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IR DARBININKŲ ŽINIOS

VISO ŽUVO 251 DARBI
NINKAS

Pereitą savaitę Vokietijo
je išlikusioj angliakasyklos 
eksplozijoj viso užmušta 
251 darbįninkas. Tiek 
vonų jau surasta ir dar 
kirna rasti daugiau.

la- 
ti-

KOMUNISTAI CHINI-Į 

JOJ ATLIEKA KRU
VINUS DARBUS

Šanghai. — Chinai komu
nistai, paremiami ir vado
vaujami Rusijos komunistų 
iri jų agentų, papildo žiau
riausius gyvuliškus darbus 
užpuldami in užimdami ne
kurtas sritis.

Pereitą savaitę, užimant 
miestą Kiang jie išžudė j 
60,000 žmonių. Per miestą 
tekanti upė buvo vienas 
kraujas nuo sumestų į upę 
žmonių lavonų.

Suėmė daug misijonierių 
ir kunigų, už kurių gyvas
tis reikalauja $10,000,000

DEMOKRATAI UŽ VI
SUOTINĄ BALSAVI
MĄ PROHIBICIJAI Rašo A. Argus. — Pasakyk kad aš Stri

kas.
Žydas to gerai nesuprato 

ir nubudęs atsakė:
— Gera čia štuka! Penki 

šimtai litų. Tamistai štu
ka. Man tai dideli pinigai.

Stukas su pinigais pas
prukęs. Bet netrukus jis 
vėl atsirado Šančiuose. Ei
na sau drąsiai didžiąją Šan
čių gatve ir sutinka pažys
tamą Žydą. Tas jį pažino 
ir pradėjo šaukti, bet plė- 

Išikas paspruko. Po to Stu-

Washintgon. — Demok
ratų partijos pirmininkas 
Raskob savo viešame parei
škime kaslink būdų kuriais 
jų partija galėtų patekti į 
valdžią, siūlo septynis daly
kus įkūnyti. Tarp tų sep
tynių vienas yra: duoti pi
liečiams teisę išsireikšti ar 
jie nori prohibicijos ar jos 
panaikinimo. Jeigu žmo
nėms užginta teisė pareikš
ti savo įsitikinimus, tai mu
sų Valdžios forma turi pra
nykti, sako Raskob.

Lapkričio 4 d. įvyksta 
Kongreso atstovų rinkimai 
visose valstijose. Piliečiai 
privalo balsuoti už tokius 
kandidatus kurie. priešingi 
prohibicijai — tada bus ga
lima prieiti prie išsprendi
mo prohibicijos klausimo 
tikrai ir teisingai.

Iš
Plėšikus S tu kas Nusišovė.
Magdenburgo Pilis.

Kauno Padangės.

Kaunas. — šymet Lietu
voje ruduo ankstyvas. Jau 
Spalių mėn. pradžioje Kau
ne temperatūra buvo že
miau nuliaus. Jau visur 
jaučiami rudens pėdsakai.

Jei vasarą matydavome 
Kauniečius linksmus, visur 
tik balti rubai tebuvo ma
tyti, tai dabar atvirkščiai: I kas buvo Aleksote. Čia nu- 
vįsi ( susitraukę, užsivilkę gj0 j siuvyklą, paėmė tris

r™*™ kostiumus ir išdūmė. Iš jo,

VOKIEČIAI REIKALAU
JA APMAŽINIMO KA

RO NAŠTOS
Visos Vokietijos parti

jos reikalauja kad valdžia 
dėtų pastangas gauti per
žiūrėjimą Young Plano, ku
riuo nustatyta Vokietijai 
karo nuostolių atlyginimas

shington Lute atsistatydi- (kitoms valstybėms, o Vokie- atlyginimo, kitaip jie bus

GEN. VARGAS LIKO 
VYRIAUSYBĖS 

GALVA
Rio de Janeiro. — Spalių 

24 d. išversta Brazilijos vi
suotinu balsavimu išrinkta 
valdžia, prezidentas Wa

no. Trijų savaičių bėgiu 
Brazilijos revoliucijonieriai 
kurie patys norėjo valdžios 
savo tikslo atsiekė ir pada
rė tai kas padaryta šią va
sarą ir rudenį keliose kito
se Pietų Amerikos respub
likose.

Perversmą įvykdė į su
kilėlių pusę perėjo sostinės 
kareiviai ir jūreiviai, kurie 
iki tolei laikė valdžios pusę.

Perversmas atsiekta su 
mažu kraujo praliejimu, 
nors tikėtasi ilgo karo. I

Laikiną valdžią sudaryti 
pasiėmė generolas Getulio 
Vargas, revoliucijonierius, 
kurs pralaimėjo rinkimus, 
bet vistiek nenustojo noro 
būti prezidentu.

Senoji valdžia buvo davus 
Amerikoje užsakymus karo 

Harrisburg, III. — Oga-! reikmenų, ir Amerikos vai
rą kasykla pradėjo dirbti, Idžia uždraudė gabenti amu- 
paimta atgal į darbą 450 naciją sukilėliams. Kadangi 
darbininkų.
Liepos 31 d.

Stiklo
Rugsėjo 
šlifuoto 
7,979,223

Kitai baisi nelaimė. May
bach kasykloj, Vokietijoj, 
Spalių 25 d. įvyko kita bai
si eksplozija, kurioje žuvo 
apie 100 darbininkų. Tai 
antra kasyklos nelaimė vie
nos savaitės bėgiu.

Žuvusių daugiausia buvo 
Vokiečių ir Lenkų ir kele
tas kitų tautų.

McAlester, Okla. — Spa
lių 27 d- angliakasykloj iš
tiko sprogimas, ir užgriu
vo žemėje 30 darbininkų; 
gelbėtojai išėmė kelių dar
bininkų lavonus ir manoma 
kad bus žuvę ir kiti, kurių 
dar neranda.

Nedirbo nuo ■ sukilėliai ^ip staiga laimė
jo, Amerikos 'valdžia pasi
juto ne kaip, nes dabar rei
kia juos pripažinti Brazili
jos valdytojais. Sukilėliai 
dabar šnairai žiuri į Suv. 
Valstijas.

Spalių 27 d. sostinėj Rio 
de Janeiro buvo kilęs maiš
tas prieš revoliucinę val
džią, 30 ypatų užmušta, su
kilimas numalšinta.

gamyba padidėjo, 
mėnesį Amerikoje 
stiklo pagaminta 
ketvirtainės pė

dos. Rugpjūčio mėn. buvo 
pagaminta 5,523,305 
pėdos.

Viso šymet per 9 
sius šlifuoto stiklo 
minta 85,196,079 ketvirtai
nės pėdos.

ketv.

mėne- 
paga-

Martins Ferry, O. — Ne
toli čia užgriuvo tunelis ir 
užmušė du darbininku bu
vusiu darbiniame vagone— 
tunelis užgriuvo iš abiejų 
galų kada traukinis pava
žiavo po tuneliu.

BRAZILIJOJ UŽMUŠTA 
27 VOKIEČIAI

Berlinas. — Gauta žinia 
kad Rio de Janeiro uoste 
laike vertimo Brazilijos val
džios iš krašto apšaudytas 
Vokiškas pasažierinis lai
vas, ant kurio užmušta 27 
ypatos, 35 sužeista.

čiai jaučia kad ta našta yra nužudyti. Komunistai žudo 
žymiai perdidelė. darbininkus už kurių gyva-

Vokietijos valdžia darutis negali gauti pinigų, bet 
neima jokių žygių, bet spė- " * ~~
jama kad su laiku tą darys.

pasilaiko gyvais svetimų sa
liu misijonierius ir nori pa
sipinigauti. I

Pranašauja geležies dar
bų pagerėjimą. James A.' 
Farrel, United States Steel 
Corp, prezidentas, sako: Aš 
esu biznio tyrinėtojas ir esu 
persitikrinęs kad bėgyje 60 
dienų geležies ir plieno in
dustrija galima atgaivinti, 
tik visiems tos industrijos 
vedėjams reikia to norėti.

Vienna, Austrija. — Sep
tynios merginos sudegė iš
tikus sprogimui amunicijos 
dirbtuvėje Pressburge, Če
koslovakijoj.

HOOVER TYLI APIE 
ALŲ

Washington. — Eina kal
bos kas Įstatymų vykdymo 
komisija žada rekomenduo
ti Kongresui leisti pardavi
nėti 4.4 nuoš. stiprumo alų. 
Prezidentas nei jo vyriau
sybė to neužginčina.

Spėjama kad po šitų rin
kimų, kuomet pasirodys pa
sekmės balsavimų Kongre
so atstovų, kur tikima pa
teks keli “slapieji” į vietas 
griežtų “sausųjų”, prisieis 
daryti permainas.

GEN. KAI ŠEK TAPO 
KRIKŠČIONIU

Šanghai.— Chinų gene
rolas Čiang Kai Šek, kuris 
seniau buvo komunistas ir 
tarnaudamas Maskvai no
rėjo įvesti Chinijoje komu
nizmą, šiose dienose apsi- 
krikštino Episkopalų krikš
tu.

Gen. Kai Šek atsimetęs 
nuo komunistų Įvedė nacio
nalistų valdžią.

Tapęs krikščioniu jis su
lauks dar didesnės paramos 
iš krikščioniškų šalių, ypač 
iš Amerikos.

UŽDARO KOMUNISTŲ 
VAIKŲ VASARVIETĘ 
Geneva, Ohio. — Per ke

lis metus čia paežeryje ko
munistai po kitų organiza
cijų vardais užlaikė mažų 
vaikų ,vasarvietę, bet val
džia tą patyrė ir pasiryžo 
uždaryti. Kitą vasarą jie 
ten neturės vietos.

Kas vasarą po apie 75 
vaikai apie 16 metų am
žiaus ten būdavo laikomi ir 
jiems kalama komunizmas.

INĖJO GALĖN LONDO
NO SUTARTIS

Washington. — Spalių 27 
d. Prezidentas Hoover iš 
Washingtono, Anglijos pre
mjeras McDonald iš Lon
dono ir Japonijos premje
ras Hamaguči iš Tokio per 
radio vienas paskui kitą 
davė pasauliui pareiškimus 
apie formalį inėjimą galėn 
Londono sutarties, padary
tos pereitą pavasarį tarp 
tų trijų valstybių, mažini
mui kariškų laivynų.

Hoover ir MacDonąld iš
sireiškė kad pasaulis labai 
nudžiugtų jeigu dar Italija 
ir Francuzija, užmiršusios 
savo skirtumus, prisidėtų 
prie šios sutarties.

Seville, Ispanija. — Išti
kus gaisrui netolimam kai
me, vienuose namuose su
degė aštuonios ypatos.

PRIGĖRĖ STAČIAS
Point Pleasant, Ohio. — 

Netoli čia upėje rasta sta
čias skenduolis, 67 m. ūki
ninkas, kuris pripažinta sa
vižudžiu. Spėjama kad jis 
nušoko nuo /tilto, 40 pėdų 
virš vandens, ir įkritus į 
vandenį stačiam kojos su
lindo į dumblą ir taip jis li
ko.

20 PRIGĖRĖ
Smyrnoj, Maž. Azijoj, iš

tikus potviniams 20 žmo
nių prigėrė.

KIEK DARBO DIENŲ 
DINGSTA DEL NE

LAIMIŲ
Y ra apskaitliuojama kad 

metų bėgiu Suv. Valstijų 
gyventojai iš priežasties 
automobilių nelaimių nu
stoja net 61,000,000 dienų 
nuo savo darbo.

Skaitlinės remiamos ant 
45,000,000 kasdien dirban
čių žmonių, kurie dirba už 
užmokestį. Abelnai imant, 
kožnam susižeidusiam au
tomobilio nelaimėje išpuola 
po 20 dienų sirgti.

Automobilių nelaimės 
ra penktadaliu didesnės 
visas kitas nelaimes.

NORIT TIKĖKIT, NENO
RIT — NETIKĖKIT

Harvardo Universiteto iš 
Bostono ekspedicija Wyo
ming valstijoje atrado že
mės sluogsniuose fosilus- 
liekanas tūkstančių mažų 
arklių, kurių kanopos turė
jo tris pirštus.. Taipgi at
rasta žymės kitų gyvių ku
rie gyveno ant žemės apie 
35,000,000 metų atgal. Šie 
atradimai yra žymės arklių 
evoliucijos.

$32,000,000 SUV. VALS
TIJŲ ORLAIVYNUI

y- 
už

tamsiais sunkiais rubais.
Gatvėse vėjas valkiojai kaip sako kiti kaliniai, bu- 

pageltusius medžių lapus. vo tikras plėšikas-virtuo- 
Saulutė jau tik retkarčiais I zaSt 
tenusišypso iš po juodų pa
niurusių debesų.

Ateina ruduo, o su juo 
reikia baigti daugybė sta
tybos darbų. Dabar stato
mi Kaune triobėsiai dau
giausia baigiami. Tat žie
mą Kaunas jau žymiai gra
žiau atrodys; daugybė mo
derniškų naujų triobėsių jį 
žymiai papuoš. > < f .

Šį rudenį, kaip jau ra
šiau, Kauniečiai turėjo ne
maža baimės del ištrukusių 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo plėšikų. Dabar vy
riausias jų vadas Stukas 
jau nusišovė, tat pasidarė 
kiek ramiau.

Plėšikas Stukas buvo ki
lęs iš Šančių, Kauno prie
miesčio, tat visi tikėjosi 
kad jis kada nors aplankys

Magdenburgo pilis. Ne- 
persenai teko būti garsioje 
Magdenburgo pilyje. Pilis 
statyta 1218 metais ir iki 
šio laiko gražiai išlaikyta. 
Pilis susideda iš keturių di
delių triobėsių, kurių vie
name buvo koplyčia, kituo
se magistro gyvenimo bu
tas, svečių kambariąi ir li
goninė. Visą pilį supa gi
lus griovis. Norint patekti 
į ją tenka eiti pakeliamu 
tiltu. Viršuje pilies vartų 
yra skylė įtaisyta karštos 
smalos pilimui karo laike 
ant savo priešų, jeigu į pi
lį veržtųsi. Viduryje pilies 
didžiulis kiemas.

Pirmiausia apžiūrėjome 
koplyčią. Čia kryžeiviai 
melsdavosi prieš mūšį, pra-. .. T. V. . vUdi puvu

savo gimtinę. Jis, žinoma, gydami Marijos pagalbos, 
aplankė. Po pirmo savo viduryje koplyčios dar už- 
pasirodymo jis nenukentė- silikę nuo senų laikų ma.

j jo, net pasipelnė. Užėjo pas gjstrui ir ritieriams sėdy-
Kariško laivyno valdyba' vieną turtingą Žydą, grą- 

reikalauja 1932 metams net'sindamas revolveriu, išrei- 
$32,000,000 orlaivyno palai-j kalavo 500 litų. Paėmęs pi- 
kymui ir didinimui. nigus Žydui pasakė:

nes. Dešiniame koplyčios 
šone yra magistro gyvena
mas butas. Butas labai erd- 

(PABAIGA ANT 3-ČIO P.)

SOVIETAI ATSIKERŠL 
NA AMERIKAI

Iš priežasties Suv. Valsti
jų Kongreso paskyrimo ko
misijos tyrinėti komunistų 
veikimą Amerikoje ir drau
dimo Įvežti Rusiškų prekių, 
sovietų rojaus carai pradė
jo tą patį daryti Amerikai: 
uždrausta į Rusiją įgabenti 
Amerikoj gamintas prekes.

Sovietų carai vis ginasi 
kad jie, papildami Rusijos 
javus Amerikoje už pusdy
kę neturėjo noro sugadinti 
Amerikos javams biznį, jie 
tik norėję pasipelnyti spe
kuliuodami, pigiau atleisda
mi savo javus, kad greičiau 
juos pardavus.

KIEK AMERIKOS BAN
KUOSE PADĖTA 

PINIGŲ
Suv. Valstijų gyventojai 

įvairiuose šios šalies ban
kuose turi pasidėję išviso 
$60,258,000,000.

New Yorko valstija uži
ma pirmą vietą depozitais: 
tos valstijos bankuose pa
dėta $18,881,000,000.

Pennsylvanijos bankuose 
padėta $5,292,000,000.

Mass. — $4,170,000,000.
Illinois — $3,995,000,000.
California — $3,589,000,- 

000.
Ohio — $2,743,000,000.
New Jersey — $2,324,- 

000,000.
Mich. — $1,860,000,000.
Missouri ^$1,285,000,000.
Conn. — $1,245,000,000. Inytose Valstijose per me- 
Texas — $1,145,000,000. Itus laiko visokie šundakta-
Kitų visų valstijų depozi- riai iš Amerikos gyvento- 

tai yra žemiau bilijono dol. jų išlupa iki $50,000,000.

ŠUNDAKTARIAI PAIMA 
$50,000,000 PER METUS
Amerikos Ligoninių są

jungos prezidentas Dr. C. 
Pamali skelbia kad Suvie-
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miestus užsakymai nesiunčiamą mažiau 
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1— Musų Vilnius
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3— Sveikinimas
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5— Nulėk, Sakalėli
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7— Yra Šalis
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9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)
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2 DIRVA

Korespondencijos
TTSBURGH
tide socialistų mitingą, 
ių 27 d. socialistų poli- 
is mitingas ant laiptų 
>to-apskrities budinko 
, kaip patys socialistai 
», begėdiškai išardytas. 
;a ir pėkšti policija at- 
is neleido kalbėti socia- 
,ms kandidatams kurie 
ėjo paagituoti už save 
airias valdiškas vietas, 
avimams Lapkr. 4 d. 
ada paskirtas mitingui 
as atėjo, pirmininkas A. 
IcDowell pasirodė aukš- 
ant laiptų, iškėlęs ran- 
ir pradėjo šaukti visus 
/n: “Draugai ir darbi- 
Kai—”
en buvę pastatyti du po- 
jantai sugriebę jį už pa
lės nusivedė ir įsodino į 
ei jos vežimą.
'ada atsistojo kitas ir 
ėkė: “Aš noriu žinot ar 
į partijų kandidatams 
a teisės išsireikšti!” Bet 
į policijantai pagriebė ir 
zedė į vežimą.
’o jų išėjo į priešakį tre- 
s ir mosuodamas Ame- 
oniška vėliava norėjo ką 
kalbėti, vienok ir jį po- 

ja nuvedė ]5as draugus. 
Socialistai norėjo suruoš- 
gatvėj mitingą be leidi- 
i, todėl juos už nepaklau- 
ną areštavo.

kur tik yra Heinz produktų ] 
pardavimo punktai ir kur ] 
tarnauja išviso apie 11,000 . 
darbininkų. Taipgi Pitts- 
burge bus suruoštas banke
tas del suvirs 3,000 darbi
ninkų.

