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NUO SAUSUMOS AMERIKAI
Prezidentas Hoover per- Maskva. — Sovietų carai 

eitą savaitę pasikvietė pas kritikuoja Suv. Valstijų vy-

Mirė Rašytoja Pečkauskaite 
Šatrijos RaganaKomunistu Vadus

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Paima j darbą 5,000. Can
ton, O. — Timken Roller 
Bearing Co. paskelbė kad 
nuo Rugp. 11 d. pradės im
ti atgal Į darbą savo darbi
ninkus iki palengva visi 
5,000 bus paimti.

Tos kompanijos vedėjas 
sako kad industrijų žlugi
mas* pasiekė žemiausio laip
snio ir pradės eiti aukštyn.

Columbus, Ohio. — Apie 
1,500 darbininkų pradėjo 
gryžt atgal j savo darbus. 
Iš jų apie 850 gryžta i For
do įstaigą.

Youngstown, O. — Šios 
srities darbininkų algomis 
per Liepos mėnesį išmokė
ta $6,058,984. Birželio mė
nesį išmokėta $6,579,007.

Pernai Liepos mėn. išmo
kėta algų $7,737,825. Dide
lis skirtumas nuo šymet.

VĖL KAPOJA GAL-j 
VAS MASKVOS

AGENTAMS
. _____

Šanghai, Chinija. — Na
cionalistų valdžia įvedė aš
trias priemones sulaikymui | 
raudonųjų veikimo ir ap-| 
saugojimui Hankow ir kitų’ 
svarbių miestų Yangtse u- 
pės pakraščiais nuo komu
nistų užėmimo.

Hankowe sugauta ir nu
kirsta galvos 46 komunistų 
agitatorių. Mieste įvesta 
karo stovis ir komunistai 
kuoaštriausia persekiojami.

Nacionalistų valdžia spie
čia kariumenes užpuolimui 
ir atmušimui komunistų iš 
kelių jų užimtų miestų.

Nacionalistai turi atlai
kyti du frontu: šiaurinių 
'Sukilėlių ir komunistų.

Ties Šantungu atsibuvo 
didelis susirėmimas su ki
tais priešininkais, užmušta 
ir sužeista apie 10,000 vy-

VĖL LENKIŠKAS BUR
BULAS

Lietuvos Ministeris B. 
K. Balutis praneša tele
gramų sekantį:

“New Yorko ‘Tribune’ 
pranešimas buk Lenkija 
gaunanti Vilnių mainais 
už Seinus be abejonės 
yra nonsensas ir eilinė 
Lenkiška intriga.”

už 
as- 
ki- 
di-

(Nuo Red.: Nemačius to 
. “Tribune” numerio kuria- 
. me toks pranešimas telpa 

nežinia kas ten bandoma iš
vesti. Bet galima spėti kad 
Lenkai, norėdami laikytis 
įsikibę į Vilnių, kurį jie ne- 
teisotai užgrobė dešimts 
metų atgal, sugalvojo pa- 
kvailinti pasaulį paskleidi
mu žinios busią Lietuviai 
atidifoda jiems Vilnių jeigu 
Lenkai atiditos Lietuvai ne
didelį Seinų miestelį.)

Užėjus smarkiam lietui 
mušis apmažėjo.

Nuo lietaus potvinių sa- 
7 koma prigėrė apie 1,000 
“’'i žmonių tarp Peipingo ir

Orlaiviu bombarduoja ka
syklas. Providence, Ky. — 
Šioje kasyklų srityje orlai
vis atskridęs mėtė bombas j Muk(jeno j apsemta 20 mie- 
į kasyklas. Čia tęsiasi dar- steliu ir daug. nuostolių pa. 
bininkų kova su kasyklų sa- daryįa 
vininkais už darbą ir algas, i šiauriniai sukilėliai turi 
Numest devynios bombos, j karo lauke apie 500 000 vy. 
kurios padarė daug nuosto
lių.

SMERKIA SCENOS 
VEIKALUS

New Yorko diocezijos 
kardinolas Hayes išleido ra
štą smerkianti daugelį da
bar New Yorke statomų 
scenos veikalų, kuriuos va
dina “prasižengimu prieš 
publikos padorumą”. I 
kad šią vasarą scena 
smuko visiškai žemai.

save į savo atostogų vietą 
Virginia kalnuose agrikul
tūros sekretorių ir federa
tes ūkių tarybos vice pirmi
ninką pasitarimui kas da
ryti pagelbėjimui ukinin-

■ karos kuomet gręsia pavo
jus laukų derliaus išnaiki
nimo del stokos lietaus.

Prezidento ■ tikslas buvo 
suorganizuot gubernatorius 
išradimui būdų kaip pagel- 
bą duoti.

Tą dalyką užbaigęs, 
poros dienų šaukė kitus 
menis pasitarimui apie 
tus reikalus sąryšyje su 
dele sausumą.

Raudonasis Kryžius per- 
sergsti nuo ligų tose srity
se kur užsitęsė sausuma.

Nekuriose pagados nual
sintose srityse padidėjo ir 
bedarbė.

Javai jau pabranginta iš 
priežasties sunykimo lau
kų derliaus. Tik mėnuo at
gal bėdavota kad ūkininkai 
neturės kur javų dėti, nes 
išrodė bus geras derlius ir 
javai bus pei’pigųs. Daba’- 
netyčia gamta atėjo jiems 
į pagalbą? Bet bus didelis 
blogumas miestii darbinin
kams ir bedarbiams 
pabrangs maistas.

jeigu

NEG-

Sako
. nu-

Automobilių darbai atsi
naujino. Detroit. - 
nios automobilių išdirbys- 
tės pradėjo vėl veikti po ke
lių savaičių pertraukų. At
sidarė Fordo, Oakland, Ca
dillac, Packard, Graham- 
Paige, Hudson ir Timken- 
Dteroit Axle. Oldsmobile 
ir Hupmobile pradės veikti 
vėliau.

rų. Jie kariauja prieš na
cionalistus, kurių preziden
tas yra gen. Kai-Šek, pir- 

imiau dirbęs komunistų la- 
— Septy-1 buį įr paskjau juos pame- 
išdirbvs- prįe§ jj ejna komunis

tai ir šiauriniai.
Gen. Kai-Šek turi tarp 

750,000 ir 1,000,000 karei
vių.

Scranton, Pa. — Kietos 
anglies kasyklų savininkai 
pasirašė su angliakasių u- 
nija naują algų sutartį ant 
pusšeštų metų.

Savai- 
bedar- 

bių skaičius padidėjo 38,737 
žmonėmis. Dabar yra virš 
du milijonai bedarbių.

Bedarbė Anglijoj, 
tės bėgiu Anglijoje

RŪPINASI HOOVERO 
KANDIDATŪRA 1932 

METAIS
Washington. — Šiose die

nose paskelbta jog dabarti
nis Prezidentas Hoover bus 
kandidatu antram termi
nui iš Republikonų partijos 
1932 metais, 
ra formaliai 
užvedama už

Demokratų
dėtis visai silpna, 
turi jokių žymių kandida
tų. Minima vardai buvusio 
New Yorko gubernatoriaus 
Roosevellto ir Clevelandie- 
čio Newton D. Baker.

Jo kandidatu - 
iškeliama ir 
jj vajus, 
partijoje pa- 

Jie ne-

Čia 
au- 
su-

Lille, Francuzija. — 
streikuoja apie 80,000 
dejų, kurie tankiai turi 
sirėmimus su streiklaužiais.

Šiaurinėj Francuzijoj su
streikavo angliakasiai, ku
rie reikalauja apmokėjimo 
už atostogų laiką.

Prezidentas Hoover Rug
pjūčio 10 dieną apvaikščio
jo savo 56 metų sukaktu
ves.

NULINČIAVO DU 
RU

Marion, Indi — Minia iš 
apie 10,000 užpuolė kalėji
mą, atėmė ten uždarytus du 
negrus ir pakorė. Negrai 
buvo suimti sąryšyje su už-

1 puolimu pakelyje vaikino ii' 
Į merginos, kuriuos nužudė, 
i dar pirm to merginą išgė- 

II.LINOIS NORI PROHI-|di™- Kada ta žudystė pa-' 
BICIJOS PANAIKINIMO ; Pllt0 ™.0^„}r1.Pfskm 

Chicago. - _ __ ___
tijoj pasirašyta trys petici
jos, viso 1,200,000 parašų, 
kuriose piliečiai reikalauja 
kad Lapkričio mėnesio rin
kimuose butų leista nubal- 
savimui ar Illinois žmonės 
nori palaikyti ar panaikinti 
dabartinį prohibicijos įsta
tymą, prie to reikalaujama 
kad butų panaikinta Illinois 
valstijos įstatymas krėtimo 
ir atėmimo svaiginančių 
gėrimų.

— Illinois vals-1 Pa^yp® kad kaltininkai su- 
| gauti, užpuolę kalėjimą at
ėmė juos ir savaip nubaudė.

ŽMOGUS KURIS SUNAI
KINO BILIJONUS 

DOLARIŲ
Washington, D. C. — Pa

sitraukė iš tarnybos 83 m. 
senis, Schreider, kuris per 
67 metus buvo valdiškoje 
tarnyboje,
laikais prižiūrėjo 
nimą 
savo 
kino 
senų

CHICAGOS DIVORSAI
Chicagoje iš septynių ve

dusių porų dvi poros persi- 
skiria teisme kas metai.

Nuo 1925 metų vedybos 
padidėjo tik apie 10 nuoš., 
o divorsai padaugėjo 54 
nuošimčiais.

Jisai pastarais 
sunaiki- 

popierinių pinigų — 
tarnybos laiku sunai- 
13,000,000,000 dolarių 
pinigų.

f

d.

Nužudė už nebuvimą na
mie. McArthur, O. — Jo
sephine Nepper, 61 m., ta
po suimta ir uždaryta kalė
jime už užmušimą savo vy
ro, 71 metų, už tai kad jis, 
sakė ji, nebūdavo naktimis 
namie ir tą naktį praleidęs 
su kita....

LĖKTUVAS NUPUOLĖ 
GAZO TANKĄ

Chicago. — Rugp. 9 
lėktuvas su keturiais žmo
nėmis nukrito iš viršaus į 
naturalio gazo tanką ir vi
si jame buvusieji gavo ten 
galą. Per viršų tanko per 
plieno gaubtuvą lėktuvas į- 
šovė į vidų kaip per popie- 
rą. Tanke buvo milijonas 
kubiškų pėdų gazo ir dug
ne 40 pėdij gilumo vandens. 
Lavonai iš tanko išimami.

riausybę už toki atsineši- 
l mą į Rusiją kokį parodė 
pastarose dienose. Sovietų 
galvos grasina Amerikai 
pasitraukimu iš pirkėjų ir 
darymu biznio su kitomis 
šalimis.

Mešlaukis, sovietų plieno 
trusto galva, Amerikos pa
sielgimą su sovietų preky
bos atstovais vadina “dvi
veide nesąmone”. Amerika 
jieško progos eksportavi
mui savo prekių į Rusiją, 
bet nenori užvesti politiš
kų ryšių. Sovietai sako jei 
Amerika taip elgsis tai jie 
pirks mašinerijas iš kitur.

Mat, komunistai nori kad 
už jų prekybą Amerika 
stųsi jiems mauti sau 
kaklo virvę.

lei- 
ant

KALINIAI IŠGELBĖJO 
SKĘSTANČIUS

Ossining, N. Y. — Sing 
Sing kalėjimo apie 2,000 
kalinių, sekmadienį būda
mi kieme, matė kaip aud
ringame Hudson upės van
denyje apvirto valtis ii- su
krito į vandenį , keturios 
ypatos, viena iš jų gelžke- 
lio policijos viršininkas.

Kalėjimo valdyba paveli
jo keturiems kaliniams ei
ti skęstantiems į pagalbą, ir 
tie nusiirę kita valtimi ne
laimingus išgelbėjo. Sar
gyba turėjo žiūrėt kad tie 
kaliniai nepabėgtų ir kad 
tuo laiku nebandytų per 
vartus veržtis visi kiti.

PLĖŠIKAI BANKE 
BOMBA

Fort Worth, Tex. — Plė
šikai užpuolė banką, bet ne
spėjus nieko pagrobti pri
buvo policija. Tada vienas 
plėšikas metė bombą, kuri 
užmušė jį ir banko narį.

SU

TAI SENAS GODIŠIUS!
Marietta, O. — Henry 

Conrath, 70 metų senis, su
imtas sąryšyje su- nužudy
mu savo brolio, 77 metų am
žiaus, ir atėmimu jo 20,000 
dolarių pinigų. Jie gyveno 
ukėje, nužudytasis turėjo 
namie visus $20,000. Suim
tasis tikrina kad juos 
puolę plėšikai ir brolį 
mušę.

už- 
už-

17 PRIGĖRĖ
Nogales, Ariz. — Gauta 

žinių kad Meksikoje už ru- 
bežiaus potviniuose prigė
rė 17 ypatų. Smarkus il
gas lietus buvo priežastimi 
upių patvinimo.

NUŽUDĖ 17 BANDITŲ
Nikaraguos nacionalė ka- 

riumenė turėjo susirėmi
mą su banditais, kame 17 
banditų nušauta ir keli su
imta.

Buvo mokyčiausia ir talen-' 
1 tingiausia iš visų senųjų 

Lietuvių moterų

Židikuose, Mažeikių aps., 
Liepos 24 d. mirė žinoma 
Lietuvos rašytoja, pedago
gė Marija Pečkauskaite—j 
Šatrijos Ragana. Laidotu
vėms vyko iš Kauno meno 
ir kultūrinių organizacijų, 
laikraščių redakcijų atsto
vai ir daug atskirų meni
ninkų. >

Ji buvo bene mokyčiau
sia ir talentingiausią iš vi
sų senosios gentkartės Lie
tuvių moterų. Ji buvo lite
ratūros garbės daktaras, 
apdovanota Gedimino III 
laipsnio kavalieriaus orde- 
nu. Ji buvo gimus 1878 m. 
Vasario 24 d. Medingėnų 
dvare, bet augus Labūna
vos tėvų dvare, Pavandenės 
par., Žemaitijoje.

Jos tėvas buvo Anupras 
Pečkauskas, savininkas La
būnavos dvaro. Nežiūrint 
to kad Marija buvo bajorų 
šeimos, su Lenkų kalba Au
ganti, ' vis- del to ji iš bat 
mažens buvo auklėjama Že
maitiškoj atmosferoj, gerai 
mokėjo Žemaitiškai, klau
sėsi Žemaitiškų pasakų, dai-

lentingos rašytojos ir giliai 
katalikiškos pedagogės, au
klėtojos, darbininkės.

