astrida iš dėkingumo už jo geras 
įastangas jam tą jauną gražią mergaitę 
itiduos.

Nuo dabar jis apsigyveno Astridos 
mikiuose rūmuose ir liko jos mažos šei- 
nynėlės dalimi.

Astrida išpuošė jį puikiais, brangiais 
ubais, apkabinėjo sidabro ir žalvario re- 
ežiais, apmaustė žiedais, išdėtais bran
dais akmenimis, ir ruošėsi prie gražes
nės dienos kuomet pasakys jam kam ji taip 
laro....

Kuomet Kastys i Nidą ir ji Į jį tik pa
taptai pažvelginėjo ir didino savyje mei- 
'ę, Astrida ruošėsi prie savo tikslo atvi
rai, be jokių abejonių kad negalės taip 
būti kaip ji mano, nes visur kitur jos žo
dis buvo ir darbas. Vieną pavakarį, kuo
met Hakas ilsėjosi gulėdamas ant puoš- 
lios kanapos savo kambaryje, pas jį atėjo 
Xstrida. Ji užtiko jį snaudžiantį, ir pri
ėjus klostinėjo jį šilko užtiesalais, ir gė
rėjosi juomi. Vaikinas pramerkė akis ir 
nusišypsojo jai. Norėjo keltis nuo kana
pos, bet ji prispaudė jo petį ir prašė ilse- 
:is, nes nėra reikalo niekur eiti. Ji pri
klaupė ant grindų nutiestų storais Persų 
darbo kaurais, ii' prakalbino jį:

— Žinai, Hakai, iki tavęs pamatymo 
aš nei vieno vyriškio mylėt negalėjau ir 
nemaniau ar rasis toks kurį mano širdis 
pamėgs.... — ir žiurėjo į jį savo stikli
nėm akim, kurios blizgėjo jo akyse bet 
neužžiebė jo širdyje jokio meilės jausmo 
nei prijautimo jos kalbai, kiek ji lietė Ha
ko meilę.

Ji buvo pilnoj tvarkoj moteriška. Ir 
ištiesų prisipažino jog jokio dar nepažino 
kurį galėtų mylėti. Haką išvydus, išbudo 
joje ilgai migdyta meilė — ir tik meilė, o 
protas miegojo, ir ji manė kad Hakas gali 
ją taipgi mylėti. Nabagė nežinojo to jog 
Hakas nebūtų jos visai matęs jeigu prie 
jos nebūtų stovėjus Nida, anuo metu.... 
Del Nidos jis gryžo į Roeskildą, ir laimei 
ar nelaimei pateko Astridai laivų vadovu. 
Kaip ji Hako jieškojo taip jo jieškojo ir 
Nida, bet Hakas tik vienos Nidos jieško
jo, nieko daugiau.

Kada Hakas tylėjo į jos kalbą, ji pa
ėmė jam už rankos. Jos ranka buvo šal
ta, ir, nors valdoma, drebėjo — taip labai

ji buvo juo užkerėta.
Reikėjo jam ką nors atsakyti, ir Ha

kas protingai prabilo:
— Brangi ponia, nereikalauk iš ma

nęs jokių meilės žodžių, nes aš esu bastū
nas be turtų ir niekuo tau neužsitarnavęs. 
Gal mano tarnyba tau bus nenaudinga ir 
reikės jieškoti kito vado....

— Ne kam kitam tu tarnausi ir dirb
si kaip sau, tas laivynas gali manyt jog 
jau yra tavo, todėl negalės niekam nepa
tikti. Tavo praeities darbai pasako apie 
tai ką tu dirbsi ateityje. — Bandė perkal
bėt jį savo šaltu protu, 'suprasdama jog 
prekyboje šaltai ir rimtai toliau nueisi, tai 
ir meilėje ta minčia ėmė vaduotis. — Ir 
prie to, aš nekalbu tau apie meilę, tik pa
sakau savo jausmus.... Apie turtus tau 
daugiau nereiks rūpintis, taigi užmiršk 
tą ant visados....

Sumanė palikti jį ramybėje, lai jis ap
simąstė tą ką iš jos girdėjo.

Kur dabar buvo Nida? Ji už' durų 
klausėsi ir viską gerai girdėjo, nes Astri
da ineidama pas Haką durų neužsidarė. 
Nabagutė, ji sekė savo ponią kada ta ėjo 
viena ją palikus, turbut jos širdis nujau
tė kur Astrida eina. Pavydas ėmė mer
gaitei širdį graužti. Ji pradėjo auginti 
savo širdyje kirminą kurs ją ėmė ėsti pri- 
sivaizdinus kad Astridos turtai Haką ap
svaigins ir jis panorės likti jos vyru.

Tuo tarpu Astrida galvojo.... Ne?' 
bibliška Potiparo žmona nenaudojo tiek1

gudrybių prisivilioti Juozapą; nei Aigip- 
to karalienė Kleopatra nedėjo tiek pastan
gų patraukti Romos generolą Antonijų 
kiek ši turtuolė dirbo pasijunkti sau Kas
tytį. Nes kuomet anodvi buvo gražios ir 
turėjo visą viršutinį moterišką patrauki
mą, Astrida turėjo tik meile perimtą šir
dį, ir mintis turtais patraukti sau tą jurų 
Arą, narsuolį apšauktą ant visų šiaurės 
vandenų, kaip ji buyo apšaukta savo tur
tingumu Roeskilde. Jos visi jausmai bu
vo permirkę rupesniu ir baime kad Hakas 
iš jos glėbio neištruktų, nors ką Hakas 
manė ir kas dėjosi Nidos širdyje ji visai 
nenužvelgė, kaip ir mes tankiausia nenu
žvelgiame kur pats pavojus esti.

(Bus daugiau)

Aš MYLIU
Aš myliu! Bet Tu nežinai 
Kad mane naktį sapne kankinai. 
Tada širdis mano nerado ramumo, 
Laukė, ak laukė iš tavęs skaistumo.

Brangioji! Ar ilgai kankinsi mane?
Ar ilgai vaidinsies sapne?
Gal Tu nežinai
Kad myliu Tave amžinai....

Myliu Tave! Nors Tavo širdis senai 
Gal myli kitus karštai.
Bet aš nepamilsiu kitos niekada — 
Myliu ir mylėsiu Tave visada....

Juozas Tauras.

AR TOLI?....
Ar toli dar ta dienelė,
Toji laimingoji,
Kada man pasižadėsi, 
Mano mylimoji?

Kiek lūkėsiu, kiek troškimų
Širdis tur panešti,
Bet tu mano vargšę sielą 
Nebandai suprasti....

Kiek sapnelių prisapnuoju
Dienų prasvajoju,
Apie tavo akių grožę
Dainų pridainuoju....

Rods turėtum jau atverti
Man savo širdelę, 
Ir ištarti, pasakyti 
Man meilės žodelį.... 