Visose šalyse kur tik bus 
banketai, tą vakarą darbi
ninkams visur bus duodama 
tas pats valgis. Visur per 
radio girdės kalbas kokios 
atsibus budinko atidarymo 
laiku.

Naujas Hudinkas randasi 
ant Progress ir Heinz gat- 

. vių, greta grupės 26 kitų 

. tos kompanijos budinkų. 
j Teatras turi vietų del 3,000 
. ypatų.

Kirviu gydė galvą. Steve 
Tlaticki, 50 m., nuo Fifth 
avė., McKeesport, atsidūrė 
ligonbutyje del galvos skau
dėjimo, nes negalėdamas jo
kiu budu atsikratyti skau
dėjimo paėmęs kirvį rėžė 
sau į galvą, kuri dabar ge
rokai paskaudės.

Pernai metą Pennsylvani- 
i valstijoj automobilių ne- 
mėse buvo užmušta 2,331 
ata, tokiu <bų$u šį'vąl&ti-^ 
buvo hntrdjF vietoj ^Arp- 

;ų valstijų. 'New Yorko, 
Istija buvo pirmoj vietoj 
3,192 užmuštais automo- 

ių nelaimėse.
Pittsburge pernai užmuš- 

automobilių nelaimėse
0, arba po 22.5 nuo 100,- 
0 gyventojų:
Šymet nuo metų pradžios 
i Spalių 27 dienai Pitts- 
irge automobilių nelaimė
jau užmušta 155 ypatos.

ii KAIP AŠ KELIAVAUCOLUMBUS, OHIO
Čia bus apie 20 Lietuvių 

šeimynų. Jie gyvena išsi
mėtę po įvairias miesto da
lis. Jie beveik visi turi sa
vus namus, gyvena gražiai. 
Lietuviai daugiausia dirba xo p<MapiJUB gJ¥Clll 
geležinėse. Nors nekuric Musų Lietuvių parapija 
dabar ne pilną laiką dirba, j v” ■ v *• 
vienok gaudami neprastą dviejų metų gyvavimo su- 
užmokestį už savo darbą kaktuves, bet pažvelgus ką 
gyvena neblogai. Tarp Lie- jį nuveikė ir ką veikia tai 
tuvių bedarbės nėra. Tik|ne ką tebūtų paminėti. Ro- 
naujai pribuvus negalimaij dos žmonių darbo, rupes- 
darbas gauti. <

Kaip nedaug čia Lietuvių < 
yra, jie gyvena santaikoj, , 
mandagus apsiėjimo. , 

Trys Lietuvės moterys 
■ yra našlės; jos turi gražius
• savo namus, neblogus dar-
* bus, ir yra labai geros, iš

mintingos moterys. Neku- 
rios jau eilė metų kaip skai
to “Dirvą”. Du Lietuviai 
netoli šio miesto turi nedi
deles, bet gražias ir bran
gias farmas.

Petras Gribas turi gražią 
farmelę, ją rūpestingai pri
žiūri; pats dirba dirbtuvėj, 
o moteris su vaikais ukėje. 
Jie savo • ukėje augina pir
mos rūšies kralikus. Kra- 
likai yra taip gerai augina
mi kad Ohio valstijos žemės 
ūkio parodose Gribas yra 
gavęs pirmą dovaną krali- 
kų srityje. Jis savo krali
kus buvo išstatęs parodose 
ir Pennsylvania ir . West 
Virginia. valstijose ir vis

• laimėjo, -pirmas dovanas.
Pas Gribą randasi 'ktali- 

j kų 'įvairių rūšių, bet. pelnin
giausios yra Flęmisbian, už1 

. tokius gauna nuo 5 iki 25 
dol.; jie sveria^ apje 20 ,ava^ 
rų; Chinchillas, -nono iki> 
10 dol.) ir kelių kitų rusių.

Kas norėtų plačiau apie 
. kralikų veisles patirti gali 
. susirašyti šiuo adresu; P.

Gribas,. Route 2, Groveport, 
Ohio. . Gribas yra “Dirvos” 
skaitytojas.

Poni Vineikienė turi gra
žią farmą ir mieste nuosa
vą namą. Pinavijas

Kanados

j Naujienos
Iš parapijos gyvenimo.

i ne
užilgo turėtų švęsti savo

Sėdau į vežimą, jausdamas 
lyg širdis butų ledais su
spausta.

Draugai dainuodami at
sisveikinimo dainą vežė 
mane į Kupiškio stotį.

(Bus daugiau)

žinią iš Kauno jok galiu iš- ! 
važiuoti tam tikrą dieną ir ] 
tokiu tai laivu. Perskaitęs' i 
pranešimą pradėjau juoktis 
iš džiaugsmo kad jau išva- : 
žiuosiu, bet mano juokas 
buvo koks tai keistas. Lyg 
ko norėjau klausti savo mo
tinos, bet negaliu žodžio iš
tarti, jaučiu lyg kad mano 
lupos surakintos. Motina 
suprato mane, pradėjo drą
sinti sakydama: važiuok, 
sunau, tu busi laimingas te
nai. ...

Tie motinos žodžiai su
tvėrė manyje drąsą ir ener
giją. Su linksmumu praši
nėjau gimines ir draugus 
kad suvažiuotų išleisti ma
ne į tolimą kelionę.

Prisiartino paskirta die
na kurioje reikia išvažiuo
ti. Suvažiavo giminės, su
sirinko draugai ir draugės 
išleisti. Dainuojam visi lin
ksmas ir liūdnas atsisvei- 

jkinimo dainas, štai jau pri
siėjo ir atsisveikinimo valan- 

r laukiau is. — valanda kuri labai
kada Pas^kys j si<auįįno mane. Mano se

sutės verkia mane apkabi
nusios, broliukas bučiuoja 
mane apkabinęs ; senas tė 

. . ... . velis spaudžia prie savo
sudiev visiems ir leistis į 
kelionę, jaučiau kad aš Lie
tuvai nepriklausau. Žiūriu 
į žalią pušyną, kur susirin
kę visi jauni dainuodavom 
dainas, girdžiu liūdną lyg 
raudantį šlamesį — lyg sa
kantį man kad tu čia dau
giau jau nedainuosi, jau ta
vo balsas neskambės dau
giau per mano krutinę.... 
Nepaprastas liūdnumas ap
ėmė mane, lyg verkti norė
josi. Tai vėl girdžiu, juok-. 
smingą merginų atbalsį ai- 
duojantį per pušyną, dai
nuojant linksmas dainas.

Sudiev, Lietuva
Taip besvajojant praėjo 

keturi mėnesiai, užtiko šal
tas žiaurus ruduo. Gaunu

AMERI1
KALEJI

Į AMERIKĄ
(Tęsinys iš Nr. 42) 

Belaukiant žinios iš Kau
no kada jau galėsiu važiuo
ti į savo gimtinę šalį Ame
riką, manyje siautė nepa
prasti jausmai: kur tiktai 
ėjau ar ką dirbau vis ma
niau kad greičiau išvažiuo
ti į tą garsią Ameriką. Kar
tais rodos manyje kas tai 
kalbėjo kad parvažiuosiu 
aš į savo gimtinę šalį, bet 
ten nerasiu savo namiškių, 
nerasiu savo sesučių, su ku
riomis sykiu augom, nėra-! 
siu savo broliuko su katruo 
tankiai pešėmės, verkėm ir 
juokavom. Dar daugiau, 
ten nerasiu brangiausios 
mamytės, kuri mane moki
no, barė ir vėl priglausda
vo. Jau neužgirsiu jos tei
singų pamokinimo žodžių.

Tos mintys kankino ir 
vargino mane, nors iš kitos 
pusės buvau linksmas kad 
išvažiuosiu ir 
Kauno žinios 1 
man jog galiu išvažiuoti.

Praėjo mėnuo, praėjo ki
tas, ir jaučiau kad artinasi 
valanda kurioj reiks sakyti

GERIAUSIA 
DOVANA

j Apart valstijin 
! taip vadinami : 
I kalėjimai, t. y. Si 
I jų valdžios lėšom: 
j mi kalėjimai. Į 

jimus papuola už
į mes: už klastavir 
j paštų apvogimą, 
' mą valstybinių įst 

dojimąsi paštu 
giems tikslams ar 
varyti, ir tt. Taip

i žymą prohibicijos 
i kur nusikaltėlis e 

mas federaliame
I Federaliuose k: 
j kaliniai yra geri 

narni kaip vals 
1 lengviau dirba, ii 

uis gerai užsilaiko
I no mėnesio savo 
puna apmažinim

j Ipias dienas. P 
i p busi nuteistai 

laiko tai, gerai ui 
išleidžia už 9 mėi 
ienų. Taip pat ;

I rie kaliniai palak 
| priežiūra, “parole 

ma.
Ant federališkų 

I apart kalėjimo \ 
| vadinamo “warde 
įninku yra S. Vai 
j ridentas. Ant to 
I valstijos gubernai 
I tari jokios teisės, 
liejimas butų ir į 

langu.
i Ant galo dar yn 
I ki teismai, ir jeig 
I u karininkas bui 
'darnas ilgesnia: 
lis esti patalpina: 
raliame kalėjime. 

■I Federališki kali 
je šalyje yra tik 
venworth, Kans., 
Ga., ir Chilicotte,
Kaip anksčiau 

jęs, į visokius ka

— visų 
kadangi 
kiekvie- 
apdova-

čio ir pinigo į tą parapiją * 
sudėta nemažai, atremon
tuota salė, ir gerai tvarkai 1 
esant jau butų kur Lietu
viams susieiti ir pramogas 
rengti. Bet per tą laiko
tarpį jau antras klebonas 
čia valdo, o gero nei vienas 
nieko nepadarė kaip reika
lauja krikščioniška tvarka.

Klebonas daug kartų pa
sirodo ne kunigo išvaizdo
je, ir savo kalboje ir elge
siuose pasirodo kad apie 
Lietuvystę labai mažai ži
no. Spalių 12 d. įvyko pa
rapijos susirinkimas, kur 
atsilankė apie 30 parapijo-

■ n. Klebonas nedalyvauja 
kaipo klebonas bet kaipo

■ parapijonas, ir mitingas iš- 
> ėjo ne parapijos susirinki- 
i mas bet Žydiškas jomarkas. 
- Toliau, vargoninkas drožė

misijonierišką pa m o k s 1 ą j 
klebonui, ir tuo laiku visko 
girdėjosi. Gabaus mitingas ■ 
baigėsi taip kad per 5 va- : 
landas nenutarta naudos 
'nei už centą.

Parapijos padėtis sunki, 
klebonas neįstengia paimti 
vadovybės, o parapijonai 
vienąs kitą plaka Iiežuviais 
kaip bizūnais.

Parapijos cfioras-Riek tai
sosi, tik gaila kad merginų 
bei moterų permažai daly
vauja. (

Parapijos salėje tvarkos 
nėra: žmonės ruko, spjau
do, grindis viskuo užteršia, 
ir salėje esant jautiesi' kaip 
šiukšlyne.

Judėjimas. Ruduo čionai 
rodos kiek gyvesnis jauni
mo tarpe. Nors darbai ei
na silpnai, bet nėra tos su- 
batos kad nebūtų vestuvių. 
Jaunimas žengia į šeimyni
nį gyvenimą. Vaikinai kvie
čia merginas iš Lietuvos ir 
vedasi, kiti čia randa vieti
nes Kanadietes.

Kaslink laikraščių plati- 
' nimo, tai pastebėta kad čia 

daugiausia platina spaudą 
bolševikiškas elementas. Iš 

. senų Kanadiečių katalikų 
tik du yra žinomi kurie sa- 

į vo spaudoj plačiau orien
tuojasi. • Iš - tautiečių sem 
būvių tik vienas A. Murau
skas skaito “Dirvą”. Daug 
“Dirvos” rėmėjų ir skaity
tojų yra tarp naujos kartos 
ateivių.

’ “ Geistina butų kad senos 
1 kartos katalikai daugiau 

imtųsi skaitymo savo arba 
’ ir tautiškų laikraščių, tuo- 
1 mi pakiltų apšvietą ii’ susi

pratimą savo eilėse.
Girios Volungis.

Artinasi Kalėdos 
laukiama šventė, 
tai šventei atėjus 
nas nori kuo nors 
noti savo gimines ir drau
gus, ir taipgi tikisi ką nors 
iš kito atminčiai gauti.

“Dirva” bus puikiausia 
Kalėdų Dovana jūsų inteli
gentiškam draugui ar drau
gei arba giminei, ir dovano
jimas laikraščio parodys jū
sų pačių inteligentiškumą. 
Laikraštis primins apdova
notai ypatai apie jus' išti
są, metą, o jus jausitės pa
sitenkinę padovanojimu to 
kas jums labiausia patinka.

Duokit saviškiams tai kas 
jums patiems labiausia pa
tinka — užrašykit jiems 
“Dirvą” metams arba nors 
pusei. (Užrašydami galit 
siųsti Lietuvos bonų kupo
nus jau nuo 1931 metų).

“Dirva” liko labiausia 
mėgiamu laikraščiu Lietu
voje, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje — visur kur tik yra 
Lietuvių.

Dabar yra geriausias lai- | 
kas užrašyti nelaukiant Ka
lėdų, nes visiems kuriems i; 
užrašysite ■ 'pradėsime siųsr/., t 
ti nuo “td'mumerio kdriame .ts'j 
prasidėjo apysaka “Juros 
Merga”, kad skaitytojai ga
lėtų ją pasekti nuo pat pra
džių.

Siųskit prenumeratas da
bar!

“Dirvos” Administracija.

HAMTRAMCK, Mich. ,
Naudingas darbas. Liet. 1 

Amerikos Piliečių Klubas I 
pastarame savo susirinki
me nutarė surengti balių 
bedarbių naudai: visą pel
ną skiria bedarbiams šęlp- . 
ti. Mat, čia ■ randasi daug 
bedarbių dideliame varge, 
o šalčiams atėjus jų vargas 
dar daugiau padidės.^

Tuo tikslu darbuotis pa- 
‘“"‘“ū Veli vis, 

|įCukiis, P. 
Veiiclo^ąs,' A. Leyulis ir A. 
Glubauskas.

Komisija prašo visų ge
ros širdites žmonių šio mie
sto ir apielinkės, ■ kas tik 
turit nerekąlingų, nenaudo
jamų drabužių padovanokit 
bedarbiams. Apie tai pra
šome pranešti atvirute pri- 
siunčiant savo antrašą, o 
daiktai bus paimti iš na
mų. Rašykit: A, Velivis, 
11339 Dequindre st., arba 
A. Levulis, 9336 Felch st.

Bedarbių naudai balius 
atsibus šeštadienio vakare, 
Lapk. 8 d., nuo 7 vai., 10330 
Jos Campau ir Caneff sts.

Ačiū geros širdies žmo
nėms kurie jau pasižadėjo 
dovanas tam baliui, kaip A. 
Velivis, A. Melnikaitis ; ačiū 
muzikantams ir daininin
kams kurie pasitarnaus vel
tui tą vakarą.

Butų gražu kad kiti biz
nieriai ir veikėjai kuomi 
nors prisidėtų prie šio pa
rengimo. Komisija.

j iHnįtalkornisijži: Ai 
’’ •Kt'nSlorjĄiffhs, V. K

Atidaro darbininkams tė
ra. H. J. Heinz Compa- 
7, valgomų dalykų konser- 
lotojai, pabudavojo teat- 
į ir pasilinksminimo na- 
ą savo darbininkams.
Tos įstaigos formalis at> 
irymas bus Lapkričio 8 d. 
kilmėse dalyvaus ir pre- 
dentas Hoover šalip kitų 
rmių ypatų.
Heinz kompanija įrengia | 

ikį dalyką savo darbinin- 
ims delei 61 metų gražaus! 
įgyvenimo darbininkų su 
Dmpanija.
Sąryšyje su tuo bus pa
lošta tą pat dieną virš
mto banketų visose šalyse |

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEZXXXXXXXXXXl

SOSlViENlJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3

organizacija Suvienytose Valstijose, 3
kurios turtas viršija $1,000,000.00. 3

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 9 
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitj “76- J 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.688. «
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 3

Del platesnių informacijų kreipkitės line adrese t k
M

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA C
307 W. 30th Street New York. N. Y. »■

BROOKLYN, N. Y.
“Vienybės” iškilmingas 

koncertas. Spalių 26 d. įvy
ko didelis koncertas suruoš
tas vietos tautinio laikraš
čio “Vienybės”. Publikos 
dalyvavo apie 3,000. Pro
gramą išpildė žymiausios 
dainos ir muzikos spėkos 
kokios šiuo tarpu Ameriko
je tarp Lietuvių randasi.

Dalyvavo du artistai iš 
Lietuvos operos: p-lė Ona 
Katkauskaitė ir Jonas Bu
tėnas. —V.

LIETUVOS PAŠTO 
TRANSPORTACIJA

Nesenai Švedų Amerikos 
Linija padarė sutartį su 
Lietuvos pašto valdyba, su- 
lyg kurios Švedų Amerikos 
Linija gavo teisę vežioti 
Lietuvos paštą.

Nuo laiko padalytos su
tarties Švedų Amerikos Li
nija parvežė į Lietuvą ir iš 
Lietuvos 6000 svarų (3 to
nus) pašto siuntinių ir laiš
kų.