“Žinijos” bendrovė išlei
do jos visą Lietuvai brangų 
rašto darbą keturiuose to
muose, neskaitant pedago
ginio pobūdžio veikalų ir 
beletristikos dalykų verti
mų. Jos originaliai raštai 
ir vertiniai užima kelis tuk
siančius puslapių knygų. :

Ji pasirašinėjo kaipo Šat
rijos Ragana, kurį vardą 
pasirinko iš Žemąitiškų pa
sakų.

Visą amžių ji išbuvo ne
tekėjus. Tiek savo gyveni
me, tiek savo raštuose ji 
visą laiką išbuvo aukštos 
doros, kilnaus grožio sar
gyboj.

Lietuvos mergaitės Mari
jos Pečkauskaitės asmeny
je neteko vienos iš prakil
niausių savo mokytojų, o 
visa Lietuva — vienos iš di
džiausių jos mylėtojų.

Tat lai ilsis ramiai Lietu
vos žemelėj kilnasielė Že
maičių šalies duktė, o jos 
idealai lai lydi Lietuvos vi
suomenę visais amžiais.

“L. A7' :

nij ir jomis turtino savo 
■sielą.

1892 m. Marija buvo be- 
įstojanti į Petrapilio kata
likų Lenkų Šv. Kotrynos 
gimnaziją, bet susirgus ga
vo mokslą nutraukti ir mo
kinosi namie.

Vėliau, 1887 m. tėvui nu- 
nuomavus Užvenčio dvarą, 
Čia begyvendama ji kaimy- 
niavo su Užnėmj Julija Žy
mantiene (rašytoja Žemai
te), Povilu Višinskiu, A. ir 
D. Bukantais. Draugystė 
su šitais veikėjais Marijai 
turėjo, be abejonės, didelės 
reikšmės.

1896 m. Marija buvo iš
važiavus į Varšavos biti-' 
ninkystės kursus. 1898 m. 
mirė jos tėvas, greit po to 
ji išvyko į Šiaulius savo bro
lių mokyti.

1905 m. Marija, “Motinė
lės” šelpiama, išvyko Švei
carijon, tęsti mokslus. Vė
liau pusę metų buvo Fri-j 
burgo katalikų universite-1 
te. 1907 m. gryžo iš Švei
carijos ir Kun. Milukui pa
siūlius įsteigė Vilniuje Lie
tuviškų leidinių knygyną.

1915 m. sugryžo į Židikus 
pas savo motiną. Čia įstei
gė savo nameliuose ligoni
nę.

Pažymi rašytoja
Per savo gyvenimą Mari

ja yra išvarius gilią vagą 
Lietuvos visuomeninio dar
bo dirvoje. Nerasi nei vie
no apsišvietusio Lietuvio 
kuris nepažintų M. Pečkau- 
skaitės kaipo Lietuvos ta-
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Korespondencijos.
PITTSBURGH

Du užmušta. Pereitą sek
madienį Pittsburge auto
mobilių nelaimėje du žmo
nės užmušta ir 17 sužeista, 
iš sužeistų 8 yra moterys.

Viso nuo šių metų pra
džios automobiliais užsimu
šė ar užmušė 116 ypatų.

Sužeistų nuo pradžios 
metų 2994.

Automobilistų areštavi
mai, persekiojimai ir bau
dimas tęsiasi, su tikslu su
laikyti nelaimes paeinan
čias nuo važinėtojų neat
sargumo.

apskrities teisėjas užgynė 
apeliacijos teisę ir paliko 
nuosprendį taip kaip jis iš
nešta. Gubernatorius pa
skirs dieną kada jie turės 
būti nužudyti elektriškoje 
kedėje.

DETROIT

SHENANDOAH, PA.

Pabrangino pieną. Nuo 
Rugp. 16 dienos Pittsburge 
pabranginta pienas 1 cen
tu ant kvortos, delėi dide
lės sausumos, kadangi sto
ka karvėms žolės ir karvių 
ūkininkai turi šerti jas na
mie.

Atėmė paskutinius. Se
nukas, 83 m. amžiaus, Jo
seph Kwiatek, buvo trijų 
negrų užpultas ir sumuš
tas už 85c., kuriuos jis tu
rėjo paskutinius prie savo 
dūšios. Senukas neturi nei 
namų nei daugiau pinigų. 
Jis buvo užpultas ant Soho 
ir Emmett gatvių kampo. 
Jie permušė jam galvą ir 
paskui suspardė kuomet jis 
gynėsi norėdamas išgelbėt 
savo pinigus. Kaimynai pa
šaukė policiją ir pusgyvį 
nugabeno ligonbutin.

j.. : Jįfr
175 miškų gaisrai iki 

pereitos savaitės pabaigos 
Pennsylvanijoj buvo bede
gą miškai 175 vietose. Gu
bernatorius išleido geležin
kelių kompanijoms ir pub
likai pareiškimą stengtis 
būti atsargiais su ugnimi 
giriose ir pagiriuose, kad 
nepadegus jų. Delei stokos 
lietaus viskas išdžiuvę ir 
ugnis smarkiai plečiasi.

Statys vaikų pabaudos 
namą. Apskrities valdyba 
ruošiasi pradėti statyti ap
skrities namą laikymui jau
nų nusižengėlių vaikų. Na
mas bus $350,000 vertės ir 
bus pabudavotas ant Fifth 
avė. 3300 bloke.

Statymo darbas prasidės 
apie Spalių 1 dieną.

Neduoda bylos persvars
tymo. New Castle, Pa. — 
Glen Dague ir jo mylimoji, 
Irena Schroeder, kurie per
eitą žiemą nušovė valstijos 
policijantą ii’ tapo nuteisti 
mirties bausme, reikalavo 
bylos persvarstymo, tačiau

Darbai. Rugpjūčio 4 d. 
pradėjo dirbti Fordo dirb
tuvės, paėmė darban daug 
darbininkų. Fordo dirbtu
vėse dirba daugybė Lietu
vių. Darbininkai neapsako
mai džiaugiasi kurie darbą 
gavo, bet bėda tiems kurie 
negauna nieko dirbti.

Detroite siaučia didelė 
bedarbė. Namų ir krautu
vių daugybė stovi tuščių. 
Pastaru laiku daug bankų 
subankrutijo. Pora savai
čių atgal užsidarė Lenkų 
bankas “Woicik”. Ten bu
vo ir Lietuvių pasidėjusių 
pinigų.

.Darbininkai rūpinasi kas 
bus kada užeis žiema ir už
klups šalčiai.

Westside laikęs biznį p. 
Stapulionis savo krautuvę 
pardavė.

P. Blažis, vargoninkas 
Šv. Antano bažnyčios, per
eitą savaitę apsivedė ir abu 
su žmona išvažiavo leisti 
“medaus menesį”.

Buvę Akroniečiai p. Šir
vys ir Paulius Druskis ir 
K. Baniulis užsirašė “Dir- 

•M.”,..,sako jiems ji labai pa- 
HShka. P. Druskis įsitaisė 
gerą smuiką, mokinasi mu
zikos, apart to mokinasi vi
rėjo amato. Sako, mokant 
keletą amatų gal bado Ame
rikoje nematys. P. Druskis 
yra autorius teatrališko ku
rinio, “Kova po Giedrai
čiais”. Akrone jis daug 
darbavosi tarp Lietuvių. 
Apleidęs Akroną apsigyve
no Detroite. Tarp Akronie- 
čių buvo pakilę gandai buk 
Druskis yra miręs. Bet tai 
neteisybė, p. Druskis yra 
sveikas ir gyvas Detroite.

Pas p. Keblaičius svečiuo
se iš Washington, D. C., 
parvažiavo jų duktė. Ji te
nai mokinasi ant slaugės. 
Kitą metą jau baigs moks
lą.

Pas M. Balčiūnus sve
čiuose lankėsi p. Stankus iš 

| Thomas, W. Va., o pas p. 
Stulienę buvo apsilankius 
p-lė Žižiuniutė irgi iš Tho
mas.

Iš Akrono pas savo švo- 
gerius lankėsi V. Sliesorai- 
tis. Išvažiavo namon pa
tenkintas. Pinavijas.

Nelaime kasykloje. Ne
toli čia, Gilbertono kasyk
loj įvyko nelaimingas atsi
tikimas. Rugp. 8 d. po pie
tų, apie trims desėtkams 
darbininkų dirbant prie 
.atidarymo skylės kuria iš 
kasyklos ištraukia anglį, 
skylė vėl užgriuvo ir už
mušė aštuonis darbininkus 
ir kilęs kitus sunkiai sužei
dė.

Ta ineiga buvo užgriu
vus jau trys mėnesiai atgal 
ir kasykla per tą laiką ne
dirbo, tik dirbo keli desėt- 
kai darbininkų trimis pa
mainomis skylės atidary
mui. > Darbas jau buvo bai
giamas ir štai vėl užgriuvo 
ir paėmė kelias gyvastis.

Tarp užmuštų du yra 
Lietuviai, kiti kitų tautų.

Už šitą atsitikimą kalti
nami kasyklų viršininkai, 
kad pirm laiko neapžiurėjo 
jog ramsčiai buvo supuvę 
ir turėjo būti taisomi. Bet 
jie neatkreipė atidos ir ne
darė

apginąs jo nuo sausųjų a- 
gentų, kurie jį persekioja, 
ir jis negaunąs gana kostu- 
merių darymui pinigų iš 
savo naminės.

Kiti žmonės net niekin
giausiais darbais užsiima ir 
rūgo ja ant Dievo kam ne
padeda jiems būti krimina
listais. Šis žmogelis duo
da savo svaigalus jauniems 
berniokams ir mergaitėms 
po 15 metų amžiaus ir net 
pavelija savo ukėje ištvir
kauti nusigėrusiems.

Vijurkas.

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJOS LAIVAS 
TAPO APDOVA

NOTAS

jokių pataisymų.
- J. Basanavičius.

DAYTON

DARBO 
BEJIEŠKANT

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 grauna laikrafltį ‘‘Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kaiaoa.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,080.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkite* live aSresai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York. N. T.
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Kas pas mus girdėti
Lietuviai katalikai ren

giasi minėti Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kaktuves. Diena paskirta 
Lapk. 27 d., Padėkavonės 
Šventėj. Iš ryto bažnyčioj 
bus pamaldos, paskui me
džių sodinimas apie bažny
čią , Vytauto atminčiai, va
kare programas sw prakal
ba. Tai yra girtinas ir 'rem
tinas darbas visų Lietuvių.

SLA. -105 kp. laikytame 
susirinkime Rugp. 5 d. vie
tos real estate biznierius M. 
K. Mockeviįius padovanojo 
išlaimėjimui sklypą žemės. 
Išlaimėjimas bus atliekama 
piknike kuris atsibus Rug
sėjo mėnesį. Taip pat pa
ragino kad kuopa imtųsi 
rengti kultūringas pramo
gas, koncertus, moksliškas 
prakalbas, draugiškus po- 
kilius. Tada bus kuo pasi
girti ir gauti naujų narių 
organizacijai.
Jšrinkta komisija iš tri

jų narių išradimui kokio 
nors budo apsaugoti vieną 
105-tos kuopos narį, P. D., 
kuris pastaru laiku liko 
kroniškas alkoholiškas li
gonis, kurį be sąžinės žmo
nės ir butlegeriai pradėjo 
išnaudoti jo sudėtą turtą ir 
naikina jo sveikatą alkoho
lio nuodais.

Senbernių ‘cnatlyvumas’. 
Musų senberniai veda tikrą 
zokonišką gyvenimą: ne tik 
kad nenori apsipačiuoti, 
bet nei pas gaspadines ne
nori ant burdo gyventi. Štai 
trys jaunikiai kai aržuolai 
nusipirko namą ant Notre 
Dame gatvės ir gyvena lin
ksmi be griešnų šonkaulių. 
Patys sau šutina kopūstus, 
raugina agurkus, ir tt. Ar 
gali kas užginčys kad tai 
ne “cnatlyvas” gyvenimas? 
O mergelėms ir gaspadi- 
nėms tai tik žiūrėt ir seilę 
ryt.

Sakoma kad vienas ūki
ninkas butlegęris burnojus 
prieš Dievą kam Dievas ne-

Švedų Amerikos Linijos! 
laivas “Kungsholm” , 
verpene laimėjo vyriausią' 
dovaną, “Grand Prix”.

N. Y. Herald Liepos 30 d. 
pranešė sekamai: “Antver
peno prizas paskirtas mo
torlaiviui ‘Kungsholm’. Už 
puikų pabūdavojimą ir ar
tistišką įrengimą viduje, 
gavo ‘Grand Prix’ dovaną 
motorlaivis ‘Kungs holm’ 
Švedų Amerikos Linijos.

“Tai buvo pasaulinėj pa
rodoj kuri įvyko Antverpe
ne, patogaus keliavimo, su
sisiekimo, Jirąnsportacij os 
už artistišką Įrengimą.

“Šis prizas yra didžiau- 
koks gali būti paskir- 

‘Kungsholm’ atkreipė 
atidą į savo tobulu- 
j uręi vystė j e, architek-

Sunku gauti darbas
Apleisdamas Clevelandą 

pasižadėjau prisiųsti “Dir
vai” žinučių iš Warren, Ni
les, Newton Falls (Ohio). 
Bet deja, aš tenai negalė
jau apsigyventi, nes darbo 
neradau.

Niles mieste' išbuvau tris 
dienas, taigi visur toj apie- 
linkėj apvaikščiojau ir šį- 
tą patyriau iš tenaitinių 
Lietuvių gyvenimo.

Apleisdamas Clevelandą 
maniau, jeigu apsigyvensiu 

j Niles tai bandysiu ten su
tverti SLA. kuopą, bet čia 

| kuoja šiokia tokia jau yra.
Niles mieste randasi apie 

12 Lietuvių šeimynų, neku
rie priklauso į SLA. 157 kp. 
Tačiau veikimo jokio nepa- 

. rodo.
Kiek 

mieste, 
menkai 
likos šeimynų nekurios ga
lima sakyti stovi ištautėji- 
mo kelyje — senių susive- 
dimai su Lenkėmis ar Len
kais. Taigi, taip esant, tų 
pusiau Lenkų-Lietuvių šei
mynų vaikais nei su tėvais 
nesusikalba. Tėvai kalbasi 
tarp savęs Lenkiškai ar 
Lietuviškai, o jų vaikai po 
vieną kitą žodį tų kalbų te
moka ir tik vartoja Anglų 
kalbą.

