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IK DARBININKŲ ŽINIOS

DAUGELYJ MIESTU 
TŪKSTANČIAI GRY

ŽO DIRBTI

KAIP KOMUNISTAI 
ŽUDO ŽMONES

GAUDO SOVIETŲ 
AGENTUS

LIETUVOS ATSAKYMAS 
BRIANDO NOTON

Automobilių darbai turi 
eiti. Dabar esančius nau
dojamus automobilius su
stačius galais vienas prie 
kito, jų ištektų apvesti du 
ir pusę sykius aplink žemės 
skritulį. Šymet visame pa
saulyje suregistruota 35,- 
137,398 automobiliai — 10 
nuošimčių daugiau negu 
buvo pernai.

Suv. Valstijose iš jų yra 
26,653,450. Amerikonai kas 
24 valandos pravažinėja 
nemažiau kaip 100,000,000 
mylių savo automobiliuose.

Skaitant kad automobilio 
gyvavimo laikas yra penki 

.. metai, kas metai AmeHkoĮS 
automobilių dirbtuvės turi 
pagaminti po 5,000,000 au
tomobilių užėmimui 
išimamų iš naudonės. 
našiai nyksta ir kitų 
žmonių naudojami 
mobiliai. Žinoma, joms rei
kia tik daugiau pinigų tu
rėti kad įstengus automobi
lius pirktis.

Amerikoje gi, nežiūrint 
didžiausio industrialio nu
slūgimo, kuris buna tik lai
kinas, automobilių naudoji
mas nesumažės, jeigu ir jie- 
padidėtų.

vietų
Pa

šalių 
auto-

Minkštos anglies per Sa
vaitę iki Liepos 26 d. išim
ta 8,100,000 tonų, 3,000 va
gonų daugiau negu savaitę 
pirma to.

Trys užmušta. Stamford, 
Conn. — Chemikalų dirbtu
vėj ištikus sprogimui trys 
darbininkai užmušta ir vie
nas sužeista.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Čia sustreikavo 2,000 audė
jų protestuodami prieš al
gų numažihimą. t

Detroit, Mich. — Fordo 
dirbtuvėse sugryžo į darbus 
apie 100,000 darbininkų po I 
virš poros savaičių stovėji
mo. Tuo pat laiku kitos iš-, 
dirbystės gaminančios au
tomobiliams reikmenis irgi 
pradėjo veikti.

Sakoma kad Detroito sri
tyje gryžo į darbus viso į 
150,000 darbininkų.

Toledo, Ohio. — Keletas 
didžiausių automobilių iš- 
dirbysčių paskelbė jog ben
drai paims į darbą apie tris 
tūkstančius darbininkų, kas 
reiškia pagerėjimą bedar
bės. Jau nuo Liepos mėne
sio vidurio nėkurios išdir- 
bystės paimdinėjo naujų 
darbininkų.

Auto-Light Co. irgi pa
ima atgal į darbą apie 1,000 
prie dabar dirbančių 4,200.

Dura Co. pradėjo dirbti 
su apie 1,100 darbininkų.

Clevelande, New York 
Central gelžkelio dirbtuvė
se sugryžo apie 6,000 darbi
ninkų, kurie buvo paleisti, 
sako gelžkelio valdyba.

Automobilių ir jų reik
menų darbai pradeda atsi
gauti. Nuo Gegužės mėne
sio vis slūgo žemyn ir 
myn ir Liepos mėnesio 
giu visai užsidarė porai 
vaičių, kitos ilgiau.

Clevelande, kaip sakoma, 
į automobilių reikmenų ir 
plieno išdirbystes sugryš 
šį mėnesį ir sekantį apie 
25,000 darbininkų. Sako
ma kad pats didžiausias nu
slūgimas praėjo ir prasidė
jo darbų atkiutimas.

Albany, N. Y., gryžo i 
darbą apie 2,000 New' York 
Central gelžkelio dirbtuyių 
darbininkų.

JUOKINGAS ĮSAKY
MAS

Washington. — Suv. Val
stijų vyriausybė paskyrė 
$94,000 savo diplomatams- 
ambasadoriams užrubežyje 
vaišinimams savo diploma-

VIS-DIDELĖ SAUSUMA 
KAM KENKIA

Suv. Valstijose šią vasarą 
didelės pagados grasina iš
naikinimu laukų derliaus. 
Bėgyje septynių savaičių 
lietaus kaip nebuvo. Jeigu 
dabar imtų lyti tai dar iš
gelbėtų všlybesnį derlių.

ŠEŠI PRIGĖRĖ
Louisville, Ky. — Ohio 

upėje apvirtus valčiai su 12 
žmonių; prigėrė 5 vaikai ir 
vienas siiaugęs.

Hankow, Chinija. — Ko
munistai norėdami užimti 
miestą Čangša, eidami, pir- Į galba policijos jieško kelių 

cAitvs sovietų agentų, kurie vado
vauja Amerikoje komunis
tų organizacijas. Jie Ame
rikon įsigavo neva kaipo 
Ąmtorg korporacijos dar
buotojai. Ta korporacija 
yra sovietų prekybos įstai
ga New Yorke. Jos virši
ninkai buvo atvežti iš Rusi
jos. Po priedanga neva 
biznio jie ėmėsi skleisti ko
munizmą. Jie aprūpina ko
munistų vadus pinigais ir 
nurodo kas kada reikia da
ryti.

Kiti sovietų šnipai veikia 
.svarbiausia rinkdami infor
macijas apie Suv. Valstijų 
kariumenę ir laivyną.

Su v. Valstijų teisingumo 
departmento agentai su pa- Liepos pabaigoj musų vy

riausybė įteikė prancūzų 
vyriausybei atsakymą į 
prancūzų užsien. reikalų 
ministerio Briano pasiūly
mą sudaryti Europos val
stybių federaciją. Savo at
sakyme musų vyriausybė 
pažymi kad Lietuva visada 
geidė taikos ir gerų santy
kių su visomis valstybėmis, 
todėl Lietuvos vyriausybė 
Briano sumanymui visiškai 
pritaria. Tačiau Lietuvos 
vyriausybė pažymi, kad są
junga negalės plėstis, jei 
nebus pašalinti esantieji 
tarp valstybinių priešingu
mai, kilusieji iš neteisingų 
žygių; ir jei valstybių san
tykiai nebus paremti tei
sių gerbimu ir teisingumu. 
Čia musų vyriausybė turi 
galvoj musų santykius su 
Lenkija ir nori pasakyti, 
kad, kol kilusi iš lenkų 
smurto ir Suvalkų sutarties 
sulaužymo padėtis nebus a- 
titaisyta, kol tarp Lietuvos 
ir Lenkijos riebus gerų san
tykių. . . •-..••? > ■■ ■ K-

Toliaus musų atsakyme 
nurodoma, jog reikalinga, 
kad sąjungon Įeitų jei ne 
visos, tai kuodaugiausia 
valstybių ir kad ne viena 
nebūtų išskirta. Kaip žinia, 
norima iš tos ssjungos iš
skirti Rusiją. Taipogi nuro
doma, kad šita Europos val
stybių sąjunga turėtų tilp
ti Tautų Sąjungos rėmuose, 
tai reiškia ji turėtų būti lyg 
Tautų Sąjungos dalis. Lie
tuva pritaria Europos kon
ferencijos sumanymui,'kad! 
ta konferencija rinktųsi kas; 
tam tikras laikas svarstyti 
Europos reikalus ir kad jo
je dalyvautų visi Europos 
Sąjungos nariai.

Kadangi atsakymams į 
Briano pasiūlymą buvo 
skirtas laikas iki liepos 15 
d., tai dabar visos valstybės I kario kaukė, padėta pamin- 
bus jau atsakiusios ir gali- klo pastatymu data:’ “1930 
ma laukti tų atsakymų vai- —Vytauto Didžiojo..—me

tai.” Po šiuo parašu—Gedi-' 
|mino stulpai'. Paminklo de
šiniame ir kairiame šoriuo- 
se vėl tokios pat kaukės— 
rimti, didingo jausmo kupi
ni -veidai, o po jais — lauro 
šakos ir Gedimino stulpai.

Paminklas statytas iš be
tono ir geležies sykiu su 
pagrindu turi 9 meterius 
aukštumo. Visos jo dalys ir 

, detalės taip suderintos ir 
’ taip vykusiai sukomponuo- 
įtos, kad daro įspūdžio, tar
tum butų įkūnyta į apčiuo
piamas formas pati galin- 
ga tėvynės meilės ir pasiau
kojimo idėja.

Karių kapams tvarkyti 
Morokkoj, Afrikoj; kelio- komisija paminklą atidehg- 

lika žmonių urve kasė dum- ti yra pasiryžusi arba spa- 
. . įblą kurį vartoja vietoj mui-'lių mėn. 27, Vytauto Didžio-

rė 15 žmonių. Suvirš 1,000 (visai-sudužo. Jie išliko gy-jlo prie skalbimo. Viršus jo mirties, dieną, arba lap^ 
namų sunaikinta. Sutrau- vi. Žada kada noris kitą užgriuvo ir 15 moterų ir Į Į kričio m. 2 diena, 
kyta komunikacija. įmetą vėl bandyti. įvyrąs užspausta.

ma savęs stūmė surištom' 
užpakalyje (rankom kaimie
čius l darbininkus ir bied- 
nuolius, tuomil apsaugodami 
save nuo miestą gynusių 
kareivių kulkų. Kareiviai 
išsyk pradėjo šaudyt pama
tę' ištolo komunistų šautu
vus atkištus, priešakyje be
laisvių žmonių, bet patyrę 
dalyką šuvius sulaikė.

Komunistai paėmė kelis 
kitus punktus.

PAMINKLAS ŽUVU- 
SIEMS LIETUVOS 

KARIAMS

tinių draugų, bet įsakė kad j Vietomis komunistai vėl 
vaišėse nebūtų svaiginau- atakavo Amerikos'kariškus 

įčių gėrimų, t. y. kad iš tų laivus kurie jįe priplaukia, 
pinigų nebūtų perkama ai- Komunistams pas i s e k ė 
koholiniai gėrimai. Lyg to suorganizuoti gaujas palai
kus paklausys, kuomet po ' ' ’
pat langais užrubežyje yra 
svaiginančių gėrimų par
duotuvės, o ir Amerikos 
diplomatams šioje šalyje 
esanti prohibicija nepanai
kino apetito į tuos gėrimus:

dti plėšikų ir banditų, ku
rie po raudona vėliava ka
riauja po Maskvos agentų 
nurodymais.

ze-
bė- 
sa-

VĖL NUŽUDYTAS 
CHICAGIETIS

Delafield, Wis. — Vasar
namyje nežinomų užpuoli
kų sušaudytas Jack Zuta, 
Chicagietis žinomas žudei- 
kų gaujos narys. Suimta 
trys moterys,. ;žinomos Chi
cago j tarp žudeikų. Jos aš
triai tardomos. Norima ši
tą žudystę sujungti su 
žudymu kelios savaitės 
gal “Chicago Tribune” 
respondento Lingle.

KIEK SURŪKOMA
Amerikos rūkytojai 

ruko apie bilijoną cigare tų 
į mėnesį daugiau negu su
rūkydavo pereitą metą.

Birželio mėnesį šymet ci- 
garetų parduota 11,750,524- 
523 štukas, pernai 
mėnesį parduota 
672,699 štukos.

Cigaretų biznį 
moterų rūkymas.

su-

Birželio 
10,839,-

nu- 
at- 
ko-

jauna žmogžudė
Denyer, Colo. — Penkių 

metų mergaitė, susipykus 
su savo 6 metų drauge, nu
bėgus , atsinešė revolveri ir 
paleidus šūvį nušovė ją. Ji 
už tai gavo barti ir pamo
kinti, bet nebus teisiama ir 
nužudyta elektriškoj kėdėj.

MIRĖ SIEGFRIED WAG
NER

Bayrųth, ’ Germany. — 
Rugp. 4 d. čia mirė Sieg
fried Wagner, sūnūs gar
saus Vokiečio kompozito
riaus Ričardo Wagnerio.

Ričardas mirė jau apie 
50 metų atgal. Pora mene-! 
siu atgal mirė jo žmona, 
Cossima Wagneriene, virš 
90 m. amžiaus. Siegfried 
Wagner buvo 61 m. amž.

Nors, jis parašė kelias sa
vo operas, bet geriausia bu
vo žinomas kaipo statyto
jas sayo tėvo operų.

40

padidino

supuvimo, suak- 
laikėsi iki mušti

žemės sluogsnis

13 UŠMUŠTA
Braga, Portugalija. 

Susimušus traukiniams 
mušta 13 pasažierių ir ke
liolika sužeista.

už-

ŽEMĖS DREBĖJIME 
UŽMUŠTA 500

Iš Kaspijos pajūrio dvie
jų miestelių gauta žinios 
kad ten pereitą savaitę iš
tiko didelis žemės drebėji
mas, sugriauta vaikų prie
glauda, daug užmušta, ir 
užmušta daug šiaip žmonių. 
Viso žuVuš’liį esą apie 500.

ATRADO KAULUS MIL
ŽINIŠKŲ GYVŪNŲ

Amerikos mokslininkas ir 
tyrinėtojas, Roy Chapman 
Andrews, mažai žinomoje 
srityje Mongolijoj, Gobi ty
ruose, atrado -25 skeletus 
plačiadančių mastodonų iš 
3,000,000 metų atgal. Šitų 
gyvūnų tik vienos žiaunies 
kaulai yra penkių pėdų. il
gio, todėl galima įsivaizdin
ti kokie jie dideli. Jie ras-, 
ti suspausti žaliame moly
je. Spėjama kad keli mili
jonai metų atgal, kada jie 
krūvoj ganėsi ištiko kokia 
gamtiška nelaimė — žemė 
prasivėrė ir juos visus su
gavo ir suspaudė. Kaulai 
išliko nuo 
menėjo ir 
dienų.

Kadangi
neguli vienodai bet kilnoja
si tai aukštyn', tai smunka 
žemyn, ta dalis matyt išsi
kėlė ir buvo kokių nors įro
dymų kad ten reikia jieško- 
ti ko nors. Tiesa, iš seniau 
mokslininkai turėjo atrastą 
vieną didelę žiaumį tų gy
vūnų, ir nors iš žiaunies 
didumo įsivaizdavo kokie 
tie gyvūnai buvo dideli, bet 
tai buvo tik įsivaizdinimai. 
Mokslininkai tuos plačia- 
dančius mastodonus pava
dino platybelodonais.

Apie savo atradimą An
drews apsakė sugryžęs į 
Chinų sostinę Pekingą. Jis 
vėl iškeliavo atgal ir į Go
bi tyrynus jieškoti žmogaus 
kokis ten galėjo gyventi ka
da jau žmonės ant žemės 
atsirado. Jis tiki užeiti ir 
žmogaus likučius gerame 
stovyje, žaliame molyje 
silaikiusius.

REIKALAUJA UŽDAUS- 
Tl RUSŲ PREKIŲ 

ĮVEŽIMĄ
Washington. — Sulaiky

ta įvežimas į Ameriką so
vietų popiermalkio. Dabar 
dar' reikalaujama sulaikyti 
įgabenimas manganeso ru- 
dies. Senatorius Oddie sa
vo laiške į valdžią rašo kad 
sovietai verčia manganeso 
rudą Amerikos rinkose už 
žymiai pigesnę kainą, nau
dodami darbininkus kali
nius arba prievarta prista
tytus prie darbo. Dėlei to
kio pigumo, Amerikoj man
ganeso industrija žymiai 
kenčia.

BITĖS NEMĖGSTA
Pietinėse valstijose, kur 

nuo senų laikų ir dabar gy
ventojai užsiima slapta ga
myba degtinės, turėdami 
kalnuose degtinės varyk
las, nuo alkoholio dujų nu
kenčia bitės kur jų randasi. 
North Carolina valstijoje 
tik Buncombe apskrityj pa
starose savaitėse mirė apie 
3,000,000 bičių nuo tų dujų.