Paštas iš Gothenburgo 
(Švedijoj) vežamas į Kai
mas, iš čia į Klaipėdą laivu 
“Borgholm”. Tokiu pat bu
du vežami Lietuvos kelei
viai Švedų Amerikos Linija.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

201 N. Wells St., Room 1904 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate General 
Park Row , New York City

Lietuvos Pasiuntinybė 
2622—16th St. N. W. 

Washington, D. C.

15

krutinės sakydamas: Sūne
li, gal jau nesimatysim 
daugiau.... Q didžiausias 
buvo man skausmas sakyti 
sudiev motinai. Ji aplais
tė mano veidą savo ašaro
mis, ji spaudė mane prie 
savo krutinės, iš jos lupi} 
veržėsi malda prie Dievo— 
ji prašė Dievo man pasise
kimo. Jos skaudus atsisvei
kinimas mano širdį silpni
no ir aš jaučiaus be spėkų, 

f kaip, kūdikis' dar hegaleda- 
l mas vaikščioti....

Užgirdau kieme ką tai 
šaukiant: “Greičiau, grei
čiau, pasivėluosite!” Greit 
puoliau per duris, atsidrą
sinęs žengiau pirmus žings
nius savo tolimai kelionei.

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

KALĖDŲ DOVANOS
TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas. 
.Užrašykit saviškiams į 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.

6820 Superior Avenue Cleveland,

PINIGŲ SIUNTIMAS
)S” Agentūra taipgi siunčia pinigus į Lietuvą— 
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 paste. Musų kursas žemas.

Kreipkitės tuojau: vietiniai atsilankykit ypatiškai (ofi
sas atdaras vakarais iki 8 vai.), o iš kitų miestų siųskit 
pinigus laišku čia nurodytu kursu, kas yra su persiunti- 

. Pinigai bus tuoj išsiųsti ir gausit už juos paliudymą.

BIZNIER
toje biznieriai norit 

paveikslų program 
ė: $1 už žodį. Atsiši 
rašydami Savo skelbi 
Wt money orderiu:

J. K. MILIUI 
j i S. Union Avė. i

turime grojant šį 
bėtiną instrument! 
jis užtikrina gro 
didelį populiarišl 
ir daro gyvenimų 
loniu. Akordionas 
savyje vįsas orkes 
Musų akordionai r: 
darbo ekspertų m 
nikų, iš geriausios 
degos. Musų kaino 
ra pačios žemiau 
Pirkėjui pamokos 
kai. Keikaalukit k 
logo DOVANAI.
minu SER.HELLI & (
1014 Blue Island J 
Dept. 59 Chicago,

PER
Vu J w du šimtmečiu, 
™ buvo pripažinta* 
JĮ it pūslės bėdose. N 
įtintas Gold Medai 
nevartoti. Galvą 
"’togo, sciatica ir ps

A ‘jĮįĄRLBM 0IC7V
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AMERIKOS
KALĖJIMAI
Apart yalstijinių yra ir 

taip vadinami federališki 
kalėjimai, t. y. Šuv. Valsti
jų valdžios lėšomis užlaik'o- 

i mi kalėjimai. Į tuos kalė
jimus papuola už šias baus- 

| mes: už klastavimą pinigu, 
paštų apvogimą, apiplėši
mą valstybinių įstaigų, nau
dojimąsi paštu prigavin- 
giems tikslams ar bizniams 

į varyti, ir tt. Taipgi už lau
žymą prohibicijos Įstatymo 
kur nusikaltėlis esti teisia
mas federaliame teisme.

Federaliuose kalėjimuose 
kaliniai yra geriau maiti
nami kaip valstijiniuose, 
lengviau dirba, ir jei kali
nis gerai užsilaiko, nuo kož- 
np mėnesio savo bausmės

■ gauna apmažinimą po sep-
■ tynias dienas. Pavyzdžiui, 

jei busi nuteistas metams 
laiko tai, gerai užsilaikant, 
išleidžia už 9 mėnesių ir 6 
dienų. Taip pat yra neku- 
rie kaliniai palaidžiami po 
priežiūra, “parole” vadina
ma.

Ant federališkų kalėjimų 
apart kalėjimo viršininko, 
vadinamo “warden”, virši
ninku yra S. Valstijų pre
zidentas. Ant to kalėjimo 
valstijos gubernatorius ne
turi jokios teisės, nors ka
lėjimas butų ir po pat jo 
langu.

Ant galo dar yra ir kariš
ki teismai, ir jeigu kareivis 
ar karininkas buna nubau- 

[ Siamas ilgesniam laikui 
f i esti patalpinamas fedfe- 

liame kalėjime.
Federališki kalėjimai šio

je šalyje yra tik trys: Lea
venworth, Kans., Atlanta, 
Ga., ii’ Chilicotte, Ohio.

Kaip anksčiau esu minė
jęs, į visokius kalėjimus iš

BIZNIERIAI
Kurie biznieriai norit skelbtis ju- 

dimų paveikslų programe, kaina to
kia: $1 už žodj. Atsišaukit aiškiai 
surašydami savo skelbimą ir pri
sėskit money orderiu:

J. K. MILIUS
B1 S. Union Avė. Chicago, Ill.

MALONUMAS IR PELNAS 
turime grojant šį ste
bėtiną, instrumentą, —- 
jis užtikrina grojikui 
didelį populiariškumą 
ir daro gyvenimą ma
loniu. Akordionas yra 
savyje vįsas orkestras. 
Musų akbrdionai ranki} 
darbo ekspertų meka- 
nikų, iš geriausios me- 
degos. Musų kainos y- 
ra pačios žemiausios. 
Pirkėjui pamokos dy
kai. Reikaalukit kata
logo DOVANAI.
RUATTA SERi NELLI & CO.
1014 Blue Island Ave. 
Dept. 59 Chicago, Ill.

PER 200 METŲ
Vid du šimtmečiuP R I Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta\J £\. /V gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules. 
Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, . 
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tė®. ‘‘Gold Medai“ vardo ir kitu neimk.: I1

SS;

Lietuvos atvažiavusių Lie
tuvių patenka labai mažas 
skaitlius. Lietuvių kalėji
muose yra, bet vis čia gimę 
ir augę, kurie linkę j viso
kius prasižengimus. Tokie 
tarp savęs kalbasi Angliš
kai, jų pavardės pakeistos, 
pav. jei tėvo pavardė Gobis 
tai vaikas vadinasi Geitz, 
arba Smith, ir juos kiapo 
Lietuvius niekas apart tė
vų nežino.

, Jie Į kalėjimus patenka 
del to kad dažniausia auga 
didmiesčiuose, tėvai bemok
sliai, vaikų neišauklėja, jie 
per naktis daužosi ir pra
deda susinešti su visokiais 
piktadėjais, o tada eina va
ginėti, žioplesnį nuo gud
riųjų greit persiima blogu, 
ir pakliūva kalėjimam Tė
vai tik tuomet ima rūpintis 
savo vaiku: mėgina gelbėt, 
samdo advokatus, tie nepa
gaili gerai nuplėšt, bet nuo 
kalėjimo vistiek nepaliuo- 
suoja. Tėvai, turėdami di
deles šeimynas, ne tik kad 
nesukrauna turtų, bet kai 
vaikas pakliūva turi pra
rast ir savo nameli ir pas
kutinę pagalvę. Tik tuomet 
tėvai pamato savo klaidą, 
kad nesirūpino vaikais ka
da buvo laikas, augino pa
laidai, davė pilną laisvę iš
dykauti, o vaikas, paaugęs 
ir gatvės mokslą išėjęs ne
nori nei dirbt nei nieko ge
ro veikt, ir ima vogti, už 
ką turi atsidurti kalėjime 
ir vargti, vietoj kaip geras 
vaikas pagelbėt savo se
niems tėvams.

Tas parodo kokius pilie
čius nesupratingi, tėvai .iš
augina : našta visuomenei 
ir gėda ir kartais nesveika
ta ir skurdas patiems tė
vams. Jeigu tėvai perma
tytų kokios' nelaimės jų vai
kų laukia, palaidai augina
mų, tikriausia tuomet dėtų 
visas pastangas juos dorai 
išauginti. Jokia mokykla 
negali taip išauklėt doros! 
kaip patys tėvai, užtai tėvų 
kaltė lygiai kaip ir vaikų 
už tai kad vaikai išaugę pa
klysta, ir praranda laisvę. 
(Bus daugiau.) Pinavijas.

ŠVEDUAMERIKOS
UNIJA

newkoikko i 
kiaipeva

TEOMPAS KEIIASiLlETCVAperŠVZDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

MOTORLAIVIAIS
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Praleiskit Kalėdas Lietuvoje!

DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
S. S. DROTTNINGHOLM 

LAPKRIČIO 29 D.
M. L. GRIPSHOI.M 

GRUODŽIO 6 D.

Užsisakyki t Vietas Dabar!
Laivų Išplaukimas iš New Yorko 

M. L. KUNGSHOLM ____ Lapkr. 8
S.S. DROTTNINGHOLM Lapk. 29 
M. L. GRIPSHOLM ____ Gruod. 6
S.S. DROTTNINGHOLM Gruod. 27

Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu (Lietuvių kalboj) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen
tą, arba:

Swedish American Linę
21 State St. New York City 

Į TAI NETIESA 
Į “Dirvos Nr. 37 tilpo laiš
kas iš Lietuvos, rašytas P. 

| Kriukelio, apie Lietuvos 
'merginų nepadorumą ir pa
pūgas. Laukiau ar kas ne
parašys tam laiškui kriti
kos, bet kol kas niekas ne
atsiliepė, todėl pati' noriu | 
išsireikšti apie tai.

Nebūtų taip daug prie
šinga jeigu Kriukelis. tūlų 
Lietuvos mergelių palaidu-Į 
mą neprimestų visoms ir 
nesubendrintų to su paso- 
gomis.

Mano supratimu, pasoga 
ir kraitis palaiko šeimas 
darbštume ir doroj, todėl aš 
noriu apginti nekaltas mer
gaites ir jų dali arba paso- 
gą. Nenoriu gryžti *į mer
gų vogimo laikus, apie juos 
mes mažai žinom, tik apie 
tai liudija senovės vestuvių 
dainos ir pasakos.

Laikams keičiantis, žmo
nėms Įsigyvenus ukėse, prie 
žemės, buvo Įvestos pasogos 
su gerais norais, t. y. pripa
žinimui moteries lygymo 
vyrui, kad ji prisideda su 
savo dalia prie vyro ant vie
tos esančio turto.

Kad pasoga yra našta 
didelių šeimynų tėvams tai 
tiesa, bet geri žmonės visa
dos randa išėjimą, o tik gir
tuokliai, tinginiai nuklimp
sta varge.

Ant galo P. Kriukelis ra
šo: “Jei imti merginą kitų 
išmylėtą, vargu iš jos bus 
gera moteris ir motina, to
dėl vyrai pasitenkina nors 
pasoga”. Tai lyginai saky
ti,: jeigu tu, ponas vyre, už
sinorėjai pilnai pavergti sa
vo moterį ir jei ji priešina
si tau primindama savo pa- 
sogą, tai tu rėžk jai kad tu 
jos pasogą paėmei kaipo už
mokestį už jos prasikalti
mą, nors ir tu pats busi ją 
prie to privedęs.

Dabar gryžkim atgal prie 
to jaunikio, kuris, sako P. 
Kirukelis reikalavo nuo 28 
merginų daktariško priro
dymo kaslink jų doros. Ką 
jis butų veikęs su tais dak
tariškais prirodymais? Na-

DEL KIAULĖS IŠŽU
DYTA 100 ŽMONIŲ
Apie 65 metai atgal, Tug 

upės klonyje, prie West 
Virginia ir Kentucky vals
tijų rubežiaus, vieno kalnų 
gyventojo kiaulė Įlindo Į ki
to daržą, nuo to prasidėjo 
tarp tų kaimynų privatinis 
karas, kuris tęsėsi per de- 
sėtkus metų. Tai buvo Mc
Coy ir Hatfield šeimynos, 
kurių vaikai ir vaikų vai
kai augdami vieni kitus žu
dė gaudami mažiausią prie
kabę. Toku budu išžudyta 
abiejų šeimynų apie 100 
vyrų, moterų ir vaikų. Ne
senai mirė kapitonas Hat
field, paskutinis išlikusis iš 
tų ilgų kovų.

Jų savitarpinių žudynių 
•negalėjo sulaikyt nei val
džia, nes susišaudžiusieji 
žūdavo, o likusių negalėjo 
bausti. Tie savo keliu lauk
davo savo progų, ir vėl už
vesdavo karą.

gi butų juokęsis rodydamas 
savo draugams ir sakęs, 
žiūrėkit kaip mane mergos 
myli, o aš jų nei vienos ne
imsiu, nes jos gėdą pametę 
ėjo prie daktarų. Jis pats 
apie save visiškai nemano 
blogai, nors kaip Kriukelis 
aprašo, yra nejaunas ir la
bai daug svieto matęs, to
dėl ir doroje gal netyras.

Garbė Lietuvos mergai
tėms, nes tuomi parodo kad 
jos protaut moka ir auksa
burnių žodžiams neparsi- 
duoda, o laukia bernelių ku
rie moka pagerbti jas ir jų 
pasogą.

A. Baravykienė.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

vus, susideda iš daugybės 
kambarių. Ypač įdomus tas 
kambarys kuriame tarėsi 
po Žalgirio mūšio, likę pi
lies apgynėjai. Vytautas 
nujausdamas kad tam kam
baryje įvyksta pasitarimai 
įsakė į jį šauti. Vienas šū
vis pro langą Įlėkęs į tą 
kambarį ir Įsmigo Į sieną, 
nepakliudęs vidurinio pilies 
stulpo.

Po magistro gyvenamais 
kambariais yra didelis po
žemis, kuriame kalėjo Kei
stutis. Iš to kalėjimo pa
bėgti visai neįmanoma, nes 
sienos net trijų metrų sto
rumo. Keistučiai pavyko 
iš ten pasprukti tik sar
gams padedant. 1

Toliau aplankėm svečių 
kambarius, ligoninę, ritie- 
rių miegamus kambarius ir 

|k. Ypač įdomus ritierių 

Atvežkit Pas Mus Savo ...
FORD

Arba

CHEVROLET
Išvažiuokit Su Visai Nauju ...
HUDSON arba ESSEX

FORDS
Coupe

1930
$510

1929
$405

1928 
$300

Tudor 510 405 300
4-Door

Sedan 530 425 325

CHEVROLETS

Daugelyje atvejų jums nereikės 
JOKIO TOLESNIO ĮMOKĖJIMO

1930 « 1929 1928
Coupe $515 $400 $295
Coach 515 400 295
4-Door

Sedan 535 420 310
—už karus kurie dar galima parduoti

DVIEJŲ SAVAIČIŲ išjardavimas duoda jums progos 
stoti Į eilę ir pasinaudoti HUDSON’S Great 8 arba 
ESSEX Challenger įsigyti. Dabai* šie karai yra; žema 
kaina — ii* dikčiai duodama mainant ant senų DAUG 
DAUGIAU NEGU JŪSŲ DABARTINIS KARAS VER
TAS—taigi jums bus lengviau važinėti nauju karu de
gu stengtis sutaisyti žiemai senąjį karą!

Kam važinėti mažu karu — kuomet gaunat PUIKŲ už 
taip pigiai? Kam važinėt senu karu — kuomet jūsų lau
kia pasitenkinimas, geras veikimas ir laisve 'nuo taisy
mo lėšų šiuose visai Nu juose HUDSON ir ESSEX ka
ruose? Nežiūrint kokio išdarbio karą jus turit dabar, 
jeigu t ik^ norit $500 iki $1500 automobilio, ATEIKIT IR 
GAUKIT MUSU PASIŪLYMĄ! Tas gal sutaupys jums 
šimtus dolarių!

TAIP PAT DUODAME LABAI PRIELANKIAS IŠLYGAS ANT KITŲ IŠDARBIŲ KARŲ 
TIKTAI DVIEJŲ SAVAIČIŲ BĖGIU!

Gaukit Musų Speciali Pasiūlymą
Už Jūsų Karą šiandien!

ESSEX “6” CHALLENGER MODELIAI, $650 IR AUKŠTYN, F. O. B. IŠ DIRBTUVĖS
HUDSON GREAT EIGHT, $885 IR AUKŠTYN, F. O. B. IŠ DIRBTUVĖS

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS

3746 Prospect Ave. ..... HEnderson 9730 3737 Carnegie Ave................
2195 East 55th Street Branch. .HEnderson 9735

HEnderson 9730

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Rd........................ W Ashington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATIantic 2910

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. GArfield 8930

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107' Euclid Ave. ENdicott 1042

THE K. F. SPIETH CO.
14461 Euclid Ave. EDdy 2522

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOuleyard 1970

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Avė. GLenville 5940
WALTER G. SCHMUNK MOTOR SALES CO.

14115 St. Clair Ave. GLenville 0310
STERLING-BUTLER MOTOR CO.

Berea, Ohio Berea 171W.

miegami kambariai. Mat, 
ritieriai norėdami užgrū
dinti savo kūną miegodavo 
ant plikų pagalių.

Bendrai, ta pilis turi 
brangios istorinės medegos. 
Lietuvos istorikams reikė
tų ja labiau susidomėti, su
pažindinti Lietuvius su jos 
brangiais turtais.

EUROPOJE MOTERŲ 
YRA DAUG DAU

GIAU NEGU VYRŲ

Dabar Europoj priskaito- 
ma 18,000,000 moterų, ku
rios turi pasilikti netekėju
sios, nes jų skaičius pervir
šija vyrų skaičius.

Prancūzijoje yra 2,000,- 
000 moterų daugiau, kaip 
vyrų.

Anglijoj maždaug tiek 
pat.

Italijoj, kur mažiausiai 
vyrų žuvo karo metu, vis 

dėlto motetų yra 1,000,000 
daugiau.

Sovietų Rusijoj- dabar 
moterų skaičius yra 4,000- 
000 didesnis, kaip vyrų skai
čius.