Ig. Karnauskas prenume
ruoja “Dirvą”.sias 

tas. 
visų 
mus
turoje ir artistiškus braiži
nius. Laivas ‘Kungsholm’ 
yra Švedų Amerikos linijos 
laivyno ‘flag ship’, veikian
tis tarp New Yorko ir Go
thenburgo. Jis pradėjo vei
kti praeitais metais ir įrodė 
savo populiarumą 
viams.”

Švedų Amerikos 
įvedus patarnavimą
viams, tuo laivu gali nau
dotis ir Lietuviai.

kelei

Linijai
Lietu-

JAU ATVYKSTA Iš 
LIETUVOS

Švedų Amerikos linijai 
įvedus patarnavimą tarp 
Amerikos ir Lietuvos, lai
vu “Gripsholm”, kuriuo vy
ko pirmutinė šios linijos 
Lietuvių ekskursija į Klai
pėdą Birželio 27 d., Rugp. 
4 d. atvažiavo sekanti Lie
tuviai imigrantai:

Balaišiutė Jadv., į Chi
cago, Ill.

Daheškevičius Kazys, į 
Muskegan, Mich.

Dareškevičius Steponas, Į 
New York, N. Y.

Grinsteinienė Leiba, Šmu- 
levičienė Freida, Šmulevi- 
čius Jokūbas — į Kanadą.

Navikai, Magdė ir Jonas, 
į Brooklyn, N. Y.

Kralikienė Jie va, į Grand 
Rapids, Mich.

Majorovienė Teklė ir Ona 
Majorovaitė, J į Plainfield 
Black Hill, Conn.

šeštakovienė Jadvyga, į 
New York, N. Y.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit .1930 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Lietuvių yra tame 
visi rodos dar ne
gyvena. Iš tų dvy-

Warren, Ohio, irgi galė
tų būti 10-12 Lietuvių šei
mynų, bet tikrai nežinau. 
Jie turi SLA. kuopą. Ke
letas prenumeruoja “Dir
vą”.

Newton Falls randasi S.
L. A. kuopa ir S.L.R.K.AJ 
kuopa. Bet kiek Lietuvių' 
randasi neteko sužinoti.

Čia yra gerai pasiturin
čių Lietuvių. Nekurie pre
numeruoja “Dirvą”.

Iš čia važiuoju į Elm Gro
ve, W. Va.

Petras Urbonas,
DAUG GERŲ DOVANŲ

Mes užrašome visus laikraščius 
Amerikos ir Lietuvos ir dupdanje 
didžiausias dovanas prie to, ypa
tingai kas užsirašys "Dirvą“. Su
sirašyk su mumis, pamatysi kaip 
apsimoka skaityti ir naudą iš to 
turėti. Prisiųsk savo antrašą.

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

BROOKLYN, N. C.

Kaslink darbų tame mie
ste tai galiu sakyti kad ei
na labai silpnai. “Hot mills” 
visai silpnutėliai dirba —I
dvi dienas į savaitę. Yra 
vilties, kaip patyriau, dar
bų pagerėjimo rudeniui bei 
žiemai artėjant.

Dabar kur aš randuosi
tai kasyklų sritis, pietvaka
rinėje dalyje Pennsylvani- 
jos, Washington apskrityje. 
Čia kokios keturios kasyk
los dirba kasdien, bet iš ki
tur atvažiavusiam sunku
darbas gauti. Aš į čia at
važiavau Liepos 27 d. ir dar 
tebesu be darbo. Kitos ka
syklos šioje srityje dirba po 
2—3 dienas savaitėje. Mo
kestis visai maža. Trijų- 
keturių tonų karukai duoda 
81c, 91c. ar $1. Pragyveni
mas brangus. Darbininkų 
buitis apraudotina.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolį Praną Maižiešių, 

gyvena Pennsylvania valstijoj, apie 
Luzerne, Pa. Nežinau jo antrašo. 
Paeina iš Kriokalaukio par. Kas ži
no jį arba gali prisiųsti jo antrašą 
prašau tai padaryti busiu dėkinga. 
MARĖ VIŠNIAUSKIENĖ (33) 
6829 Bayliss Ave. Cleveland, O.

Labai patogi ir 
linksma kelionė 
ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA

LIETUVA
Pei* Gothenburg, Švediją 
Su artimu susisiekimu su 

KLAIPĖDA
Puikiais Motorlaiviais 

Gripsholm Kungsholm 
ir

S. S. Drottingholm
1930 Metais Išplaukia

Laivas iš New Yorko 
Kungsholm Rugp. 16
DROTTNINGHOLM Rugp. 23 
GRIPSHOLM Rugs. 6 
KUNGSHOLM Rugs. 13 
DROTTNINGHOLM Rugs. 20 
GRIPSHOLM Spalių 4

Musų laivai yra greiti, dideli B 
ir moderniški. Išplaukia veik B 
kas sayaitę iš New Yorko ir B 
atgal. Jei Tamista manai at- B 
lankyti Tėvynę Lietuvę, pĮa- B 
tesnių informacijų kreipkis pas B 
arčiausį agentę arba pas:

Swedish American Line | 
21 State St. New York IS
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I LIETUVIAI! KELIAUDAMI Į LIETUVĄ IR AMERIKĄ |

OiaBBOiO
(SWEDISH AMERICAN LINE)

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

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

MBURG

... .. . . . . naudą važiuodami į Lietuvą per
Švedų Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo _  taipi., ± i_j _.. t, . _ jr baigiasi pa-

RiG*

no*th

SEa

O

plaukia per At- 
— r- — «» . -----—•=’ -------— didžiausj uostą,

iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių išlaidų valgymui ar perveži- 
mni i Kalmar kur Švariu AmariL-nc T.iniinis Inivac “Borgholm” laUKia JUOS nUVSŽti

žvilgterėjęs į žemlapį tuoj matysit kelionė?
Švediją, f \ ‘ 
lengva, be kliūčių, trukdymų ar ekstra išlaidų. Kelionė prasideda 
čios linijos laivais.

Keliaują švedų Amerikos Linijos laivais iš New Yorko, keleiviai 
lantiką ir North Sea tuo pačiu laivu tiesiog j Gothenburg, Švedijos

mui, j Kalmar, kur švedų Amerikos Linijos Jąivąs _ _ ______
tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa į. krantą. Moderniškas laivas “Borgholm” naudoja
mas . išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos .užtikrinant greitą keleiviu 
kelionę ištisus metus. .

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

KAINOS Iš NEW YORKO (AR BOSTONO) I KLAIPĖDĄ:
Trečia Klase — $107.00 — Į abi pusi — $181.00.

Turistų Trečiu Kabin — $124.50 — Į abi
Kabin ar Antra Klase — $152.50 — Į abi

pusi — $205.00 
pusi — $268.50

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

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

DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM 

KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM

Išplaukimai iš Gothenburgo
. Rūgėjo 6 
Rugsėjo 
Rugsėjo

Spalių
■ Spalių
■ Spalių

20
27
4

18
25

d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d.

Jei rengiatės keliaut i Lietuvą ar manot atsiimt gimines ar (Jraugųs, neužmirškit gaut 
visų informacijų iš centro ofiso, arba arčiausio vietinio

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS AGENTO.

SWEDISH AMERICAN LINE 21 STATE ST., NEW YORK CITY
IKdiHiiiiiiiiiim
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GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO PASI

D I R V A 3

KALBĖJIMAS SU 
GERB. PETRU

Aną pono Dievulio die
ną, kada jau nusibodo šilu- 
jna ir karščiai ir nusibodo 
maudytis, o visi liežuvius 
iškišę laukia lietaus, gerb. 
Spragilas ėmė ir sudujomo 
paprašyt gerb. Petro ar jis 
negalėtų pradurt debesį ir 
paleist lietaus.

Atsukau savo radio į dan
gišką priemenę, kur sėdi 
gerb. Petro telefonistė, ir 
sakau:

— Alo. Ar aš galiu pa
sikalbėt su gerb. Petru? — 
sakau aš.

— O kas čia kalba: ar 
tik ne gerb. Spragilas? — 
sako ji.

— Taip, dūšele, tai aš. 
Ale kaip matau tai tave il
gai toj vietoj laiko. Tur
būt labai gera ant žemės 
buvai ir savo darbą gerai 
atlieki ? Seniau toj vietoj 
tankiai dūšelės mainydavo- 
si. O kur gerb. Petras? — 
sakau aš.

— Jis tuoj ateis. Prašau 
palaukti, — sako ji.

— Alo! Ar gerb. Spragi
las manęs nori? — pasigir
do storas balsas.

— Taip, aš norėjau pasi
kalbėt ir pasibart, — sakau 
aš.

— O už ką turėtum su 
manim bartis ? Papasakok 
kas naujo pas jus ant že
mės, — sako jis.

— Kibą nežinai: kaip 
danguje taip ir ant žemės. 
Turbut ir pas jus karšta 
ir visa vasara lietaus nėra. 
Kas do mada laikyt pas sa
ve lietų ir mums nei lašo? 
Visa vasara nei vieno žaibo 
ir nei sykio perkūnija ne
trinktelėjo. Išdžius musų 
bulbės, kopūstai, morkos, 
kručkai, burokai ir ropės. 
Ką valgysim žiemai atėjus? 
— sakau as.

— Tu, gerb. Spragile, vis 
nežinai dangaus geografi
jos: pas mus danguje nie
kad nėra nei šilta nei šal
ta, nebūna nei lietaus nei 
pagados, o visada vienodai 
ir vienodai, — sako jis.

— Aha, dabar aš supran
tu. Tai jus ten sau gerai] 
turėdami, nepaisot apie že
melę. Aš reikalauju kad 
duotumėt mums lietaus ba 
žiemai atėjus mes badau- 
sim, — sakau aš.

— Kaip bus žiemą taip 
turės būti: negalėsit pada
ryt nei vienaip nei kitaip. 
Bet aš nežinau kaip bus, 
manęs prie Likimo Kny
gos neprileidžia ir negaliu 
tau pasakyti. Bet galiu pa
sakyt tą kad jus tenai ken
čiat už kokius nors grie
bus: gal visai Amerikai už
leista karščiai ir pagada už 
tai kad tautiečiai ir social- 
fašistai neatiduoda komu-

nistams milijoną Susivieni
jimo dolarių; ar gal kad 
Lietuvoje prašalino iš Kau
no Voldemarą; gal but kad 
už peštynes ir nesutikimus 
jūsų Šv. Jurgio parapijoj, 
ar už ką kitą. Ba ištiesų

Gerb. Petras

sakau tau, niekas nežino 
nei tos dienos nei adynos, 
anei vietos kurią Dievo 
bausmė gali užklupti už ke- 
no nors griekus, — sako 
jis.

— Ale tai labai blogi jus 
ten visi danguose kad nesi- 
stengiat pagelbėt, o tik pa
siruošę visada bausti. Visi 
sako kad Dievas geras, o 
Velnias blogas. Ale nuo 
senų senovės Velnias visa
da stengėsi žmonėms pa
gelbėt ir pamokyt: vieniems 
davė didelę išmintį, kitiems 
turtus, kitiems kitokių da
lykų nepavydėjo, o Dievas 
per amžius tik laukia ir ty
koja ką kada nubausti, — 
sakau aš.

— Susilaikyk, gerb. Spra
gile, nuo bliuznijimo, ba ne
žinai kas tavęs laukia, — 
sako jis.
'— Aš visai nebliuzniju, 

bet sakau teisybę. Ar ka
da nors ką nors Dievas kuo 
nors apdovanojo, jeigu ne 
sunkiais vargais, ronomis, ] 
ligomis, o dabar ir karštį 
užleido. Visi sako: taip 
Dievo duota.... taip Die
vo duota.... Taigi papasa
kok man kodėl Dievas taip 
labai nori kad mes kentėtu-1 
me? — sakau aš.

— Už tai kad paskui ga

lėtumėt amžinai danguje 
gyventi, — sako jis.

— Bet aš manau kad jū
sų danguje nėra smagu: 
pats man sakei kad ten nė
ra nei lietaus nei pagados, 
nei šilumos nei' šalčio; nei 
dienos nei nakties; nei va- 

I saros nei žiemos; jus ten 
nei miegat nei nemiegat; 
nei vaikščiojat nei nevaik- 
ščiojat; nei matot nei ne
matot; nei jaučiat nei ne- 
jaučiat. Tai koks ten pas 
jus gyvenimas? — sakau 
aš.

— Nedaryk klaidos, gerb. 
Spragile: nesakyk “gyve
nimas”, nes mes nei gyve
nam nei negyvenam, — sa
ko jis.

— Tai dar blogiau. Ir 
nesuprantu kodėl jus norit, 
žmones varginti, kankinti 
ir bausti tik del to kad jie 
stengtųsi patėkti ten kur 
jie nei bus nei nebus? — 
sakau aš.

Turbut nežinai švento 
rašto: mes neverčiam bū
tinai. Kas tik gyvena ant 
žemės turi liuosą valią da
ryti gerai arba blogai ir 
pasirinkti eiti čibnai pas 
mus ar tenai kur visada 
karšta, — sako jis.

— Kaip ten nebūtų, man 
tokia tvarka nepatinka ir 
aš noriu kad paleistumėt 
lietų, ba neauga nei bulhės, 
nei kopūstai nei morkos. 
Jeigu greitai nepaleisit lie
taus žmonės neturės ką val
gyt, viskas bus brangu, ir 
tada daugiau griešninkų 
atsiras: vieni lups iš kitų 
brangiai, išnaudos kiek ga
lėdami; kiti eis vogt, užmu- 
šinėt, — sakau aš.

— Tegul daro kaip kas 
nori: visiems duota laisva 
valia daryt blogai ar gerai, 
— sako jis.

— Jeigu jus ten tokie be
širdžiai ir tik taip šnekat 
tai gudbai, — sakau aš.

— Iki pasimatymo, gerb. 
Spragile, — sako jis.

VISUMET
VIRŠIJA!

Patarnavimas

s. s.
Rugp.
Rugp.
Rugs.

S. S. “UNITED STATES” 
‘HELLIG OLAV” . 

‘OSCAR II” .

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.
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Informacijų ir laivakorčių kreipkitį savo agentų arba

VAŽIUOKIM J LIETUVĄ
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
Švarumas ir Patogumas — Malonus

«Į ^Tėvynę
Renkitės dabar į tą seniai laukiamą kelionę 

šį rudenį LIETUVON!

Rugsėjo išplaukimai
S. S. PRES. HARDING ............................ Rugsėjo 3-čia
S. S. LEVIATHAN ....................................Rugsėjo 6-tair27-ta
S. S. PRES. ROOSEVELT .......................Rugsėjo 10-ta
S. S. GEO. WASHINGTON .....................Rugsėjo 13-ta
S. S. AMERICA ......................................... Rugsėjo 24-ta

Plaukia i Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburg

Kur rasi malonesnes atostogas, kaip atlankyti senas žinomas vietas, 
mylimus gentis ir draugus pirmomis Rudenio savaitėmis.