¥ ¥ *
Ar toli dar ta dienelė,
Toji laimingoji,
Kada tave pabučiuosiu, 
Mano išrinktoji?....

Tuo gi tarpu aš savyje 
Tavimi džiaugiuosi
Ir kad tave man atduotų 
Likimui meldžiuosi....

Adonis.

RED. ATSAKYMAS
Alf. Irčimui (Kaune) — 

Vaizdelį “Nerio Pasaka’’ 
sunaudosime pirmai progai 
pasitaikius. Ačiū už pasi
žadėjimą daugiau parašyti.

gražus istoriškas romanas, leidžia- 
mas knygoje — proga kiekvienam 
ją įsigysi už visai mažą kainą — 
kurie iskalno užsirašys gaus

radėkite siųsti savo prenumeratas tuojau, visi užsirašantieji bus garsinama “Dirvoje“. Neatidėliokit

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

davimai ir reikalavimai turėti šią žin
geidžią istorišką apysaką knygoje bus

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

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

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

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

išpildyti.

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.

“BA.LTIJOS 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 lovele, 
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis. 
Baltos bangelės tavo pagalvėlė....

Siunčiant savo $1 už knygą dadėkit pilną savo vardą "DIRVA”
ir aiškų adresą. Galit siųsti sykiu su Dirvos prenu
merata, bet pažymėkit kam pinigai skiriama. 6820 Superior avė. Cleveland, O.
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J ji Įspūdžiai is Lietuviai
Po audrų, ramuma tie patys gavo progą gauti

5 APIE LIETUVA į
- %

Sugryžęs iš Lietuvos, no- sklypeli lauko ir gyvena 
riu nors trumpai pabrėžti taip kaip visi ir partijoms

Klausimas: Aš turiu pir
mas Amerikos pilietybės 
popieras. Ar galėčiau pir
kti žemės Į Lietuvą parva
žiavęs. Ir jei tapčiau pil
nu Amerikos piliečiu, ar 
taipgi butų galima nuosa-'ję laisvai žemes įsigyti ii 
vybę Lietuvoj įsigyti? Į padėti šalį praturtinti.

Kokioj formoj dabar ve-' Ta klaida prie šios val- 
pardavimas džios pataisyta, nors pačiu 

Žingeidus. \ smulkmenų reiktų pasitei- 
I rauti pas Lietuvos Konsu
lą (608 So. Dearbont St., 
Chicago, Ill.).

Kaslink pirkimo ir par
davimo proceso ir doku
mentų padarymo, žemės įs
tatymai yra visur beveik 
tie patys. Teisingai pirktą 
iš tikro savininko ūkę ar 
namą niekas negali užgin
čyti ar atimti, jeigu žmogus 
busi iš tos šalies kilęs. Ne
paisant ar Lenkai ar Vo
kiečiai ar Lietuviai šalį val
dys. Tik komunistai nepri- 
pažysta savininkystės ir 

i kas yra tavo tai sykiu esti 
ir jų, ir turi sutikti 
jie pasako, jei nenori 
sušaudytas.

Įstatymas buvo kad nelei
do Amerikos Lietuviams 
Įsigyti žemių, nežiūrint jų 
pilietybės. Daug butų bu
vę geriau Lietuvai jeigu ta
da Amerikiečiai butų gale-

dama žemės 
Lietuvoje?

Atsakymas:

Amerikos pilie- 
padaryta palen- 
Kada 

ir darė
buvo griežtai 

kad kitos šalies

krikščio-
Lietuvos

Su -pirmom 
popierom nesiskaitai Ame
rikos piliečiu ir parvažiuo
ti reik Lietuvos paso. Jei 
ką pirksi, pirksi kaipo Lie
tuvos pilietis.

Kaslink 
čių, dabar 
gvinimas. 
nys valdė 
Įstatymus, 
nustatyta
pilietis negalėtų įsigyti že
mės ir kitokio turto Lietu
voje. Tada manyta buvo 
jog svetimšaliai subėgę su
pirks dvarų žemes ir taip 
užvaldys Lietuvą. Tas už
kirto kelią ir ponams kurie 
laikė save kitų šalių pilie
čiais, o norėjo Lietuvoje 
■savintis dvarus.

Bet tas sudarė kliūtis ir 
Amerikos Lietuviams, nes 
krikščionys Į Amerikos pi
liečius Lietuvius žiurėjo su 
nepasitikėjimu ir nenorėjo 
kad jie gryžę pirktų ukes 
ir namus ir paliktų turtin
gais.

Laikui bėgant, patys ap
sižiūrėjo kaip paikas toks

kaip 
būti

nėra 
darbo

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

kur su visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Klaipėdoj bedarbių
Klaipėdos mieste 

rinkos padėtis Rugsėjo me
nes1} buvo gera. Šiek tiek 
didelis statybos veikimas ir 
laivų judėjimas uoste su
teikdavo ne tik vietiniams 
be tir nevietiniams darbi
ninkams gero uždarbio.

Medžių apdirbimo srities 
(lentpjūvių) didesnė darbi
ninkų dalis gavo darbo 
naujos elektros stoties sta
tyme, taipgi ir prie kitų 
statybos darbų ir dirbtuvė
se. Pilnų spėkų darbinin
kų neužsiregistravo darbo 

imo biure. Todėl ir 
ir nusausinimo dar- 
pareikalautų darbi- 
apskritimi

. nurodyti.

jieškoj 
žemės
bams 
ninku 
galima

nebuvo
L.K.
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Dr, E. A. BAILEY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4927 Central Avenue
Kampas East

Tel. Randolph 2306
55th Street

Namuose: Cedar 1178

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

vyrų ir moterų ligose, 
gydymo prietaisus irX- 

Turiu 18 metų patyrimo. Pata-
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Add enjoyment to your trip Lest 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- 
cble 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 SS 
R?^.D $8.50

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

ką man teko tenai matyti 
ir girdėti. Aplankiau savo 
gimines ir pažystamus, iš
važinėjau daugiau kaip pu
sę Suvalkų rėdybos ir bis- 
kį Kauno ir Vilniaus vedy
bų, ir teko išgirst visokių 
dalykų iš skirtingai manan
čiųjų, kiek jie visokių var
gų ir baisenybių pergyve
no ir kaip viskas dabar y- 
ra. Kožnas džiaugiasi kad 
tokie dalykai pranyko; po 
tų visų atsitikimi} ką per
gyveno, žmonės dabar jau
čiasi kaip ant pasiilsio pa
leisti.

Karo laiku ir po karo 
visko turėjo pergyvent, y- 
pač kada Vokiečiai valdė.