Karių kapams tvarkyti 
komisija pasiryžo šiais me
tais pastatyti kareivių ka
pinėse žuvusiems kovose 
kariams paminklą. Darbą 
pradėjo šį pavasarį ir dabar 
jau baigė. Paminklui pro
jektą padarė dail. Stanišau- 
skas. Paminklas kaštavo a- 
pie 50,000 litų.

Paminklas pastatytas pa
čiame karių kapinėse vidu
ryje. Aplinkui jį, iš visų ke
turių pusių, stunkso eilė
mis žuvusių karių kapai, 
mažais, dailiais betoniniais 

I kryželiais pažymėti. Pamin
klas atrodo šitaip:

Aukštai, ant ‘ penkių pa
kopų pagrindo kryžiaus 
formos kokių septynių me- 
terių aukštumo obeliskas. 
Obeliskas ligi pat viršūnės 
apvyniotas storu ąžuolų la
pų vainiku. Pačiame susi
kryžiavime, pryšakyję ir 
užpakalyje—vytys.

Visuose keturiuose pa
grindo kampuose pastatyti 
gražiai sukomponuoti ke
turi keturkampiai stulpai, 
užsibaigią skrituliais, ketu
riuose iškilmių metų bus 
užkuriamos ugnys. Stulpų 
šonuose po vyties kryžių. 
Pryšakinėje paminklo pu
sėje, šalmuoto žuvusio ka
rio kaukės apačioje padėtas 
parašas: “Žuvome dėl tėvy
nės”. Truputį žemiau, atski
roje lentoje štai toks įrašas: 
“Niekas neturi didesnės - 
meilės, kaip ta, jei kas gul
do savo gyvybę už • savo 
prietelius.” Įrašo apačioje 
padėtos stilizuotos r laurų 
šakps.

Užpakalinėje obelisko da
lyje, po tokia pat žuvusio

iš-

šių. “M.R.”

SAKO PAVOGTA 
LAVONŲ

New York. — Staten Is
land distrikto prokuroras 
sako turįs įrodymus kad
tam tikrų gabių suokalbi
ninkų gaujos buvo pavogta 
nuo 40 iki 50 lavonų, su ku
rių pagalba jie išsikolekta- 
vo iš apdraudų kompanijų 
apie $5,000,000.

ŠTAI KUR VYRAS MY- i 
LĖJO SAVO PAČIĄ 

Minneapolis, Minn. — Iš
ėjus su vyru j paežerj mau-l 
dytis, viena moteris nuėjo 
pergiliai ir nuskendo. Vy
ras manydamas kad ji pri
gėrė, pasakęs kitiems kad 
be jos gyventi negali, šoko 
į vandenį ir pats prisigirdė.' 
Neužilgo moterį ištraukė ir 
atgaivino, bet jo lavoną ra-Į 
do tik už pusės valandos 
jau negalėjo atgaivint.

NEPASISEKĖ APSKRIST 
APLINK ŽEMĘ

Du lakūnai iš New Yor- 
ko išskrido kelionėn aplink 
žemę, norėdami sumušti 
Vokiečių zepelino “Grafo” 
rekordą. Bet dalėkę iki 
Harbor Grace, Nėr Found- 
lande, iš kur visi lakūnai 
pasuka skersai Atlantiką, 

į jie turėjo liautis toliau ke- 
[liavę, nes besikeliant lėktu-

ir

15 PRIGĖRĖ
Tokio. — Gentralinėj

ponijoj potviniuose prigė-|Vas pakliuvo į krumus ir
J a-

16 UŽMUŠTA URVE

“L.A.”
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Korespondencijos LAWRENCE, MASS.

PITTSBURGH
Valstijos darbininkų ap- 

drauda. Nuo šių metų pra
džios suvirš 6,000 darbinin
kų įrašyta į valstijos dar
bininkų apsaugą. Viso , da
bar yra apdrausta apie 20,- 
000 darbininkų Pennsylva
nia valstijoje.

Tą įstatymą įvedus dau
gelis isdirįjysčių' tuoj ’ įrašė 
savo darbininkus, bet kitos 
ne. Ypač'- tokios įstaigos 
kur dirba po kelis’ darbinin
kus su [įrašymu už'sjliko. Ir 
jos verčiamos įrašyti po 
bausmėj.

ineigų turėjo 
Pernai gi tą 
turėjo ineigų

Per pusę metų iki Birže
lio 30 dienai 
$290,730,866. 
patį pusmeti 
$330,749,406.

Tai ineigos vienos gelžke- 
lio linijos. Ji yra, viena iš 
keleto didžiųjų linijų.

Šiomis dienomis pasek
mingai išlaikė Mass, valsti
jos kvotimus Lietuvis gy
dytojas Dr. Povilas A. Os
car ir gavo leidimą-prakti
kuoti gydymą.

Dr. Oscar gimęs ir augęs 
Lawrence, Mass., yra nu-; 
sistatęs dirbti Lietuvių tar

EKSKURSANTU
LAIŠKAI

Namams gręsia paVojus. 
Pittsbufghį Coal Co. pfailė-Į 
šė Mount; Lebanon gyven-1 
tojams kaęl ji rengiasiišim-

Juozas Vincą Pittsburge. 
Šį sekmadienį, Rugp. 10 d., 
Amšiejaus farmoj įvyksta 
dideilis piknikas, kurį ren
gia Sandaros kuopų sąry- 

1 ‘šis.' Svarbiausias šio pikni
ko nuotikis bus' tai kumšty-: 
nės Lietuvos ^čartipibno Juo
zo Vinčos <su Povilų Ewaltu. 
Taipgi kalbės Dr, Zimontas 
iš Čhięągos,.,Sandaros pre-, 

jzidentas. ,

Sudegė 6 arkliai. Ant 
už- 
žu-

ti po žeme kasyklose stūl- Burtee st., East End, 
pus laikančius paviršį nuo sidegus tvartui ugnyje 
įgriuvimo, jeigu tos srities vo šeši, arkliai.
namų savininkai nenupirks 
toj vietoj žemėj esančią ne
iškastą anglį.

Mt. Lebanon yra puikiau- DAYTON 
sias Pittsburgo priemiestis 
su apie?, 5JO puikių gyvena
mų namų. Jeigu stulpai 
bus išversti žemės pavir
šius pradės smukti gilyn, o 
kompanija sako ją niekas 
už tai negali laikyti atsako- 
minga. Kiek sakoma, kai
na už neiškastą anglį rei
kalaujama tik po 75c nuo 
tono. Tačiau kiek to ang
lies tenai yra? g į?! ' .

114 užmušta. Pittsburgo 
srityje gatvėse automobi
liais nuo pradžios metų jaut 
užmušta 114 ypatų, sužeis
ta 2,963. Pereitą sekmadie
nį užmušta vienas negras 
vaikas ir devynios ypatos 
sužeista.

Policija tęsia areštavimą 
neatsargių važinėtojų.

Pittsburge per Liepos 
mėnesį nuo visokių netekė
tų mirčių mirė 135 ypatos. 
Iš jų 36 užmušta automobi
lių nelaimėse.

Kenčia karštį. Pittsbųr- 
gas kenčia karštį sykiu su 
visa Amerika. Temperatū
ra pereitą savaitę buvo tar-

Parapijos bazaras. Rugį). 
14 d. prasidės” vietos Lietu? 

Įvių parapijos bazaras, ku
ris tęsis per dvi savaites po 
tris vakarus. Atsibus baž
nytiniame darže. Bazaras 
smarkiai -ruošiamas, ir bus 
įvairus. Pelnas eis parapi
jai. '
; Sergą. j Staiga apsirgo -J 
kojų reumatizmu Ona' Gu-? 
žauskienė .(senoji). >

Radauskų dukrele Pranu-' 
te paslydus ant grindų pul
dama pataikė ant stiklinio 
indo ir dikčiai susipjaustė 
indui sudužus.

J. Sakaitis ir jo sūnūs 
Klemensas, 17 metų, abu 
išgulėjo ligoninėje po pen
kis mėnesius sirgdami plau
čių džiova. Dabar jie eina 
geryn ir yra vilties kad pa
sveiks.

Visi minėti ligoniai yra 
geri Lietuviai tautiečiai, ir 
“Dirva” lanko jų namus.

Linkėtiną visiems greitai 
pasveikti.

Persikėlė naujon vieton. 
Graborius A. J. Keydosius

pe 90 ir 100 laipsnių. -Apie- persikėlė į kitą dali miesto 
linkės miškuose ištinkamai- po antrašu 324 Broadway.
srų nuo sausumos.

Tokių karščių Rugpjūčio 
pradžioje nebuvo nuo 1881 
m. Daug' žmonių prigeria 
besimaudydami.

Lietuviams .turint reikalus 
su laidotuvėmis kreipkitės 
pas savo vientautį, kuris 
visiems p'ą-tarnauja sąžinin- 

I gai ir gerai.- J. A. U.

Tai apivarta! .Pennsyl
vania gelžkelio linija Birže
lio mėnesį ineigų turėjo «yve,'la Pennsylvania valstijoj, 

y J 1 Luzerne, Pa. Nežinau jo 'an

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolį- Praną Maižiešių, 

” ■ ’ apie
. Nežinau 'jo 'antraše

$47,814,092; Nors tai daug, Paeina iš Kriokalaukio par. Kas ži- 
, , ■ , , 1 . no jį arba gali prisiųsti jo antrašąbet pernai; tą pat menesį i prašau tai padaryti busiu dėkinga, 
tnrpio $58 026 026 j marė VIšNIAUSKIENė (33)tuiejo jĮ>oa,lLSO,Ų^t). Į6829 BayĮiss Ave. Cleveland; O.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių'Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopoS randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitl “Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 įr 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitii iiua ądsesat

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street 'New York. N. ▼.

Dr. Povilas A. Oscar.
pe. Laike savo mokslo jis 
negalėjo aktiviai dalyvauti 
Lietuvių judėjime, bet užtai 
dabar mano stoti Lietuvių 
darbuotojų eilėse.

Jisai baigė St. John Pre
paratory School 1920 me
lais. Tada įstojo į Massa
chusetts College of Phar
macy, kurią baigė 1923 m. 
su Ph. G. laipsniu. Toliau 
tęsdamas mokslą jis stojo į 
Middlesex 'College of Medi
cine and Surgery, kurią, bai
gė 1929 m. su -medicinos da
ktaro^laipsniu.

Pereitais metais jis prak- 
.tiljavo-a.St. John’s Ligoninėj 
Lowell, Wass.... Dabar mano 
atidaryki ofisą. Lawrence.

Daktdraš :Oi'bd-r*yra‘i?e-; 
turtingų tėvų sūnūs. Nuo 
aukštesnėsės mokyklos jisai 
eidamas mokslus atliekamu 
nuo mokslo laiku dirbo vai
stinėje, kur užsidirbdavo 
sau ant mokslo. Per didelį 
vargą .pasiekęs savo gyve
nimo tikslą, dabar yra -pil
nai pasiruošęs stoti į musų 
darbuotojų eiles. -.Tai yra 
pagirtinas1 nusistatymas, ir 
Lietuviams bus malonu su 
juo dirbti tautišką darbą, 

jį paremti jo profesijoje.
Koresp.

o

DETROIT, MICH.
Kada pora savaičių atgal 

čia nušovė didelį visuome
ninį veikėją, advokatą Bu
ckley, įturis dirbo prašali- 
nimui iš vietos miesto ma
joro, neatsakančio savo vie
tai,-valdžia tuoj įsakė užda
rinėti ir persekioti svaigi
nančių gėrimų parduotu
ves, nes sako jose užsilaiko 
visokie niekšiški gaivalai'.

Uždarįnėjus tas pardavy
klas, sako čia svaiginanti 
gėrimai pabrangs jei val
džia neįves kokių palengvi
nimu.3 nimų.

; Lietuvių draugijos daro 
; visokius išvažiavimus; dau- 
; giausįa Kanados pusėje —
> mat ten yra liuosybė su gė- 
! rimais. Gudrus Kanadie- 
! čiai iš Amerikonų naudoja- 
į si kiek įmanydami.
£ Pas Petrus Širvius lankė-
► si Akroniečiai T. Bernota
is vilius; p. Aidukevičienė.
m Pas M. L. Balchunus ūž
ti suko Clevelandiečiai ir Ak- 
3 roniečiai B. Rakauskas, No
rf ruševičius ir S. -Rodavičia. 
j B'alchunai svečius 
! priėmė?'11

nuolat sausa. Apie Alun
tą rugiai gražus ir jau pra
dėta kirst. Matyt kad duo- 

Išvykom iš New Yorko I neles, šymet žmonės turės 
laivu “Paris” Birželio 12 d.

;Tik apleidus New Yorką, 
į laivas tuoj Įlindo į miglas 
Į tartum į debesį, ir laivas 
i turėjo būti sulaikytas; iš- 
į stovėjo ant vietos 14 valan- 
Idų.

Rašo J. V. Kiaušas. 
(Iš Pittsburgh, Pa.)

taikė surengti vakarėlis, su
vaidino pora veikalėlių, į 
ką publikos atsilankė nema
žas būrelis.

Mes apsibuvom Aluntoje. 
Kitą sykį parašysiu dau
giau.

daugiau dar kaip pernai. Po 
1928 vasaros blogo derliaus 
du metai pagretu derlius 
geras buvo, todėl žmoneliai 
visai atsigaus.

Lietuvoje šymet viskas 
:|pigu — rugiai, bulvės, pie- 

Kelionę per jurą turėjom j pas ir kt. Nors pieninių 
labai' smagią, nes turėjom j kožname miestelyj yra įtai- 
koncertus, maskaradų ba-Įsyta, bet pieną iš ūkininkų 
liūs, ir šiaip visokių žaidi-i nespėja supirkinėt.
mų; rodė krutamus paveik-1 Del pigumo labai skilu
sius. m • 1 ” ■
prabėgo ir pasiekėm prie
plauką Havre, Francuzijoj.

Šiuo laivu važiavo ir dau-

Taip laikas smagiai c]žiasi ūkininkai: viską turi

.met jis bus -tiek gilus, linija 
mano leist laivus tiesiog j Klai
pėdą, kada Lietuvių keleivių^ 
skaičius bus tinkamas,. Nau
jas patarnavimas į Klaipėdą tu
ri aukštų Lietuvos oficialų šio
je šalyje pagyrimą ir taip pat 
įžymių Lietuvių.

Jei manot apie kelionę į tė
vynę Lietuvą, skaitykit švedų 
Amerikos Linijos skelbimą šia- 
me nulmeryje, apie išplaukimą, 
kainas ir tt.

Labai patogi ir links
ma kelionę

ŠVEDU AMERIKOS 
LINIJA

pigiai parduoti, litų nėra. 
Bet biednuomenė iš to la
bai džiaugiasi, nors už ma

giau Lietuvių, kaip J. P. gai pinigo gali visko pirktis, 
SLĮ“| todėl sako šymet apmažėjo 

bėgimas į Braziliją ar ki
tur; duonelės užtenka ir tė
vynėj Lietuvoj.

Man rodos, Lietuviai tik 
turėtų geriau įdirbt 
šalis galėtų išmaitint 
daugiau ir nereikėtų 
Brazilijas ar kitur 
kur krokodiliai staugia, pa
likus paukštelių čiulbėjimą, 
gegutės kukavimą, lakštin
galų dainavimą. Lietuvoje 
oras sveikas ir viskas Lie
tuviška, kur tik eini ten sa
va kalba skamba, visi links
mi, smagus. Sekmadieniais 
rengia visokius vakarėlius, 
gegužines. Aluntoje pasi-l

Varkala su žmona ir s” 
num iš Chicagos, Jonas Si- 
dauga, biznierius iš India
na Harbor, if p. Andreikie- 
nė, prie to daug kitų, kurių 
pavardžių neatmenu.

Havre persiskyrėm: vie
ni persėdo į mažesnį laivą 
ir vyko į Lietuvos uostą 
Klaipėdą, o- mes traukiniu 
vykom į Paryžių. Paryžiu
je tufe jom visą dieną laiko 
pasidairyti. Vakare iške
liavom į Berliną*. Ten per
sėdom i kitą traukinį ir ke
liavom į Kaimą.