Turkijoj, kurioj yra iš vi
so 13,760,275 gyventojų mo
terų yra 491,307 daugiau, 
kaip vyrų.

Visuose kituose Europos 
kraštuose moterų pertek
lius sudaro 10% visų gyven
tojų skaičius.

Portugalijoj, vienoj tik 
Lisabonoj, yra 200,000 mo
terų daugiau; negu vyrų. 
Čekoslovakijoj netekėjusių 
moterų yra 1,500,000.

Moterų skaičius pertek
lius dar nerodo 'netekėjusių 
moterų skaičius, kuris yra 
žymiai didesnis; nes daug 
vyrų visai nevedą.

Vokietijoj priskaitoma 
netekėjusių moterų iki 6,- 
000,00. . “L. A.”



DIRVA

AMERIKOJ ESĄ TIK 8,385 KOMUNISTAI

Amerikos komunistai ku
rie ir skaitosi komunistais 
ir garbina Maskvą, atiduo
dami savo paskutinius cen
tus Maskvos agentams, nė
ra pripažinti komunistais, 
ir jie Maskvos carų akyse 
užima tų žioplių vietą ku
riems net į Rusiją uždraus
ta važiuoti kad patyrę “ro
jaus” gyvenimo neatsisuktų 
ir neimtų komunizmą ir so
vietus niekint.

Maskvos carai paduoda 
komunistų internacionalo 
narių skaičiaus visame pa
saulyje. Išviso skaitoma 
apie 4,000,000 komunistų. 
Iš tos skaitlinės pačioj Ru
sijoj yra 3,500,000 komunis
tų. (Šis sovietų pareiški
mas parodo kad Rusija toli 
ne komunistiška: trys mili
jonai komunistų yra tik la
šelis juroje prieš 140,000,000 
Rusijos gyventojų).

Vokietijoj komunistų na
rių yra 124,000; Anglijoje 
3,200; Čekoslovakijoje 35,- 
000; Francuzijoj 38,240.

Su v. Valstijose komunis
tais pripažinta tik 8,385 dū
šios.

Kaip tada stovi Lietu
viai, kurių rodos keli tūks
tančiai yra palaikančių ko
munistų pusę ir daug yra 
mokančių komunistų parti
jai mokesčius?

Tikrai reikia sakyti kad 
Lietuviai darbininkai yra 
mulkinami aršiausia kaip

Vytauto 500 Metų
Spalių 27 d. suėjo 500 me

tų nuo Vytauto mirimo die
nos.

Mirdamas ėjo 86-tus me
tus amžiaus.

Vytautas gimė 1344 me
tais iš Birutės, žmonos di
džio kunigaikščio Keistučio.

Jogailai pasmaugus Vy
tauto tėvą Keistutį, Vytau
tas buvo irgi uždarytas ka
lėjime, bet paspruko su pa
galba tarnės ir išbėgo pas 
kryžeivius pagalbos prieš 
Jogailą jieškoti. Su jų pa
galba atgavo Lietuvos dalis

ir paskiau privertė Jogailą 
atsisakyti Lietuvos valdy- 
mo'ir ganėdintis viena Len
kija, kur jis buvo išėjęs j 
žentus ir karalius.

1392 metais Vytautas ta
po visu Lietuvos valdovu ir 
didžiu kunigaikščiu ir val
dė per 38 metus, iki Spalių 
27, 1430 m.

Liepos 15 d., 1410 metais, 
sumušė kryžeivius po Žal
giriu, kurie nepasitenkinę 
Vytauto ir Jogailos apsi- 
krikštinimu ir platinimu 
krikščionybės Lietuvoj, no
rėjo Lietuvius pavergti.

Vytautas nepaliko sūnų, 
kas po jo laikų visą Lietu
vos istoriją j blogą pusę.

Vytautas Didysis—1430—1930 m.

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

(Tąsa ią pereito num.)

Trečias padalinimas. Po antro pada
linimo Lietuvos-Lenkijos valstybė tesilai
kė keletą mėnesių. Krokuvoje buvo ap
šauktas sukilimas 1794 m. Kariumenės 
vadu ir visos vyriausybės aukščiausia gal
va buvo pastatytas generolas Kasciuška, 
pragarsėjęs kare Amerikoje. Jis kvietė 
visus, neišskirdamas ir valstiečių, gelbė
ti žūstančią tėvynę. Lietuvoje pulkinin- 

| kas Jokūbas Jasinskis atėmė iš Rusų Vil
nių; Telšių apskrityje Antanas Vaitkevi
čius, surinkęs kariumenės, užėmė Liepojų. 
Bet Rusai atsiuntė daugiau kareivių ir at
ėmė Vilnių, prie Maciejovičių sumušė'Len
kus ir paėmė Kasciušką į nelaisvę. Rusai 
taipgi užėmė Varšavą.

Ir štai, 1795 metais įvyko trečias ir 
paskutinis Lietuvos-Lenkijos valstybės pa
dalinimas. Rusija gavo Kuršą ir Lietuvos 
didžiąją dalį su Vilnium ir Kaunu; Aus
trija — Krokuvą ir Liublino žemes iki Bu- 
gui; Prūsija — likusias Lenkijos žemes ii' 
Lietuvos užnemunį. Taip drauge su Len
kija neteko savo nepriklausomybės ir Lie
tuva, ir nuo to laiko Lietuva liko po val
džia Rusijos carų.

Paskutinis Lietuvių-Lenkų respublikos 
karalius Poniatovskis tapo apgyvendintas 
Gardine. Katrynai II mirus, jos įpėdinis 
Povilas parsikvietė Poniatovskį į Peters- 
burgą, kur jis ir mirė.

KO TYLIT?

tik galima. Ir štai kaip:
Musų komunistai vadai, 

rinkdami iš savo mulkina
mų pasekėjų narines mo
kestis ir aukas, pinigus su
ėda patys, o Maskvai rapor
tuoja tik po kelis komunis
tus iš kožnos kolonijos ir 
už juos atskaitas išduoda. 
Platinimui komunizmo tarp 
Lietuvių dar prašo iš Mask
vos pinigų, ir kiek rodos 
tai gauna.

Jeigu visose Suv. Valsti
jose yra tik 8,385 komunis
tai, tai Lietuvių sakysime 
Chicagoj pripažinta komu- 
iiistais kokie 5 Lietuviai, 
Brooklyne kokie 4, Bostone 
2 ar 3, Clevelande 1 ar 2, 
ir tt. O visi kiti tai tik pie
ningos karvutės, kurias tie 
pripažinti komunistai mel
žia kiek drūti.

Darbininke, kada gi tu 
susiprasi?

KAM?

Lietuvaitė Gražuolė
Bostonas šymet švęsda

mas 300 metų Įsisteigimc 
sukaktuves turėjo įvairių 
apeigų, iškilmių ir kitokių 
įvairianybių.

Tarp kitko buvo renka
ma Bostono gražuolės — ir 
pirmą vietą laimėjo ne kas 
kita kaip Lietuvaitė, Gla
dys Norkunaitė.

Konteste dalyvavo suvirš 
šimto merginų gražuolių, 
tarp jų keturios Lietuvai
tės, kurios visos buvo labai 
gražios, nes kitos trys pri
pažintos penktoj, šeštoj ir 
septintoj vietose.

Šis Lietuvaičių laimėji
mas grožio srityje jau ne 
pirmas Amerikoje.

Kam liūdesys širdį man spaudžia 
Jaunatvės gražiajam laike?
Kam neteisybių pinkles tik audžia 
Dvasinės priespaudos tvaike?

Kam drumsčia jaunatvės, man džiaugsmą, 
Ir svajas ilgesio lakias?
Kam teikia apgaulingą jausmą
Mau drumsčiant idėjas gražias?....

Ar tam kad klajočiau tamsybėj 
Nežinant gyvenimo tikslo, 
Ar, tam kad grimsčiau neteisybėj 
Nuo pat kūdikystės vystyklo?

Žmonijos gyvenim’s nelygus,
Juk ir nevienodi keliai —
Vieni sau ponauja — bepigu;
Antriems nuolatiniai vargai....

Aš nūdien apgailiu dalužę
Ir skaudžius širdužės skausmus....
Del vargo apleidau laisvužę,
Nūn dienos vienatvėje žus....

Bet ne! juk ne tam aš gyvenu
Kad neščiau kitų priespaudas.
Pasaulis kitus laikus mena —
Aš jam noriai pinsiu dainas!....

Arutis.

LIAUDIES DAINA
Pasėjau linelius sau lygumoj, 
Paėmiau panelę sau mylimą (2 kartu). 
Oi, Dieve, Dievuliau, netropijau — 
Sau . linksmas dieneles nutrotijau (2k.) 
Du šimtus, tris šimtus ašai duočiau 
Kad jaunas dieneles atgal gaučiau (2k.) 
Du šimtu, tris šimtus ašai daviau, 
Bet linksmų dienelių neatgavau (2k.) 
Uždegė motutė tris žvakąles, 
Pažiurę j panelei į akeles (2 k.) 
Ar skaistus veideliai ar raudoni, 
Ar gražios suknelės, ar bagočkos (2k.) 
Nei skaistus veideliai, nei raudoni, 
Nei gražios suknelės, nei bagočka’....

Lietuvos Vidujinis Gyvenimas 
nuo Liublino Unijos iki 1795 m.

Katalikų bažnyčia Lietuvoje, galutinai 
nuveikus protestantus, susilaukė didesnės 
ramybės, daugiau galėjo užsiimti savo vi
dujiniais reikalais. Didikai, sugryžę iš 
protestantų prie katalikų bažnyčios, laikė 
sau už priedermę ir garbę statyti katali
kiškas bažnyčias. Tuo laiku Lietuvoje pa
statyta daug naujų bažnyčių, vietomis la
bai gražių ir brangių. Jos ir po šiai die
nai tebepuošia musų kraštą.

Tais laikais žmonės labai tikėjo viso
kiems burtams ir žavėjimams, ir kartais 
tamsus neišmanėliai bereikalingai vargin
davo nekaltus žmones, įtariamus žavėji
muose. Bažnyčia stengėsi panaikinti var
ginimą, kartais ir žudymą tariamų burti
ninkų ir žavėtojų. Vilniaus susirinkimas, 
atliktas 1744 m. prie Zenkovičiaus vysku
po, uždraudė plukdyti žavėtojus, teisti be 
žinios klebono ar vyskupo įgaliotinio. To
kį pat uždraudimą kankinti žavėtojus iš
leido Vilniaus vyskupas Brzostauskis 1710 
m. Žemaičių vyskupas Karpis skaudžiau
sia uždraudė (1737 m.) neteisingai kaltin
ti ir teisti tariamus žavėtojus.

Katalikų tikėjimas vėl tapo viešpatau
jančiu visoje Lietuvoje ir Lenkijoje, kito
kio tikėjimo gyventojų, šalip žydų, nedaug 
tebuvo likę. Dauguma Rusų stačiatikių 
buvo jau susivieniję su katalikių bažnyčia, 
priėmę uniją.

1582 metais Lietuva priėmė naująjį 
kalendorių, popiežiaus Gregoriaus XIII 
pataisytą. To kalendoriaus laikytasi iki 
1799 metų, kodą, įsakant Rusų vyriausy
bei, vėl priimta senasis kalendorius.

1773 m. panaikinus Jėzuitų draugiją, 
i jų mokyklas su visu turtu paėmė naujai 
įsteigta Švietimo Komisija. Buvo tai švie
timo ministerija visai valstybei. Nuo jos 
priklausė visos mokyklos, kurias po seno
vei laikė daugiausia vienuoliai. Pradinės 
mokyklos buvo steigiamos ir prižiūrimos 
parapijos kunigų.

Po Rusais nuo 1795 iki 1915 m.
. Katryna II. Lietuvai patekus Rusijos 

globon, pirmiausia pablogėjo valstiečių gy
venimas. Baudžiama Rusijoje buvo daug 
sunkesnė negu Lietuvoje. Prijungus Lie
tuvos žemes prie Rusijos, ir Lietuvos val
stiečių padėtis sulyginta su Rusijos vals
tiečių ‘padėtimi. Vyriausybė sužinojus kad 
Lietuvoje kartais valstiečiai išbėgdavo iš 
vieno pono pas kitą, skaudžiausia užgynė

ponams priiminėti svetimus valstiečius be 
rašto nuo jų ponų. Karaliaus ir bažnyčių 
žemėse valstiečių padėtis buvo daug geres
nė negu pas bajorus. Katryna II daug ka
raliaus ir bažnytinių žemių išdalino savo 
generolams ir kitiems valdininkams. Tuo
se dvaruose gyvenanti valstiečiai buvo su
lyginti su bajorų valstiečiais, jų būvis pa
sidarė daug sunkesnis. Taip pat žymiai 
pasunkėjo katalikų bažnyčios padėtis. Kat
ryna II uždraudė vyskupams laisvai susi
nešti su Roma. Baltarusių krašte daug 
unitų verstinai prijungė prie stačiatikių 
tikybos.

Povilas I ir Aleksandras I. Katrynos 
II sūnūs Povilas I nesutiko su savo moti
na, ir tapęs imperatorium (1796 m.), visa 
darė kitaip negu buvo prie jo motinos. Su
laikė unijos naikinimą, leido Lietuvos ba
jorams savo krašte užimti valdiškas vie
tas, grąžino atimtus turtus. ■

Dar daugiau teisių įgijo Lietuvos ba
jorai prie Povilo I sunaus Aleksandro L 
Jisai įsteigė Vilniuje universitetą (1803 
m.), ir jo valdžiai pavedė Lietuvos mokyk
las. Tokiu budu Lenkai gavo Lietuvoje 
savo švietimo ministeriją su Lenkiška kal
ba mokyklose.

Napoleono atsilankymas. Francuzijos 
imperatorius Napoleonas, kovodamas su 
Prūsija, atėmė iš jos buvusias Lenkijos 
dalis ir sudarė iš jų Varšavos kunigaikš
tiją. Buvusis tuomet Prūsų valdžioje Lie
tuvos kraštas už Nemuno tokiu budu irgi 
tapo prijungtas prie Varšavos kunigaikš
tijos. Joje buvo panaikinta baudžiava, 
įvesta Napoleono kodeksas, suteikta nauja 
konstitucija. Valstiečiai tačiau nedaug 
telaimėjo tuo baudžiavos panaikinimu. Ne
gavo jie žemės ir paliko ponų nuominin
kais. '

Pradėdamas 1812 metais karą su Ru
sija Napoleonas bandė patraukti savo pu
sėn Lietuvos Lenkus ir žadėjo juos išliuo- 
suoti iš po Rusijos valdžios. Bet tas ka
ras Napoleonui nepavyko, jo visa kariu- 
menė žuvo nuėjus šaltos žiemos metu į Ru
siją. Francuzijos kariumenė eidama per 
Lietuvą labai nuplėšė kršatą.

Viennos (Austrijoje) kongresas 1815 
metais atidavė Rusijai žymią dalį Varša
vos kunigaikštijos. Aleksandras I sutei
kė toms žemėms, vadinamoms nuo to laiko 
Lenkti Karalyste, konstituciją su savo vy
riausybe, seimu, senatu, kariumene. Gy
ventojai gavo konstitucinių valstybių lais
vę. Valdyme tačiau vadovavo bajorai. 
Valstiečių padėtis paliko po senovei sunki.

Lenkams įgijus Valšavoje savo val
džią, ir Lietuvos bajorai ėmė svajoti apie 
susijungimą su Lenkija. Padavė Aleksan
drui I sumanymą atstatyti Lietuvos di
džią kunigaikštiją, tikėdamiesi kad paskui 
galės susijungti su Lenkija. Caras Lietu
vos bajorų raštus priiminėjo, tarybas ve
dė, bet nieko nepadarė.

Jo įpėdinis Mikalojus I (1825 m.) aiš
kiai parodė jog Rusija niekuomet nesutiks 
kad Lietuva butų prijungta prie Lenkijos. 
Lenkuose kilo sumanymas ginklu atkovo
ti sau pilną laisvę ir ir Lietuvos prijungi
mą prie Lenkijos. Laikas tam rodėsi pa
togus. Ir kituose Europos kraštuose. tada 
buvo revoliucinis bruzdėjimas. Belgija at
siskyrė nuo Holandijos ir įsikūrė savo val
stybę. Taigi, Lapkričio mėn. 1830 metais 
Nukilo Lenkai prieš Rusiją. Seimas pa
skelbė visišką Lenkijos atsiskyrimą nuo 
Rusijos. Sukilo ir Lietuvos bajorai. Bet 
Rusija sukilimą lengvai numalšino, Lenki
jai atėmė konstituciją, liko tiktai patsai 
vardas Lenkų karalystės, kurs buvo pri
mestas po senovei ir Lietuvos užnemuniui.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 
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Daug SLA. kuopų, daug 
įvairių musų draugijų, net 
ir katalikiškų, yra komu
nistų rankose. Jie jas val
do, tik del to kad keli bol- 
ševikėliai pasidarbavę įsi- 
lindo į jų valdybas.

Ateina metiniai organi
zacijų valdybų rinkimai — 
visi laikraščiai turėtų mo
kyti, patarti tikriems Lie
tuviams kad susituokę eitų 
į susirinkimus ir vytų ko
munistus laukan iš savo 
draugijų.

Draugijos, draugijų na
riai, dabar yra laikas atsi
kratyti komunistų — reng
iatės į metinius susirinki
mus, o tikrai jų viešpatavi
mui padarysit galą.

Tas lengva padaryti: Pir
miausia susieikit keli vei
kėjai, pasitarki!; paskui su- 
sišaukit daugiau savo įtek- 
mingesnių narių, paskirkit 
valdyboms kandidatus, ta
da agituokit savus narius 
eiti į susirinkimą ir balsuo
ti už juos.

Daugelį draugijų ir kuo
pų taip išgelbėsit — p'asi- 
stengkit!

