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Komunistai ITALIJA GELBSTI ŽE- SAKO FORDAS GEL
MES DREBĖJIMO I BSTI KOMUNIZMUI i

NUKENTĖJUSIEMS ,---------  Detroite atsilankius kon-
Roma. — ’Oficialės žemės Sreso komisijai tyrinėjam'

Amerikoj Smunka
IŠ 25,000 NARIŲ LIKO UŽMUŠTA 50 KO

MUNISTŲ16,000

drebėjimo žuvusių skaitlį- čiai komunistų veikimą šio- 
nęs parodo kad užmuštų y-Je šalyje, vienas kunigas 
ra apie 2,500. Gi neoficia- [ komisijai išpasakojo kaip 
liai žuvusių skaičius sako-'Per savo neišmanumą auto- 
ma apie 4,000. I mobilių išdirbę j as Ford gel-

Daugiausia nukentėjo ne- bsti komunizmui. Kunigas 
didelis miestelis Aquilonia, papasakojo kaip pereitą 
kurio vieno žuvo virš 1,000 žiemą Fordas pasigarsino 
žmonių. Kurie gyvi liko pa- reikalauja 30,000 darbi-

MASKVOS CARUKAI 
LABAI DŪKSTA

Smerkia kiek išmano Ame likos valdžios tyrinėjimus 
komunistų judėjimo Suvienytose Valstijose.

IR DARBININKŲ žINICjS Washington. — Iš apie Šanghai. — Chinai komu- sakoja girdėję po griuvę- ninku Detroito dirbtuvėje.
..x >- ......a..... . Net iš pietinių valstijų su-

Prigėrė 15 darbininkų. 
Erie, Pa. — Liepos 29 d. 
Erie ežere nuskendo akme
nų vežimo laivas ir prigėrė 
15 darbininkų. Audros tuo 
laiku nebuvo, bet kadangi 
laivas buvo labai akmenais 
užkrautas, sakoma kad ak- 
menams persvirus j vieną 
pusę laivas turėjo apvirsti. 
Nelaimė ištiko nakties lai
ku.

VY ClOllllltf LU11. ------ dUiC • j. • v 1- • x A 1 v ° A °-------- . •* .... , ...
120 000 000 p-vvpntniu Siiv nis^ai užpuolė miestą Gang- sįaįs šauksmus žmonių ir Net is pietinių valstijų su- 120,000,000 gyventojų Suv. pvvcnt„Jai daugumoj gyvuliu, bet niekas „įlė- važiavo j Detroitą tekstam

Jsivai'rfaukFi’miestaoSmli“ sustoti jų gelbėti, kurie «ai bedarbių ir susirinkopar-Valstijose komunistų
tija turi tik apie 16,000 na- laivai plaukė Į miestą pažiu-l- - -
rių, patyrė Kongreso tyri-1 rėt dalyko. Iš kranto ko-, galėjo bėgo į saugumas, 
nėjimo komisija. Penki me-1 njunistai pradėjo s . - , ......
tai atgal komunistai buvo 
daug stipresni — tada tu
rėjo apie 25,000 narių. Pri
tarėjų ir dabar turi daug, 
bet jie gali kada nori jiems 
nugarą atsukti.

Laike partijos kivirčių 
su Lovestonė ir Cannon pa
sekėjais apie 2,000 komuni
stų buvo išbraukta.

Amerikoniškas komunis
tiškas dienraštis turi apie 
35,000 skaitytojų, kurie di
dumoj yra ateiviai davę au- 
kas ar užsiprenumeravę.

Kitos tautos leidžia 22
— 1 komunistiškus laikraščius, 

kurių bendrai skaitytojų y-
® ra į 200,000. Dauguma tų 

skaitytojų nėra komunis
tai, tik nenusistovėję, tam
sus darbininkai.

Apslugimai kas trys me- 
tai. Vienas Amerikos eko
nominis žurnalas skelbia 
kad, jo ekspertų ištyrimu, 
bedarbė ir abelnas apslugi- 
mas biznio šioje šalyje pa
sikartojo, imant -pokannįi 
periodą, kas trys metai —1 
po 1921 metų apslugimo 
buvo pakilimas per 1922 ir
1923 metus, paskui apslugo|
1924 m., o 1925 ir 1926 m.|
pakilo; 1927 m. vėl buvo I 
apslugimas, 1928 m. kilo iri gįek pa3tarajs laikais 
laikėsi 1929 m. Šymet vėl pasisekė jiems pritraukti į, 
užėjo apslugimas. i savo ej]es negrų, bet neilgai

Ijais džiaugsis.
Atsidarė kasykla. Lona-l  

coning, Md. — Atsidarė an-i rpgig PAKORĖ VIENU 
glies kasykla, kuri stovėjo KARTU
uždaryta tūlą laiką. Joje[ Kansas City> Mo> _ Ap. 
dirba 250 darbininkų. jskrities kalėjime vienu kar

tu virve atimta gyvastys 
trijų žmogžudžių: jie sykiu 
užpuolė banką, sykiu nušo
vė policijaintą,, ir dabar sy
kiu atmokėjo savo gyvasti
mis. Jie buvo sustatyti ant 
.platformos, užverta maišai 
ant galvų, užnerta virvės 
ant kaklų, ir po jų kojų at
sivėrus skylei jie nukrito ir 
pasikorė. Ant kartuvių jie 
ėjo juokaudami.

Lille, Francuzija. Išėjo j 
streiką 5,000 audinyčių dar
bininkų, pasekdami meta- y 
lurgijos darbininkus, kurie k 
protestuoja prieš įvedimą L. 
socialės apdraudos.

Gelbės bedarbiams. Vo
kietijos gelžkelių valdyba 
padarė sutarti su valdžia 
paskyrimui $48,000,000 sta
tymui gelžkelių, kad bedar
biams butų darbo.

Sięvens elektriškų darbų 
darbininkams numažino -al
gas. Paliesta 2,000 darbi
ninkų.

Mansfelde atsidarė vario 
kasyklos. Vokietijos val
džia sutiko mokėti kompa
nijai po 130,000 markių i 
mėnesi kad darbą vestų, nes 
jei darbininkai nedirbs rei
kia išmokėt po 500,000 mar
kių pašalpų.

KANADOS RINKIMAI
Toronto, Ont. — Kanados 

I parliament© rinkimus lai
mėjo konservativė partija. 
Liberalai, kurie iki šiol val
dė, nugalėti. Konservativiai 
gavo daugiau vietų už vi
sas kitas partijas sudėjus 
į krūvą, taigi jie vieni ga
lės sudaryti valdžią ir ne
reikės jokiai partijai užsi
leisti.

Anglija išleidžia po apie 
$1,102,000 kasdien bedarbių 
palaikymui.

Viennoj, Austrijoj, spau
stuvių savininkai paskelbė 
lokautą tūkstančiui raidžių 
statėjų kada nepavyko susi
tarti už algas.

SOVIETAI PROTES
TUOJA

Maskva. — Suomija pra
dėjo vyti iš savo žemės ko
munistus. Atveda juos iki 
Rusijos rubežiaus ir palei
džia, be pasportų, be nieko. 
Sovietų valdžia pasiuntė

ir

šaudytJ Italijoj valdžia paskyrė 
Negalėdamas suktis atgal, nukentėjusių pašąlpai 100,- 
laivas pradėjo atsišaudyt. 000,000 lirų, apie $5,230,000. 

Visa nelaimė atsitiko pie- 
p^l tir.šj Italijoj.

Užmušta 50 komunistų ir 
keliolika sužeista. Ameri
konų sužeista penki. 1 _, 
valandos laiko komunistai [ 
nutilo.

MIRĖ MILIJONIERIUS 
VALKATA

Pereitą savaitę Washing
tone mirė James How, mili
jonierius, kuris nelaikė na
mų, bet daužėsi, važinėjo, 
vaikščiojo su visais bena
miais biednąis padaužomis, 
kokių Amerikoje yra net 
klesa išsivysčius. Jis su 
jais miegojo ir valgė tą ką 
ir jie.

Buvo kalbama kad jis y- 
ra milijonierius, bet kiti sa
kė kad tai tik išmislas. Ta
čiau jis ištikro buvo tur
tuolis. Mirdamas jis pali
ko $5 savo broliui ir tokią 
dalį savo žmonai kiek įsta
tymas reikalauja, o likusius 
pavedė savo draųgams-pa- 
daužoms, kurie jiį vadino 
savo karalium.

NAUJAS POLICIJOS 
GINKLAS

Berlinas. — Berlino poli
cija šalip šautuvų tapo ap
ginkluota gazinių dujų piš- 
talietais.. Kur bus galima 
išvaikyt minias gazų dujo
mis buš naudojama tie piš- 
talietai. Gavę dujų žmonės 
apalpsta, bet nenukenčia.

MIRĖ LAKŪNAS GLENN 
CURTISS

Bath, N. Y. — Pereitą 
savaitę čia mirė Amerikos 
lakūnų pionierius ir lėktu
vų išradėjas Glenn Curtiss, 
vos sugyvenęs 52 metu am
žiaus. Kada jis pradėjo iš
rasti lėktuvus ir jais pasi
kelti Į orą buvo dar jaunas 
vyrukas. Jis pirmą bandy
mo kelionę padarė 1904 me
tais, praskrisdamas net my
lią tolumo.

Iš lakūno Curtiss paskui
RENGIA PRIEš-KARINĘįvirto lėktuvų išdirbėju ir

DIENĄ [pasitarnavo oriai vininkys-
tei labai daug.Maskvos carukai sugalvo

jo surengti “prieš-karinę 
dieną”. Tai bus Rugp. 1 d. 
Visoj Rusijoj tą dieną ko
munistai demonstruos savo 
karines pajiegas — kariš
kus lėktuvus, kanuoles ir 
kitokias įmones, skelbdami1 susituokimo 
mužikams kad tas viskas ' " -
esą rengiama užkirsti kelią 
kapitalistiškų šalių kariš
kiems tikslams.

Po visą pasaulį komunis
tai raginami rengti “prieš
karines” demonstracijas.

AFGANE UŽMUŠTA 
DAUG SUKILĖLIŲ

Afgano valdovas bandy
damas suvaldyti sukilėlius, 
pasiuntęs kariumenę Į jų 

) vietą išžudė 
kelis šimtus žmonių ir apie 
3,000 suėmė.

POLITIŠKOS ŽUDYSTĖS 
DETROITE

prie Fordo dirbtuvių. Bet 
vietoj darbo, ant jų buvo at
sukta šaltas vanduo ir visi 
aplieti, šaltyje, ir nuvyti 
nuo dirbtuvių. Tokio žmo
nės labiausia Įširsta prieš 
kapitalizmą ir palinksta ko
munizmo pusėn.

Toliau, kunigas^ sakė jog 
Fordas ir šiaip remia komu
nistus, nes daro biznį su so
vietų valdžia.

SAKO KŪNĄ IŠVEŽĖ 
RUSIJON

Paryžius. — Dar vis eina 
tyrinėjimai apie paslaptin
gą dingimą buvusio Rusų 
generolo ir buvusio Rusų 
išeivių vado, Kutepovo. Po
licija spėja kar sovietų šni
pai jį sugavo, kloroformu 
užtroškino, paskui kūną, 
gerai užtaisytą skrynioje, 
diplomatišku budu pasiuntė 
j Vokietiją, iš kur laivu iš
gabeno Rusijon. Maskvo
je sakoma jis galėjo būti 
sudegintas.

Matomai sovietams labai 
buvo brangi Kutepovo skū
ra....

15 VYRŲ NUŽUDYTOJA 
ESANTI GYVA

La Porte, Ind. — Iš pie- 
tinių valstijų gauta žinių 
kad Belle Gunness, dabar 
turinti 70 metų amžiaus, 
kaltinama nužudyme nuo 
15 iki 20 savo vyrų, dar te
besanti gyva. Ji po papil
dytų žudysčių dingo 22 me
tai atgal. Ji sako 
apsivesdavo, paskui 
dydavo, apdraudų 
lektavimui.

vyrus 
nužu- 

išsiko-

Angli-Kanadon atskrido 
jos dirižablis R-100, kelio-.. . , , .įjos uirizauiis rv-ivu,

Suomijai protestą, pries tai. Į^gj truko pora dienų.

AMERIKA TURI DAU
GIAUSIA SKOLŲ

Suv. Valstijos turi dau
giausia skolų negu kuri ki
ta valstybė pasaulyje. Iš ki
tos pusės, jos yra daugiau- 

[ sia paskolinusios kitoms ša
lims.

Privatiniai Amerikos pi
liečiai kitoms šalims skolin
gi apie $7,500,000,000.

Amerikonai išleidžia po 
apie $565,000,000 kas metai: 
važinėdami kitose šalyse.

Iš Amerikoniškų invest-
Detroit, Mich. — šią va-lmentų užrubežiuose metų 

sąrą čia politiška padėtis i bėgiu gaunama apie $1,000,- 
taip susimetė kad prisiėjo 
atšaukti miesto majoras, o 
toje kovoje bėgyje trijų sa
vaičių nužudyta 11 ypatų.
Paskiausias skandalas kilo į pereitų metų bėgiu $214,- 
delei nužudymo advokato 
Buckley, kuris plačią agi
taciją varė per radio prieš 
majorą ir privedė prie jo 
atšaukimo.

000,000 pelno.
Vienas žingeidžiausių da- 

[lykų tai tas kad Amėriko- 
|nai išmokėjo svetimšaliams

000,000 už įšmugeliuojamą 
degtinę ir narkotikus.

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Bėgyje keturių savaičių 

baigiantis su .Liepos 12 die
na, Suv. Valstijų 78-se di
desniuose miestuose auto-

Meksikoj, susimušus ore 
dviem kariškiem lėktuvam 
nukrito ir užsimušė 
lakūnai.

penki

25 d. 
kurių

Ukrainoje Liepos 
užėjo smarkus ledai, 
prikrito dviejų pėdų storio.v mmvxz pimilVU V4 \ 1CJ L.4 jJVVllA OvviiVi

mobilių nelaimėse užmušta Ledų kelyje išmušta visi ja- 
651 ypata. [ vai.(vai.

Maskvos valdžios nariai, 
spauda ir bendrai kas tik 
moka išrėkti rėkia-smerkia 
Suv. Valstijų Kongreso pa
skirtą komisiją ir visą tą 
sumanymą tyrinėti Ameri
kos komunistų partijos vei
kimą.

Maskvos gerklės rėkia 
labiausia ta nata: Kaip tai 
kapitalistiško Kongreso na
riai galėjo drysti tyrinėti 
veikimą pasekėjų tos šalies 
kuri kas metai perka mili
jonų dolarių vertės prekių 
iš Amerikos. Jeigu kapi
talistai nori žinot ar Rusi
jos komunistų partija yra 
kapitalizmui priešinga ir 
pritaria revoliucijai, tai at
sakymas- “taip”, sako vie
nas sovietų laikraštis. So
vietų valdžia y.ra priešinga 
kapitalizmui ir yra revoliu
cinė,' — užbaigia rašytojas.

Tai ko rėkt kad kapitalis
tai nori atsikratyt savo pa- 
razitų-komunistų ? Juk so
vietų carai senai atsikratė 
visų Rusijoje buvusių para- 
zitų-būržujų. 

▼ ▼ ▼

Neįsileist vergų gamintų 
prekių — šaukia Ame

rikos darbininkai
Amerikos darbininkų or

ganizacijos Suv. Valstijose 
pradėjo per savo valdybas 
šaukti ir protestuoti kad 
butų uždaryta keliai įveži
mui į šią šalį tokių prekių 
kokias Rusija išgali išvež
ti. Šio judėjimo vadovai 
skelbia kad sovietų medega 
ir prekės yra gamintos ver
gijos pamatu, priverstinu 
darbu. Amerikoje ineis ga- 
lėn įstatymas nevelijantis 
leisti į rinką kalinių arba 
nelaisvių gamintus produk
tus,, .Amerikos darbininkų 
organizacijų vadai sako pri- 
įrodys kad iš Rusijos atga
benami dalykai yra paga
minami nelaisvių, kaip tą 
Amerikoje galima išaiškint, 

“Rusijos darbininkai yra 
beveik kaip retežiais prira
kinti prie savo darbų ir dir
ba už žemas algas, po di
džiausia priespauda ir iš
naudojimu”, sako Amerikos 
darbininkų vadai.