Lietuvoje
' Virbalį pasiekus, pasitiko 

mus Lietuvos muitinės kon
trolieriai bagažo - patikrini
mui.' Jie apsiėjo labai man
dagiai ir mažai ką žiurėjo 

: bagažuose — ne taip kaip 
kiti skelbia buk Lietuvoje 
iškrato, atima viską, a'pde- 
da mokesčiu. Tas netiesa, 
ir valdininkai labai malo
niai su svečiais elgiasi.

Iš Virbaliaūs vykstant į 
Kauną, Chicagietės p. Če
pienės motiną! pasitiko Kau
nietė jos duktė, ir sykiu ke- | 
liavo atgal į Kauną. Kaiti i 
nan atvykus^įvisi nukelia- | 
vom į Lietuvos Viešbutį už- | 
kąsti. Ten patyrėm nepa- j 
prastą mandagumą, malo- | 
nų patarnavimą ir gražu- | 
mą. Turbut Lietuvoje kito | 
tokio puikaus;/viešbučio nė- | 
ra. j’ I

Lietuvos Paroda
Pribuvom /į :Kauną pačiu j 

žemės ūkio ir pramonės pa- | 
rodos metu, taigi vykom į ! 
Parodą. Tenai buvo išsta
tyta viskas kas yra geriau
sio musų Lietuvoje. Matėm 
puikius išstatytus paviljo
nus, kurių įrengimas daug 
litų kainavo, ' matėm kas 
juose yra išstatyta. Visgi 
reikia sakytį, kad Lietuva 
kulturėja, progresuoja,

Pačiame Kaune matyt ke
letas naujų muro namų sta
tomų po keturis įr daugiau 
aukštus. Automobilių mie
ste labai daug ir plačiai vei
kia susisiekimas autobusais 
su visa Lietuva. Autobusai 
vaikšto normaliai į visus ša
lies kraštus.

Derlius geras
Lietuvoje šią vasarą, kiek | 

teko patėmyt, derlius gra- | 
žus: rugiai ir šiaip javai iš- I 
rodo gražus. Taipgi apie! 
Ukmergę ir Vidiškes rugiai I 
ir vasarojus gražiai atrodo.! 
Apie Šiaulius • matėsi geri! 

gražiai javai ir vašafojus. Šymet' 
Pina vijas, tik biskį permaža lietaus ir'

ukęs, 
daug 
Į tas 
bėgt,

TIESIOGINIS LAIVŲ 
PATARNAVIMAS IŠ 

ŠVEDIJOS Į LIETUVĄ
žiūrint kad keleivių skaičius 

iš Amerikos j Lietuvą per šve
dų Amerikos, Liniją vis didėja, 
kompanija dabar Įvedė nuolati
nį ir reguliarį tiesioginį laivų 
patarnavimą tarp Kalmar, Šve
dijoj, ir Klaipėdos. Moderniš
kas laivas “Borgholm” bus iš
imtinai naudojamas transpor
tuoti keleivius į šiuos du uostu,

I kas užtikrins persiuntimą Lie
tuvių keleivių ištisus metus. 
Galima paminėti jog “Borg- 
holm” buvo pirmiau naudoja
mas vežiojimui šios kompanijos 
keleivių iš Stockholmo, Švedi
joj, į Suomiją.

Populiariška! Švedų Ameri
kos Linija, su jos greitais ir 
patogiais laivais, siūlo trumpą 
ir patogią kelionę į Lietuvą. Ke
leiviai, įsėdę į laivą New Yor
ke, perplaukia Atlantiką ir 
Šiaurės Jurą tuo pačiu didžiu
liu laivu tiesiog į Gothenburgą, 
Švedijoj. Iš to miesto jie ve
žami traukiniu, be priedinių iš
laidų, per gražią Švedijos šalies 
dalį į Kalmarą, kur ‘Borgholm’ 
jų laukia ir perveža per Balti
jos juras į Klaipėdą.
budu 
rikos 
laivu, 
nijos 
nėra
didžiųjų laivų tenai, bet kuo-

LIETUVA
Per Gothenburgą, Švediją 

artimais susisiekimais su
KLAIPĖDA

Puikiais Motorlaiviais
Gripsholm Kungsholm

ir
S. S. Drottningholm

Su

1930 Metais 1
Laivas iš
GRIPSHOLM
KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM
KUNGSHOLM
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM

Išplaukia
New Yorko

Rugpjūčio 9
“ 16

Rugsėjo

Spalių

13
20

Tokiu 
kelionė, pradėta iš Ame- 
švedų Amerikos Linijos 
ir baigiasi tos pačios li- 
laivu. Klaipėdos uostas 
užtektinai gilus leidimui

Musų laivai yra greiti, dideli ir 
moderniški. Išplaukia beveik kas 
savaitę iš New Yorko ir atgal. 
Jei Tamista manai atlankyti Tė
vynę Lietuvą, platesnių informa
cijų kreipkis prie arčiausio agen
to arba pas:

Swedish American Line
21 State St. New York

LIETUVIAI! KELIAUDAMI Į LIETUVĄ IR AMERIKĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(SWEDISH AMERICAN LINE)

Trumpas, parankus, ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais 
MOTORINIAIS LAIVAIS

‘KUNGSHOLM’ ir ‘GRIPSHOLM’ ir SS. ‘DROTTNINGHOLM’

žvilgterėjęs 'j-’-žemlapį tuoj matysit kelionės naudą, važiuodami j Lietuvą 
Švediją, švedų Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo —- 
lengva, be kliūčių, trukdymų ar ekstra išlaidų. Kelionė prasideda įr baigiasi 
čios linijos laivais.

Keliaują švedų Amerikos .Linijos laivais įš New Yorko, keleiviai plaukia per At
lantiką ir North Sea tuo pačiu laivu tiesiog į Gothenburg, Švedijos didžiausį uostą, 
iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių išlaidų Valgymui ar perveži
mui, į Kalmar, kur švedų Amerikos Linijos laivas “Borgholm” laukia (juos- nuvežti 
tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa į. krantą. Moderniškas laivas “Borgholm”' naudoja
mas išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos .užtikrinant greitą keleivių 
kelionę ištisus metus.

Nereik švedų vizos, nėra muito peržiūrėjimų, nėra ekstra išlaidų, nėra 
trukdymų Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Švediją.

KAINOS IŠ NEW YORKO (AR BOSTONO) Į KLAIPĖDĄ: 
Trečia Klase — $107.00.— į abi pusi — $181?00.

Turistų Trečiu Kabin — $124.50 — Į abi pusi — $205.00
Kabiu ar Antra Klasę — $152.50 — Į abi pusi — $268.50

Išplaukimai iš New Yorko: 
Rugpjūčio 23 d......................
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
Spalių 4
Spalių 11 d.

Išplaukimai iš Gothenburgo

6 d.
13 d.
30 d. 
d. ..

DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM 

KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM

. Rūgėjo 6 
Rugsėjo 
Rugsėjo 
. Spalių 
. Spalių 
. Spalių

20
27
4

18
25

per 
taip
pu-

Jei rengiatės keliaut Į Lietuvą ar manoj ątsįinjt gimines ar draugus, neužmirškit gaut 
visu informacijų iš centro ofiso, arba arčiausio vietinio _

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS AGENTO.

SWEDISH AMERICAN LINE 21 STATE ST., NEW YORK CITY

.... .. .... I. ...



DIRVA

GERB. SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS 
“TVERIA” “PROLETARŲ

SOJUZĄ”

mos gerybės apie tą šalį yra 
melagystė. Turėjo gražią 
kelionę, žinoma, kaštavo pi
nigų, bet išgijo. Važiuok 
kitą vasarą su “Dirvos” 
ekskursija į Lietuvą, turė
si gerus laikus ir išsigydy- 
si komunistiškos choleros.

— Gggud bai, dddrauge, 
aš su bbbuožgalviais neuž
siimu.

Draugas Stepas

Tiesiog, didžiausi tik

— Na, Stepai, kur tu taip 
skubinies tokį šiltą vakarą, 
gal maudytis?

— Nebaderiuok mama- 
manęs, aš neturiu lllaiko. 
Aš einu dddarbininkų rei
kalais.

— Tu tais “darbininkų 
reikalais” visada užimtas, 
bet kad ką gero darbinin
kams sugalvotum, o vis tik 
blogo. Dar aršiau kad pats 
negalvoji, o tik pildai tą ką 
kiti tau pasako, kuomet jie 
randa’ gerus planus darbi
ninkams išnaudoti.

— ššššarap tu, buožgal
vi, aš dabar einu svarbiais 
dddarbininkų reikalais.

— Gal iš skiepo gavai ži
nią kad reikia rinkt aukas 
Chinijos komunistams apsi
ginti nuo Amerikos kariš
kų laivų? Turbut sklepi- 
niai jau alksta tai sumanė 
būdą parinkimui aukų ir tu 
bėgioji liežuvį iškišęs, dar
bininkus išnaudodamas.

— Ne, dddrauge, aš , bė
gioju labai svarbiu rrrei«f 
kulu. Mmmes norim dddar- 
bininkus išgelbėt nuo Gege- 
gegužinės gggaujos ir at
imt iš jų Susivienijimo mi- 
mimilijoną dolarių.

— O, tai jūsų gerai su
galvota! O ką tu veiktum 
gavęs milijoną dolarių, Ste
pai? Tik man gaila kad tu 
perdaug aklas ir nesupran
ti kad iš to milijono dola
rių nei tu nei niekas kitas 
iš raudonojo stabo negausit 
nei supuvusio cento.

— Papapamatysi, ddrau- 
ge, kaip mes sutversim sa
vo dddarbininkišką susivie
nijimą ir papapaimsim į 
savo rankas visą senos or
ganizacijos turtą. Mumu- 
musų organizacija bus už
vardinta “Aaamerikos Lie
tuvių Ppproletarijošių So- 
sosojuzas” ir vivivisi nariai 
persikels pppas mus. O ta
da mes atlaikysim seimą ir 
nubalsuosim kad mimimili- 
jonas dolarių turi bububut 
atiduota mums, ir bus.

— Oho, tai jus labai aukš
tai galvas keliat, tik kažin 
ar nosis nenusibrozdysit.

— Nebibbijok, dddrauge, 
mmmes turim smarkius va
dus kurie žino kas daryt, 
ir gigigina dddarbininkų 
reikalus.

— Ištikro, jus turit ga
bius išnaudotojus, kurie vi
sokiais laikais ir visokiau
siais budais išgalvoja kaip 
darbininkus išnaudoti. Pa
galvok, Stepai, ką gero dar
bininkams davė tie jūsų va
dai, ką iškovojo visu laiku 
kaip jus komunistais virtot, 
ir rasi kad nieko, visai nie
ko. Bet pasižiūrėk į savo 
ii’ kitų darbininkų kišenius 
— kiek tūkstančių dolarių 
į jų kišenius supylėt ir vis

pilat, 
kriminalistai drystų taip iš- , 
naudoti žmones kaip daro . 
jūsų vadai, o jus juos gar- 
binat.

i
— Tylėk tu, bbbuožgalvi! 

Jeigu ne tie dddarbininkų j 
vadovai tai jus senai bubu- j 
butumet darbininkus pra- , 
žudę, ale jie užtaria.

— Gaila man tavęs, Ste- , 
pai, kad tik tiek išmanai. '■ 
Didelė dauguma darbinin- ! 
kų nepažysta ir nenori pa
žint komunizmo nei tavo , 
vadų, o gražiai gyvena ir 
nepražuvo. Jie pasitenki
nę viskuo, stengiasi, dirba, 
daro geriau. Tik jus kaip 
kokie tranai graužiat viską 
ir pavydėdami tiems norit 
kad ir kiti butų nepasiten
kinę. Ko jums trūksta iš 
Susivienijimo? Jame per 
40 metų darbininkai buvo 
apdrausti, gavo pašalpas li
goje ir šeimynos gavo po
mirtines. Bet jūsų vadams 
pasirodė kad ten perdaug 
pinigų darbininkai susidėjo 
savo apsaugai, todėl užsi
manė juos praryti. Rado 
sau kvailų pasekėjų, kurie 
rėkia ir laksto liežuvius iš
kišę anų gerovei. Kodėl ne- 
pagalvojat kas atsitiks jei
gu atiduosit jiems savo pi
nigus: jie tuoj pasidalins ir 
išbėgios į visas pasaulio da
lis. Kuopose jūsų iždinin
kai suvogs pinigus, kaip 
padarė daugelyje kitų orga
nizacijų. Jiems nerupi dar
bininkų gerovė, bet pasida
linimas sau to ką darbinin
kas per vargą užvargsta.

— Ale tu papapamatysi, 
kkkaip mes sutversim sa
vo ppproletarijošišką soso- 
sojuzą ir visi darbininkai 
pas mus ateis.

— Ateis tik avinai, kurie 
neprotauja ir nežino jūsų 
vadų gudrybių. Protinges
ni darbininkai į jūsų “soju- 
zą” neis, jie mokės mokes
čius į organizaciją kuri ži
no užtikrina jų šeimynoms 
apsaugą.

— Kkkad tu nebūtum ka- 
kakapitalistų bernas tai ne- 
kkkalbėtum šitaip.

— Ar žinai ką, Stepai, aš 
turiu gerą būdą tau pasigy- 
dyt iš komunizmo. Dabar 
tas labai lengva ir atlieka
ma geru budu. Pirmiau sa
kydavo : Pasiųsk komunis
tą j Rusiją ir jis išgis nuo 
komunizmo ant visados. 
Bet į Rusiją buvo pavojin
ga važiuot ir vasgas. Kurie 
ten nuvažiavo, tiesa, išgijo, 
bet per vargą. Dabar yra 
būdas malonumu išgyti nuo 
komunizmo. Nuvažiuok į 
Lietuvą, kaip padarė daug 
jūsų draugų. Po pasiviešėk 
jimo Lietuvoje patyrė kad 
viskas ką jus apie Lietuvą 
rašot yra melagystė, ir pa
sikalbėję su iš Rusijos iš
bėgusiais darbininkais pa
tyrė kad visos jūsų aprašo-

PRAŠO PADOVANO
TI KNYGŲ

Vyr. puskarininkas, J. V. 
Girdvainis, iš Lietuvos ra
šo:

Studijuoju Amerikos Lie
tuvių literatūrą. Bet tam 
reikalui man trūksta daug 
leidinių, kurių del perdide- 
lio mums Lietuviams bran
gumo. negaliu įsigyti. - To
dėl jūsų, gerieji “Dirvos” 
prieteliai ir skaitytojai, 
prašau padėti man įsigyti 
žemiau pažymėtas knygas. 
Kas suteiks tų knygų bu
siu labai dėkingas. Juk ge
rųjų “Dirvos” draugiį kny
gų lentynose guli ne viena 
jau nenaudojama man rei
kalinga knyga, kurią sau 
be didelio nuostolio galėtų 
man atsiųsti. Todėl lauk
siu malonaus atsiliepimo.

Vyriausiai man reikia šių 
veikalų:

K. S. Karpavičiaus: “Sep
tyni Senojo Pasaulio Ste
buklai”, “Atgimimas”, “Ga-| 
liūnas”, “Barbora Radvilai-Į 
tė”, “Vargšų Karalienė”,! 
“Kryžeivis”, , “Baltijos A- 
ras”, “Juodas Karžygis” 
“Algis ir Giedrutė” Gauta- 
tama Budda’-t i», kiti visi joj 
parašyti veikalai.

(Nuo Red.: “Dirvos” ad
ministracija pasiuntė K. S.i 
Karpavičiaus kitus veika
lus, išskyrus “Kryžeivio”, 
“Baltijos Aro”, “Juodo Kar
žygio” ir “Algio ir Giedru
tės”, nes šių ir “Dirva” ne
turi. Jei kas iš skaitytojų 
norėtų grąžinti “Dirvai” 
gaus savo pilną kainą kieki 
mokėjo.)

Dr. A. Karaliaus: “LytiesI 
Mokslas”.

Dr. J. Šliupo: “Lietuvių 
Tauta”, “Laisvosios Minties 
Albumas”, žurnalas “Lais
voji Mintis” (atskiri nume
riai ar kompletų dalys) ir

kiti jo Amerikoje išleisti 
veikalai.