Pasirinkite bet kurį iš virš minėtų išplaukimų kad užtikrinti ne- 
palyginomus patogumus kuriais visi United States Lines laivai yra 
pasaulinės-reputacijos.

Pirk laivakortes į abu galų!
Pilnų informacijų, kainų, ir t. t., kreipkitės pas savo vietinius 

laivakorčių agentus arba rašykite tiesiog į

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE 

Robert E. Good 
Hotel Cleveland Building

GENERAL OFFICES 
45 Broadway 

New York City

I

— Nelabai aš noriu pas 
jus eit nei pasimatyt jeigu 
taip elgiatės, — sakau aš. ’

— Ne mano tai valia, ne-i 
pyk ant manęs. Jeigu ka
da vėl norėsi ko pas mane 
paklaust, aš mielai paaiš-] 
kinsiu. O dabar turiu eiti 
skaityt Chinų darbininkų 

i dūšias, kurias komunistai 
pas mane siunčia, — sako 
jis. _________

Naujausi

TEATRAI
Atgimimas

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

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

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote-

I rys, 7 vyrai ................ 50c
Šventadarbiai

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

SKAITYKIT IR P.LATIKKIT
‘ “DIRVA”

“Kas platina “Dirvą” tas p 1 a t i n a A p š v i e t ą

A TEINA ruduo-žiemai—ilgi vakarėli—skaitymo laikas 
"ir laikas išsirašyti sau “Dirvą”, arba kurie skaitot, 

atnaujinti savo prenumeratą. ★ Taipgi dabar laikas 
išrašyti “Dirvą” saviškiams i 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”: išrašyki! jiems “Dirvą” metams arba nors pusei.
KURIE skaitot “Dirvą” gerai žinot kad bėgyje kelių 

pastarų metų “Dirva” buvo pilną 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 apysaka 
“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.

A" Atlikit savo šventą kultūros darbą — užrašykit ★ 
“Dirvą” saviškiams arba prikalbinkit vieną naują ★ 

"k 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

"DIRVA"
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo

šmėklas priešakin’

Kai isbandet perdėjimus
vietoj užsirūkykit Lucky

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, net ir rūkydamas. Venk tos 
ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modernišką, 
visada jauną figūrą. "Jų, vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus kada 
rukėt, pagaminti iš puikiausių tabakų Derliaus— 
“JIE SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
sildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir taip 
sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau erzina jūsų 
gerklę.

“It’s toasted"
Jūsų Gerklės Apsauga—Pries knitėjimus—-prieš kosulj

Ne ypatingas valgis, bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nedaugiau kaip tris valgiai į dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Bell’s, 
New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyrams ir Moterims norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų
rū ytnas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų iŠbandėt, "jų vietoj—užsirūkykit 
L'HSh.Y * ^uo ’“s ‘švengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą kas ketvirtadieni ir šeštadieni vakarais, N.B.C. tinklą.
© 1930, The American Tobacco Co., Mftb



DIRVA

NAUJAS SPAUDOS ĮSTATYMAS
Lietuvos laikraščiai rašo 

kad Vidaus Reikalų Minis
terija paruošė naują spau
dos įstatymo projektą, ku
ris bus taikomas periodinei 
ir neperiodinei spaudai. At- 
sakomingu redaktorium ga
lės būti žmogus kuris gaus 
tam tikrą Vyriausio Tribu
nolo Valstybės gynėjo su
tikimą. Jis galės tą suti
kimą ir atšaukti.

Atsakomasis redaktorius 
turės garantuoti kad jis ga
lės apmokėti visas pasitai
kančias laikraščiui pabau
das. Atsakomybė bus ir iš 
leidėjų pusės. Už neteisin
gas žinia;? apie valdininkus 
bus didelės bausmės. Pa
baudoms apmokėt aukos ne
bus pavelyta rinkti. Vieši 
vyriausybės pranešimai, de
klaracijos ir kitokios žinios 
turės būti talpinama laik
raščiuose nesutrumpintai.

Kiek Lietuva Išgeria
Per pirmus šių metų pen

kis mėnesius Lietuvoje iš
gerta degtinės už 16,799,962 
litų, t. y. už 308,922 litų 
daugiau negu per tą pat lai
ką 1929 metais.

Reiškia, Lietuvoje šymet 
žmonės daug geriau stovi— 
jau pilnai atsigavę po 1928 
šaltos vasaros ir nederliaus 
ir labai šaltos 1929 m. žie
mos.

Poetas Kun. Antanas 
Vienožinskis
i Pereitame numeryje, prie 
lap rašymo apie Jovarą, bu- 
įvo paminėta kitas musų ži- 
'jnomias dainius, Vienožins
kis. Jis kitų rašytojų va
dinamas Vienažindis.

Jo dainos daugumoje yra 
išvaikščiojusios tarp Lietu
vių ir jų gaidas liaudis ži
no.

Šiame num. telpa vienos 
iš gražiausių jo eilių, ku
rias daugelis žino, o kiti tik 
kelias eilutes temoka, ir ne
daug kas žino kas jas para
šė. Tai “Sudiev, Kvietke- 
li....”

Sakoma kad šias ir kitas 
savo jausmingas meiliškas 
eiles Vienožinskis parašė 
kuomet jam reikėjo eiti į 
kunigus ir skirtis su savo 
mylimąją. Šios eilės viską 
labai aiškiai pasako, nes jis 
skiriasi su mylimąją ir iš
ima gyventi sau vienas....

Kun. Vienožinskio jau se
nai nėra tarp gyvųjų. Jis 
mirė 1892 metais, turėda
mas 51 metą amžiaus. Pa
laidotas Rugsėjo 18 d.

Jis kunigavo Laižuvoje, 
Mažeikių apsk. Yra dar ir

dabar žmonių kurie jį at- 
simena.f ..
' Kituose “Dirvos” nume
riuose šupažiridinsim skai
tytojus su kitais musų se
nesniais poetais.

“Tarpininkas” Virto 
Savaitraščiu

So. Bostone trejus metus 
ėjęs mėnesinis žurnalas 
“Tarpininkas” nesenai vir
to savaitiniu. Save vadina
si “Amerikos Lietuvių Vai
zbos Butų oficialiu orga
nu”. Laikraštis yra ketu
rių puslapių pilno didumo, 
septynių kolumnų. Reda
guoja Dr. Pr. Puskunigis. 
Antrašas: 332 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Gryžta Katalikų Vadai
Lietuvos krikščionių de

mokratų partijos vadai, ku
nigai Krupavičius ir Šmul
kštys gryžta iš užsienio į 
tėvynę. Pirmasis buvo Švei
carijoj, antrasis Amerikoje. 
Katalikų spauda džiaugia
si iš to, nes sako jų partija 
vėl sustiprės.

Lietuvos konkordatu su 
popiežium, kunigai turėjo 
pasitraukti iš politikos. Ar 
šiedu smarkus kunigai iš
kęs nelindę į politiką sun
ku tikėti.

SUDIEV, KVIETKELI! ’ 
(Kun. Antanas Vienožinskis)Lenkai prieš Vysk. Bučį

Iš Lietuvos laikraščių pa
tiriame kaip Lenkai įšėlo 
no ir net ant paties popie- 
kad Kun. Pranas Bučys yra 
Lietuvis, bet ir ant Vatika
no ir nte ant paties popie
žiaus, kam tas dryso paskir
ti Bučį Rytinių apeigų vys
kupu. Lenkai sako kad nu
vykęs į Vatikaną, Bučys 
ten buvęs slaptas Lietuvos 
ambasadorius. Nuo jo nu
vykimo į Romą ir prasidė
ję ten visi Lenkų nepasise
kimai.

Vysk. Bučys liko Rusų ir 
Ukrainų katalikų globėjas, 
o kadangi Lenkai tokiais 
save skaitėsi tai dabar dūk
sta ant visos katalikiškos 
bažnyčios už atidavimą j 
Lietuvos rankas Rytų ka
talikų.

UŽ 50 METŲ VESTUVĖS 
IŠEIS Iš MADOS

Dr. John B. Watson, ku
ris buvo psichologijos pro
fesorium John Hopkins uni- 
versite, labai mokytas vy
ras, sako kad už 50 metų 
tokio dalyko kaip vestuvės 
visai nebus. Jo patyrimu, 
kas metai du apsivedimai iš 
kožnų dešimts atsiduria 
perskyrų teisme ir kas me
tai vestuvių leidimų biurų 
biznis mažėja. Žmonės pra
dės sueidinėt į poras kada 
norės, be niekeno žinios, ir 
pasimes kada norės.

Taip dalykams virstant, 
kiekviena moteris stengsis 
išsilavinti būti ekonominiai 
nepriklausoma nuo, vyro.

Sudiev, kvietkeli, tu brangiausis, 
Sudiev ir laimė man biednam, 
Matau, paskyrė taip Aukščiausis 
Jog vargt ant svieto reik vienam.... 
Štai diena jau ir ta adyna 
Kurioj man reikia atsiskirt.... 
Oi, širdis alpsta.... Dievas žino 
Kaip reiks gyvent ir kur numirt! 
Ir dilgė ne visur žaliuoja, 
Šaka be rasos neprigis, 
Ir medis pakirstas svyruoja — 
Kaip mano širdis bepagis?....
Aušra man nepriduos skaistumo, 
Nei ramus vėjas suramys, 
Nei saulė neatneš linksmumo, 
Nei tamsi naktis užmigdys.... 
Kaip gaili rasa skalsiai krinta, 
Taip mano ašaros riedės, 
Jau gailestis man širdį kremta, 
O, kas kentėti man padės!.... 
Neg’ tik berželis-svyruonėlis 
Per amžius verkdam’s man’ supras, 
Neg’ tik prakalbins tas paukštelis 
Kurs savo lizdo neb’atrąs.... 
Kasdiena man ašarų pietus 
Atneš nelaimių debesys....
Nors kryžiai kris kaip smarkus lietus, 
Bet meilės tik neužgesys....
Mylėjau tave ir mylėsiu 
Kol mane žemėms neužkas, 
Sparnuotoms mintimis atlėksiu, 
Ir krašte svieto širdis ras. 
Ir tavęs niekur neužmiršiu, 
Juk dūšia mano čią paliks — 
Tegul iš meilės ir numirsiu, 
Myris del meilės Dievui tiks....

LIAUDIES DAINA
Latvelių kaime nėra jaunimo, 
Nėr kas širdelę man nuramina —

Oi lylia, lialia, oi lylia lialia, 
Nėr kas širdelę man nuramina. 
Ten per laukelį jauna panelė 
Kas nuramina mano širdelę —

Oi lylia, lialia, oi lylia lialia, 
Kas nuramina mano širdelę.

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos T Paruošė K. S, K.

(Tąsa iš pereito num.)

Po kelių kitų tąsynių su Gudais ir Švi- 
trigėla, pradėjo taikytis su Lenkais ir Zig
mantu.

Po pralaimėjimu po Ukmerge, kardi
ninkai, kurie palaikė Švitrigėlą, padarė su 
Lietuva ir Lenkija santaiką, pasižadėjo 
apleisti neramų Švitrigėlą.

Zigmantas Keistutaitis tapo užmuštas 
Lietuvos bajorų 1440 metais ir taip užbai
gė savo gyvenimą. Tuo tarpu Švitrigėlos 
šalininkai norėjo jį parkviest! už didkuni- 
gaikštį, bet būdamas senas nesuskubo už
imti Vilnių, todėl Lietuvos didkunigaikš- 
čio sosto negavo. Švitrigėlą pats mirė 
1452 metais, beveik per dešimts metų ne- 
sikišdamas į karus.

Zigmantas labai buvo uršus valdovas 
didžiūnams, todėl jie jo nekentė ir sako
ma už tai jį nužudė. Suokalbininkai pri- 
gavingu budu įsigavę pas Zigmantą jam 
galą padarė. Zigmantas turėdavo savo 
dvare mešką, kurią labiau mylėjo negu 
ponus. Kada meška išeidamo į kiemą ir 
paskui norėdavo ineiti į vidų, letena pa- 
krapštydavo duris. Pamatę kad meška 
tuo laiku randasi kieme, suokalbininkai, po 
vadovyste Rusų kniaziaus Aleksandro Čar- 
toryskio, pamėgdžiodami mešką, pakrap
štė duris, kunigaikštis duris atidarė — ir 
tie, įsiveržę į vidų, užmušė. Didkunigaik- 
ščio lavoną jie norėjo, nuvežę į upę, pa
kišti po ledu, bet nespėjo ir turėjo pabėg
ti. Lavonas parvežtas atgal į pilį ir palai
dotas Vilniuje, šalę Vytauto,

Andrius Kazimieras Jogailaitis
Po Zigmanto mirčiai vėl Lietuvoje ki

lo ginčai kas turės tapti didžiu kunigaikš
čiu. Vieni norėjo Švitrigėlos, kiti Zigman
to sunaus Mykolo, treti norėjo pavesti Lie
tuvą Lenkti karaliui (dabar, po Jogailos, 
Lenkiją valdė vyresnis Jogailos sūnūs Vla
dislavas). Bet daugiausia pritarėjų ra
do sumanymas parkviest! ant Lietuvos sos
to antrą Jogailos sūnų, Andrių Kazimierą, 
kuris paprastai vadinosi Kazimieru. Vi
si veik buvo atgrisę Švitrigėlos darbais, o 
Mykolo bijojo diduma Lietuvos bajorų kad 
kad neimtų keršyt už nužudymą tėvo. Pa
vesti gi Lietuvą globon Lenkų karaliaus— 
tai perdaug butų buvę pažeminimas Lie
tuvos valtsybės, o su ja ir pačių Lietuvos 
bajorų.

Lietuviai norėjo turėti savo valdovą, 
kurį patys galėtų tvarkyti. Taigi nusiun
tė Lenkų karaliui prašymą kad leistų sa
vo brolį Kazimierą apimti didžio kunigai
kščio sostą.» Vladislavas sutiko leisti Ka
zimierą Į Lietuvą, bet tik kaipo savo vie
tininką, o ne savistovų valdovą. Lenkai 
apie tai išgirdę priešinosi ir nenorėjo Ka
zimiero leisti, bet tas, Lietuvių lydimas, 
iškeliavo Vilnių. Lietuvos didžiūnai, pa
tyrę kad Lenkų karalius atsiuntė jiems 
tik savo vietininką, iš to įsižeidė ir atme
tę tai, apšaukė Kazimierą didžiu Lietuvos 
kunigakščiu ir apvainikavo Gedimino mit
ra. Taip tai trylikos metų berniukas ta
po Lietuvos valdovu. Jam nusilenkė didu
ma pavaldingų Rusų ir Gudų kunigaikš
čių. Jeigu Kazimieras butų atvykęs tik 
kaip Lenkų karaliaus vietininkas, užgauti 
Lietuviai butų jį atstūmę ir apšaukę di
džiu kunigaikščiu Mykolą.