Iki bus. galima sulaikyti 
įvežimas visokių prekių iš 
Rusijos, pirmiausia norima 
sulaikyti įvežimas anglies 
ir popiermalkių.

Tų dviejų Rusijos mede- 
gų įvežimas bandoma kuo- 
greičiausia sulaikyti.

Aiškus dalykas kad Ame
rikai turint savo anglį, jei 
Rusijai apsimoka iš taip to
li čia savo anglį siųsti — ta 
anglis iškasama pusdykiai.

Proga Lietuvai
Lietuvos girios duoda la

bai daug popiermalkio. Pa- 
veizdan pereitą žiemą paga
minta tiek popiermalkio 
medegos kad dabar parduo
dama už $200,000. Jeigu 
Lietuva pasinaudotų pro
ga ir įpirštų savo popier- 
malkį Amerikai, dikčiai pa
kiltų finansiškai.

’ REIKŠMINGAS 
Į BĖGIMAS

Pastaru laiku laikraščiai 
kartas ’nuo karto praneša 
apie atsakomingų Sovietų 
tarnautojų užsienio atsto
vybėse pabėgimą ii' atsisa
kymą gryžti į Maskvą.

Pats valdininkų pabėgi
mas sovietų politikai nei 
užsieniams jokios reikšmės 
neturi. Jų vieton pastato
ma kiti. Tačiau šis atsako
mingų įsitikinusių komunis
tų pabėgimas rodo vieną la
bai svarbų dalyką.

Šiais diktatūrų mados lai
kais, sovietų diktatūra, kai
po tokia, yra pavyzdingiau
sia. Pačiomis sunkiausio
mis priemonėmis ten dikta
tūra visą žmonių gyvenimą 
yra kaip kokiais plieniniais 
lankais apkausčius. Atro
dytų kad iš tokio krašto 
negali prasiveržt jokia pro
testo kibirkštis. Tačiau gy
venimas vistiek rodo savo. 
Nors komunistai giriasi ne
paprastais laimėjimais eko
nominėje ir kultūrinėje gy
venimo srityse, nors jie sa
ko kad visi gyventojai jų 
valdymu patenkinti, bet 
štai atsiranda pačių valdo- 
vų-komunistų tarpe tokių 
kurie ryžtasi savo atsiru- 
bežiavimu nuo komunistiš
kų diktatorinio valdymo 

j būdų atidengti pasauliui 
tas žaizdas, nuo kurių ken-i 
čia komunistinės diktatu-i 
ros spaudžiamas kraštasi

Tegul diktatūra žiauriau
siomis priemonėmis ir sten
giasi užslopinti žmoguje jo 
asmenybę, vistiek žmogaus 
dvasios ji galutinai nuslo
pinti negali. Juk tiems val
dininkams kurie iš savo 
tarnybų bėga ne taip jau 
sunku buvo gyventi, jie. yra 
medegiškai gerai aprūpin
ti. Jie bėga del to kad juo
se dar gyva laisvo žmogaus 
dvasia, kad 'jie negali ra
miai žiūrėti į tai kaip mili
jonai jų tautiečių yra dva
siniame diktatūros kalėji
me.

Žymesnių darbininkų-val- 
dininkų bėgimas iš diktatū
ros krašto rodo kad tų du
jų jau yra labai daug.

“L. u.”
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Korespondencijos
PITTSBURGH tik nesutinka atiduoti ko

munistams milij oną Susi
vienijimo dolarių.

Pruseika pasakė, kad kai 
tik bedarbė praeis jie Susi
vienijimą sutvarkys, tik 
duokit dolarių jam....

J. Virbickas.

ISTORINIS BOSTO
NO LIETUVIU PASI

RODYMAS

ARGENTINA

Laukiam Vinčos kumšty
nių. Gryžtant iš Chicagos 
čia buvo sustoję Juozas 
Vinča, Lietuvių kumštinin
kas, ir Jack Ganson, imti- 
kas, Mes buvom užkvietę 
Vincą muštis Sandaros są
ryšio piknike, taigi jiedu 
užsuko pažiūrėt ar viskas 
tvarkoje.

Vinča suporuotas su ži
nomu Pittsburgiečiu~Ewal- 
,tu ir susitiks Rugp. (Au
gust) 10 d. Visi tik laukia 
tos dienos. : (■ .

Jiedu išvažiavo į Bosto
ną, sugryšn Pittsburgą' 't: 
d. Rugp., nes sako nori pa- 
si viešė t ir apžiūrėt šio mie
sto kalnuotas į apielinkes.

Teko patirti kad ir musų' 
imtikas-kumštiniinkas' ■ Ka
zys Aleliunas nori išbandyt 
savo kumštis į Vincą:■ sa
ko, Vinča man išrodo ląbai- 
laibutis. Pirma, sako, te
gul su juo pasimuša, Ewal- 
tas, matysim kas bus Rugp. 
10 dieną.

Bolševikams nepasisekė. 
Musų kolonijoje pasipylė 
plakatai šaukianti: “Ar-Ge
gužinė klika užgriebs Susi
vienijimą? Argi jau ir A- 
merikoje fašistinis smurtas 
užviešpatavo Lietuviuose ? 
Ar dešimts tūkstančių na
rių atiduos savo turtą gru
pei šmugelninkų? Viską 
išaiškins Pruseika”.

Kadangi aš pats dalyva
vau S LA. seime ir mačiau 
komunistų baubą ir višą“jų ‘ 
smurtą užgriebti SLA. tai 
norėjosi išgirsti ką Prūsei- ■ 
ka darbininkams meluos a- 
pie “Gegužinę kliką”.

Pirmos prakalbos rengta 
Liepos 22 d. LMD. salėje. 
Nueinu į salę, žiuriu, suva
žiavę bolševikų iš visos a- 
pielinkės, kurie su mumis 
keliais tautininkais sudarė 
15 dūšių. Pruseika prade- ' 
da kalbėt pirmiausia apie J 
ALDLD. Bet tik pradėjus 
kalbėti, salėj pasirodė slap- . 
tos policijos žmogus, kuris ’ 
pareikalauja parodyt leidi- . 
mą prakalbas laikyt. Slie-. 
kas aiškina kad jie L._ .
salėj rengdami niekad ne-| 
ima leidimų savo prakal
boms. Tada slaptoji poli
cija liepė prakalbas sulai-' 
kyt. Publika išsiskirstėį

Liepos 23 d. rengė pra
kalbas North side. Greitai I su šuniu žaidė jo giminaitė 
važiuoju tenai, , norisi žinoti I mergaitė, mėtydama paga- 
ką Pruseika’’sakys. Bet nu- liūs į vandenį, kuriuos šuo 
stebau iš jo kalbos: girdžiu šokdavo išnešti. Vieną sy- 
žodis į žodį tą patą kas tel-1 kį šuo nuplaukęs toliau pa
pa komunistų spaudoje —jsirodė skęstąs, tą pamatęs 
purvina Gegužį, Vitaitį, Ba- senis šoko į upę gelbėti ir 
gočių ir visus kitus kurie'pats nuskendo.

metų 
kuo- 
kon- 
dvi-

Plieno gamyba. Alleghe
ny apskrityje plieno gamy
ba per pastarus 15 
buvo beveik vienodai, 
met kitų svarbiausių 
kūrentų pasidaugino 
gubai ar trigubai::

1928 njii šiame apskrityje, 
pagaminta > 7,949,031 tonų 
plieno, 1913 metais buvo pa
gaminta 7,669,221 tcįnas.

Indiana ar Illinois valsti
jos 1913 m. pagamino ma
žiau 5,000,000 tonų. 1928 
m. jau pagamino 11,600,000 
tonų.

Tuo pat laiku Ohio vals
tija irgi beveik padvigubi
no savo gamybą nuo 6,700,- 
000 tonai iki 12,073,000.

Visoj Pennsylvanijoj per 
1928 metus pagaminta' 17,- 
000,000 tonų, daugiau negu 
kuri kita paskira valstija 
įstengė pagaminti.

Peršovė policijantą. Lai
ke atostogų, policijantas M. 
Kambauer, nuo ‘ Larkins 
way, South side, buvo su 
vienu 24 metų vyrų pagur
kšnoti. Jie sako ’biskį su
sibarę. Ant rytojaus- tas 
vyrukas atėjo pas policijan- 
;t^riU:pas&kė;/;;‘.‘Tu vakar 
pradėjai ergelį, aš šiandien 
jį užbaigsiu”, ir išsitraukęs 
revolverį paleido kelis šū
vius, policijantą sužeisda
mas. ■

Patirta kad . tą dieną tas 
vyrukas grąsino 
mu ir savo tėvo. Vėliau jis 
tapo suimtas.

Dirbs 7 dienas.
tramvajų

apšaudy-

Pittsbur- 
go tramvajų darbininkai 
nutarė dirbti po senovei 7 
dienas į savaitę. Nubalsa
vo tą 1,185 balsais prieš 
1,056, kurie pastarieji rei
kalavo 5 dienų darbo, nes 
tuomi butų duota darbo ke- 

| Hems šimtams nedirbančių.

Prigėrė gelbėdamas šunj. 
Beaver Falls, Pa. — Tūlas 
Megrow, 58 m., prigėrė no
rėdamas išgelbėt savo šunį 
nuo nuskendimo. Prie upės

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
■ Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorsanizavimo ik šiam laikui išmoksta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi viduose didesniuose miestuose. Nariai pri
imam?. nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kaina*.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.000. 
Pašalpos Skyriai --$6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkitfts line adnuor.

1 .ITHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W 30th Street New York. N. T. į 

t

Akrono Naujienos
ARGENTINOS SOCIALIS

TAMS ŽEMĖ Iš PO 
KOJŲ, IŠSLINKO

■ Kaip gal jau jums žino
ma, Argentinoj taip vadi
nami “socialistai” po vado
vyste tūlo čiučilio, pabėgu
sio iš Lietuvos, pradėjo lei
sti laikraštį, “Pietų Ameri
kos Naujienos”. Gi i'štik-

ir skaitlingai matosi kitų 
tautų žmonų. Salė išpuoš
ta visų tautų vėliavomis — 
ir Lietuvos. Jeigu ne mi
nėto komiteto trusas reng
ti, Lietuvos vėliava ten ne
būtų radus vietos. w

Publikos prisirinko virš j rųjų tas laikraštis buvo pa- 
2.000, bet tokioj didelėj sa- ‘ 
lėj atrodo nedaug.

Pirmiausia išpildė 
programą Latviai.

i Lietuvių programas 
mu išstatyta Čiurlionio, Ši-Įsidėjo apie 9:30 vai. oce- 
leikio piešiniai ir daugelis | noje pasirodė Gabijos ir 
rankų darbų dalykų. Pa-(Aušrelės jungtinis choras 
viljonas yra įdomus ir krei- iš 105 asmenų — choras di

delis ir darė gražų vaizdą.
Šalip choro, dar dainavo 

(kvartetas, paskui solo Ona 
Kubilienė, pianu skambino 
Amelia Tatąroniutė, daina
vo solo Julė Mitrikaitė iš 
Worcesterio, ir užbaigė vėl 
choras.

Leidinis apie Lietuvą
Mass, valstijos komitetas 

šia proga leidžia tam tik
ras brošiūras paduodančias 
dalyvaujančių tautų istori
jas. Lietuvių vakare leidi
nis apie Lietuvą buvo dali
namas. Taipgi išleista sto
roka knyga su aprašymais 
apie 10 tautų, sykių ir Lie
tuvių, istorijų. Šių knygų 
išplatinta tūkstančiai. Pub
likacija kokią Lietuviai šia 
proga dykai gavo, kitokiu 
atveju kaštuotų tūkstančius 
doląrių.
' ’ Šiudmi žygiu padaryta 
Lietuvių tautai neįkainuo
jama moralė nauda. Dar
bas išėjo sėkmingai ir to
bulai. Lietuvos vardas gra
žiai tapo įrašytas Mass, val- 
tijos istorijon ir Ameriko
nai turėjo progos susipa
žinti su mumįs.

Garbė p. Jenkinsui už at
liktą didelį darbą. Garbė 
Gabijai ir Aušrelei ir jų va
dui J. Dirveliui. Garbė vi
siems kurie tik kuo nors 
prie šio darbo prisidėjo.

K. J, Paulauskas, 
Specialis koresp.

i 300 Metų Sukaktuvės
Massachusetts valstija šį

met mini 300 metų sukak
tuves nuo savo įsikūrimo. 
Bostonas virto tiesiog įvai
rių pramogų centru, šalip 
demonstracijų ir parodų 
gatvėse, Symphony salėje 
yra įrengta paviljonai, ku
riuose išstatyta įvairių tau
tų išdirbiniai. Lietuvių pa
viljone p-lės Agotos Staro- 
liutės ir kitų pasidarbavi-1

savo

pra-
Sce-

pia į save lankytojų atidą.
Lietuvių-Latvių vakaras !

A IApart to, sukaktuvių ren
gimo pirmininkės iniciati- 
va Symphony salėj kas va
karas atsibuna vienos ar po 
dvi tautas į krūvą muzika
liai programai.

Lietuviai ir Latviai savo 
vakarą turėjo Liepos 21 d. 
Lietuvių programą sutvar
kyti tapo pakviestas V. A. 
Jenkins, žinomas ir Ameri
konų tarpe Lietuvių veikė
jas. Jenkins stengėsi su- 
kviėsti pasitarimui žymes
nius . žmones, “Keleivio” ir 
“Darbininko” štabą, bet į 
susirinkimą atėjo tik keli 
asmenys; Nežiūrint to, p. ; 
Jenkins matydamas didelę i 
svarbą Lietuviams pasiro
dyti tokioje iškilmėje, ne- j 
nuleido rankų, ir pritariant į 
sumaningesniems žmonėms 1 
sudarė Lietuvių komitetą, ■ 
kurin inėjo jis pats, J. J. ■ 
Romanas, p-lė A. Staroliu- j 
tė, p. B. T. Kubilienė ir J. j 
S. Meslis. ( ;

Kad darbas išeitų tinka- j 
mai ir tobulai, p. Jenkins j 
dar kartą kreipėsi į vietos ; 
kleboną kalbindamas kad 
visi Lietuviai bendrai dirb- i 
tų, ir katalikams siūlė pa
imti muzikali programą, 
bet klebonas atsakė kad ka
talikai nedalyvaus.

Nežiūrint to, pirmiau mi
nėtas komitetas pasiėmė 
darbą ir jį atliko gerai.

Pakviesta ir mielai suti
ko dalyvauti Bostono Gabi
jos ir Worcesterio Aušre
lės chorai, vadovaujami J. 
Dirvėjio.

Specialiai busai atvežė iš 
Worcesterio Auršelės cho
ro dainininkus.

Liepos 21 dieną, apie 7 v. 
vakaro, kada publikai buvo 
laikas 
didelis 
rodos 
dievas 
sirustinęs barėsi ant musų 
sakydamas: Nemokate, vai
kai, sugyventi. Pas jus nė
ra broliškumo ir tos vieny
bės kokia buvo pas jūsų 
pratėvius, kurie mane gar
bino. Jus ir svarbiausiame 
tautai momente nemokat 
pasirodyt jog esat vienos 
motinas Lietuvos vaikai ir 
nenorit ją pagerbti....

Pagaliau perkūnija pra
ėjo ir vėl sužibo skaisti sau
lutė.

Apie 8 valandą į Sympho
ny salę pradėjo rinktis pub
lika. Tai didelė salė, kurio- 
ie telpa apie 7,000 žmonių. 
Renkasi Lietuviai, Latviai

laikomas J. Jokūbaičio.
Neilgai trukus tas laik

raštis virto tokiu kaip čia 
leidžiamas komunistų laik
raštis: pradėjo kabinėtis 
prie įvairių draugijų ir pa
vienių asmenų, kas minė
tam Jokūbaičiui nepatiko, 
nes kenkė jo bizniui, kadan
gi Jokūbaitis turi laivakor
čių kontorą. Taigi vieną 
gražią dieną Jokūbaitis vi
sus “socialistus” iššlavė, ne 
tik iš redakcijos bet ir iš 
savo kontoros.

