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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Rūpinasi bedarbių padė- 
čia. Prezidentas Hoover 
pasitaręs su šešiais savo ka
bineto nariais ėmėsi 
pasirūpinti bedarbių 
Šimų, kurių laukia 
žiema.

Darbo sekretorius

g g H a AMERIKOJ ESĄ APIE I UŽDARĖ ŽYDAMS j 
400,000 KOMUNISTU DURIS I PALESTINĄ

KAIP ĮVYKO ARGEN

APIE 100 SUŽEISTA, 
140 UŽGRIUVO

Berlinas. — Spalių 21 d. 
ištikus sprogimui angliaka- 
sykloj prie Alsdorf užmuš
ta 231 darbininkas, apie 100 
kitų sužeista, o 140 darbi
ninkų nors gyvi, buvo už
griūti ir negalėjo išeiti iki 
gelbėtojai nedasikasė iki jų. 

! Dvidešimts iš tų užmuš
tųjų sutiko mirtį ant vir-

darbo 
klau- 
sunki

Davis _____ ___ t
tuoj. ėmėsi sužiūrėti dalykų šaus, kuomet nuo sprogimo 
stovį šiaurės miškuose, pa-| žemėje, sugriuvo kasyklos 
tvarkydamas kad nebūtų' - - ■ ?
įleidžiami prie miškų kirti
mo darbų Kanados darbi
ninkai, išskyrus jeigu ne
būtų galima gaut savų dar
bininkų.

Kelių budavojimui reika
laujama $125,000,000, kad 
butų galima duoti darbo 
tūkstančiams darbininkų 
prie budavojimo kėlių.

Prezidentas Hoover . žada 
vėl paraginti miestus, vals
tijas ir įvairias industrijas 
imtis kuogreičiausia kokių 
nors priemonių duoti dar
bo bedarbiams.

Pakviestas į Washingto- 
ną pulkininkas A. Woods iš 
New Yorko paimti vadovy- ’ 
bę valdžios bedarbių klausi
nio tvarkymo komisijos, su 
tikslu surasti darbus del 
3,500,000 bedarbių.

Gelžkeliečiai reikalauja 6 
valandų darbo dienos. Lap-

TINOS PERVERSMAS
Su v. Valstijų atstovų bu- Londonas. — Po karo 

to komitetas- tyrinėjimui [Anglija paėmė mandatą 
j komunistų veikimo Ameri-.anį Palestinos ir padėjo tai 
koje elbia kad šioje saly- šaliai alaik ti tvark 2 

he komunistu esą tarp 300,- . . x 1 v. , .3 . i
000 ir 400,000, iš kurių 70:?ai. ten važiuodavo is visų 
nuošimtis yra svetimšaliai, j šalių. Bet dabar Anglijos

Komunistai turi organi- socialistų arba Darbo val
cuotas Įstaigas New Yorke Įdžia uždarė Žydams duris į 
ir T .ne A ncrnlac? nloti-nlmn? __ x___  _ _____ i*ir Los Angeles platinimui 
savo propagandos ne tik 
prieš Suv. Valstijų ir Mek
sikas valdžias,- bet ir prieš 

duoda kad nuo Spaliu 6 dienos I visas Pietų Amerikos yal- 
užėmimo miesto Kiapg komu-1 džias, tyrinėtojai sako, 
nistų gaujos , tame mieste ir j Du n)etai atgal balsavi- 
apiehnkese išžudė apie 8,000 mnnQO VnTnnnJo^n ]ZQT1^^O_ 
nekaltų gyventojų, 
terų ir vaikų.

KOMUNISTAI IŠŽU-1 
DĖ 8,000 ŽMONIŲ I

Šanghai. — Chin u žinios pa-.

r. i
mc._ muose komunistų kandida- 

Itai gavo 48,000 balsų, šio 
j rudens rinkimuose jie gau- 

Ejg. šią apie 100,000 balsų.
■ , Komunistai nėra pavojin- 

„ gi Amerikos valdžiai.

(Nuo “Dirvos” Korespon- šaudyti. Taipgi ir gretimai 
dento iš Buenos Aires.) parliamento rūmų vienoj 

konfiterijoj radosi prezi- 
Apie trys mėnesiai atgal dento šalininkų; kurie turė- 

pradėjo Buenos Aires mie
ste ruošti įvairias demon-

jo kulkosvaidžius. Parlia
mento rūmai nedaug nu-,

’ administracijos budinkai.
Sakoma kad buvo trys 

paskiri sprogimai, pirmas 
atsitiko 1,200 pėdų gilumoj, 
kada užsidegė gazo dujos, 
nuo to Įvyko sprogimas di
namito sudėto šaftuose. O 
kada sprogo tonas dinami
to, nuo to sudrebinimo vir- 

I šuje - sprogo gazolino tan
kai suardydami aplinkinius 
budinkus.

Tuo laiku kasykloj buvo 
apie’'''700 džfrbinirfkiĮ, dalis 
buvo dar giliau, 1,550 pė
dų gilumoje,) tiems užkirsta 
išeiga.

Tai yra antra didelė Vo
kietijoj kasyklos nelaimė 
keturių mėnesių bėgiu. Pir- bet jie 
mesnėj Silezijoje užmušta 
150 darbininkų.

RUSIJA TURTINGA, 
BET ALKANA

Gryžus iš Rusijos Ame- 
kričio 12 d. prasidės Chica- riketė žurnalų fotografistė 
goj, Amerikos ir Kanados Margaret Bourke-White sa-

ILGAS GYVENIMAS 
REIKŠMIS

Philadelphia, Pa. - 
važiavime -Amerikos Chi-butų organizuoti. Jie 
rurgų kolegijos, Dr. Mayo kenksmingi daugelyje 
pasakė kad dėjimas pastan
gų prailgint žmogaus gyve
nimą neturi reikšmės, nes 
kas iš to kad kūnas bus gy
vas’ kada nusens, kuomet 
žmogaus smegenys ir pro
tas jau nedirba.

Bėgyje sekančių 50--metų 
be abejo žmogaus gyveni
mas bus. prailgintas, bet di
džiausias klausimas .yra tai 
iši asti būdą subudavot sme
genis stipresnius kad jie ga
lėtų ilgiau tarnauti. Senų
jų prieglaudose randame 
žmonių su stipriais kūnais, 

i gyvena savo antrą 
kūdikystę, nes jų smegenys 
beveik sustoję veikti. Iš 
tokio žmogaus perą jokios 
naudos jeigu jis ir gyvena, 
sako Dr. Mayo.

gi Amerikos valdžiai, bet 
™ •' Jeigu darbininkai ne

yra 
in- 
au-dustrijų, kaip anglies, 

dimo, medžio ir išdalies' au
tomobilių industrijose, sa
ko komitetas.

Komiteto pirmininkas H. 
Fish sako kad reikalinga 
Įsteigti valdžios biurą seki
mui komunistinio judėjimo 
šioje šalyje.

MIRĖ KUBOS PRISPAU
DĖJAS

Madridas, Ispanija. —Čia 
mirė generolas: kapitonas V" 
Weyler, 92 m., kuris buvo 
Ispanijos pasiųstas į Kubą 
apie 35 metai atgal numal
šinti Kubos gyventojus rei
kalaujančius laisvės. Tada 
kilo karas tarp Ispanijos ir 
Amerikos, kuri. Kubą užta
rė. Ispanai pralaimėjo.

1 savo žemę. Viso pasaulio 
i Žydai sujudo prieš tai ir 
■ vadina Anglus “išdavikais” 

ir pataikautojais Arabams.
Žydai sako: “Mes tikėjom 

kad Anglija tik laikinai su
laikė Žydų imigraciją Į Pa
lestiną, iki išsiris jų klausi
mas. Bet klausimo rišimas 
privedė prie politiškos pel
kės. Darbo partijos nariai 
pasirodė gabus tik agituoti 
už save kad išrinktų, bet 
kaipo tvarkdariai yra visai 
prasti ir nemoka vesti savo 
pasiimtų pareigų. Jų dar
bas parodo jų politišką ne- 
pribrendimą. Daugelis va
dų aplankė Palestiną ir pa
sireiškė jog pritaria Zio- 
nistų planams. Dabar visa 
partija atsisuko prieš juos. 
Tai begėdiška išdavystė. Į 
visas šalis Žydams durys li
ko uždarytos'. Pasaulis- ne
gali apleisti Žydus ir per

sekiot juos, o neduot vietos 
kur pasidėt. Žydai turi vi
sas istoriškas teises prie 
Palestinos. Jie Arabu ne- , 
nori išvyt, nori tik atpirkt 
žemes kurias Arabai nenau
doja ir išdirbt jas, ko Arą- i 
bai niekados nedarys”.

straeijas ir reikalauti kad kentėjo, bet konfiterija, ku- 
rezignuotų prezidentas Yri- ri buvo geriausia šiame

gelžkelių unijų darbininkų 
atstovų' konvencija, kurioje 
dalyvaus 700 delegatų.. Jų 
tikslas yra apkalbėti budus 
kovai už įvedimą šešių va
landų darbo dienos ant ge
ležinkelių. Kampanija už 
sutrumpinimą darbo dienos 
bus vedamą tokiu pat būdu 
kaip vesta 1916 m., kuomet 
gelžkeliečiai iškovojo 8 va
landas. Darbo valandų su
trumpinimas duotų progos 
gryžti į darbą daugybei ge
ležinkelių tarnautojų kurie 
tapo atleisti apmažėjus ge
ležinkelių bizniui.

Follansbee, W. Va. — Di
delė Follansbee Co. dirbtu
vė pradėjo vėl veikti, paim
ta Į darbą 1,200 darbininkų. 
Tos pat kompanijos kita 
dirbtuvė Toronto, Ohio, ir
gi žada tuoj atsidaryti.

Danville, Va. — Audėjų 
streikui tęsiantis pradeda 
apsireikšti riaušės. . Vieno 
dirbtuvės užvaizdos namas 
tapo susprogdytas, bet nie
kas nenukentėjo. Streikuo
ja apie 4,000 audėjų. Kom
panija naudoja streiklau
žius.

ko kad nekurie mechanikai 
uždirba gerai, ypač gerai 
apmokami iš kitų šalių par
kviest! amatninkai. Vienok, 
sako ji, ten daug ko ir už 
pinigą negalima gauti pirk
ti. Tai yra maisto ir kitų 
reikmenų.

Mat, sovietai viską grūda 
užsienin, parduoda pusdy
kiai, o namie neturi darbi
ninkai ko valgyti, brangu
mas neapsakomas.

VOKIETIJOJ IŠVENGTA 
DIKTATŪROS

Berlinas. — Vokietija iš
gelbėta nuo Įvedimo dikta
tūros 75 balsais. Socialis
tai palaikė kancleri Brue- 
ningą, kuriam grąsė atsi
statydinimas. Jeigu seimas 
butų išnešęs Brueningui ne
pasitikėjimą, tai Vokietijos 
prezidentas Hindenburgas 
butų turėjęs apšaukti dik
tatūrą.

Po šito pasekmingo susi
tvarkymo Vokietijos reich
stagas išsiskirstė iki Gruo
džio 3 d.

Saugoja karves nuo džio
vos. Illinois valstijoj šymet 
iki Birželio mėnesio 1,001,- 
675 karvės buvo ištyrinėtos 
ar kartais neturi džiovos 
mikrobų.

STAIGI ŽIEMA
Pereitos savaitės pabai- 

■ go j iš šiaurvakarių užėjo 
staigi žiema su pūgomis ir 

| šalčiais, ir savo kelyje rytų 
j linkui paėmė net keliolika 
i gyvasčių. Paliesta Didžių
jų Ežerų sritis.

FRANCUZIJA SULAI
KĖ SOVIETŲ JAVUS
Graikišku laivu atgaben

ta į Francuziją 5,000 tonų 
Rusijos javų. Francuzijos 
valdžia sulaikė javus nuo 
paleidimo Į rinką. Francu- 
zija suvaržo sovietų javų 
Įvežimą ir jų leis į rinką 
tik už tokią kainą už kiek 
Rusija importuos prekių iš 
Francuzijos.

APDRAUDOS KOMPANI
JA “SAUSIEMS”

Washington. — Čia orga
nizuojasi gyvasties apdrau- 
dos kompanija iš prohibici- 
jos šalininkų, kurion sako 
priims tiktai blaivininkus, 
nevartojančius svaiginančių 
gėrimų.

šaudo bėgančius. Lenkų 
žinios sako kad šiose dieno
se komunistų sargyba vėl 
apšaudė pulką žmonių bė
gančių per rubežių iš so
vietų rojaus. Komunistai 
nenori kad išbėgę darbinin
kai apsakytų kitiems koks 
rojuje “gerumas”.

14 žuvo. Ispanijoj, Tar
ragona provincijoj, Vidur- 
žeminių jurų pakraštyje, 
užėjus smarkiai vėtrai žu
vo 14 ypatų, daug laivelių 
•nuskandinta.

IŠRADO NAUJĄ LIGŲ 
GYDYTOJĄ

Pasadena, Kolifornijoje, 
tobulinama galingiausias X 
spindulių aparatas, kokis 
kada iki šiolei buvo. Tas 
atkreipė viso pasaulio domę 
Į save, nes tikima kad jis 
bus vienas iš pagerintų bū
dų gydyme vėžio ir kitų li
gų, kurios dabar randasi už 
radiumo ribų.

Tas naujas aparatas yra 
10 pėdų ilgio ir 12 colių dia
metre; jo visa ypatybė už
siveria taip vadinamuose 
“kietuose” spinduliuose. Ci- 
Įinderis galės leisti 600,000 
voltų, kuomet iki šiolei tu
rimi X spindulių aparatai 
tėpajiegia leisti nuo 6,000

DIDELI DEGTINĖS ŠMU- 
GELYSTĖS LIZDAI

Atlantikc, netoli Kanados 
pakraščio, yra dvi Francu- 
ziškos salos, St. Pierre ir 
Miquelon, iš kurių varoma 
didelė svaiginančių gėrimų 
šmugelystė Į Suv. Valstijas. 
Iki šiolei tikėta kad iš tų 
salų šmugelninkai gabenasi 
tik Francuzišką degtinę, ta
čiau paaiškėjo kad tos sa
los yra stotys Kanados deg
tinės šmugelninkų Į Suvie
nytas Valstijas.

Patirta kad iš.. ten kas 
metai išvežama po milijo
ną dėžių degtinės bonkų. Iš! 
mažo žuvininkų kaimelio 
St. Pierre, tuo vardu salęs!į, •_* - • 
didžiausias miestelis, pari^Ųk[ 250°000 voltų, 
to gyvas ir veiklus miestas.______ L

NERADO PINIGŲ — 
NUSIŽUDĖ ‘

Ottawa, Ill. — Vienas se
nis, nepasitikėdamas ban
kams, išsiėmė iš banko sa
vo viso gyvenimo sutaupy
tus $1,460 ir paslėpė. Pas
kiau pats užmiršo kur pa
dėjo, ir manydamas kad kas 
pavogė, ant rytojaus nusi
žudė. Policija jieškodama 
po visus kampus, jo darbo 
vietoj, atrado pinigus su
kištus tarp 'knygos lapų. 
Paslėpė nabagas taip gerai 
kad ir pats nerado.

Komunistės n e i š s isuko. 
Elmira, N. Y. — Už panie
kinimą Amerikos vėliavos 
komunistų vaikų vasarinėj 
stovykloj pereitą vasarą, 
dvi komunistės mokytojos 
nuteistos trims mėnesiams 
kalėti. Jos davė apeliaci
jas j aukštesnius teismus, 
bet bausmė palikta ta pati 
— po tris mėnesius kalėji
mo. Ir gerai panelėms.

600 CHINŲ SUDEGĖ
Šanghai. — Wuchow upės 

.pakraštyje kilus gaisrui su
degė apie 600 Chinų.

goženas su savo vyriausy
be, bet valdžia domės į tai 
mažai tekreipė ir demon
stracijų nekliudė.

Bet bruzdėjimas prieš 
valdžią kas kart darėsi di
desnis ir griežtesnis.' Ka- 
riumenė ir policija visą lai
ką buvo valdžios pusėje.

Rugsėjo pradžioje Įvyko 
Buenos Aires universiteto 
studentų demonstracija, ku
ri priėjus prie valdžios rū
mų reikalavo valdžią kuo- 
greičiausia pasitraukti, bet 
policija pavartojo jiegą ir 
vienas studentas tapo už
muštas. To tik ir reikėjo— 
tuoj pradėjo visi laikraš
čiai palaikyt revoliucijonie- 
rių pusę ir prasidėjo taip 
vadinamas sukilimas.

Rugsėju 5 d. nekurio'š-ka- 
riumenės dalys atsisakė val
džios klaušyti ir prasidėjo' 
šaudymai mieste. Tuomet 
valdžios galvos pradėjo bė
gti kur kas išmanė, tik vie
nas prezidentas buvo iki 
pabaigai ir pasidavė atėju
siai generolo Uriburu 
riumenei, kuri jį tuoj 
leido nuo vietos.

Dr. Yrigoženas savo 
po prezidento pareigas jau 
prieš keletą dienų buvo per
davęs vice prezidentui delei 
ligos ir po policijos apsauga 
užsilaikė savo privatinia
me name. Tačiau kuomet 
generolas Uriburu davė po
licijai įsakymą pildyti jo 
parėdymus, aiškus dalykas, 
nuo prezidento rūmų poli
cija turėjo pasitraukti.

Kaip tik polięija pradėjo 
namą apleisti, tuoj minia, 
grūdosi prie namo, bet ma
tomai dar policijos viršinin
kų padedamas prezidentas 
automobilyje išbėgo į kitą 
miestelį, La Plata, netoli 
Buenos Aires, manydamas 
gauti paramą ten esančios, 
kariumenės, bet nepavyko, 
nes tenai buvus kariumenė 
jau pildė gen. Uriburu Įsa
kymą ir jis ten pat La Pla- 
toj tapo internuotas, kur ir 
randasi dabar.

Kuomet policija pasitrau
kė nuo prezidento privati
nio namo, minia 'įsiveržus 
vidun viską išdaužė, sude
gino visus jo daiktus kas 
tik viduje radosi — net ir 
virtuvėj viską sumušė.

Parliamento rūmuose dar 
laikėsi senos valdžios šali
ninkai, bet visi civiliai; jie 
turėjo kulkosvaidžius ir Į 
einančius pirmiausia juros 
mokyklos mokinius pradėjo

ka- 
pa-

kai-

mieste, įtužusios minios už
pulta ir taip suteriota kad 
liko tik sienos be langų ir 
be nieko. Užmušta ir žmo
nių, bet nedaug. Dvi .laik
raščių redakcijos kurios pa
laikė senos valdžios pusę 
tapo sudegintos.