S. E. Vitaičio: “Gyveni
mo Dumble”.

Taipgi verstas iš kitų 
kalbų knygas: “Ben Hur”, 
“Tikėjimų Istorija”, “Gy
vulių Protas”, A, Lalio Žo- 

I dynas (abi dalys).
I Jeigu kurios knygos gau
čiau kelis egzempliorius li
kusieji bus atiduodami Lie
tuvos kariumenėn, karių 
skaitykloms, apie ką pra
nešiu per “Dirvą”.

Be to prašau atsiliepti 
.Amerikos Lietuvius rašyto
jus, man žinomus, A. A. Tū
lį, S. E. Vitaitį, Kl. Jurge- 
lionį, ir kitus, man nežino
mus.

Adr.: J. V. Girdvainis, 
Šančiai, Estų g. 8 nr.

Lithuania.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuva “Dirvą”.

GYDUOLE, KURI 
IVISAD GELBSTI 
.(Tos “New and Improved Gold 
'Medal Haarlem Oil Capsules”, 
Žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 

i savo jas nuo 1696 metų. Išvy- 
, kite'iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”4 
jardo kiekvienoje dėžutėje.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DIRVĄ.”

“Kas platina “Dirvą” tas platina Apš.vietą”

TEINA ruduo-žiema p—ilgi vakarai—skaitymo laikas 
ir laikas išsirašyti sau ‘‘Dirvą”, arba kurie skaitot, 
atnaujinti savo prenumeratą, ic Taipgi dabar laikas 

išrašyti “Dirvą” saviškiams Į Lietuvą, į Pietų Ameriką, 
Kanadą ir visur kur tik Jūsų giminių ar draugų randasi. 
jQAUGYBE skaitot “Dirvą”, daugybei turit išrašę, bet 

dar yra daugybės kurie reikalauja “Dirvos” pama
tyti, ir daugybės tokių kurie ją pamėgtų jeigu gautų pa
matyti. ★ Brangus “Dirvos” draugai: Prašome jūsų ne
pagailėti supažindinti savo draugų ir giminių su “Dir
va”: išrašykit jiems “Dirvą” metams arba nors pusei, 
J£URIE skaitot “Dirvą” gerai žinot kad bėgyje kelių 

pastarų metų “Dirva” buvo pilna puikiausių skaity
mų: gražių Senoviškų Istoriškų Apysakų, puikių visiems 
žinomų senų eilių-dainelių ir šiaip visokių moksliškų po- 
puliariškų raštų kokių nėra kituose musų laikraščiuose. 
Tuoj “Dirvoje” pasirodys ilga, graži Istoriška apysaką 7 
“JUROS MERGA”—skaitymo bus visam metui. Da- 
bar eina ir dar eis apie pusę metų Lietuvos Istorija, apra
šymas ir visos apysakos ir romanai apie Vytautą.

★ Atlikit savo šventą kultūros darbą — užrašykit ★ 
-Ar “Dirvą” saviškiams arba prikalbinkit vieną naują ★ , 
tu skaitytoją — jeigu ne ant metų tai nors ant pusės. ★

Kaina: Amerikoj $2.00; Kanadon $2.50; Lietuvon ir kitur $3.00 » 
Pusei metų — pusė čia pažymėtos kainos visur

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio*

LOGIŠKAS
SUSISIEKIMAS
Amerika-Lietuva

— PER —

KLAIPĖDĄ
Skandinavų Amerikos 

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

Skandinavų Amerikos 
Linija

ji įstegė patarnavimų tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams at
siimti savo gimines į Ameriką.

Laivų Išplaukimai iš 
New Yorko:

RUGP. 23
RUGP. 30
RUGS. 6

“UNITED STATES'
“HELLIG OLAV

“OSCAR IP

prie artimiausio jumsKreipkitės .
laivakorčių agento visais kelio
nės reikalais, arba į:

Scandinavian-
American Line

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

Kai

užsirūkyki! Lucky

išbandai perdėjimus

UŽSUK — Lucky 
Strike Šokių Orchestrą 
kas ketvirtadienį ir še
štadieni vakarais, N.B. 

Č. tinklą.

‘Ateinanti įvykiai j 
meta savo . K 

šmėklas prišakin” 4.

Būk blaivus——būk blaivus visiems daly
kams, net ir rūkydamas. Venk tos ateities 
šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, jei 
nori ■ išlaikyti tą moderniška*, visada 
jauną figūra. MJų> vietoj — užsirūkyk 
Lucky”.

"It’s toasted”
Ju.iu Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosuli

Lucky Strike, puikiausi 
cigaretai, kokius jus ka
da rukėt, pagaminti iš 
puikiausių tabakų Derli
aus — “ JIE SPRAGIN
TI”. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo pro
cesą. Visi žino kad žiluma 
valo ir taip sako 20,679 
daktarų kad Luckies ma
žiau erzina jūsų gerklę.

:"Aš priėjau prie išvados,” rašo Sir Henry Thompson, M.D., F.R.S., "kad daugiau kaip puse ligų kartinančių žmonių givenimą paini 
nuo išvengiamų valgio klaidų.” Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumutins kūną. 
Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "ju vietoj—-užairūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie 

padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsdaikysit modernišką, gražią figūrą. ©1930, The American Tobacco Co.. Mtra.



į TIRE, DIRVA

čili Valdžiai PelnasPOETO JOVARO 50 METŲ SUKAKTUVES

Šymet sukako 50 metų 
nuo gimimo vieno populia- 
riškiausių Lietuvių poetų, 
žinomų Lietuvoje ir Ameri
koje. Amerikoje jo eilės 
dar buvo matyt spaudoje 
15—20 metų atgal. Jis dau
giausia rašė liaudies, var
guolių, darbininkiško turi
nio eiles, nors yra tarp jų 
ir kitokio turinio eilių.

Jovaras dar ir dabar yra 
gyvas, gyvena Kalniškių- 
žadžiunų kaime, Šiaulių ap. 
Paskutinė jo dainų knyge
lė išleista Šiauliuose 1923 
m., kurioje telpa kelios ei
lės rašytos dar 1921 m., ir 
keliolika iš ankstyvesniųjų 
laikų.

Jovaro tikra pavardė yra 
Jonas Krikščiūnas. Jo ei
les žmonės dainuoja (“Ko 
liūdi, berželi,” “Tylus vaka
rėlis”). .Vienas jo eiles, 
“Ko liūdi, berželi”, parašy
tas 1906 metais, perspausdi
name šiame numeryje. Ne 
visų poetų ir ne visas eiles 
liaudis pagauna ant lupų 
ir dainuoja. Turime kelis 
tokius poetus, tarp jų Jo
varas ir du kunigai: Straz
delis ir Vienožinskis. Jų 
kuriniai liaudyje dainuoja
mi, nors retas kuris žino 
keno žodžiai.

Jovaras buvo neturtingo 
sodiečio sūnūs, nepavyko 
jam įsigyti aukštesnio mok
slo, bet rašyt pramokęs ir 
turėdamas prigimti eilėms 
rašyti, jis rašė labai daug. 
Pirmas eiles jis parašė 1903 
metais.

Apie 20 metų atgal buvo 
pasklidę Amerikoje žinios 
kad Jovaras susirgo džio
va, tačiau matyt nuo tos ne
mielos viešnios išsigelbėjo 
iš po šiai dienai gyvena.

Prasideda Europos 
Valstijų Sąjunga

Iš Kopenhageno ateina 
žinia kad Danija, Holandi- 
ja, Švedija ir Norvegija su
darė tarpusavę sąjungą.

Tos paminėtos valstybės 
keli šimtai metų atgal tarp 
savęs kovojo, paskui užvė
rė taiką ir dabar karas tarp 
jų užmirštas.

Antra tokia sąjunga ga
lės būti tarp Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Suomijos, 
kurios paskui galės paduoti 
ranką per Baltijos juras 
paminėtai sąjungai ir bus 
aštuonių valstybių sąjunga, 
mazgas Europos Suvienytų 
Valstijų.

Pietų Amerikos respubli
ka Čili yra gausinga natu- 
ralėmis trąšomis. Ten iki 
šiolei veikė paskiros kom
panijos tų trąšų sutaisymui 
ir-' eksportavimui. Dabar 
susivienijo 28 kompanijos, 
suimdamos į vieną visą nit
rato ir jodino industriją — 
tas viskas pasidarė $375,- 
000,000 vertės.

Iki šiolei valdžia ėmė iš
vežimo taksus už tuos pro
duktus. Dabar gi valdžia 
irgi inėjo į tą kombinaciją 
kaipo dalininkė ir gaus po 
suvirš $20,000,000 pelno kas 
metai.

V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ v » ▼ Paruošė K. S. K,

(Tąsa iš pereito num.)

KETVIRTA DALIS
LIETUVOS NYKIMAS

VYTAUTAS
DIDYSIS

Prenumeratoriai kurie už
sirašė šią knygą:

Virgilio Pagerbimas
Italijoj bėgyje šešių 

nėšių šymet tęsiasi paminė
jimas garsaus Lotynų poe
to Virgilio. Tai yra 2,000 
metų jo gimimo sukaktu
vių. Netoli Mantuos, kur 
Virgilis gimė ir gyveno, 
steigiama gražus parkas jo 
vardui ir

Virgilis esąs gimęs Spa
lių 15 d., 70 metais pirm 
Kristaus gimimo.

atminčiai.

mė-

Vokietis mokslininkas iš
tobulino balso leidimo apa
ratą (loud speaker) kuris 
taip padidins balsą kad bus 
galima girdėt už 25 mylių.

Bėda bus tiems kurių 
kaimynas Įsitaisys radio su 
tokiu garsiu balsu.

Daug pabėga iš Rusijos, 
ir daugybės norėtų pabėg
ti, bet negali. Tačiau nie
kas iš kapitalistiškų šalių 
nepabėga Į Rusiją. O jeigu 
kas ir nuvažiuoja tai. kuo- 
greičiausia skubinasi išbėg
ti. .Kodėl?

svyra žalieji lapeliai, 
varvina šaltas rasas? 
auštantis rytas nelinksmin, 
gaila naktinės tamsos?
verki, berželi baltasis, 
ilgis lapeliai šviesos?....

Alus Išgydys Bedarbę
New Yorko valstijos Dar

bo Federacijos pirmininkas 
savo kalboj pasakė kad alus 
išgelbėtų Amerikos bedar
bę. Nors tie žodžiai keis
tai skamba, bet štai-kur tei
sybėm

Jeigu butų alaus įšdirby- 
stės kaip jos buvo seniau, 
jose dirbtų apie 3,500,000 
darbininkų, reiškia suimtų 
visą dabar esamą pervirši 
darbininkų.

Reikėtų darbininkų Į vi
sus darbus surištus su alaus 
gamyba: paties alaus gami
nimui reikmenų, alaus rau- 
ginimui, bonkų ir bačkų ga
minimui, išvežiojirriui ir tt.

Amerikos Prezidentai
Du Amerikos prezidentai 

buvo iš profesijos inžinie
riai — pirmutinis, Jurgis 
Washington, ir dabartinis, 
Herbert Hoover. Kiti visi 
buvo advokatai, kareiviai, 
ar politikieriai.

Ant kapo garsaus Angli
jos poeto Lordo Byrono šu
nies pastatytas puikus pa
minklas, bet pačiam Byro- 
nui jokio paminklo nėra pa
statyta.

KO LIŪDI, BERŽELI?
(Jovarais: 4. III. 1906) 

Ko liūdi, berželi, ko liūdi? 
Ko verki nuleidęs šakas? 
Kam 
Kam 

Ar 
Ar 
Ko 
Ar

Neverk, svyruonėli jaunutis, 
Jau greitai saulutė tekės, 
Bus linksma, gražu ir malonu, 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgęs.

Klausykis, gegutė kukuoja, 
Atskridus ir tau(užkukuos; 
Pakils toks mažytis vėjelis 
Ir tavo šakytes linguos!

Aš, beržas, vis verksiu, liūdesiu, 
Užtai kad aš verkti turiu....
Aš prastas, svyruoklis verkėjas 
Gamta pasidžiaugt negaliu....

Nors aušta aušra laukiamoji, 
Bet liūdno manęs neramins-; 
Diena nors ir butų gražiausia, 
Verkėjo šakų negaivins.... 

Likimas nuo miško atskyrė, 
Per tai turiu kėsti sunkiau; 
Čia vėjas džiovina dirvonus — 
Man šaknys vis džiūsta labiau....

Gegutė nenori man kukuoti, 
Nemėgsta svyruoklių šakų, 
Kad ir pasitaikys atskristi, 
Kukuos ant medelių kitų....

Čia vėjai po lauką tik laksto, 
Man drasko žalius lapelius.... 
Man liūdna kad miškas vilioja 
Gražiuosius visus paukštelius....

Ten gieda ir čiulba linksmiausia, 
O man tiktai krankia varnai, 
Ir šakos man lūžta nuo vėjų, 
Ir graužia lapus kirminai.... 

Gal verksiu, budėsiu vis vienas, 
Kol Hk plieno kirvis pakirs.... 
Kol gyvasties jausmą turėsiu, 
Kol kūnas nubalęs numirs....

Ilgu man pasaulyj gyventi.... 
O gal kad pakirstų greičiau, 
Nereiktų ilgėjimo kęsti, 
Numirus gal butų geriau....

Varžytines ir Plėšymas Lietuvos
UO Mindaugo, Vytenio, Gedimino, 
Algirdo-Keistučio laikų — per po- 
šimtų metų — Lietuva kilus, stip- 

rėjus, Į patį aukščiausį savo galybės čiu
kurą daėjo Vytauto Didžiojo dienose, nors 
per sunkias jo kovas. Nuo Mindaugo, vie
ną darbštų-gabų valdovą sekė kitas. Bet 
nuo Vytauto jau visai kitoks lėmimai Lie
tuvių tautai ir valstybei lemta, nes po jo 
mirties nebuvo nei vieno kurs butų žengęs 
jo pėdomis. Taigi su Vytautu prasidėjo 
pirmi Lietuvos žingsniai į grabą, nes nors 
Vytauto ainiai, Vosylius II ir Jonas III, 
buvo garsus žmonės, bet jie nešiojo Mas
kvos titulą, Rusų garbei, o ne Lietuvos.

Vytautui mirus, Lenkų ponija norėjo 
kad Jogaila butų didžiu Lietuvos kunigaik
ščiu ir tokiu budu sujungtų Lietuvą su 
Lenkija. Bet Lietuvos didžiūnai Jogailą 
atmetė, laikė jį jau ne savo žmogum, tuo 
labiau kad per jį Vytautas negalėjo apsi
vainikuoti karalium.

Lietuviai skubomis išsirinko didžiu 
kunigaikščiu antrą Algirdo sūnų, Švitri- 
gėlą, Jogailos brolį, kuris rodė neapikan- 
tos Lietuvos unijai su Lenkija. Jogaila ir 
Lenkai turėjo su tuo sutikti.

Vienok išrinkdami švitrigėlą Lietuviai 
skaudžiai apsiriko. Jisai buvo susibičiu- 
lavęs su Gudų bajorais ir pataikavo jiems. 
Tapęs Lietuvos valdovu, jisai, aplenkda
mas Lietuvių bajoriją, dalino vietas ir dva
rus ypačiai Gudams bajorams... Šitas pri
vertė Lietuvių bajoriją taikytis su Len
kais bajorais, kad su jų pagalpa pašalinus 

j Švitrigėlą.'
Lenkams jis taipgi nepatiko, nes pasi

kvietęs pagalbon kryžeivius pakėlė atvirą 
karą su Lenkija del Voluinės ir Podolės, 
ką Lenkai buvo sau pasiglemžę. Jogaila 
noriai teikė Lietuvos didikams pagalbą — 
pasiuntė Vytauto brolį Zigmantą kariau
ti su Švitrigėlą.