Dabar minėti čiučeliniai 
pradėjo leisti kitą laikraš
tį tuo pačiu vardu, “Pietų 
Amerikos Naujienos”. Jo
kūbaitis gi paėmė kitą re
daktorių ir leidžia laikraštį 
toliau. Tik gaila kad Jokū
baitis pasiduoda Kun. Jani- 
lionio įtakai ir laikraštį no
ri sukatalikint, kuris , jau 
dalinai tokiu yra. Tokiu 
budu dabar čia išeina du 
laikraščiai vienu vardu ir 
pjaunasi tarp savęs, kas, ži
noma, Jokūbaičiui atsilie
pia, nes jis savo antyje pri
siaugino gyvačiukų. ,

Butų pageidaujama kad 
p. Jokūbaitis dar, vįeną ąs;,, 
menį iš savo kontoros pa
leistų, tai tą kuris save ti
tuluojasi daktaru, p. S., ir 
už savo “daktariškas” re
komendacijas ima iš varg
šų Lietuvių po 50 pesų ir 
daugiau už ‘suteikimą’ dar
bo, kuriuo jie tačiau mažai 
pasinaudoja, nes kelias die
nas padirbę ir buna palei
džiami, arba ir visai negau
na dirbti.

j Klaidina darbininkus. S. Į čia ne tik kad neatsiskaitė, 
L. A. 198-tos kuopos bolše
vikai mitinge nutarė nesių
sti mokesčių į .centrą, per 
itris mėnesius pinigus lai
kys pas save. SLA. konsti
tucija aiškiai sako kad kas 
per tris mėnesius neužsimo
kės iždan lieką ’suspenduo
tu. Daug senų narių, kurie 
mokėjo per eiles metų, gali 
netekti savo pašalpos nei 
poiiiirtinės jeigu tuė laiku 
susirgtų ar mirfiįj Kas at
sakys? r

Lai bolševikai už ‘save ir. susirgo, 
nesiunčia pinigui iždan,■ bet ^ha; geryn? Keliautojas, 
kitiems darbininkams, ku- i-+ 
irių kuopoje i yra ■ devynis 
kartūs daugiau negu irauJ

bet dar ir daugiau negero 
pridarė.

Čia klebonaudamas, jisai 
pirkosi sau lotus, namus, ir 
nuolat važiuodavo Lietu
von, nors mažytę parapiją 
turėjo.

Liepos. 26 d. geri draugai 
surengė A. Kazlauskam 
baliuką; laike linksminimo
si jiem įteikė dovanas/:

P. Beleckienė, gyvenanti 
prie Birutos gatvės, staiga

Gydosi namie ir

BEDFORD, OHIO

važiuoti salėn, užėjo 
lietus ir perkūnija— 
lyg musų pratėvių 
Perkūnas baisiai už-

Jau antri metai kaip čia 
sustojo dirbtuvės ir nieko 
nedirba. Bedfordo gyven
tojai vieni važiuoja dirbti 
į Clevelandą,. kiti jo prie
miesčiuose, o . kiti buna vi
sai be darbo.

Vienos iš tuščių dirbtu
vių prakiuro stogas. Savi
ninkas pasamdė keletą dar
bininkų stogą pataisyti. 
Pereitą savaitę vienam iš 
darbininkų, Jurgiui Skre
biui, lipant kopėčiom stogą 
taisyt kopėčios sulužo ir 
Skrebis labai susižeidė. Gy
dosi namuose. Nors tai bu
vo dirbtuvės savininko kal
tė, bet kad darbdaviai turi 
valstijos industrialę darbi
ninkų apdraudą, supranta
ma kokį iš tenai gali gauti 
atlyginimą.

V. Ambrozevičiaus duktė 
Jieva išvažiavo vaišėsna į. 
Pittsburgą pės gimines.

Pinavijas.

Argentiniečių karštumas
Birželio 19 d. turėjo įvy

kti futbolo rungtynė už Ar
gentinos čampionatą. Lo
šimo aikštėn pradėjo rink
tis publika gana anksti, nes 
futbolas Argentiniečių mė
giamiausias sportas. Apie 
1 vai. tiek priėjo publikos 
kad atėjus lošėjams' nebu
vo vietos nei pereiti, ne tik 
lošti, nes aikštėn gali tilp
ti tik apie 5,000 žmonių, o 
susirinko arti 20,000. Tuo
met rengėjai kreipėsi į pu
bliką kad nors pusė išeitų, 
nes su tais pat bilietais ga
lės ineiti kitą kartą, bet pu
blika nei girdėt nenorėjo, 

iš Tuomet pakvietė policiją, 
bet keli policininkai atėję 
irgi tapo apstumdyti’ir mi
nia reikalavo lošti futbolą. 
Rengėjai tada atsakė kad 
del vietos stokos lošimas 
negali įvykti. Delei to mi
nia taip įtūžo kad pradėjo 
laužyti suolus, tvoras, ir 
vėliau uždegė, taip kad su
degė visas aikštės įrengi
mas taip kad vietoj buvu
sios gražios vietos dabar li
kę tik tvorų geležiniai stul
pai. J. S. Kalnėnas.

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

Ar jau išrašėt “Dirvą”- - 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
§3.00 metuose pralinkšminsit 

, visą kaimą!

donųjų, nereikėtų prisileis
ti prie tokio humbugiško ir 
pavojingo darbo. Nariai, 
nejaugi leisit bolševikams 
už nosių vedžiotis? Dabar 
yra laikas užminti bolševi
kams ant uodegos ir paliep
ti kad jūsų mokesčiai butų 
nusiųsta į centrą — nelau
kit iki bus pervėlu, kada jus 
patiks liga ar mirtis.

Bolševikai matyt užsi
spyrę Susivienijimą suar
dyti iki jame yra milijonas 
dolarių jie nesitraukia šįa- 
lin.

AKRON,’ OHIO
Lietuvis . Kalvis ;

Automobilių garažius. 
Atlieku visokius darbus su- 
. virinimo, taisau visokius 

. rusi.es įrankius, darbą 
atlieku geriausia.

MIKE JOCIS 
154 Wooster av. Akron, O.
DAUG GERŲ DOVANŲ 

DUODAM
Mes užrašome visus laikraščius 

Amerikos ir, Lietuvos ir duodame 
didžiausias dovanas prie to, ypa
tingai kas užsirašys “Dirvų“. Su
sirašyk su mumis, pamatysi kaip 
apsimoka skaityti ir naudą iš to 
turėti. . Prisiųsk savo antrašą.

L. A. Laikraščių Agentūra
214' Grand St. Candy Store 
j i BROOKLYN, N. C.t j ...

A. A. Kun; Cybelis. Tarpi 
Akrono Lietuvių 'įvyko ; di
delis sujudimas kada daž-i- 
nojo jog jų buvęs klebonas, 
Kun. M. Cybelis, Palangoje 
prigėrė. ■ ....... .. u .

1 Kun; ’ Cybelis' ■ paliko ■: tarp 
vietos Lietuvių juodą at
mintį apie save. Jo gailau
ja vos keletas ypatų, kurios 
turėjo iš jo naudą. • Kiti gi 
panešė per jį didelius nuo-* 
stolius. Paveizdan Jonas. 
Sarafinas per Kun. Cybelį 
pražudė savo $900 skolin
damas parapijai, kurių ne
atmoka niekas. Šiandien 
jam su didele šeimyna ma
žų vaikų, nedirbant 7 mene- 
sius, reikia badant.

“Dirva” taipgi bereikalo 
prisikaštavo del jo užpuoli
mų, nors buvo jo kaltė.

Ąr gali tylėt S. Rodavi- 
čia? Ir jam Cybelis pada-1 
rė niekad neatlyginamą 
skriaudą, nors Rodavičia jį 
leido į mokyklą ir padėjo į 
kunigus išeiti. Rodavičia ne : 
tik kad jį į mokslą leido, 
bet dar ir jo tėvus gelbėjo, 
savo kaštais palaidojo ■ jo 
tėvą. Už tai jis su Rodavi-!

,!| Labai patogi ir > links
ma 'kelionė •

! WEW AMERIKOS'; ...r
LIETUVA

Per .Gothenburgą, Švediją
Stf ;i.. AA.L '/artimais susisiekimais su

KLAIPĖDA

Puikiais Motorlaiviais
Gripsholm Kungsholm 

ir '
S. S. Drottningholm

1930 Metais
<aivas iš

Išplaukia
New Yorko

GRIPSHOLM Rugpjūčio 9
KUNGSHOLM U 16
DROTTNINGHOLM .«* 23
GRIPSHOLM Rugsėjo 6
KUNGSHOLM 13
DROTTNINGHOLM 20
GRIPSHOLM Spalių 4

Musų laivai yra greiti, dideli ir 
modemiški. Išplaukia beveik kas 
/savaitę iš New Yorko ir atgal. 
Jei Tamista manai atlankyti Tė
vynę Lietuvą, platesnių informa
cijų kreipkis prie arčiausio agdrt- 
toi arba p'as: <;

Swedish American Line
21 State St, , , New York

SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo ’ savaitraštis Amerikoje. 

SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis. Kaina metams Ame
rikoje’$2: Vilniaus Krašte, Kanadoje, Bazilijoje, 
Argentinoje ir kitur užsienyje $3.

“SANDARA”
3236, So. Halsted Street Chicago, Ill.

XT/NQ Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
mJLvzO jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

"VT D A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
■ IjL Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

ZNT TA gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
V/JL/JL/ goniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDALI?gZ
tikrąsias, ir neimkiteT\TT?MAC

Q3ES@SS33 kitų, Vaistinėse trijų V0
dydžių. Ieškokite “Gold Mędal” vardo, kekvienoje dėžutėje.4

rusi.es


DIRVA

GERB. SPRAGILAS I

TETULĖ jau nori pri- 
SIRAŠYT I SANDARĄ

nyčioj. Jau tada man išro
dė kad žmonėms ne Dievas 
Svarbu, ale kunigas. Tai 
pamisliau sau atkentės už 
tai pekloje. Del to ir pek
la yra kad griešninkai tu
rėtų kur atkęntėt jeigu ne

— Gerą vakarą, vaike
liai.

— A, sveika-gyva, tetu
le. Senai buvai. Linksma 
vėl pasimatyt. Bet kame 
dalykas kad jau nesakai 
“Tegul bus pagarbintas”, 
už ką mus seniau labai bar
davai?

— Ma juos bala, vaikeli. 
Dasiėdė mari viskas, ir aš 
atėjau paklaust pas tave 
kaip gali prisirašyt Į San
darą.

— Į Sandarą lengva pri
sirašyt ir lėšuoja tik trys 
dolariai Į metus. Bet man 
nesuprantama kas tetulei 
pasidarė kad iš davatkos 
nori pavirst į Sandarietę? 
Juk pirma visus tautiečius 
ir Sandariečius bedieviais 
vadinai ir mus barei kam į 
bažnyčią neinam ir nesi- 
žegnojam prie stalo.

— Jeigu toliau taip tęsis 
kaip dabar tarp musų para- 
pijonų tai tikrai vieni išsi
kraustys iš proto, kiti nu
eis pas tautiečius, o dar ki
ti ir pas bolševikus. Kaip 
aš matau tai tiems kuriems 
bažnyčia arti tai Dievas la
bai toli.

— Tetule, tas buvo nuo 
amžių: visada bažnyčia ir 
Dievas neturėjo reikšmės 
tiems kurie kasdien po baž
nyčią švaistėti. Tik tie bu
vo geri katalikai kurie iš 
toli bėgo Į bažnyčią anksti 
rytą. Tie bažnyčias ir pa
laikė, o ne tie kurie jose ar 
prie jų gyveno. Bet man 
man rupi žinot prie kokios 
išvados tetulė eini.

— Atsimenu, vaikeli, kai 
mes atvažiavom j Klyvlan- 
dą gyvent, prisirašiau į pa
rapiją. Ale kai visi rėkė 
.ant kunigėlio Alaburdos ir 
sakė kad jis blogas, aš mis- 
liau kad ištikro jis buvo 
negaras, tai net pati padė
jau jį išmest. Visi sakė kad 
kai gausim Vilkutaitį tai 
busim kaip po gero tėvo 
skvernu. Ir prašėm vysku
po kad duotų kunigėlį Vil- 
kutaitį mums už prabaščių. 
Davė. Pagyvenom kelis me
tus. Tuoj prasidėjo ir prieš 
jį ermyderis: vieni barėsi 
kam vaikų nemokina Lietu
viškai, kam seseris laiko ne
mokančias Lietuviškai, kam 
spaviedot pasodina ne Lie
tuvius kunigus.

— Tetule, juk aš visada 
sakiau kad kunigas parapi- 
jonams geras tiktai kolei 
naujas.

— Man kaip kurie Vilku- 
taičio apsiėjimai nepatiko, 
ale, sakau, tuščia jo, Dievui 
ant garbės: kunigėlis ge
riau žino kaip reikia daryt. 
Kiti norėjo jį išmest, ale 
mes stojom už jį. Paskui 
kiti ėmė tvert sau naują pa
rapiją, nesutilpo šioj baž-

SVARBIAUSIOS PASAU
LYJE KALBOS

Pasaulyje yra didelė dau
gybė kalbų, bet iš jų svar
biausiomis yra skaitomos 
tos, kuriomis daugiau žmo
nių kalba, ir tos, kuriomis 
galimą daugiausia susikal
bėt. Pagal surinktas tam 
tyčia žinias, yra žinoma, 
Chinų kalba 453 milijonai 
žmonių, arba ketvirta dalis 
pasaulio gyventojų, ir todėl 
reiktų manyt, kad tai vy
riausia pasaulio kalba, ta- 
čiaus kalbos vertę sudaro 
jos populiariškumas, kaip 
ji vartojama mokslo ir pir- 
klybos srityje. Kaip jau yra 
žinoma, pasauline kalba 
skaitoma francuzų ir anglų 
kalbos, ir tuomi jos jau da
rosi vyriausiomis, nes šio
mis kalbomis daugiausia 
galima susikalbėt už rube- 
žių tos valstybės, kurioje ji 
yra oficiališka arba nami
nė kalba.

Tokiu budu šiandien pa
saulyje yra plačiausia išsi
šakojus kalba angliška, ku
rią vartoja 163 milijonai 
žmonių, kaipo gimtinė. Iš to 
skaitliaus anglišką kalba 
vartoja pačioje Anglijoje a- 
pie 50 milijonų žmonių, a- 
pie 110- milijonų šiaurinėj 
Amerikoj (Kanadoj ir Su
vienytose Valstijose), o li
kusi dalis tenka Australijai. 
Čia žmonės anglišką kalbą 
skaito savo kalba, o be to 
angliška kalba labai išsiplė
tojus pirklybos srityje ir už 
savo rubežių, kaip Chinijoj, 
Japonijoj, Persijoj, Indijo- 
se, Egipte ir kitur.

Trečioj vietoj stovi kalba 
rusiška, kurią vartoja 110 
milijonų žmonių. Ketvirtoje 
vietoj- stovi vokiška kalba, 
kurią naudoja 91 milijonas 
žmonių. Po vokišką jai stovi 
kalba ispaniška, kurią žmo
nės vartoja netik pačioje 
Ispanijoje, bet ir Amerikoje 
(Meksika, Brazilija, Argen
tina,. ir kitos valstybės). 
Portugalija nors- yra labai 
maža valstybėlė, tačiaus jos 
kalbą vartoja daugiau kai 
40 milijonų žmonių; portu
gališka kalba kaipo jūri
ninkystės kalba, nes ji išsi
platinus tarpe jurininkų;

LOGIŠKAS 
SUSISIEKIMAS I
Amerika-Lietuva I

— PER —

KLAIPĖDĄ | 
Skandinavų Amerikos Į 

Linija
Tai natūralūs ryšys tarp abiejų į 
Respublikų Lietuvos ir Ameri- i 
kos dailiais ir populiariškais lai- Į 
vais. Nes yra parankiausia ir H 
patogiausia Linija Lietuviams H 
keleiviams—

Skandinavų Amerikos U 
Linija . Į

ji įstegė patarnavimą tikslu pa- g 
gelbėti Amerikos Lietuviams at- H 
siimti savo gimines į Ameriką.

Dievą bet kunigus garbint 
nori. I

— Kaip matau, tetulė ge
rai išvedimus moki pada
ryt. Matyt šie kivirčiai 
privertė tąvę protaut.