Bereikalingas Kabinėjimasi
Lietuvos laikraščiai pra

neša kad Šiaulių apigardos 
teismas iškėlė bylą prieš- 
Dr. J. Šliupą už jo knygą 
“Tikri ir Netikri Šventie
ji” ir nubaudė jį vienu mė
nesiu sąlyginio kalėjimo 
kad daugiau tolau veikalų 
neleistų.
. Šitoks Šiaulių apigardos 

kabinėjimasi yra bereika
lingas. Tokia knyga nepa
liečia nei valstybės nei par
tijos ir yra visai svetimas 
Lietuvai dalykas.

Skaitant parduotus radio 
aparatus, pasirodo kad Su
vienytose Valstijose jau iš
siplatinę 13,478,000 setai, 
kurie išeina po vieną ant 
kožnų 9 gyventojų. Tokiu 
budu Suv. Valstijose kiek- 
nas girdi radio.

G.YDUOLČ, KURI 
VISAD GELBST-I
Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules",; 
žinomos kaip gyduolė inkstą,; 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medaljj 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLMM OIL 
QnBSSBSS •

PAINEXPELLER

PU
r Naudokite .išlaukiniai nuo
p Skaudamų Muskulų
L Peršalimų
x Skausmų Krutinėję
L Sustingusio Sprando

Pečių Skaudėjimo
Išsinarinimų ir

Išsitempimų
* Neuralgijos

Persitikrinkite, kad' gaunate 
irąjįl. INKARO vaisbaženklis---- _
pakelio, pagelbės jums apsisaugoti. 4

Knygutė, kurioje paduodama pilni i 
nurodymai 'naudojimui PAIN-EX- * 
PELLERFO daugely atsitikimų, pri- < 
dedama prie kiekvienos bobutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c-'ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš *
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(Tąsa iš pereito num.)

Netikėtas Svečias
Vieną dieną atėjo gandai kad Gran- 

maro žemėj pajūryje atplaukė ir išliko ne
žinomas karžygis su buriu kariauninkų. 
Niekas nežinojo kas jie, iš kur ir ko at
vyko.

— Tai bene bus Ingvaldo šposas, — 
pamanė sau Granmaras, ir pasiuntė savo 
vyrus pas karžygį paklausti ko jis atvyko'.

Granmaro pasiuntiniai buvo taip gra
žiai sutikti kad tuoj blogos mintys dingo, 
ir neužilgo pats svečias tapo pakviestas 
pas kunigaikštį į vaišes.

Kada visi suėjo į vaišes ir nežinomas 
karžygis sėdėjo ant paaukštintos sėdynės, 
kunigaikštis Granmaras paliepė savo duk- 
terei pavaišint svečius midum. Graži Hil
deguna priėjo prie karžygio ir padavė jam 
taurę.

— Sveikinu tave, nežinomas svety! — 
tarė ji, ir, kaip paprotis reikalavo, pati 
užgėrė iš tos taurės, kad svečias neabejo
tų jog tai neužnuodytas gėrimas, ir pada
vė taurę karžygiui. Jis gi, sužavėtas jos 
apsiėjimu, paėmė ne tik taurę bet ir jos 
ranką ir paprašė merginą sėsti šalę jo.

— Pas Vikingus nėra priimta kad mo
teriška taip sėdėtų, — gražiai atsakė ji.

— Bet kitose žemėse taip priimta, — 
patėmijo svečias, — ir kožnas karžygis 
turi prie savo šalies savo mylimąją.

Pagaliaus pasisekė svečiui prikalbint 
merginą sėstis šalę jo, ir laike gėrimo pri- 
buvėlis pasakojo jiems apie šalis kuriose 
jis buvo ir ką matė. Hildegunos žėrinčios 
akys buvo įsmeigtos į; gyvą ir dailų veidą 
jos tėvo svečio. Ji niekad nebuvo girdė
jus tokių nuostabių apsakymų nei mačius 
tokį puikų karžygį. Jis buvo ne tik links
mas vyras, bet ir didžiūnų kilmės ir nar
sus.

— Mano vardas yra Jorvaras, — tarė 
karžygis kunigaikščiui sakančią dieną. — 
Aš atvykau prašyt tavo dukters rankos. 
Plačias juras perplaukiau ir daugelyje ša
lių buvau, bet niekur neteko matyt tokios 
puikios mergaitės kaip ji. Kaipo tavo žen
tas, aš visuomet busiu gatavas ginti tave 
ir tavo reikalus.

Granmaras jau buvo senyvas ir netu
rėjo sunaus užimt jo sosto; taigi šis sve
čias jam pasirodė tinkamas užimti jo val
džią ir valdyt jo žemes, kaipo vyras jo my
limos dukters. Jis yra narsus ir galės gin
ti jo mažą valstybę nuo vilkaširdžio Up
salos karaliaus. Hildeguna jau buvo vi
siškai Jorvarą pamilus, taigi nedaug tru
ko ir Jorvaras liko jos vyru ir sosto įpė-1 
diniu.

Upsalos karalius Ingvaldas irgi turė
jo dukterį, vardu Asą. Žmonės apie ją 
kalbėjo kad ji prisigimus su vilko jausmais 
ir širdžia, kaip ir jos tėvas, nes jos gra
žios juodos akys žėrėjo šalta šviesa, o jos 
lupos galėjo susisukt ta žiauria vilko šyp
sena. Asą buvo labai pavydi, ir kada da- 
girdo jog Hildeguna taip netikėtai gavo 
puikų vyrą, ji sugriežė dantimis iš pavy
do. Kodėl pas ją toks puikus, nežinomas 
karžygis neatvyko meilintis! Bet jeigu 
ir butų atvykęs gal butų buvęs nugąsdin
tas jos šaltų akių žėrėjimu.

Vieną dieną Asą tarė savo tėvui:
— Kodėl tu neužimi žemių karaliaus 

Granmaro? Jis tuoj mirs, kam koks at
ėjūnas Jorvaras turi likti valdovu Žuvė- 
dų žemėje?

Tu gerai sakai, duktė, — tarė Ing
valdas. — Paliepsiu savo geram patarė-1 
jui išspręst kaip tą įvykinus.

Atėjo senas kerėtojas, su kuriuo ka
ralius visame tardavosi.

Ir štai jiedu nutarė plaukti į pietus 
su didelėmis kariumenėmis, paimti Gran- 
r.:iro žemos, nes dabar vilkaširdis karalius

ti. Vienok kadangi daug jų vyko prieš sa
vo norą ir kovojo tik bijodami Ingvaldo, 
jiems nesisekė, ir Jorvaras su mažesniais 
pulkais priešus atmušė. Užpuolikai turė
jo bėgti. Šioj kovoj žuvo tas senas kerė- 
tojas-patarėjas.

Granmaras po to, nepuldamas Ingval- 
dui keršyt, ramiai gyveno su savo dukte
ria ir žentu, bet Asą vis viena graužėsi ir 
tūžo pavydėdama Hildegunai.

Vėl sykį Asą atėjo pas savo tėvą ir 
sako:

— Tėve, ištikro judu su Granmaru 
perilgai tęsiat vaidus. Padarykit tikrą 
taiką, užtvirtindami švenčiausiais priža
dais. Pakvieskim Granmarą ir jo žmones 
į Upsalą vėl, kaip kitados kunigaikščiai 
suvažiuodavo.

Karaliaus patarėjai, kurie užėmė vie
tą ano seno kerėtojo, žiaurios Ąsos suma
nymą labai parėmė, puikus dalykas, sakė 
jie. Granmaro patarėjai irgi patvirtino 
kad reikia taikos. Iš to džiaugėsi ir pats 
Jorvaras ir Hildeguna.

Bet Granmaras ką tai blogo jautė ir 
vis bijojosi Ingvaldo siūlymų taikytis. Ta-- 
čiau dukters prašymams ir žmonių norui 
jis nusileido ir sutiko vykt į Upsalą.

Didelė iškilmė buvo kada Granmaras 
su Jorvaru ir Hildeguna atvyko į Upsalą. 
Du valdovai — Ingvaldas ir Granmaras — 
padarė taiką, prisiekdami pačiomis di
džiausiomis prisiekomis, kad baisiausias 
dievų prakeiksmas patiks tą kurs drystų 
taiką sulaužyt.

Svečiai, būdami šventinyčioj, prašė 
vaidilučių išmesti jiems burtus. Vaidilu
tė metė šventus pagaliukus, išrašytus ru- 
niškomis raidėmis, išburimui Hildegunos 
laimės, bet jie krito taip kad rodė blogą. 
Paskui metė Jorvarui, bet ir jo burtai ro
dė blogą. Metė paskiausia tėvui, ir kada 
pagaliukai krito, vaidilutė nusigando.... 
Patylėjus, už valandėlės ji pusbalsiai pra
bilo: “Mirtis!.... staigi, žiauri mirtis!”

Hildeguna bandė burtams netikėt, bet 
jie jai ramybę ardė. Jie tuoj pasiryžo ap
leist Upsalą ir skubo namon. Pakeliui dar 
sumanė aplankyt vieną jarlą kurs gyveno 
ant netolimos salos. Tas jarlas buvo ge
riausias ir ištikimiausias draugas Gran
maro, todėl pas jį nebuvo baimės sustoti.

Dalykas buvo toks kad Asą, iš pavydo 
Hildegunai,. sumanė šaukti šią taikos su
eigą ir manė kad susitarus nesivaidint 
Granmaras laikys mažiau kariumenės,' ta
da bus lengva jį pamušti. Bet tą naktį 
kada svečiai apleido Upsalą, kraujo godus 
Ingvaldas paleido sekėjus į .tą salą kur 
keliauninkai apsinakvos, ir juos tenai vi
sus tris sudegino, namą pakurę. Vaidilu
čių šventi burtu pagaliukai teisybę išsa
kė!*

Pabėgėlė
Kokiu laiku vėliau po to nelaimingo 

gaisro, kitoje Baltijos jurų pusėje, Žemai
tijoje, kur tai apie upės Šventosios žiotis, 
išlipo iš laivų dideli pulkai Vikingų — sve
timų atėjūnų iš užjūrio, bet jų vadovė bu
vo moteris. Atėjūnai tuoj puolėsi į arti
mas sodybas, tai moteriškai vadovaujant, 
žudė žmones ir užėmę jų gyvenimus patys 
juose apsibuvo, labiau įsistiprindami. Ne
galėdami pakęsti tokios skriaudos, išlaks- 
tę į tolimesnes sritis Žemaičiai ruošėsi į 
karą — priešus išvyti arba išžudyti.

Ta moteriška, Vikingų vadas, buvo di
doko sudėjimo, stipri kūne, aukšta ir daug 
pakelianti vargo. Arba," kitaip sakant, var
gas jai buvo niekas, nes tai buvo tų dienų 
gyvenimas — keliauti, bastytis, kariauti, 
laimėti arba pralaimėti. Vyrai jos klausė 
ir pildė jos įsakymus ir paliepimus. Tarė
si ji tik su savo vadais-pagelbininkais, la
biau patyrusiais vyrais, nes pati buvo dar

jaunoka. Joje matėsi visos vado ir karžy
gio ypatybės.

Iš plačių sričių dideli būriai žemaičių 
rinkosi į pajūrį ir apšaukė Vikingams ka
rą. Užpuolė juos visu smarkumu, ir už
virė mušis. Kova ėjo pajūrio girioje, ku
rią Žemaičiai gerai žinojo, vienok prieš 
gerai ginkluotus Skandinavus jie neatsi
laikė ir po ilgų tąsynių nutarė palikti juos 
ramybėje, patys pasitraukdami toliau. Ka
dangi mūšiuose daugiausia žymėjosi ta 
Žuvėdų vadovė, žemaičiai pradėjo manyti 
kad ji yra kokia kerėtoja, ir kadangi žino
jo ir matė ją su visais savo kariauninkais 
iš juros atplaukus, pradėjo apie ją kalbė
ti kaipo apie “mergą iš -juros” ir vadino 
“Juros Merga”. Nuo šio ji ir liko “Juros 
Merga”.

Kas ji tokia buvo ir iš kur atsirado? 
Nejaugi tai bus ta vilkaširdė Asą, kuriai 
Upsaloj jau vietos neužteko ir atbėgo į

Lietuvą žmones žudyti?
Pažvelgkim kiek atgal pirm šitos “Ju

ros Mergos” atsiradimo prie upės Švento
sios žiočių, į tą laiką kada tapo sudegintas 
Granmaras, jo duktė ir karžygis Jorvaras. 
Žuvėdai, išgirdę kad gerasis Granmaras 
ir jo šeima tapo taip klastingai nužudyti 
ir suardyta taika, visi sukilo ir ėjo ant Up
salos, atkeršyt karaliui Ingvaldui, nes ka-l 
rai jau buvo nusibodę. Matydami kad ne
ištrūks, Ingvaldas ir Asą patys susikūrė 
sau laužą — savo palociuose — ir suside
gino. Jiedu žuvo.

Taigi ne Asą Žemaitijon atplaukė. 
Tiesą sakant, ta Vikingų vadovė buvo 
daug jaunesnė už Asą ir šis atsitikimas 
buvo keliolika metų vėliau po anų didelių 
gaisrų kuriuose žuvo karališkos šeimos — 
Granmaro ir paskui Ingvaldo.

Taigi, kas ji tokia buvo?
(Bus daugiau)

L

B!

DALTIJOS Juros pakraštyje, kur tai 
apie upės šventosios žiotis, išlipo 

dideli pulkai jurų bastūnų Vikingų, 
kurių vadovė buvo moteris. Sukruto 
Žemaičiai pajutę svetimus atėjūnus, ir 
ruošėsi j karą prieš juos.

p

to1

*Nuo čia baigiasi Skandinavų legenda apie
... | “Vilkaširdj Kunigaikšti” ir tęsis mano paties

turėjo visą Žuvėdiją sau kareiviams rink-| apysaka.

Alo!
Hadidu!
Sveiki-gy vi!
Havajų!
Zdavstvuite!
Dziendobry!
Wie geits!
Pasimatysim kitame nu

meryje !
Neužmirškit manęs!
Aš jums patiksiu, tik ne

žinau . ar jus man patiksit!

/ '//< M įpĮ V -Ą r—
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PABĖGĖLĖ
Ta moteris buvo didoko sudėjimo, 

stipri kūne ir galinti daug pakelti var
go. Joje matėsi visos vado ii- karžy
gio ypatybės. Vyrai jos klausė ir pil
dė jos įsakymus ir paliepimus.

Kas ji tokia buvo ir iš kur atsira
do?

norime atkreipti visų “Dirvos” skaitytojų domę į naują apysaką 
Merga”, kurios daugelis jau senai lauke pasirodant. Tai yra

Šiuomi
“Juros
dar viena K. S. Karpavičiaus ilgų apysakų, paliečianti tolimą Lietuvos 
praeitį, Lietuvių santikius su ankstyvais Vikingais jurų bastūnais. Apy
saka prasideda Žuvėdų žemėje už Baltijos juros, bet paskui persikels Į 
pačią Lietuvą. Skaitymo bus visam metui. ★ Todėl šiuomi paragina
me “Dirvos” skaitytojus atnaujinti savo prenumeratas, atnaujinti pre
numeratas saviškių kuriems užrašėte į Lietuvą ir kitose šalyse, kad ne
nutruktų skaitymas šios žingeidžios apysakos. Taipgi kviečiame užra
šyti “Dirvą” kitiems ir pakalbinti savo draugus ją skaityti. Atminkit— 
“Dirva” iš skaitytojų nieko neprašo, bet jiems duoda daugiau negu ku
ris musų laikraštis gali įstengti duoti. Skaitykit ir platinkit “Dirvą”!

DIRVA. 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Po karo
Pradėjus trauktis Vokie

čiams j “faterlandą” Kaz
liški užėmė svieto lyginto
jai bolševikai. Bet nabagai 

I nespėjo Įvesti rojaus, nes
Kazliškis, Pandėlio vals- reiviai gąsdindavo buk kur po keturių mėnesių turėjo

KAZLIŠKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

čiaus, Rokiškio apsk., stovi tik Vokiečiai užėmė ten iš- bėgti Lietuvių kariumenės 
už 10 kilometrų nuo Pan-1 pjovė, iššaudė žmones ir tt. pulkų spaudžiami.
dėlio į rytus, ant dešinio 
Nemunėlio kranto. Tai dar 
visai jaunas, vos beprade
dąs augti miestelis. Pir
miau tenai buvo tokio pat 
vardo dvaro žemė.

Devynioliktame šimtme
tyje ponas tenai pastatė 
karčiamą ir pradėjo parda
vinėti degtinę. O kadangi! 
toj vietoj sueina keturi ke
liai: iš Pandėlio, Žiobiškio, 
Panemunėlio ir Rokiškio, 
tai jisai darydavo nemažą 
pelną iš pakeleivių. Ypa
tingai nemažas judėjimas 
ėjo tarp Panedėlio ir Pane
munėlio.

Tada prie Pandėlio dar 
nebuvo privestas geležinke
lis, todėl to rajono žemdir-

Gyventojus dar labiau iš
gąsdino kada pro pat Kaz
liškį buvo pravesti atsargos 
apkasai. Nuo Pandėliečių 
buvo girdima negirdėtų da
lykų, esą ten nuo trenksmo 
ir žemės drebėjimo pradėję 
namai griūti, ir tt. Mat, 
prie Pandėlio stovėdami 
Rusai šaudėsi su Vokiečiais 
ištisas septynias savaites 
su mažomis patrankomis. 
Bet Rusai, Vokiečių sumuš
ti, bėgdami iš Pandėlio ne
sustodami Kazliškyje nubė
go link Daugpilio. Tuo bil
du Kazliškis išliko nesunai
kintas.