Netikėtai Zigmanto užpultas Ašmeno
je, Švitrigėlą vos spėjo pabėgti. Nubėgo 
į Gudiją, j Polocką. Tuomet Lietuvos mie
stai: Vilnius, Trakai, Kaunas, Gardinas ir 
kiti atidarė savo vartus Zigmantui, o Lie
tuvos didikai apšaukė jį Lietuvos didkuni- 
gaikščiu. Taigi Švitrigėlą valdė Lietuvą 
tik du metu, iki 1432 m.

Zigmantas I Keistutaitis
Zigmantas, Keistučio sūnūs, buvo did- 

kunigaikščiu per aštuonis metus, 1432— 
1.440. Jogaila taip pat pripažino Zigman
tą didžiu kunigaikščiu, bet pirm to jis tu
rėjo pasirašyti ant unijos su Lenkija. Ta
me rašte Zigmantas šakosi gavęs Lietuvą 
iš Lenkų karaliaus rankų, tiktai iki savo 
gyvos galvos. Po jo mirties Lietuva, iš
skyrus jo tėviškę Trakus ir kitas Keistu
čio žemes, kurios turi pereiti Zigmanto 
sunui Mykolui, vėl paliksianti Lenki} ka
raliaus savastimi.

Zigmantas turėjo užleisti Lenkijai da
lis Lietuvos žemių ir taipgi prižadėti kad 
be Lenkų leidimo nebandys apsivainikuo
ti Lietuvos karalium....

Kad atitraukus nuo Švitrigėlos Gudų 
bajoriją, Zigmantas Įrašė unijos akte jog 
bajorai stačiatikiai gauna lygias su kata
likais teises. Gudijos miestams skyrė Ry
gos teises — savivaldybę, kaip ir Lietuvos 
miestams.

Be to dar, visų bajorų valdiniai atleis
ti nuo duoklės: kiekvienas kuris turi že
mės, sodietis, privalėjo duoti didkunigaik- 
ščiui: rugių, kviečių, avižų, šieno, žąsų, 
vištų, kiaušinių, veršių, avių, kiaulių. Dar 
sodiečiai turėjo eiti talkon Į didkunigaikš- 
čio dvarus laike darbymetės. Nuo dauge
lio tų duokim ir darbų jie buvo paliuosuo- j 
ti. Pasiliko senoviškai tik priedermė sta
tyti naujaš ir taisyti senas tvirtoves, karo |

Didelį pamėgimą Lietu
vos Istorijai “Vytautas Di
dysis” parodo Amerikos 
Lietuviai savo gausiu užsi- 
prenumeravimu,.. Užsaky
mai plaukia, ir nežiūrint 

xacLiivq v oaVC o^x- bedarbės beveik visi moka
’ te tikru ir tiesioginiu Vytauto įpėdiniu, P° $1-50, kas reiškia jog 

turinčiu teisę perleisti sostą be Lenkų ži- pageidauja knygos stipriais 
nios savo įpėdiniams. Vienok Lenkai jau audimo viršeliais. Istorija 

’ buvo Įkibę-Lietuvai Į gerklę ir stipriai lai-j bus ilgiems^ laikams, todėl 
’ kė, „slopindami ją visomis galėmis.

Lenkų inerzintas, jis padarė slaptą su
tartį su Austrijos karalium drauge užpul
ti Lenkiją. Liko tik pritraukti prie to 

1 kryžeivius, bet šiems atsisakius visas su
manymas suiro.

Zigmanto valdymo laikotarpiu buvo 
susirėmimų su kardininkais. 1433 metais 
Vidžemio Vokiečiai užpuolė Žemaitiją ir 
3,000 suimtinių išsivarė nelaisvėn. Žemai
čiai kardininkams atsikeršijo nugrynyda- 
mi keletą valsčių Kurše.

Tą pat vasarą švitrigėlą su kardinin
kais ii1 Tvėrių kniaziaus kareiviais įsigrio
vė į Lietuvą ir nudegino Lydą. Neužtik^ 
Zigmanto, patraukė Vilniaus link, nude
gino Merkinę, paėmė Senuosius Trakus, 
ir per Varėną atėjo į Eišiškę. Paėmęs Krė
vos pilį, daug žmonių iškirto, kitus Į ne
laisvę išsivarė. Priešai su grobiu gryžo 
atgal. Švitrigėlą gryžo į Lukomlę, kur jo 
atgal. Švitrigėlą gryžo į Lukomlę. Pas jį 
atvyko Lenkų pasiuntiniai taikymuisi ir 
sudėjimui ginklų ant trijų mėnesių. Bet 
Zigmantas sulaužė sutartį ir pakėlė karą, 
bet nepaėmęs Mątislavą sugryžo namon.

1432 metais Galicijoje mirė Jogaila, 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

Švitrigėlą vis dar nerimo ir jieškojo 
savo, teisių prie Lietuvos didkunigaikščio ' 
sosto. Jis suvienijo savo spėkas su Toto
riais prieš Zigmantą. Prie jo prisidėjo 
keli Rusų kunigaikščiai ir Vidžemio kar
dininkai. Visa vadovybė buvo pavesta ; 
Švitrigėlos brolio sunui, Zigmantui Kari- 
butaičiui, pagarsėjusias Hussitų karuose 
Čekijoje, kuriam ciesorius (imperatorius) i___
Zigmantas dabar slaptai -siūlė Lietuvos $4, iš kurių $2 už “Dirvą’ 
karaliaus vainiką.

Lietuviai tvirtai laikėsi prie Zigman
to, liaudies draugo, kuris mokėjo suvaldy
ti ponų sauvalę, ir su džiaugsmu rinkosi g0, III., rašo: Siunčiu $4.50, 
ginti tėvynę. Prie Lietuvių prisidėjo ir iš kurių $1.50 už “Vytau- 
Lenkai, ir visa vadovybė buvo pavesta My? tas Didysis” ir $3 už “Dir- 

i?iqk ™ Vą” į Lietuvą Jonui Balkiui

KAS DAUGIAU?
Skubėkit visi prisidėti su 

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

kelius ir tiltus.
Nors Zigmantas aplinkybių verčiamas 

sutiko tokį Lietuvą nužeminantį aktą pa
sirašyti, bet ištikrųjų jis buvo labai nepa
tenkintas tokiu dalykų stoviu. Visgi jis 
buvo Keistučio sūnūs, Vytauto brolis, lai
kė Lietuvą savaranke šalimi, o save skai-

kolui, Zigmanto sunui. 1435 m. Rugsėjo 
1 dieną abi spėkos susidūrė arti Ukmer
gės ties upe Šventąją. Mykolas perėjo per 
upę ir užpuolikus nugalėjo. Abipusiai sa
ko tame mūšyje krito apie 50,000 žmonių! 
Priešų vadas, Zigmantas Kaributaitis, ta
po sužeistas ir pateko Į Lietuvių nelaisvę. 
Del Vokiečių šis mušis buvo antru Žalgi
riu, žuvo daug jų vadų, ir visa priešų man
ta teko Lietuviams.

Veikiai Zigmantui pasidavė Smolens
kas, gi Vitebskas ir Polockas išlaikė ap- j 
gulimą ir nepasidavė iki kitam metui, 
maičiai įsigrūdo į Kuršą, sudegino kardi
ninkų pilį Durbę ir kitus miestelius.

(Bus daugiau)

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

suose namuose. Kaina 75c.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuviškas 

Ž O D Y N AS
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- 

Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
tuo-

ba.
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit 
jau -- nekeskit be žodyno.

Drūtais apdarais $15.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

i gerai ir daro įsigydami 
. tvirtą knygą.

Knyga jau pradėta spaus- 
, dinti, jau gatava virš 100 

puslapių. Tas reiškia štai 
ką: kiek pradėta spausdin- 

, ti daugiau nebus daspaus- 
, din ta. O spausdinama ap

ribotas skaičius. Todėl ku
rie iškalno neužsisakys bus 
palikti užpakalyje, kaip at
sitiko kitais atvejais: pas
kiau ir šios knygos negalės 
gauti kaip negauna kitų.

štai nauji ušsirašę:
Antanas Basalikas iš Wa- 

I terbury, Conn., pralenkia 
visus. Jis štai ką rašo: Aš 
užsisakau tris knygas “Vy
tautas Didysis”, siunčiu vi
so $4.50. Viena knyga man, 
dvi kitos mano broliams j 
Lietuvą.

St. Seniškevičius, iš East 
White Plains, N. Y., rašo: 
Siunčiu $1.50 už knygą ‘Vy
tautas Didysis’. Malonėsit 
ir mano vardą į knygą Įdė
ti, o kai bus gatava prisius- 
'kit'man.’

Jurgis Račis iš Montreal, 
Kanada, rašo: Siunčiu $4, 
iš jų $2.50 už “Dirvą” ir 
$1.50 už knygą “Vytautas 
Didysis”.

Pius Adomaitis iš Balti
more, Md., rašo: Siunčiu

$1.50 už “Vytautas Didy
sis” ir 50c už Sapnininką.

St. Miniotas iš So. Chica-

£ DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM

I Dykai Išbandymas Metodo Kurį K oi* 
nas Gali Naudot be Laiko Nuo

stolio ir Nepatogumo.
Mes turim metodą kontroliuot Du

sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame Idimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti dūmai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitu 

! negerumų.
Šis pasiūlymas persvarbus pralei

sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

dykai Bandymo kuponas
FRONTIER ASTHMA CO.,

1987J Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:



DIEVA

NAUDINGŲ ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

IZAOKAS NEWTON
Izaokas Newton (Niuton) buvo pir

mutinis žmogus žmonijoje kuris atrado 
žvaigždžių paslaptj. Jis pirmutinis ati
dengė ir svermės paslaptj.

Kuomet šiaip žmonės galvojo apie ma
žus dalykus: nuomų, algų, pelnus ir tt., 
Izaokas Newton galvojo apie visatų. Jo 
didžiausia knyga, “The Principia”, yra 
bendrai pripažinta didžiausiu žmogaus 
proto gaminiu.

Didžiausi žmonės yra gimę tarytum 
netikėtinosi vietose, ir Newtonas nebuvo 
išimtimi. Jis gimė mažame kaimelyje, Lin
colnshire, Anglijoje, 1642 m. Jo tėvas pa
simirė Į kelis mėnesius po apsivedimo, to
dėl kūdikis Newtonas atėjęs pasaulin ne
rado savo tėvo. Jo motina pajamų turėjo 
nedaug, po $400 į metus.

Būdamas vaiku Izaokas buvo prastas 
mokinys. Jis nesidomėjo tuo kų mokyto
jas jam sakė. Visų savo dėmesį kreipė į 
mekaninius pabūklus. Jis išrado vėjinį 
malūnų, vandeninį laikrodį ir naujų ratų 
rūšį, kuriuos žmogus galėjo varyti sėdėda
mas juose.

Jis labai mėgo lėkdinti ore popierinius 
vanagus. Jis taipgi dirbo popieros žibyk- 
las ir jas prikabindavo vanagams prie 
uodegų. Paskui nakčia jis lėkdino tuos 
vanagus kad žmonės manytų jog pasirodė 
kometa ant dangaus.

Dar dvylikos metų būdamas jis dėmė
josi mekanika ir erdvėmis. Jis išrado 
saulės laikrodį. Jis studijavo žvaigždes. 
Dangaus mekanizmas tartum sužavėjo jį.

Kada jis buvo penkiolikos metų, buvo 
atiduotas į darbų ūkė je, bet kaipo pieme
nukas jis buvo be vertės. Jis būdavo pa
siims knygų ir atsisėdęs tvoros kertėj skai
to apie astronomijų, o avys išsisklaido ir 
galvijai sueina į javus., > t v

Laimei, jo motina įvertino jo gabu
mus. Ji atėmė jį nuo darbo ir pasiuntė 
atgal į mokyklų.

Būdamas aštuoniolikos metų įstojo į 
kolegija Cambridge mieste. Po devynių 
metų jis paliko matematikos profesorium 
toje kolegijoje. Jo visas gyvenimas pra
leistas sąryšyje su Cambridge.

Būdamas 24 metų jis pradėjo studi
juoti šviesos reiškinius. Jis atrado kad 
šviesa susideda iš kelių skirtingų rūšių 
spindulių. Palši spinduliai skiriasi nuo 
geltonų spindulių,, ir tt.

Toliau jis išrado atsispindimą žiūro
ną. Tai buvo pirmutinis savo rūšies. Jo 
pirmutinis žiūronas dabar yra Karališkos 
Draugijos knygyne su tokiu parašu: “Iš
rado Sir Isaac Newton ir padirbo jis pats 
savo rankom 1671 metais.”

Tuo laiku buvo labai maža tikrų žinių 
apie astronomijų. Visi, žiūronai buvo ma
ži žaislais. Tas kurį Newton išrado buvo 
šešių colių ilgio. Nei vienas Newtono lai
kų žmogus neturėjo supratimo apie 100 
tonų žiūronus, kuriuos mes dabar turime.

Galileo pasimirė metais pirmiau New
tono užgimimo. Keturiasdešimts dviem 
metais pirm Newtono užgimimo buvo su
degintas Romoje ant laužo Bruno už tvir
tinimą kad žemė keliauja aplink saulę.

Taigi Newtonas atsirado pirmose as
tronomijos dienose, kada net galvoti apie 
tokius dalykus buvo pavojinga.

Pirmą supratimų apie svermės trau
kimą jis gavo būdamas 24 metų. Jis sėdė
jo sau vienas motinos sodnelyje, mažame 
ūkininkų kaime, kuriame jis gimė. Nuo 
obelės nukrito obuolys po jo akių.

“Kas privertė jį kristi ant žemės? 
Kokis butų obuolio svoris ant žemės dvi
gubai didesnės už mūsiškę? Kas atsitik
tų su obuoliu jei jis butų pusiaukelėj tarp 
žemės ir saulės?”

Tokie huvo klausimai kurių jis pats 
savęs klausė.

Sitam išradimui jis panaudojo visą 
savo matematinio proto jiegų. Jis studi
javo šitą klausimų per 20 metų. Galiaus 
atrado , kad svermės jiega ir išcentrinė jie
ga atsveria viena kitų. Ant galo jis atra- j 
do erdvių santvarkos paslaptį.

1687 m., būdamas 45 metų amžiaus, 
Newtonas išleido savo didįjį veikalų, “The 
Principia” (Pradai). Šitas veikalas pa
skelbė visatos svermės pradų.

Šitas pradas yra tai kad kiekviena 
medegos dalelė visatoje yra pritraukiama 
kitos medegos dalelės jiega.

Newton atrado kad akmuo eina prie 
žemės ir žemė eina prie akmens. Saulė 
yra traukiama prie žemės ir žemė yra 
traukiama prie saulės. Kiekvienas ato
mas yra traukiamas prie kito atomo.

Jis atrado kad tas kų mes vadiname 
svoriu yra apgaulė. Paveizdan, žmogus 
sveriantis ant žemės 150 svarų, svertų du 
tonu jei jis butų ant saulės.

Savo išradimus ir atradimus Newton 
niekad nebandė laikyti paslaptimi. Jis no
riai pasakojo apie juos savo draugams. 
Ačiū tam, kelis kartus kiti žmonės savi- 
nosi jo išradimus.

Pav., Vokietis Leibnitz sakėsi išradęs 
integrališkų skirtumų apskaitliavimus. Ta
čiau buvo įrodyta kad Newton išrado in
tegrališkų skirtumų apskaitliavimus ma
žiausia dešimčia metų pirmą Leibnitzo.

Didžiausia kliūtis kokių Newton kuo
met turėjo buvo jam pabaigus rašyti kny
gą apie šviesos būdų. Jis dirbo ant to per 
20 metų. Jam išėjus iš kambario, jo šuo 
parvertė žvakę, nuo kurios užsidegė kny
ga ir sudegė.

Newtonas inėjęs ir pamatęs kas atsi
tiko, sušuko: “Ak, šuneli, šuneli, tu neži
nai kiek blogo man padarei!”

Savo vėlesniame amžiuje Newton in- 
ėjo j visuomeninį gyvenimų. Jis tapo Par
liament nariu. Tapo paskirtas Pinigyno 
viršininku. Karalienė Ona suteikė jam 
karžygystėš garbę. Galiaus jis tapo Ka
rališkos Draugijos Pirmininku.