— Kur neprotausi, vaike
li. Ypač dabar. Neužteko 
kad parapijonai ėdėsi tarp 
savęs už kunigus. Dabar 
susiėdė vargamistra su ku
nigu, ir prasidėjo tikra pjo- 
vynė. Kunigėlio Šteigmano 
norėjo į naują parapiją, ale 
Vilkutaitis jį paėmė pas sa
ve. Mislino kad visi tylės 
ir nebėgs į naują parapiją. 
Ale tam pabuvus trumpą 
laiką prasidėjo abiejų kuni
gų pjovynė už vietas. Pa
kliuvo į tą ergelį ir varga
mistra, ir tas be reikalo tu
ri nukentėt. O kas išeis iš 
tos visos košės sunku pasa
kyt. Aš misliu, jeigu žmo
nėms rūpėtų tiktai Dievo 
garbinimas jie nesimuštų 
su ’kunigais ir už kunigus 
arba prieš juos. Ir kunigai 
jeigu butų Dievo atstovai 
ant žemės tai nesiėstų tarp 
savęs ale ščyrai garbintų 
Dievą ir lauktų savo amži
no gyvenimo kaip tikri ka
talikai. Už tai, vaikeli, ma
ne net šiurpulys krato pa
misimus kas dedasi bažny
čioj ir aplink bažnyčią.

— Na matai, tetule, o ma
ne vis barei kam aš nėjau 
į kunigus. Pati dabai' per
sitikrinai kas del kunigys
tės darosi. Pažiūrėk į vi
sas kitas viešas įstaigas, 
niekur nerasi tokio audrin
gumo kaip tik del kleboni
jų, del bažnyčių, del kuni
gų., Gal skaitei “Dirvoj” 
kas dedasi kitoj Lietuviš
koj parapijoj, Šenadoryje. 
Juk tai tiesiog Sodoma ir 
Gomora. Tūkstančiai žmo
nių tarp savęs turi rietis 
už kunigus ir prieš kuni
gus. Tas yra labai negerai. 
Kunigai turėtų būti kuni
gais ir mokyt žmones tikė
jimo ir gerų darbų, o ne 
muštynių ir neapikantos. 
Visai nesistebiu kad tetulė 
nenori daugiau parapijoje 
priklausyt. Patys kunigai 
sako, Dievas yra kiekvieno
je vietoje. Taigi geras ka
talikas gali gražiai ramiai 
pasimelst namie, o kurie ei
na kariaut už arba prieš 
kunigus ir vargamistras tie 
nėra jokie katalikai ir jie, 
anot tavęs, atkentės pekloj 
už savo grįekus.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą’’ ir už knygas.

Nukirpįcit 1980 ar anks
tesnių irietų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Laivų Išplaukimai iš 
.New Yorko:

Rugp. 9 “Frederik VIII”
Rugp. 23 “United States” 
Rugp. 30 “Hellig Olav”
Kreipkitės prie artimiausio jums 
laivakorčių agento visais kelio
nės reikalais, arba į:

Scandinavian- 
American Line

27 Whitehall St. New York 
130 N. LaSalle St. Chicago, Ill. 
248 Washington SL Boston Mass.

beto portugališka kalba yra 
vartojama ir artimose Por-. 
tugalijai kolionijose.

Francuziška kalba savo 
laiku buvo labai išsiplatinu
si tarpe mokslo žmonių, ta
čiaus pastarais laikais ji 
netenka įtekmės, nes ją 
stelbia kalba angliška. Da
bartiniais laikais francuziš- 
ką kalbą tik apie 45 milijo
nai. žmonių, ir tai veik pusė 
už Francuzijos rubežių 
(Francuzijos kolionijose 
Europoj ir Afrikoje, Kana
doj ir kitur).

Itališką ’ vartoja biski 
daugiau kai 41 milijonas 
žmonių, ir tai tik pačioje I- 
talijoje. Italijos išeivių. Su
vienytose Valstijose' šiauri
nės Amerikos apie suvirs 
du milijonai, savo tėvų kal
bą yra beveik užmiršę ir 
naudojasi vietine, angliška. 
Kitose valstybėse gyvenanti 
italai irgi greitai savo kal
bos išsižada, priimdami vie
tines kalbas. Tarpe aziatų 
svarbiausia kalba skaitoma 
japoniška, kurią vartoja 80 
milijonų žmonių, tik pačioje 
Japonijoj ir Korėjoj. Dau
gelis Japonijos gyventojų, 
nors moka savo kalbą, ta
čiaus vartoja svetimas.

Skaitlinės pasirodo kito
kioje šviesoje, pažvelgus į 
suprantančius kalbą, ir ją 
vartojančius. Jei aplenksi
me Chinų kalbą ir Indišką, 
pirmoje vietoje gausime an
glišką kalbą, kurią supran
ta 160-200 milijonų žmonių, 
paskui eina rusiška kalba 
su 110-170 milijonų ją su- 
prantančiųjų. Francuzų 
kalbą supranta 80 milijonų, 
itališką 50 milijonų. Iš šiau
rinės Europos kalbų, apie 
12 milijonų žmonių supran
ta holandišką kalbą. Abel- 
nai, visos kalbos skaitosi su 
tuom, kiek sveimtaučių jos 
mokinasi.

Fui ITCHIKG ENDS 
when soothing Žemo is used I

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Zemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Zemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade j»hen safe, 
antiseptic Zemo is applied. It in
stantly, eases razor-smart. Always 
have Zemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00. Žmonijos istorija

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
tėvus, vaikus (iki 21 
metų amžiaus).

Kreipkitės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. . Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką įstaigą.

“DIRVA’
6820 Superior avė.

Cleveland, O.

Skandinavų Amerikos 
Linijos Kontora Kaune

Antanas Montvydas tapo per
statytas Lietuvos Vidaus Rei
kalų Ministerijai kaipo Skandi
navų Amerikos Linijos Kaune 
atsakomingas vedėjas, kuri Vi
daus Reikalų ministerija pa- 
itvirtino Birželio 28 d. Taigi 
Skandinavų Amerikos Linijos 
kontora tapo atidaryta oficia
liai Kaune Laisvės Alėja nr. 18.

PIRMUTINIAI LIETUVIAI
IMIGRANTAI ATVYKO

SKANDINAVŲ AMERIKOS 
LINIJOS LAIVU

Tik įsteigus Skandinavu A- 
merikos Linijos kontorą Kab- 

Lucky Strike viršuje atvaizduojamas lango išpuošalas dabar randasi visos šalies 
vaistinių ir rūkomų daiktų parduotuvių languose. Visi įvertina daktarų nuomo
nes, del to Lucky Strikes išdirbėjai pastebi faktą jog “23,679 daktarų sako kąd 
Luckies yra mažiau aitrus”. Tame atvaizde žemiau telpanti pastaba parodo kad 
diplomuotų knygų revizorių firma patikrino ir paliudyjo pažymėtą daktarų skai
čių. Luckies išdirbėjai naudoja ekstra slaptą būdą darymui savo išdirbinio. Visi 
žino kad šjluma valo, todėl modernis išdirbimo būdas, kaip spraginimas, prašalina 
iš Lucky Strikes cigaretų kenksmingus aitrumus, erzinančius gerklę ir darančius 
kosulį.

‘Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė į tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

“ŽMONIJOS ISTORIJA”

'T'AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
(TIKTAI TVIRTUOSE AUDIMO VIRŠELIUOSE)

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą į kur tik kas norės, 
įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

» Reikalaukit “Dirvoje” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ne, Laisvės Alėja nr. 18, tuoj 
susidarė pirma grupė Lietuvių Į 
emigrantų, kurie laivu Oscar; 
II, kurs vežė oficialę Vytauto, 
ekskursiją, pasiekė Hobokenąl 
Liepos 27 d.

Tarp pirmutinių Lietuvių at
eivių atvykusių Oscar II yra 
sekanti: Anelė Kundzeliauskiu- 
tė į Brooklyn, N. Y.; Juozas 
Venskredenis su sesere . Ona 
Į Dolgville, ... Y., ir Ona Dra- 
mardžjutė Į Glen Cove, L. I.

Atvykusieji naujon žemėn 
Lietuviai atrodo sveiki ir link
smi, pasitenkinę bei dėkingi 
Skandinavų Amerikos Linijos 
agentūrai Kaune ir visai savo 
kelionei laivu Oscar II.

Po šio tikimasi kiekvienu at-

gryžtančiu Skandinavų Ameri
kos Linijos laivu sulaukti Lie
tuvių keleivių į Suv. Valstijas 
bei Kanadą, šiam tikslui Lini
ja turi prirengus visa galimą 
pagalbą ir patarnavimą Lietu
viams keleiviams.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

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

Lithuanian Consulate General
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.
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.Dienos Klausiniais V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos Paruošė K. S. K.

VYTAUTAS
DIDYSIS

Prenumeratoriai kurie už
sirašė šią knygą:

Pabėgo Komunistas Iždininkas su S. L. A. 
Kuopos Pinigais”

Neužilgo pasirodys musų 
laikraščiuose šitokie liūdni 
pranešimai, ačiū tam kad 
dabar komunistams sekasi 
mulkinti savo pasekėjus ir 
pervaryti sumanymus kad 
jų valdomos kuopos nesių
stų į SLA. centrą pinigus.

Komunistai, kur tik jie 
turi galę, SLA. kuopose va
rosi savo užsispyrimo, pa
rodyti mulkiams buk jie 
kovo ją prieš dabartinę “Ge
gužinę kliką” ir neužsileis 
kovoję iki neatims (?) iš 
jos SLA. iždo į savo ran
kas. Yra tokių kurie tam 
tiki, ir štai pasekmė yra ta 

; kad nekurios kuopos nuta- 
| re nesiųsti narių sumoka- 
7 mų mokesčių į centrą.

Viena, daugelis mulkelių 
- kurie komunistams pritaria 
; taps suspenduoti, ligoje ar 

mirties atsitikime nebus iš
mokama apdraudos, o kas 
svarbiausia tai pasitaikys 
kad komunistas iždininkas 
gražią naktelę dings su vi
sais sumokėtais pinigais ir 
paliks narius laikančius tuš
čią maišą.

Nebūtų pavojaus jeigu 
komunistai neimtų iš narių 
pinigų. Bet imantį didelė
se kuopose į mėnesius tris 

. susimoka po tūkstantį do- 
larių.

Jiegu komunistams rfepa- 
tinka Susivienijimas lai ei
na laukan iš jo ir lai palie
ka darbininkus, aprūpintus 
pašalpa ir pomirtine. Bet 
ne tas komunistams rupi: 
jie nori surinkti kuodau- 
giausia darbininkiškų pini
gų į savo kišenius....

Aukų sunku gauti, o na
rinių mokesčių tuojau susi
dės tūkstančiai dolarių.

Komunistų sumulkintus 
žmonelius tik kartus paty
rimas išmokina. Kada ko
munistai iždininkai pinigus 
nuneš, kada iš Susivieniji
mo jie bus išbraukti tada 
tik sakys: Ot kvailas buvau 
kad jų klausiau... !C)

Tas neišeis į gerą ir , pa
tiems komunistams. Jie da
bar priėjo aukščiausio laip
snio darbininkų mulkinimo 
ir išnaudojimo. O jie pa
tys skelbia kad kur didesnis 
išnaudojimąs ir skurdas ten 
greičiau apsireiškia pasi
priešinimas.

Taigi, draugai komunis
tai, mulkinkit, išnaudoki! 
savo pasekėjus visu pasiu
timu, ir privesit juos grei
čiau prie sukilimo prieš 
jus.

Dr. šliupas ir TMD.
“Dirvos” redaktorius ga

vo iš Palangos atvirutę nuo 
visiems žinomo buvusio A- 
merikos Lietuvių veikėjo ir 
vado Dr. Jono Šliupo, kuris 
rašo:

“Apsigyvenęs Palangoje 
meldžiu man ‘Dirvą’ siun
tinėti Palangon. Man labai 
įdomu ką šymet nutarė T. 
M. D. Norėčiau kad T. M. 
D. sustiprėtų ir prisidėtų 
išleidžiant , geras, knygas 
musų tautai. Amerikiečiai 
papildė musų literatūrą: 
Gothų ir Arionų tyrinėji
mai man įdomus veikalai. 
Dr. Račkus ir p. Pronskus 
gražų darbą atliko — gar
bė jiems. Reikėtų kad ir 
TMD. neatsiliktų darbuose 

I ir gaivintų meilę šviesos ir 
tiesos musų užkiutusioje 
tautoje. Juk daugelis iš
krypo iš teisybės vėžių, o 
mažai kas dirba kad teisy
bei kelią praskynus. Ne 
ginčų, bet darbo, ir išmin
tingo darbo, reikia. Kitaip 
nugrimsime į klampynes, ir 
dingsime lyg Grigo bitės.

“Daug labų dienų vi
siems.

Kaip su Prof. Voldemaru?
Kaune Birželio 28-29 d. 

įvyko Tautininkų partijos 
suvažiavimas. Ten tarp ki- 

I ta ko įvykęs susitaikymas 
Prof. Voldemaro su parti
jos vadais. Voldemaras pa
žadėjęs užbaigti savo opo
ziciją kurią jis vedė prieš 
savo bendrus ir kuri nuo jo 
atsistatydinimo iš ministe- 
rio pirmininko vietos buvo 
dar aštresnė.

Paskui vėl sakoma 
Voldemaras pareiškęs 
jis savo opoziciją dar 
giau sustiprinsiąs.

Šiose dienose pasirodė ži
nios kad Prof. Voldemaras 
tapęs iš Kauno iškeltas j 
Kretingą ir ten bus laiko
mas po sargyba.

(Tąsa iš pereito num.)

Lietuvos ministerių kabi
netas priėmė Lietuvos vy
riausybės atsakymo tekstą 
į Briando memorandumą 
Europos valstybių susivie
nijimo klausimu. Atsaky
mas įteiktas Francuzų vy
riausybei.

Nuo Liepos 14 d. įvesta 
Lietuvos telefono susisieki
mas su Amerika, Kanada, 
Kuba ir Meksika. Nuo Lie
pos 15 d. su Airija.

Pasirodžius “Dirvoj” pa
raginimams užsirašyti Lie
tuvos Istoriją “Vytautas 
Didysis”, tuoj pradėjo plau
kti prenumeratos už tą 
knygą. Štai pirmutiniai:

A. Melnikaitis iš Ham
tramck, Mich., įstojo į pre
numeratorius pats pirmu
tinis, užsimokėdamas $1.50.

Juozas Kalvaitis, Hemp
hill, W. Va., rašo. Siunčiu 
bonų kuponą už $2.50; iš 
jo $1.50 už knygą “Vytau
tas Didysis” ir $1 už “Dir
vą”. J. Kalvaitis yra vie
nas iš tų kurie visas “Dir
vos” leidžiamas knygas pre- 
numeravosi.

P. Baranauskas, iš Ham- 
I tramek, Mich., yra antras 
iš tų kurie visas “Dirvos” 
leidžiamas kny'gas prenu
meruoja ir jo vardas yra 
įrašytas visose prenumera
tos keliu leidžiamose kny
gose. Jis rašo: Siunčiu $2 

I žu “Dirvą” ir $1.50 už “Vy
tautas Didysis”. Kai bus 
gatava prisiųskit.

Silvestras Burneikis, iš 
Scranton, Pa., taipgi vienas 
iš nuolatinių prenumerato
rių, kuris ir dabar neužsili- 
ko, rašo: Siunčiu $3.50; iš 
jų $2 už “Dirvą” ir $1.50 
už knygą “Vytautas Didy
sis”.

Petras Gudelis iš Roches
ter, N. Y., rašo: Siunčiu $2 
už “Dirvą” ir $1.50 už kny- 
‘■‘V y tautas Didysis”:

Izidorius Samas pirmuti-. 
nis iš vietinių užsirašė “Vy
tautas Didysis” užsimokė
damas $1.50. Jis irgi nepra
leidžia progos prisidėti prie 
“Dirvos” knygų prenume
ratorių.

Pranas Vištartas, vieti
nis, užsimokėjo už “Vytau
tas Didysis” $1.

KAS DAUGIAU?
Skubėkit visi prisidėti su 

savo prenumerata prie iš
leidimo Populiariškos Lie
tuvos Istorijos vardu “Vy
tautas Didysis”. Už $1.50 
gausit, knygą audimo virše
liuose, už $1 bus popieros 
viršeliuose.

Kurie užsirašys, jų var
dai tilps knygoje ir bus gar
sinami “Dirvoje”.