Gyvenimas po Vokiečiais
Užėjus Vokiečiams, Kaz-

biai visą savo ūkio produk- liškio gyvenimas buvo ap- laiku ir tas bus padaryta, 
tų perteklių veždavo dau- miręs. Žmonės buvo bied- Tuoj po karo pradėjo vei-
giausia parduoti į Panemu
nėlį ir gaudavo aukštesnę 
kainą. Mat, nuo Panemu
nėlio geležinkelis eina tie
siog link Daugpilio ’(Dvin- 
sko), o iš ten lengva buvo 
paskleisti po plačią Rusiją. 
Namon gryždami, žinoma, 
užsukdavo į Kazliškio kar
čiamą ir gerai pabaliavoda- 
vo. Tą matydami, nekurie 
turtingesni pradėjo pirkti 
piečius, statyti namus ir 
prekiauti.

Taip pamaži Kazliškis ir 
pradėjo kurtis. Miestelio 
augimą dar pagreitino ka
da 1913 m. pastatė bažny
čią ir įkūrė parapiją. Nuo 
tada dar labiau ėmė apsi
gyventi visokio plauko žmo
nės, biznieriai, amatninkai 
ir kt. Bet užėjęs didysis 
karas viską sutrukdė. Ka
ro laiku Kazliškis visai pra
tuštėjo, nes Rusų valdžia 
įsakė visiems apleisti mies
telį. Vieni laukuose kasė
si duobes ir išbudavoję vi
dų jose gyveno, o kiti vy
ko į Rusijos gilumą bijoda
mi pasilikti, nes Rusų ka- 

“Šalčio” ligos paeina nuo persišaldymo namuose
“Šaltuose Kampuose”

Beveik kiekvienas namas turi savus ‘ššaltus kampus” — 
tai maudynėje, tai miegkambaryje, arba vaikų kamba
ryje — ypatingai žiemos rytais . . Tie “šalti kampai” 
duoda progos š'persišaldyt” ir nuo to paeina “peršali
mai” . . Apsaugokit savo sveikatą ir turėkit patogu
mą naudojant Portable Electric Heater ... Jis duos 
šilumos kur tik jos reikės, ir tuoj kaip tik reikės ....

The ELECTRICAL LEAGUE 
14th Floor HOTEL STATLER PRospect 3466

ni, nes Vokiečiai ką geres
nio atimdavo, o neretai ir 
pavogdavo. Net ir stam
biausias ūkininkas neturė
jo teisės laikyti daugiau 
kaip dvi karves. Iš gyven
tojų išrinkdavo kas dvi sa
vaitės tam tikrą skaičių 
kiaušinių ir- sviesto kariu
menės reikalams. Duonos 
tevalia buvo valgyt pusę 
svaro per dieną kiekvienam 
žmogui. Atėjus Vokiečiui, 
pasakydavai iš kiek žmonių 
susideda šeima ir gaudavai 
raščiuką kiek galima susi
mali miltų kad ištektų duo
nos mėnesiui laiko. Sun
kiai dirbančiam žmogui pu
sė svaro duonos reiškia kai 
žąsinui vienas grūdas. To
dėl žmonės ėmėsi visokių 
gudrybių. Įsitaisydavo stal
čiuose rankines girnas ir 
jomis slaptai maldavo, vie
nam stovint sargyboje, kad 
neužkluptų Vokietis. Vo
kiečiai tą datyrę tankiai 
darydavo kratas. O jeigu 
kur atrasdavo girnas tai tą 
žmogelį smarkiai nubaus
davo.

Praėjus didžiajam karui, 
kurį laiką Kazliškio gyve
nimas buvo apmiręs. Žmo
nės suvargę ir nuskurdę, 
svetimų kariumenių nute- 
rioti, neįstengė net ir senų 
per karą sudaužytų savo 
namų sutaisyti. Tik pra
slinkus keletui metų, kada 
kraštas šiek-tiek atsigavo, 
pradėjo reikštis pirmi ju
dėjimo ženklai ir čia. Be
matant pakitėjo ir Kazliš
kio išvaizda. Iš senų aplu-. 
žūsiu namų virto nauji gra
žus. Nemažai išaugo ir 
naujų namų, kurie padaro 
miestelio išvaizdą gražesne 
ir malonesne. Pats mieste
lis dar negrystas ir nėra 
dar elektros šviesos, bet su 

kti pradžios mokykla. 1929 
m. įsteigė pašto agentūrą.

Iš pramonės įmonių tėra 
tiktai garinis malūnas. Ne
toliese Kazliškio dvare yra 
nemažas degtinės fabrikas.

Už 12 kilometrų nuo Kaz
liškio, šalę Rokiškio vieške
lio, stovi garsus visoje Lie
tuvoje Moškėnų piliakalnis. 
Jis turi apie 50 metrų ilgio 
ir 35 met. platumo. Žmo
nės kalba kad jį supylė Šve
dai laike karo, nešdami ke
purėmis žemes. Bet taip 
žmonės kalba ko ųę apie 
kiekvieną Lietuvos piliakal
nį. Tiems pasakojimams ne
gali aiškiai atsakyti ir ra
šytinė istorija. Tik težino
ma iš jos kad kitkart jame 
butą gyvenamos vietuvės 
su pilimi, kuri nežinia nuo 
kurio laiko iki 16-tam am
žiui baigiantis valdyta ga
lingos O sciko giminės. Ka
sinėjant jame rasta įvairių 
daiktų iš akmens, žalvario, 
kaulo ir geležies. Taigi rei
kia manyt kad jis yra labai 
senas, ką liudija rasti jame 
pabūklai. J. Duda.

Republikonų Partijos 
Kandidatai

Republikonų Partija patiekia bal
suotojų patvirtinimui sekančiuose 
rinkimuose “Lapkričio 4 dieną Aps
krities kandidatų sąrašą, patyrusių 
žmonių, kurie tarnaudami Įsigijo vi
suomenės pasitikėjimą. Jie atsakan
čiai tarnavo praeityje ir tarnaus 
ateityje.

Ant Apskrities Prosekutoriaus yra 
Arthur Ų. Day, didelių gabumų ad
vokatas. Ant šerifo, William F. 
Eirick, gabus ir energingas žmogus, 
kuris seniau starnavo kaipo Apskri
ties Komisijonierius.

Apskrities Rekorderiu: Lyman I. 
Newell, atsakantis ir sugabus tai 
vietai žmogus.

Apskrities Iždininku: L. G. Col
li ster, kuris per pastaru du metu tą 
vietą laike.

Apskrities Komisijonierium: Jer-j 
ry R. Zmunt, kuris toj vietoj atsa
kančiai tarnauja per daug metų.

Ant Koroneriaus: Dr. Arthur J. 
Pearse, kuris geriausia atsako tai 
vietai.

Balsuodami už juos balsuosit už 
geriausius ir ištikimiausius žmones.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo tėvą Vincą Andriulį. 

Iš Lietuvos paeina Kitaviškių mies
telio, Trakų apsk., Žiežmarių v. Jau 
25 metai 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

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siėst ne “pereitos savaitės”
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

ATLYGINKI!
REPUBLIKONŲ |

ATSAKANTUMUI
JPUBLIšKUOSE

I OFISUOSE
RINKIMAI LAPKRIČIO 4

BALSUOK UŽ APAČIOJ NURODYTUS

Ant Prosecuting Attorney 

ARTHUR' H. DAY
Ant Sheriff

WILLIAM F. EIRICK
Ant County Recorder

LYMAN O. NEWELL
Ant County Treasurer 

L G. COL LISTER
Ant Coroner

ARTHUR J. PEARCE
Viršuje, paminėti vyrai atliko savo pareigas pri

deramai savo dabartinėse vietose.
BALSUOKIT UŽ JUOS NOV. 4.

JUDGE ALVIN J.
PEARSON 

Kandidatas i
Common Pleas Court
Judge Alvin J. Pearson, teisėjas 

Naminių Santikių Teisme, kuris yra 
dalis Common Pleas Teismo, yra 54 
metų amžiaus ir pastojo advokatu 
1897 mėtais. Jis buvo teisėju Com
mon Pleas Teisme Cuyahoga Aps
krityje nuo 1912 m.

Cleveland Bar Association savo 
pastarame raporte apie jį pareiškia 
sekančiai: “Jis buvo sumanus ir tei
singas teisėjas, prideramai atliekan
tis jam pavestas pareigas. Draugi
jos nariai turi pasitikėjimą jo teis- 
mišku gabumu ir galėmis. Reko
menduojamas kuolabiausia.“

Jis taipgi yra rekomenduojamas 
Clevelando laikraščių ir organizaci
jų ir pasitiki kad piliečiai vėl bal
suos už jį.

Savo kalboj per radio Judge Al
vin J. Pearson atkreipė domės į na
minį gyvenimą. Jis sako kad šei
myninis gyvenimas yra viena iš se
niausių ir pastoviausių visuomenės 
įstaigų. Šeimyninis gyvenimas yra 
pamatas civilizacijos ir valdžios.

Neužlaikymas ir neprižiurėjimas 
vaikų yra vienas iš didžiausių klau
simų. Teisėjas Pearson kasdien su
siduria su vyrais ir moterimis viso
kių rūšių ir todėl pažysta žmoniją 
kuogeriausia. Todėl jis labai susi
rūpinęs palaikymu namų santaikos.

Jis daug. pagelbsti šeimynoms su
tvarkyti savo sentikius ir toliau gel
bės jeigu bus vėl išrinktas į Com
mon Pleas Teismą Lapkričio 4 d.NAUJI KALENDORIAI

Klauskite Katalogo, iš Kurio 
Pasirinksite Visokių

JONAS KERD1EJUS 
663 FOURTH ST.

S. BOSTON, MASS., U.S.A.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
■ 921 St, Clair artį E.9th Stį

ATSIŠAUKIMAS NUO THE 

tuvi dvrs
Svarbiausias reikalas' prieš Amerikos žmo
nes yra tai pataisymas šlykščios klaidos 
Visuotinos Prohibicijos atšaukimu Aštuo
niolikto Priedo.
Atsiekimui to reikalinga balsuoti už tinka
mus valdžios ir valstijos atstovus kurie pa
sireiškė priešingais Volsteadizmui prie kož- 
nos progos.
Pasakyk savo draugams, šeimynai, ir dar
bo draugams kad sekanti žmonės yra re
komenduoti per The Crusaders, Clevelande 
gimusios organizacijos turinčios tikslą įve
sti Tikrą Blaivybę į nacionalį gyvenimą;

Nusineškit šitą surašą į Balsavimų Budelę ir
BALSUOKIT UŽ

. U. S. SENATE
ROBERT J. BULKLEY, Dem.

Naujos Rūšies Elektriš
kos Lempos

Kuomet mano apie lempas, dau
guma įsivaizduoja tik kotą su gob- 
turu. Tai turbut del to kad per gent- 
kartes nebuvo kitokių lempų kaip 
tik tokios. Dabar tokios lempos iš-

I rodo išėjusios iš mados.
Su pagalba elektros, visos seno- 

I viškos mados lempos lieka nereika- 
i lingos, todėl artistai išdirba įvairių 
įvairiausių pavidalų lempas, kurioms 
visada yra vietos namuose.

Paveizdan, yra lempos su trimis 
žuvėdomis, išskėstais sparnais, le
kiančios virš ramių jurų. Tokios 

i lempos ypatingai gražiai išrodo pa-, 
statytos prieš veidrodį, kuriame at- 
spintis padvigubina jų gražumą.

Yra lempos padarytos iš dviejų 
ar daugiau žuvų, pastatytos už stik
lo, kurių silouletai parodo lyg žuvys 
plaukia vandenyje.

Kam patinka ožkos, yra lempų
kurios stovi ant grindų, perstatan
čios ragus atstačiusią ožką. Taipgi 
yra stirnų, kralikų arba povų pavi
dalais lempų, ir veik .visi tie gyvū
nai perstatomi ką ,nors veikianti, o 
ne tik negyvos formos.

Jeigu mėgstat moteriškas figūras 
yra daugybė lempų toje srityje. 
Yra Af rodi ta laikanti lempą ir už
dangalą ir šokanti, yra Lady Godiva 
raita ant arklio, yra kitokių mote
riškų pavidalų.

Suv. Valstijų gyventojai pereitą 
metą prirodė populiariškumą kilno
jamų lempų nupirkdami net 7,000,- 
000 jų, kas reiškia daugiau negu ku
rių kitų elektriškų padargų į na
mus.

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 Payne avė Hend. 3576

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

Visokios Geles del Vestu- 
GsStvy vių, Laidotuvių ir kitiems 

reikalams Vainikai nuo $5 
aukštyn.

S. Ambroziak Endicott 2191

U. S. HOUSE OF
20th

Max D. Gustin, Rep.
21st

George H. Bender, Rep.
22nd

Chester C. Bolton, Rep.

OHIO STATE SENATE
REPUBLICAN 

Joseph N. Ackerman 
David Copland 
L. L. Marshall 
Lawrence H. Norton

STATE
REPUBLICAN 

Lester J. Abele 
Allan N. Corlett 
Joseph E. Cassidy 
Alfred De Lorenzo 
James C. Foster 
A. S. Harding 
Wm. R. Pringle 
Benjamin F. Sacharow 
Horace R. Sanborn 
Herman L. Vail

Elektriški prosai užėmė antrą Vie
tą, jų parduota 3,000,000; po to elek
triški radio setai, kurių įdrdupta 
2,295,000. Išviso 1929 iii. naminių 
elektriškų padargų parduotą net 
20,914,724 šmotų.

Taisau visokio išdirbamo laikrodėlius.
Patyręs . Laikrodi- 
ninkas Savų. prak- 
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 

MmMIiImbMIĮIMI padarau negu kur 
kitur. Tėmykit antrašą:
6704 Superior av. Cleveland; O. 

FLorida 6791-R
PAULINA ŠTAUPIEN®
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f Tel- CHerry 2370 i
t P. J. KERŠIS į
T baigęs Teisių Mokyklą Cumber- • J 
X land Universitete, darbuojas iu .. 
••• Teisių Ofisu advokato y
X Anderson & Marriott f 
Į 308 Engineers Bldg. X 
■į* kur su visais teisių reikalais X 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
y rėš teisingą patarnavimą. y

John Jacoby & Son 
Dry Goods & Furnishings 
703.6-7038 Superior Avė, 

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

už mažiausia pinigų”

’ "n ° ROSEDALĖMūry Cleaning Co,t
HEnd. 7906 Z 

'. PETRAITIS, Prop. * 
2 Superior Ave., | 

j. a. t, -t. i. .t. .t. x 4* 4 4- 4* 41* ♦tT T W T ” V ’r '♦ '• v ♦ ♦ ▼ w

J. C BLASER
Hardware 

6933 Superior Avė.
Metaliniai Langų Ventiliatoriai 

Tiktai po 39c.
Visokiu padargų taisymas.

Darom raktus. End. 0280

REPRESENTATIVES
District

Charles A. Mooney, Dem.
District

Robert Grosser, Dem.
District

Edward F. Carran, Dem.

Batallion of THE CRUSADERS 
GERARD J. PILLIOD, Exec. Commander 
RALPH NEWMAN, Secretary

DEMOCRAT 
W. H. Annat 
Ralph W. Edwards 
W. A. Greenlund 
Charles J. McNamee 
James A. Reynolds 

REPRESENTATIVES. 
DEMOCRAT 

Fred C. Alber 
J. A. Azzarello 
John F. Curry 
Thomas Hurley 
Harry H. Kraus 
Keith Lawrence 
Tim Long 
Anna M. Maher 
Emmett Maher 
Mary Megaw 
Joseph J. Ogrin 
A. A. Rutkowski 
Joseph H. Schumacher 
John F. Smolka 
Frank Uible 
Richard L. Wertheimer 
W. j. Zoul

šis skelbimas paduotas nuo Cleveland
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i IS LIETUVOS ®
ĮSIKŪRĖ TAUTININKŲ 

FONDAS
1 Kaune Įsisteigė Lietuvių' 
Tautininkų Fondas, kuris 
rūpinsis ekonomine para- Į 
ma tų organizacijų kurios 
yra artimos tautininkų par
tijai, ir kitais tautininkų 
partijai artimais reikalais.

Į fondo centro valdybą 
išrinkta: Kun. Mironas, J. 
D. Blynas, K. Masiliūnas, 
B. Masiliūnas, inž. Stanai
tis; kandidatais: V. Gustai
nis, inž. Graurogkas, Guda
vičius.

Nariai į fondą mokės 
12 litų į metus.

myn virvę išmieravimui, bet 
virvė užsipainiojo ant tele
grafo stulpo ir lakūnai tu
rėjo nusileisti.

SUĖMĖ KOMUNISTU 
VADUS

Kauno kriminalinė polici
ja suėmė didelį komunistų 
slaptų, lizdą. Tarp jų su
imtas ir Lietuvos komunis
tų partijos sekretorius Šio
kis. Pas jį rasta visokių 
slaptų bolševikiškų raštų.

po

PAGAVO LENKUS 
LAKŪNUS

Ties Vilkmerge nusileido 
Lenkų balionas “Lwow” ir 
jame buvę du Lenkai lakū
nai suimti. Jie skrido iš 
Lwowo į Vilnių', bet pakly
do, o kadangi buvo labai 
ukanota, nežinodami kaip 
aukštai randasi, nuleido že-

' MIRTINAI SUMUŠĖ
Švėkšna. — Nesenai tra-| 

gingai žuvo 20 metų amž. 
vaikinas, Pranas Urbis. Jis Į 
nakčia gryžo iš talkos iš i 
Dakšvyčių kaimo į savo na
mus, Vilkų-Kampo kaimą. 
Perėjus Ašvos upės lieptą 
buvo užpultas ir sumuštas 
taip kad nors dar namon 
parėjo, tačiau ant rytojaus 
pasimirė. Manoma kad jį 
sumušė užsamdyti piktada
riai. “L.U.” Į

PABUDĘS NUMIRĖLIS 
APLANKĖ SAVO 

ŽMONĄ
Vilniaus laikraščiai pra

neša apie šitokį retą atsiti
kimą iš Daugėliškio vals
čiaus. Vienam, kaime 52 m. 
amžiaus žmogus įkrito į le- Į 
targą (mirties miegą). Ka
dangi letargas užtruko ke
lias dienas, šeimyna nutarė 
kad tėvas miręs ir rengėsi 
palaidoti. Nupirko grabą 
ir padėjo kūną į jį. Laido
tuvių išvakarėse senis pa
budo, atsistojo ir nuėjo pas 
savo miegančią žmoną.