Rekėjo kad naują didį kunigaikštį pa
tvirtintų Lenkų karalius. Bet Vladislovas 
atsisakė. Lietuviai tačiau neatsižvelgė į 
jo atsisakymą ir paliko Kazimierą didžiu 
Lietuvos kunigaikščiu, kuris valdė nuo 
Į440 iki 1492 metų.

Šiuo prietikiu unija, Vytauto ir jo įpė
dinių padaryta.su Lenkija, tapo panaikin
ta, nes nei Lenkai nei Lietuviai nesilaikė 
jos sutarčių.

Didkunigaikščio jaunystes delei, visus 
valstybės reikalus vedė jo vardu taryba 
susidedanti iš kelių aukštesnių bajorų.

Tarybai teko daug darbuotis kol nu
malšino švitrigėlą, kurį rėmė Vladislovas j

ir žadėjo padalinti Lietuvą tarp Švitrigė- 
Ips, Mykolo ir Kazimiero. Žemaičiai su
kilo reikalaudami Mykolo savo valdovu; 
bet juos numalšinta be mūšio. Patį My
kolą nuramino pavedant jam kelis Gudijos 
miestus, o Lietuvos pilys pasidavė viena 
po kitai naujam didkunigaikščiui.

Be to dar tarybą sumušė ir išvarė iš 
Lietuvos Maskvos kariumenę ir jos vadą 
Aleksandrą Čartoryskį.

Tapęs Lietuvos valdovių Kazimieras 
ėmėsi mokytis Lietuviškos ir Rusiškos kal
bų, ir Lietuvos didikas Jonas Goštautas 
tapo jam ištikimiausia ir artimiausia ypa- 
ta.

1444 metais mūšyje su Turkais ties 
Varnos pilimi žuvo Lenkų karalius Vladis
lovas. Kazimierui dabar prisiėjo tapti ir 
Lenkijos karalium. Bet Kazimieras nesi
skubino Lenkų sostą užimti, nes jam išva
žiavus iš Lietuvos, Mykolas butų pasisten
gęs apimti Lietuvos sostą. Mat, Kazimie
ro tapimas Lenkų karalium išrodys Lietu
viams vėl į suvienijimą Lietuvos su Lenki
ja, tada bajorija, norėdama Lenkų atsi
kratyti, remtų tą kurs nieko bendro su 
Lenkais neturi.

Dvejus metus Kazimieras atidėliojo 
užėmimą Lenkijos sosto, kol pagaliau ne
tekus kantrybės Lenkų ponija ėmė grūmo
ti pavedimu sosto Mozurijos kunigaikščiui 
Boleslovui. Tas Boleslovas buvo svainis 
Mykolo. Kazimieras atsidūrė keblioje pa
dėtyje. Patapęs Lenkų karalium, Boles
lovas stengsis prašalinti jį nuo Lietuvos 
sosto, o pasodyti ten savo giminaitį Myko
lą. Ir Kazimieras iš dviejų blogybių suti
ko rinktis mažesnę — pasiryžo būti Len
kų karalium.

Kaip tik tą patyrė Lietuvos bajorai, 
ijįe jokiu-bųdu nenorėjo sutikti. Nesutiki
mas darėsi dar didesnis, nes Lenkai būti
nai reikalavo kad Kazimieras atimtų iš 
Lietuvos Voluinę ir Podolę, kurias Zigman
tas buvo pavedęs Lenkams, bet Lietuviai 
vis dar nebuvo užleidę. Lietuviai apie tai 
nei girdėti nenorėjo. Kazimieras, norėda
mas pasigerint Lenkams, pažadėjo, pata
pęs jų karalium, sutaikyti Lietuvą su Len
kija delei šitų dalykų. Lenkai pažadais 
ir pasitenkino. Lietuvos gi bajorijai pa
žadėjo nesumažinti Lietuvos, palikti ją to
kia kokia buvo prie Vytauto.

Be to, gavimui Lietuvos bajorų prie
lankumo, Kazimieras suteikė’ jai daug žy
mių teisių ir privilegijų.

Tarp kitų privilegijų, bajorai gavo di
desnes teises ant savo pavaldinių, ir nuo 
tada prasidėjo Lietuvoje ineiti baudžiavą. 
Bajoras žemvaldis įgijo begalinę valdžią 
ant savo sodiečių.

Visą savo viešpatavimo laiką Kazimie
ras turėjo daug keblumo su Lietuvių-Len
kų ginčais. Lenkai vis reikalavo kad nau
jasis karalius patvirtintų jų privilegijas, o 
ypač kad butų priskirta prie Lenkijos Vo-j 
luinė ir Podolė. Lietuviai iš antros pusės 
apie tai nei girdėt nenorėjo. Jie'rėmėsi 
Kazimiero pažadėjimu nesumažinti Lietu
vos valstybės ribų.

(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 
ŽODYNAS

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

Drūtais apdarais $15.00.
REIKALAUKIT ’'DIRVOJE”

SIŲSKIT SAVO EILES!
Iki Spalių mėnesio pra

džiai dar turit laiko atsiųs
ti savo eiles į Vytauto Mir
ties Sukaktuvių Paminėji
mo Eilių Kontestą.

Gali dalyvauti Lietuvos 
ir Amerikos Lietuvių poe
tai. Dovana bus $10 pini
gais už geriausias eiles.' Ki
tos eilės, tinkamos spaudai, 
irgi bus sunaudotos.

Siųskit “Dirvos” redakci
jai, 6820 Superior avė., Cle
veland, Ohio.

VYTAUTAS
DIDYSIS '

Prenumeratoriai kurie už
sirašė šią knygą:

štai nauji ušsirašę:
Juozas Bubnis iš Union 

City, Conn., rašo: Siunčiu 
jums $3.50, iš jų $2 už at
naujinimą “Dirvos” ir $1.50 
už Lietuvos Istoriją “Vy
tautas Didysis”.

D. Turskis, iš Philadel
phia, Pa., rašo: Man teko 

įskaityti keletą K. S. Kar
pavičiaus leidinių ir visos 
tos knygos labai žingeidžios 
ir ypač labai patinka kad 
jis neprimaišo svetimų ne
suprantamų žodžių. Taigi 
žinodamas kad ir “Vytau
to Didžiojo” knyga bus au
kštos vertės, noriu Įsigyti 
ją ir siunčiu $1.50. Taipgi 
pridedu $3 už mano pre
numeratą “Dirvos”. Aš iš
važiuoju į Latviją, ten at
siųsk knygą ir laikraštį.

T. Urmonas iš No. Chica
go, III., rašo: Prisiunčiu 
$1^0. litiž knygą “Vytautas 
Didysis”, kai bus gatava 
malonėkit prisiųsti.

L. Vaičiulis iš Chicago, 
Ill., rašo: Siunčiu $1.50 už 
“Vytautas Didisys” ir 75c 
už “Sapninyką”. Prašau 
netrukdomai prisiųsti.

Jurgis Zelionis iš Toron
to, Kanadoj, rašo: Prisiun
čiu jums $1.50 už istoriją 
‘■Vytautas Didysis” ir pra
šau prisiųsti kai išeis iš 
spaudos.

F. Stančikas, vietinis, už
sirašė knygą “Vytautas Di
dysis” užsimokėdamas $1.

Jieya Stalioraitienė, vie
tinė, išrašo “Vytautas Di
dysis” savo broliui į Lietu
vą užmokėdama $1.50.

KAS DAUGIAU?
Skubėkit visi prisidėti su 

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

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

G.YDUOLE, KURI 
VISAD GELBST-1 
.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- 
sąvo jas nuo 1696 metų. Išvy-< 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kitę kūnų. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medal'S 
yąrdp kiekvienoje dėžutėje.

padaryta.su


DIRVA

NAUDINGŲ ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

VILIUS PITT

Vilius Pitt gimė 1759 metais. Jei bu
vo kuomet didelis valstybės vyras, tai Vi
lius Pitt buvo didelis. Jo tėvas buvo Lor
das Chatham, gi motina Grenville. Jis gi
mė ir tapo išauklėtas valstybės vyru.

Jis turėjo kiekvieną progą, išskiriant 
sveikatą. Jis visą savo gyvenimą buvo 
daug maža ligonis. Jį kankino galvos gė
limai, vidurių nevirškinimas ir sausgėla.

Jis baigė mokslą Cambridge (Angli
joj), būdamas 17 metų ąmžiaus. Tai buvo 
nepaprastas mokinys. Jis mėgo mokytis 
ir pasitarti. Jo smegenis pagreitino ir iš
vystė kasdieniniai pasikalbėjimai su jo tė
vu, kuris duodavo jam patarimus visuose 
dalykuose.

Nuo savo mažų dienų Pitt mėgo kny
gas ir 20 metų amžyje duota jam knyga 
nustatė visą jo pakraipą ir karjerą. Tai 
buvo knyga parašyta Adomo Smith, “Tau
tų Turtas”. Ši knyga buvo didysai preky
bos ir pramonės lapas. Ji nebuvo įdomi. 
Ji buvo pilna davinių ir logikos. Nei vie
nas kitas tų dienų valstybės vyras neturė
jo tiek proto ir kantrybės ją perskaityti.

Tačiau Pitt ją perskaitė. Ji išaiškino 
jam valstybės kontrolės blogumą. Ji įro
dė jam kad pramonė turi būti laisva.

Kartą buvo iškelta vaišės Adomui 
Smithui. Jis atėjo kuomet visi buvo susė
dę. Jam ineinant visi svečiai atsistojo ir 
Pitt sušuko linksmai: “Mes stovėsime iki 
tamista atsisėsi, nes mes visi esam tarais- 
tos mokiniai.”

Būdamas 20 metų Pitt įstojo į Lincoln 
Draugiją mokytis teisių. Jam teko pačiam 
užsilaikyti, kadangi jo įplaukos iš jo tė
vo turto siekė tik $1,250 į metus.

21 metų amžiaus jis kandidatavo į 
parliamentą, bet visai neturėjo pasiseki
mo. Tačiau sekantį metą gavo vietą nuo 
Lordo Lonsdale, kuris turėjo perleidimui 
devynias vietas.

Pirmutinėj kalboj, i-parliamente Pitt 
nurodinėjo ekonomijos reikalingumą. An
troj, kalboj. jis stovėjo už kontroliavimą iš
laidų skyrių, kurie aikvojo valstybės iždą.

Jis inėjo į Parliamentą Juodaisiais Me
tais. 1781 m. Cornwallis pasidavė Ame
rikiečiams. Anglijos garbės saulė buvo 
užtemus. Papaikęs Vokietis karalius ar
dė Britų imperiją.

Dvidešimts trijų metų Pitt tapo Iždo 
Ministeriu, o dvidešimts keturių metų su
laukus jam buvo siūloma Ministeriu pirmi
ninko vieta, klaidas darančios koalicijos 
priešakyje. Jis atsisakė tą vietą užimti. 
Po kelių mėnesių vėliau koalicija griuvo ir 
Pitt paliko Ministeriu pirmininku liuosom 
rankom.

Išpradžių parliamentas juokėsi. “Jis 
tebus premjeru vieną dieną”, sakė Parlia- 
mento nariai. Jis išbuvo premjeru septy
niolika metų be pertraukos.

Jo pirmutinis darbas buvo “Ydų tai
symas viešose vietose”. Jis persekiojo 
aikvotojus.

Parliamentas pergalėjo jį. Tačiau jis 
atsisakė rezignuoti. Jį parėmė Londono 
miestas ir Rytų Indijos Bendrovė. Pitt 
laikėsi iki valstybė atsistojo jo užpakalyje. 
Paskui jis turėjo visuotinus rinkimus ir 
sugryžo į Parliamentą su didele pergale.

Pittui buvo priešinga “senoji gauja”. 
Jie švilpė ji, o jis kirto jiems atgal. Jis 
kreipėsi tiesiai į žmones ir žmonės išlaikė 
ji Ministeriu pirmininku per septyniolika 
metų.

Žmones pąsekė ir “senoji gauja” Jie 
norėjo tokio kuris turi drąsos išvyti pini
gų aikvotojus iš valstybės šventnamio. Jie 
pasiskyrė Pittą ir jis išgelbėjo Angliją.

Išpradžių jis buvo tik dvidešimts ke
turių metų — aukštas, sausas, tylus jauni
kaitis. Jis buvo atkaklus ir išdidus, jei ne 
su savo draugais. Jis buvo paprastos iš
vaizdos, bet jo akys buvo aštrios ir per- 
veriančios. Jis turėjo keistą pakeltą no
sį ir, kaip karalius Jurgis III sakė, “pra
keiktą ilgą, įžūlų veidą”.

Prieš jį ėjo Fox, vienas gabiausių de- 
batuotoių kokius parliamentas kuomet tu
rėjo; Sheridan ir Burke, didžiausi Ąirįų

kalbėtojai; Grenville, Shelbourne ir Lor
das North — visi veteranai politikieriai 
aikvotojų rušięs.

Pitt ėjo prieš juos visus. Jis kartais 
ėjo net prieš patį karalių. Jis turėjo poli- 
tikbs^liniją ir vedė ją. Jis įsteigė taupo
mąjį iždą karo skoloms atmokėti. Jis ap
dėjo dideliais mokesčiais, bet tik tokias 
prabangus kaip šilkai, arkliai, auksas, si
dabras ir tt.

Jis užrakino iždą išmokamiems sky
riams. Jis pasakė: “Mes turime išleisti tik 
tiek kiek galime. Musų pirmutinė pareiga 
yra atmokėti skolas ir atsteigti prekybą 
ir pramonę.”

Savo paties finansų vedime Pitt buvo 
prastas. Visą savo gyvenimą jis buvo pa
skendęs skolose ir, jam pasimirus, Parlia
mentas nubalsavo atmokėti $200,000 jo 
skolų.

Jis nepaisė nei turtų nei laipsnio. Vi
są savo gyvenimą jis buvo “Mr.” Pitt. Kar
tą Londono pirkliai susirinkę nubalsavo 
padovanoti jam $500,000, bet jis atsisakė 
priimti.