Vokiečių spaudžiami iš Vakarų, Lie
tuviai atkreipė domę į Rytus; matydami 
čia iškrikusius ir norinčius išsivaduoti iš 
Totorių jungo Gudus ir Rusus, ryžosi pa- 

; dauginti jais savo neskaitlingas jiegas ir 
i padidinti savo valstybę turtingais kraš- 
i tais. Tas plėtimąsi turėjo savyje labai 
. daug pavojaus, tačiau kuriam laikui davė 

Lietuviams naudos: valstybė Stiprėjo, pra
lobo; Gedimino, o ypač vėliau Keistučio ir. 
Algirdo laikais, turėjo užtektinai pajiegųl 
atsispirti Vokiečiams ir Lenkams. Tuo 
pat laiku į Rytus veržėsi ir Lenkai. Lie
tuviai jiems pasirodė labai pavojingi kon
kurentai, ir ištikrųjų po Lenkų karaliaus 
Kazimiero Didžiojo mirties (1370 m.) ne
mažai Ukrainą ir Rusų kraštų atkrito nuo 
Lenkijos ir pateko Lietuvai. Lenkai la
bai šnairavo į Lietuvius, bet jie negalėjo 
jų pulti, nes ir jiems gręsė pavojus iš kry
žeivių. Lenkų politikai sugalvojo ramiu 
budu per uniją pavergti Lietuvą. Tą min
tį Lenkų istorikai vadina genialinga. Iš- 
tikro butų gal ir tokia mintis negimus 
Lenkų politikų galvose, jeigu Lietuvoje 
14-to amžiaus pabaigoje nebūtų susidarę 
patogių Lenkams aplinkybių.

Nutautėlio Algirdo ir Rusės motinos 
sūnūs Jogaila, žmogus menko proto ir ga
bumų, paveldėjęs valdžią po savo tėvo mir
ties, vietoj eiti Algirdo pėdomis ir draugin
gai sugyventi su Keistučiu, ėmė su juo ki
virčytis, susibičiuliavęs prieš jį su kryžei
viais, atidavė jiems pusę Lietuvos, nužudė 
Keistutį, taip pat norėjo pasielgti ir su 
Vytautu, tik jam pavyko pabėgti pas kry
žeivius ir sukelti juos prieš Jogailą. Po 
dviejų metų kovos- su Vytautu, Jogaila bu
vo priverstas atiduoti Vytautui Gardino 
ir Brastos sritis. Tuo pačiu laiku Jogailai 
nevyko ii’ su Rusais. Atsidūręs kębįiojęj 
padėtyje Jogaila mielu noru priėmė Len
kų pasiūlymą: vesti Jadvygą,- vainikuotis 
Lenkų karalium, krikštyti Lietuvius ir pri
jungti visus savo valdomus kraštus prie 
Lenkijos. Krikščionybė jau ir anksčiau 
buvo giliai įleidus šaknis Lietuvoje; tau
ta tam nesipriešino. Bet Jogailos suma
nymui — visai prijungti Lietuvą prie Len
kijos — tauta griežtai ir instinktiviai pa
sipriešino. Vytauto asmenyje pasireiškė 
tautos išsilaikymo instinktas.; Vytautui 
prijautė ir padėjo visa tauta, ir Lietuva 
išsigelbėjo nuo priklausomybės Lenkijai 
net iki Liublino unijai.

Visai neteisingai Lenkų istorikai kal
tina Vytautą — buk tik ačiū jo vainikavi
mo sumanymui po jo mirties kilo Lietuvos 
su Lenkija karas. Tam buvo kalti tiktai 
Lenkai, nes norėdami po Vytauto mirties 
prijungti Lietuvą prie Lenkijos, tiktai su
stiprino Švitrigailos šalininkus. Jeigu Len
kai butų pritarę Vytauto vainikavimui, vi
si Lietuvos bajorai butų tapę Lenkijos ša
lininkais, bet gal nebūtų vėliau išsižadėję- 
savo krašto nepriklausomybės, butų įvy
kus laisvų lygių tautų unija, o ne Lietuvos 
pavergimas. Lenkai, nors ačiū Vytautui 
laikinai ir buvo labai sustiprėję, bet ir jie 
18-me amžiuje susilaukė blogų tokios po
litikos vaisių: drauge su Lietuviais buvo 
svetimų padalinti ir pavergti.

(Bus daugiau)

Vytauto Politika Istorinės Tikrenybės 
šviesoje

Dauguma istorikų laikosi nuomonės 
jog Vytautas buvęs separatistas, norėjęs 
visai atsiskirti nuo Lenkijos; tuo tikslu jis 
norėjęs vainikuotis ir paskelbti Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Su tokia nuomo
ne galimą sutikti. Tik kyla klausimas: 
kodėl Vytautas savo sumanymų neįvykdė? 
Tuo klausimu istorikų nuomonės skiriasi: 
vieni sako kad Lenkai neleidę Vytautui 
vykdyti savo sumanymų; Lenkai darę jam 
daug kliūčių, ypač sumanytu vainikavi- 
muisi laiku; kiti, būtent beveik visi Lenkų 
istorikai, tvirtina jog Vytautas del to ne
norėjęs arba negalėjęs skirtis nuo Lenki
jos kad Lietuva buvus labai nekultūringa; 
atsiskyrus butų patekus Vokiečių arba Ru
sų įtakon, butų visai nu tautus ir nustojus 
tokios nepriklausomybės kokią ji turėjo 
unijoje su Lenkais.

Del pirmos nuomonės jau buvo aukš
čiau rašyta. Lenkai, žinoma, priešinosi 
Lietuvos atsiskyrimui, nes savo galingumu 
Lietuva kėlė, ir Lenkiją; 1386 metais jiems 
buvo pavykę su Jogailos pagalba visai pri
jungti Lietuva prie Lenkijos; tą pat jie no
rėjo padaryti ir po Vytauto mirties; ta
čiau tai jiems pasisekė įvykinti (ir tai ne
pilnai) tik 1569 metais Liubline. Vytautui 
viešpataujant Lenkai labai rūpinosi kad 
bent teorijoje Lietuva nesiskaitytų atski
ra valstybe. Vytautas tam mažai tesiprie
šino. Bet to negalima laikyti jo silpnumu 
ir Lenkų stiprumu, nes Lietuva Vytauto 
viešpatavimo pabaigoje buvo daugiau kaip 
du kartu už Lenkiją didesnė. Jei Vytau
tas tikrai butų panorėjęs panaikinti uniją 
tai Lenkų priešinimasis nieko nebūtų lai
mėjęs.

Kaslink antros nuomonės, buk Lietu
va dėlto negalėjus tapti nepriklausoma 
kad jos kultūra buvus daug žemesnė negu 
Lenkų, — reikia štai kas pasakyti: Lenkų 
bajorų kultūra tikrai buvo bent kiek aukš
tesnė, bet tą kultūrą ne jie patys įkūrė: 
jie gavo ją iš kultūringesnių kaimynų, Če
kų ir Vokiečių, tačiau del to jie nepateko 
savo kaimynų priklausomybėm Jeigu pri
imsime teoriją kad žemesnės kultūros tau
tos būtinai turi priklausyti kultūringes
nėms, tai Lenkai turėtų būti Lietuviams 
dėkingi kad nevirto Vokiečiais, nes nuo 
Vokiečių apsiginti jiems padėjo tiktai Lie
tuviai, labiausia Vytautas, ką pripažysta 
ir patys Lenkų istorikai.

Tiesa, Lietuviai pavėlavo priimti krik
ščionybę, bet turėjo savo ypatingą pago
nišką kultųrą; Lietuvių liaudis, be abejo, 
kultūros žvilgsniu 15-me amžiuje nestovė
jo žemiau Lenkų liaudies. Tą liudija tu
riningas musų liaudies menas ir jos kalba, 
tą liudija ir faktas kad Lietuvių liaudis, 
pergyvenus daug sunkesnius laikus, šian
dien savo išsilavinimu ir tautiniu susipra
timu stovi aukščiau Lenkų laudies. Kad 
tauta nebuvo tuo laiku laukinė tai liudija 
ir toks praeities tyrinėtojas kaip Jaroše
vičius (Lietuvis, bet Lenkų kultūros žmo
gus), nekalbant jau apie Narbutą,' kurį 
galima įtarti subjektingu. Lietuvių tau
ta nebuvo kultūringa krikščioniškos etikos 
žvilgsniu, bet ji buvo kupina dvasinių Bė
gų; ji gimdė didvyrius, kurie sunkiausio
mis politinėmis ir geografinėmis aplinky
bėmis ne tiktai įstengė apsiginti nuo prie
šų, bet ir sukūrė galingą valstybę, kurios 
valiai pasidavė kultūringesnės tuomet tau
tos: Gudai, Ukrainai ir Rusai. Tokia tau
ta ūmų laiku galėjo susilyginti su savo 
kulturingesniais kaimynais. Tam pavyz
džiu gali būti ir pats Vytautas. Niekas 
juk neabejoja del jo kilmės. Visų kroni
kininkų žiniomis, jo tėvas buvo tikras Lie
tuvis pagonis, kunigaikštis Keistutis, o 
motina paprasta Lietuvaitė pagonė Biru
tė. Tokių tėvų sūnūs, pasak visų istorikų, 
savo protu, gabumais ir išsilavinimu sto
vėjo aukščiau visų šiaurinės Europos val- 

t|dovų.

kad 
jog 

dau-

Atgavo senus dokumen
tus. Lietuvos Atstovybės 
patarėjas Maskvoje, Rabi- 
navičius, paėmė iš Rusų į 
savo žinią 26 dėžes senų 
Lietuvos dokumentų iš 16- 
to. amžiaus ir vėlesnių lai
kų teismų aktų.

Vedybos Lietuvoje. Per 
tris pirmus šių metų mėne
sius Lietuvoje vedė 
poros, tai yra 1000 
daugiau negu tuo pat 
pernai.

IŠEIVIUI
Nebėk, brolau, į kraštą

Kurs toli taip yra, -
Kam nešt svetimą naštą;

Ar darbo čia nėra?
Nebėk už plačių jurų,

Jei tėviškę myli —
Bus ten vargų sunkiųjų,

Juk čia gyvent gali.
Nerasi tu ten aukso —

Žemelėj svetimoj —
Nei perlų, plunksnų strauso,

Ir to kas Lietuvoj.
O kai tik prisiminsi

Šalelę Lietuvos,
Šiuos žodžius tu atminsi —

Tau akys ašaros....
Gailesį tų namelių

Kuriuose tu gimei,
Ir senelių tėvelių,

Ir tų su kuo žaidei.
Tada tau pliš širdelė

Iš meilės prie savų,
Sunki tau bus žemelė

Gulint prie svetimų....
Kaunas. Romualdas Kurauskas.

LIAUDIES DAINA
Šėriau, šėriau žirgužėlį visą rudenėlį, 
Lankiau, lankiau mergužėlę rytą, vakarėlį. 
Padabojau mergužėlę penkiolikos metų, 
Nevelija motinėlė ženytis šį metą....
Palauk, palauk, bernužėli, dar trejus 

metelius;
Duok man jaunai paulioti pas savo 

tėvelius.
Laukiau metus, laukiau antrus, ant trečių 

nujojau —
Mano miela mergužėlė su kitais ulioja....
Užsisėdai! ant žirgelio, man kančiukas 

rankoj,
Sudiev, sudiev, mergužėlė,-lai kiti tav’ 

lanko.

7847 
porų 
laiku

Naujausi

TEATRAI

SAPN1NYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuviškas 
ŽODYNAS

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
ki gali rasti. Šis Žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit 
jau — nekeskit be Žodyno.

Drūtais apdarais $45.00.-
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

tuo

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

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

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

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ................ 50c

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

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

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

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
- Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c 
UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 

pasaka. Lošia 5 v., 2 m. .... 15c

Reikalaukit “Dirvoje'



NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis ..

TOMAS HENRIKAS HUXLEY
Huxley buvo karingas mokslininkas. 

Jis kovojo už mokslą. Jis smerkė prieta
rus ir tamsą. Jis kovojo už aiškų mąsty
mą, už sugebumą ir sveiką protą.

Per 30 metų Huxley buvo mokslo bal
sas šaukiantis prietarų ir papročių tyruo
se. Jis buvo pranašas. Jis buvo išmin
tingiausias savo laiko mokytojas.

Huxley gimė Ealinge, Anglijoj, 1825 
metais., Ealingas tuomet buvo kaimas, o 
Huxley’o tėvas buvo kaimo mokytojas.

Huxley’s namuose pinigų daug nebū
davo, bet buvo knygų. Taip pat ten buvo 
Įdomių pasikalbėjimų apie didelius daly
kus. Šitie du dalykai — knygos ir pasi
kalbėjimai — suteikė jaunam Tomui tik
riausią apšvietą. lis sakosi nieko neišmo
kęs mokykloje.

Būdamas vaiku, jis turėjo budrų, jieš- 
kų protą. Jis visuomet klausinėdavo “Ko
dėl?” Būdamas penkiblikos metų jis ban
dė išspręsti saulėleidžio spalvų klausimą. 
Septyniolikos metų jis bandė padalinti vi
są žinojimą dviem antraštėmis: Protas ir 
Gamta.

Jo dvi seserys ištekėjo už gydytojų, 
todėl penkiolikos metų jis buvo paimtas 
iš mokyklos ir pasiųstas medicinos moky
tis. Jis maža dėmesio kreipė į paskaitas 
apie mediciną, bet jis buvo sužavėtas vie
no didelio mikroskopo.

Šitas mikroskopas rodė jam Gamtos 
stebuklus.^ Jis atidarė mažyčių daiktų pa
sauli, kuris musų akims nėra matomas. 
Jis bėgo prie savo brangaus mikroskopo 
kas vakarą; ir, būdamas devyniolikos me
tų, jis padarė savo pirmą atradimą: atra
do plėvę žmogaus plauko šaknyje, ši plė
vė dabar yra žinoma kaipo “Huxley’s sluo- 
gsnis”.

Devyniolikos metų jis išrado, kaip jis 
manė, nepaliaujamorąip-žino -judėjimo' ma
šiną, ir taip buvo tuomi nudžiugęs kad 
nuvyko su ja pas Faraday. Faraday ma
loniai ji išklausė, tačiau pasakė jam kad 
amžinas judėjimas nėra galimas. “Jei jis 
butų galimas”, sakė Faraday, “tai jis sa- 
vaimi atsirastų gamtoje ir pergalėtų visas 
kitas jiegas.”

Dvidešimties metų būdamas jis gavo 
mediko laipsni. Tuomet jo draugas pastū
mėjo ji Įstoti Į laivyną ir ačiū nepaprastai 
jo laimei jis gavo chirurgo padėjėjo vietą 
karo laive, plaukusiame mokslo kelionėn į 
šiltuosius vandenis. Huxley, panašiai kaip 
Darwinas ir Hooker, gavo savo kaipo mok
slininko pradžią ant Britų karo laivo.

Sidney, Australijoj, jis susitiko jauną 
Anglę merginą, Netty Hearthorn, ir iš 
pirmo pamatymo Įsimylėjo į ją. Vėliau ją 
paėmė už moterį. Jiedu buvo draugai ir 
neatskiriami bičiuliai per 40 metų.

Huxley išbuvo ant laivo keturis metus 
ir tie keturi metai padarė jį mokslininku. 
Jis surinko didelę daugybę vertingų žinių 
apie augmenis ir žuvis. Laivyno viršeny
bė davė jam $1,500 jo surinktoms žinioms 
atspausdinti, ir jis tuojau pagarsėjo kaipo 
mokslininkas.

Būdamas dvidešimts penkių metų jis 
apsivedė. Kaipo profesorius Londono Ko
legijoje jis gavo $1,000 į metus, o kitą tiek 
užsidirbdavo rašydamas straipsnius žur
naluose.

Dabar jis pradėjo laikyti paskaitas 
darbininkams. Jis visuomet manė kad dar
bininkai galų gale bus geriausi mokslo 
draugai.

“Aš noriu kad darbininkų klasė su
prastų jog mokslas turi jai didelių tikre
nybių. Mah Įsipyko mandagioji vidurinė 
klasė ir man norisi pažiūrėti ką aš galiu 
padaryti su kietarankiais žmonėmis, ku
rie tarp tikrenybių gyvena.”

Būdamas trijų dešimtų metų, jis išra
šė sau šitokią taisyklę:

“Neigti kiekvieną vylių koks didelis 
jis nebūtų.