Tuoj po karo, pasakojo, 
priviso visokių plėšikų ir 
žmogžudžių kurie užpuldi
nėjo žmones; kas turėdavo 
keletą skatikų atimdavo ir 
dažniausia nužudydavo vi
są šeimyną kad nebūtų 
kam juos išduoti- Bet kuo
met susitvėrė Lietuviu val
džia, ji paėmus tvarką iš 
Vokiečių, ėmėsi griežtai iš
naikint plėšikus ir visokius 
niekšus, apsaugojimui gy
ventojų. šiandien jau ga
lima sakyti kad Lietuvoje 
tokių drąsių žmogžudysčių 
ir plėšimų nėra, ir dar jei 
pasitaiko tai labai retai. 
Kaimų žmonės gyvena be 
jokios baimės kad kas juos 
užpultų ar gyvulius pavog
tų; arklius nereik jiaktį ra
kinti, ir niekas nejudina, 
ne taip kaip buvo prie Ru
sų, nes net po užraktu pa
vogdavo. Galima suprasti 
kodėl taip yra, dėlto kad y- 
ra griežta valdžia ir tokius 
kurie taip darė padėjo Į to
kią vietą kad daugiau ne
galėtų savo darbo varyti.

Tokiems žmonėms dabar
tinė valdžia labai bloga.

ar valdžiai nereikia jais ru- 
' pintis, aukas rinkt gelbėji- 
mui jų nuo bado.

j Lietuvoj kaip žmogus pa
valgo taip, bet bado neken
čia ir kitiems nereikia rin
kti aukas jų šelpimui. Ži
noma, Amerikoje kiti ki- 

i taip kalba apie Lietuvą, už- 
! tai kad nežino kaip Lietu
voje yra, jie Lietuvoj nebu
vo, tik vienas nuo kito to
kias kalbas leidžia, prisi
spyrę Lietuvą niekint. Su 
protu žmogus tokiems vi
sai netiki, jis ir pats su
pranta geriau ir gavęs laiš
kus iš Lietuvos mato visą 
dalyką. Kuriems kas ne
aišku apie Lietuvą paklau
skit tų žmonių kurie lankė
si šią ar pereitą vasarą Lie
tuvoj, jie pasakys kaip vis
kas yra, ką matė ir girdėjo 
nuo savo giminių ir drau
gų-

Tušti užmetimai
Vieną prastą užmetimą 

Lietuvos valdžiai daro čia 
gyvenantieji politikieriai, 
buk valdžia nieko neduoda 
biedniems. Žinoma kad ne
duoda ko pati valdžia netu
ri, ir tiek duoda kiek išgali, 
arba sakant gauna daugiau 
iš Lietuvos valdžios ten gy
venantis kaip gauna čia tas 
šnekutis iš Amerikos val
džios, nors Amerika ir per
daug visko turi.

Paminėsiu ką Lietuvos 
valdžia duoda: duoda žemės 
kurie mažai turi arba visai 
neturi; duoda medžių pa
sistatymui trobų ir padari
nių už labai mažą Įmokėji- 
mą, išsimokėt per penkis 
ar daugiau metus; skolina 
pinigų tiek kiek išgali; tai
ko kad visi gautų, ne vie
nas, kad nebūtų vienam 
perdaug, kitam nieko. Ir 
tas dar yra geru daiktu te
nai, jeigu ant laiko negali 
paskolą grąžint tai valdžia 
palaukia. O tas viskas pa
rodo kad žmonėms nėra 
taip bloga kaip čia esantie
ji ir nežinantieji kalba.

Žemės kainos eina pagal 
gerumo žemės. Suvalkijoj, 
kur randasi geriausia že
mė, parsiduoda, sakysim, 
su geromis trobomis, gerais 
Įrankiais ir gerais gyvu
liais, trisdešimts margų, a- 
pie 3,000 Amerikoniškų do- 
larių, arba 30,000 litų. Kur 
blogesnė žemė ta yra piges
nė.

Derlius šįmet Suvalkijoj 
ir krašte Vilnijos palei Su
valkiją atrodė neblogai, y- 
pač kviečiai ir vasarojus ir 
bulvės; rugiai matėsi ne
pergeriausi, bet ūkininkai 
kalba taip: jiems duonai 
užteks iki kito meto.

ma mažiau protaujančių 
manė kad tie zauniai žino 
jog ten taip yra, ir bijo 
važiuot. Bet taip visai nė
ra, ir aš manau kad ir ne
buvo: Amerikiečius valdžia 
labai dailiai priėmė Klai
pėdoj ir Kaune, ko butų 
Vokiečiai ar Rusai nieka
dos nepadarę. Valdžios at
stovai ir aukšti valdininkai 
pasitiko Amerikos Lietu
vius su muzika ir sveikini
mais. Aš esu tikras kad 
visi kurie nuvažiavo Į Lie
tuvą šią vasarą pirmą sykį 
savo gyyenime buvo taip 
maloniai valdžios sutikti ir 
priimti. Ir mandagumas, 
ir prielankumas, ir patar
navimas, ir už nieką nei 
cento nereikalavo. Gene-

jos
ne
ar

Elektros Padargai
Rašytojas O. Henry pasakojo 

visur aplink mus yra romansas, 
žiūrint kur pasisuksi, prastoj 
gražioj vietoj.

“Nueik i bent namą ir paskam
bink durų varpelį”, jisai pasakė sy
kį vienam studentui, 
tai kuri atidarys 
viskas 
šymui.

Bet 
dento 
land, 
valytojuje. 
mų 
romantiškumo negu Abelardas ir 
Heloise, Pola Negri, kardas iš Na
poleono karų arba Rusijos karališki 
žemčiūgai, sako lygos prezidentas.

“Aš tuo tarpu turiu mintyje tik 
keturis žingeidžius ir romantiškus 
dalykus apie elektriškus valytojus. 
Pirmas dalykas turi bendro su me- 
dega ineinančia į valytoją, 
visi valytojai turi šepečius, 
pečiai padaryti iš tvirtų šerių, 
vienas 
tokiius 
kiaulė, 
šerius 
cuum 
jais, 
šimtus

Yra 
rišti su vacuum

Ankstyvų valytojų buvo tada ka
da dar elektra nenaudota. Vienas 
buvo daromas taip: buvo mainas su 
visais prietaisais, o prie visko po
ra didelių avalinių, kurias apsiau
davo valytoja. Tų avalinių padai 
turėjo dumples ir traukė orą kuo
met valytoja vaikščiodavo po kam
barį.

“Pasakyk ypa- 
duris, “Bągk! Jau 
ir gausi temą ra-

E. North’o, prezi- 
League of Cleve- 
romanso vacuum

susekta!”

reikėjo J.
Electrical
suradimui

Tas rodos paprastas na- 
padargas apsuptas daugesniu 

negu

Beveik 
Tie če- 

Tik 
sutvėrimas pasaulyje teturi 
šerius — Chiniška naminė 
Chinai kerpa tas kiaules ir 

siunčia Į Ameriką. Čia va- 
valytojų išdirbėjai naudojasi 
Clevelandas kasmetai gauna 
vagonų tų šerių iš Chinijos. 
ir kiti žingeidus dalykai su- 

valytoju.