Rugsėjo 7 d. pradėjo jau 
aprimti, apskelbta šventė, 
ir Į minią kalbėjo laikinos 
naujos valdžios prezidentas 
generolas Uriburu. Minia 
jam kėlė didžiausias ovaci
jas. Taip ramiai praėjo ir 
Rugsėjo 8 d. ir rodės vis
kas 
vai. 
nos 
rie

bus ramu, bet apie 10 
vakaro vėl pasirodė se- 
valdžios šalininkų,, ku- 
kėsinosi nužudyti gen. 

) Uriburu, bet nepavyko, tik 
gerokai apšaudė pašto na-

- mą ir išplėšė .daugelį gink-
- lų parduotuvių išnešdami 
i visus ginklus, taip pat plė- 
; Šė ir brangių daiktų krau-
■ tuves, bet. daugumą plėši-
■ kų sulaikė ir dabai1 dar vis 
i įtariamus gaudo.

Laikinoji valdžia išleido 
tvarkos palaikymui griež
tus- įsakymus, tvarka at
statyta ir manoma jau bus 
revoliucija baigta. Darbai 
vėl pradėjo eiti po senovei 
ir tikimasi kad prie šios 
valdžios bus geriau, nes bu
vusioji valdžia buvo daug 

j darbų sulaikius, ypatingai 
užsienio kompanijų.

J. S. Kalnėnas.

NaujausiTEATRAI
Atgimimas

4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ............................... 50c

Šveųtadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemes Rojus
3 veiksmų komedija iš Amcr-kie-
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................... 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai ... 15c

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ...... 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys .............. 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m. .... 15c

REIKALAUKIT DABAI'.’ 

“DIRVA ” 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.



2 DIRVA

Korespondencijos Akrono Naujienos
PITTSBURGH
Mokinių skaičius. Pitts- 

urgo srityje atsidarius vie
nus pradinėms ir auks
inėms mokykloms, viso 
>tojo 104,070 mokinių, net 
,772 daugiau negu metai 
irmiau.
Aukštesnėse mokyklose 

lokinių yra 29,292.
Amatų m’okyklose įstojo 

,336 mokiniai.
Pradines mokyklas lanko 

0,258 mokiniai.
Pittsburgo mokyklų tary- 

a praleido $65,000 nupirki- 
lui mokyklų vaikams mu- 
ikalių instrumentų. Apie 
,400 mokinasi piano, o apie 
,000 kitų mokomi groti vi-

Kantorių karas. Buvo ra
šyta “Dirvoj” kad tūli Lie
tuviai (turbut iš Totorių 

| paeinanti) surengė kortavi- 
38 užmušta. Per Rugse- mo vakarų bažnytiniame 

ū mėnesį Allegheny apskri-' skiepe Spalių 11 d. su tiks- 
yje dutomobiliais užmušta į lu Pakenkti ^artistams Va- 
8 ypatos.
22 ypatos mirė nuo susi- 

eidimų arba užsimušė 
okiais nupuolimais.

okiais kitais instrumen- 
ais.

Savižudystes papildė 14 
patų.

11 ypatų užpuolikiškais 
ikslais užmušta.

5 ypatos užmušta kasyk- 
jse.

4 ypatos mirė nuo alko- 
.olio;

4 ypatos prigėrė;
3 mirė nuo apdegimo, 

pie desėtkas mirė nuo ke
tų kitų nelaimių.

Pittsburgo miesto taryba 
uošiasi pravesti $100,000 
ondų teikimui pašalpos be
darbių šeimynoms.

Taipgi žada pradėti ne
turiu gatvių taisymų, nuo- 
>ėgų sudėjimų, kam skirs 
300,000, kad butų galima 
udaryti darbo keliems Šim
ams bedarbių šių žiemų.

Rūpinasi gimdymų kon- 
roliavimu. Allegheny ap- 
krities gimdymų kontrolės 
yga pradėjo vajų sukėli
mui visuomenės domės link 
ušvelninimo valstijos įsta- 
ymo prieš gimdymų kon- 
roliavima, kad butų gali
ma teikt informacijas apie 
ai. Ta lyga nori įsteigti 
motinoms sveikatos centrus 
varbesniuose punktuose ir 
datinti supratimų apie tai.

Gazolino taksai. Penn- 
ylvanijos valstija šių va- 
ara nuo Birželio 1 iki Špa
tų 1 surinko taksų už ga
dinu net $12,239,805. Tie 
linigai eina Įvairiems vals- 
ijos reikalams liečiantiem's 
utomobilius, kelių taisymų 

L’ tt.

3 užmušta. Johnstown, 
’a. — Sonman kasykloj ne
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SilSIVSENIJIMAS LIET. AMERIKOJ Į
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta §413,550.15. *

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- h 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Ti- * 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kalnoa. «

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,060. t
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.60 savaitėj. t

Del platesnių informacijų kreipkitfią iino adresai h

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA f
807 W. SOth Street New York. N. Y
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toli Portage leidžiantis že
myn keltuvui su 100 darbi
ninkų, keltuvas nukrito ir 
trys darbininkai užsimušė, 
apie 30 kitų sužeista.

Reading, Pa. — Laike ra
kinimo vieno sandėlio tam 
tikromis dujomis buvo pra
nešta aplinkiniams gyven
tojams apleisti savo namus. 
Bet vienai šeimynai, dakta
rai su žmona ir sunum, už
miršta apie tai pranešti, ir 
kuomet sandėlis užpildytas 
dujomis, dujos iš jo įsiver
žė į aplinkinius namus ir 
namie miegoję Dr. Harding 
su šeimyna užtroško.

DAYTON

Įnagaičiui ir Olšauskui (tik- 
. | ri Lietuviai katalikai buvo 
,’i koncerte).

vi- Priežodis sako: Kokių sė- 
I klų sėji tokį vaisių rinksi.
Taip atsitiko su šventais 

I kazirninkais.
Į Užbaigę jie savo vakarų, 
j gryždami namon buris už
suko Rita gatvėj į taip va
dinamų “špitolę”'pas M. P., 
dievobaimingų žmogų, pa
tepti savo gerkles Magda
lenos ašaromis. Tepė pakol 
trečias gaidys užgiedojo, ir 
tada jau pradėjo eiti na
mon, virtuliodami. Vienas 
iš ten buvusių patėmijo kad 
gatvėj stovi automobilis ir 
sušuko į kitus: A! štai Va
nagaitis! — ir priėję davai 
purtyti. Automobilio savi
ninkams nepatiko kam jų 
vargšų fprdužėlį bereikalo 
drasko, jie pavartojo kumš
tis, na ir kilo didelis karas, 
prie kurio prisidėjo ir pa
nelės, bet mūšį visvien pra
laimėjo-: gavo juodas akis 
ir raudonas nosis.

Tai buvo jiems Dievo pa
bauda už negražų darbų.

Bet štai kaip apsiėjo mu
sų klebonas. Nors katalikų 
tikėjimas reikalauja kožha 
blogų darbų pasmerkti, kle
bonas tačiau pasielgė prie
šingai, lyg tas čigonas: nuo 
ko gavęs bryzų lašinių pa
silieka ir tokios vieros.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
klebonas iš sakyklos barė 
tuos katalikus kurie klau
sė gražių dainų ir parėjo 
namon blaivus, o kurie jo| 
avinėliai prisitraukę mun- 
šaino gatvėj muštynes kėlė 
tie liko visi geri, apie juos 
tėvelis nei burbt, lyg butų 

I nieko nežinojęs.
Lai protingi žmonės ap

sprendžia musų bažnytėlės 
ir jos vadovo kulturingumų, 
tautiškumų ir dorų.

Ulanas.
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Tis ir Tas
Akrone apie Birutos gat

vę vėl slankiojo J. Vasiliau
skas iš Baltimorės, tas am
žinas prezidentas vienos bu-, 
vusios bendrovės, su suply
šusiu maišeliu. Su savo 
klapčiuku Juozuku baimin
gai pasižvalgė ir išdūmė sa
vo keliais. Nėra čia S. Ro- 
davičiaus, nėra kam dyka
duonių maitinti. Sako buk 
Vasiliauskas būdamas Ak
rone iš nekuriu namų išvi
jo nuomininkus pakeldamas 
-mokestį, žmonės nepakęs- 
dami to jungo išsikraustė, 
namai liko tušti. Esant be
darbei, namų savininkai tu
rėdami geras gyventojus 
nuleidžia nuomų, o Vasi
liauskas dar pakėlė. Vienok 
dėjosi atbulai, vietoj gaut 
daugiau pinigų dar sulaukė 
nuostolių. Blogas iš jo šei
mininkas, nesulauks jau to
kių laikų kada bendrovėse 
pinigai maišais vartėsi.

Viename poolruimyje su
sitarę Rusai užpuolė Lietu
vius mušt. Lietuviai atsi
gynė ir dar Rusams gerai 
kaili išpylė.

Mizragis labai apsidegi
no dirbtuvėje kojas, gydo
si namie.

K. Praspoliauskų sūnūs 
lanko high school, prie to 
mokosi smuiko muzikos. Jis 
jau gražiai griežia Lietu
viškus ir Angliškus šokius.

Keliautojas.

Persergėjimas Pennsyl- 
vanijos Lietuviams. Akro
ne prisiskolinęs iki ausų, 
A. Lileikis išvažiavo į ang- 
liakasyklas. Toj'. žmogaus 
geriausias užsiėmimas -tai 
kaip gauti pas kitus pasi
skolint pinigų, o atiduoti 
tai tegul šv. Povilas atiduo
da. Jis moka panaudoti ir 
savo dukterį kaipo tinklą 
prisiviliojimui vaikinų ku
rie turi pinigų, ir taip juos 
apgauna. Tų žmogų leng
va pažint, paeina iš Žemai
tijos, iš amato butlegeris, 
dešinės rankos trys pirštai 
nutraukti. Jis turi dar dvi 
priaugančias dutkeris, ku
rias gali panaudoti vaikinų 
pinigų iš viliojimui.

Nukentėjęs.

Naudingas dalykas. No
riu šiuomi priminti savo 
prieteliams Akrone ir kito
se kolonijose apie vienų la
bai naudinga dalykų. “Dir
va” per savo skiltis leidžia 
ir atspausdins į knygų po- 
puliarę Lietuvos Istorijų 
vardu “Vytautas Didysis”. 
Tas veikalas yra labai nau
dingas ne tik mums patiems 
bet ir kitiems. “Dirva” su 
laiku nusimeta, o knyga liks 
ant visados. Knygų patys 
perskaitę galit pasiųsti kai
po naudingų atmintį savo 
giminėms Lietuvoje, jau
nuoliams, moksleiviams, ir 
ji taipgi bus naudinga jūsų 
vaikams čionai, jeigu netu
rit kam į Lietuvų siųsti. 
Nors jūsų vaikai mažai te
skaito Lietuviškai, bet ku
rie paskaitys knyga “Vy
tautas Didysis” lengvai ir 
greitai apsipažins su Lietu
vos — savo tėvų šalies — 
didžia ir garbinga praeiti
mi, ir tas pastūmės juos 
prie gerbimo savęs, savo 
tautos, ir prie kihningesnip 
gyvenimo. Netoli siekia tas 
žmogus kuris neturi užpa
kalyje savęs garsių ir gar
bingų pranokėjų; Bet bė-į 
da tam kuris turi o nežino 
apie juos. Jis neturi pašau
kimo prie aukštesnių darbų 
jeigu praeities garbė jo ne- 
pastumėja. Taigi, duokit] 
progos savo vaikams susi-

I ’ ’Po vakarienės buvo dai
nos, pats artistas Babravi
čius padainavo gal paskuti
niu kartu Amerikoje.

šeštadienį, Spalių 18 d.,
II vai. ryto, laivas “Frede
rik VII” išplaukė į Atlanti- 
kų. Viso toj ekskursijoj iš
važiavo apie 50 Lietuvių, 
kurie iš Kopenhageno bus 

l paimti į kita laivų ir nuvež
ti- į Klaipėdų.

Išvažiuojant oras buvo 
gražus, ramus, taigi pra
džia kelionės buvo linksma.

Laivakorčių agentų posė
dis. Po ekskursantų išleis
tuvių, Continental viešbu
tyje visi Lieu tviai agentai 
kurie atsilankė į New Yor- 
kų, atlaikė savo posėdį ap-1 
tarimui 1931 metų ekskur
sijų į Lietuvų ir kitų daly
kų. Nutarta kitų vasarų 
rengti dešimts ekskursijų į 
Lietuva mums prielankes
nėmis linijomis ir geres
niais laivais. Apie eksktir- 
sijas bus vėliau paskelbta iš 
agentų sąjungos raktinės.

Išrinkta Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungos 
valdyba, kurion inėjo: pir
mininku — J. Ambraziejus, 
sekretorium — J. J. Zolpis, 
iždininku — A. S. Trečio
kas.

Priimta agentų sąjungos 
įstatai ir aptarta kiti nau
dingi dalykai išvažiuojan
čių ir atvažiuojančių Lietu
vių labui.

pažinti su Lietuvos istori
ja ir jie liks prakilnesni ir 
visados tėvams dėkingi.

Knyga “Vytautas Didy
sis” galima užsisakyti da
bar už pigių kainų, tik $1 
arba $1.50 (tvirtais virše
liais). S. Rodavičia.

NEW YORK, N. Y.
Artisto Babravičiaus iš

leistuvės. Spalių 18 d. lai
vu “Frederik VIII” išplau
kė Lietuvon dainininkas J. 
Babravičius su savo jauna 
žmonele, kurie vyksta ir ža
da apsigyventi Kaune. Ar
tistas Babravičius pakvies
tas į Lietuvos operų.

Vakarų prieš laivo išplau
kimų ant to paties laivo at
sibuvo vakarienė, Scandina
vian Amerikan Linijos pa
ruošta Lietuviams laivakor
čių agentams ir šiaip inte
ligentams, kurie laike va
karienės išreiškė pp. Bab
ravičiams geriausių linkėji
mų kelionei.

Dalyvavo Lietuviai laiva
korčių agentai iš Chicagos, 
Naujos Anglijos, Clevelan- 
do ir New Yorko srities, au
šo apie 30 ypatų. Prie to 
dalyvavo keletas New Yor
ko veikėjų, pp. Vitaičiai ir 
kiti.

"AISKUS LIUDIJIMAS"
Sako

Naujos .Waldorf-Astoria viešbučio, Woolworth 
Building, Paramount Building, Equitable Building, 
New Yorke;, General Motors Building Detroite, 
Palmer House Chicagoje budavotojai.

L. J.' HOROWITZ
Thompson-Starrett Co., Inc. 

Board Direktorių Pirmininkas

“Kuomet moderniškas veiklumas dirba 
su tvirtų kojų prityrimu, pasisekimas 
užtikrintas. Sujungimas šių dviejų svar
bių faktorių suteikė Thompson-Starrett 
virš bilijonų dolarų vertės veiklumo per 
trisdešimts metų. 'įdomu pažymėti nau
dojimą šio pat principo jūsų biznyje. Jo 
aiškus liūdymas yra Jūsų naudojime Ultra 

Violet Ray “Spraginime” LUCKY 
STRIKE tabakų.”

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretes, kurį Jus kada 
rūkei, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus—-TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS”- prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiai! kenksmingus!- Visi žino, "kad 
saulės šviesa išnokina—-užtat “SPRAGINIMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray. . . 7'

“It’s toasted*’ 
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejlmus—prieš kosulį

Tabako Kompanija pakvietė p. L. J. Horowitz pereiti visu atsižymėjusią asmenų raportus, - 
cigaretų pagarsėjusį džiovinimo metodą. Tas pranešimas p. Horowitz yra ši am-puslapy. . ' v \ j-

. The Artierican Tcbąčcd Cot, MJrs!

Sutinkąs su savo politiką, įrodant faktus, Amerikos 
kurie liudijo LUCKY STRIK]

TMD. konferencija. Sek-, 
madienį, Spalių 19 d., “Vie
nybėje” (Brooklyne) atsi
buvo konferenicja Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos reika
lais, kadangi New Yorke- 
lankėsi T.M.D. pirmininkas 
K. S. Karpavičius, atvyko 
vice-pirmininkas P. A. Dė- 
dynas iš Worcester, Mass., 
o čia pat New Yorke gyve
na iždininkas A. B. Strimai
tis ir du apšvietos komisijos 
nariai, S. E. Vitaitis ir J. 
Valaitis. Koresp.

COLUMBUS, O.

Columbus miestas yra O- 
hio valstijos sostinė — čia 
gyvena gubernatorius ir čia 
yra valstijos kalėjimas- Ta
me kalėjime randasi ir Lie
tuvių, o kai per Velykas 
kalėjimo dalis sudegė, tarp 
232 sudegusių kalinių buvo 
keli ir Lietuviai, du iš Cle- 
velando.

Darbai dirbtuvėse ir čia 
eina blogai. Čia gyvena la
bai daug juodukų.

Iš Lietuvių biznierių yra 
vienas, Jonas Ruika, kuris 
užsiima namų statymu ir 
daro gerą biznį, nes gerai 
savo amatų žino. Prieš ke
letą metų, kada Ruika. pri
stojo dirbt pas Rodavičių 
Akrone, jis sakydavo: Duok 
man progų gerai amatų iš
mokt, aš išmokęs važiuosiu 
į Columbus gubernatoriui 

palocius statyt.-.: Taip ir į- 
vyko: nors gubernatoriui 
iki šiolei naujų palocių ne
prireikė, bet Ruika šiame 
mieste pastatė labai daug 
namų. Tai ką .reiškia no
ras, stengimasis ir sieki
amas prie kokio nors tikslo. 
Jis Rodavičiui yra dėkingas 
ųž pagalbų. Pinavijas.