Jo tikslas buvo pagelbėti ne sau bet 
savo šaliai. Jis buvo ne tautos ardytojas, 
o kūrėjas. Jis sutapo dideliu valstybės 
vyru ne mėtydamas visuomenės pinigus, o 
taupydamas juos

Kiek jis galėjo tiek laikė Angliją nuo 
Francuzų revoliucijos. Jis reformavo par
liamentą. Biurokratus jis nuvarė atgal į 
jų vietas. Jis paliuosavo verįeivius. Ir 
1792 m. jis laikė savo didžiausią prakalbą 
prieš vergais prekiavimą ir panaikino 
verguvę.

Jis bandė padėti Airijai ir Rusijai, bet 
nudegė savo pirštus. Galiaus jam teko ko
voti sų Napoleonu, tačiau jis vengė karo 
kol nesugrąžino Anglijai gerovės. Jis ne
krovė naujų karų ir naujų mokesčių ant 
suvargusios ir sužeistos valstybės. Per 
šešis metus jo politika padidino Anglijos 
eksportą.

Ilgainiu jis tapo įtrauktas į karą. Jo 
kariumenės paprastai buvo sumušamos, 
nes buvo vedamos ne tam tikusių kunigai
kščių; bet jo laivynas laimėjo pergales, 
nes jis turėjo admirolą Nelsoną. Per dve- 
jis metus Nelsonas buvo vienintelis susi
raminimas Pittui.

Pinigu sukėlimui karui vesti Pitt pra
šė liuoso noro aukų. Ir gavo didelę dalį. 
Jis ir kiti ministerial davė penktą dalį sa
vo algų. Tais laikais ministerial buvo ge
riau išauklėti negu dabartiniai, kuriems 
rupi tik jų algos.

Nuolatiniai Napoleono pasisekimai 
rūpino Pittą ir tas sugraužė jo sveikatą. 
Sumušimas ties Austerlitzu ir Nelsono 
mirtis buvo jam paskutinis smūgis. Pats 
Pitt mirė 1809 metais. Jo paskutiniai žo
džiai buvo: “O, mano šalie! Kaip aš myliu 
savo šalį.... ”

Pitt buvo nevedęs. Jis kartą mylėjo 
vieną merginą, bet jos neteko. Per visą 
savo gyvenimą jis turėjo tik vieną mintį 
— apie savo šalies gerovę. Jis buvo tei
singas, kompetentiškas ir narsus. Jį va
dino: “Vairininkas kuris atsilaikė prieš 
audras”.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankiua rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisytą taip lengvai ir snprąptamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvšn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėju, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 85c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

$1 jr $1.50

Cleveland, Ohio

| LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ Į 
MYLĖTOJAM®!

BIRUTĖ, Vytauto motina 
KEISTUTIS,

Vytauto tėvas

VYTAUTAS DIDYSIS
p>ER 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.” Ę Taigi štai ta LIETUVOS ISTORIJA, paruošta populiariš- 
kų raštų rašytojo, K. S. Karpavičiaus, užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS”.

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

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 ąpie Vytautą ir jo tėvus.

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

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

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

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

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

Gali išsirašvti kas tik nori — nereikią būti “Dirvos ’ skaitytoju. Visų prenumera
torių vardai tilps knygoje. Prisiųskit pilnus savo vardus ir adresus.

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siuskit sekančiai

6820 Superior Ave-
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KĖDAINIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Akrono Naujienos
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

(Pabaiga iš pereito num)
Apie patį miestų

Kėdainių miestas, kaip ir 
kiti apskričių miestai, lai
ke pasaulinio karo buvo nu
kentėjęs nuo gaisro. Da
bar vietoj griuvėsių išaugo 
daug gražesni ir skaitlin- 
gesni murai, kurie išoriniu 
grožiu lenkia prieškarinio 
miesto grožį.

Gyventojų skaičius sie
kia 7500 žmonių.

Mieste randasi šios įstai
gos: 1) apskrities viršinin
ko; 2) policijos vado; 3) po-i 
licijos nuovada; 4) apskri
ties valdyba; 5) miesto val
dyba; 6) paštas; 7) mokes
nių inspektorius; 8) žemės 
tvarkytojas; 9) taikos teis
mas; 10) teismo tardytojas; 
11) teismo ąnstolis; 12) 2-ro 
artilerijos pulko štabas; 
13) komendantūra; 14) Lie
tuvos bankas; 15) Ūkio 
bankas; 16) Žydų bankas; 
17) gimnazija', ir tt.

Kaip teko patirti, visų įs
taigų viršininkai ir jų pa
valdiniai valdininkai gana 
mandagus su piliečiais ir 
skubiai atlieka reikalus.. U- 
kininkai džiaugiasi kad prie 
dabartinės valdžios ir pilk- 
sermėgiai neverčiami lauk
ti koridoriuose ištisas die
nas, kaip būdavo prie kitų 
valdžių, kad kaimiečiai nu
vykę į apskrities miestų su 
mažu reikalu negalėdavo tą 
pačią dieną atlikti, nes bu
vo nuo vieno prie kito pono 
siuntinėjami, kol pagalios 
pasibaigdavo darbo valan
dos ir piliečiai neatlikę rei
kalų išprašomi iš įstaigos 
laukan.

Mieste yra dvi Lietuvių 
bažnyčios, viena Rusų cer
kvė, viena Vokiečių kirchė, 
dvi sinagogos ir viena Kal
vinų bažnyčia. Kalvinų baž
nyčios rūsyje yra palaidota 
visa kunigaikščio Jonušo! 
Radvilos giminė. Kunigai
kščio Radvilos ir jo žmonos 
kūnai išbalzamuoti, ir dar 
šiandien galima pamatyti 
buvusį Kėdainių miesto ku
nigaikštį. Viduryje 17-to 
šimtmečio Kėdainių miestas 
ir jo plačios apielinkės bu
vo nuosavybė kunigaikščio 
Jonušo Radvilos. Jo kuni
gaikštija daug kartų karia
vo su tėvynės priešais, Ru
sais ir Švedais. Pažymėti
ni karai su Maskva 1652 ir 
1687 metais, ir su Švedais

1655 metais, kurie buvo ap
gulę Kėdainių miestą.

Kovos už laisvę
1919 metais Vasario 8 d. 

ties Kėdainiais įvyko pir
mas Lietuvių mušis su bol
ševikais. Vasario 9 d. ne
toli Kėdainių ties Taučiu- 
nų kaimu smarkiame mūšy
je su tais pačiais žiauriais, 
mirtį ir badą nešančiais 
priešais, žuvo pirmas Lietu
vos kariumenės karys, sa
vanoris Povilas Lukšys. Jo 
atminimui pastatyta pamin
klas.

Sunkus buvo laikai pir
mose Lietuvos nepriklauso
mybės tvėrimosi dienose. 
Kėdainius supo ne tik bai
sios gaujos driskių Rusijos 
bolševikų, bet viduje drum
stė ramybę vietiniai bolše
vikai, o likusieji Vokiečių 
armijos kariai grąsė Lietu
vos savanoriams ginklu ir 
mirtimi. Kėdainių srities 
apsaugos būrį, Lietuvos vy
riausybei pavedus, organi
zavo karininkas Juozas Ša- 
rauskas ir jam vadovaujant 
buvo sutruškinti tėvynės 
priešai miesto pakluonėse.

Kėdainių miestas yra kai
po simbolis Lietuvos atgi
mimo, nes čia pirmas kar- 
žygis padėjo galvą už gim
tąją tėvų šalį ir pirmas au
kso raidėmis įrašytas į Lie
tuvos istorijos knygos la
pus.
y Sunku įsivaizduoti, bet 
garbinga atsiminti kaip 
saujelė narsiausių sūnų sa
vanorių apgynė Kėdainių 
miestą nuo baisios ir skait
lingos gaujos raudonarmie
čių, Rusijos bolševikų.

Garbė Tėvynės gynėjams 
savanoriams ir šventa ra
mybė žuvusiems karžy
giams !

Jonas Morkūnas.
Šaukotas.

Lietuvis biznierius M. Jo-Į 
eis savo biznio srityje eina' kuopoj Maskviniai atsisakę 
pirmyn. Nors savo dirbtu- j iš kuopos valdybos: amži- 
vėje turi įrengęs pirmos] nas pirmininkas G. Brazas 
rūšies mašinerijas ir gali1 ir A. Bartnikas pasišalino, 
atlikti visokius darbus, šio- Jų vietas užėmė: B. Ver
se dienose dar susilaukė i siackas pirmininku, Jera- 
naujų mašinerijų, kurios jo sius turto raštininku. Ga- 
j„„„ Hma tikėti kuopoje šventos

ramybės jų netekus.
Senas Narys.

darbe yra reikalingos. Da
bar daug daugiau gali pa
imti įvairesnio darbo ir at
likti. Jį remia svetimtau
čiai, nes darbą atlieka pri
derančiai.

Permaina. SLA. 198-toj

Didelis piknikas. Seni ir 
Jį plačiai remia1 jauni, nepamirškit S, L. A. 

ir Lietuviai. Jis iš savo pu-'354-tos kuopos pikniko ku- 
sės yra geras Lietuvis ir ris atsibus Rugpjūčio 24 d. 
savo tautos reikalų rėmė-' 445 East avė. Vieta pato- 
jas. Jis yra vienatinis iš gi, kelionė. trumpa. Kvie-
Akrono Lietuvių biznierių' čia visus
ką garsinasi “Dirvoje”, už-l 
tai jį žino ne tik vietiniai 
bet ir iš tolimesnių miestų 
Lietuviai.

Aidukevičiai abu atosto
goms buvo išvažiavę į Chi- 
cagą. Sako turėjo gerus j 
laikus ir pasekmingai gry- 
žo.

“Dirvos” geras prietelius 
F. Jankauskas būdamas 
svečiuose pas savo brolį 
PennsylVanijoj priminė jam 
kad skaitytų “Dirvą”’ ir 
tas tuojau užsirašė. “Dir
va” yra plačiai mėgiama vi
sų ir nuolat gauna daugiau 
naujų rėmėjų.

Keliautojas.

Komitetas.

Nori ‘apsausint’ Akroną. 
Federalės valdžios atstovas 
su vietine policija ruošiasi 
“apsausint” Akroną ir apie- 
linkes. Sako mieste yra 90 
slaptų svaigalų pardavyk
lų, kurias su policijos pagal
ba tiki uždaryti.

Ginčai del kariško zepe- 
lino. Pasklido žinia kad 
Suv. Valstijų, kariško lai
vyno valdyba pasiryžę su
laikyt budavojimą afitjįo ka
riško zepelino, kurių du bu
vo pavesta pabudavoti Ak J 
rono Goodyear kompanijai. 
Vienas jau baigiamas bu- 
davoti. Delęi tokių žinių 
pakilo didelis lermas ir rei
kalavimai kad valdžia savo 
kontraktą pildytų.
Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausiu Sportininkų.

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

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą’-Aelpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

famous the world over

• Pinaud’s
Shampoo
' Leaves your 

hair lustrous, 
healthy, and 
not too dry!

Al your dealer's—orsendyoc 
r full-size bottle to Pinaud, 
M,22oE.2i St., New York- 
will send sample bottle free]

a

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

Mrs. Winslows 
Syrup

AKRON, OHIO
Lietuvis Kalvis

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

atlieku geriausia.
MIKE JOCIS 

154 Wooster av. Akron, O.

Į P. Muliolis j
Pirkimo - pardavimo namų 

Į ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas), i 

j Taip pat padarome pasko- 
I ląs ant antro mortgečio nuo Į 
I $300 iki $1500 j 24 valan

das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei- 

; kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Randi 6729.

YoirEYeS

DULL EYES may be made and 
kept clear and healthy by 
applying Murine daily. It dissolves 

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

BOOK SENT FREE ON REQUEST
THE MURINE COMPANY Dept H. S. 9 East Ohio Street, Chicago

WAY-

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

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

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

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

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
PortStanley6:00 a.m. Returning,leaves there 

. m., arriving Cleveland 9:30 
Oth to September 6 th.
3.00 One Way; $5.00 Round 
Auto Rate $4.50 and up.

1
 Write forfree folder and Auto Map. Ask 
for details on C&B Line Triangle, Circle 
and All Expense Tours, also 1930 Cruise 

de Luxe to Chicago.
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY

ERIE

“D I R V O S”
D. L. K. Vytauto Jubilejinės

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

; , TRAUKINIAIS.,....... .

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

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

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

t

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja, naujausius Euro
pinius metodus' ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo li&ų,_ reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų'

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

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

listas si^eiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos!

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo giliu Ir nn 
silpnintus kūno organus. B ų ,r nu’

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

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

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

įi

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnes 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!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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

s'niiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiuiininiimiiiiiiiiiiiiiiiiĮž

| JOHN J. LAZICKAS, Jeweler |
KENT IR EARL RADIOS |

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- Ę 
liūs, deimantus, taipgi taisėm viso- Ę
kius laikrodėlius. =

6407 SUPERIOR A V. prie E. 65 St. |

ENdicott 4638 E
.iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

f ATWATER

Dvylika Milijonų Žmonių 
Naudoja šiuos Bankus

J'HE Society for Savings yra viena 
iš 600 savitarpinių taupymų ban

kų Suvienytose Valstijose. Tuose 
bankuose yra suvirs I 2,000,000 de- 
pozitorių. Jų padėti taupymui pini
gai siekia beveik devynis bilijonus do- 
larių. Tai yra seniausia rūšis taupy
mų bankų šioje šalyje. Tie bankai tu
ri nesulyginamą rekordą saugumo ir 
prielankumo savo depozitoriams-daly. 
viams. ★ Šis bankas, aštuoniasdė- 
šimts vienų metų senumo, su depozi
tais virš $100,000,000, su nepapras
tai prielankiu nusistatymu, pasiveda 
su visais savo patogumais jūsų patar
navimui.

Incorporated 1849

in the (Sixty nt (ttevelnnS
public Square

Dėkit Taupymus į Taupymų Banką
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$ IŠ LIETUVOS e
VYTAUTO PAVEIKSLO I kė.... Tik vėliau, atvažia- 

KELIONĖ vo dvi mokytojos-šaulės, pa
sirašė į knygą....

Užtai Pagėgiuose pui
kiausia pasitiko visuome
nė su Mažosios Lietuvos pa- 
triarku Martynu Jankum, 
gražiai pasipuošę namus, 
net aikštę iliuminavo, nes 
buvo vakaras; pasakė ke
letą gražių kalbų.

Giružis.