“Suteikti mokslui kilnesnį toną.
“Duoti pavyzdį susilaikymo nuo men- 

kų asmeninių ginčų ir pavyzdį pakantos 
viskam, išskiriant melą.

mas man ar ne, bile tik jis yra padarytas.”
Diegliai ir skausmai kankino Huxley 

per "visą jo gyvenimą, tačiau jis atsisakė 
sirgti. Jis dirbo nuo 9 valandos ryto iki 
vidurnakčio, dažniausia tokius darbus ku
rie nedavė jam jokio pelno.

1859 metais buvo atspausdintas Dar- 
wino didysis veikalas, “Veislių Pradžia”. 
Tas veikalas įrodė evoliucijos teoriją, ku
ri dabar yra pripažinta visų civilizuotų 
žmonių.

Tuomet ta teorija Buvo naujas moks
las ir ją sutiko lermingas pasipriešinimas. 
Darwinas nebuvo karingas. Jis buvo lė
tas, tylus galvotojas. Atrodė kad evoliu
cija bus užrėkta; ir gal taip butų buvę jei 
ne Huxley.

Jis šoko priešakiu ir kirto užpuolikus. 
Jis sakė: “Aš turiu derinti savo įkvėpimus 
su tikrenybėmis, o ne tikrenybes derinti 
su mano įkvėpimais.”

Jis gelbėjo kiekvienam geram daly
kui. Jis ne vien tikėjo reformoms. Jis 
kovojo už jas. Jis kovojo už negrų lais
vę ir už moterų lygias teises. Jis kovojo 
už praktiškesnį švietimo sutvarkymą.

Nežiūrėdamas savo menkos sveikatos, 
apvienėjimo ir skurdo, jis puolė nesąmo
nes ir tuomet įsigyvenusius prietarus. Jis 
nesunaikino jų, bet atmušė juos nuo di
džio pažangos kelio.

Daugelį kartų jis nežinojo iš kur gau
ti pinigų. Kartą jis buvo priverstas savo 
aukso medalį parduoti už $250. Turtin
gas draugas pasiūlė jam $2000 pensijos į 
metus, bet jis atsisakė ją priimti, vertin
damas savo priklausomybę daugiau kaip 
ką nors kitą.

1876 metais jis aplankė Suvienytas 
Valstijas ir nustebino Amerikiečius savo 
aiškiu, tiesiu protavimu. Jis kalbėjo į di
delę minią Baltimorėje ir kuomet susirin
kusieji laukė išgirsti pataikavimą jiems, 
jis pasakė:

“Aš negaliu pasakyti kad jus darote 
kokį įspūdį į mane savo didumu ir savo 
medeginiais turtais. Dydis nėra jokis gro
žis. Šalis nepadaro tautos. Didžiausias 
klausimas yra šitas: Ką jus padarysit su 
visais savo dalykais? Viena pasisekimo 
sąlyga yra atskirų piliečių dorovinė vertė 
ir proto aiškumas.”

Dar 1887 m. pradžioj, kur kas pirma 
Tayloro ir Emersono, Huxley skelbė mok
slišką užvaizbą. “Mes turime turėti mok
slišką musų pramonių organizaciją. Ji yra 
neapsieinama musų gerovei.”

Jis buvo nepaprastos išvaizdos žmo
gus: plačios kaktos, plačių žandų, tvirtų 
lupų ir giliai įdubusiom žibančiom akim. 
Turėjo aiškią, tvirtą iškalbą. Girdėjusie- 
ji jį neužmiršo jo magnetybės ir nuošir
dumo.

Huxley buvo pirmtakunas. Jis buvo 
pralenkęs savo genrkartę. Jis yra pralen- 
kęs daugelį musų kurie esame šiandien 
gyvi.

Jis mokino mus kad, galų gale, nėra 
nieko praktiškesnio, pelningesnio ar do
rovingesni© už teisybę.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautusčn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo__ _35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
Cleveland, O.

I

Nepaisyti ar darbas yra pripažysta-16820 Superior Ave.

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

BIRUTĖ, Vytatrto motina

VYTAUTAS DIDYSIS
J3ER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-rašė-šaukė “Išlėiskit populiarišką LIETU

VOS ISTORIJĄ, kurią galėtų lengvai skaityti ir suprasti ne tik inteligentas bet ir 
paprastas darbininkas.” C Taigi štai ta LIETUVOS ISTORIJA, paruošta populiariš- 
kų raštų rašytojo, K. S. Karpavičiaus, užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS”.

Istorija paruošta pasiremiant keleto tautų daviniais liečiančiais Lietuvą, parašyta 
arba geriau sakant atpasakota paprasta kasdienine musų kalba, kurią suprasti nereikia 
laužyt galvos ir nuvargus beskaitant mesti nebaigus. Tai yra darbo žmogaus Lietuvos 
Istqrija, supažindinanti skaitytoją su svarbiausiais musų praeities faktais.

Knyga užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS” iš priežasties šių 500 metų sukaktu
vių nuo Vytauto Didžiojo mirties. Dar daugiau — taip užvardinta ir del to kad joje 
bus, šalip Lietuvos Istorijos, sudėta visi padavimai, pasakos, dainos ir romanai iš Vytau
to motinos Birutės, jo tėvo Keistučio, ir paties Vytauto gyvenimo, parašyti įvairių au
torių — Lietuvių ir kitų tautų. Tai pirmas tokis dalykas musų literatūroje, ir turėdami 
šį leidinį stebėsitės kaip daug yra literatūros apie tą musų Tautos Karžygį, kurs gyve
no ir dirbo per 86 metus, 500 metų atgal.

Veikalas bus padalintas į Dvi Knygas: Pirma knyga apims Istoriškus faktus iki 
šių dienų; Antra Knyga — viršminėtus padavimus apie Vytautą ir jo tėvus.

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

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
Kaip ir kitos žingeidžios “Dirvos” knygos, taip ir šita, “VYTAUTAS DIDYSIS”, 

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

Virš 300 pusi. $1 ir $1.50
Užsisakykit dabar, prisiųsdami $l arba $1.50 už apdarytą. Atminkit, už šitą 

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

/ į.#
Gali išsirašyti kas tik nori — nereikia būti “Dirvos” skaitytoju. Visų prenumera

torių vardai tilps knygoje. Prisiųskit pilnus savo vardus ir adresus.

Adresuokit laiškus ir "D 1 R V A”
pmigus srastat sekanoa. 6820 Cleveland, Ohio



DIRVA

KAZLIŠKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Apie 16 kilometrų nuo j eina keturi vieškeliai, čia 
Rokiškio miesto (rytų auk- patogu buvo kilti prekybai 
štaičiuose) randasi mažas ir užtai miestelis didėjo, 
miestelis, Kazliškis. Jame 
gyventojų yra apie 300. 
Šalę miestelio teka gražus 
upelis, Nemunėlio įtaka.

Kazliškiu sueina keturi 
vieškeliai: Žiobiškio, Rokiš-.vijų, 
kio, Pandėlio ir Panemunė- nūs priedo, 
iio. ' 1 sulvens. bi

Prieš karą Kazliškis gar
sus buvo savo jomarkais. 
Ten daugiausia suvažiuo
davo parduoti-pirkti ir mai
nyti arklių, taip pat ir gal-

Per mainus, pamaži- 
, ar taip ko ne

šuly gus, būdavo ir pešty
nių.

Šalę miestelio į rytus-yra 
gražus pušų šilelis. Jame 
yra Kazliškio kapinės. Ten 
tuojau į akį metasi Kazliš
kio pono kapas. Jis yra 
aptvertas gražia tvora ir 
užimą beveik pusę visų ka
pinių. Iš to matosi kad vis 
tik ponui, arba tikriau pa
sakius sulenkėjusiam Lie
tuviui daugiau reiškiama 
pagarbos. Kiti kapai visai 
ineaptverti, bet visai pras
tai po visą šilelį išsimėtę.

Palei vieškelį einantį į 
Rokiškį bent 12 kilometrų 
nuo Kazliškio yra Meškėnų 
kalnelis apie 20 metrų auk
štumo. Tai yra gražus kal
nelis: kraštais auga mažos 
eglaitės, viršuje yra plot
melė, kurioje dabar yra da
romos jaunimui pasilinks
minti gegužinės.

Apie tą kalnelį seni žmo-

Apskrities miestas Rokiš
kis, valsčius Panemunėlio.

Kazliškio gyventojus pa- 
skirsčius tautybėmis, dau
giausia yra Lietuvių; pas
kui eina Žydai ir keletas 
Rusų. Aplinkiniai gyven
tojai daugiausia Lietuviai, 
randasi kai kur ir Rusų.

Bažnyčia Kazliškyje ne
didelė, statyta iš medžio. 
Nors ir nedidelė bet gra
žiai išpuošta: aplink apso
dinti dar jauni medeliai ir 
visas šventorius aptvertas 
geležine tvora.

Kazliškyje yra trys smul
kių prekių parduotuvės ir 
garo malūnas. Taip pat 
yra pradžios mokykla įs
teigta tuoj po karo. 1928 
m. įsteigta pašto agentūra, 
ir dar anksčiau įsteigta ap
linkinių ūkininkų pieninė.

Miestelio gatvės visai ne- 
grystos ir jokių šaligatvių 
dar nėra, bet numatoma su nes pasakoja tokį padavi- 
laiku ir tie trukumai busr-^w 'i: i.u-.xįį|j
užpildyti.

Prieš didįjį karą Kazliš
kis buvo visai mažas mies
telis. Tada jame dar nebu
vo nei bažnyčios, nei moky
klos, tik kelios pakrypusios 
bakūžės. Kadangi į jį su-

j Į kykit kaip jis gyvena po Į 
1 karo, kokie vieškeliai iš kur 

sueina, kokios įstaigos yra, 
kokios upės arti ar toliau 
teka; kokie kalnai ar pilia
kalniai ar kitos visiems ži-l 
nomos ypatybės randasi ar
ti ar toliau.

Apsakykit paprasta savo 
kasdienine kalba, nereikia 
būti aukštai mokytam.

Kurie pirmiau prisiuntėt 
aprašymus, galit ir vėl ra
šyti, už kožną aprašymą 
gausit “Dirvą” metams sau 
arba kam nurodysit.

Niekad nėra pervėlu ap-l 
rašymus siųsti: siųskit da
bar arba kad ir už pusės I progos stoti prieš Camp 
metų, jie visada tilps ir vi-pr Smėlingą arba Šarkį, 
si' gausit

Kurių
mai: dar
voje” jie bus sunaudoti at-[vietoj, Taylor Bowl.
ėjus jų eilei. '1

Visada užrašykit pilną [poroje bus Graikas Vasse. 
savo antrašą ant voko irisu ^en.^u Banąskiu.

... Pereitą ketvirtadieni terprie straipsnio. | -mėsi K^unkaitis su Younž
Adresuokit: i Gotch, nors Krunkaitis ge-
“DIRVA” i rai pasirodė, bet Gotch j:

6820 Superior Ave. j parbloškė. Antroje porojf 
Cleveland, Ohio. U.S.A, ėmėsi Graikas. Kilonis si 

—- —--------------------------Banaskiu, trečioj Pesek si
Browning.

Stribling sumušė Scottą
Liepos 28 d.' Londone, An

glijoj, įvyko kumštynės An
glijos čampiono Scotto su 
Amerikiečiu Striblingu —- 
ir Stribling, tenai nuvažia
vęs į svečius taip sumušė 
Scottą kad jis turės pasi
traukti iš kumštynių iš gė
dos. Scott tapo sumuštas 
ketvirtame rounde. •

Stribling mušėsi su Šar
kiu pora metų atgal Flori
doj, Šarkis laimėjo. Perei
tą žiemą ten pat mušėsi si 
Scottu Šarkis ir jį sumušė 
ketvirtame rounde.

Stribling dabar jieškc

“Dirvą”. ' ,, . , _.... v Marottos imtynes prisiųsti aprasy-j krtvirtadier.i Marott 
nepasirodė^ Dir-. rengįa imtynes paprasto

t>™.i imsi
[trys poros. Svarbiausioje

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 
4416 Payne avenue.

2 ŠEIMYNŲ namas, po 8 kamb, 
viršuj ir apačioj, ant Edna avė, ar- 
ti E. 62 st. Vienas morgečius. Kai- 

HEnd. 3576 na $4,900. Mažas jmokėjimas.
------ 2 ŠEIMYNŲ namas Collinwoode ~ I nonloi rnneiomnc T.ioliivm noo.V D IpwsJav arti nauJai ruošiamos Lietuvių baž-Y • O laupąs, Jeweler nycjos> kaina $4 900. 4 kamb. vir-

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. | šuje ir apačioje, ir garadžius, vis:
Laikrodi- įtaisymai apmokėti. Morgečius $3000 

ninkflR savn nmk- Mažas ]mokėjimąš< 
tik-oie nėr Hanveli 5 KAMBARIŲ Bungalow, didelis
Patyręs

tikoje per daugel] 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:

JIM CORBETT APIE 
“FOUL”

f ■' .. .

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

©©©©©©©©@@©©@
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Gražus Nauji
©1
©i

©
© 
,© © © © 
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© ;© ©

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

©

©
©
© 
©
© 
© 
© 
© 
© 
,© 
,© 
© 
@

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku..........12c
Už visus keturis.... 24c 

(su prisiuntimų) 
Vietiniams po 5c.

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

mą. Kuomet Švedai karia
vo Lietuvoje, toje vietoje 
žuvęs jų karo vadas. Visi 
jo kareiviai jam pagerbti 
supylę tą kalną, kaipo jam 
kapą.

Bet sunku yra tikėti kad 
kalnelis butų supiltas, nes 
niekur arti nėra duobės iš 
kur žemė butų imta.

Po didžiojo karo Kazliš
kis žymiai padidėjo, mies
telis auga, statoma vis nau
jų namų.

Z. Andruškaitė.

kitur. Temykit
6704 Superior av. Cleveland, O. 

FLorida ■ 6791-R

Cut-Rate Meat Market
IR GROSERNĖ 

5819 SUPERIOR AVE. • i ; I
i ŠIOS SAVAITĖS SPECIAL:
Ends Pork Chops ——lb 25c
Pure Pork Sausage lb 17c
Fresh Hamburg _ ____ lb 20c
No. 2 Pure Lard - ____ lb 25c

John Židonis, Manager.

Išvažiavimams Farma
Gerbiami Clevelando Lietuviai: 

Šiuomi pranešu jog esu dabar ant 
ūkės Stop 69, Brunswick, O. (ar
ti Neuros). Lankydamiesi pikni
kuose malonėkit pas mane susto
ti, o visus atsilankiusius manda
giai priimsiu. (33)

PRANAS TULAUSKAS
Stop 69 Brunswick, Ohio 

Norėdami mane matyt mieste ra
sit po antrašu 1006 East 70th st.,

KAMBARIŲ Bungalow, ____
_ 2T-"" P.-L'.i Lakeshore 

Visai pigiai. Mažas jmokėji- 
Dvieju karų garadžius.

B. J. HRIBAR
Glen. 250P

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 2 'šeimynų biznio 4; 

gyvenamas namas, 13 kambarių, što-
I ras • su prekėmis, yjąokie įtaisymai,
II garadžius- Lietuvių kolonijoj. Sa
vininkas nori važiuot J Lietuvą arba 
mainys ant farmos. Pasiskubinkit. 
Naujai' numaliavota?, (33)

6515 WADE PjARK AVĖ,

PARSIDUODA DU NAMAI 
.3 šeimynų, naujai įtaisyti, trys 
garadžiai, lotas 40x144; rendos neša 
$100: j mėn. Kaina~$8,500. Lietuvių 
kolonijoj. Kreipkitės santrašu

4203 PAYNE AVE.
Arba telefonuokit ENdicott 8712

lotas, ant Neff Rd.,' arti 
Blvd. .................... ” '
mas. ____ ,.