UGNIS KAIPO VALYTOJAS

Ankstyvus amžius studijuojant 
matosi kaip neipaprastai, net žiau
riai ugnis naudota tų žmonių ’apei
gose. Pranašas senovės Izraelio ku
ris nušaukė ugnį iš dangaus ant al
toriaus Dievo, parodymui jog pago- 
nų Dievas Baal yra nereikšmingas, 
parodo kaip plačiai ugnis buvo gar
binama sąryšyje su Baal, ugnies die
vu. Ta tikybai buvo svarbiausia apie 
Foinikiją ir Kartagą. Baal buvo 
žiaurus dievas, kuris reikalavo žmo
giškų aukų. Kartągos žmonės buvo 
dideli Baalo garbintojai, ką parodo 
didelės jo stovylos įrengtos mald- 
namiuose. Tos stovylos turėjo vie
ną ypatybę: to dievo rankos buvo 
padarytos didelės su atkištais del
nais. Didelėse apeigose, arba prieš 
išėjimą į karą, tos didelės rankos 
būdavo įkaitinamos iki raudonumo, 
o į jas, aukai dievui Baal, būdavo 
dedama gyvi kūdikiai, kurie ten iš
kepdavo. Taip Kartagenai tikėjo iš
prašysią Baalo malonių.

Viduramžiuose tikėjimas į ugnies 
galybę irgi buvo-didelis. Ugnia, su
deginimu prie stulpo, buvo baudžia
ma du nusikaltimai. Tai buvo raga
navimas ir hereziją. ‘ Viduramžių 
žmonės tikėjo kad ugnis savo kan
kynėmis apvalys tų nusikaltusiųjų 
sielas ir atidarys joins kelią į dan
gų. Ugnis naudojama -apvalymui 
dalykų kitokiu budu šiais laikais. Iš
dirbėjai Lucky . Strike Cigarctų nau
doja ugnį prašalinįmuipavojingų 
elementų iš tabako. Nestebėtina to
dėl' kad 20,679 -gydytojai,:- sako jog 
Luckies mažiau ' deginu gerklę rū
kant. . ; (Skelbimas.)
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GERB. SPRAGILAS Babravičiaus ir jo gerb. 
šonkaulio į Lietuvą. O kad 
visokie svarbus pripotkai 
negali atgibut- be gerb. 
Spragilo tai j Najurką nu
dundėjau ir aš.

Iš Klyvlando važiuoja di
delis buris Lietuvių į Lie
tuvą su gerb. Babravičiaus 
ekskursija, todėl reikalinga 
kad apie ją kas “Dirvos” 
skaitytojams papasakotų, o 
kas geriausia papasakos jei
gu ne aš. Todėl j būrį ke
leivių įsimaišiau, įlindau į 
vagoną ir ant rytojaus at-

I
I

kaulį, nieko nesakęs, išva
žiuosiu į Lietuvą, kad “Dir
vai” biznį daryt? — sakau 
aš.

Dar buvo valanda laiko 
iki laivo išplaukimo, taigi 
kas tik buvo iš Lietuvių vi
si lipo į laivą atsisveikint 
su gerb. Babravičiais. Li
pau ir aš, ir kai gerb. Bab
ravičius pamatė mane labai 
nusidžiaugė, ba mislino kad

komisijos narys, kurie no
rėjo persi tikrint ar yra dar 
SLA. ižde milijonas dola- 
rių.
. Mačiau gerb. Strimaitį, 
kuris tik ką iš Lietuvos su- 
gryžo ir pasakoja kad Lie
tuvoj smagu ir gerai ir vi
si Amerikos Lietuviai turė
tų ten važiuot apsilankyt, 
išskyrus Vitaičio ir Grigai
čio, ba jiedu kad ir nuva-

agentui, kas mano mislia 
yra neteisinga, ba daug žy
dų ir Lenkų agentų turėtų 
bankrutyt jeigu Lietuviai 
pas juos neitų biznio daryt.

Ale jus paklauskit kaip 
gerb. Spragilas šiais bedar
bės laikais brangiame Na
jorke pragyveno. Ugi štai 
kaip. Kada laivų kompani
jos sužinojo kad atvažiavo 

| tas garsus Lietuvių gerb.

pasaulyje garsiam žmogui. 
Nors pinigų neturi, ale gar
bės tai iki kaklo.

Sugryžau į Klyvlandą. ir
gi be bilieto, ir taip baigiau 
trijų dienų kelionę gerb. 
Babravičiaus išleistuvių į 
Lietuvą.

1931 METŲ BONU
KUPONAI

ir aš sykiu į Lietuvą va- žiuotų tai akis užsidengtų Spragilas, visos jį pas save 
žiuosiu. Ale aš pasakiau ir vistiek į nieką nežiūrėtų, Į kvietė, ant savo laivų davė

GERB. SPRAGILAS VOS 
NEIŠVAŽIAVO Į

LIETUVĄ
Šią gadynę visko žmogus 

gali tikėtis, todėl jeigu jus 
šiandien butumet' skaitę 
gerb. Spragilo aprašymą 
apie jo kelionę per Atlanti- 
ką į Lietuvą, visai nebūtų 
nieko naujo.

Ale jums tas butų smagi 
naujiena, ba kai gerb. Spra
gilas nuvažiuoja į Lietuvą 
tai nerašinėja kaip ten fa
šistai kokį politikierį už iš
mušimą lango į Varnius iš
varo, arba už norėjimą pa
stot prezidentu pasiunčia į 
Platelių dvarą ilsėtis, ba 
tai yra paprasta visose ša
lyse partijų kova už priėji
mą prie žmonių pinigų ir 
valgymą dykos duonos.

Gerb. Spragilas aprašo 
kaip Lietuva išrodo ir kaip 
gyvena, ką veikia ir ką kal
ba paprasti žmonės, jūsų 
tėvai, broliai, giminės ir 
draugai.

Taigi žiūrėkit kas atsiti-- 
ko. Aną, pono Dievo dieną; 
buvo surengta Najorke iš
leistuvės didžiausio Lietu
vio operos dainininko gerb.

siduriau Najorke, ba naktį 
vagone tamsu tai konduk
torius negalėjo manęs ma
tyt ir nereikalavo bilieto.

Su visais išlipau iš vago
no, ir žiuriu stotyje atėjo 
mus pasitikt “Dirvos” gerb. 
Redaktorius.

— Na kas čia dabar? Ar 
aš girtas ar ištikro tave 
matau? — sako jis.

— Gali tu but ir girtas, 
ale kad mane matai tai tik
rai, — sakau aš.

— Na o kaip tu atvažia
vai? Dabar ir tu nedirbi, 
pinigų neturi, iš kur galė
jai gaut tiek pinigų ant ge
ležinkelio bilieto? — sako 
jis.

— Aš į vagoną įlipau su
simaišęs su visais ir niekas 
nematė. Ir dabar taip iš
lipau. Ba ir aš noriu daly- 
vaut gerb. Babravičiaus ir 
ekskursantų išleistuvėse, — 
sakau aš.

— Tai labai gerai pada
rei, ba aš turėsiu daug vi
sokių biznių atlikt, tu galė
si apsilankyt į svarbesnes 
pietas ir aprašyt “Dirvai”, 
ba tavo raštus skaitytojai 
labiau myli negu mano, — 
sako jis.

kad atėjau tik sudie pasa
kyt. O jis man sako:

— Žinai ką, gerb. Spra
gile, parašyk “Dirvoj” ma
no atsisveikinimą visiems 
Amerikos Lietuviams. Pa
sakyk sudie mano geriems 
draugams ir prieteliams, 
kurių aš taip daug turėjau; 
taipgi mano priešams, ku
rių taipgi nemažai atsira-

o rėktų savo seną dainą — valgyt ir aprodinėjo visus 
j jog Lietuvoje blogai ir ga-i laivus, prašydamos kad pa-

do, — sako jis.
Ale kad daug žmonių pro

, na. Tokiems žmonėms ne
verta į Lietuvą važiuot ir 

'pinigus mėtyt.
Paskui nuėjau į laivakor

čių agentų seimą, kur kam
pe slapta sėdėdamas girdė
jau kaip jie nutarė kitą va
sarą visus Lietuvius į Lie
tuvą pavažinėt, ir kad nei

mus vaikščiojo, tai mudu 
pasitrankėm į šalį ir tada M 
jis vėl man pasakojo apie B 
savo gerus ir blogus laikus B 
pergyventus per septynis 
metus tarp Lietuvių Ame- 
rikoje; pasakojo kad Ame- B 
riką visados atsimins ir sa- B 
vo gerus draugus minės ir h 
smagu bus su jais jam Lie- || 
tuvoj pasimatyti. Prašė pa- B 
prašyt “Dirvos” adminis- B 
tracijos kad siuntinėtų jam B 
“Dirvą” į Kauną, ba ją tik h 
vieną nori skaityt iš visų h 
Amerikos Lietuviškų laik- b 
raščių. Apsipasakojo kiek B 
turėjo sunkių laikų Ameri- h 
ko je, ba artisto gyvenimas 
toks yra visur. Paskui ap- 
sikabinom abudu ir pasibu- B 
čiavom atsisveikinimui, ir 
aš jau eisiu lipt lauk iš lai- B 
vo. i

vienas Lietuvis keleivis ne
patektų Žydui arba Lenkui

raginčiau Lietuvius jų lai
vais važiuot, o kai pats va
žiuosiu į Lietuvą, neužmiršt 
jų ir važiuot Ant jų laivo. 
Koteliai davė dykai nakvy
nes, pusryčius ir vakarie
nes ir visokių gėrimų, kad 
tik Lietuviams pasakyčiau 
kur sustot kada į Lietuvą
keliauja.

Tai matot kaip gerai but

VAIKAI PRALEIDŽIA 
PO $250,000 KASDIEN 

ANT SALDAINIŲ
Suv. Valstijose maži vai

kai kasdien praleidžia ant 
pigių centinių saldainių po 
$250,000, sako‘viena iš di
džiausių saldainių gamyklų 
Chicagoj. Saldainių dirbė
jai sako, kadangi dabar blo
gi laikai, tėvai apmažino 
dalinimą vaikams centų, per | 
ką atsiliepė ir į saldainių 
biznį. Šymet, sprendžiant 
nuo iki šiolei ėjusio Gentinių 
saldainių pirkimo, busią iš
leista apie $200,000,000.

Štai svarbi naujiena vi
siems “Dirvos” skaityto
jams ir bendrai Ameri
kos Lietuviams:

Kurie ’ turit Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, 
jau galit sunaudoti jų 
kuponus nuo 1931 metų, 
prisiunčiant juos už sa
vo prenumeratą “Dirvos” 
arba už knygas. Kupo
nai bus priimami pilna jų 
verte.

Vietoj pinigų, kurie da
bar kožnam reikalingi, 
siųskit “Dirvai” 1931 me
tų bonų kuponus.

Adresuoki!:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, O.

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS

VYTAUTAS DIDYSIS
Virš 300 pusi. $1 ir $1.50

Labai patogi ir links
ma kelionė Į

Švedų 
Amerikos

Linija
(Swedish American Line) 

PATOGUS IR GREITAS SU
SISIEKIMAS

Dideliais, Naujais ir Moderniš
kais Motorlaiviais

New York-Klaipėda 
(Per Gothenburgą)

Praleiskit Kalėdas
Lietuvoje

DVI KALĖDINĖS EKSKURSI
JOS Išplaukia iš NEW YORKO 

S. S. ’"DROTTNINGHOLM” 
LAPKRIČIO 29 d. V. D. M.

M. S. “GRIPSHOLM” 
GRUODŽIO 6 d. V. D. M.

Užsisąkykit vietas dabar!
Laivas iš j
GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
^DROTTNINGHOLM 
¥M. S. GRIPSHOLM
* Kalėdinė Ekskursija

New Yorko 
Lapkr. 1 

Lapk. 8 
Lapk. 29

Lap. 29 
Gruod. 6 

į Lietuvą

Platesnių informacijų kreip
iatės pas arčiausį Jums agentą 
arbe bent kurią musų Linijos 
raštinę. Gauk Lietuvių kalboj 
cpecialį cirkuliorį apie Linijos 
patarnavimą. Gaunami pas a- 
gentus ir musų raštinėse. Ra
šyk: •

Swedish American Line 
21 State St. New York

Su visais pasažieriais nu
važiavom į laivo prieplauką 
ir būriai žmonių lipa į lai
vą. Gerb. Redaktprius sa
ko:

— Ar žinai ką, man už
ėjo gera mintis: gali į lai
vą įlipt, niekas nieko nesa
ko, važiuok į Lietuvą, apra
šyk “Dirvai” visą kelionę ir 
paskui aprašyk viską ką 
Lietuvoj. matysi, — sako 
jis.

— Važiuok tai važiuok, 
ale kai reikės sugryžt kas 
bus, — sakau aš.

— Kaip nuvažiuosi taip 
ir sugryši, — sako jis.

— Bepigu su daugybe į 
traukinį įlipt arba dabar 
į laivą ineit, ba Amerika no
ri kad kuodaugiau iš čia 
žmonių išvažiuotų, o kai 
reiktų sugryžt neleistų, — 
sakau aš.

— Aš maniau kad tu ir 
į Lietuvą važiuosi jeigu jau 
išsirengei iš namų ir tokį 
ilgą kelią važiavai. Tai be- 
reikalo tavo važiavimas, — 
sako jis.

— Kaip tu sau manai, ar 
aš palikęs savo gerb. šon-

Ale mudviejų tiek įsišne-1

S, S. “UNITED STATES’ 
S. S. “HELLIG OLA V”
S. S. “OSCAR II” ..........

New York
.... Lapkr. 1 
.... Lapkr. 8 
.. Lapkr. 22

Informacijų ir laivakorčių kreipkit į savo agentų arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 WHITE HALL ST. 248 WASHINGTON ST. 130 N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

VAŽIUOKIM Į LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

keta kad negirdėjau nei kai G 
laivas triubijo, nei kai nu- j i 
traukė tiltus nuo laivo, nei | i 
kai pradėjo laivas trauktis 
nuo krašto. Pribėgu prie 
išeigos, jokio liepto nėra, o 
nušokt jau pasidarė pertoli. 
Ėmiau gvoltu rėkt, ba ne
turėjau gana pinigų ir ne
pasakiau savo gerb. šon
kauliui kad į Lietuvą va
žiuoju. Tada laivo darbi
ninkai atsuko į kraštą stie
bą kuriuo tavorus į laivą 
kelia, ir aš įsikibęs į virvę, 
gerai įsisupęs šokau ant 
priestotės. Jeigu laivakor
čių agentai, kurie ten buvo 
išlėdyt savo pasažierius, ne
būtų sugriebę mane vieni 
už rankų, kiti už čiuprynos, 
o dar viti už kojų tai bu
čiau leptelėjęs į vandenį.

Paskui slapta ėjau aplan
kyt “Tėvynės” redakciją ir 
“Vienybės” redakciją, tyčia 
ištirt ir pasakyt skaityto
jams ar gerb. redaktoriai 
ištikro taip tarp savęs pyk
stasi kaip savo laikraščiuo
se nuduoda. Ale užtikau 
“Tėvynės”, “Vienybės” ir, 
“Dirvos”, redaktorius tarp 
savęs gražiai šnekančius ir 
pamislinau sau:

— Jeigu jus taip akyse 
šnekatės tai kam už akių 
baratės ir užima! laikraš
čiuose vietas niekams, į ku
rias galėtumėt įdėt ką nors 
skaitytojams naudingo?

“Tėvynėj” mačiau gerb. 
Jurgeliutę, kuri pasakojo 
kad bolševikai vis dar nori j 
pasisavint S.L.A. milijoną, 
dolarių, o tuo tarpu buvo 
atvažiavę Strumskis, Gri
nius ir dar vienas kontrolės

Birute Keistutis

LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

Kaip ir kitos žingeidžios “Dirvos" knygos, taip ir šita, "VYTAUTAS DIDYSIS”, 
leidžiama prenumeratos keliu, davimui progos kiekvienjam knygų mylėtojui įsigyti ją 
nupiginta kaina, prisidedant prie išleidimo. Dabar gi bus dar garbingesnis Jūsų prisi
dėjimas., nes bendrai su "Dirva” išleisit Lietuvos Istoriją, kurios taip visi pageidavo ir 
kuriai lygios — Įskaitant antros knygos svarbumą — niekas greitu laiku neišleis.

Atminkit kad gausit nepaprastą veikalą: Ar matėt kada Lietuvos Istoriją išleistą 
paveiksluotą? NE! Tas musų knygų leidime nepaprastas dalykas. Tačiau “Dirva”, 
neatsižvelgdama į didelius kaštus paveikslų pagaminimo, surinko desėtkus iliustraci
jų, kurios padaro knygą dusyk malonesnę pažiūrėti ir lengvesnę skaityti.

Užsisąkykit dabar, prisiųsdami $1 arba $1.50 už apdarytą. Atminkit, už šitą 
kainą gaunat ABI KNYGAS, viso virš 300 puslapių, kas kaip tik apmoka popierą ir 
iliustracijas, neskaitant darbo. Pabartume stengtis išsirašyti apdarytą knygą, už $1.50, 
nes tai bus knyga ant visados. Tačiau kad šiais bedarbės laikais sunku su pinigais, tai 
leisime knygų ir popieros viršeliais, už $1.00 (abi knygos).

Adresuoki! laiškus ir “DIRVA”
pinigus siųskit sekančiai 2^ „„„„ _ .

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

SVIETAI ŽADA SUBANKRUTYT VISUS
______ *---------- -----------------

au yra žinoma kad so- 
;ų valdžia yra užvedus 
kių metų programą bu- 
oti didžiausias dirbtu- 
, kurios, jeigu viskas ge- 

vyks, galės pridaryti 
i prekių kad užpildys vi- 
pasaulio rinkas ir galės 
duoti pigiau negu kitų 
ų gamintojai išgalės — 
3 tai kitų niekeno niekas 
kių nepirks, tik Rusijos. 
;ose šalyse kils suirutės, 
larbės, revoliucijos.
r kas nutiks? Rusija 
vystys turtinga ir galin- 
komisarai gaus dideles 

as, automobiliais važi- 
>, jų pačios šilkuose šnab- 
is. Išsivystys galinga ir 
•tinga klesa. Iš sovietų 
detariško rojaus valdi- 
ikams bus rojiškas gyve
nas, o darbininkai ver- 
js. Vergai ims kilti prieš 
zo buržujus — ir komu- 
tų imperija t— piššš!
Rusija niekados nebus 
da galinga kad atlaikyt 
.eš visas kitas valstybes, 
gu jos norės sulaikyti so
stams rinkas, jeigu pa- 
j Rusijoj viduje butų ra- 
i ir vergai negalėtų nu
kratyti savo carų. Jiems 

padėtų padaryti kitos 
.ys, ir štai antras būdas 
riuo sovietų carų viešpa- 
rimui galas gali ateiti.^'

Didžiausia Lietuvių 
Finansinė Organizaciją

Jau pora metų kaip gy
vuoja . Amerikoje viena be
veik nepatraukus musų do
mės organizacija, kuri šio
se dienose Nevy Yorke pa
stojo ant tikrai tvirtų pa
grindų. Tai Amerikos Lie
tuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga. Jos įsikūrimas ir 
susidrutinimas yra pradžia 
didesnio surišimo Amerikos 
Lietuvių su Lietuva ir Lie
tuvos su Amerikiečiais.