Prie dabartinės valdžios
Prie pirmesnės valdžios 

girdėdavom sakant ir ra
šydavo kad Lietuvoj labai 
daug bedarbių, kad po Kau
ną tūkstančiai buvo; šian
dien negirdėt kad nors šim
telis butų be darbo. Ko
dėl taip ir kame dalykas? 
kur tie bedarbiai dingo ir 
iš kur jų buvo privisę?

Štai kaip man teko gir
dėti: Per kokius tai reika
lavimus, pirmesnėj! valdžia 
pradėjo duoti Kauno bedar
biams po šešis litus i dieną, 
tai sodžiausi darbininkai 
kurie tarnavo pas ūkinin
kus metė darbus ir nuėjo į 
Kauną “bedarbiaut” ir imt 
uo šešis litus. Tuo pačiu 
laiku ūkininkai turėjo likti 
be darbininkų ir buvo sun
ku apsidirbt. Kurie dau
giau žemės turėjo negau
davo darbininkų, o mieste 
susigrūdo ir skaitėsi be
darbiais. Amerikos Lietu
vių nekurie laikraščiai ta
da rašė kad valdžia labai 
gera, kaip puikiai bedar
biais rūpinasi.... Tie mie
stuose pabuvę žmonės kai 
sugryžo į kaimus buvo la
bai prasti ūkio darbininkai, 
beveik nenorėjo dirbt, daug sakė, važiuok tenai jei no-j fl 
tokių turėjo išvažiuot Į už- ri Į kalėjimą papulti ar i, 
sienj. Kurie laikėsi kaime gaut sušaudyt. Ir daugu-, The c°« i* sma»-whCTever yo» cm

Kodel neuždarė mus 
kalėj iman?

Sugryžę vėl į Ameriką 
po linksmo pasišvečiavimo 
Lietuvoje, turbut mes visi 
liekam apvilti ir nepaten
kinti kam mus ten niekas 
Į kalėjimą neuždarė....

Kuomet rengėmės va
žiuoti, buvo tokių kurie

Sekantis po 
Ipatiško 
APLANKYMO!
JEI negalit ypatiškai nu- 
J vykt galit pasiųst savo 
balsą. Iš kito miesto pa
šaukimas telefonu labiau 
patenkina negu laiškas. 
Savo atsakymą gaunate 
tuo pat laiku ir jūsų ypa- 
tiška Įtekmė gali atlikti 
savo užduotį — nes jūsų 
balsas yra jus pats.

Nežiūrint tolumo, lėšos 
yra mažos.

Tik paduokit long dis
tance operatorei numeri, 
ir, belaikant vielą gaunat 
atsišaukimą, tankiai ne
trukus minutai. Gavimui 
numerio, šauk Long Dis
tance ir prašyk Long 
Distance Information.

J The Ohio Bell ų 
Telephone Company

rolo Nagevičiaus prakalba 
atidarė akis visiems tiems 
kurie ji girdėjo kalbant, o 
ypač Amerikiečiams, nes jo 
kalbos tema buvo iš Ame
rikos karo su Anglais, kaip 
Amerikos žmonės troško 
pasiliuosuot nuo jų, laimėt 
karą, ir patys valdytis, ne 
kad juos kiti smaugtų. Nu
rodė kad ir Lietuviai taip 
pat troško patys būti savo 
šalies valdovais, ne kad ko
kie geraširdžiai užimtų ir 
pavergtų musų kraštą, kaip 
darė per kelis šimtus me
tų.

Aš manau nei vienas iš 
tų kurie girdėjo generolą 
kalbant nesutiktų kad kita 
kokia šalis užimtų mus, ne
žiūrint kokius gerumus ža
dėtų. Tos pačios nuomonės 
yra visi Lietuvos gyvento
jai. Su kuo pakalbi visi tą 
patį pasako. Sako, mes sa
vo valdžia esam patenkinti, 
kai bus valdžia turtinges
nė ir mums bus geriau.

Cleveland. J. G.

Smagi Kelione
Ant S. S. Pennland, Red Star 

Linijos laivo, išvaižavus už Ambrose 
Švyturio, N. Y., Spalių 29 d.—Mo
derniška motina išsirengia kelionėn 
juromis su mažesniu rupesniu ne
gu reikia prižiūrėjimui vaikų nuo 
automobilių ir kitų sausžemio pa
vojų.

Laivas Pennland, kelionėj iš Ant- 
verpo į New Yorką, gabena daug 
mažu vaikų, kurių keliolika vyksta 
tik $u savo motinomis.

Smagumas kokį motina ir vaikai 
gali patirti juroje yra tik vienas iš 
daugelio pavyzdžių patogumo kokį 
suteikia kabin laivai, tarp kurių 
Pennland yra patogiausias. Kabin 
laivai, kurie tapo populiariški po 
karo, turi tiktai vieną klesą. Juo
se tarp pasažierių yra nepaprastas 
draugiškumas, kame ir vaikai daly
vauja.

Nepatyrę keleiviai gal pasakytų 
jog narsi ta motina kuri iš HOlan
dijos gabenasi du mažu vaikučiu 
pirmu kartu per juras, pas jų po- 
džius į New Jersey. Vieni mergai
tė tik 18 mėnesių, kuri užkliuvus 
už patiesalo namuose susižeidė sau 
koja. Kitas kūdikis yra tiktai sep
tynių mėnesių. Bet ši motina link
sma ir išrodo jog turi drąsos.

Ją atkalbinėjo nuo to važiavimo 
ir visaip gąsdino kad bus daug bė
dos su tokiais kūdikiais. ~ 
ko kad ši kelionė yra jos pirmas 
geriausias poilsis 
dimo.

Nuo 
vaikai 
kurios 
ko ko

Vaikams buvo suruošta balius ir 
buvo nepaprastas vaikučiams pasi
smaginimas su įvairiausiais žais
lais ir skaniais valgiais.

Su vaikais sykiu žaidė ir jų mo
tinos ir visi turėjo gerus laikus.

Bet ji sa-

nuo pat apsive-

pat anksti ryto, ant laivo 
užžiurimi tani tikrų slaugių 
stengiasi suteikti jiems vis- 
tik vaikų širdelė trokšta.

* n

A. S. BARTKŲ^ v 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas *:*

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES * 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. X

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti Y 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- ‘į 

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

tografijas visokių kitų traukimų.
1197 E. 79th St. Cleveland į 
'Studija su dviem parodos langais” $

— Telefonas Randolph 3535 — J
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Imtynes
PENKTADIENĮ

Lapkričio 9 d.
Rengia Charles Marotta

PUBLIC AUDITORIUM
Pradžia 8 vai. vakare.

JUOZAS KOMAAS su HANS BAUER
Lietuvis

Imtynių laikas 1
Vokietis 

vai. 30 min.

Jack Ganson
Lietuvis

Ir trečia pora

Tikietai

su

gerų

Julius Waznuk
Rusas 

vietinių imtikų.