1727 ra., būdamas 85 metų amžiaus, 
jis pasimirė. Jo kūnas tapo palaidotas 
Westminster vienuolyne, kur jis guli arti 
inėjimo į chorų, po kairei pusei.

Jis mirė garbingas ir turtingas. Jo 
asmeniniai turtai siekė apie $160,000. Ir 
jo garbė augo ir augo per šimtmečius.

Jis buvo kuklus, atviras ir draugiškas. 
Pas jį nebuvo tuštybės. Jis mėgo žmones 
taip kaip ir pradus.

Prieš mirtį jis pasakė šituos atminti
nus žodžius: “Aš nežinau kaip aš atrodau 
kitiems: bet sau pačiam aš rodos buvau 
tik vaikas bežaidžiųs pajūryje ir besidžiau
giąs retkarčiais atradęs švelnesnį akmenė
lį, ar gražesnį kiautelį, kuomet didis Tei
sybės vandenynas stovėjo prieš mane ne
paliestas”.

LIAUDIES DAINA 
Pas motinėlę aukšti kalneliai, 
Sveikino mane jauni berneliai — 
Oi liule, liule, oi liule, liule. 
Sveikino mane jauni berneliai. 
Ne tiek sveikino, kaip tik viliojo, 
Aukso žiedelį man dovžthojo — 
Oi liule, liule, oi liule, liule, 
Aukso žiedelį man dovanojo!

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

301
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 krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE’

LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

BIRUTĖ, Vytauto motina

VYTAUTAS DIDYSIS
JJER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-rašė-šaukė “Išleiskit populiarišką LIETU

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

■ . ■ ' ' '■ '' ’’"’ą - *” -
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 
Istorija, 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, "VYT AUTAS DIDYSIS”, 

leidžiama prenumeratos keliu, davimui progos kiekvienom knygų mylėtojui įsigyti ją 
nupiginta kaina, prisidedant prie išleidimo. Dabar gi bus dar garbingesnis Jūsų prisi
dėjimas., nes bendrai su “Dirva” išlėisit 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. Pabartume stengtis išsirašyti apdarytą knygą, už $1.50, 
nes tai bus knyga ant visados. Tačiau kad šiais bedarbės laikais sunku su pinigais, tai 
leisime knygų ir popieros viršeliais, už $1.00 (abi knygos).

Gali išsirašyti kas tik nori — nereikia būti “Dirvos” skaitytoju. Visų prenumera
torių vardai tilps knygoje. Prisiųskit pilnus savo vardus ir adresus.

Adresuoki! laiškus ir "DIRVA"
pinigus siųskit sekančiai I® i j ru.*boZv superior Ave. Cleveland, Omo



DIRVA

KĖDAINIAI Akrono Naujienos ROBERT J. BULKLEY
ANT UNITED STATES SENATORIAUS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Jonas Morkūnas.

Gražios apielinkės
Kėdainių miestas stovi 

gražioj, širdį viliojančioj 
Nevėžio pakrantėj.

Nevėžio pakrantės apau
gę žaliuojančiais krūmais ir 
baltų jievų kerais. Vasa
ros metu savo žavingu gro
žiu gamtą mylinčius mies
telėnus vilioja iš miesto dul
kių į gražiai žaliuojančias 
pakrantes ir kvapiai žydin
čią lanką. Gražios Nevė
žio pakrantės ir lygi, ža
liuojanti lanka iš abiejų pu
sių išvingiuota siaurais ta
keliais, kuriais miestelėnai 
ir šiaip laisvi nuo darbo 
žmonės kasdieną, lyg ger
vės eilėmis, traukia gerė- 
damiesi gražiomis apielin- 
kėmis ir jų vaizdingumu.

Atvažiavus į Kėdainių 
stotį (kuri randasi trečia
me kilometre nuo miesto), 
keleiviams pažvelgus į ža
liuojantį gražų parką, tuo
jau metasi į akis nepapras
tai aukštas, baltas mūrinis 
bokštas. Bokštas pastaty
tas Rusų armijos generolo 
Tottlebeno lėšomis, Rusų ir 
Turkų karo atminimui. To
kius bokštus Turkai stato 
prie savo’ maldnamių (me- 
četų).

1920-21r22 m. į šį bokštą 
galima buvo įlipti viduje 
esančiais laiptais. Kiekvie
nas atsilankiusis, pasiekęs 
bokšto viršūnę, ten viduje 
ant sienos pasirašydavo sa-. 
vo vardą, pavardę ir atsi
lankymo dieną. Tokiais pa
rašais numarginta visos 
sienos. Atsilankiusieji il
gesnį laiką praleisdavo jieš- 
kodami savo draugų ir pa
žystamų parašų.

Bokšto viršūnę aplinkui 
juosia balkonas, į kurį drą
sesni keleiviai išeidavo, ap
eidavo aplinkui, pasidairy
mui po tolimas apielinkes. 
Dabar į bokštą įlipti nelei
džiama, j viršų vedančios 
durys užrakytos, nes lipan
tiems ten pavojinga gyvy
bei. Šis bokštas delei senu
mo lengvai svyruoja nuo . 
smarkesnio vėjo. Nuo že- ' 
mės svyravimas nepastebi
ma, bet bokšto viršūnėje 
įsilipus gana šiurpiai kute
na širdies nervus. >

Važiuojant nuo stoties į 
miestą per Dotnuvėlės til
tą, dešinėje pusėje dunkso

didingi ir akį viliojanti tri
jų aukštų mūriniai rūmai. 
Šalia jų tuno melsvas eže
ras, Dotnuvėlės tvenkinys. 
Kairėj dunda mūrinis, van
dens varomas malūnas. Šie 
gražus didingi, rūmai suki- 
gražųs, didingi rūmai suki- 
vo 1863 m. sukilę prieš Ru
sų valdžią) Rusų valdžios 
buvo atimti iš grovų čeps- 
kių ir atiduoti jų armijos 
Turkų kare pasižymėjusiam 
generolui Tottlebenui. Už 
dvaro rūmų randasi didelis 
ir gražus parkas. Šis par
kas savo gražumu ir gam
tos vaizdingumu pralenkia 
ir visame pasaulyje žinomą 
gražią gėlių ir kalnų šalį 
Šveicariją. Išilgai parko 
sruvena gražiomis ir aukš
tomis pakrantėmis maža 
Dotnuvėlės upelė, kurios 
nepaprastai vingiuotos ir 
aukštos pakrantės žavingai 
puošia parką, sukurdamos 
gražiausius, širdį ir sielą 
viliojančius gamtos vaizdus, 
kurie kiekvienam pirmu 
kartu atsilankiusiam žmo
gui sukelia širdyje pasige
rėjimo jausmus.

Susitvėrus Lietuvos vals
tybei dvaras buvo valdžios 
nusavintas, žemė išparce
liuota savanoriams ir beže
miams. 1919 m. šiuose rū
muose buvo patalpinta I 
karo lauko ligoninė, vėliau 
II lauko ligoninė, ir čia ne
maža narsių Lietuvos sūnų 
nuo sunkių žaizdų atsisky
rė su šiuo gražiu pasauliu, 
gindami savo brangią tėvy
nę Lietuvą.

Karui pasibaigus ten bu
vo įkurta mokytojų semina
rija, bet del kenksmingo 
tėvynei partiviškumo buvo 
uždaryta ir 1928 metais įs
teigta aukštesnėj! Kultur- 
technikos (Žemės ūkio) mo
kykla.

Surprize party. Liepos 
26 d., varduvių dienoj Onos 
Kazlauskienės draugai su
rengė jai gražią surpraiz 
party ir padovanojo puikią 
elektrišką siuvamą mašiną 
$235 vertės. Kadangi ji yra 
siuvėja, ta dovana jai labai 
naudinga.

Prie surengimo darbavo
si vietiniai ir prisidėjo bu
ris Clevelandiečių ir Young- 
stownieciu.

Pokilis buvo linksmas, su 
muzika, šokiais ir užkan
džiais, ir traukėsi iki vėly
bai nakčiai. Ant rytojaus, 
sekmadienį • vėl susirinko 
svečiai pabaigtuvėms, gra
žiai šnekučiavosi visą die-i 
ną, ir apie 5 vai. vakaro 
pradėjo skirstytis.

Ona Kazlauskienė taria 
visiems širdingą ačiū.

Rengimo Komisija.

24 dieną, 445 East avė. Tai 
tinkama vieta, galima lai
kyt pikniką kad ir snigtų 
ar lytų. Visi kviečiami da
lyvauti, nariai ir šiaip vi
suomenė. Kom.

(Bus daugiau)

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

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

Bolševikų agentai bruz
da. Liepos 20 d. SLA. 354 
kuopos susirinkime atsira
do ir komunistų agentų — 
vienas storas, aukštas vy
ras atsistojęs kritikavo fi
nansų raštininką J. Ramoš
ką, rėkė kad reikia naujo 
raštininko, bet kas tai nie
kas nesigriebė kitą rašti
ninką rinkti. Pirmininkas 
šiaip taip apramino ir pra
nešė kad seimo delegatė J. 
Rumbutienė išduos raportą 
iš seimo. Ji viską raštu iš
davė, žinoma nepasigailė
dama bolševikams pipirų. 
Raportas, priimtas su. pa- 
gyrimu. Bet minimas žmo
gelis vėl atsistojo ir rėkia: 
Aš įnešu nesiųst mokesčių 
į centrą. Bet pirmininkas 
pastebi: Jei nori nesiūs, ta
vęs niekas neprašo.

Tada jis ėmė rėkt, nie
kint Gegužį ir kitus. Bet 
tuojau visi ėmė jam užrėk
ti kad tylėtų, čia rėksnių 
nereikalaujam, jeigu nori 
eik į SLA. 198-tą kuopą, ten 
galėsi rėkauti kiek nori.

Matydamas jog nėra pri
tarėjų nutilo.

Negražu kad S.L.A. na- 
prisiskaitę komunis t i š k ų 
šlamštų nori kitiems darbi
ninkams pastoti kelią pašal
pos ir pomirtinės gavime.. 
Jeigu jiems nepatinka Susi
vienijimas ko neina laukan, 
o trukdo kitiems dirbti?

Narys.

Nužudyta mergina, Ag
rippina Kazio wska. Perei
tą savaitę nuošalioj vietoje 
prie Wadsworth atrasta la
vonas nužudytos merginos. 
Kuomet surasta, policijai 
pasisekė patirti kad tai Ag
rippina Kozlowska, 19 m., 
■nuo 3005 Shafer avė., Ak
ron. Toliau tyrinėjimus ve
dant suimtas vienas Bar- 
bertono vaikinas, 26 m., ku- 
das paduodama Yankus, ir 
kitas senyvesnis, Evans.

Jos motina pasakojo po
licijai kad duktė turėjo 2 
metų dukterį, kuri rasta 
palikta Wadsworthe.

Pas tą mergną lankėsi 
keli vyrai, bet vienas, sako 
motina, sykį atsilankęs no
rėjo peiliu nudurti kada su
sivaidijo.

Pamaldos už Kun. Cybe- 
lį. Už nuskendusį Palan
goj a. a. Kun: M. Cybelį 
buvusioj vietos Lietuvių 
bažnyčioj atsibuvo pamal
dos. Mat Kun. Cybelis ke
li metai atgal čia klebona
vo.

Pamaldose dalyvavo ir 
keliolika Lietuvių. Laike 
pamaldų skambino S. Ro- 
davičiaus tai bažnyčiai pa
dovanoti varpai — tie pa
tys varpai kuriuos vieną 
sykį a. a. Cybelis buvo už
simanęs būtinai išimti ir 
parduoti, nesą, sakė, gali iš 
bokšto iškristi. Jie ir po 
šiai dienai neiškrito. Butų 
nebuvę nei varpų nei pini
gų už juos. Nebūtų buvę 
kuo nei paskambint laike 
jo uždusimų. Krovė, krovė 
velionis turtus, o dabar jais 
pasinaudos svetimi. Daug 
delei to Lietuvių nukentėjo.

Tarnas Bernotavičius per 
atostogas lankėsi Detroite 
pas savo draugus Širvius 
ir paragino juos užsirašyti 
“Dirvą”. Bernotavičius yra 
didelis “Dirvos” rėmėjas.

B. Šuminskas lankėsi Bo
stone pas savo gimines, na
mon gryžo patenkintas.

Keliautojas.

Piknikas. SLA. 344 kp. 
rengia pikniką Rugpjūčio

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

Robert j. b^lkley

Smith savo kondidatavime ant 
Suv. Valstijų prezidento 1928 
metais.

Buckley sutinka su visais ki
tais kurie patyrė jog nėra gali
ma įvykint prohibicija pagal 
dabartinio programo, ir jaučia 
kad 18-tas priedas ir Volstead 
aktas turi būti panaikinti ir 
alkoholinių gėrimų klausimas 
tegali būti apspręsta pačių val
stijų kožna sau, kaip kuri nori, 
kaip buvo pirmiau.

Tokio nusistatymo laikyda
masis Bulkley gavo pritarimo 
visoje Ohio valstijoje ir išrodo 
kad jis bus nominuotas.

Jis yra pasižymėjęs viešame 
gyvenime. Jis 'buvo nariu 6|- 
ro ir 63-čio' Kongreso ir daug 
pasidarbavo šalies gerovei.

Taigi kurie rems Bulkley tu
ri progos balsuoti už žmogų ku
ris apsipažinęs su Suv. Valstijų

sostine ir jos darbais. Jis vi
są savo gyvenimą buvo Demo
kratas, buvo ištikimas savo 
partijai ir tik per jį Clevelande 
paduota dauguma balsų už Al
fred E. Smith ant prezidento 
1928 metais.

Balsavimas jau šį antradie
nį, Rugp. 12 d. Eikit į savo ar
timą balsavimo budelę ir pa
prašę Democratic Ticket pasi- 
jieškokit vardo Robert J. Bul
kley, ir balsuokit už jį ant Su
vienytų Valstijų Senatoriaus, 
šlapio kandidato.

AKRON, OHIO
Lietuvis Kalvis

Automobilių garažius.
Atlieku visokius darbus su
virinimo, taisau visokius 
rūšies įrankius, darbą 

atlieku geriausia.
MIKE JOCIS 

154 Wooster av. Akron, O.

Agitacijoms už nominacijas 
baigiantis, Robert J. Bulkley, 
kandidatas iš Demokratų no
minacijoms ant Suvienytu Val
stijų Senatoriaus pasirodo ga
vęs didelę paspirtį tarp valsti
jos balsuotojų.

Bulkley, kuris vėlai įstojo į 
lenktynes už nominavimą, su
sidarė sau daugpbę rėmėję dė
lei savo atviro diskusavimo pro
hibicijos klausimo, kame jisai 
agitavo už panaikinimą Aštuo-' 
niolikto Priedo ir Volstead Ak
to.

Bulkley ne tiktai ragina tą 
aktą panaikinti, bet prižada 
dirbti ir balsuoti už panaikini- Į 
mą jeigu bus nominuotas ir iš-1 
rinktas. Jisai atsisako eiti į 
kompromisus šiame reikale. Ki
ti kandidatai vengia to klausi
mo ir prisibijo pasireikšti savo | 
atvirą nuomonę ar jie remia ar 
yra priešingi dabartinei tvar
kai.

Taip tai per Bulkley, Ohio 
valstijos balsuotojai turi progą 
balsuoti už žlmogų kuris turi 
tokį tolimą permatymą kaip j 
Dwight W. Morrow iš New Jer
sey ir kaip permatė Alfred E.1
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D. L. K. Vytauto Jubilejines

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK

TRAUKINIAIS

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

Balsuokit Ateinantį Antradienį Už

ROBERT J. BULKLEY
Ant

UNITED STATES SENATOR
ROBERT J. BULKLEY, buvęs kongressmanas iš Cleveland©, 

užsitarnauja jūsų paramos nominacijų balsavimuose ateinantį an
tradienį. Jis yra kandidatas ant Demokratų tikieto nominavimui 
ant Suvienytų Valstijų Senatoriaus.