Apie Amerikos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Są-gą 
reikia pasakyti sekantį la
bai reikšmingą dalyką: su
sidėjus musų laivakorčių 
sidėjus didumai musų lai
vakorčių agentų į tamprią 
sąjungą, ji tapo didžiausia 
pasaulyje Lietuvių finansi
nė įstaiga, per kurios na
rius ir centrą pereina di
džiausios sumos Lietuvių 
pinigų pavidale laivakorčių 
pačių išvažiuojančių ir su- 
gryžtančių, naujai atvyks
tančių, pinigų siuntimo į 
Lietuvą ir kitur, keleivių 
čekių, prie to daugybės vi
sokių dokumentų.

Lietuviai privalo kreiptis 
į Lietuvius agentus kelio
nių ir dokumentų bei pini
gų siuntimo reikalais, nes 
tai yra vienatiniai žmonės

kurie patarnauja saviems 
visuose reikaluose kuotik- 
riaųsia ir atsakančiausia, 
ko svetimtaučiai niekados 
nepadarys.

Amerikos Aklieji

Suv. Valstijose aklų žmo
nių ąpskaitliuojama esant 
apie 55,000. Tai labai ma
ža skaitlinė.

Lietuvoje bene bus dau
giau negu tiek nors Lietu
va visai maža lyginant su 
Suv. Valstijomis.

čia mat greitai gydoma: 
vaikas iš mažens tuoj gelb- 
stimas jeigu turi silpnas 
akis, ir suaugusieji užsikrė
tę pavojingomis ligomis ne
laukiant gydosi.

Lietuvoje akių ligą gavus 
žmonės bėga į “stebuklin
gus šaltinius”, dumblu te
pasi akis, kur suėję tuo pa
čiu vandeniu plaunasi viso
kias žaizdas kiti sergantie
ji. Ten pas gydytoją krei
piamasi del akių tik jeigu į 
Ameriką rengiasi važiuoti. 
Jeigu kuris pradeda apak
ti, atsiduoda “ant Dievo va
lios”, o apie gydymąsi visai 
nepagalvoja. ,

Mokslui plečiantis Lietu
voje, ir ten apmažės tikėji
mas į “cudus” ir pakils pa
sitikėjimas gydymui viso
kiose ligose, kuriose dabar 
tik kunigas šaukiama kada 
ligonis miršta.

V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)-

įtomobiliąi. Užmuša po
0 Ypatų į Dieną
Surinktos už pirmą 1930 

pusmetį žinios parodo 
g Suv. Valstijose automo- 
.ių nelaimėse sutiko mir- 

18,000 ypatų, arba po 
ie 100 ypatų į dieną. Tai 
a 9 nuoš. daugiau negu 
vo užmušta tuo pat laiku 
29 m.
1929 metais viso nuo au- 
mobiliu mirčių buvo 33,- 
0.
Tik įsivaizdinkit kokis 
itų baisus įspūdis jeigu 
rš trijų desėtkų tukstam 
į gyventojų miestas butų 
naikintas vienu sykiu.

Vokietijos miestų skai- 
klos turi 45,000,000 kny- 
į. Berlinas užima pirmą 
etą su 9,360,000 knygų, 
iinich turi 4,260,000 kny- 
į. Leipcig turi 3,130,000 
lygų.
Leipcig, pagal tam tikro 
tatymo, turi gauti kožną 
aujai išleidžiamą knygą 
ovanai. Kiti miestai jei 
egauna dovanai turi pirk
si

Suv. Valstijose yra 24,186 
ankai. Iš jų 7,261 nacio- 
i; valstijinių bankų ir tru- 
tų kompanijų 16,338; pri- 
'atinių bankų 587.

Taksai sumažėjo. Suv. 
/alstijų iždas taksų gavo 
>62,471,504 mažiau už pir- 
nųs tris paskutinio pusme
čio mėnesius negu už tris 
nėnesius pirmiau. Išviso 
saksų gavo už Liepos, Rug
pjūčio ir Rugsėjo mėnesius 
^708,363,707.

YRA ŠALIS

(Pranas Vaičaitis)

Yra šalis kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkių veversių.

Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų, 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.

Bet tave meiliai pavaišina 
Kai tik nueisi į svečius — 
Ten tave myli, valgydina 
Kiek tik daleidžia išteklius.

Ir grakščios tos šalies merginos
Ten žydi vis kuonopuikiau — 
Šalis ta Lietuva vadinas, 
Bet aš neilgai ten buvau....

Atsimenu, kada į guolį
Saulutę prašo vakarai,
Ir gieda Lietuviai-varguoliai,
Nes pabaigti dienos darbai.

Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos, jas meiliai laisto, 
Lelijų skina? žydinčių.

Atsimenu, kaip vakąrs šiltas
Po vasaros kaitrios dienos,
Ir oras, ramumu pripiltas,
Prieš norą traukia prie dainos....

Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia, 
Ir jis girdėt toli, toli....
Senai jau paukščiai medžiuos 

snaudžia,
Bet pats užmigti negali....

Kaip upės vandens, mintys teką, 
Idėjos reiškiasi gąlvoj;
Gamta su tavim rodos šneka:
“Gražu, gražu mus Lietuvoj!....”

O, tėviške! koks mielas kraštas, 
Kurio netekau taip urnai — 
To neišreikš nei vienas raštas — 
Tą pasakys viepi jausmai....

Augustas III (1733-1763). Mirus Au
gustui II, prisiųsta Rusijos kariumenė pri
vertė Lietuvą-Lenkiją pripažinti karalium 
Augusto II sūnų, Augustą III. Buvo tai 
žmogus doras, bet negabus ir labai neveik
lus. ■ Jam valdant Lietuvos-Lenkijos vals
tybė tapo lyg koks užeigos namas, kuria
me kaimynai kaip norėjo taip šeimininka
vo. Lenkai- didikai irgi kovojo tarp savęs, 
kai kurie savo politiką vedė pataikaudami 
svetimoms valstybėms. Lenkai bajorai, 
teisindami savo šalies suirutę ir netvarką, 
sakė kad su silpna valstybe niekas neno
rės kariauti, todėl tik lėbavo, krovėsi tur
tus iš valstiečių baudžiauninkų darbo, di
dindami vargšų darbo dienas.

Stanislovas Augustas Ponia t o v s k i s 
(1764-1795). Šiam užėmus valdyti Lietu
vos-Lenkijos valstybę, įvyko visiškas su
draskymas ir padalinimas. Kada Augus
tas III mirė, Rusijos carienė Katryna IĮ 
pasodino ant Lenkijos sosto Poniatovskį, 
iš Lenkų didikų giminės. Buvo tai žmo
gus netvirto budo, visiškai atsidavęs Ru
sijai. Vidujinė valstybės tvarka priėjo 
prie galutino iširimo. Lietuvos-Lenkijos 
respublika ilgai išsilaikyt negalėjo.

Pamatinė yda buvo bajorijos perdide- 
lis įsigalėjimas. Ji pasisavino sau visas 
teises, išgavo sau daugybę visokių laisvių, 
atėmė visą valdžią iš karaliaus ir vyriau
sybės. Valstybę valdė buk tai seimas, leis
damas įstatymus, skirdamas aukštuosius 
valdininkus, bet nuo septyniolikto amžiaus 
antros pusės seimai išsiskirstydavo, • tan
kiai nieko nenutarę. Inėjo į paprotį jog 
seimų nutarimai turi būti daroma vienbal
siai. Todėl jeigu koks vienas atstovas ko
kiam dalyke pasipriešindavo, viso seimo 
nutarimai nustodavo vertės. Taip elgda
miesi bajorai manė palaiką savo laisvę, bet 
tuomi darę didžiausią klaidą, kadangi vie
nas rėksnys arba parsidavėlis galėjo visą 
tvarką suardyti.

Atstovai į seimą buvo renkami seime
liuose, kuriuose turėjo balsą ne tiktai že
mę valdanti bajorai, bet ir bežemiai. Di
dieji ponai laikydavo savo dvaruose tar
nais ir valdininkais daugybę smulkių ba
jorų, bežemių ir mažažemių, ir su tų bajo
rų pagalbą ką norėdavo galėdavo nutar
ti seimeliuose, o paskui ir seimuose. Tai
gi valstybę ištikrųjų valdė ne visi bajorai, 
bet didieji ponai, ir vieni su kitais vaidy- 
damiesi valstybės tvarką ardė. Nebuvo 
jokios valdžios suvaldyti diduomenės sau
valei. Jei seimas ką ir nutardavo, nebuvo 
kam pildyti, vykinti jo įstatymų. Be to 
bajorai nenorėjo mokesčių mokėti, per tai 
valstybė negalėjo laikyti didesnės kariu- 
menės, b be kariumenės negalima buvo nei 
namie tvarkos palaikyti, nei nuo kaimynų 
gintis. Visos kitos kaimyninės valstybės 
buvo jau įvedusios pas save nuolatinę ka- 
riumenę, savo galybę rėmė viso krašto gy
ventojais, tik Lietuva-Lenkija po senovei 
tępripažino teisę patiems bajorams ir iš 
jų vienų norėjo sudaryti tautą ir valstybę.

Pirmas Padalinimas
Renkant Poniatovskį karalium, seime 

pavyko išgauti patvirtinimas kai kurių 
permainų i geresnę tvarką. Paskui buvo 
ketinta paduoti seiman sumanymas panai
kinti vieno žmogaus pasipriešinimą. Prieš 
tą sumanymą sukurstyti bajorai kuola- 
biausia ūžė. Rusijos atstovas Repninąs 
areštavo Varšavoje ir išsiuntė į Rusiją 
keturis seimo narius kurie seime labiau
sia priešinosi Rusijos įtekmei. Seimas pa
tvirtino sutartį su Rusija (1768 m.), sulyg 
kurią Rusiją tampa tariamų Lenkijos lais
vių sergėtoją. Be Rusijos pritarimo neva
lia daryti jokių permainų valstybės val
dyme. Tuomi panaikinta visos naudingos 
permainos, pirmiau įvestos.

Bajorai nepatenkinti priderėjimu nup 
Rusijos ir Repnino sauvale, sudarė konfe
deraciją Baro mieste. Ukrainoje kilo ka

zokų maištas. Tais maištais pasinaudojo 
trys kaimynės valstybės: Rusija, Prūsija 
ir Austrija, ir 1772 metais sutarė pasida
lyti Lietuvos-Lenkijos žemes: Rusija už
ėmė Polocko, Vitebsko ir Mogilevo kraš
tus; Prūsija žemes palei žemutinę Vyslą, 
Varmiją ir Notecos paupį; Austrija — 
Galicijos kraštą. Jos taipgi sutarė kad 
Lietuvai-Lenkijai butų duota nauja kons
titucija, kariumenės leista laikyti nedau
giau 30,000. Visiems valstybės reikalams 
vesti prie karaliaus pastatyta taryba iš 36 
vyrų.

Nors šios tarybos įsteigimas sumaži
no karaliaus valdžią, bet Lietuva-Lenkija 
sulaukė šiokįos-tokios tikros valdžios, ku
rios iki tolei visai nebuvo. Pirmas pada
linimas daugeliui bajorų atidarė akis ir 
jie pamatė prie ko veda valdžios stoka. 
Per pirmo padalinimo maištus dingo daug 
parsidavusių svetimoms valstybėms veikė
jų, padidėjo skaičius tų kurie norėjo savo 
valdžios sustiprinimo.

1788 metais sušauktame seime, kuris 
tęsėsi keturis metus, nutartą įvesti kai ku
rios permainos. Seimas geriau sutvarkė 
mokesčių ėmimą. Kariumenės skaičių pa
kėlė iki 45,000. Padaryta sutartis su Prū
sija (1790 m.), kuri reikalavo kad Rusija 
ir Austrija išvestų savo kariumenės iš Lie-. 
tuvos-Lenkijos ribų. Sumanyta įvesti nau
ją konstituciją. Senos tvarkos šalininkai 
tam prieštaravę. Todėl ji prirengta slap
tai, ir kuomet daugumą senos tvarkos šali
ninkų per Velykų šventę išvažiavo namon, 
Gegužės 3 d., 1791 m., nauja konstitucija 
įteikta seimui, kurs ją ir patvirtino. Su
lyg tos konstitucijos, įstatymų vykdymas 
ir visa valdžia pavesta karaliui ir jo ski
riamiems ministeriams. Karaliaus rinki
mas paliktą tokia tvarka kad 'toliau bus 
rinkimai ne paties karaliaus kiekvieną 
kartą, bet viešpataujanti giminė, iš kurios, 
mirus karuliui, jo vietą turėjo užimti įpė
dinis.

Nauja konstitucija panaikino ir Lietu
vos uniją su Lenkija, Lietuvai atimta visos 
atskiros teisęs ir Lietuva turėjo tapti ben
dros Lenkų valstybės dalimi. Tas atsiekti 
buvo galimą dabar, kadangi Lenkų Įtekmė 
Lietuvoje buvo visai įsivyravus.

Antras padalinimas. Pačiame seime 
naujai konstitucijai didelio pasipriešinimo 
nebuvo,. Bet senos tvarkos šalininkai ne
nusileido. ir pasiuntė Peterburgan carienei 
Katrynai II prašymą ginti senąją tvarką, 
namie gi sudarė Targovicoje konfederaci
ją, organizavo valdžią naujai tvarkai iš
griauti. Lietuviai Targovicos konfedera
tai reikalavo grąžinti senąsias teises. Gal 
del to daugelis Lietuvos veikėjų dėjosi 
prie Targovicos konfederacijos.

Rusija konfederacijai palaikyt pasiun
tė kariumenės. Vilniun ją atvedė Simonas 
Kosakauskas, pasiskelbė hetmanu ir pa
statė konfederatų valdžią. Karalius, ga-Į 
vęs iš Katrynos įsakymą, susijungė su kon
federatais. Daugelis karininkų ir kitų 
naujos konstitucijos, šalininkų išvažiavo 
užsienin. Tais sumišimais pasinaudojo 
Rusija ir Prūsiją ir susitarė padaryti nau
ją padalinimą. Rusija paėmė Minsko, Vo
lumes, Podolijos kraštus, Prūsiją — didžią
ją Lenkiją su Poznanio miestų.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI
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RĘIKALAŲĮČIT ^DIRVOJE”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS .

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:

Jonas Smith iš Sutton 
Bay, New Ont., Kanadoj, 
rašo: Siunčiu $7.36, iš ku
rių $2.50 už mano “Dirvos” 
atnaujinimą, $4.50 už 3 kny
gas “Vytautas Didysis”, po 
vieną pasiuskit Kauno ir 
Vilniaus Našlaičių prieglau
doms ir vieną knygą man, 
taigi 36 centus už dvi kny
geles “Du Broliai”, po vie
ną tom paminėtom prie
glaudom.

A. Murauskas, iš Toron
to, Kanados, rašo: Nenoriu 
skirtis su “Dirva”, kurios 
raštai man patinka, todėl 
siunčiu $2.50 atnaujinimui 
savo prenumeratos ir pri
dedu $1 už knygą “Vytau
tas Didysi’s’.

A. Pipiras, iš Pittsburgh, 
Pa., rašo: Prisiunčiu $1 už 
knygą “Vytautas Didysis”, 
kai bus gatava prisiųskit.

A. Baravykienė, Branch, 
Mich., rašo: Siunčiu $1 už 
knygą “Vytautas Didysis”, 
noriu susipažinti su Lietu
vos senove ir dabartimi.

A. C. Ballchys iš Bing
hamton, N. Y., užsimokėjo 
už knygą “Vytautas Didy
sis” $1.

Marė Mockevičiene, Day
ton, Ohio, užsimokėjo už 
knygą “Vytautas Didysis” 
$1.50.

M. Lichis, Philadel
phia, Pa., rašo: Prisiunčiu 
$3.50, iš jų $2 už “Dirvą” 
ir $1.50 už knygą “Vytau
tas Didysis”.

Ona Baltrukonienė, vieti
nę, užsimokėjo $1.50 ūž 
knygą “Vytautas Didysis”.

M. A. Mizer, Chicago., Ill., 
rašo: Prisiunčiu jums $3.50 
ir prisidedu prie išleidimo 
knygos “Vytautas Didysis”, 
už ją $1.50 ir $2 už mano 
“Dirvos” prenumeratą.

KAS DAUGIAU?
Dabar geriausias laikas 

prisidėti prie išleidimo po- 
pųlįariškos Lietuvos Istori
jos “Vytautas Didysis” — 
visi kurie iškalno užsisakys 
gaus didelę knygą už tokią 
mažą kainą kaip $1 arba 
$1.50 (.tvirtais viršeliais). 
Taipgi tų visli vardai tilps 
knygoje kaipo knygos lei
dėjų. Taigi stokite į talką 
išleidimui tos svarbios kny
gos, nes Lietuvos Istorijos, 
populiariškai parašytos, da
bar. visai neturime.
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APYSAKA IŠ TOLIMQS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius

PABĖGĖLĖ
BALTIJOS juros pakraštyje, kur tai apie šventosios upės žiotis, išlipo di- 

delis buris jurų bastūnų Vikingų, kurių vadovė buvo moteris. Sukruto 
Žemaičiai pajutę svetimus atėjūnus, ir ruošėsi j karą prieš juos. Ta mote
ris buvo didoko sudėjimo, stipri kūne ir galinti daug pakelti vargo. Joje 
matėsi visos vado ir karžygio ypatybės. Vyrai jos klausė ir pildė jos įsa
kymus ir paliepimus.

Kas ji tokia buvo ir iš kur atsirado?

PIRMA DALIS
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Praamžiaus Lėmimas

ENOVĖS Lietuviai tikėjo kad pa
saulis nebuvo sutvertas , ar kaip 
nors sudarytas, bet jis buvo nuo

amžių amžių. Viskas kas pasaulyje dėjo
si buvo įvykę pagal likimą. Likimų arba 
lėmimų dievas buvo Praamžius — jis bu
vo dievų dievas, visagalis, ir taip likimus 
sutvarkė kad net pats tapo nelaisvis savo 
parašytų patvarkymų. Jis negalėjo at
mainyti savo surašytų ant akmens žmonių 
likimų, ir viskas turėjo taip dėtis kaip bu
vo jo prieš neatmenamus amžius patvar
kyta.