Tauragė. — Liepos 22 d. 
10:30 vai. ryto, specialiu va
gonu atlydėtas iš Batakių 
Šaulių būrio ir dviejų stu
dentų Vytauto Didžiojo pa
veikslas. Gelžkelio stotyje 
sutikti paveikslo atėjo Tau
ragės visuomenės organiza
cijos: Šiauliai, komendan
tūros kareiviai, Pavasari
ninkai, gaisrininkai ir kiti. 
Nežiūrint 
giapjutės, 
suomenės 
lis. Visų
maloni nuotaika.

Traukiniui atvažiuojant 
griežė dūdų orkestras. Su
giedojus Vytauto Didžiojo 
ir Tautos himnus, paveiks
las nešta per miestų Į Ne
priklausomybės aikštę. Čia 
specialiai padaryti gražus 
žalumynų vartai su 
šais: “1430—1930”, 
vuok musų širdyse, 
Didvyri”. Namai ir

prasidėjusios ru- 
susirinko 
gausingas
veiduose

ir vi- 
bure- 

matėsi

uzra-
“Gy- 

tautos 
balko

nai papuošti vainikais, pa
veikslais, vėliavomis. Žy
giuojant gatvėmis, griežė 
dūdų orkestras ir p. Ku- 
nriečio vedamas choras su
dainavo keletą dainų.

Nepriklausomybės Aikš
tėj paveikslas sustojo. Jo 
sutikimui kalbą pasakė mo
kytojų seminarijos direk
torius šaulys p. Mačernis, 
apibudindamas Vytauto Di
džiojo asmenį ir jo darbų 
reikšmę Lietuvai ir Euro
pai. Gale savo kalbos pa
brėžė kad turime sukaupti', 
o susikaupę atminti kad ir 
mus laukia, kaip ir Vytau
to laikuose, didis darbas — 
Vilniaus atvadavimas.

Sugiedojus tautos himną 
ir padainavus keletą kitų 
dainų, perskaityta p. Volod
kos, Lietuvos Banko direk
toriaus, aktas, kuris kartu 
nešamas su Vytauto D. pa
veikslu ir knyga. Knygoje 
pasirašė žymesni vys'uome- 
r-ės darbuotojai, 
kai.

Po to paveikslą iki antrų 
garbės vartų (plente, už 
Juros upės tilto) nešė Tau
ragės miesto burmistras p. 
Voldemaras, I rajono mo
kyklų inspektorius p. Jan
kauskas ir veter. gydytojas 
p. Valentą, organizacijoms 
ir visuomenei lydint. Nuo 
vartų paveikslą nešė Šau
liai, pasikeisdami, Į Lauk
sargių miestelį (Mažojoj 
Lietuvoj).

Kiek Didžiojoj Lietuvoj 
paveikslą iškilmingai suti
ko, tiek Mažojoj Lietuvoj 
juo nesiįdomavo. Lauksar
giuose vos keli žmonės atė
jo paveikslo sutikti, o Pikt
upėnuose niekas nei neląu-

DU PRIGĖRĖ
Palangoj Liepos 21 d. pri

gėrė du: Kun. Cybelis iš 
Amerikos ir Kauno miesto 
savivaldybės sekretorius A. 
Ysakas. Šio pastarojo la
vonas nebuvo surastas visą 
parą. Sekančią dieną ras
ta išmestas uš 8 klometrų 
nuo Palangos, netoli Mon- 
kiškių kaimo, prie Švento
sios upės ištakos j jurą.

Tą dieną jura buvo la
bai banguota ir tik drąses
nieji ėjo maudytis ir nuėjo 
gilokai. Drąsieji tankiai 
turi užmokėti gyvastimi už 
savo neatsargumą.

Ysakas darbavosi Kau
no miesto savivaldybėj per 
10 metų. Kaip burmistras! 
Vileišis sako jis buvo labai 
darbštus ir sąžiningas 
dininkas.

Lietuvos laikraščiai 
žymi netikrą žinią kad
iš širdgėlos del Kun. Cybe- 
lio prigėrimo mirus jo mo
tina.

PANAIKINA SENUS ŽE- | 
MĖS MOKESČIUS

Lietuvos vyriausybė Vy-Įį 
tauto Didžiojo metų proga) 
išleido tokią amnestiją:

Atleidžiama neišjieškoti 
mokesčiai ir baudos už visą 
laiką iki 1925 metų Sausio 

|1 d. Kas nesumokėjo mo
kesčių už laiką po 1925 m. 
tie turės užmokėti.

Atleidžiama nuo baudų 
kurios buvo uždėtos už ne- 
sumokėjimą žemės mokes
čių 1928-1929 m. Biržų, Ro
kiškio, Panevėžio, Šiaulių 
ir Mažeikių apskrityse.

Atleidžiama nuo baudų 
uždėtų už paslėptas žemes 
iki Sausio 1 d. 1930 m. Jei
gu nusižengusieji praneš 
vietos mokesčių inspekto
riui 1930 metų laikotarpy
je apie savo paslėptas že
mes, tai bus atleisti nuo 
baudos ir už 1930 metus.

Atleidžiama ir nuo rek
vizicijų, o taip pat nuo mo
kesčio už nekilnojamą tur
tą miestuose ir miesteliuo
se už ląiką iki 1925 m. Sau
sio 1 dienai.

Naujakuriai kurie yra 
gavę skolon miško medegos 
ar javų ir buvo nubausti už 
negrąžinimą laiku paskolos, 
nuo tos pabaudos už laiką 
1924—1925 m. atleidžiami.

“L.U.”

|| Kanados 
a| Naujienos 
i i ’

“Draugo”, išsirašyti ir skai- jokio laikraščio neprenume- 
tyti tuos laikraščius, tuo- hruojant panaudot kurį nors 
met gausi tikrą Lietuvio ant kitų purvais apdrabsty- 
darbininko susipratimą. Gi1 ti. yra nekulturiška. XX.

val-

pa
būk

‘BIRUTĖS PAMINĖJI
MAS

15 dieną Vytauto. 
Komitetas rengia 
Palangoje pagar-

DIDELĖ VĖTRA
Dotnuvoje apie trys sa

vaitės atgal siautė smarki 
vėtra su lietum ir ledais. 
Sugriauta du tvartai, dvie
jų nunešta stogai, o ledai 
.išdaužė daug langų ir dau
giau ar mažiau sunaikino 
apie 3,000 ha javų. .Nuos
tolių padaryta apie 400,000 
litų. “L.K.”
Už $3 pralinksminsit visa kai
mų — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvų”

pirminin-

Rugp.
Didžiojo 
iškilmes 
binti Vytauto Didžiojo mo
tiną Birutę jos gimimo vie
toje. Prie Birutės kalno 
bus vaidinama “Nuvaini
kuota Vaidilutė” ir daly
vaus Valstybės Teatro ir 
Karių Teatro vaidintojai ir 
keturi chorai. Veikalo pa
statyme dalyvaus 350 žmo
nių. Po to bus eisena per 
miestą. “L.K.”

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. Cheiv it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmlest—for Dillard’s Aspergum is |be new and 
easier way to take aspirin.

Dillard’s Aspergum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum. form. Yon 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 sp that 
all its 'soothing qualities arc effective quickly, 
continuously.

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

FromYouthip^ge
There are three trying periods in a 
woman’s life: when the girl matures 
to womanhood, when a woman 
gives birth to her first child, when a 
woman reaches middle age. At 
these times Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound helps to re
store normal health and vigor.

.LYŪIA E. PINKHAM’S & 
VEGETABLEGOltfPOUND 
■LYDIA E. PINKHAM MEP.-CO^LYNN/MASS.,'/

“If you will fill in the coupon and mail to the Lydia 
Pinkham Medicine Company, they will be glad to send 
you a copy of Lydia E. Pinkham’* Private Text Book,

Name.

Sweet,

.State.

*
.Dept. MF

SAMEPRlą
FOROVER *

40 YEARS
2y ounces for 2$cents

BEFORE 
ANY DATE 
-DO THIS

Parmtfd as milk 
itself I

New 
delight in 
Cheese flavor

pure.
!Z#BAKINC 
HV POWDER 

eUicient
IT? DOUBLE ACTING

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 
hygieris, checks infection 
and destroy? odors instantly. 
Lambert Pharmacol Company, 
St. Louis, Mo., U. S. A.

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

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 arc 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for ivery- 
onc, including the children.

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

KRAFT
j Velveeta

V Th» P4lidv<N«wCh»»ie FoedPthciqj* New Chi

TORONTO, ONT.
Atsakymas “Draugo” ko

respondentui J. J. P. Lie
pos 26 d. “Drauge” tilpo 
korespondencija apie kilnų 
nuveiktą darbą, kad Šv. Jo
no draugijos Jonai nupirko 
bažnyčiai Šv. Jono stovylą. 
Na tiek to, kožna savo sro
vė savo darbais didžiuojasi 
ir juos kelia. Teisybė, Jo
nai nupirko stovylą ir pa
statė bažnyčioje; kas išga
lėjo tam reikalui aukavo, o 
kas ne, juk negali paskuti
nio cento nuo burno ati
traukti.

Bet korespondentas užsi
rėkia ir parodo užsigavęs 
buk nekurie nariai burneles 
paleido ir pripliauškė “Dir
voje” ir “Vienybėje” apie 
puikuolį pirmininką ir gar
sų kleboną. Koresponden
tas tikrina kad kunigas ir 
pirmininkas daugiau išma
no apie tikėjimą negu tie 
kurie kritikuoja tikėjimą ir 
stovylas. Na tegul sau iš
mano, niekas neginčys. Tik 
jeigu jie tiek išmano apie 
tikėjimą, tai kodėl klebonas 
per prakalbas Birželio 27 
d. nepažino katalikiškų kal
bėtojų ir svečių ir' kodėl pa
skelbė kad Kristus buvo ir 
yra komunistas, o patsai 
kunigas esąs socialistas ir 
savinosi Leniną,’ Trockį ir 
jų kamąrotuš. Kunigas nie
ko daugiau ir neišaiškino 
klausytojams. - Tuom susi
rūpino Toronto Lietuviai 
katalikai ir kdmūništai, pa
tys savęs klausdami: Ne
jaugi ir Kristus išbolševi- 
kėjo?

J. J. P. girdėjo tą “evan
geliją”; jeigu kunigas ne
įstengė viską 'išaiškint, o 
J. J. P. eina beveik kunigo 
pareigas ir mokslą, tai ko
dėl jis nepabaigė aiškint? 
Iš kur yra faktai-kad Kris
tus buvo komunistas ir ko
dėl kunigas save socialistu 
vadina?

Toliau J. J. P. verkšlena 
kad korespondentai rašo į 
bedievių laikraščius, “Dir
vą” ir “Vienybę”, o į “Drau
gą” neparašo. Pasirodo kad 
J. J. P.. “Draugo” visai ne
skaito ir nemato korespon
dencijų iš Toronto; tik tuo
met pats į “Draugą” bėga 
kuomet reikia aprašyti “be
dievius”.

J. J., P. nepatinka kad 
“Dirva1
šventų nei prakeiktų, tik 
visad tiesiai ir aiškiai pasa
ko teisybę kur reikia. Ka
da J. J. P. pamato-parašy
mą “Dirvoje” arba “Vieny
bėje” tai jo supratimu jau 
šmeižtas.

Tikro Lietuvio darbinin
ko pasaulėžvalgos laikraštis 
yra tai “Dirva” ir “Vieny
bė” ir tai nėra jokie bedie
vybės organai. Tie laikraš
čiai nępraktikuoja bedie
vybės kėlimu, bet yra dar
bininkų švietėjai, naujienų 
teikėjai. Jeigu tie “tikėji
mo žinovai” tik tiek žino a- 
pie tų laikraščių pažvalgasj 
kaip apie savo tikėjimą: 
kad Kristus buvęs bolševi
kas ir tt., tai jie ’labai ma
žai žino ir neturėtų šnekė
ti apie ką įiežiiio.

nemaliavoja nei

Ne tas žmogus bedievis 
kuris prie visų akių nesi- 
skėtrioja ir nesikryžiavoja, 
bet tas kuris skelbiasi tikė
jimo žinovu, o tikėjimą iš
verčia taip kad daugiau pa
taikavus miniai ir pritrau
kus sau biznio.

J. J. P. toliau rašo: kam 
laidyti centus tepimams Į 
bedievių laikraščius apie 
Šv. Jono draugijos pirmi
ninką ir kleboną, jie esą bu
vo katalikai ir bus. Bet 
klausimas ar daug atsižvel
gia į darbininkų sunkiai 
uždirbtus centus J. J. P., 
kurs siūlo imti iš draugijos 
iždo pinigus stovyloms, ne
paisydamas kad darbinin
kas kitas vos-vos išgali už-1 
simokėti į draugystę ir bi-| 
jo kad nebūtų atstumtas | 
■nuo gavimo pašalpos ligoje.

Tikėjimas, katalikybė ro
dos gerais darbais atsižymi, • 
o ne puikumu ir piktumu.

Anot J. J. P., jeigu kata- I 
likas ir aršiausia pasielgsi' 
tai turi r;
daro ir yra stebuklingas. ■ 
Bet jeigu kas drysta paša- : 
kyti jog jis blogai daro tai į 
yra šmeižikas ir tas laikraš- ; 
tis yra bedieviškas. I

J. J. P. per susirinkimus • 
ir spaudoje šaukia-rėkia ; 
kad reikia vienybės, broly- ! 
bės; bet kiek jau jam vado- į 
vau j ant Šv. Jono draugiją J 
per aštuonis mėnesius pri- ; 
sėta “brolybės” ir “vieny- ; 
bės” tai keliais trekais ne-1 i • v v. Mįsveztum. į

Patartina J. J. P. nebijot : Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
“Dirvos”, “Vienybės” neil Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medal Haar- t^ANDIMPROk

vardo dėžutėse. Ne-
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lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te "Gold Medal” 
imkite kitokių.

ADOLPH C.JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

BARTKUS ii
Vienintelis

F o
Clevelande Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausia dovana jūsų 

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

1197 E. 79th St. Cleveland ? 
“Studija su dviem parodos langais" Ž

— Telefonas Randolph 3535 — j

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

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

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

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

ŽMONIJOS ISTORIJA”

“TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
1 Istorijos — tai bendras susipažinimas 
u žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
»rimitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra- 
'ėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da- 
lar.

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
(TIKTAI TVIRTUOSE AUDIMO VIRŠELIUOSE)

ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
Se viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkute kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos, 
‘ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 

'curie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir męs apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės, 
įdėkit Į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderi už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Ręikąląukit “Dirvoje” 6820 Šuperįpi’ Avę. Cleveland, Ohio
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j Kas Girdėt Ctevelande-Apielinkese j
; “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

SPORTAS

Gryžo iš Lietuvos Vikto-| 
ras Valis (13814 Strathmo-Į 
re avė.), kuris išvyko sir
“Dirvos” ekskursija. Ke
lionę turėjo gražią. Gryžo 
didžiuoju Skandinavu Ame
rikos Linijos laivu “Frede- 
rik VIII”. Lietuvoj buvo 
savo tėviškėj Girkalnyje, 
Raseinių par. Lankėsi ir 
Suvalkijoje. Lietuvoje vis
kas patiko, nors savo gimi
nių beveik nepažino, nes iš 
Lietuvos išvykęs prieš 30 
metų.