Moteris, baukšti ir turin
ti širdies ligą, pamačius ne
gyvėlį prisikėlusį iš išgąs
čio mirė. Žmonai mirus, tė
vas. pradėjo dejuoti. Pama
tęs tai jo sūnūs griebė kir
vį, ir palaikęs savo tėvą už 
šmėklą, norėjo jį sukapoti. 
Tačiau tėvui pavyko pasi
šalinti. Jis puolė į kaimy
nų namus , ir juos išgąsdino, 
kaip kurie net pamišo. Ta
da žmogelis nubėgo į arti
miausią pasienio sargybą, 
kuriai pavyko nesusiprati
mą išaiškint ir persigandu
sius gyventojus nuraminti.

“L.K.”

N“S-E“II BALSUOKIT už bulkley 
d. Birbilu k. ūkininkas K. I *• I
Višinskas bekuldamas savo 
javus per neatsargumą įk
rito į motorinę mašiną. Jam 
vieną koją visai sutriuški
no. Bevežant pas gydyto
ju mirė.

Rugsėjo 23 d. Antkalnės 
kaimo ūkininko Pauriaus 
sunui Broniui arklinė kulia
ma mašina nutraukė ran
ką. “L.U.”

I Balsavimai jau čia pat— 
'Lapkričio 4 d.

Jis stovi už to įstatymo panaiki
nimą valstybes konstitucijoje, o pro
hibicijos klausimą lai išsisprendžia 
pačios valstijos, kuri nori būti “sau
sa” ar “šlapia“ lai ir buna, bet ne
verčia kitų būti 
kinus tą įstatymą bus žymiai panai
kinta niekšystės 
aukštų valdininkų, kurių tūli nau
dojasi proga.

Kandidatas Bulkley yra plačiai 
susipažinęs su ateiviais ir gerai su
pranta kokį blogą daro jiems ir jų 
namams 18-tas Priedas.
sis kad butų sulaikyta užpuldinėji

valdininkai 
bedą, neva

nori įtraukti 
svaigalų jieš-

būdamas Kongrese tris

Ohio Grand Opera Co.
Atidarymas Lapk. 7

mai ir kratos namuose, kur perdaug 
atkaklus 
žmones į 
kodami.

Bulkley
sykius balsavo prieš įvedimą litera- 
tinio bandymo ateivių, kurie yra ge
ri žmonės .ir darbininkai, tik neturi 
mokslo.

Robert J. Bulkley yra užgirtas 
savo srities piliečių, visų Demokratų 
partijos narių Ohio valstijoj, šimtų 
Republikonų partijos narių už jo 
gerą nusistatymą prohibicijos klau
sime, taipgi žymiausių Ohio laikraš
čių, todėl nėra abejonės kad jis yra 
visų pageidaujamas kandidatas, to
dėl visi Ohio valstijos Lietuviai pi
liečiai balsuokit už jį.

ir suktybes tarp

Jis steng

tokiomis. Panai-

ROBERT J- BUL-KLEy

iš Cle- 
kandi-

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clcvelande. Lietuvis Artistas

as

tografas
Geriausia dovana 

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

F oVadovaujančios ypatos, choras ir 
baletas jau galutinai prisiruošę pa
statymui operos “Rigoletto“ miesto 
auditorijos Muzikos Salėj Lapkričio 
7 d. po gĮoba naujai suorganizuotos 
Ohio Grand Opera Company. Gug
lielmo Somma iš Chicago Civic Ope- 

: ra Co. pasekmingai ruošia chorą.
Ši opera bus pirma iš serijos de- 

! vynių, kurios bus perstatytos glo
boje šios kompanijos su svečiais ar
tistais, po vadovyste Antonio Ros- 
sito, taipgi iš Chicago Civic Opera 
Co. Šios organizacijos tikslas yra 
pastatyti kas trys savaitės vieną di
džiųjų operų už populiarę kainą Mu- 
zikalėj salėj.

Tarp operų kurios bus statomas 
yra: II Trovatore, Cavalleria Rusti- 
cana ir Pagliacci, Barber of Seville, 
Madam Butterfly ir Carmen.

Svečiai artistai 
dovaujamas roles
Josephine Lucchese, soprano iš Phi
ladelphia Grand Opera Co.; Joseph 
Roiali, baritonas iš San Carlo Teat
ro, Neapolyje; May Barron, kontr
alto iš Chicago Civic Opera Compa
ny;
Grand Opera Company, ir Aiitonio 
Rossitto, tenoras iš Chicago kom
panijos.

Prie dainininkų taipgi bus ge
riausi balsai iš Cleveland© api'elin- 
kės: Mildred Nehamkin, Joseph Ma- 
raver, Francesco Curci, Francesco 
Bontempo, Joseph Paridon, Mary 
Walsh ir Arthur Bridenstine.

Rose Ettari konduktoriaus' pagal
bininkė; Leoną; Hart, _baleto vadovė, 
Theresa Newman, koncertinė pianis
tė? -

jūsų 
bus

X

Parinkdami kandidatą atstovauti 
Ohio valstiją Suv. Valstijų senate, 
atkreipkit domes į jo atsakantumą 
tai vietai ir į platformą kurios jisai 
laikosi.

Žymiausias kandidatas į S. V. se
natą yra Robert J. Bulkley, 
velando, Demokratų partijos 
datas.

Kad Ohio valstija turėtų 
šią atstovą S. V. senate, kiekvienas 
pilietis privalo balsuoti už M. Bulk
ley.

Robert J. Bulkley yra pažymus- 
advokatas Clevelande, kur jis turi 
pagarbą ir paramą padorių žmonių.

Jis yra plačiai apsipažinęs su ša
lies reikalais, kadangi buvo Kongre
so atstovu du terminu. Nors jis 
paeina iš miesto, jis taipgi gerai ap-

geriau-

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

. — Telefonas Randolph 35S5 — X
Jiiliiiiiiiiiiiiiilliiiilliiiiliiilliliiillliillillliiliiiiiiiiiiiiiililiiililiiliiiiiiiiiiiililiiuiii^

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

kurie dainuos 
“Rigoletto“ yra

I
For Attorney General, 

M. RAY ALLISON

BALSUOKIT už
Robert J. Bulkley

Democratic Candidatą 
ant

U.-S.--SENATOR
Robert J. Bulkley dirbs ir balsuos už panaikini

mą Aštuoniolikto Priedo, Volstead Įstatymo ir 
Jones “Five-and-Ten” Įstatymo.

Tironija, suktybės ir niekšystės išsivystė po 
priedanga dabartinio įstatymo vykdymo,, drau
džiančio pardavinėti ir taikomo prieš naudojimą 
alkoholinių gėrimų.

M. Bulkley yra.prieš tuos įtsatymus. Jis skel
bia jog federalė valdžia turi būti atstatyta iš pro
hibicijos biznio.

Tiktai prie tokio įstatymo namai užpuldinėja
mi, laisvė panaikinta ir išsivystė grobišiavimai ir 
valdininkų suktybės.

Balsas už Bulkley bus balsas protesto prieš ši
tokius įstatymus.

Robert J. Bulkley stovi už Ameriką ir už Ame
rikos principus. Jis mato Amerikoje namus tiems 
kurie nori ' išvengti priespaudų. Jis užtaria tuos 
kurie atvyko į šią šalį jieškoti laisvės ir turi norus 
būti gerais piliečiais.

Robert J. Bulkley buvo nariu Kongreso per ke
turis metus ir tada balsavo tris sykius prieš imigra
cijos įstatymo punktą kuris reikalavo neįleisti į 
Ameriką - tūkstančių kurie nemoka rašyt ar skai
tyt bet pataptų gerais piliečiais.

Kaipo Amerikos balsuotojas ir 
užtarėjas laisvės, norintis turėti 
neliečiamybę namų ir privilegiją 
naudotis visomis Amerikos pilie
čio teisėmis, jus privalot vardan 
savęs ir savo šeimynos balsuoti už 
Robert J. Bulkley ant United Sta
tes Senatoriaus rinkimų dienoje, 
Antradienį, Lapkričio-November 
4-tą.

Jus rasit Robert J. Bulkley var
dą ant baloto antroj kolumnoj — 
kaip parodo kryželis čia pridėta
me pavyzdyje. Padėkit savo ‘X’ 
priešakyje jo vardo paliktoje vie
toje, kaip čia parodyta.

The Robert J. Bulkley for U. S, Senator Committee 
Newton D. Baker, Chairman, Monica Durkin, Sec’y

DEMOCRATIC TICKET

For Governor, 
GEORGE WHITE

For Lieutenant Governor, 
WILLIAM G. PICKREL

For Secretary of State, 
J. H. NEWMANIIROWN

eneral.

State, 

IAY

For Treasurer of State.

JOSEPH T. FERGUSON

ULLOCH ii For United Statei Senator, 
(Unexpired Term) 

ROBERT J. BULKLEY

Natale Cėrvi, basso iŠ Boston
- -- I sipažinęs su laukų gyventojų reika-

lais.
Jo platformos pažymi dalis yra 

tai atšaukimas 18-to Priedo iš Suv. 
Valstijų Konstitucijos, taip vadina
mo Prohibicijos įstatymo.

Ai- jau išrašet ‘“Dirvą” 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 ’metuose pralinksmhisit 

visą kaimą!

DAUG GERŲ DOVANŲ
Mes užrašome visus laikraščius 

Amerikos ir Lietuvos ir duodame 
didžiausias dovanas prie to, ypa
tingai į kas užsįrašys “Dirvą“. Su
sirašyt su * "mum^s, pamatysi kaip 
apsimoka skaityti ir naudą iš to 
turėti. Prisiųsk savo antrašą.

L. A. Laikraščių Agentūra
214 Grand St. Candy Store 

BROOKLYN, N. C.

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

Attorneys Jewelers

lius, 
kius

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiin?

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jalftibiliskasjlv

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

P. V. CHESNUL1S
929 Society for Savings Building 

MAin 2542

Barbers
V. KASPARAS!

6705 Superior Ave.

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Bakers
, ST. CLĄIR BAKERY

70 lį Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave. 
JUOZAS PELVALIS 

6502 Superior Ave. 
VINCAS EIDUKAITIS 

6301 Superior Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Ąv. HEn. 7906

1404

2047

6901

G roceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

KAZ. OBELIĖNIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avę. PR.

J. MISEVIČIUS 
1457 East 71st St.

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd. 
JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street

BEN VELIČKA 
8101 Pulaski Ave.

Druggists
C. PAKELTIS

8121 Sowiaski Avenue

6704

6407

V. ŠTAUPAS
Superior Ave. FL. 6791R

J. J. LAZICKAS
Superior avė. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

6820 Superior avė. ENd. 4486 
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants

Tailors

6716

9709

9720

E SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ją, šlapumą ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

Krau- 
taipgi

jis ta

X
XI

Į
x

Miscellaneous

K. STONIS 
6824 Superior Ave.

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

JONAS BRAZIS
G905-07 Superior..av E?

f^iUUUUUUUUUU

LIETUVIŲ BANKAS 
6712 Superior Ave. HEn. 2498

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Aye.

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

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitiš 

J. Venslovas

i

TRAVEL VIA LAKE ĘRIĘ 
to Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

LET TH E C & B LINE be your hoft 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 

jteamers each .way, every night, leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 a. m. 
E. S.T.) April 15th to November I5ch.

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 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
iune 20th to September 6th.

'are $3.00 One Way; $5.00 Round Trip. 
Auto Rate $4.50 and up.

V^rite for free folder and AMt6 Map.
for details on C&B Line Triangle, Circle I? 
and All Expense Tours, alfo 1930 Cruise 

de Luxe to Chicago. J| 
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
E. <?th Street Pier 
Cleveland, Ohio

WeWv?. THe-^z-wav7 ■
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I Delei’ suėjusių daugelio poli- 
I tiška skelbimų .ir pranešimų, 
šiame numeryje pristokus vie
tos tulus vietinių Lietuvių pra
nešimus atidėjome kitam nu
meriui.

SPORTASj Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese :
I ———------------------------------------------ i —.--------------------------------------- - I
| “DIRVA”, 6820 Superior Ave—ENdicott 4486—Atdara vakarais

i

tas užima Lietuviai. Ohio val
stija turi apie 6,500,000 gyven
tojų, o Lietuviai išsirado ge
riausi plaukikai.

Darželiui Surinkta $228 is coiiimod
Pereitą sekmadienį, Spalių 26 solo; toliau kalbėjo Darželio 

d., šv. Jurgio bažnytinėje sa- Lygos sekretorius K. S. Kar- 
lėje įvyko iškilminga vakario- pavičius. Po jo kalbus vakaro 
nė paminėjimui Vytauto Di-, vedėjas paprašė publiką atsi- 
džiojo 500 metų mirties sukak-!stotį išreiškimui pagarbos Vy- 
tuvių (Vytautas mirė Spalių tautui.
27 d., 1430 m.). - j Toliau kalbėjo Vokiečių Dar-

Vakarienė buvo su gražiu želio atstovas Wolfram, po jo 
programų, dalyvavo pati inte- žydų Darželio atstovė Jennie 
ligentiškiausia vietos publika—jZwick.

Bazaras. Pirmas M. M. N. 
Pagalbos .parapijos bazaras at
sidarys Spalių 31 d. ir tęsis per 
Oris dienas, baigsis sekmadienį. 
Išlaimėjimui yra suaukauta 
daug Įvairių dalykų.

apie 300 ypatų. .
Svarbiausia tai kad šį vakarą 

Lietuvių Kultūros Darželio stei
gimui suaukautą $218.75, pas
kui dar du tautiečiai „pridavė 
savo aukas po $5, tokiu budu 
iš šios iškilmės Lietuvių Dar
želiui sukelta apie $230. Prie 
to tikima kad nuo pačios vaka
rienės liks keli desėtkai dola- 
rių pelno, tokiu budu Dairželio 
naudai sukelta apie $300 tuo 
vienu vakaru. Iš seniau ižde 
yra apie $250, taigi bendrai tu
rėsim apie $550 ar $600.

Delei suėjusių daug politiš
kų skelbimų, šiame numeryje 
stoka vietos,- todėl aukautojų 
vardai tilps sekančiame num.

Vakaro eiga
Vakarą atidarė Adv. P. V. 

Česnulis, Darželio Lygos pirmi
ninkas, pavesdamas P. P. Mu- 
lioliui (Lygos iždininkui) va
dovauti programą.

Pirmiausia, Šv. Jurgio para
pijos vargoninkui B. Nekrašui 
pianu vedant, publika sustojus 
sugiedojo Lietuvos Himną.

Pirmu kalbėtoju buvo klebo
nas Kun. Vilkutaitis, po jo kal
bėjo Darželio Lygos vice-pir- 
minkė Ona Mihelichienė, po jos 
p. Nekrašas skambino piano

Buvo užkviesti ir dalyvavo 
keli Lietuvių draugai svetim
taučiai, kandidatai į tesėjus, 
taipgi kandidatas Į kongresą 
Mooney, į prosekutorius Miller, 
ir į senatorius Bulkley. Jo kal
bą Lietuviai ypač užgyrė, kuo
met jis pasireiškė jog dirbs už 
panaikinimą prohibicijos Įsta
tymo.

Paskutinis, kalbėjo Adv. čes
nulis, po kurio kalbos rinkta 
aukos. Stambių auką buvo pri- 
siuntusios nekurios • draugijos 
per savo atstovus, taipgi pub
liką pasirodė labai duosni, nes 
penkinės ir dešimtinės klojosi 
kaip skiedros. Garbė Clevelan- 
diečiams, nes savo aukomis su
kurs Clevelande Lietuviams at
mintį ant ilgų laikų.

Vakaro paįvarinimui p. Nek
rašas buvo sumokinęs parink
tų dainininkų būrelį; kurie su
dainavo keletą žymesnių dai
nų. Dalyvavo šie dainininkai: 
Elena Grigiutė, Amelija Misiu- 
tė, Sofija Kučinskiutė, Petro
nėlė Urbšaitė, Ona Mačiutienė, 
A. Miliauskiutė, N. Kavaliaus
kienė, B. Skirbantas, J. Mozu- 
raitis, J. Marozas, Al. Šukys, V. 
Jasinskas, A. Mačiuta, V. La- 
bašauskas.

Geraširdžiai. Naujai parapi
jai reikalinga visokia parama. 
Tam tikslui ątsibuna antradie
nio vakarais “‘card party”. Jos 
iki šiol buvo labai pasekmingos, 
už ką ačiū tūliems gerašir
džiams parapijiečiams, kurie 
suaukojo daug dovanų. Labiau
sia tomis dovanomis pasižymė
jo: Kančienė,, ..Baltrušaitienė, 
Petrauskienė ir Deriėnė. „ Dik
čiai remia ir kitos musų darb
ščios tautietės.

Apart medeginio rėmimo yra 
daug dafbuotojų, .‘kurios uoliai 
trasias! sukėlimui kapitalo. La
biausia tubmi atsižymi jaunutė 
Olesė Petrauskaitė nuo Nęff 
rd., Katkauskienė, čapalauskie- 
nė ir Šležienė.

Susirinkimas. Lapkričio; 3 
d., pirmadienio vakare, atsibus 
bažnytinio choro mėnesinis su
sirinkimas- parapijos- svetainė
je, 18022 Neff rd. Seni ir nau
ji, choristai širdingai kviečia
mi prisidėti prie šito choro, 
nes bus daug darbo prisirengi
me prie 40 valandų atlaidų ir 
Kalėdų giedojimo.

Atidarymas Tautų Teatro ši l 
sekmadienį. Lapkr. 2 d. mies-| 
to muzikalėj salėj įvyksta ati
darymas Tautų Teatro po glo-Į 
ba dienraščio Cleveland Plain i 
Dealer. Pirmą vakarą pradės 
Amerikiečiai su opera1 “Mika
do”, sudaryta iš vietinių artis
tų. šį vakarą taipgi bus per
statytas gyvas paveikslas visų 
tautų, kurios1 tik prie Tautų Te
atro prisidėję, atstovams daly
vaujant. Nuo Lietuvių daly
vaus p-lė Elena Grigiutė pasi
rengus tautiškuose rubuope.
- Kada bus Lietuvių vakaras ir 
kas bus statoma bus pranešta 
vėliau.