$1 ir $1.50.PO 

illIllllIlIllIlIlIlIlIlIIIIIllllIllllillIlIllIllIliilIlIlElimiiilIilIlIlIlIlIlIlIlllIHIlIlIlIlIIIIIIlf

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
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 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistassileiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos'.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamą ligų 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 vdlandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedč-ldieniaū nu» 10 iki 1.
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Gerk. Spragilo Kelione 
po Lietuva

(Tąsa.)

Birutos Kalnas
Viršūnėje užėję radom 

muro koplytėlę, pastatytą 
jau daugybė metų atgal, sa
koma toj vietoj kur buvęs 
pagoniškas aukuras ir kur 
Biruta kūrenus dievams 
amžiną ugnj iki ją Keistu
tis pamatęs paėmė už mo
terį.

Tai yra svarbiausia vie
ta visos Žemaitijos, kaip ir 
pati Žemaitija, nes juk iš 
čionai, iš Žemaitijos, iš sa-

tė dievams ugnį deginti, ir 
tas buvo daroma visu lai
ku iki Birutes dienų.

Už to griovio guli smil
tynas ir kopos ir ta' vieta 
taipgi aukštesnė-

Amžiams bėgant, griovis 
prisinešė žemėmis, pradėjo 
augti krūmokšliai ir raisti
niai medžiai, bet griovis 
dar aiškiai matosi ir gali
ma pažinti kad taip pat 
kaip ir kalnas jis buvo pa
darytas žmonių rankom.

Nulipę nuo kalno, ėjom 
j rytus, ir ten užėjom gra
fo Tiškevičiaus palocius ir 

Palociai nuo karo

'I

DIRVA

Rode vietas kur prie gelž-

vo motinos lizdo, Vytautas parką 
pradėjęs be nieko, su pul- apšaudyti, bet nesuardyti,
kais Žemaičių, atkariavo iš 
Jogailos Lietuvą ir vėliau

ir dabar taisomi ir atnau
jinami. Toli prieš palocius

liko jos didžiu kunigaikš- par^e stovi didelė stovyla 
nin Tom filr yyiotc rzow»rji_*_ _  . .čiu. Jam tik maža Žemai
tija tebuvo leista turėti iš 
visos milžiniškos jo tėvo 
Keistučio valstybės-

Ištiesų ypatingas Birutos 
Kalnas. Iš juros pusės jis 
yra labai aukštas ir sta
tus ir ta puse nelaipioja- 
mas. Didelės pušys apgau
bę kalną iš apačios ir ap
augę jo šonais ir viršyje. 
Kad Vokiečiai jų nenukir
to tai gal del to kad netu
rėjo kaip išsigabenti.

Visi padavimai kalba jog 
tas kalnas tenai stovėjo jau 
Birutos laikais ir tik nuo 
jos mirties buvo pramintas 
jos vardu, ir sakoma kad 
ji ten esanti palaidota, vir
šuje, kur ta koplyčia stovi.

Kada tas kalnas ten atsi
rado ir kam niekas nežino. 
Bet aiškiai matyt kad jis 
buvo supiltas ir su kokiu 
nors tikslu, gal but paminė
jimui kokio karžygio ir po 
to tėmijimui iš jo viršūnės 
priešų iš jurų, kadangi iš 
kalno labai toli į juras ma
tyt. Apie to kalno atsira
dimą ir 
baigoje 
Aras”-

Jeigu 
pasakoje 
pasako kaip kitaip buvo.

Kaip tokį kalną supylė ir 
iš kur žemes ėmė? Ir tos 
žymės aiškiai matyti, nes 
iš jurų pusės pro kalną toli 
į abi puses eina gilokas 
griovis, vietomis pelkėtas ir 
ten auga kitokie medžiai, 
ne pušįs. Reikia spėti kad 
tas kalnas supiltas imant 
žemę iš jurų pusės ir pada
rant prie kalno dar labai 
gilų , griovį, kuris tada bu
vo pilnas vandens ir jurų 
plėšikams Skandinavų Vi
kingams buvo sunkiau prie 
gyventojų prieiti. Jeigu ( 
Vikingai užplaukdavo, juos; 
iš kalno galėjo iš toli maty-sitarėm aplankyt Klaipėdą, 
ti ir susiruošti gintis. Pa-j Važiuojam mes, Vitkai, Va- 
sitikti priešus juroje buvo i siliauskas, Tauragės kom. 
nepatogu, nes anie turėjo.Stapulionis, p-lė Žilvičiutė, 
ir geresnius ginklus ir ge- ir atsiduriam pas kapitoną 
resnes valtis, taigi Žemai-; Koškulį svečiuose. Gerb. 
čiai susituokę už to gilaus' Redaktorius ta proga ap- 
griovio galėjo ilgai laikytis! lanko “Lietuvos Keleivio” 
prieš užpuolikus. Ant kai- redakciją, o aš einu į ban- 
no galėjo deginti ugnį duo-'ką išsimainyt dolarius į li- 
dami ženklą kitoms sritims tus, nes Palangoj sunku su 
jog užpuolikai atėjo, ir kai-' dolariais gyvent, mažai kas 
mynai bėgdavo į pagalbą, juos nori imti.
Kit^m tikslui to griovio ne- Jonas Vasiliauskas pasi- 
reikejo. Pati viršūnė prie pasakojo kaip jis dalyvavo 
to naudota kaipo šventvie- Klaipėdos atėmime 1923 m.

Kristaus, kuris laiko ran
kas išskėtęs, lyg kviečia vi
sus paklydėlius pas save. 
Tiškevičiai matyt buvo die
vobaimingi žmonės.

Kurhauze jie kas vaka
ras maišėsi, tėvas ir sunai, 
ir yra demokratiški žmo
nės. Vaikai dar Francu- 
ziškai kalba, bet turės iš
mokti Lietuviškai....

Šiandien pradėjau rūpin
tis kad jums apie visą Lie
tuvą negalėsiu nieko para
šyt, nes Palangoj sau ulia- 
voju ir nematau kas kitur 
per visą šąli dedasi-

tikslą matysit pa
pasakos “Baltijos

nebuvo taip kaip 
kalba, tai lai kiti

Jurų dievaitė
' JŠiaurėn nuo Palangos i 
Baltiją įteka upė vadinama 

j Šventoji. Tenai irgi yra 
piliakalnis apie kurio pra- 

15 džią niekas nežino. Ir jis 
gal buvo supiltas tokiu pat 
tikslu — tėmyti iš jurų už
einančius priešus ir uždeg
ti ugnį kaimynams ženklu 
jog butų gatavi gintis. Ten 
negavom progos nueiti, bet 
pasakysiu kokia yra apie tą 
piliakalnį pasaka.