BULKLEY yra vienatinis kandidatas ant Suv. Valstijų Senato
riaus kuris yra ŠLAPIAS. Parodymui savo nepasitenkinimo da
bartiniu dalykų stoviu ir pasiuntimui į Senatą žmogaus kuris pri
taria panaikinimui aštuoniolikto priedo ir Volstead Akto, balsuo
kit už BULKLEY.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PBEKRAUSTYTOJAI 

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

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus 

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

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

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

sos ligos yra išgydomos.
Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot

❖ būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
T Dr: Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 
? silpnintus kūno organus.
T Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
1 DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
t 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
j Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
X Nedėldienials nuo 10 iki 1. _

piniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinj

t PASITARTI

Specialistas 
i medikaliu

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi-
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler Į
ATWATER

6407

liūs, 
kius

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.

SUPERIOR AV. prie E. 65 St.
ENdicott 4638

BULKLEY pareiškė kad jis darbuosit ir balsuos už tų dalykų pa
naikinimą. K andidatai kurie stovi prieš jį yra pasireiškę arba kai
po SAUSI ir už palaikymą dabartinio nepakenčiamo prohibicijos 
vykdymo programo arba visiškai išsisukinėja nuo pareiškimo apie 
tai. Tiktai BULKLEY yra kandidatas kuris vienatinis stoja kaipo 
ŠLAPIAS ir reikalauja panaikinimo prohibicijos įstatymo.

Balsuokit už BULKLEY Antradieni.

Balsavimui už jį suraski! vardą ROBERT J. BULKLEY ant 
Democratic tipieto ir padėkit kryžiuką prie šakyje jo kaip parody
ta apačioje.

X ROBERT J. BULKLEY
BULKLEY FOR U. S. SENATOR COMMITTEE MONICA DURKIN, SEC'Y
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W IŠ LIETUVOS ®
Džiova Lietuvoje Į “ROJUS” ARTĖJA PRIE 

T, .' , , , r J LIEPTO GALO
Kovai su tuberkuliozu d-

DIDELĖ STATYBA 
LIETUVOJE

16,835 trobesiai ir 3,858 til
tai už 65 mil. litų per 1929

■ metus
Vidaus reikalų ministeri

jos statybos inspekcija ne
seniai suvedė 1929 m. pri
vates statybos darbų statis
tiką, kurios daviniais tais 
metais visoje Lietuvoje pa
statyta 16,835 trobesiai ir 
3,858 nauji tiltai. Į šiuos 
skaičius neįeina Klaipėdos 
krašto statybos statistika.

Daugiausia trobesių pa
statyta kaimuose, apie b1/-; 
karto daugiau negu mies
tuose ir miesteliuose. Kai
muose pastatyta 14,063 tro
besiai, 5,116 gyvenamų ir 
8,947 negyvenami: mies
tuose ir miesteliuose pasta
tyta 2,563 .trobesiai, 1466 
gyvenami ir 1,097 negyve
nami. Be to dar pastatyta 
Lietuvoje 17 tikybinių tro
besių, 32 viešieji ir 160 pra
monės įmonių.

KODĖL MES BIEDNI
Lietuvos Lietuviai skun

džiasi kad valdžia netikus, 
ir net kaltina visą kraštą 
kad Lietuvoje esą sunkiau 
gyventi negu kitose šalyse.

Toks musų žmonelių su
pratimas pagamina naują 
priežodį, “Kvailam ir pū
kuose kieta gulėti”. Jeigu 
atvirom akim pažvelgti į 
musų gyvenimą, aiškiai pa
matysim kad musų žmonių 
skurdas paeina iš tamsumo 
ir apsileidimo. Mes per
daug įpratę svetimų šalių 
daiktus gerbti, o savus nie
kinti. Nors jie butų blo
giausios rūšies, vistiek at
sineša su pasigerėjimu ir 
sako: “Čia Amerikoniškas, 
Angliškas!”

Mes importuojame ir už
sienio tokius daiktus ku
riuos musų net vaikai su- 
-geba padaryti. Tik ant tų 
menkniekių iš užsienio im
portuojamų išmetama virš 
"20,000,000 litų kas. metai.

ja per - sveikatos depart-1 Nors komunistai savo ro- 
mentą įteikė vidaus reika- [ jų sergsti iš visų pusių, kad 
lų ministeriui memorandu- kas dedasi jame neišeitų-į 
mą dėl kovos su tuberkulio- pasaulį, ir nors laiškus cen
zu Lietuvoj.

Oficialiais daviniais Lie
tuvoj kasmet miršta 3,500 
džiovininkų, tačiaus kovai 
su tuberkul. d-jos žiniomis, 
mirštančių nuo šios ligos 
per metus esą apie 5,000. 
Be to, ligonių invalidų, ne- 

I žiojančių ir platinančių tu- 
berkuliozo baciles esą 7—8 
kartus daugiau, nei mirš- 

Įtančių,— vadinas, apie 40,- 
1000 invalidų, kurie jau jo- 
'kios naudos nei visuomenei, 
nei valstybei nebeduoda.

“L.A.”

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

. Paskui vėl, ūkininkai žie
mos laiku galėtų prasima-

Savivaldybės pastatė 3,- nyti iš ko galėtų sau centų 
858 tiltus, 1126 medinius ir [pasidaryt. Bet ne. Musų 
2,732 betoninius, ir išremon- Į visas darbas žiemos metu 
tavo 3,252 tiltus. Ši statisti-, tai kortomis pralošti ir ko
ka gana džiuginanti: ji ro-ikį pantį nusukti.
do, kad tiltus stengiamasi i Mes ir vaisius importuo- 
statyti patvaresnius beto-| jame, o musų vaisiai supus-

'J Tel-CHerry 2370 į
P. J. KERŠIS

J baigęs Teisių Mokyklą Cumber- T 
į* land Universitete, darbuojas su 3. 
I * Teisių Ofisu advokato y
'I Anderson & Marriott į- 
Į 308 Engineers Bldg. t 
.Į. kur su visais teisių reikalais 4 
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir į 
.*. Rusai draugai kreipdamiesi tu- į 
•j* rėš teisingą patarnavimą. y

■ *ę***,*^**i**I********J-*4*>i**J**‘***,***Jr *J*,J**^**5**I**?*****I*<***^*<J**5<

zūruoja, bet žūstančių žmo
nių balsai nelieka kurti ir 
pasiekia pasaulio .ausis.

Per laišką gauta žinia 
kad sušaudytas Maskvos 
telegrafistas Muruška. Da
lykas toks. Muruška labai 
buvo rimtas ir doras žmo
gus ir su nieko nesusidėda- 
vo. Namie būdavo užsida
ręs sau vienas ir skaityda
vo tik knygas. Už plonos 
sienos gyveno du .komunis
tai, kurie girtuokliaudavo 
ir atsiyedę paleistuves iš-, 
tvirkaudavo. Kasdien tie 
girtuokliai keldavo mušty
nes ir skandalą, kad Muruš- 
kai suiro net nervai.

Vieną sykį jis sirgo ir
•

Geriausia Lietuve 
Siuvėja

MOTERIŠKŲ DRESIŲ
Siuva visokias moteriškas suknias 

ir už labai prieinamą kainą. Kurios 
norit greito ir gero darbo kreipki
tės šiuo antrašu: ... (34)

Mrs. Mary Lasky 
1098 NORWOOD RD. 

Cleveland

paprašė tų komunistų kad 
jie nekeltų tokių baisių er- 
myderių. Komunistai už
pyko ir įskundė buk Muruš-
ka kalba-prieš, komunizmą..

vę ir jų žodžio valdžia pa
klauso. Todėl tenai viskas 
eina silpnyn. Visas gyve
nimas rodo greitą katas

trofą.
Iš to džiaugiasi nukan

kinta Rusų liaudis.
P. Kriukelis.

Už tai jis liko sušaudytas.
Ten visokie niekšai ir že

miausi nedorėliai turi lais-

ELEKTRIŠKA PAGALBA
NAMUOSE

Pati elektros šviesa liko neapeina
ma reikmenis namuose. Anksti ar 
vėlai, patamsėję kada reikia ką su
rasti tik atsukai šviesą ir matai.

Kūdikių pienas niekados nesugen- 
da daugiau delei to kad yra elekariš- 
ki refrigerator! a i ir juose visados 
temperatūra vienoda.

Daug smagiau yra apvalyti kam-
barius su elektrišku valytojų ir nė
ra tokio ilgo, sunkaus darbo.

Vaikus visados gali palaikyti šva
riai kadangi elektriška skalbimo ma
žina darbą atlieka pati be jokio ran
kų prikišimo, o pati gali tuo tarpu 
atlikti kitus darbus, kurių yra daug.

Paskui vėl naudojant elektrišką j 
prosytoją, išprosini visus skalbinius 
be nuovargio ir daug greitesniu lai
ku.

V. D. Štaupas, Jeweler
Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius.

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per d’augelj 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kui 

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

FLorida 6791-R

FRANK KLIMA 
Siuvėjas-Tailor 

VĄLOM, PROSU AM, TAISOM 
IR PERDIRBAM RUBUS 

6506 Wade Park Ave. 
Cleveland Ohio

200
darė maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis. Greitai praša-

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

HAARLEM OIL

P S bandyk šiandie® Tri
HVkH Kr8* H K J ju dydžiu vaistinė- 

’^se’35c, 75c ir $1.50

-NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokit* 
"Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

ADOLPH C? JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

I

ninius, nes jie daug ilgiau 
laiko, negu mediniai. Beto-i 
ninių tiltij pastatyta du i 
kartu su viršum daugiau, 
kaip medinių.

Visa-1929 mėtų stteyteft 
vertė įkainuojama 65,042,-1 
850 litų. Kauno mieste iš-; 
leista statybai 15,000,000 lt. 
Mariampolės apskr. 5,410,- j 
000 lt., Šiaulių apskr. 5,044,- 
000 lt., Kauno apsk. 4,218,- 
570 lt., Alytaus 3,995,000 lt., 
Tauragės 3,034,000 lt., Kre
tingos 2,350,000 lt., Vilka
viškio 2,985,000 lt., Panevė
žio 2,288,000 lt. Kitose ap
skrityse išleista statybai po 
mažiau.

“L.A.”

Nustatė rubežių. Latvi
jos ministerių kabinetas pa
galiau patvirtino Lietuvos- 
Latvijos sutartį nustatali- 
čią Lietuvos-Latvijos rube
žių. Dabar tas klausimas 
užbaigtas ir sienos pasiliks 
taip ant visados, 
iinfčiS w 

when soothing Šerno 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 fa.de when safe, 
antiseptic Zemo is applied. It in
stantly eases razor-smart. Always 
have Zemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

ta ant medžių ir žemėje.
Jeigu Lietuviai butų su

sipratę, imtųsi apšvietos ir 
jięškotų gerovės, be abejo
nės nereikėtų bėgti į Bra
ziliją pyragų jieškoti, dar
bo butų užtektinai savam 
krašte ir butų pelno. Mu
sų kraštas yra turtingas 
gamtiškai.

P. Kriukelis.

į “DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

NO EXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD”

There’s no need for an aching head to spoil 
your day. At the first warning throb take Dil
lard's Aspergum. Cheu> 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 jhe new and 
easier way to take aspirin.

Dillard's Aspergum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. You can 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 are effective quickly, 
continuously.

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

BEFORE
ANY DATE

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 j kalną Į Green rd. 
ir važiuikito iki pamatysit 
“V. .and B.. Farm—-Private

Drive
Vic Anderson, Savin.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St.
__ — I J .J".-  --------- —-------

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. HEnd. 3576

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

Mrs. Winslow’s
Syuot

SAME P||C|
FOROVER 7

40 YEARS
25 ounces for 25 cents 

pure, 

f/^BAKING 
IVNWMR 

efficient

ITS DOUBLE ACTING

PARSIDUODA
PARSIDUODA

Cash mėso asrdotpuuyė, ant 8309 
Denison Ave.

Taipgi pelninga saldainių ir ci
garų parduotuvė. Parsiduoda pigiai. 
9227 Lorain avenue.

Del smulkmenų kreipkitės pas— 
Zimerman, 2287 Profešsor avė .

2 ŠEIMYNŲ namas, po 8 kamb. 
viršuj ir apačioj, ant Edna avė, ar
ti E. 62 st. Vienas morgečius. Kai
na $4,900. Mažas imokejimas.

2 ŠEIMYNŲ namas. Collinwoode, 
arti naujai ruošiamos ’Lietuvių baž
nyčios, kaina $4 900. -.4. kamb. vir
šuje ir apačioje, ir pradžius, visi 

“įtaisymai? apmokėti. Mofg'ečiuš' $3000. 
Mažas imokejimas.

5 KAMBARIŲ Bungalow, didelis 
lotas, ant Neff Rd., arti Lakeshore 
Blvd. Visai pigiai. Mažas įmokėji- 
mas. Dvieju karu garadžius.

B. J. HRIBAR
954 E. 144 St. Glen. 2500

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.,

© ROSEDALE ©I 
Dry Diming Go.l 

HEnd. 7906 Ž 
C. F. PETRAITIS, Prop. J 

| 6702 Superior Ave., |

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 2 šeimynų biznio ir 

gyvenamas namas, 13 kambarių, sto
ras su prekėmis, visokie įtaisymai, 
1 garadžius. Lietuvių kolonijoj. Sa
vininkas nori važiuot į Lietuvą arba 
mainys ant farmos. . f Pasiskubinkit. 
Naujai numaliavota. (33)

6515 WADE PARK AVE.

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

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

už mažiausia pinigų”

w y
K.E.Y0CHUS

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt. $1.00
Kelnės išvalyt ir išprosyt___ 50c
Siutas išprosyt -------   45c
Kelnės išprosyt _   20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

A. S. BARTKUS
Vienintelis

Fotografas
Clevelande Lietuvis Artistas

kainas' .ant 
fijų.

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

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

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

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

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
PortStanley6:00a.m. Returning,leaves there 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
įune 20th to September 6th.

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

Write for free folder and Auto Map. Ask 
fl for details on C&B Line Triangle, Circle 
W and All Expense Tours, also 1950 Cruise 

de Luxe to Chicago. ’
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

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

Geriausia dovana j ūsų 
draugui ar draugei bus 
Jūsų Fotografija, šiuo lai
ku mes turim speciales 

visų fotogra- 
Rėmai ■ puse kainps.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos (angai?’'

Telefonas Randolph 35S5

SAVE A DAY j .THĖ^

PASIRINKITE TARP

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

LISTERINE
ersds hsa8it@sss

Kills 200,000,000 germs

delight in
Cheese flavor

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

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, slices, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half poupd package today.

KRAFT

famous the world over

® Pinaud’s

\/elveeta i £
y The Delicio^New Cheese Food 1 * —1

Shampoo
Leaves your 
hair lustrous, 
healthy, and 
not too dry!

At your dealer s—or send 50C 
x"' for full-size bottle to Pinaud, 
*Dept. M, 2 20E. 21 St., New York. 
[We will send sample bottle free]

PROsuiMo ištisa ©iena, arba 
TURĖJIMO PUSĘ DIENOS LIUOSOS

NAUDOK1T PROS1JAMA MiŠINĄ!

A ' ./jCjL TLIKIMUI savaitinioprosijimo vidutiniškos šei
mynos užima visą dieną, kur prošijimas atliekama se
novišku budu. Tiek pat prosįjimo galima atlikti tar
pe pusryčių ir pietų, ir galimą atlikti daug geriau, • 
naudojant Elektrišką Prosytoją (Electric I r on e r). 
Moteris operuodama Elektriškų Prosytoją sėdi" sau 
patogiai, ir^ lengvai tik vadovauja arba leidžia skal
binius per mašiną. Kuomet prosijimąs užbaigta/jinai 
jaučiasi smagi ir tinkama praleisti pusę dienos savo 
pasilinksminimui. Pasimokykit kaip operuoti Elek
trišką Prosytoją musų Prosijimo Mokykloje Dykai.

Electrical Lea^oe
141L Floor » Hotel Statler » PRospecl 3466

Apex’ Easy,“ Graybar, Horton, Ironrite, 1900 Simplex,' Tht;r

fa.de


DIRVA
__________ -__ į

Kas Girdėt CBevelande-Aplelinkese i
- ____________ ___________________________________________________ _ t

SPORTAS
j “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais !

,T - - T -r - -r , r . - ,T r T r - T w T - T «■ T T M___ < - t .. i m > r J J-------------- —---------------

Skaitykit čia telpantį pa-i 
skelbimą apie Pikniką.

Clevelande šiose dienose lan
kosi Lithuanian Importing Co. 
iš Bostono atstovas, Leonas 
ščensnolevičius, kuris atvyko1 
supažindinti Lietuvius biznie
rius su Lietuvos prekėmis —I 
Lietuviškomis saldainėtnis ir 
kit. Musų biznieriai tų prekių 
užsisako ir tuoj galėsit gaut jų 
pirkti. Klauskit ką jie turi iŠ 
Lietuvos produktų.

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

Automobilių nelaimėse Cleve
land© srityje nuo pradžios me-1 
tų jau užmušta 141 ypata.

Pereitą sekmadienį Ohio vai- . 
stijoje automobilių nelaimėse 
užsimušė ar užmušta 12 ypatų.

Lietuvių Kultūros Darželio 
susirinkimas įvyksta šio penk
tadienio vakare, nuo 8 vai. Lie
tuvių salėje. Draugijų atsto
vai prašomi dalyvauti. Yra 
svarbiu pranešimų kaslink to
lesnio darbo.

Albina Paulienė lankėsi 
savo gimines Rhinelander, 

| Paviešėjus keliolika dienų 
žo laimingai.

pas 
Wis. 
gry-

Lankėsi Clevelande ir "Dir
vos” redakcijoje -buvgsy seniai' 
Clevelandietis veikėjas, M. J. 
Šimonis. Jis dabar gyvena De
troite ir užsiima nejudinamos 
nuosavybės prekyba.

Delei pagados ir karščio iki 
dabar Ohio valstijoje padaryta 
nuostolių už milijonus dolarių, 
ir jeigu 
daugiau

nepradės lyti , dar bus 
nuostolių.

362-ra kuopa rengia 
sekmadienį, Rugp. 17

S.L.A.
pikniką
d., V. ir B. farmoj, prie’ Green 
road, Ta vieta yra smagi ir 
patogi. Nuvažiavimaš greitas 
ir lengvas.

GRIEŽTAS REIKALAVIMAS
Šiuomi griežtai reikalauju tų 

žmonių kurie vaikščiojat po na
mus ir renkat parašus kaslink 
palikimo šv. Jurgio parapijoje 
vargoninko Jono Cižausko, kad 
neminėtumet mano vardo. Štai 
kaip tas darbas varoma: Rug
pjūčio 1 d. atėjo Tarnas Šulcas 
pas Uršulę Zlatkauskienę, 7709 
Aberdeen avė. Ten rado Banį 
Žalą ir Kazį Petkevičių. Tarnas 
Šulcas jiems aiškino buk tai 
Florijonas Saukevičius davęs 
jam peticiją ir siuntęs eiti per 
žmones rinkti parašus, todėl jis 
atėjęs pas juos kad pasirašytų. 
Tie permatę kas čia yra kas 
negero davė žinią man. Patyrę 
kiti apie mano vardu renkamus 
parašus kiti net atvažiavo pas 
mane reikalaudami pasiaiškini
mo. Aš patelefonavau klebo-

Gerb. Spragilas apsimelavo! Įnui Kun. Vilkutaičiu ir paskui 
Pereitame numeryje rašydamas, sy Pora liudininkų ypatiškai ap- 
apie atsitikimą Clevelande tarp, slankiau pas jį prašydamas tų- 
katalikų pasakė vienoje vietoje ^i dalyką sulaikyti ir nedėlioj, 
kad “Kunigėlis 'šteigmanas ėda-1 Kugp. 3 d. bažnyčioj žmonėms 
,. 'paaiškinti kąs dedasi jo pąra-

įpijoj, kad aš su tomis petičijo- 
imis neturiu nieko bendro. Ten 
ipat mačiausi su Kun. šteigmą- 
nu ir jam pąreiškiau jog nieko 
bendro 
neturiu, 
toju.

PADĖKA
Šiuomi noriu išreikšti padėką sa-1 

vo .prieteliams ir rėmėjams už su- ‘ 
teiktą man gausią auką mano ligo- • 
je, «po atvaižavimo į šią šalį. Prie[ 
prisidėjo su parama: I

Sumanytojai: Po $5: J. Mockevi-1 mingaS. AČIUS pasižada Ko- 
čius, A. Palaibis, A. Lapinskas. • - • - ’ — *

Aukautojai: Po $5: J. Lapeikis. 
M. ‘ Misius, M. Jasiunas,. J. Žilinge- 
vičftis, P. Deskevičius, J. Stagniu- 
nas, J. Dailida, S. Janušaitis, K. 
Šležas, F. Baranauskas, A, Mockai- 
tis, J. Jurkšaitis, G. Dominaitis, M. 
Bagdonas, A. Degsnys J. Zinkevi
čius, J. Bekenis, J. Vildas, C. Masi- 
liorfis, Mrs. Dagilienė, D. Grigalius.

Po $3: P. Daubaras. J. Misevičius, 
J. Norvilas, F. Pečaitis, M. Malinau
skas, J. Utenas, A, Budas, Oetrik, 
A. Samuolis, A. Gailiunas.

Ęo $2: V. Velioniškis, T. Križi- 
nauskas, S. Butvilas, J.. Bernotas* 
M. .^Lapenas, A. Jakubinskas J. Ba-| 
gūžį s, J. Vaičiūnas, J. Kavaliauskas, y , - - -------- -------- —

Po $1: A. Litvinas, P. Masijaus-; dėlioj, Rugp.-AllgUSt 10 d. 
kasi A. Lukoševičius, M. Šalčius, P. p-įt, -i į ■ v ..
Ukįalis, P. Vasiliauskas, ,V. Petrau- x IKniKaS DUS UlCieilS ir 
gkas, D. Rakauskas, Miss Lauiskis,. linksmas. GrOS LuiZOS 01’- 
Miss Bagužauskas Miss Juraškas, I kestrag LietUviŠkuS 11’ Ame-

Su pagarba Adele Ziuraite, i •
1045 East 169 Street, l’lkomskus SoklUS. 1

KOMARAS NUGALĖJO i
WLADEK ZBYSZKO I

Komaras sugryžo iš Toron- 
KOMARAS-AČIUS — LA-jto> Kanados,, kur turėjo dideles 

I imtynes. su Lenku, Wladeku I 
I Zbyszko. Jiedu ėmėsi paskuti
nėj poroj.

Komaras laimėjo pirmą išėji- 
'mą į 29 minutas, pritrenkdamas' 

I ir prispausdamas Lenką. An-1 
j trame išėjime Lenkas prigrie- 
I bė Komarą į 8 minutas. 
I užtai 
I jam

DYGA-JOHNSON 
NEDĖLIOJ

Užbaigimas šios vasaros
l imtynių sezono bus trukš-

į.marui parodyti kad Chica-j
1 ga turi dar daugiau smar
kių imtikų ir kad Komaras 
ne visus gali sumalti.

Komaras- iš savo pusės jį,ona 
irgi krutinę pučia.

Ladyga turės atkaklią 
kovą su svetimtaučiu John- 
sonu. Bus. ko matyt.

Dalyvaukit visi “Dirvos” 
paskutiniame šios vasaros 

(piknike Neuros darže Ne-

Bet 
trečiu išėjimu Komaras 

atsimokėjo paguldydamas 
i 6 min. ir 41 sekundą.

Ką sako Tunney apie 
žemus smūgius

| Buvęs čampionas Tun- 
]ney, už kurio vainiką mu
gėsi Šarkis su Smėlingu 12 
d. Birželio, štai ką sako: 

Į Kumštininko šauksmas, 
j “foul” yra tai išsigelbėji
mas nuo pralaimėjimo ir 
priežastis pabėgti kada jau 
neįstengia laikytis.

| Foul yra šių dienų kum-' 
Ištininkų priekabė. Kuomet 
I aš kumščiavausi, jeigu ku
ris norėjo užbaigti kovą, jis 
gavęs vieną gerai į smakrą 
nesikeldavo ir sakydavo' 
jog tapo išmuštas. Dabar, 

Į jis arba pats sako kad jį 
kas užgavo peržemai arba 

Aš .’manau 
Ikad netoli tas laikas kuo? 

o &Rugp I met ^ou^s bus panaikinti.
I Kumštininkai turės išvys-.

VINČA IR ŠARKIS
Sugryžęs iš Chicagos, Vinča 

treiniruojasi Bostone^ Su juo 
daug sykių buna Šarkis, kuris 1 kitą užgauna, 
jį pamokina.

Vinča turi kumštynes šį sek
madienį Pittsburge, 
31 d. Chicagoj.

Vinča kviečiamas^ kumščiuo-1 tyt apsaugą visoms savo 
tis į Waterbury, Conn. | kuno dalims.

Vienas sporto rašytojas 
sako kad Smėlingas yra vie
natinis kumštininkas kuris 
laimėjo čampionatą gulėda
mas aukštieninkas. Jis sa
ko: Kaip kurie tikėjo kad 
Šmelingas nuvargins Šarkį 
ir tada paskutiniame roun- 
de laimės. Bet faktas lie
ka faktu kad Šmelingas bu
vo jau nuvargęs, o Šarkis 
visai ne. Ateis laikas, sai 
ko tas sporto rašytojas; 
kad Šmelingas turės stoti 
kovon už čampionatą, o jq 
priešininkas be abejo bus 
vėl tas smarkiai smogiantis 
Lietuvis.

Gansonas į Lietuvą !
Jack Gansonas, , kuris dabar 

imasi Conn, ir Mass, valstijojl 
rašo jog žada kitą vasarą tikraį 
važiuoti Lietuvon, šymet neį 
suspėjo išsiruošti. Jeigu vaf 
žiuos tai vadovaus “Dirvos’’ 
ekskursiją.

ši su Vilkutaičiu už vietas”, ki
toj vietoj pasakė kad ■ “varga- 
mistra nekaltai {veltas” — ir 
tose abiejose vietose 'pasakyta 
kaip tik priešingai. Kun. šteig- 
manas nejieško Kun. Vilkutai- 
čio vietos ir gali jį vyskupas ka
da nori' iš' šios ‘parapijos iškelt. 
O vargamigtra tikrai leido pa
skalos ant kunigo ir yra kaltas.

. Spragilo Kotas.

su tų parašų rinkimu 
ką ir čia viešai pakąr-

F. Saukevičius.

Vieša Padėka ir Atskai
ta

DLK. Vytauto 500 metų mirties 
sukaktuvių paminėjimo komitetos iš
reiškia padėkos žodį visiems daly
vavusiems Liepos 4 d. iškilmėse, ir 
programo dalyviams: šv. Jurgio pa
rapijos klebonui Kun. V. G. Vilku-

Lietuvių programas pereitą 
sekmadienį Gordon parke išėjo 
vidutiniškai. CollinwoOdo pa
rapijos choras, vadovaujamasi taičiui, M. M. N. Pagalbos 'parapijos 
V. Greičiaus, sudainavo kėlias į‘,e!?0!!į11 K™- A- i Aini Ktin Jy.

. Karužiškiui, sve- *•. ouwcviiiavv Vencio jjuj gun K. Strimaičiui, Lietuvos
dainas, užbaigė SU Ei, Pasauli, Vice-Konsului P. Daužvardžiui, tąip- 
Mes be Vilniaus Nenurimsim”.! JI choru vadams Jonui čižauskui 
_. , . . .. .. . Vincui Greičiui, Marijonai Cizaus-Ši daina išėjo gražiausia. Cho- kienei ir visiems choristams už jų 
ras dar jaunas, nedidelis, O to- j pasišventimą šiam darbui 
kioj vietoj dainuojant reikalin
ga spėkos išdainavimui, <> Solo | išrengė-leido savo 
dainavo Julius Krasnickas ke-i 
lias dainas. Akompanavo p-lė 
Greičiūtė. Groj’o Spitąlny , or-
kestras. Publikos buvo daug.

NAUJI REKORDAI
“Dirvos”; krautuvėje gauna

ma sekanti nauji rekordai:
Einik Polka ir

Lietuvos Kareivių Polka.
šiaušiaus Polką ir 

Jiėvuiės Polka.
Svajonė ir Meilė ir

Sudiev, Sesutės,' duetas.
Šenadorio Polka ir

Bernelio Polka.
Taipgi yra daug kitų gražių 

muzikos ir dainų rekordų.

Reiškiame pagyrimo toms moti
noms kurios atjautė tam darbui ir 

J“ ’ ’ ’ ) mažas dukreles-
išpildymui įspūdingo vaizdo — gy
vos Lietuvos Vėliavos,

Ačiū priklauso ir P. P. Mulioliui 
už atip sumaningą sutvarkymą au
tomobilių ir nulydėjimą į iškilmių 
vietą.

Ačiū podraug ir svečiams , iš kitų 
kolonijų, kurie atsilankė ir parėmė 
šias musų iškilmes gana gausiai.

Komitetas atsiprašo visų jei pa
sidarė kokių trukumų iš konrte'o 
pusės, nes komitetas darė viską ką 
galėjo, o tokį didelį dalyką rengiant 
galėjo pasitaikyt ir klaidų.

Komitetas:
A.. S. Kulbickas, Pirm.
M. A. Ruseckas, užr. rast.
A. M. Praškevičius, fin. rast. I 
J. Botirius, Ižd.

Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

ir

ruo-

Lietuvių Taupymo 
Paskolos Banko 

Piknikas
Lietuvių Banko pikniko

Šimo darbas eina pirmyn pasek
mingai ir tikimės turėti pirmą 
šios įstaigos didelį pikniką.

Nepamirškit dienos, Rugp ju- 
čio-August 17. Važiuodami pa
tys, pakvieskit .savo draugus ir 
pažystamus, kad šis išvažiavi
mas butų pasekmingas ir link
smas. Tikietus įžangai- galima 
gauti Banke dovanai.

The Lithuanian Savings
■ - Loan Ass^fi'" "■

■ ”6712" SUPERIOR AVE.

ATSKAITA: 
Abelnos ineigos: 

įžangos tikietus _____ $404.30
gėrimus ir užkandžius __ $35.70
laimėjimo saldainius_____ 93.60
skelbimus programa ___ 58.20
ženklelius ___________ 27.24

parduotus likučius _____ 5.59
Draugijų paskola ______ 75.00

Viso ineigų _________ $1,199.63
Abelnos išeigos:

Slapnickui už daržą ir gėrim. $355.70 
Už šaltkošę, saldainius, etc. 
Už visą spaudą _________
J, Rukšteliui už trokus___
Iž lietaus apdraudą _____
P. Daužvardžiui kelionė_
Už Vytauto ženklelius ___
J. Luiza i orkestras___ ___
Kun. Strimaičiui kelionė_
Lietuvių salei už susirinkimus 

ir chorų praktikas__ _
Gaidos ir kt. chorų lėšos 
Svečiams pietus ________
Smulkios išlaidos ________
Draugijų paskola grąžinta..

Viso išeigų___ -__ :__ - i
Lieka gryno "pelno -____

Finansų rašt. A. M. Praškeviičus, 
Iždininkas J. Botirius.

Kontrolės komisija patvirtina šią 
atskaitą,, atradus_į>i. teisingg:.....

A. S. Kulbickas, 
Adolpas Ivinskas, 
M. A. Ruseckas.

161.03
100.10 
90.00 
55.00
53.20
38.97 
26.00 
25.00

24.00 
30.25 
7.68 
4.00 

75.00 
$1)045.93 

$153.70

ir Antras ’Dirvos’ Piknikas
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IMSIS IKI PERGALĖS DU SYKIU Iš TRIJŲ. 
JOKIŲ “LYGIOMIS” AR “DRAW” NEBUS

i M■ ■

Porai $1.00
J. Komaras

■

Moterims
Vyrams

50c
75c

B

GERA MUZIKA
Antanas Ačius iš Chicago, 220 svarų. - - Andy - Ladyga-