E. J
954 E. 144 St.

FRANK KLIMA
SiuvėjaSįTailor 

VALOM, PROSUAM, TAISOM 
IR PERDIRBAM RUBUS 

6506 Wade Park Ave.
Cleveland Ohio

RAŠYKIT APIE SAVO 
ŽINOMAS VIETAS

Už aprašymus Lietuvos 
miestų ir miestelių “Dir- 

_ vos” redakcija duoda dova- 
sk nai visam metui “Dirvą”. 
@ Daugelis Lietuvos jauni

mo jau gauna “Dirvą” už 
savo mažą pasistengimą pa
rašyti apie savo žinomas 
apielinkes, miestelius. Kiti 
atvažiavę į Kanadą ir Suv. 
Valstijas, kurie žino dabar
tinį pokarinį savo miestų ir 
miestelių stovį, aprašė ir 
gauna dovanai “Dirvą”,

Daug dar yra neaprašytų 
miestelių, apie kuriuos ga- 

_ Ii parašyt kas tik kiek ra- 
® šyt moka. Aprašykit visus 
@ istoriškus ir pasakiškus pa- 
@ davimus. Jeigu nėra nie- 
@ ko istoriško apie jūsų mie- 
© stelų, vistiek rašykit, apsa- i

© © ©

©

©
©
© © © © © ©

Puiki Farma 
graži vieta šeimyniškiems 
ir visuomeniškiems išva
žiavimams. Tik 10 mailių 
IŠVAŽIAVIMAMS 

“V and B FARM” Green Rd. 
nuo miesto. Davažiavimas 
lengvas: nuo Euclid avė. 
pasukit į kalną į Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit 
“V. and B. Farm—Private 

Drive
Vic Anderson, Savin.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

X Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

T baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
land Universitete, darbuojas su

T Teisių Ofisu advokato t

X Anderson & Marriott 4 
| 308 Engineers Bldg. X 
X kur su visais teisių reikalais X 
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
T rėš teisingų patarnavimų. X

4

Prospect 2420..

THE F. W. ZIMMERMAN CO..
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Buvęs sunkaus svorio 
kumštininkas čamp i o n a s 
Jim Corbett rašo sekančiai 
apie dabar inėjusius į ma
dą “foul”:

“Mano dienose muštukas 
kuris rikteldavo ‘foul’ jeigu 
kas jam žemiau juostos už
duodavo buvo vadinamas 
bailiu, ‘yellow’. Nedaug kas 
surikdavo ‘foul’. O turim 
neužmiršti kad ir tada tiek 
pat ar net daugiau žemu 
smūgių kumštininkai gau
davo, o mes nedėvėdavom 
tokių stiprių, beveik kulka 
neperšaunamų, apsaugoto- 
jų kaip šiandien.

“Aš myliu bokso sportą ir 
jo. žmones. Tai buvo mano 
sportas. Aš garbinau kum
štininkus kaipo žmones di
delės drąsos, kurie kovojo' 
nors ir būdavo sudaužyti,! 
sulaužyti, nudaužytom no
sim, užmuštom akim.

“Šiais laikais aš matau 
vyrus kuriems jeigu užduo
da pora colių žemiau juos
tos jie tuoj puola ant patie
salo ir aimanuoja, raitosi 
skausmuose, nors kaip sa
kiau jų apsauginis įtaisy
mas yra toks stiprus kad 
galėtų atlaikyt spyrimą še
šių mulų.

“Aš pats esu gavęs tokių 
žemų ir dar žemesnių smū
gių, kaip ir kiti vyrai mano 
dienose, be niekad nerėk- 
davom, bet stengdavomės 
atsilaikyti.

. “Kumštynėmis užsiiman
ti vyrai turi turėti drąsos. 
Nekųrie turi, bet kiti visai 
ne. Jų svarbiausias tikslas 
tik gauti Amerikoniškų pi-1 
nigų. Antras dalykas tai 
laimėti kumštynę. O tas 
laimėjimas reiškia sugriūti 
kaip tik pirmą sykį žemiau 
užgauta, ir vaitoti, parody
ti skausmingą veidą, ir rė
kti į refery kad ‘foul’. Aš 
negalių didžiuotis savo bu
vusia profesija taip kaip 
didžiavausi per dvi gent- 
kartes. Nesididžiuoja ir ki
ti.”

GYVYBE * 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ.KBPENŲ-PUSLBS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų j 
netvarkos. Lengvas ir malonus I 
imti. Bandyk šiandie. Trijų | 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
‘‘Gold Medai” vardo kiekvieno- | 
je dėžutėje.

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto Jubilejinčs

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

Apleidžia Clevelandą 4:00 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

Tai Mano Draugas
Mes visi aukštai įvertiname gerą draugą 

kuris visada daro tai kas mums patinka, su
taupo mums laiką ir vargą ir apmažina mu
sų rupesnius.

Tokių draugų yrią, ir mes darom viską
palaikymui jų prie savęs.

Jūsų telefonas yra tos rūšies draugas. Vi
sada gatavas atlikti tai ką jus norit, ar tai 
dieną ar naktį, lyja ar sninga. Jis pagelb
sti jums susikalbėti su kuo tik norit, visur— 
ir biznio reikalais ir smagumui.

The Ohio Bell Telephone Company

Jus esat kviečiami j Dr. Smedley’s ofisą pasitarimui apie jūsų ligą visiškai dovanai.
Dr. Smedley, Specialistas su daugelio metų pasekmingu medikaliu patarimu, naudoja geriau

sius Europiškus metodus ir medicinas, ir gauna stebėtinas pasekmes gydyme visokių kraujo ligų, 
Reumatizmo, Nerviškumo, Skilvio negerovių, Odos ligų ir kitų su tuo bendrų nesveikumų.

Egzaminavimas naudojant X-Ray ir kitokius budus yra beskausmis, ir toks tikras kad jūsų 
negerovės

Jeigu 
padėt]*, ir

Jeigu ___ x . ___ .
suteiks tinkamiausius vaistus. ss

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gilių ir silpnų organų. •.
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje1—ir musų kainos yra žemos. Įį

DOCTOR B AIBE Y specialistas!
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.

Išsikirpk šj ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

SUPERIOR AV. prie E. 65 St.
ENdicott 4638

ĄiiiiiiniiiftliiririfnnifiniriiiiiiiiniiiiiiiiiiiirififiiiTiriiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiii'j

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ę ATWATER KENT IR EARL RADIOS

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

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

PIKNIKAMS DARŽAS
Draugijos, štai jums geriau
sias piknikams ir išvažiavi
mams daržas — NEUROS 
farmcye, N. Brunswick, O. 
Kreipkitės Į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

tuoj surandama. Taipgi egzaminuojant kraują, šlapumą ir kitas ypatybes.
jūsų liga nea pagydoma, jis tą atvirai pasakys jums. Patirkit teisybę apie savo kūno 
neatidėliokit, nes musų laikais beveik visokios ligos laiku išgydomos.
turit užkrečiamą kraujo ligą ateikit pas Dr. Smedley, kuris tinkamai jus sužiuręs ir

© © © © © © © © © © © © ©

f 
,© ,© © © ©
©
,© © ©©©_©©©_©©©_©_©_©©

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

6407

liūs, 
kius
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$ IŠ LIETUVOS S
TIKRI BEŽDŽIO

NĖS
Į kaimo liaudį skaitymui 

kelią praskynė “Musų Ry-
LAUKIA LIETUVOJ LAT-I 

VIJOS PREZIDENTO j 
Latvijos politiniuose šiuo-1 

geniuose iškelta klausimas 
kada turėtų įvykti Latvijos 
Prezidento Kviesio atsilan
kymas Lietuvoje. Nurodo
ma kad buvusieji Latvijos 
prezidentai jau aplankė Es
tiją, Suomiją ir Švediją, o 
artimiausias Latvijos kai
mynas į Lietuva dar neap
lankyta. i

Latvijos prezidento ke
lionė Lenkijon šiuo laikti 
skaitoma nepageidaųtjna, 
nes tąs galėtų sukelti tokių 
pat nemalonumų kaip Esti
jos prezidento apsilanky
mas Varšavoje; nes į,Lenki
ją visi jos kaimynai žiuri 
skersai.

Del tam tikrų ryšių su 
Lenkais, Latvija buvo at~ 
šaldžius savo santikius su 
Lietuva. TodeJ politiniu at
žvilgiu prezidento kelionė į 
Lietuvą, Latvių politikų 
nuomone, butų labai pagei
dautina, .ypač dabar, po 
Latvių vyriausybės ir vi
suomenės atstovų viešėji
mo Lietuvoje.

Tarp. Lietuvos ir Latvijos' 
paskutinių laiku užmezga
mi vis glaudesnį ryšiai ir 
tuos ryšius, Latvijos prezi
dento’ atsilahkymąs dar la
biau sustiprintų. ,; <

Tačiau del paties apsilan
kymo j laiko prezidentas p. 
Kviesis dkr nepasįsake.

MIŠKO GAISRAI
Šiais metais per pirmus 

šešis mėnesius įregistruota 
78 Lietuvos miško gaisrai. 
Išdegė apie 223 ha daugiau
sia jauno miško. Nuosto
lių padaryta. - apie 103,000 
litų. Daugiausia buvo ma
ži gaisrai, kurie greitai bu
vo likviduoti. Didesni gai
srai buvo keli.-

Daugiausia gaisrų buvo 
Mažeikių urėdijoje. Dau
giausia gaisrų kyla iš.-pa
degimo. Šymet miškų gai
srų yra daugiau negu ki
taip metais. Siį miįsk-o.1 gai
srais ..visomis priemonėmis 

j kovojama," padegėjai trau
kiami teisman ir (smarkiai 
baudžiami. ‘‘L. A.”

15 DIENŲ ŠULINYJE 
' į Rudžiai, Šakių apsk. — 
Ūkininko Šipailos esančia
me už gyvenamų namų šu
linyje rasta lavonas nepil- 
inaprotės Ąlbušienės, kilu
sios iš Uzbąntų k., Bublelių 
v., Šakių apskr. Prieš tai 
skenduolė mėgino kitokiais 
budais nusižudyti, bet ne
pavyko, taigi nusiskandino 
šulinyje.! Kalbama moteris 
iš namų dingo prieš 15 die
nų kai atrastą šulinyje. 
Lavonas, iš’ šulinio ištrauk
tas:, surištom kojom. <‘L.A.”

į LAIMINGI KALINIAI
5 Rokiškio! Ūkininkų Są
jungos išvogimo kaltinin- 
4>ai .buvo nuleidę sparnelius 
kai’" žąsys kuomet gauna

VYTAUTO DIDŽIOJO 
ORDENAS

Vytauto Didžiojo, galin
go Lietuvos valdovo; j jubi-. 
lejauš' proga steigiama jo 
vardo; ordenas. Vytauto Di
džiojo ordenas bus aukš
čiausias Lietuvos ir sveti
mų valstybių piliečiams pa-! 
gerbti už ypatingus nuopel
nus Lietuvos valstybei ir J 
Lietuvių tautai.

Vytauto Didžiojo ordenas- 
projektuojama penkių laip-- 
snių. Be to, steigiama Vy- ' 
tauto Didžiojo ordeno me-; 
dalis trijų laipsnių Lietuvai 
nusipelniusiems asmenims' 
pagerbti. “M.R.f’Į

nuo piemenų akmenų per 
nugarą. Žfnohėš matyda
mi kokią didėlę blėdį jie 
padarė, patys -teisė -juos- pa
karti, sušaudyti ir', iki gy
vos galvos į katorgą, o tur
tus išdalinti nukentėju- 
siems.

Po teismo tačiau jie jau 
vėl atkiuto. Repšys baigia 
įtaisyti savo namus; Ma
čiulis gerina savo dvarą ir 
pieninę, o Plevokas išėjo 
užkuriais ant Amerikietės 
Dubinskieniės, kuri yra Lit- 
viniškio dvaro centro savi
ninkė. P. Kriukelis.
NO EXCUSE FOR A

“SPLITTING HEAD”
There’s no need for an aching head to spoil

tojus”. Bet kad “M. R.” 
buvo tautiškas o ne Romiš
kas, Lietuvos klerikalai su
manė ir pamėgdžiojo “Mu
sų Rytoją” — jie išleido 
“Musų Laikraštis”.

To laikraščio vyriausias 
redaktorius yra adv. Tu
mėnas. .

Kad tas laikraštis dvo
kia puvėsiais galima užuos
ti iš pačių leidėjų. Advoka
tas Tumėnas gynė pral. Ol
šauską. Nors- gerai: žinojo 
kad- jis yra kaltas; bet už 
pinigus ir už klebonijos 
degtinėlę. Visokias pinkles 
pynė kad tik Olšauską pa
teisinus;. Kada ir tūli ku
nigai’ Olšauską kaltino, Tu
mėnas rašė jiems laiškus 
kad jie savo parodymus at
šauktų.
.Ir štai koks matosi keis

tas jo laikraštyje advoka- 
tiškas patarimas.

Viena mergaitė rašo: Tė
vas mirdamas paliko man 
peilį ir revolverį apsigyni
mui nuo vyrų kurie norėtų 
išplėšti . mergaičių garbę. 
Tokių vyrų yra daug. Jei aš 
nušaučiau ar man bausmės 
nebūtų?

Adv, Tumėno laikraštyje 
atsakoma: Drąsiai gali šau
ti. :

Štai tau atsakymas!
Dalykas gi toks kad Lie

tuvoje moterų žaginimas ir 
užpuldinėjimas yra nežy
mus: .į metus. pasitaiko ko
kia- pora, atsitikimų.. . Kitos 
bytosjęg&.pęąįš&įfiSM A&s vy7 
rail ręsti įskundžįami, iš ker
što.- . b

prievarta moterų Lietu
voje nėųa reikalo.,gaudyti, 
neš -užtektinai jos pačios 
vyrūs gaudo.

Mergelėms patartina ne- 
šliaužioti naktimis po kar- 
čiama§(j tai vainikėliai bus 
čieli. Kam gi taip Lietuvą 
žeminti. P. Kriukelis.

B&ta Lot© It

There are three trying periods in a 
woman slife: when the girl matures 
to womanhood, when a woman 
gives birth to her first child, when a 
woman reaches middle age At 
^ese; tam^'I^di-a..Ė; Pinkham’s 
Vegetable Compound helps to re
store normal health and vigor.

you . copy ol ūta X KkUS? » " b' SSd “ “nd 
free of charge. I inkham 3 Private Text Book,

your day. At the first warning throb take Dil
lard’s Aspcrgum. Chew it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It's as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard's Aspergum is jbe new and 
easier way to take aspirin.

Dillard’s Aspcrgum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. Yon ein take jt 
any time—any place. You need no’ water to 
gulp it down. There is no unpleasant taste— 
no choking.

Because you chew Dillard's Aspergum the 
aspirin mixes thoroughly with the saliva so that 
all its soothing qualities■ arc effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergum qn hand for 
quick, harmless relief from the pain of head
aches, neuralgia, neuritis, etc. It helps break up 
a cold, and soothes irritated -throątsr even such 
severe cases as follow tonsil operations. If your 
druggist does not have Dillard’s Aspcrgum, send 
for free sample to Health Products Corporation, 
Dept. A, 113 North 13 th Street, Newark, N.J.

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

Mrs. Winslow*®
Sybot>

BEFORE
ANY DATE delight in

Mėgstat Sportą?' skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

C. & B. Line Rengia 
Pasivažinėjimą

Ežerais
C. & B. Linija užbaigs šio meto 

sezoną pasivažinėjimu Didžiaisiais 
Ežerais, Cruise de Luxe, milžinišku 
puikiu laivu “SEEANDBEE“. Tas 
laivas apleis Buffalo sekmadienį, 7

Dull eyes may be made and 
kept clear and healthy by 
applying Murinę daily. It dissolves 

the dust-laden mucous film, and over
comes bloodshot condition resulting 
from over-use. Soothing and Refreshing. 
Contains no belladonna nor anything 
harmful. Successfully used and recom
mended for infant and adult since 1897.

BOOK SENT FREE ON REQUEST

2c.
Rašant “Dirvai” vi
sokiuose ’ reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

PARSIDUODA
1386 E. 65th st. arti Wade Park 

avė. kampinė įnėsinyčia, grosemė 'ir 
keptų daiktų parduotuvė, $450 iki 
$500 į savaitę garantuotų ineigų. 
6- kamb. greta gyvenimui, žema ren- 
da. Klauskit agento Zimerman, — 
2287 Professor avė.