Taigi mes dabar žinom kad viskas kas 
ir kaip pasaulyje iki šiolei dėjosi, turėjo 
dėtis taip o ne kitaip, ir niekas negali pa
sakyt kaip kitaip kas butų nusidavę jeigu 
nebūtų buvę taip kaip buvo.

Visi nuotikiai kurie buvo — jie užėjo, 
įvyko ir pasibaigė, bet buvo taip kaip bu
vo, ir nieko kito prie to nei pridėt nei at
imt niekas negalėjo.

Žmonių gyvenime dėjosi taipgi į vai
rių^ ypatingų nUotikaų, !ir kaip persvarstai 
viską randi kad tik taip turėjo būti, o rie 
kaip nors kitaip.

Daug žinom atsitikimų kur karaliai 
mylėjo vargšes mergaites, kur garbingos, 
aukštos kilmės mergos išėjo už paprastij 
vyrų, nes juos mylėjo; daug vedėsi ir my
lėjosi su sau lygiais, ir daugybė turėjo ne
mylimas ir nemylimus, daugybė porų bu
vo nelaimingų, arba būnant poroje surado 
kitą, kurį ar kurią pamilo ir tada arba vie
šai arba slaptai mylėjo. Daug buvo tokių 
kurie prievarta norėjo paimt sau patinka
mą ypatą, bet atsirado kas nors ir sutruk
dė, išgelbėjo, ir paskui pamilo ir paėmė 
sau. Daug buvo tokių kurie vienas kito 
nekentė, bet laikas neapikantą panaikino 
ir padarė juos mylimiausiais ir geriausiais 
vienas antram. O viskas tas dėjosi tik to
dėl kad Praamžius taip turėjo užrašęs ant 
akmens tolimuose praeititose amžiuose. 
Jeigu kam buvo Praamžiaus lemta susiei
ti, nei kalnai nepastojo kelio, nei juros ne- 
atgrąsino susisiekti, ir nors nežinojo kad 
ras ar susieis, ėjo, keliavo, ir rado ką tu
rėjo rasti. Rado, betgi žinom, ir tą: vieni 
turtus, garbę, meilę, kiti mirtį, nes Pra
amžius žmonėms skyrė įvairų likimą, tik 
galim džiaugtis kad nei vienam neapreiš
kė išanksto, nei senovėj nei dabar, kas jo 
laukia, ir viską ką kas sueina ar dagy ve
na buna lyg netikėtas, nelauktas, nesap
nuotas atsitikimas, iš ko vieni džiaugiasi, 
kiti nubusta, bet ir vėl nežino ką rytoj 
ras ir kas ko laukia, taigi žmogus ir gyve
na stengdamasis ir manydamas -kad jis 
pats ką nors atsiekia, nenujausdamas kad 
Praamžius jam tą daryt paskyrė dar anų 
neatmenamų amžių gilybėse.

♦ ¥ ♦

Čia bus apsakymas apie vieną vyrą ir 
vieną moterišką, kuriems Praamžius lėmė 
tai kas turės dėtis, ko jie patys nežinojo 
ir prie ko nesirengė, — ko ir jums nelem
ta žinoti iki neperskaitysit šios aprašymo. 
Jų vardus ir kur jie gyveno patirsit pa
lengva skaitydami toliau ir patirsit viską 
kitą ką su jų gyvenimu Praamžius surišo.

Ji gyveno vienoje juros pusėje, jis gy
veno kitoje. Jura bangavo kaip bangavo 
n:io amžiuj pirmiau, ir kaip banguoja am
žiai pp to atsitiliko iki dabar ir banguos

| sau toliau. Kas dėjosi jiedviem priešingo
se jurų pusėse nei ji nei jis nežinojo. Bet 
tas kas dėjosi buvo lemta virsti taip kad 
jie galėtų vienas kitą rasti.

Kartas nuo karto pasaulyje atsirasda
vo žmonės kurie galėdavo įspėt Praam
žiaus lėmimus, tik nežinia kaip jie tą pa
siekdavo, ar pats Praamžius jiems taip lė
mę ir apreiškė, kada jie gyventi atėjo, ar 
jie galėjo permatyt visas paslaptis kokios 
ant likimo akmens įrašyta. Gal įspėjikai 
buvo dievų vaikai, nes senovėj dievai ant 
žemės gyvenę, ir jų ainiai ir ainių ainiai 
galėjo dar turėt žinias iš savo bočių ir pa
sakyt kas kam buvo lemta. Tuos žmones 
vadindavo žyniais, burtininkais, ir laiky
davo didelėj pagarboj. Tik vėlesniais lai
kais jie tapo panekinti ir persekiojami 
kaipo burtininkai, raganiai ir raganos.

Šis aprašymas yra iš gilios senovės — 
iš gilesnės negu paprastos musų apysakos- 
atsitikimai minima, iškyrus gal vieną-ki- 
tą. Dalykas kokis čia vaizduojama įvyks
ta Lietuvoje, Baltijos juros pakraštyje, ir 
prie Nemuno, ir kitoje šalyje, skersai ju
rų, Žu vedi j a vadinamoj.. Žuvėdija pas Lie- 
tuvius-Žemaičius gavo vardą turbut nuo 
to kad skersai Baltijos juros buvę kaimy
nai buvo gabus jurininkai, kurie, supran-. 
tama, žuvimi mito — žuvis ždė, sakė pa
prastai Žemaičiai. Buvo ir kitos priežas-1 
tys jiems žuvis ėsti, ne tik del to kad jie, 
po juras bastėsi: tenai, kaip istorija sa
ko, tankiai siausdavo badai, ir žmonės tu
rėjo misti žuvimi, o kurie norėjo mėsos 
veržėsi į Lietuvių-Prusų-Žemaičių žemes 
skersai Baltiją. Delei tokių prietikių ga
lėjo įvykti ir ši apysaka, kurią toliau pa
tirsime su visomis jos ypatybėmis.

Derlingos Lietuviškos žemės, gausin
gos visais žemiškais vaisiais ir gyviais, vi
liojo Skandinavų gaujas, iš kurių vieni at
vyko plėšti ir prisiplėšę gryždavo, kiti te
nai ant visados apsigyvendavo, statydami 
pilis ir užimdami didelius plotus žemių. 
Pajūris tarp įtakos Nemuno ir Dauguvos 
labiausia viliojo prie savęs Skandinavus. 
Skandinavai tai buvo Žuvėdai-Švedai, Da
nai ir Norvegai, kaip juos paskirais var
dais žinome.

Vilkaširdis Kunigaikštis*
Žuvėdijoj anose dienose žmonės tikėjo 

tokiems pat dievams kaip Lietuviai, su 
šiokiais-tokiais skirtumais, nes jie buvo 
daugiau šiaurės žmonės ir reikalavo dievų 
kurie globotų šiaurės ledynus. Kiti visi 
dievai, nors skirtingais vardais, atlikinėjo 
tas pačias pareigas kaip ir Lietuvių dievai. 
Nors mokslininkai niekur nebando suriš
ti Lietuvių su Skandinavais kilmėje nei 
kalbos panašume, vienok Skandinavų bo
čiai po vadovyste dievo Odino atėjo iš ry
tų žemės, iš ten pat iš kur Lietuviai savo 
pėdas atseka. Beveik ten pat kur Lietu
viai sako buvo jų dievų-senųjų tėvų bus ty
nė, Anapilė, randasi ir Skandinavų Asgar- 
das. Gal but anoje gilioje praeityje musų 
ir Skandinavų dievai buvo gaminingi ir 
per tai Praamžiui patiko kad atsitikimas 
kuris šioje apysakoje dėstomas įvyktų ne 
tarp kitų tautu žmonių bet tarp Lietuvių 
ir Žuvėdų.

Žuvedai turėjo metinę šventę savo se
nojoj sostinėj Upsaloj, kur buvo ir dievų 
bustynė arba didžioji šventinyčia; tenai

*Tai yra Skandinavų legenda-padavimas.

šventės metu suvažiuodavo, visi didžiūnai, 
valdovai. Tai buvo saulės atgryžimo šven
tė, kas krikščionių praminta Kalėdomis: 
tuo laiku kada dienos pabaigdavo trumpė
ti ir imdavo eiti ilgyn. Ta šventė buvo 
svarbi šiaurės tautoms, užtai krikščionys 
tai šventei pritaikė Kristaus gimimą.

Nors Žuvėdija jau senai buvo susiskal- 
džiųs ir valdė ją keli paskiri kunigaikščiai, 
kurie tarp savęs vaidijosi ir kariavo, bet 
tos šventės laiku jie suvažiuodavo į Upsa
lą, suveždami dievams aukas. Pačioj Up
saloj sėdėjo karalius dar senosios eilės, 
kurios bočiai valdė visą šalį ir visi kuni
gaikščiai jų klausė.

Štai sykį į Upsalą šventei suvažiavo 
Žuvėdų kunigiakščiai ir buvo karaliaus 
svečiai. Su jais atvyko ir jų vaikai. Vai
kai bežaisdami tarp savęs, kožnas sakėsi 
esąs vadovas ir visi kiti turi jo klausyti. 
Bet štai vienas jų, silpniausias sudėjime, 
Upsalos karaliaus sūnūs, vos šešių metų 
vaikas, suriko visiems:

— Aš esu vyriausias vadas už visus ir 
jus turit manęs klausyti!

Jo vardas buvo Ingvaldas. , Tik vie
nas vaikas kurs ten svečiuose buvo su jais 
į žaislus nesidėjo.

Kadangi Upsalos karaliaus sunui tru
ko narsumo ir kiti jį apveikė, vaikas verk
damas ėjo nuo jų šalin. Jį sutiko kara
liaus patarėjas, mokantis apkerėti ir suk
tas vyras, kurs tuoj paklausė vaiko ko jis 
verkia. Vaikas pasiskundė kad jis nelai
mingas, nes yra silpnesnis už kitus vaikus. 
Patarėjas pagalvojo ir sako:

— Eiva su manim, aš tau duosiu ką 
nors kas padarys tave smarkiausiu už vi
sus! — Ir nusivedęs davė jam šmotą mė
sos, kurį vaikas suvalgė.

— O! koks aš jaučiuosi stiprus ir nar
sus! — prabilo vaikas. — Dabar tai mano 
draugai manęs nesumuš!

— Niekados jie tavęs neįveiks! — pra
sijuokė senis'.

Ir ištikro vaikas pasikeitė: ne tik kū
nas sutvirtėjo, bet ir jo siela tapo kitokia. 
Jo akyse sužibėjo keista šviesa ir jo šypsą 
tapo kaip gyvulio urzgimas kad§. jf&^odo 
dantis.t Kas atsitiko? Nagi tas žiaurus 
žmogus apšėrė vaiką vilko širdžiai

Praslinko daug metų po tos žieminės 
šventės, ir štai kada tie vaikai buvo suau
gę, ir Ingvaldas turėjo užimti savo tėvo 
sostą, tiems vaikams pasitaikė vėl sueiti 
vienas kitą Upsaloj. Ruošiantis Ingvaldo 
vainikavimui, buvo pabudavota didelė sve

čių salė, išleistą pasiuntiniai į visas kuni
gaikštystes pakviesti anuos vyrus, kurie 
jau buvo valdovais. Toje salėje buvo sep
tyni sostai — kiekvienam iš tų kunigaik
ščių.

Paskirtu laiku suvyko į Upsalą kuni
gaikščiai su savo palydovais, visi norėjo 
pamatyt “Septynių Kunigaikščių Salę”, 
kaip ta didelė budavonė buvo pavadintą. 
Kada salė užsipildė kunigaikščiais ir jų 
narsiais palydovais, pasirodė kad vienas 
sostas yra tuščias. Mat, nepribuvo kuni
gaikštis Granmaras, kuris anuomet ir vai
ku būdamas su šiais nežaidė. Jis atsisakė 
pribūti ant Ingvaldo kvietimo, nes žinojo 
kad jis suvalgė vilko širdį.

Ant aukščiausio sosto sėdėjo naujai 
vainikuojamas Upsalos karalius, Ingval
das. Tarnas atnešė jam puikią taurę pil
ną midaus. Svečiai nutilo, sužiuro, laukė 
ką pasakys naujas karalius savo pirmoj 
kalboj. Ingvaldas pasakė:

— Aš prisiekiu kad praplėsiu savo ka
ralystės ribas į visas puses ir padarysiu 
ją dusyk didesne negu dabar yra, arba žū
siu bebandydamas tai padaryti!” — Tada 
išgėrė midų.

Kadangi čia buvusių kunigaikščių že
mės radosi greta jo karalystės, toks jo pa
reiškimas buvo atviras jų iššaukimas ka
ram Bet ką jie darys? Ingvaldas nei vie
nam aiškiai nieko nepasakė. Tuo tarpu 
svečiai buvo vaišinami midum, ir vakaras 
tęsėsi smagiai. Ingvaldas buvo įsakęs tar
nams užduoti svečiams stipresnio gėrimo 
kad jie visi nusigertų ir nežinotų kas dė
sis. Tuo tarpu tas žiaurus kerėtojas, Ing
valdo įsakymu, apstatė visą salę — duris 
ir langus — stipria sargyba, ir staiga visą 
budavonę iš visų pusių padegė. Pats Ing
valdas nematant niekam išėjo.

Pakilo baisus vaizdas! Kurie iš vi
daus norėjo išbėgti tie sutiko mirtį nuo 
sargų ginklų — ir taip nei vienas kunigai
kščių nei jų kariauninkų neišliko gyvas.

Tuoj po šito žvėriško darbo, Ingvaldo 
pulkai nuėjo ir užėmė tų žuvusių kuni
gaikščių žemes.

' Kunigaikštis Granmaras, kurs nebuvo 
iškilmėse ir išliko gyvas, valdė savo žemę 
toliau pietuose ir džiaugėsi kad nevyko į 
Usąlą tą dieną. Granmaras gyveno ra
miai, turėjo gražią dukterį, vardu Hilde- 
guna, ir ja džiaugėsi. Vienok jam pradė
jo rūpėti to Vilkaširdžio žygiai — ką jis 
darys toliau?

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue

DIRVA 6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas.
ShUj Užrašykit saviškiams i Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 

metuose pralinksminsit visą kaimą. ★ Taipgi užrašykit 
“Dirvą” savo giminėms ir draugams gyvenantiems Ame
rikoje ir kitose pasaulio dalyse. Jei negalit ant metų tai 
nors ant pusės metų — pusei metų pusė kainos.
Atnaujinkit ir savo prenumeratą metams ar nors pusei.

“jQIRVOS” Agentūra taipgi siunčią pinigus į Lietuvą— 
kurie manot siųsti pinigais, neužtęskit siuntimo ilgai, 

tada gaus prieš Kalėdas ir apsidžiaugs jūsų prisiminimu.

“Dirvos” Agentūra turi padarius sutartis su Lietuvos 
Bankais, kurie išmoka pilną sumą kiek siunčiama, arti
miausiame priėmėjo pašte. Musų kursas žemas.

Kreipkitės tuojau: vietiniai atsilankykit ypatiškąi (ofi
sas atdaras vakarais iki 8 vai.), o iš kitų miestų siųskit 
pinigus laišku čia nurodytų kursu, kas yra su persiunti
mu-. Pinigai bus tuoj išsiųsti ir gausit už'juos paliudymą.

PAJIEŠKOJIMAI
(Iš Lietuvos Generalio Kon

sulato New Yorke)

Klumbus Tadas, gyvenęs 
Montreal, 15 m. atgal gyve
nęs Clevelande; kilęs iš Kel- 
vetų k., Švėkšnos vai., Tau
ragės ąp. Turtas Lietuvo
je pavojuje jei neatsilieps.

Paulauskas - Poškauskas 
Vincas, prieš karę gyvenęs 
Brooklyne, buvęs kariume- 
nėje ir kariavęs Fraricuzi- 
joj, gryžęs ir apsigyvenęs 
New Yorke. Reikalingos ži
nios ar jis gyvas ar miręs.

Mačiukas Antanas, atvy
kęs 1914 m., gyvenęs Law
rence, Mass., tarnavęs S. V. 
kariumenėj. Gryžo ir da
bar nežinia kur randasi.

Kasperas-Casper Borisas, 
gyvenęs Detroite ir dirbęs 
Fordo dirbtuvėj. Kas ži
no apie jį ir kur jis dirbo 
prašomi painformuoti Kon
sulatą.

Paškevičius Aleksandras 
ir sesuo Bronislava, Onos 
vaikai, išvykę su tulu Rusu 
per Hamburgą Amerikon 
1914 m., kilę iš Radviliškio 
par. Jieško motina.

Jurgis ir Vladas Griga
liūnai ir Elena Vaitkevičie
nė, Lauryno ir Marijonos 
vaikai, gyvenę Racine, Wis. 
Tėvui mirus, motina nori 
susirašinėti su vaikais.

Pševockaitės Elena (Šau
lienė), Stasė ir Zosė, kilę iš 
Seirijų v., Seinų ap., atvy
kę prie karą. Jieško bro
lis Juozas Čereška.

Sadauskas Juozas, Simo
no ir Onos sūnūs, gyvenęs 
Yonkers, N. Y. ir .kitose 
New Yorko apielinkėsę. 
Prašom skubiai atsiliepti.

Tomkovidas Vladas, gy
venęs Maspeth, N. Y. Jieš
ko pusseserė Ona Bajorie- 
nė. .

Žadeikis Pranas, atvykęs 
prieš karą ir vėliau atsi- 
kyietęs iš Lietuvos ir duk
teris Moniką, Joaną ir Ju-
lę. Gyvenęs Brooklyne.

Žeimis Vladas, arba Wal
ter Zalmers, gyvenęs So. 
Bend, Ind. Jieško sesuo 
Elena Valatkienė.

Konopinskis Jonas, gyve
nęs Bridgeport, Conn., ki
lęs iš Pempių k., Krekenavo 
v., Panev. ąp.

Klemas-Klemb, Liudvikas 
iš Pagemavos dv., Barti
ninkų v., Vilkav. ap. Atvy
kęs apie 1870 m., ilgą laiką 
gyvenęs apie Pittsburgą, o 
prieš karą parsikėlęs į Ka
nadą; ten turėjęs ir mirda
mas palikęs turtą. Reika
linga žinių apie velionį ir 
jo gimines.

Jieškomieji arba ką nors 
apie juos žinantieji malo
niai prašomi atsiliepti į:

Consulate General of 
Lithuania

15 Bark Row, New York

GYVYBE • 
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KOI 
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS j 

Per virš 200 metų tikrasis Gold' 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite^ 
“Gold MędąĮ” vardo kiekvieno^ 
ję dėžutėje.