Mirė. Sekmadienį po pietų 
staigia mirčia mirė Kazys Ma
žeika, nuo 1479 E. 71 st. Ve
lionis buvo 53 m. amžiaus, pa
ėjo iš Alvito parapijos, Vilka-: 
viskio ap. Buvo SLA. 14 kp. 
narys. Palaido,tas Spalių 30 d. 
Liko moteris ir šeši vaikai.

.Nauja bažnyčia puošiasi. Per
eitą sekmadienį iriėjūs į M. M. 
N. Pagalbos bažnyčią pasimatė 
daug.naujų papuošalų. Pę kai
rei 'altoriaus matosi- stovyla 
Motinos Dievo, po dešinei 
Viešpaties Jėzaus- stovyla. Abi 
labai artistiško išdirbimo. Yra 
mipirkta , krikštelnyčia vienos 
šeimos, kuri aukavo $100. Ran
dasi ir.'daugiau.,smulkumų baž
nytinių reikmenų, kurių čia 
sunku ir išvardinti. - R.ėp.

Svečiai. Spalių 25 d. lankėsi 
“Dirvos’’ redakcijoje A. Am- 
šiejus su žmona iš McKees 
Rocks (Pittsburgo). Atvažia
vo automobiliu. Amšiejus yra 
“Dirvos” skaitytojas ir užrašė 
“Dirvą’’ savo broliui, vietiniam. 
Aplankė čia savo brolius.

Iš Lorain, O., lankėsi L. Da- 
nevičius sir žmona. Jie abu 
mėgsta “Dirvą” skaityti ir už
rašė ją savo giminėms į Lietu
vą.

Automobilis užmušė. Spalių 
26 d., vakare einant per gatvę 
ant Wade Park avė. tapo auto
mobilio pervažiuota Marė Auk- 
soraįtienė, 53 m., nuo 1445 E, 
71 st. Nuvežta ligonbutin po 
poros valandų mirė. Liko vy
ras su pora vaikų.

Viso praeitą sekmadienį Ohio 
valstijoje automobilių nelaimė
se užmušta 4 ypatos, iš jų dvi 
Clevelande.

V- Debesys su sunum Jonu ir 
jo sužiedotine išvažiavo į Jer
sey City, N. J., į vestuves sū
naus Jifozo. Kelionę atlieka 
automobiliu. Vestuvės Įvyksta 
Lapkr. 2 d.

B. D. NICOLA
Kandidatas i Common 

Pleas Teisėjus

Sandaros 18-tos kuopos ir T. 
M. D. 20-tos kuopos susirinki
mas įvyks kitą penktadienio va
karą, Lapkr. 7 d., nuo 7:30 v. 
vak., Lietuvių salėje. Natriai 
prašomi ateiti užsimokėti mo
kesčius. Vald.

Higbee krautuvės budavoji- 
roą pradedant greta naujos ge
ležinkelių stoties, duota darbo 
del 2,000 darpininkų.

.Tas budinkas bus 12 aukštų 
ir kaštuos $10,000,000.

Gražus balius. SLA. Jauni
mo 339 kp. rengia linksmą kau
kių balių šį penktadienį, Spalių 
31 d., nuo 7:30 vai. vakare Lie
tuvių salėje. Bus duodama do
vanos už įvairesnius kostiumus.

širdingai ačiū! Tariame šir
dingiausią ačiū p. Albinai Pau- 
lienei už surengimą mums “sur
prize party” Spalių 25 d. ir už 
taip puikią dovaną, “dining 
room setą”. Taipgi ačiū vi
siems ir visoms kurie prisidėjo 
prie rengimo, ir ačiū draugams 
ir pažystamiems už atsilanky
mą. V. ir L. Banioniai.

Robert J. Bulkley, Demokra
tų partijos kandidatas į S. V. 
Senatą, gauna daugiau ir dau
giau pritarėjų. Mat, jis stovi 
už pakeitimą dabartinio nepa
kenčiamo prohibicijos įstaty
mo. Jo populiariškumas paro
do kad žmonėms nusibodo pro- 
hibicija, kurios niekas nepildo, 
o per ją tik pasididino girtuok
liavimas ir visokios niekšystės.

Visi Ohio valstijos 'Lietuviai 
privalo balsuoti už Bulkley ant 
senatoriaus.

Rinkimai bus Lapkričio 4 d.

Padegėlis. Visų pažystamas 
V. Andersonas liko padegėlis: 
Spalių 28 d., vakare jam ne
sant namie vaikai perdaug pa
kūrė pečių, nuo ko užsidegė 
skiepas ir išdegė grindys ir ra
kandai viršuje. Tas atsitiko 
jo namuose ant Star avė.

r
VIETINIAMS I

“Dirvos” krautuvė atdara I 
vakarais iki 8 vai. Tufe- j 
darni kokius reikalus sten- j 
gkites ateiti iki tai valan- į 

dai.į

Benjamin D. Nicolą yra kandida
tas į Teisėjus Common Pleas Teis^ 
mo. Jis yra ateivis, Italų kilmės, 
atvežtas Amerikon 1888 m., vos 9 
metų vaikas. Atvykęs pas tėvą ap
sigyveno Uhrichsville, Tuscarawas 
apskrityje, Ohio. Čia pradėjo eiti 
mokslus, ir 1900 metais baigė Uni
versity Teisių Mokyklą. Tais pat 
metais tapo teisėtu advokatu.

1904 m. apsigyveno Clevelande ir 
praktikuoja teises nuo to laiko iki 
dabar.

Jo kandidatūrą j Common Plėas 
teisėjus užgiria Cleveland Press ir 
Cleveland Plain Dealer, taipgi vie
šos organizacijos.

Lietuviai privalo balsuoti už atei
vius, nes tik tokie geriausia supran
ta ateivių reikalus.

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.

P. P. MULIOLIS
'.6,606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Mokytojų suvažiavimas. 1 Šv 
penktaidenį Clevelande įvyksta 
šiaurinės Ohio valstijos moky
tojų suvažiavimas — dalyvaus 
apie 15,000 mokytojų, vyrų ir 
moterų.

Tramvajų darbininkai nutarė 
sutrumpinti savo darbą — kas 
septynios dienos vieną- nedirb
ti, tokiu budu gaus darbo apie 
700 darbininkų kurie tarnauja 
kaipo ekstra ir iki šiolei mažai 
gaudavo dirbti.

Clevelande susidarė komitetas iš
kilmingam priėmimui Rear Admiro
lo Richard E. Byrd, garsaus pietinio 
poliaus tyrinėtojo, kuris atsilankys 
Clevelande Lapkričio 5 d. Komite
tą vadovauja miesto majoras John 
D. Marshall ir Dr. J. J. Thomas, 
City Club prezidentas.

Admirolas Byri) atvyksta j Cleve- 
landą užkviestas City Club ir bus 
miesto auditorijoj su savo speciale 
paroda iš pietų poliaus parvežtą da
lykų, taipgi su krutamais paveiks
lais iš kelionių orlaiviu po tą žem
galį. To viso pamatymui užkviesta 
mokyklų vaikai, nes tai didelės svar
bos dalykai mokslo žvilgsnių. Pra
sidės rodymas nuo 4 vai. po pietų, 
Lapk. 5 d. Tikiętąi vaikams ,po 25c, 
parsiduoda Fisher Bros, krautuvėse 
ir pas Lyon & Healy. Suaugusiems 
įžanga 50c.

John M. Sulzruapn Kan
didatas ant Šerifo

John M. .Sulpiųąn, visų. Lietuvių 
pąžystamaąr(. jrr„“Diryoą“ , kaimynas, 
dabartinis jniesto tarybos narys,. yrą 
kandidatas ant,.Apskrities t Šerifo ąiq 
Lapkričio 4 d. balsavimuose.

Jis pasitiki -* Rad jo di^u^hL Lietu
viai, balsuos- už^jį padėdaųii Joniu
ką lies jo ‘vardu ant County '-Ballot, 
kur yra šerifo .urėdo kandidatai.

Jis turi tik vieną oponentą šiuo
se rinkimuose, todėl turi progą lai
mėti. ‘_ v'J

Balsuokit už atsakantį ir populia
rų žmogų, kuts^tarnaują miesto val
dyboje jau eiles metų ir visada, ko
vojo už žmonių reikalus .

Kandidate į Common 
Pleąs Teisęjus

Miss Lillian M. Westropp yra ne
partinė kandidatė į . Common Pleas 
Teisėjus, augus ir mokinusis Cleva- 
lando mokyklose. .Ji yra baigus 
Clevelando Teisių Mokyklą ir tapo 
pilna advokate 1915 m.

Miss Westropp yra pionierė mo
terų teisių srityje. Ji inėjo į teisių 
profesiją kuomet moterims ta dirva 
buvo svetima, kiek vėliau ji sumanė 
ir suorganizavo moterų finansinę įs
taigą, The Women's Savings and 
Loan Company, kuri turi turto virš 
$950,000. Ji buvo pirmutinė- mote
ris išrinkta, i Cleveland5 Ba^;, Asso
ciation Veikiahtį Komitetį/ , tsipgi 
tarnavo 1 kaipo vicurgfefridentIe j .tos 
organizacijos. Sausio į įji,l 1929 m., 
ji toliau pažingėj^ir.'buvo) 
Apskrities' ProsękųtoriauV padėjėja, 
kur ištarnavo iki šių mėtų Rugsėjo 
15 d. ir paskui atsistatydino;; pasi
ryždama kandidatuoti į Common 
teisėjus.

Balsavimai Lapkričio 4 d. Jį ti
kisi kad Lietuviai ir Lietuvės ją pa
rems.

Ruošiasi gamint alų. Clever 
land-S’andusky alaus kompani
ja taiso savo seną bravorą ant 
E. 55th St., sų minčia būti ga
tava pradėti gaminti 4.5 arba 
2.75 stiprumo alų, nes nujaučia 
kad neužilgo, po Lapkričio 4 d. 
balsavimų' Bus pavelyta alus 
gaminti.

NAMAI ANT RENDOS
G kambariai, viršuje, su visais 

įrengimais, skiepu, $28; su gara- 
džium $30. "Kreipkitės':' 7667 STAR 
Ave.

3 kambariai ant rendoš, $15. Ran
dasi 1394 E. 33 rd St

LIGONIŲ :UŽŽIURĖTOJA
Kam reikalinga Lietuvė ■ moteris 

j namus prie užžiurėjimo ligonių at- 
sišaukit tuojau pas .

M. BELLSON
1339 E. 124 Pl. Eddy 2655-J

ATSIŽYMĖJĘS PLAUKIKAS
Lorain, Ohio, dienraštis Ti- 

mes-Hėrald nesenai turėjo su
rengęs- savo miesto jaunimo 
.plaukimo lenktynes; kuriose 
.dalyvavo 40 geriausių plauki- 
kų-amatorių. Pirmą . dovaną 
laimėjo Lietuvis vaikinas Fe
liksas Danevičius. Jis išplau
kė trijų mylių kėlią nuo Centu
ry iki Lakeview Į 1 vai. 9 min. 
ir 30" sekundų.

Feliksas jau pernai metą lai
mėjo,„to- paties, laikraščio pirmą 
dovaną už plaukimą, šymet vėl 
iSpvo. Čampionatą , palaikė.

! Feliksas Danevičius yra taip
gi Ohio valstijos amatorių plau
kikų.- čafhpionas, laimėjęs lenk
tynes '' Rųgp. 3 d. Twin Lakęs“ 
ėžerųosę; Jis turėjo sau labai- 
smai*kų priešą, irgi Lietuvį, iš; 
AkrųnoĮ Daunorį, kurį tik še-‘ 
siais^.coliais pralenkė, pirmiau 
pasiekdamas nutiestą juostą.

Taigi Ohio valstijos ! jaunimo 
plaukikų tarpe pirmutines vie

Brazis Bros, beisbolininkai 
pereitą sekmadienį laimėjo nu
galėdami St. Clair Merchants 12 
prieš 11. Brazis Bros, beisboli
ninkai yra E klesoje. Jau jie 
kelintu kartu nugali savo opo
nentus.

j BALSUOKIT UŽ PA- 

TYRUSI TEISĖJĄ 
Harrison W. Ewing

“Ml

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos: •
Antanas Dainius ........ Lt. 100
I eokadija Tčęeiokaitč . .. 350 
Marijona Railiutč ............ 200
Ignacas Gaižauskas .......... 50,
Kastantas Stravinskas .... 50 
Dr. Jonas šliupas ........ 200 
Elzbieta Visockienė .......... 200
Magdalena Kažemėkaitė . 100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

J—---- ------------ ------ -------------------------- (
Lietuviai, Balsuokit už savo draugą- . - •ir gerą pažystamą •!. a

iį i

į 
i

j JOHN M. SULZMANN
ant

■ _ ŠERIFO ’(SHERIFF)

Ątlyginkit už jo 27 Metų Ištikimą Tarnybą
Visuomenei Išrinkdami ta Veteraną Council-

i mana i šerifo Ui4ėda Laųkricio 4 a.
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Balsuokit ųž

WESTROPP Į
• TEISĖJA į ' I

Common Pleas Court =

X | Lillian M. Westropp =

Balsavimai Lapkričio 4, 1930 E
aiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiii'iiiiiiiiiiiiiiĮiiiiHiiiiijaiiiHiuiuiiiiiimiiiiiiiHHih?

Balsuokit už

BENJAMIN D.

NICOLA
TEISĖJU į

Common Pleas
Court

Advokatas turintis auk
štą reputaciją, gerą cha
rakterį, aukštus idealus ir 
sumanų legali protą, tinka 
atmauti teisėju Common 
Pleas Teisme.

Jį rekomenduoja Angliš
ki dienraščiai, Citizens Ly
ga ir kitos piešos organi
zacijos,.

The Bar Committee savo raporte į Bar Association raporta
vo sekančiai: Mr. Nicola tyri patyrimo, gabumų, temperamentą 
patyrimą ir profesionali stovį; kas užtikrina jog jis galėtų būti 
tinkamu Teisėju.

i DIDĖLIS IŠPARDAVIMAS 1
E 1.50 Vyrų Union Siutai nupiginti iki ............ $1.00 Ę
= 25c Vyrų Storos Vilnonės Kojinės 3 poros už.......... 50c E
r 75c Moteriškos šilko. Vilnos ir Rayon kojinės: pora 50c E
į'; 2Qc Vatinės Chąlliesyardas ...................................... 20c E

PAS MUS YRA LIETUVĖ PATARNAUTOJA 
E Galit susikalbėti Lietuviškai. E

I GEORGE L. SCHLATHER
Ę 661 6 Wade Park Ave.
FjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIUli?

Common Pleas Judge Harrison 
W. Ewing vėl kandidatuoja į tą pa
čią vietą rinkimuose Lap.-Nov. 4 d. 
šešių metų terminui. Judge Ewing 
turi tik vieną oponentą, todėl nereis 
kės jo vardo j ieškoti tarp daugybės 
kitų vardų.

Judge Ewing tapo paskirtas com
mon pleas teisėju per Gubernatorių 
Vic Donahey Spalių men. 1925 m., 
kuomet rezignavo Judge Dan B. 
Cull. Lapkričio mėn. 1926 m. jisai 
buvo kandidatas ir tapo išrinktas 
su daugiau kaip 71,000 balsų didu-
ma, parodydamas savo populiariš- 
kumų tarp kitų teisėjų.

Dabar jis yra užgirtas Cleveland 
Bąr Association, Cuyahoga Bar Ast 
sdciatįon ir kitų visuomeninių įstai
gų- 1

Judge Ewing gyvena 2524 Edge
hill roąd, Cleveland Heights. Pasi
tiki kad Lietuviai už jį balsuos.

ii

Judge Joseph F. Sawicki
KANDIDATAS I TEISĖJUS

COMMON PLEAS COURT

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

Judge Sawicki yra paisžymėjęs 
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.

Svarbu 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 
sekančiam terminui padėdami kry
žiuką ties jo vardu laike balsavimų 
Lapkričio’ 4 d.
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EKSTRj 
kasykloj' į 
Įvyko spri 
vo apie I 
Manomą 
žuvę.

McAlistei
syklos spro 
ko virš say. 
užmuštu 
29 darbiniu 
nai išimtą.

Topic, O. ■ 
s rotoriams i 

iną kad nuo 
numušta alį 

Jiaaią išėjo j

Gftlveaton, 
valstijos uo 
buvo apšaul 
lėdami susit 
viais už alg. 
karna 65c. į 
laujama 80c.

, Statys tvęi 
stijų valdžia 
tvenkinį* ant Į 
kurio pastaty 
$70,000,000. 
do firmoms 
duoti pasiulyi 
bus pradėtas <

I nėšį. Bus dž 
I darbininką ke

E
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Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko)

TELEF. HENDERSON 8068

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus riibųs 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 , 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 Penn. 1099M

Philadelphia, 
lania gelžk.. i 

| neša kad tam g 
| budavojama ii; 
] nių vagonų už 
I apie.' 600 darb 
I pastatyta dirbti

Viso bus pabu 
I antro tukstanči<

Ragina budav 
I dentd Hoover’o 
I komisija parūpi 
I bų bedarbiams į 
i žygiu sumanė a 
I visą šalį raginar 
| tąsi budavojimo 
I turi, jeigu tik ren 
į votį Dabartiniu 

Įima pasibudavot 
j kitokius budinkus 
I duos, pigiau. Pri 
I lengviau gauti bai 
‘ ligų budavojimui.

Kalėdų švenčių
, Bėjus paštuose d 
■ A. šalyje j paštui 
j imtą 228,000 darbi) 
į kvotimai nebdš dai 
I Paprastai būdavo, k 
Į (jį’- i. s- -į