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

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

už mažiausia pinigų”

K.E.Y0CHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rub.uš ir išrodyt kaip nauji. 
Pasinaudokit musiį žema kaina:

Vyrams
Siutai’, išvalyt ir išprosyt $1:00
Kelnės išvalyt ir išprosyt --------50c
Siutas išprosyt'____ į-'___  45e
Kelnės ■ išprosyt —-1_______ 20c

Moterims
Kotai ir dresėš išvalyt ir

išprosyt' { • nuo- '$1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasmaūdokit musų 
žemomis kainomis., j Niekad dar 
taip .pigiai nebuvo.^siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

For pyorrhea
For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs and 
more serious dis
eases of nose and 
throat.

$AMEPR|ą
40 YEARS

ounces for 25 cents 
pure,

|f>BAKING 
rw powder efficient

IT’S DOUBLE ACTING

d. Rugsėjo. Pasieks Clevelandą ir 
apleis Rugsėjo 8 d. Vyks linkui 
Detroito upės, į St. Clair ežerą, pas
kui į Huron Ežerą, aplankant visus 
gražumus pakraščių. Po to per 
garsius tvenkinius “Soo“ į Michi
gan Ežerą. Chicagą pasieks ir ap
sibus ištisą dieną, paskui gryš. 1

Dabar jau galima užsisakyti vie
tas. Kainos nebrangios.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI
Pabuvusios merginos ar našlės be 
vaikų, kad butų blaiva ir ne karšta 
■bažnytinė, kuri mylėtų gražų gyve
nimą, amžiaus tarp 38-40. Aš esu 
44 metų, turiu vieną sūnų prie sa
vęs. Atsišaukit šiuo antrašu:

J. BASANAVAGE
113 % N. White st. Shenandoah, Pa.n

Buy neckties. 
with what it saves

It ien’t necessary to pay 500 or more to get quality in • 
dentifrice. Listerine Tooth Paste, made by the makers 
of Listerine, cornea to yotrin a large tube at 250. Noto 
how it cleans, beautifies and protects your teeth. More* 
over it saves you approximately S3 a year over 500 denti
frices. Buy things you need with that saving—neck
lies are merely a suggestion. Lambert Phar macai Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE

25c
© ROSEDALE ©! 
"Dry Gleaning Goį

X BisJi HEnd. 7906 
f C. F. PETRAITIS, Prop, 
J 6702 Superior Ave..

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas,)..

■ iz-.iuM'ia- - ■■ ■ . ■
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne-; 
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

THE MURINE COMPANY Dept H. S. 9 East Ohio Street, Chicago

Ohio

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas G. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas.

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland,

A. S. BARTKUS

-DO THIS
No one likes a person whose 
brepth is bad. So be sure to 
keep your breath beyond sus
picion. You can do this by 
gargling with [.isterine, the safe 
antiseptic—improves mouth 
hygierfe, checks infection 
and destroys odors instantly. 
Lambert Pharmacol Company, 
St. Louis, Mo., U. S. A.

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

Cheese flavor
Still another Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility, 
health qualities and delicious 
new flavor added to cheese.

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and,minerals. Good for every
one, including the children.

Velveeta spreads, slice?, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound package today.

KRAFT

i \/elveeta
y The Delicia^New Cheese Food

OF POUNDrUfED BY 
P.Į GOVE R MM EH T ;

•famous the world over

Pinaud’s
Shampoo

Leaves your 
hair lustrous, 
healthy, and 
hot too dry!

I */ A l your dealers— or send 5 oc 
£ for full-size bottlę to Pinaud, 
■■^^Dept. M, 2 2 oE. 21 St., New York, 
wr [We will send sample bottle free]

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

o t o g r a f a » 
Geriausia dovana jūsų 

draugui ar draugei bus 
Jūsų Fotografija, šiuo lai. 
ku mes" turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai pusė kainos.

F

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

— Telefonas Randolph 3535 —-
,5**JM5*^M5*^*^*4*4,*5M5M5*’5**5*^**8,’J*4Mi*,5M5,*i**5t^r*i,*5*,J**JMi*^**l*^M5^MJM§MiMS**5,,**^*J,*5*^M2**5**J**5**5*^**S**2,,J

jz/ apaa ause
To Sault Ste. Marie 
Mackinac Island 
Chicago and Return

PLAN YOUR VACATION 
to leave on the Great Ship 
"SEEANDBEE” from Cleve

land, September 8th; returning 
September 13th.
Cruise on Lake Erie, the Detroit River, Lake St. Clair, 
the St. Glair River, Lake Huron, beautiful St. Matys 
River and Lake Michigan. 1
Stop-overs at the famous "Soo” Locks, with sightseeing 
trips at Chicago and Mackinac Island. Wonderful 
scenery. Endless entertainment. Excellent meals. 
All expense, including fere, meals, stateroom ac
commodations and sightseeing trips . . . .

From Cleveland, only $75.00
Ask for svečiai C & B Line Cruise De Luxe Folder

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East 9th Street Pier .*. .*. .’. Cleveland, Ohio

Pačioje
Clevelando širdyje

Paveikęjlaę’ :iš' Society For Savings 
budinko, iš ^pietrytinio kampo .

Public Skveras su savo 
išsišakojančiomis gatvėmis 
į visas miesto dalis, visada 
buvo Clevelaindo širdis. Tas 
faktas dabar dar labiau pa
sitvirtina kada Union Sto
tis sutraukia i miesto cen
trą minias aplinkinių gy
ventojų ir keleivių iš toli-’ 
mų sričių. Šis . bankas, 
.įsteigtas 1849 metais, ran
dasi ant Public Skvero nuo 
1867 metų; Jo patogi vie
ta buvo viena iš žvarbiau
sių priežasčių patraukimo 
depozitorių iš visų miesto 
dailų. ” Didėjančiam skai
čiui vyrų ir moterų kurie 
turi savo biznio įstaigas 
•šioje -kaimynystėje arba at
lieka savo pirkimus čionai, 
the Society for Savings 
teikia speciali pakvietimą 
atsilankyti.

tncorpomted.

iu the Citjg of Cleveland.
PUBLIC SQUARE

D Ė Ę IT.2s-aW-.T A jj.PYMlj’s Į J. TA U P Y MŲ .BANKĄ
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Kas Girdėt Cleveland®-Apielinkese
6820 Superior Ave, Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 į;

niu piliečiu, Juozu Koma
ru. Jų imtynė bus iki per
galės: du sykiu iš trijų, be 
jokių monki biznių.

Taipgi imsis vietinis jau
nas stipruolis Andy Lady- 

I ga su svetimtaučiu.

liarišką įžangą: vyras su kinas su mergina, mokės tik i po 50c nuo ypatos. Vien- 
savo (ar ir su svetimo) mc- po 50c nuo ypatos. Brolis j gungiai, kurie atvyks kitųi 
teria

Keliauja Lietuvon. Per. NEPRALEISKIT LIE- 
“Dirvos” agentūrą ruošia-: TUVIŲ KONCERTO 
GriEs^r^Praiia^Le^aus-'' šio sekmadienio vakare, 
kas Jie išpES Ruįp 14 ™° vai Gordon par-' 
d. laivu “Europa”. Į^.- gnomoje koncertų vie-Į

Dominikas Kulbickas iš-'^!’ n!,- ' TVEF P 
plauks Rugp. 9 d. laivu Fre-'mas- Damuos M1 M1 N‘ R' 
derik VIII.

Komp. A. Vanagaitis, J. 
Olšauskas ir kiti žinomi ar
tistai žada apsilankyt' Cle- 
velande neužilgo šį rudenį 
ir pravirkdint Clevelandie- 
čius gražiomis dainelėmis. 
Vanagaitis turi paruošęs ei
lę' gražių dainų; .

choras po vadovyste Vinco 
Greičiaus. Gros miesto or-, 
kestras. Prie choro dar, 
dainuos solo Julius Kras-; 
niekas ir scenoje bus atlie-J

SPORTAS Atpiginta Įžanga
Daugelis mėgsta matyti 

imtynes, bet iki šiolei per- 
[ brangiai buvo imama. Da
lbai1 “Dirva” padarė popu-

.0. AČIUS, KOMARAS IR J 
r-| Ladyga imtynėse j

‘ DIRVOS” PIKNIKE
Neužmirškit kito s'ekm:

kami šokiai pritariant Lie- Vienio, Rugp. 10_ d., ir yie- . • visi iwri'M’rt-Iri I-i Ituvių muzikantams, 
lankykit skatlingai,

Lie-1ivugp. ±u u., ii Y1“- 
Apsi- V^31 ^’gkitės į Neurbs! 
’ deh'ŽĄ, km* turėsit progos!

praleisti linksmai “evanto-j' 
di|nį, smagiai pasišokti, vi

dus šokius, taipgi maty- ,

“Dirvos” lange yra keli 
rankų darbų daiktai. Žmo
nės labai interesuojasi. Kas 
turit ką padarę ką varto-1 
davot Lietuvoje, atneškit, 
išdėsim.

„ , ' ' ; i?1'.1 ’• difenį, smagiai pasišokti vi-Cuyahoga apskrityje per;S(£iuo ;uk;
pirmus .sesis šių metų-me-geras- imtynes - kaip 

imtynes turi būti.
lAntanas Ačius, 220 sva

ri^ sunkumo, imsis suvieti-

Liepos 27 d. pas Motiejų 
Jasiuną jo namuose geri 
prieteliai surengė surprize 
party laike gimtadienio jų 
7 metų sunaus Broniaus. 
Svečiai gražiai pasilinks
mino ir sunui įteikė dova- 
nų. Rep.

nesiūs dirbtuvėse buvo net1 
27,372 nelaimingi darbiniu- Į 
kams i atsitjkimai; • iš jų ■ 99 
mirtini — 99 darbininkai ir 
darbininkės užmušta prie 
darbo arba mirė nuo sužei
dimo.

Visoj valstijoj tik per vie
ną Birželio mėnesį dirbtu
vėse buvo 17,850 nelaimių, 
iš jų 94 darbininkai neteko 
gyvasčių. Gegužės mėnesį 
visos valstijos dirbtuvėse 
ir šiaip darbuose užmušta 
84 darbininkai.

Andy Ladyga

ovc nuo ypatus. nruus gungiai, Kune atvyas kiuį. 
atvažiavęs, arba vai- su seseria taipgi mokės tik j merginas ar moteris pašok-

■ dyti, o savo paneles paliks 
, , . : / , namie, tie mokės 25c pa-

I baudos ir 50c už tikietą —

Tai yra teisinga ir gera, 
bBBmBhI I kaina .už pirmos klesos im- 

BBHKf *tBH^MlB j tynęs ir visos dienos įfokiuši 
f “ Šis piknikas bus paskuti- 

r ’' f , nis šią vasarą su imtynė-
hmbbpSm JBBBBB mis.

’ Į Kviečiame Akronę, Loį 
fl^BBB^BI [i’aihQ, Ybung&towno ir kitų 

I aplinkinių miestų Lietuvius 
' ' ' - - atvažiuoti. Kelius į Neuros

jfarmą visi žinot. Dabar jau 
... , ,, įvažiavimo kelias puikiai iš-

B V B taisytas.
Y* . Į i “Dirvos”’ Bendrovė.

Antanas {Ačius iš Chicago, 220 svarų.

Camera sumušė Cook ’ 
Antradienio vakarę Tay-’ 

lor Bowl įvyko kumštynės 
garsaus Italo Primo ’Carne-J 
ra su Australijos čampionų 
George Cook. Camera an-i 
trarpe rounde savo . priešą 
išmušė.

Smagios krikštynos. An
taną ir Magdalenę Jankau
skus, 1914 E. 61 st., aplan
kė garnys mėnuo laiko at
gal ir apdovanojo gražiu 
sunum. Liepos 20 d. buvo 
jo krikštynos. Kūmai bu
vo Petras Miltenis ir p-lė 
Narijauskaitė. , Svečių bu
vo daug ir visi gražiai link
sminosi. Tėvai džiaugiasi 
savo šuneliu. Jankauskai 
yra “Dirvos” skaitytojai 
jau daug metų.

Vienas iš Buvusiu.

Motinų pensijoms pereitą 
metą Ohio valstija išmokė
jo $1,807,237, arba po 20c 
nuo kiekvieno valstijos gy
ventojo.

Pensijos motinoms moka
ma sekančiai:

1. Motina ir kūdikis tupi 
išgyventi ‘šioje valstijoje iš
tisai du metu.

2. Jos Vyras turi Ijuti mi
ręs, arba visiškai sužeistas, 
arba uždarytas kalėjiman 
nemažiau trims metams.

Jurgio Barausko duktė 
Elzbieta išvažiavo į Phila
delphia ir ten ištekėjo už 
svetimtaučio. Rep.

P. Akšys važinėjo auto
mobiliu po Pennsylvania: 
aplink Scrąnton, Mahanoy 
City ir kitus tos srities mie
stus. Gryžo su visais ratais.

Lan'-ė0' Clev/',"nf1<' ir <" 
silankė “Dirvoje” senas ži
nomas Clevelandietis, tau
tiečių veikėjas Ignas Use- 
vičius. Jis jau penki me
tai užsilaiko Kalifornijoj, 
ten turi biznį. Čia atvažia
vo automobiliu biznio rei
kalais ir paviešėti pas savo 
pažystamus.

Karščiai apmažėjo. Pir
madienio naktį atvėso oras 
ir perėjo didysis karštis. 
Temperatūra buvo pąkjlur, 
iki 94 pirmadienį, o tą nak
tį nupuolė iki 7,5. Oras. F- 
ko šiltas ir sausas, tik nak-1 
tys vėsesnės.

Nuo karščio Ohio valsti
joje mirė 6 ypatos.

Naikinikas parkų. Mies
to parkuose vandalai-niekš- 
šai visai be jokio reikalo 
kas savaitė padaro nuosto
lių už apie $1,000. Tuo už
siima daugiausia išdykę, 
tėvų nuežžiurimi vaikai, už 
kurių blogus darbus jie pa
tys turi prisidėti' atsimokė
ti. Drauskit'''savo vaikus 
nuo išdykavimo ir naikini
mo viešos ir privatinės nuo
savybės. Tas labai negražų 
ir jums gali tekti’skaudžiai 
nukentėti.

Jieva Petraitienė, 6702 
Superior avė., sugryžo iš 
atostogų. Buvo išvažiavo: 
pas gimines į Toledo ir Det
roitą. Praviešėjus pora sa
vaičių parvažiavo.

Iš COLLINWOOD
< “Sveika Marija”. Šį sek
madienį, Rugp. 3 d., Five 
Points teatre, kur atsibuna 
M. M N. P. parapijos pa
maldos, Stasė Greičienė ir 
Regina Greičiūtė per pa
maldas giedos naują duetą 
“Sveika Marija” Lietuviš
kai. V. Greičius jaunasis j 
gros smuikos obligato.

Nužudė butlegerį. Perei-1 
tą savaitę. nežinomų užpuo
likų nušautas Italas Jim Po- 
rello, brolis trys savaitės 
atgal, nušauto i jpe; Porelio- 
Jie užsiėmė, pardavimu deg
tinės darymui cukraus ir 
su ■ kitais už tą biznį kovo
ja. Porelių šeimyna tikisi 
kad jie visi bus išžudyti.

Tame savitarpiniame ka
re jau išsišaudė šeši žmo
nės. Kaltininkų policija ne
suseka.

Didelės Imtynės!
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Nei RUGP- AUGUST 10
lltift IMSIS: 'į-

J. Komaras su A. Ačiumrfel—1
Neuros Darže

BRUNSWICK,
IMSIS IKI PERGALĖS DU SYKIU Iš TRIJŲ. j JOKIŲ “LYGIOMIS” AR “DRAW” NEBUS,

OHIO

DIDELIS PIKNIKAS

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

D r. Vinco Kudirkos dr-stės 
ant Policmano farmos

Ned. Rugp.-Ąųg. 3

Graži vieta, patogus nuva- 
žiavimasr-Nuveža;.bųsas. už 
10c. Įžanga tik 25c.
Vaikams iki 42 m. dykai.

Ona Taunienė .... Lt. 100 
Jieva Janušaitienė ... 100 
Anelė Slamienė......... 1000
Adomas Pečiulis ....... 100
Antanas Narkevičius .. 40
Marijona Remeikenė1 . .$50

Kreipkitės vėl:

- — ‘ ‘Dirvos^’-Agentūra • 
6820 Superior avė. Cleveland, O. j

Pigi įžanga 
Porai ■ ■ $l.oo 
Moterims - 50c 
Vyrams * 75c

GERA MUZIKA
Juozas Komaras