DIRVA

JONIŠKIS
EKSKURSANTŲ

RAIŠKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai Rašo Ona Pechkaitienė.

Joniškio miestelis randa- 
l Šiaulių apskrityje, 13 ki- 
jmetrų nuo Latvijos rubė- 
iaus. Joniškis stovi ant 
lento einančio iš Latvijos, 
iaulių link, todėl čia susi
lėkimas geras. Be to, pro 
oniškį eina svarbi gelžke- 
10 linija: Latvija-Lietuva- 
fokietija.

Šiaip miestelis ne iš gra- 
liausių. Yra keletas ben- 
Irovių, koperativų ir dirb- 
uvių. Krautuvių yra ne- 
nažai, tik jų savininkai 
laugumoj Žydai.

Miestelio krautuves gali
na skirstyti šiaip: kolonia- 
inių prekių krautuvės, ma- 
lufakturos krautuvės, ge- 
ežies krautuvės, o kitų ru
sių tai yra tik po vieną-dvi. 
Be to dar yra keturi ban
dai: Lietuvos Ūkio Bankas, 
loniškio Liaudies Bankas, 
Ūkininkų Sąjungos Bankas 
ir Joniškio Žydų Bankas.

Taipgi pažymėtina yra 
Joniškio vidurinė Mokykla, 
kuri kasmet turi apie 200 
mokinių. Be tos mokyklos 
yra Latvių Vidurinė mo
kykla, Žydų pradžios mo
kykla ir dvi Lietuvių pra
džios mokyklos. Patys mie
stelėnai apsišvietę žmonės. 
Jie mėgsta šviestis, mėgsta

ir linksmintis. Turi įsiren
gę kiną, šokių salę “Romo- 
vę”, sporto aikštę, ir tt.

Gražiausias miestelio pa
puošalas yra bažnyčia. Ir 
ištiesų, tokių bažnyčių retai 
kur užeinama, ji turi apie i 
70 metrų aukščio. Dar yra 
dvi Žydų sinagogos. Neto-j 
Ii katalikų bažnyčios yra 
pastatytas paminklas Žuvu- 
siems už Lietuvos nepri
klausomybę.

Joniškio gyventojų skai
čius siekia 5000. Miestely
je yra kelios organizacijos, 
svarbiausios šios: Tautinin
kų, Šaulių Sąjunga, Pava
sarininkai ir Ateitininkai. 
Taipgi yra ir gaisrininkai.

Joniškio apielinkės nepa
vydėtinos. Pro miestelį te
ka upelis “Sidabrą”, kuris 
miestelėnams jokio malo
numo neteikia. Šiaip apie
linkės vien lygus laukai ir 
kiek toliau nuo paties mies
telio miškai. Nežiūrint to 
kad Joniškio apielinkės ne
gražios, jos yra pačios der
lingiausios visoj Lietuvoj.

Joniškio ateitis gera — 
miestelis greitu laiku pa
virs prekybos ir pramonės 
miestuku, nes stovi parube- 
žyj ir prie gero susisieki
mo. Joniškiteis.

Kaip buvau rašius kad 
nuo Liepos 20 dienos va
žiuosim plačiau į Lietuvą, o 
dar buvo tik Liepos pirma, 
tai esant laiko pavažinėjom 
po Pechkaičio gimines, se
nus draugus ir kaimynus. 
Jo brolio jauniausias sūnūs 
lanko gimnaziją, o dabar 
buvo jo atostogos kaip čia 
vadina, arba vakacijos pas j 
mus sakant, taigi jis turėio 
laiko ir buvo mudviejų tik
ras “furmonas” arba veži
kas, kur tik reikėjo tai 
Juozukas kinko arklius į 
bričką ir važiuojam. Na ir 
praėjo savaitė ir atėjo sek
madienis. Tada sakau no
rėčiau važiuot į Sintautus, 
į mano parapiją, kur aš sa
vo mažose dienose lankyda
vausi į bažnyčią, o tik'di
deliuose atlaiduose važiuo
davom kitur.

I Reikia pasakyti kad at
laidai Lietuvoje tebėra ma
doje ir žmonės važiuoja kad 
ir už kelių mylių į atlaidus.

Na, mes išvažiavom į Sin
tautus. Nuėjom į bažnyčią 
ant pamaldų. Čia man bu
vo taip malonu, rodos kad 
aš kaip 30 metų atgal čia 
meldžiausi taip ir dabar te- 
besimeldžiu.

Aplink save čia mačiau 
visas moteris ir merginas 
apsirėdžiusias pirktos ma, 
terijos sukniomis, ne taip 
kaip anuomet buvo. Mariau 
sau, dabar gerai jums, mer
gelės, nereikia verpti nei

austi, nueina į krautuvę, 
nusiperka materijos ir siu
vasi. Tik mažai kas nešio
ja gatavai siutas, vis duo
da siūti arba pačios siuva.

Po pamaldų suėjau savo 
brolio vaikais. Mano vyras 
su vaikais nuėjo Sintautų 
alučio paragaut, o mudvi 
su dukteria einava Sintau
tų apžiūrėt.

Sintautų bažnyčia dabar 
graži nauja mūrinė, pats 
miestelis gražiau atrodo ne
gu pirmiau. Turi Šaulių 
klubą ir taip naujų namų. 
Biznio žvilgsniu Sintautai 
viršija kitus miestus, visos 
krautuvės • priklauso Lietu
viams, tik vienas Žydelis 
turi saldainių krautuvėlę ir 
ta vos tegyvuoja. Sako Lie
tuviai pas Žydą nenori eiti. 
Kad ir kitur Lietuviai taip 
susiprastų ir patys paimtų 
biznius į savo rankas.

Bevaikščiojant sumaniau 
nueiti kapinių aplankyti, 

[nes ten ilsisi mano myli
miausios ypatos: tėveliai, 
brolis ir sesutė. Na ir nu
ėjom. Brolio ir sesutės ka
pus suradova, o tėvelių sa
ko tai kitame kapinių kraš
te, ir bijojo eit, nes kapinės 

i labai apleistos, visokiomis 
piktžolėmis apžėlę kad bau
gu ir’ vaikščiot. Kapinės 
tai šventa vieta, o katali
kiškoj Lietuvoj taip ' apleis
tos. Reikia stebėtis.

Gryžtam atgal pas vyrus. 
Mudviem burnose irgi pa
sidarė sausa, reikia alučiu 
pavilgyt ir tuoj vėl reiks

skirtis, važiuot namon.
Liepos 8 d. sutarėm va

žiuot į Slavikus. Ten gy
vena mano vyro senovės 
senovės draugas Stanaitis, 
turi alinę ir dvejis savus 
namus. Na ir važiuojam.

Nuo Pechkaičio tėvynės 
vieškelis eina Pašešupiu ir 
Paprūse iki Slavikų. Sla
vikai 'stovi ant Šešupės 
kranto ir Prūsų rubežiaus, 
labai gražioj vietoj, bet vi
sai mažas bažnytkiemis.

Nuvažiavom pavakare ir 
apvaikščiojom visus Slavi
kus. Klausiu Stanaičio ko
dėl Slavikai nei kiek nepa
kilę per tokį ilgą laiką, ir 
dar ant Prūsų rebežiaus? 
Stanaitis nusibėdavojo, sa
ko prieš karą tai čia pada
rydavo pinigo, o dabar kaip 
tik pragyvena.

Sakau, ar su Prūsais ne
darot biznio? Atsako: Ką 
su jais darysi, kokie Prūse
liai atsikelia per Šešupę, 
nusiperka uogų ar taip ko
kių daržovių ir viskas. Tuo 
tarpu Lietuvoje buvo labai 
daug žemuogių ir visokių 
uogų, o Prusai sako taip 
nuvargę kad ir parduot nie
ko neturi.

Stanaičiai labai manda
gus žmonės, didėsės dukte
rys pamokytos, viena ište
kėjus ir mokytojauja, antra 
nors dar išrodo jaunutė o 
jau pabaigus akušerės mok
slą. Jie mus tą dieną neiš
leido, turėjom nakvot, ir la
bai puikiai vaišino. Lietu
vos žmonės visi Amerikie
čius labai myli ir gražiai 
vaišina.

vo visur garsinama, Tai bu
vo ruošiama Vytauto Di
džiojo paroda. Nenorėjom 
toli nuo Šakių nuvažiuoti ir 
laukėm tos parodos. Apie 
tai parašysiu toliau.

Kandidatas ant County 
Prosecutor

Sarah E. Hyre Kandida
tė Valstijos Legislaturon

Sarah E. Hyre yra moteris kandi
datė į State Representative vietą, 
dabar toje vietoje esanti ir išsibai
gus terminui vėl kandidatuoja.

Ji yra buvus Mokyklų Tarybos na
rė Clevelande nuo 1905 iki 1912 m. 
ir Clerk-Treasurer 1912-23.

Ji savo viešuose darbuose visados 
pasižymėjo teisingumu ir atsakan- 
tumu. Ji nepataikauja grupėms ir 
nedaro prižadų, todėl jai visi publiš- 
ki darbai yra lygtis. Visokiuose 
klausimuose budava Valstijos Atsto
ve turėjo savo aiškią mintį ir išva
dą ir niekas jos įsitikinimų negalėjo 
pakreipti.

Balsuokit už ją rinkimuose Lap
kričio 4 d.

Arthur H. Day yra kandidatas į 
County Prosecutor ofisą ant Repu- 
blikonų tikieto.

Arthur H. Day yra 40 metų am
žiaus, gimęs Pandora, O., 1890 m.

Mokslus ėjo pradinius, paskui Ohio 
Wesleyan University, Western Re
serve University ir Cleveland Law 
School.

Jis buvo Infanterijos Kapitonas 
laike pasaulinio karo 1917 ir 1918 m.

Buvo Teisių Direktoriaus Padėjė
jas Clevelande 1919 iki 1920 m.

Lapkr. mėn. 1920 tapo išrinktas j 
Ohio Valstijos Senatą, kur tarnavo 
iki 1926 m.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Ar jau išrašėt “Dirvą.” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą!

Taisau visokio" išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak- 
tiko j e per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kitur. Tėmykit antrašą:
6704 Superior av. Cleveland, O.

FLorida 6791-R 
PAULINA ŠTAUPIENĖ

o ROSEDALE ©i 
'Dry Cleaning Co.t

HEnd. 7906 Ž
f C. F. PETRAITIS, Prop, |
t 6702 Superior Ave., įI

THE RICHMAN

I BROTHERS 
MĖLYNI || 

OVERKOTAI
YRA POPULIARIŠKESNI

ŠYMET NEGU KITADOS

Mėlyni . . . tai spalva kurioje diduma vyrų 
geniausia išrodo . . . taipgi tinka prie biznio 
ir išeigoms. Čionai rasite didžiausį pasirin
kimą mėlynų overkotų negu kur kitus šiame 
mieste.

Mėlyni Meltons, Boucles, Mišinių, Over
plaids, Fleeces . . . puikiausios materijos ko
kias galėjome duoti bėgyje 51 metų musų 
geni rūbų išdirbimo . . . patogiai šiltos mate
rijos kurioms galima pasitikėti keleto sezo
nų nešiojimui . . . atidžiai pasiūti musų nuo
savose siuvyklose ir. išlaikys savo stilių ir for- 
kolei tik norėsit juos dėvėti.

Vieneiliai ir dvieiliai modeliai vyrams ir vai
kinams . . . velvet arba paprastu kalnierium 
, . . mieros kurios tinka kiekvienai figūrai. 
Pasirinkit dabar kuomet yra prigaminta įva- 
lias šviežių.

Visi Biznio Siutai, Topkotai, Overkotai arba 
Išeiginiai Siutai Visose Richman Brothers 
Parductuvese S. V. Visada Viena Kaina.

h22^
BROTHERS COMPANY

Trys Clevelando Krautuvės:
725 Prospect Avenue Prospect & Ontario

5716 Broadway
Ashtabula Krautuvė: 194 Main Street

Ant rytojaus atsisveiki
nom su jais ir apleidę Sla
vikus gryžom į Pechkaičio 
tėviškę.

Ten pargryžę turėjome 
laukt didelės parodos, kuri 
rengta šakiuose Liepos 19 
ir 20 d. Tą parodą ir laik
raščiai garsino ir šiaip bu-

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

CHAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekės 

1 už mažiausia pinigų”

J C BLASER 
Hardware 

6933 Superior Ave, 
Metaliniai Langu Ventiliatoriai 

Ųktai po 39c. 
Visokiu' padargų taisymas. 

Daromi raktus. End. 0280

1 Nelinksmas Ruc 

’3 šių metų javų deri:
- pinkai nusiskust :
Juk visose Lietuvos 

į ūkininkai turi jav 
fe

. j Bet šitas pertekliui 
įlinką tenudžiugini 

|rą buvę pigus javai 
ir labiau pinga. 7— 

į rugius, 10—12 Ii 
' iečius jau joki p 

jokios kainos kur k 
.moka javų gamyb 
a. Praktiški ūki 
a, kad dabartinei!

- jomis javų centner
■minti kainoja apie 2 

ai parduodant už i 
.•tik jokio pelno neg 

k bet dar nuostolic 
lipie 10 litų.

.atokios javų kaine 
judžiau atsiliepia u

kai jie patys, k; 
ituvėse pirkdami 
■hgiai mokėt. Ukit 
dingų pirkt reikmen 

jrs nei kiek nekrii 
a jų juk. neapsieisi.
Darbininkų algų p 
jppat nežymu ii’ tie 

lai, kurie turi sai 
ifbininkų, jaučia, k 

j) pajamos jų algų 
®a. Jei už berno alg 

a atiduoti apie 50 c 
i rugių, tai aišku, k 
iii yra nepakeliam 

J Taip pat javams pi 
' pinga ir žemės mok 
| imu žodžiu ūkininke 
į š darosi vis mažės 
Mos palieką, tos, j 

TDaug kas pasako, 1 
ininkai dabar pinigi 
į už javus, o už svic

ČE

Stovio Atskaita
SOCIETY FOR SAVINGS IN THE CITY OF' 

CLEVELAND
Užbaigoje Biznio Rugsėjo 25 d., 1930

TURTAS
ant Rankų ir Kituose Bankuose ........... $11.882,885.08

6,077,125.76 
47,385,297.42 
37.864,476.98 

8,470,384.60 
1,250,000.00 

132,220.61 
1,758,665.37

Pinigai
U. S. Government Bondsai ............. 
Municipal, State, Railroad ir kiti Bondsai 
Pirmo Mortgage Paskolos ant. Real Estate 
Paskolos ant Užstatų .......-........ :. 
Real Estate, Banko Budinkas ......... 
Kitokia nuosavas- Real Estate ........ ..
Sugję Nuošimčiai ir Kiti Pinigai .............

Išviso $114,821,055.82

ATSAKOMYBĖ

Perviršio Fondas ............
Nepadalinti Pelnai .......
Reservas del Taksų
Reservas del Nuošimčių .
Padėti Taupymui Pinigai
Kitos Atsakomybės .....

$7,750.000.00
601,907.37
168,010.00

1,082,169.25
10'5,207,561.08

11,408.12

Išviso $114,821,055.82

tncorpor-afetl184$

fcrgcurinjs
ii&theXittj-of Cleveland

PUBLIC. SQUARE
Dėkit Taupymus Į Taupymų Banką

Smag

Vi

staigia 
nimo kadi 
luinos. J< 
ekonomišk 
kai jau ne 
diantfires 
parodai G?

THE1
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e IS LIETUVOS »
Nelinksmas Ruduo

I Šių metų javų derliais u- 
I kininkai nusiskust negali. 
I Veik visose Lietuvos vieto- 
I se ūkininkai turi javų per- 
1 teklių.

■ Bet šitas perteklius retų 
I ūkininką tenudžiugins. Va- 
•| sąrą buvę pigus javai dabar 
I dar labiau pinga. 7—8 litai 
I už rugius, 10—12 litų už 
a kviečius jau joki pinigai. 
1 šitokios kainos kur kas ne- 
1 apmoka javų gamybos iš- 
I laidų. Praktiški ūkininkai 
j sako, kad dabartinėmis są- 
I ‘lygomis javų centneris pa- 
1 gaminti kainoja apie 20 litų, 
j Taigi parduodant už 10 litų 
1 ne tik jokio pelno negauna- 
į ma, bet dar nuostolio turi- 
| ra apie 10 litų.

Šitokios javų kainos juo 
| skaudžiau atsiliepia ukinin- 
I karas, kai jie patys, ką nors 
1 krautuvėse pirkdami, turi 
j brangiai mokėt. Ūkiui rei- 
I kalingų pirkt reikmenų kai- 
| nors nei kiek nekrinta, o 
1 be jų juk neapsieisi.

Darbininkų algų pigumo 
į taip pat nežymu ir tie ukin- 
I inkai, kurie turi samdytis 
| darbininkų, jaučia, kad u- 
I kio pajamos jų algų nepa- 
I kelia. Jei už berno algą rei- 
1 Ida atiduoti apie 50 centne- 
| rių rugių, tai aišku, kad tat 
. ukiui yra nepakeliama.

Taip pat javams pingant, 
| nepinga ir žemės mokesčiai. 
| Vienu žodžiu ūkininko paja

mos darosi vis mažesnės, o 
išfeidos palieką, tos, paęios.
Daug kas pasako, kad!?ii- 

kininkai dabar pinigus ima 
I ne už javus, o už sviestą, už

bekonus. Teisybė, šitos u- 
kio šakos jau yra aukštai 
pakilusios, daug ūkininkų 
jos vaduoja iš bėdos, bet 
toli gražu jos nėra apėmu- 
sios ūkininkų daugumos. Į 
Daug ūkininkų vis dar nori 
pinigo pasidaryti iš javų.

Pažymėdami šitą ūkinin
kams nemalonu reiškinį, 
mes nenorime pasakyti, kad 
jie turi pulti j desperaciją. 
Šie metai tik įsakmiau pa
rodo, kad vien iš javų gy
venti jau beveik negalima. 
Reikia plėsti kitos žemės u- 
kio šakos, kurios yra pel
ningesnės. Žiūrėdami į pil
nus pigių javų aruodus u- 
kininkai privalo pagalvoti 
apie planus kitaip sutvarky
ti savo ūkį, pabandyti kitaip 
gyventi. “L.A.”

atėmė iš sesers skustuvą.
Supiaustytai tarnaitei bu

vo netrukus parvežtas gy
dytojas ir kunigas, bet su
sikalbėti su ja negalėjo, ka
dangi nutekėjo daug krau
jo ir nukentėjusioji labai 
nusilpnėjo. Ji paguldyta li
goninėn, o šeimininkė išga
benta j bepročių ligoninę, 
kadangi manoma, kad ji pa
mišusi. “M.R.”

dėl lietų apipuvo, bulvės 
taip pat pūva, o pievos dau- 
gelyj vietų paliko dėl liūčių 
nenušienautos. Žmonės jau 
pradeda kalbėti apie badą.