Tenai gyveno jaunas gra
žus žvejys, kurį pamilo ju
rų dieve Jūratė. Ji taip 
labai pamylėjo gražų žve
jį kad pradėjo lankytis pas 
jį ant to kalno. Dievas Per
kūnas paslaptį susekė ir 
supykęs paleido žaibus ir 
sudaužė Jūratės gintari
nius palocius Baltijos jurų 
dugne ir sykiu užmušė Jū
ratę. Patį gi žvejį prira
kino juroje prie uolos ir 
jo mylimosios lavoną padė
jo prie jo. Kuomet jura 

, ūžia žmonės sako jog tas 
žvejys vaitoja. Randamas 
pajūryje gintaras esąs tai 
išmetami likučiai tų Jūra
tės sudaužytų palocių.

Rugp. 10 d. Šiandien su-

kelio gulėdamas šaudėsi ir 
iš kurių namų j jį einant 
gatve su draugu Vokiečiai 
šaudė. Vietoj bėgti, jisai 
su dviem revolveriais puo
lėsi į namus jieškoti kas 
šaudė, bet nieko negalėjo 
rasti. Jis, tuomet buvo vos 
18 metų vyrukas. Jis ne
paprastai daug pagelbėjo 
Lietuviams apsigynime nuo 
bolševikų 1919 metais kada 
ėjo mūšiai apie Biržus.

Po pietų keliaujam visi, 
su Koškuliais, į Sandkrugą, 
arba Smiltynę, už Kuršių 
užlajos, arba Klaipėdos iš
eigos į juras. Ten yra la-j 
bai gražus, gražiais takais 
pušynas, takas nueina link 
pačių jurų kitoj pusėj to 
siauro žemės kaklo. Pri
ėjus jurą, radom maudynių 
vietą, bet jau čia smėlynas 
nėra toks tyras kaip Palan
goj, yra akmenukų, ir auk
štas krantas, vanduo arti 
kranto. Ore matėm skrai
dant savo pažystamus la
kūnus, kap. Kuncaitį, kuris 
darė manevrus ir šaudymą! 
virš jurų. Virš sausžemio 
nėra taip patogu šaudyti.: 
Kitą vakarą jie buvo atva
žiavę į Palangą pasišokti.

Dr.'Vitkus su savo kame-, 
ra traukė musų krutančius 
paveikslus, kuriuos sakė pa-1 
rodys sugryžūs. Tenai su
sitikom vieną inžinierių iš 
Kauno, valdžios atsiųstą į 
Klaipėdą tūliems reikalams.

Iš pajūrio gryždami už
sukom į tenaitinį Kurhau
zą, kur taipgi pasitr.aktava- 
jom kava ir kuo kitu, ir 
matėm Vokišką vodevilį. 
Čia mat viskas Vokiška, 
Vokiečiai lankytojai, nors 
priguli Lietuvai ir buna ne
mažai Lietuvių. Vieta la
bai graži.

Vėlai vakare parplaukem 
į Klaipėdą ir tą pat naktį 
sėdę automobilin parlėkėm 
j Palangą nakvynėn. Kelias 
neilgas, neima valanda lai
ko automobiliu arba auto
busu.
, Rugp. 11 d. Anapilėje, 
diplomatų klube, pasima- 
tom su Čarneckiu, buvusiu 
atstovu, su Genėraliu Kon
sulu iš New Yorko Žadei
kių, kuris paskui mus par
vyko į Lietuvą atostogoms. 
Ten " susipažinau su keletu 
kitų Kauno diplomatų ir 
jų poniomis, prie to vėl pa
simačiau su ponia preziden
tiene.

Po pietų, musų vilos tar
naitė išsišneko kad ir ji iš 
Amerikos, gimus Chicago- 
ję, ir norėtų gryžti. Pasi
žadėjome jai pagelbėti pa
ragindami jos dėdes Chica
go j pasiųsti jai laivakortę, 
nes jai lengva įvažiuoti.

Patyrėme taipgi kad vi
los šeimininkė ruošiasi va
žiuot į Braziliją pas savo 
vyrą, kuris už kokius ten 
nusikaltimus turėjo mesti

I
UNCLE WIGGILY’S TRICKS

kariumenę ir bėgti iš Lie
tuvos. Tada pamislijau sau : 
šeimininkė čia dabar po* 
nauja, ta tarnaitė pas ją 
dirba už 50 litų į mėnesį. 
Kai išvažiuos iš Lietuvos, 
tarnaitė Amerikoj liks po
nia, nes labai graži ir jau
na ir protinga mergaitė ir 
gaus gerą vyrą, o ta Bra
zilijoje džiaugsis kad tik 
gaus kam nors grindis maz
goti. ... .

Rugp. 12 d. Sekmadie
nis, pirmas toks gražus ry
tas kaip mes Palangoj. Bė
gam į pajūrį pasinaudoti 
saulės kaitra: Iki 12 va
landai gulim paskirose ko
pose kad saulė visą kūną 
degintų. Paskui sueinam į 
bendras maudynės pasima
tyt SU pažystamais ir pa
žystamomis.

Po pietų gerb. Redakto
rius išeiną sau vienas ant 
Birutos kalno daugiau ty
rinėjimų daryti.

Vakare koncertas ir ba
lius. Dainuoja Orentas ir 
Rusas, už kurį Žydai vis 
smarkiai ploja.

Rugp. 13 d. Tik mėnuo 
laiko beliko iki apleisim 
Lietuvą. Ir šiandien oras 
labai gražus ir šiltas, jura 
visai tyki; Lepinamės sau • 
Įėję ir maudomės.

Šiandien j musų vilą at
vyko vienas Amerikietis,

apie ką iš ryto sužinojau, 
bet nebuvau jo matęs. Su- 
gryžus pietums, sakau savo 
šonkauliui: Pamatysi, jis 
apsieis taip kaip savo na
mie: ateis pietaut be api- 
kaklės ir be žipono. Nedy- 
kai iš Amerikiečių čia juo
kiasi, nes nemoka apsieit.

Ir taip buvo. Kada vadi
no mus pietų, jis tik vienas 
iš viso būrio vyrų atėjo 
vienmarškinis ir be apikak- 
lės.

Jis buvo matyt butlege- 
ris, nes ant pirštų turėjo 
du deimantinius žiedus ir 
brangias drapanas, kurių 
nemoka dėvėt, o žiedai jam 
pritiko taip kaip gražiai 
mergai pučkas ant nosies 
galo. Tuos žiedus jis rody
te rodė visiems* pirštus ju
dindamas.

Paklauskite savo tėvo ar dieduko. Jie jums pasakys, kad PAIN- 
EXPELLERIS buvo pagclbiugu jiems per suvirs penkiasdešimt metų. 
Jūsų tėvai naudojo jį nuo visokių Muskulų Skausmų ir Dieglių. Jie

surasdavo urnų palengvinimą nuo Reumatiku 
Skausmų. Neuralgijos, Strėndieglio, lengvų ir di
delių Peršalimų, Išsinarinimų, Nusirausimų, Sus-

Pareikalaukite PAIN-EXP3LLERIO pas ar

aut pakelio garantuoja, kad gau- 
Nepriimkite jokio kito.