Papilėje atidarytas pamin
klas Simanui Daukantui 
Sekmadieny, rugsėjo 21 

d., buvo atidarytas ir pa
šventintas paminklas gar-

lydi nedidelis būrelis, bet kapo rinksis didėles minios” 
ateis laikai, kad prie tavo ‘,M.R.”

0

»J«

9 >

Žiaurus kerštas ir pamiši
mas?

Vainutas,. Tauragės ap- 
skr. Naktį į rugsėjo 7 d. 
Lazdunėnuose viena šeimi
ninkė skustuvu supjaustė 
savo tarnaitę Vaitekaitę.

Eidama gulti, šeimininkė 
pasakė Vaitekaitei, kad ji 
eitų gulti į šeimininkės 
kambarį, kadangi ji viena 
bijo miegot. Tarnaitė nuė
jusi atsigulė gretimoje lovo
je ir, kaip tik ji užmigo, 
šeimininkė prispaudė ją ir 
pradėjo piaustyti skustuvu. 
Tuomet šeimininkė šoko įjhib Bey. 
kitą kambarį, kur gulėjo jos 
brolis, ir mėgino užpulti ir 
supiaustyti ir brolį. Šis, ta
čiau, būdamas tarnaitės rik
smo prižadintas iš miego,

Liaudininkai įteiksią memo
randumą vyriausybei.
Žydų dienraštis “Idiše 

Štime” rašo, kad valstiečių 
liaudininkų partijos centro 
komitetas rašąs memoran
dumą dėl Lietuvos ekono
minės ir politinės padėties. 
Memorandumas busiąs į- 
teiktas vyriausybei. Jame 
busią nurodyta, kad kon
kordatas su Apaštalų sostu 
esąs Lietuvai nenaudingas 
ir turįs būti peržiūrėtas. 
Taip pat esančios reikalin
gos peržiūrėti sutartys su 
Vokietija ir Sovietų Rusija; 
be to, memorandume busią 
išsitarta prieš karo stovį ir 
cenzūrą. “M.R.”

Lietuvos—-Turkijos sutartis
Šiomis dienomis Maskvoj 

pasirašyta draugingumo 
sutartis tarp Lietuvos ir 
Turkijos. Sutartį iš musų 
pusės pasirašė Lietuvos at
stovas Sovietų Rusijoj p. J. 
Baltrušaitis ir iš Turkijos 
pusės—Turkijos ambasado
rius Maskvoj Hussein Rag-

“M.R.”

Vilnijoj menkas derlius
Šiais metais Vilniaus 

krašte derlius menkesnis, 
kaip pernai, nes vasarojus

Tamsuolių Darbai
Rudamina, Seinų aps. — 

Karužų kaimas ir jo aplin- 
kė pasižymi bjauriais tam
saus jaunimo darbais. Akli 
ištvirkėliai pastodinėja ke
lius važiuojantiems automo
biliams, baugindami kelei
vius, ūkininkų kiemuose 
mausto ant dūmtraukių sta
tines, kelius užverčia nukir
stais medžiais, ir tt.

Nesenai į Karužų kaimą 
pas ūkininką Povilą Glin- 
ską buvo atvažiavęs svečias 
iš Simno valščiaus ir apsi
nakvojo. Tą naktį pas kai
mo seniūną buvo vakaruš- 
ka. Sekantį rytą Glinskas 
rado supiaustytus svečio 
pakinktus, o jo arklius pa
imtus iš tvartų ir nuvestus 
toli į laukus. Arkliams bu
vo nupjaustytos uodegos ir 
iškarpyti karčiai. Karčių ir 
uodegų ašutai suvelti į ka
muolius ir pamesti už tvo
ros. Tą laukinį darbą atli
ko vakaruškoje dalyvavę iš- 
tvirkusieji tamsuoliai. Apie 
įvykį buvo pranešta polici
jai, kuri veda kvotą. Butų 
gera, kad už tokius darbus 
ištvirkėliai butui skaudžiai 
baudžiami. “M.R.” I
•>»>*F^*^*^*^**F^*I~**^F4**W**F*I*^*’F^~F*F*F,T-C' I 

f Tel- CHerry 2370
? P. J. KERŠIS |l
T baigęs Teisių Mokyklą Cumber- $ 
X land Universitete, darbuojas su 
? Teisių Ofisu advokato T
t Anderson & Marriott ? 
j 308 EngiriebrS* Bldg." ~ | 
X kur su visais teisių reikalais £ | 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T į 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 4* rėš teisingą patarnavimą. £

bingiausiam Lietuvos isto
rininkui— rašytojui Sima
nui Daukantui.

Iškilmėse dalyvavo atvy
kę iš Kauno p. švietimo mi- 
nisteris, prof. Biržiška, 
prof. Janulaitis, spaudos at
stovai ir kiti Simano Dau
kanto gerbėjai. Vietos vi
suomenė, neveizint blogo o- 
ro, dalyvavo labai skaitlin
gai.

Tuo budu išsipildė Sima- 
ną Daukantą laidojusio Pa
pilės klebono kun. Vaišvi
los žodžiai: “Tave kapuosna

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

Visokios Gėlės del Vestu- 
vių, Laidotuvių ir kitiems 

QrRO reikalam8 Vainikai nuo $5 
aukštyn.

S. Ambroziak Endicott 2191

MALONUMAS IR PELNAS 
turime grojant šį ste
bėtiną instrumentą, — 
jis užtikrina grojikui 
didelį populiariškumą 
ir daro gyvenimą ma
loniu. Akordionas yra 
savyje visas orkestras. 
Musų akordionai rankų 
-darbo ekspertų meka- 
nikų, iš geriausios me- 
degos. Musų kainos ,y7 
ra pačios žemiausios.; 
Pirkėjui pamokos dy
kai. Reikaalukft kata- 
logo D^įANAf. y 

RUATTA SERcNtLLI & CO. ' 
1014 Blue Island Ave. 
Dept. 59 Chicago, Ill.

A. S. BARTKUSJ
ienintelis

F o
Clevelande Lietuvis Artistas

tografas
Geriausia dovana 

draugui ar draugei 
Jusi] Fotografija. Šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

JUSI] 
bus

I į
T

1197 E. 79th St. Cleveland t
• „ ♦ “Studija su dviem parodos langais *

— Telefonas Randolph 3585 —

ĮĮiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii;

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

6407 SUPERIOR A V. prie E. 65 St.

Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro , 

Parduodam laikrodžius, laikrodė
lius, deimantus, taipgi taisom viso-Ū, £, ims, cieimanrus, 

I | kius laikrodėlius.

ENdicott 4638
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimn

I ADOLPH C. JAKUBS I 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas
H Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — H

1 Telefonas EN dicott 1763
g 6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio ||

Smagus Ugniavietes Patogumas 
Visai Be Jokio Vargo

^AZINIS Radiantfire turi dvigubą patogumą ir 
staigaus užsidegimo kada j oreikia, ir užgesi

nimo kada tikati nereikia jo malonios, sveikos ši
lumos. Jokio vargo nėra naudojantis jo maloniu, 
ekonomišku patogumu—ir jo nereikia valyti po 
kai jau nereikia naudoti tūlą laiką. Gaziniai Ra
diantfires yra daugelio stilių ir kainų. Išstatyti 
parodai Gas Office.

THE EAST OHIO GAS CO.
East 6th ir Rockwell

Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

biznieriai 
kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Brito (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNULIS

929 Society for Savings Building 
MAin 2542

V. ST AU PAS
6704 Superior Ave. FL. 6791R

J. J. LAZICKAS 
6407 Superior ave. ENd. 4635

Barbers Printers-Publishers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

Bulding Contractors

“DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486 

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. ENd. 4932

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Bakers

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangfers
VINCAS DEBESIS

6014 Superior Ave. Hen. 0732ST. CLĄIR BAKERY
7011 Superior Ave. HEn. 6289 Real Estate-Insurance

Confectioners P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave.
BOLES. ANDERSON

1264 E." 71-Street -

J. BARDZILAUSKAS 
6412 White Ave.

. JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave.

VINCAS EIDUKAITIS
6301 Superior Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906 T ailors

Groceries-Meats
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

KAZ; OBELIENIS
•1404 E.. 66th. St. HEn. 6716

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

J. MISEVIČIUS 
1457 East 71st St.

B. GUDŽIŪNAS 
6901 Superior ave. ENd. 9720 

JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street

BEN VELIČKA 
8101 .Pulaski Ave.

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. ClairAve.

JONAS ČIŽAŲSKAS
Muzikas-----1247 East 67th St.

Visi kiti nariai
Kun. V. G. Vilkųtaitis

J. Venslovas

Druggists
C. PAKELTIS

8121 Sowinski Avenue

Dr. C. W. Smedley, Specialistas

SERGANTI ŽMONĖS |
KVIEČIAMI UŽEITL PAS DIU'SMEDLEY^O OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVĖS. T
- Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 pietų 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 masina 
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- 
silėiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1. t 
t

pūsles bebos
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai ,200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje šų "New arid Improved

atfN AND

HAARLEM OIL

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te- “Gold Medal” 
imkite kitokių.

Way

TRAVEL' VIA LAKE ERIE
to Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

LET THE C & B LINE be your host for a delightful, refreshing night’s trip 
between Cleveland and Buffalo or to Port Stanley, Can. Every comfort of a 

modern hotel awaits you. Autos carried -
CLEVELAND—BUFFALO DIVISION

Steamers each way, every night, leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:50 a. m. 
(E. S. T.) April 15th to November 15th.

Fare $5.00 One Way; $8.50 Round Trip. 
Auto Rate $6.50 and up.

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
PortStanley6:00 a.m. Returning, leaves there 
4:^0 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
June 20th to September 6th.
Fare $3.00 One Way; $5.00 Round Trip. 

Auto Rate $4.50 and up.
Write forfree folder and Auto Map. 
for details on C&B Line Triangle, Circle I? 
and Alt Expense Tours, also 1930 Cruise W 

de Luxe to Chicago. J] 
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
E. 9th Street Pier. 
Cleveland, Ohio

MVEĄDAy^THĖ
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DALYVAUKIT VYTAUTO DIDŽIOJO 500 M.
MIRTIES SUKAKTUVIŲ POK1LYJE Iš Collinwood

I GEORQE WHITE
Kandidatas ant Ohio

Gubernatoriaus
Demokratų partijos kandidatas 

ant Ohio valstijos gubernatoriaus 
yra George White iš Marieta, Ohio. 
Kuomet balsavimuose Lapkričio- 4

. .New York Centrai dirbtuvė 
pranešė 1,300 savo darbininkų 
gryžti į darbą Lapkričio 5 d.

SLA. 362 kp. pokilis pereitą 
sekmadienį gerai pavyko. Da
lyvavo gražus buris žmonių, 
nors šaltis daug pakenkė. At
silankiusiems tariame ačiū už 
pribuvimą . ir atsiprašome jei 
del šalčio kas nebuvo tinkamai 
padaryta.

Prie progos pranešame kad 
ši kuopa Lapkričio mėnesį ren
gia dar vieną šurum-bUrum — 
paklauskit savo draugų kur bus 
ir kada bus. Kp. Koresp.

d. prieisit prie pasirinkimo kandida
to ant gubernatoriaus, padėkit savo 
kryžiuką prie vardo

GEORGE WHITE.
Rinkimas gubernatoriaus ir pasta

tymas į jo vietą žmogaus yra daug 
svarbiau negu paties valstybės pre
zidento, nes mes gyvename savival- 
dingoj valstijoj, kuriai mokam mo
kesnius ir kurios valdininkai gali la
bai apsunkinti musų gyvenimą per
daug aikvodami iš musų surinktus 
pinigus ir savo vietą panaudoti sa
vo tikslams. Valstijos valdžia pa
liečia gyventojus tiesioginu budu.

Balsuokit už George White, De
mokratų partijds narį.

Tautų Teatrą Atidarys 
su Opera “Mikado’'

Kviečiame visus kas tik yra Lietuvis dalyvauti šioje dide
lėje musų Tautos iškilmėje — paminėjimui Lietuvių didvyrio 
Vytauto 590 metų mirties sukaktuvių. ŠĮ sekmadienb, Spalių 
26 d., nuo 6:30 vai. vakare, bažnytinėje salėje Įvyksta Cleve- 
lando Lietuvių' bendrai suruošta vakarienė, po globa Lietuvių 
Kultūros Darželio Sąjungos. Tikietąs į vakarienę suaugusiems 
$1.00, vaikams 50c. Tikietus privalot Įsigyti iškalno — gauna
mi ‘‘Dirvoje”, “C. L. žiniose”, pas P. Muliolį ir tt. Dalyvauki! 
visi, nes tai atmntina Tautos šventg.

Politiški mitingai. Artinan- Cleveland©
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dančių žvaigždžių. Aš kar-1 
tais noriu kad daugiau iš-' 
manyčiau apie astronomiją.

Kaslink žemės išvaizdos, 
i tai retai galima matyt juod
žemi. Žemė yra šviesios 
spalvos ir daugiausia visos 
daržovių auginimo žemes 
yra rausvos spalvos. Auga
lai nėra tokie gražus kaip 
šiaurėj ekvatoriaus. Visi 
medžiai labai prasti, apie 
15 iki 30 pėdų aukščio ir vi
si labai kreivi kaip lieme
nys taip ir šakos. Nesima
to tamsiai žalių medžių ko
kie auga pas jus.

Jeigu sugryšiu Į S. Val
stijas iš čionai, tai man bus 
labai malonu praleisti kelias 
dienas su jumis. Man be
veik persunkti viską išaiš
kint ką čia matau ir veikiu, 
per laišką. Jeigu bučiau 
daugiau apsistojęs ant vie
tos galėčiau tankiau ir plaį 
čiau aprašyti. Bet man viš 
reikia važinėti ir niekad ne- 
pabunu ant vietos užtekti-: 
nai ilgai prisėsti ir parašyti

Judge Joseph F. Sawicki
KANDIDATAS Į TEISĖJUS 

COMMON PLEAS COURT

Karolio Sarpaliaus Laiš
kas iš Australijos 

(Pabaiga iš pereito num.) 
Man kaipo pašaliniam la

bai žingeidu prisiklausinėti 
kaip Australiečiai ginčijasi 
apie savo šalies reikalus. Jie 
yra apkrauti sunkiais tak
sais, taigi nėra abejonės 
kad jie gyvena už ribų sa
vo išgalių.

Pas jus dabar ruduo, o 
pas mus prasideda vasara. 
Išrodo keista turėt toki šil
tą orą Rugsėjo mėnesi, o 
dar šilčiau darosi. Žmonės' 
dabar pradeda eiti maudy
tis — o jus turit liautis po 
maudynes ,važinėįę.

Tiesa kad Australija be
veik taip toli į pietus nuo 
viduržemio juostos kaip S.

6820 Super!

Plačiai visiems žinomas teisėjas, 
Judge Joseph F. Sawicki, šiais rin
kimais, Lapkričio 4 d., kandidatuoja 
į aukštesnę vietą Common Pleas 
Court, po ilgų metų tarnavimo vi
suomenei kaipo teisėjas įvairiuose 
■teismuose" Clevelande.

Judge Sawicki’ ,yra pa.išžyrnėjęs 
kaipo teisėjas su, gera širdžia, ^su
prantantis žmonių jausmus ir užjau
čiantis jų padėjimą, o ne tokis’ ku-. 
ris vienus baudžia žiauriai del to 
kad neturi draugų, o draugus arba 
draugų rekomenduotus užtaria.

Svarbų kad teisme butų teisėjų 
ateivių kilmės, ne vienų tik “tikrų”. 
Amerikonų, kurie svetimšalius lai
ko už nieką.

Lietuviai balsuotojai daugelis pa
žysta Judge Sawicki ir jį parems 

I sekančiam terminui padėdami kry
žiuką ties jo vardu laike balsavimų 
Lapkričio 4 d.

Clevelando Tautų Teatras, rengia
mas po globa Plain Dealer pradės 
savo sezoną Su - Lapkričio 2 d., vieti
nei Civic Opera Guild perstatant 
“The Mikado”, lengvą operą paga
mintą Gilbert ir Sullivan.

Taigi pirmu kartu tarp svetimų 
tautų ineina ir Apierikonai su savo 
mėgėjų darbų. Pirmas jų persta
tymas atsibus miesto auditorijos 
Muzikalėj salėj.

Po to seks eilė 21 kitų tautų va
karų ištisą žiemą.

Jau nustatyti vakarai ir parinkti 
veikalai yra, šalip Amerikonų, se
kanti: Vokiečių Lapk. 9, Žydų Lapk. 
16; Slovėnų Lapk. 30; Škotų Gruo
džio 6; Graikų Sausio 18; Čekų Sau
sio 25; Slovakų Vas. 8; Negrų Vas. 
15; Airių Vas. 22; Syrijonų Kovo 8; 
Švedų Kovo 22.

Lapkr. 23 d. bus tarptautinis va
karas miesto auditorijoj.

Nenustatyta .tikrai dar Lie tu viii 
diena ir tūlų totu tautų.

Miller vėl, Prašo Para
mos i County Prose

cutor Vietą
Du metai atgal Cuyahoga apskri

ties gyventojai nepakęsdami politiš
kos tvarkos prosckutoriaus ofise pa
siryžo apvalyti — ir išrinko ton vie
ton gerą, pasitikimą žmogų — Ray 
T. Miller.

Beveik per du metu'savo' pareigas 
eidamas, Mr. Miller toje svarbioje 
vietoje tarnavo kuoatsakanciausia ir 
kuotįkriausia pagal piliečių reikala
vimo.

J is pasirėdė' he tik teisingas vi
suose savo darbuose, bet žmogus su 
spėka ir gabumais tam darbui.

Dabar jis vėl kandidatuoja į tą 
pačią vietą ir prašo Lietuvių parem
ti. Jis nėra politikierius, bet 
veikėjas. .Jis atkakliai dirbo perse
kiodamas kriminalistus ir jo darbų 
vaisiai kalba už jį, Jis tikrai užsi
tarnauja Cuyahoga apskrities pilie
čių paramos.

iiiiBiSiiiiiiiįiiiliK
Išrinki!