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų bonkutės.

Tho Laberutories <yp 
ar.Acž mCHTESi Žb C®.

note

BROOKLYN

PROFESSOR NOODLE
Dear Professor:

Can you explain, in simple words 
\ just how a guy can, understand.

these dancers who interpret 
birds with movements of the 
foot and. hand? The house 
is always dark, as pitch, and 
programs therefore can’t be 
ra'i'c-L kindly name the 

r / movements which denote each

1. A flying leap across the stage 
denotes a codfish wild with rage. 
2„Dilate.d nostrils indicate 
a booze-hound calling to its mate.
3. A gentle flapping of the ears 
portrays a herring, wet with tears.

Both feet entwined around the 
head-a mallard duck who thinks he’s dead 
■5 Both palms extended from t'w 
nose—a rattlesnake in sweet repose/ /

On residing this I fear you’il 
Say that I am slightly offuny bean. 
Perhaps you’re right—I got that 
way from classic dances I have seen.

prof. Noodle

To b i as Twostcp

Naujo Stailo Pearl
Queen Koncertina .

104 Raktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų toną.

Tik išspaudinta! Lietuviška 
Folio No. 2 del Koncertinos 
solo, su Orkestrus Raktu.

Katalogas Dykai VITAK-ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Ave.

CHICAGO, ILL.Sako Merginos turi
Žinoti šitą

t
I

Kalbėdama j mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

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

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

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

BSįS1 
oves 

38 yeacs

ounces for

KC 
BakingtPowder 

(double acting)

USE LESS 
than oE high priced brands
MILLIONS OF POUNDS 

3, USED BY OUR GOVERNMENT

TOiiitnS 
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Murine Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St.,Chicago
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Kas Girdėt Ctevelande-Apieiinkese j
Atdara vakarais. Tcl. Randcloh 1476

Community Fondo vajus. 
Vos pora savaičių teliko iki 
prasidės dešimtas metinis 
Community Fondo vajus 
Clevelande. Galutinai prie 
darbo prisiruošta ir suvirš 
8,000 laisvanorių darbinin
kų yra gatavi stoti Į darbą 
kad Fondas butų užpildy
tas reikalinga suma.

Organizacijų kurios gau
na iš šio Fondo pinigus yra 
110, bet jeigu skaityti tų 
organizacijų Skyrius visa
me mieste, Fondo remiamų 
įstaigų yra daug daugiau.

Kampanija prasidės Lap
kričio 19 ir baigsis 27 die
ną. šįmet bus bandoma su
rinkti $4,600,000 arba tik 
14 nuošimčių daugiau negu 
pirmą metą kada fondas 
įsteigta 1919 metais, nors 
nuo tada gyventojų skai
čius padidėjo 32 nuošim
čiais. Nežiūrint tokio ma
žo padidinimo aukų, Com
munity Fondo remiamos li
goninės patarnavo 66 nuo
šimčiais daugiau ligonių 
1927 m. negu devyni metai 
atgal. Tuo pat budu padi
dėjo ir kiti Fondo patarna
vimai.

Deportuoja ateivius. Per-j 
eitą savaitę išgabenta at
gal i Europą keturiolika at
eivių slapta Įvažiavusių į 
šią šalį, kuriuos bėgyje pa 
Stanį kelių mėnesių fede- 
raliai agentai susekė Vie
nas iš tokių yra Čekoslova- 
kas kurio valdžia ilgai jieš- 
kojo ir nerado iki jis pats 
neatėjo į stotį atsisveikin
ti su kitais savo deportuo
jamais draugais tūlas lai
kas atgal.

PADĖKA
šiuomi išreiškiu savo šir

dingą padėką visiems savo 
draugams ir pažystamiems 
kurie dalyvavo laidotuvėse 
mano žmonos, Onos, Lapk. 
3 dieną, ir ypač dėkoju vi
siems tiems draugams ir 
draugėms kurie prisiuntė 
tiek gražių bukietų gėlių.

Pijus Akšys.

certuoja su Cleveland Orchestra 
Lapkričio 13 d.

Pakeitė balsavimo užžiu- 
rėtojus. Iš priežasties ki
lusio skandalo ir pašalini
mo rinkimų tarybos, sykiu 
su ja prašalinta ir 305 bal
savimo budelių užžiurėto- 
jų. Rengiantis prie rinki
mų Lapkričio 6 d. reikėjo 
visas tas vietas užpildyti 
kad nesusitrukdytų balsa
vimas.

Rinkimų taryba prašalin
ta pereitą savaitę, tam tik
slui pribuvus į Clevelandą 
valstijos sekretoriui. Tary
ba buvo susekta klastavime 
balsavimo pasekmių.

M. Višniauskienė prašo
ma ateiti “Dirvos” krautu
vėm Jos antrašo neturime.

Cleveland Orchestra, va
dovaujant Nikolajui Soko- 
loff, duos savo dideli kon
certą miesto auditorijoj ki
tą antradieni, Lapkričio 13 
d., nuo 8:15 vakare. Prie 
orkestro kaipo solistas dai
nuos Stefan Kozakevich. 
Keli metai atgal Kozake 
vich buvo darbininkas For
do dirbtuvėje kuomet Ša- 
liapinais, garsus Rusas dai
nininkas, būdamas Detroi
te, apsilankė dirbtuvėse. 
Šaliapinas girdėjo tą jau- 
nk darbininką dainuojant 
ir patarė jam studijuoti ir 
ruoštis operom Jj dabar 
turi savo globoj Metropoli
tan operos dainininkas Ba- 
siola.

Kozakevich, būdamas Cle- 
velande, bus svečias Juozo 
W. Bendlerio.

Užtroškino kūdikį. Anna 
Curtis, vedus moteris, 26 
m., suimta už nutroškinimą 
savo naujai gimusio kūdi
kio. Kūdikio lavoną rado 
jos šeimininkė skrynioj, su 
skarmalu burnoje. Motina 
sako policijai manius jogei 
kūdikis negyvais gimė.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Perkirto kirviu. Petras 
Skinkis, 30 m., nuo 1450 E. 
24th st., žaidė kieme su ki
tais vyrais kaulukais (di
ce). Tarp jų iškilo kivir- 
čiai ir vienas vyras griebęs 
kirvį kirto jam į galvą. As
meny}? nepataikė tiesiog Į 
galvą, bet prakirto šone 
prie smilkinio. Jis paimtas 
į Lakeside ligonbutį ir 
vojingai serga.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

P. Muliolis

pa-

au-
ant

Sprogimas. Jordan 
tomobilių išdirbystėje 
E. 152 St. pereitą penkta
dienį kilo eksplozija malia
vų skyriuje. Vienas darbi
ninkas užmušta ir šeši su- 
r/m CIT-A M AAT-A I... v. « .-J r-. . v

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

4

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

žeista. Nuostolių padary-! MAUDYNES. — 25c. 
ta už $20,000. '921 st. Clair, arti E. 9th St.
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DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.