Gerus Teisėjus
COURT OF APPEALS 
Terminas baigiasi 1935 m.

x I CARL V. WEYGANDT 
COURT OF APPEALS 
Terminas baigiasi 1937 m.

CĮ WILLIS yiCKĖRY~~
COURT OF COMMON PLEAS

Terminas baigiasi 1936 m.
Vj GEORGĖ P. BAER
x | JOHN P. DEMPSEY
x | SAMUEL E. KRAMER 
x j P, L. A. LIEGHLEY 
x | ALVIN J. PEARSON 
x j LEE E. SKEEL 
x Į VIRGIL J. TERRELL 
COURT OF COMMON PLEAS 

Terminas baigiasi 1937. m.
x Į HARRISON W. EWING~

COURT OF INSOLVENCY
x | HARRY L. EASTMAN 

šie Teisėjai Užsitarnauja 
Išrinkimo ant savo Puikiu

Rekordų.

“Katriutės Gintarai” pavy
ko. Spalių 18 d. Lietuvių salėj 
buvo suvaidinta “Katriutės 
Gintarai”, pastangomis M. M. 
N. Pag. choro. Veikalas labai 
gražus ir suvaidinta gerai. Iš 
visko buvo galima spręsti kad 
lošėjai mokinosi nemažai, nes 
savo roles žinojo taip kad ne
reikėjo jiems nei suplioriaus.

Adelė ir Petras Belskiai (se
suo ir brolis) vaidino Katriutės 
ir Jono roles. Jų jaunystės 
grožė ir meilumas tiesiog žavė
jo žiūrėtojus. Tofilė Babars- 
kaitė Čigonės rolę atliko taip 
kad net žmones pravirkdė. Ši 
mergelė tikrai turi scenos ga
bumus. France čiučiulkaitė 
Barbutės rolėje labai gerai pa
sižymėjo. Jonas ir 'Rožė Derai. 
Jokubauskas ir Greičiūtė lošė 
kaimiečių roles.' Petrauskienę, 
B. Derus ir Rakauskaitė turė
jo dvarponių roles. Pažymėti
na tas kad veikėjai nors didu
moje susidėjo iš čia augusio 
jaunimo, bet vaidino labai at
sakančiai. žodžiu, lošimas pu
blikai patiko.

Po lošimo, scenoje buvo kla
siškas šokis, “Peteliškės”, šo
ko Elena šležiutė, A. Vasiliaus
kaitė ir Jieva Deriutė.

Buvo atsilankęs ir trumpai 
'kalbėjo‘teisėjas Ęąwicki. Pub- 
Į likos buvo pilna salė.

Pageidaujama kad daugiau 
tokių gražių parengimų paga
mintų Collinwoodo Lietuvių 
jaunimas.

Valstijos i šiaurę nuo jos. 
Bet čia patėmiju skirtumą 
visame. Augalai čionai yra 
kitokie negu pas jus. Dar

ką aš norėčiau.
Su geriausiais linkėji

mais jums ir mano drau
gams Clevelandiečiams, lie-

DAI
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VISO ŽUVĮ 
ND 

I Pereitą sai 
je ištikusioj 

| eksplozijoj 
251 darbįnin 
vonų jau sui 
kima rasti d

Kitai baisi 
bach kasyki 
Spalių 25 d. 
si eksploziją, 
apie 100 da 
antra kasyki 
nos savaitės

Žuvusių dt 
Vokiečių ir ' 
tas kitų taut]

kuosi
Karolis Sarpalius.

žovės turi kitokį skonį. Au
stralijoj nematyt aukštų 
medžių, nieko daugiau kaip 
krūmai tyruose. Iš Sydney 
j Brisbane skridau orlaiviu, 
todėl gavau gerą progą ma
tyt visą gamtą. Per plotų 
plotus vargu galima matyt

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių ” pavienis, su visais 

įrengimais, naujas; lotas 50x257, 
Parsiduos pigiai. Kreipkitės greitu 
laiku. (43)

18920 ABBY.AVE. CITY

kapitalistas. Sa- 
gar- 

šalies advokatų,
tis miesto, valstijos ir kongie- muel Mather ir vienas i, 
so rinkimams, juda ir Lietuviai šiaušių 
Amerikos piliečiai. Ir butų la-Į buvęs karo sekretorius' Wilso- 
bai negražu jeigu nejudėtų, nešino kabinete, drauge su kitais 
kas. iš to kad esi pilietis o ne- žymiais žmonėmis lankėsi mies

to manadžerio Morgano ofise' 
apkalbėjimui planų kaip, pagel
bėt bedarbiams kad užeinant 
žiemai nereikėtų badauti ir šal
tį kęsti.

Miesto valdyba savu keliu 
Trečiadienio vakare Lietuvių1 rūpinasi_ patiekti Įvairių darbų 

salėje buvo prakalbos sureng- nors dalinai, kad bedarbiai ga- 
tos -Demokratų partijos. Lan-|lėtų užsidirbti, 
kėši daug Lietuvių paklausyti 
kandidatų pareiškimų ir kodėl i 
reikia balsuoti už tuos, o ne ki-1 
tus.

Kitą ketvirtadienį, Spalių 301 gintariniu dalykų, todėl mote- 
d., Lietuvių salėje įvyksta pra- Į rglės ir vyrai atsilankykit, pa
kalbęs rengiamos Lietuvių-. A- sirinkit sau tinkamų gražme- 
mėrikos Piliečių Klubo, kuriose nu. Kainos nebrangios, bet la
bus pakviesti žymus kandida- bai graži atmintis 'iš Lietuvos, 
tai. I Moterims yra gražių auskarų,

Crusaders (Kryžeiviai), or- špilkų, karolių, vyrams gi spil- 
ganizacija susidedanti iš rim- kų į kaklaraikščius. 
tų aukštų amonių, šiose dieno-1 
se Clevelande sukėlė apie $200,-1 
000 pinigų varymui propagan-1 
dos už pakeitimą prohibicijos 
įstatymo. Pine šios organiza-.............
cijos prisidėjo daugybė- tokių į inzJ.nle.n_ ? 
kurie pirmiau \ rėmė i 
ją, manydami kad Įvedus drau
dimą platinti alkoholinius gė
rimus visi žmonės pasidarys 
blaivus ir dori. Priešingai, iš 
to išėjo dar didesnis blogas.

Pamatę savo klaidą, tie vei
kėjai stojo į eiles kovotojų už 
prohibicijos panaikinimą, 
ilgai trukus prasidės vajai 
to įstatymo atmetimą.

siru-pini savo valdžios reikalais. 
. .Nereikia palikt kitiems iš
rinkt mums viršininkus, rinki
me juos patys, dalyvaukim po
litikoje, atkreipkim visų atidą 
į save.

šios

Dar daugiau gintaro. , šiose 
dienose “Dirvos” krautuvė ga
vo iš Lietuvos daugiau naujų

kokį nors žmogų apsigyve- . 
riusį. Nuo vieno tų miestų ji 
iki kito yra 510 mylių, bet i 
per tą vi tą toli nemačiau jo- i 
kio miestelio su daugiau i 
kaip keliais šimtais žmonių. į 

Vienas dalykas ką aš pa- ; 
tėmijau apie žemę ir dangų i 
pietinėje pusėj ekvatoriaus, i 
Ypatingai apie dangų. Mė- i 
nulis ir žvaigždės išrodo i 
arčiau žemės, daug aiškes- i 
nes, ir labai žiba. Kartais j | 
naktimis dangus yrą nepa-1 i 
prastai puikus su savo -nė-ljj 
ąuskaitoma daugybe, spin-j ji

ĮGALIOJIMAI
į reikalingi Lietuvoje pirki

mui, pardavimui, .valdymui 
žemių ir ’ kitokio turto.

K. S. Karpavičius-
i .Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
; Rašykit laiškais arba atsi

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
682.0 Superior Ąve. 

.Cleveland, Ohio. . i
i

Sąryšyje su rengimu 
voti Clevelande naujo

buda- 
pašto

Vieša padėka. M. M. N. Pa
galbos bažnytinis choras reiš
kia širdingą padėkos žodį asme-

I . DIDELIS. IŠPARDAVIMAS . I

| budinko, čia lankosi federalis1 nims už stambias pinigines au- 
iš Washington© ir ’ 

nrohibici- i apžiūrinėja tinkamiausią tam
- I budinkui vietą.

Ne- 
už

ren-
Hal-

SLA. Jaunimo 339 kp. 
gia gražų kaukių balių 
lowe’en vakare, Spalių' 31 d., 
Lietuvių salėje; Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus dovanos už 
Įvairiausius pasirengimus. Ti- 
kietai į salę bus 50c. vyrams, 
35c. moterims.

Vytauto Vakarienės rengimo 
šeimininkės prašo visas pagel- 
bininkes, kurios sutiko prisidė
ti darbu, sueiti laiku į salę. Iš
kalno sūsižinokit su p. Šukiene 
apie savo užduotis.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Cleveland© susimušė du trauki
niai, užmušta trys darbininkai 
ir keli sužeista.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškąu Antano Skučo, paeina 

iš Garliavos par., Pajiesio k. Ga
vau iš Lietuvos nuo jo giminių pra
šymą suteikti antrašą arba kad pats 
atsišauktų tenai. Girdėjau gyvena 
Clevelande.

Taipgi pajieškau Jono Kučinsko, 
iš Sodiškių k., Kalvarijos par., gy
veno Bostone, New Yorke, dabar ne
žinau kur.

MARĖ TULAUSKIENĖ
1195 E. 71 Street Cleveland, O.

PAJIEŠKOJIMAS
Aš Motiejus Laučiųnas pajieškau 

savo brolio Stasio Laųčiuno, iš Lie
tuvos paeina Trakų ap., Žaslių par., 
Slabados k. Pirmiau ilgai gyveno 
Clevelande, turėjo savo namą, pas
kui išvažiavo į Oklahoma. Girdė
jau vėl buvęs Clevelande. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašomi at
siliepti'"Šiuo antrašu:

r. M, LAUČIUNAS
359 t’uller st. Akron, Ohio

Clevelando Lietuvių Vaizbos 
Butas -savo susirinkime nutarė 
prisidėti prie šv. Jurgio para
pijos bazaro. Vardu Vaizbos 
Buto įrengti vieną bendrą bu
delę su visų biznierių vardais 
ir su jų išstatytomis prekėmis.

Bazaras bus už mėnesio lai
ko, prasidės Lapkričio 23 d. ir 
tęsis ištisą savaitę. Tai butų, 
gera proga Lietuviams biznie
riams pasigarsinti save.

Tuo reikalu reikia susinešti 
su Liet. Vaizbos' Buto valdyba.

Iš priežasties naminio karo 
Brazilijoje, Clevelando amuni
cijos dirbtuvės gavo užsaky
mus karo reikmenų. Pavelyta 
parduoti valdžiai, ne revoliuci- 
jonieriams.

Sugryžo. “Dirvos” redakto
rius Karpavičius gryžo iš New 
Yprko pirmadienį po pietų, at
likęs visus bizniškus 'reikalus 
ir palydėjęs artistą Babravičių 
su žmona ’ ir šešis Clevelandie- 
čius į Lietuvą. Laivas “Frede- 
rik VIII’, Skandinavų Ameri
kos linijos, išplaukė šeštadienio 
rytą, Spalių 18 d. Oras buvo 
gražus, New Yorke atšalo tik 
pirmadienį.

Liet. Laivakorčių Agentų su
važiavime nutarta rengti kitą 
vasarą deisėtkas ekskursijų į 
Lietuvą visiems bendrai. Vie
na iš tų ekskursijų bus “Dir- 

' vos”, taipgi rodos bus sureng
ta ekskursija išvien tų laikraš
čių kurie turi laivakorčių agen- 

■ turas. Tai bus kas naujo.

Šį rudenį piliečių galinčių 
balsuoti užsiregistravo 312,228.

Komp. A. Vanagaitis 
“Dirvoje” keletą naujų 
solistams ir kvartetams, 
reikalinga galit gauti.

kas “Katriutės Gintarai” lošė
jų vakarienei, būtent pp. Čiu- 
čiulkams, p. Kančienei, p. Pet
rauskienei, p. Vasiliauskienei. 
Taipgi širdingai dėkojame A. 
J. Naunčikui už patarnavimą 
veltlui su “spot lights’’.

Ačiū šeimininkėms pp. Ba- 
barskienei, Šležienei, Gegužie- 
nei ir Katkauskienei, ir toms 
kurios darbavosi pardavime t!- 
kietų iškalno. Bendrai, ačiū vi
siems ir visoms kas tik kuo pri
sidėjo su darbu musų neturtin
gos parapijos naudai.

Rengėjai.

Hallowe’en šokis. Naujos pa
rapijos bažnytinis choras ren
gia gražu šokį ketvirtadienio 
vak., Spalių (Oct.) 30 d., baž
nytinėj salėj, 18022 Neff rd. 
Vakaras bus įvairus, dalvviai 
■bus pavaišinami šalip šokių.

“Dirva” ir Collinwoor’ieciai- 
Collinwoodo naujos parapijos ir 
abelnai veiklesni Lietuviai ta
ria širdingą ačiū “Dirvai” už 
atjautimą musų darbams duo
dant vietos “Dirvos” skiltyse 
pasigarsinti su vakarais ir pei
kimu.

Common Pleas

Rep.

Court

telpa var-

paliko 
gaidų
Kam

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

Šiame puslapyje greta 
dai kandidatų ir į kokius teismus 
kurie kandidatuoja. Jie yra nomi
nuoti ir užgirti keleto viešų organi
zacijų ir kitų įstaigų. Jie yra pri
pažinti ątsakančiausiais kandidatais, 
kurie įstatymų ir teismo įstaigų ne
maišo su politika.

Advokatų draugija juos rekomen
duoja, bet balsuotojai 'išrinks. Drau
gija prašo balsuoti už juos.

Advokatų Draugija rinkdama kan
didatus daro rinkimus protingai, to
dėl jų nuskirtieji yra visi atsakanti.

Balsuokit už juos Lapkričio 4 d.

6,606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

ANT RENDOS
Kambaris, pilnai įrengtas (fur

nished). Vienam arba dviem vy
ram. Kreipkitės

14404 WESTROPP AVĖ. 
Collinwood.

E 1.50 Vyri] Union Siutai nupiginti iki ..................... $1.00 E
? 25c Vyrų Storos Vilnonės Kojinės 3 poros už......50c 2

75c Moteriškos šilko. Vilnos ir Rayon kojinės pora 50c E 
įj 20c. Vatines Challies yardas .................... 20c =
E PAS MUS YRA LIETUVĖ, PATARNAUTOJA = 
s • Galit susikalbėti Lietuviškai. =
| GEORGE L. SCHLATHER |
E 6616 Wade Park Ave. Ę
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Balsuokit ųž Ę
JUDGE |

Jos. F. Sawicki Į
teisėju Į

Common Pleas Court Ę
Atsilyginkit už; jo 17 metų Ę

Tarnavimą Visuomenei E
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PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo tėvą Vincą Andriulį. 

Iš Lietuvos paeina Kitavįškių mies
telio, Trakų apsk., žiežmąrių v. Jau 
25 mėtai Amerikoj. Gyveno Bosto
ne, išvažiavo New Yorkan, dabar 
buk esąs Milwaukee, Wis. Prašau 
paties atsišaukti arba žinančių pra
nešti dukterei:

Veronika Andriunas
448 Celtic st. Akron, Ohio

PAJIEŠKOJIMAS
Barbora Kontrimaite jieškau savo 

pusbrolį Praną Letuką, paeina Rie
tavo parap., Raseinių ap., Lozorių 
k. Gyveno Worcester, Mass., da
bar nežinau kur. Prašau atsiliepti. 
Barb. Kontrimaitė-Prospaliauskienė 

755 Euclid Ave. Akron, Ohio

8 Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

H Lietuvis Dantistas 
| 1304 E. 68th St.
g Kampas Superior Avenue 
y (Virš Lietuvių Banko) 
S TELEF. HENDERSON 8068

Užgirti pėr: 
The Cleveland Baar Association 

Cleveland Plain Dealer 
Cleveland Press 
Citizens League

NUSINEŠKIT ŠITĄ IŠSI- 
KIRPĘ Į BALSAVIMŲ 

BUDELĘ.

i Cleveland i Bar Association 
JUDICIAL, CAMPAIGN COMM.

A. V. Cannon, Chairman 
Perry A. Frey, Manager.

MOTORAMS ALIEJUS 
Garantuotas motorinis aliejus— 
'5 gal. .kenas $2.50. 1 kvorta 15c., 

2. kvortos 25c. (27)
Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare.

HEUER and IREY 
4415 Pajne avė Hend. 3576

Balsuokit vėl užRAY T. MILLER
. PROSECUTOR

Jis išpildė savo prižadą žmonėms — jis išva
lė iš City Hali visokius grafterius.

Užgirtas per:
Cleveland Bar Association Cleveland Press

Cleveland Plain Dealer Citizens League
ir daugelio kitų viešų organizacijų.

K.E.YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.25 up 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 60c up 
Siutai išprosyt 50c
Kelinės išprosyt įįf 25c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

naują Siutą arba Overkotą — 
kainos žemos — nuo $35 aukš
tyn. Niekur kitus negausit to
kio puikaus darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

| Namų telefonas Fenn. 1099M

MęAlester, 
lių 27 d- ani 
tiko sprogin 
vo žemėje i 

I gelbėtojai įsi 
bininkų lavoi 
kad bus žuvį 
dar neranda.

Harrisburg
• | ra kasykla p 

| paimta atgal 
I darbininkų.

Liepos 31 d.

Stiklo gamj
Rugsėjo mene 
šlifuoto stikl< 
7,979,223 keri 
dos. Rugpjuči 
pagamintą 5,f 
pėdos.

Viso šymet
I te šlifuoto i 
1 minta 85,196,07 
j nes pėdos.

Martins Fen;
J toli čia ųžgriur 
j užmušė du dar 
| risiu darbinian 
| tunelis užgriuv 
j galų kada trau 
j žiavo po tuneliu.

Pranašaują gi 
|a by pagerėjimą.

Parrel, United £ 
Corp, prezidentą 

. esu biznio tyrinę' 
1 persitikrinęs kad 
I dienų geležies ir 

dustrija galima 
tik visiems tos 
Mėjams reikia

Vienna, Austri 
tymos merginos 
tikus sprogimui 
dirbtuvėje Pressi 
koslovakijoj..