TELEPHONES: 
Office: RAndolph 5703 Ros.: KEnmore 1670
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Joe KoMflf? throws'&'■ bull.

i.'

...-- -. ---------- -
imtynes su bulium. Apačioje matote atvaizdą 

go”, žiauraus Vokiečio imtiko, kuris pasiryžęs musų Juozą “paėiup’nbti”. Kaip jis 
Komaras yra tos nuomonės: “Negjosiysiu aš jo kada

DU LIETUVIAI IMSIS SU 
PASKIRAIS PRIEsAIS
Šio penktadienio vakare Į 

miesto auditorijoj Marot-' 
tos rengiamos! imtynėse 
išstatyta du žymiausi Ame
rikos Lietuvių stipruoliai, 
Juozas Komaras ir Jack 
Gansonas, kurie turės sau 
po priešą, Komaras smarkų 
Vokietį Hans Bauer, kuris: 
pereitą '?ykį sumalė už sa-į 
ve didesni Graika i kelioli- . c . . Ika mmutų. Ganson imsis: 
su Rusu, Julius Waznuku.

Vokiečiai po visą Cleve
landą nepaprastai sujudę: 
nejaugi Komarai? imtų ir 
nugalėtų jų stipruoli? Tai 
butų daugiau kaip Klaipė
dos praradimas. Bauer at
vyko į Clevelandą savaitė 
anksčiau ir treiniruojasi 
Vokiečių klube. Komaras 
irgi neužsileidžia — jisai 

i irgi smarkiai treiniruęja-i

PO RINKIMŲ
Clevelande ir apskrityje 

Smith gavo 113,541 balsą, 
Hoover 100,088.

Reiškia Clevelandas ge
rai pasirodė už Smithą.

Gubernatorium išrinktas 
Cooper, T
virš milijoną, Davey, Dem., 
gavo virš 900,000.

Prosekutorium liko Ray 
T. Miller, Dem.

Mooney vėl liko išrinktai- 
Į Kongresą.

Fess (Rep.) į Senatą. I Jis imsis antroje poroje, 
Common Pleas teisman I pusę valandos laiko, ir tu- 

r.ėjo Weygandt, Walther,’-'ės stengtis pasirodyt ką 
p0We]Į gali- Tai bris pirmas Gan-

XT , ■ Į šono pasirodymas miestoNubalsuota statyt naują, auditoįjoj. ‘ 
kalėjimą. Pirmoj poroj bus

Nubalsuota skirti mokes- niai imtikai. Pradžia 
čius tiltų ir kelių taisymui, j

Nubalsuota statyt naują! 
sporto stadioną.

Nubalsuota gatvių nu
švietimas ir naujų gatvių i 
/ėdimas. g . _ . .

Taipgi nubalsuota tūli | Pf'alaimėJ?s Tunney mi- 
:iti mažmožiai.

Rep., įgavęs bals!J ir šios imtynės bus gal but 
,1 vienos iš žiauriausių kokios 

kada. buvo.
Gansonas savo priešo dar 

. nematė ir nežino kokią at- 
1 siprtj jam reiks statyti — 
smarkią, didelę ar tik taip 

. sau vidutiniškai kovoti.

Jack Dempsey vėl 
boksuotis ?

Jack Dempsey, buvęs pu-
■iiistų čampionas, pernai

ėjo į scena. Pagaminta sce
niškas veikalas, “The Big 
Fight”, ir jame vaidinda
mas manė traukti publiką. 
Bot veikalas pasirodė nepa- 
sekm in (ras 
sulaikyti.

Nekurie 
dabar pranašauja jog Jack 

Į Dempsey dar vėl bandys 
Į sugryžti į kumštynių lau- 
|ką, nes jame jis randa dau- 
igiausia pelno ir sykiu duo- 
! da pelno kumštynių rengė-

- Mister Policman, pasakyk jams- Dab.a1.’ h' ^ras lai- 
nan kas Clevelande siuva pui- kas Dempsiui sugryžti, nes 

kiaušius rudeninius ploščlus, i bk° tu3Cia ?Pra£a kuOmet 
žieminius siutus ir overkotus? Tuaaey l^Sltrauke.
- Nagi ar nežinai: tai K.' Nėra abejones kad Tex 

3. Yochus, geriausias Lietuvis R1.ckard nepraziures Dem- 
siu vėjas. pas kuri siuvasi visi PS1° nl P^atys Į ringe. Ir 
sportininkai, Komaras ir kiti. Jack Sharkiui dar teks su

_ 0_ __  | juo pasimusti.
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.

f C. F. PETRAITIS, Prop. | 
£ 6702 Superior Ave., į

NAMAI NAMAI
Statom namus mūrinius, medinius, 

ir garadžius. Padarom namų planus. 
Darbas garantuotas. Jei turit lotą 
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 Cle
velande ir kitur.

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

Baltic Building Co.
6712 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.
Telef. Pennsylvania. 1481

vieti-

eis

Komaro *’drau- 
priešus čiupinėja 
susikimbant”.

Saugokitės

Incorporated 18^9

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

štynėms Kovo mėnesį New 
Yorke, ir turbut bus su 
Jack Sharkiu.

Pirm to Risko turės su
sitikimą |.-u Knute Hansenu 
ir Uzcudunu.

prisieina ji

sporto kritikai

Jack Sharkey Gatavas
Iš Bostono Buckley, Šar

kio manadžeris, skelbia jog 
Džekis jau pilnai pasitaisė 
ir pradeda vėl treiniruotis. 
Šarkis liepė savo manadže- 
riui pasakyt jog prie savo 
businčių priešų surašo jis 
nori įdėt ir Jack Dempsio 
vardą, kurį jis gatavas bile 
dieną susitikti. Sharkey 
sako jog Dempsey prižadė
jo jam pirmas muštynes 
kada tik Dempsey bus ga
tavas vėl stoti į areną.

Buckley skaito Šarkį pir
moj vietoj į sunkaus svorio 
kumštininkų karalius, Pau
lino antroj, Stribling tre
čioj ir Hansen ketvirtoj.

Johnny Risko, Clevelan- 
dietis, ruošiasi naujoms ko
voms šią žiemą. Jih pasi
rašė sutartį didelėms kum-

kačių ir šunų
1ŲOŽNU periodu akcijų rinkos subruzdimo atsi- 

randa nauji užplūdimai “kačių ir šunų” — 
beverčių akcijų ir bondsų kurie sudaro apibriz
gusį kraštą tikro ir saugaus biznio.
Jeigu jus abejojate apie apie saugumą jums siū
lomų akcijų, pasitarkit su bankierium. Jis turi 
budus suradimui faktų.
Ir atminkit šitą, jog pinigai atsakančiame ban
ke niekados nesuteiks jums nemigės ir rupesnio 
apie jų saugumą.

Prospect 2420

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

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

in the City of Cleveland-
PUBLIC SQUARE