Lietuvoje liaudis ant val
džios visai nesiskundžia ir 
gyvena pasitenkinus, tik ne- 
l-i iriem s litų stoka tai vis
kas, sako Valis.

Pudiev Clevelandui! An
tradieni apleido Clevelandą. 
ir persiskyrė su savo drau
gais Kazys Grinis ir Pra
nas Leskauskas. Išplaukė 
Lietuvon laivu “Europa” 14 
d. Rugp.

ŠĮ ketvirtadieni apleidžia 
Clevelandą Kazys Žilis ir 
Dominikas Kulbickas. Jie' 
i sulaukia Rugp. 16 laivu maįs Anti-Saloon Lygos, 

Kungsnolm . kuri dirbo už prohibicijos
oie visi iškeliauja Lietu-. jvedimą. Bet štai atėjo no- 

yon ant visados, jeigu S^miinacijos kandidato ant S. 
lės įsigyventi. Laivakortes. y senatoriaus. Vienas kan- 
ir dokumentus gavo Dir- didatas, Robert J. Bulkley. 
vos agentūroj. Clevelandietis, nors pavėla

vęs, staiga šoko su propa- 
Naujas “Margutis Rug- ganda už savo kandidatūrą 

pjučio menesio yra labai (ant “šlapio” programo: jis 
žingeidus. Talpina daugy- pasiskelbė kaipo dabartinio 
bę gražių Lietuviškų dainų prohibicijos Įstatymo prie- 
kurias gali pianu skambin- šas ir pasireiškė jog dirbs 
ti kas tik moka. Nupirkit prohibicijos panaikinimui 
“Margutį” _ savo jauniems kaipo federalio įstatymo.

Nominacijų balsavimai 
atsibuvo Rugp. 12 d. ir jis 
gavo daugiau balsų negu 
kuris kitas kandidatas iš 
Demokratų ar Republikonų 
partijos, kurie prohibicijos 
klausimą užtylėjo.

Robert J. Bulkley lieka 
kandidatu Lapkričio mėne
sio rinkimams. Balsavimai 
bus visoj valstijoj.

Daug Lietuvių yra pilie
čiai, turi teisę balsuoti, ir

besimokinantiems skambin- i 
ti vaikams. Taipgi yra dar 
likusių “Margučių” į§ ĮAę- 
pos ir kitų mėnesių .Juose ( 
yra daug dainelių su gai-Į 
domis, kurias visi mėgstat! 
girdėti ir dainuoti. Ant ru
dens Įsigykit jas.

P J. Žiuris su šeimyna ir 
' F. J. Žiuris lankosi Penn

ey Ivanij o j apie Kingston, 
kur jie augo. Tai yru kie
tos anglies sritis. Rašo kad, dabar gauna progą parem
tai vaizdai gražus, oras šil- Į ti vieną reikalą kuris tur' 
tas bet sausas, kokios try: 
savaitės nebuvo lietaus, bet | balsuotojų registracija ne- 
pirm to liio gana ir viskas I prasėdėkit namie: nueikit. 
ukėse gražiai'auga. Jie ap-l užsiregistruokit ir balsuo- 

’ ' . Blogas kokis Ameri- 
i koj įsiviešpatavo delei pro
hibicijos turi būti taisomas.

būti taisomas. Kada bus

sibuvo pas savo seserį antjkit. 
ūkės, Loyalville, Pa.

J. Vilčinskas ir J. Mišči- 
kas su šeimynom savo au
tomobiliais išvažiavo pasi
viešėti Į Scranton, Pa., a- 
piclinę, žada aplankyti ir 
New Yorką.

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Banko 

Piknikas
NED. RUGP.-AUG. 17 
NEUROS FARMOJE 
Pradžia 10 vai. ryto.

Po pietų, kaip visados pik
nikuose esti, bus šokiai. A- 
pie 4 vai. bus lenktynių pro
gramas su dovanomis lai
mėtojams. Po tam vėl šo

kiai iki vakaro.
Kurie dar neįsigijos įžan

gos tikietų tai pasistengkit 
juos gauti. Bet jeigu ne
su spėtumet gauti iki nedė
lios, tai vistiek nepašilikit 
namie, važiuokit į Banko 
pikniką, o ten pat gausit 
inėjimo tikietus dovanai.

Šis yra pirmas toks mu
sų bankinės įstaigos išva
žiavimas, ir dalyvaudami 
parodysit jų vertę ant to
liau.
The Lithuanian Savings 

& Loan Ass’n
6712 SUPERIOR AVE.

BULKLEY LAIMĖJO
NOMINACIJAS

ROBZfZT J- B^L/<L£.y

VISOS ŠALIES AKYS 
ATKREIPTOS I OHIO
Ohio valstijoj gimė pro- 

i hibicija ir ši valstija yra na
mais Ant'T----- 
kuri dirbo

Nuo šio penktadienio pa
keliama mieste kaina anf 
pieno — lc ant kvortos.

Lietuviai Padangėse

RADIO
Programas

Nedėlioj, August-Rugp. 17 
Stotis WHK 

1390 kil. 215 met.
atsibus nuo 10:40 ryte.
Bus svarbi paskaita, mel

džiame nusistatyti savo ra
dio ir paklausyti.

Rengia T. B. S. S.

S. L. A. 362 kp.
PIKNIKAS

Ned. Rugp.-August 17
V. IR B. FARMOJ 
(Prie Green Road)

Automobiliais važiuokite 
Euclid avė. iki Green road. 
Tada užvažiavę į kalną tė- 
mykite užrašo “V. &. B. 
Farm, Private Drive”. Ga
lima nuvažiuot ir strytka- 
riais, Euclid avė. iki Green 
road, paskui pėksti iki pa
minėtai vietai. Nuo Euc
lid netoli. Pradžia 9 vai. 
ryto. Komisija.

Kun. A. Karužiškis, nau
jos parapijos klebonas, gry
žo sekmadienį iš Liet. Vy
čių 18-to seimo Kenosha, 
Wis. Važiavo automobiliu. 
Sykiu važiavo ir kiti Cleve- 

!lando Vyčių delegatai: P. 
Černius, Pr. Mačėnas, St. 

j Ivinskaitė, Alb. Salasevičiu- 
I tė. Kelionėj aplankė Chi- 
I cagą. Viskas vyko gerai, 
tik gryžtant automobilis 
apgedo.

Ant “Lietuviško Skvero” 
musų biznieriai nori gaut 
iš miesto geltoną-žalią-rau- 
doną liktarną nurodančią 
kada automobiliams važiuot 
ir kada sustot. Bet kolei 
kas miesto valdyba neduo
da. Turbut del to kad tas 
garsus “Skveras” (ketur
kampiu vadinamas) turi tik 
tris kampus.

Sąryšyje su Įvyksiančia 
Gordon Bennett tarptauti
ne Balionų lenktyne ir Cle- 
velando Gladiolų (gėlių) 
paroda, tų įvykių atidary
mui dienraštis Plain Dealer 
šymet vėl rengia Gėlių Pa
rodą gatvėse. Tai bus iš
rėdyti fliotai, kurie Rugp. 
30 d. važiuos per Euclid 
avė. Bus panaudojama vi
sokiausios važiavimo įmo
nės, nuo seniausių arklinių 
vežimų iki moderniškų au
tomobilių. Visi tie bus iš
rėdyti gėlėmis.

Albumas No. 3 del smui
ko ir kitų instrumentų. Tai 
trečia knyga Lietuviškų šo
kių muzikos. Kurie turit 
No. 1 ir. No. 2 dabar įsigv- 
kit No. 3. “Dirvoje”.’

Oras atvėso, lietaus vis 
nėra. Nuo pereito šešeta- 
dieno vakaro Clevelando 
srityje oras žymiai atvėso, 
pasibaigė didieji karščiai. 
Bet taip labai reikalingo 
lietus vis nesulaukiama. ;

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvėje gauna

ma sekanti nauji rekordai:
* Einik Polka ir

Lietuvos Kareiviu Polka.
šiaušiaus Polka ir 

Jievutės Polka.
Svajonė ir Meilė ir

Sudiev, Sesutės, duetas.
šenadorio Polka ir ■

Bernelio Polka.
Taipgi yra daug kitų gražių 

muzikos ir dainų rekordų.

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

Cut Flowers and Potted Plants 
Wedding and Funeral Designs a 

Specialty
Wreaths $5 and up 

Special Sprays $3.00 and up 
3. Ambroziak ' Endicott 2101

DU NAMAI
120 pėdų nuo Lake Shore Blvd., 

už $10,000. Randasi naujoje Lie
tuvių parapijoje. Kurie manote ten 
apsigyventi naudokitės proga. Te- 
lefonuokit KENMORE 3262-M.

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

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki- 11 
mui, pardavimui, valdymui i! 
žemių ir kitokio turto. ;l 

į!K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos Į 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- Į 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

DIR V, A

KOMARAS LAIMĖJO
Nedėlioj įvykusiam “Dir

vos” piknike imtynes laimė
jo Juozas Komaras. Chi- 
cagietis Antanas Ačius ge
rai pasirodė pirmame susi
kibę į 27 minutas Komarą 
pagirdydamas.

Antrame išėjime Koma
ras paėmė Ačiū persukimu 
rankos, trečiame vėl Koma
ras paėmė viršų. Abu sy
kiu truko po kokias 7 mi
nutas.

Diena buvo vėsi bet gra
ži. Publikos buvo viduti
niškai. Viši linksminosi ir 
gražiai praleido laiką. Bu
vo svečių iš Akrono, Lorai- 
no ir iš Pittsburgo.

GANSONUI SEKASI
Pereitą savaitę Hartford, 

Conn., imtynėse Jack Gan- 
son turėjo labai smarkų ir 
atkakta priešą, Cowboy 
Jack Wagner. Gansonas jį 
po 38 minutų taip bloškė į 
matrasą kad išmušė ranką 
iš peties ir Wagner negalė
jo daugiau imtis.

šią savaitę Gansonas ten 
pat ėmėsi su Graiku, Joe 
Kilonis. Pasekmių dar ne
patirta.

Marotta šį ketvirtadienį 
vėl surengė; imtynes Tay
lor Bowl. Dalyvauja trys 
poros gerų imtikų.

VĖL LAIMĖJO
Jakub’s,,Undetrakers ba

se bolininkai pereitą sekma
dienį turėjo savo priešais 
Brazis Brothers tymą, abu 
Lietuviški tymai. Jakub’s 
laimėjo 10, prieš 9. . . T. Las- 
ko sviedė polę gaudamas 14 
stike outs; Lasko ir Maxse 
padarė home runs del Ja
kub’s. Taipgi gerai mušė 
Brizes ir Wysockis.

ŠHARKIS SU STRIBLINGU?
Kuomet Stribling sumušė 

Londone AlVglą Scott, prasidėjo 
kalbos apie vėl suporavimą 
Šarkio su Striblingu šį rudeni. 
Sako Šarkis: sutinka stoti prieš 
Striblingu vėl. Šarkis jį sumu
šė Floridoj pusantrų metų at
gal.

PARSIDUODA
PAftSIDUODA

Cash meso asrdotpuuve, ant 8309 
Denison Ave.

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

Del smulkmenų kreipkitės pas— 
Zimerman, 2287 Professor avė .

2 ŠEIMYNŲ namas, po 8 kamb 
viršuj ir apačioj, ant Edna avė. ar
ti E. 62 st. Vienas morgečius. Ka:-1 
na $4,900. Mažas jmokėjimas.

2 ŠEIMYNŲ namas Collinwoode, 
arti naujai ruošiamos Lietuvių baž
nyčios, kaina $4 900. 4 kamb. vir
šuje ir apačioje, ir garadžius, visi 
įtaisymai apmokėti. Morgečius $3000. 
Mažas Įmokėjimaš.

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

B. J. HRIBAR
9.54 E. 114 St. Glen. 2500

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 2 šeimynų biznio ir 

gyvenamas nhmas, 13 kambarių, sto
ras su prekėmis, visokie įtaisymai, 
1 garadžius. Lietuvių kolonijoj. Sa
vininkas nori važiuot y Lietuvą arba 
mainys ant farmos. Pasiskubink:t. 
Naujai numaliavota. (33)

6515 WADE PARK AVE.

BIZNIO LOTAS PARSIDUODA
Prie Lake Shore Blvd, kampas 

Brazil Rd. Biznio lotas 50x120 pė
dų. Kaina $7,500. Naujos Lietu
vių parapijos srityje. Telefonuokit 
KENMORE 3262-M.

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

kitur. Tėmykit

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:
6704 Superior av. Cleveland, O.

FLorida 6791-R- -

EKSKURSANTŲ 
LAIŠKAI

Rašo Ona Pečkaitienė 
(Clevelandietė)

Senai jau rašiau apie sa
vo kelionę, ir dar nepabai
giau apsakyt kaip mes par • 
vykom į Lietuvą.

Štai maždaug kaip mes 
privažiavom į Klaipėdą ir 
ką matėm pakeliu.

Birželio 1 d. laivo patar
nautojai pasakė kad rytoj- 
privažiuosim Kristiania ar
ba Oslo, Norvegijos sostinę. 
Kas nori išleisti laiškus Į 
Ameriką galės iš to uosto 
išleisti. Taigi mes griebė- 
mės rašyti laiškus savo gi
minėms.'

Birželio 2 d. vienas iš ke
leivių sako: “Klaipėda ma
tyt!”. Nors žinojom kad 
ne Klaipėdą priplaukiant, 
be visi skubinom j laivo vir
šų pamatyt žemę. Tai bu
vo nepaprastai gražus regi
niai — tokios puikios salos, 
kad tiesiog gėrėjomės. Vi
si bėgiojom nuo vieno lai
vo krašto į kitą ir gėrėjo
mės tomis gamtos grožybė
mis. Tokių gražių salų nie
kad nematėm ir nematysiu} 
jeigu pro jas daugiau neva
žiuotume.

Musų laivas į uostą nėjo, 
tik sustojo atokiau nuo pa
kraščio, atplaukė Norvegų 
laivelis, paėmė Norvegus 
pasažierius, ir tuoj mes nu- 
baugavom toliau.

Birželio 3 d. privažiavom 
Danijos sostinę Kopenhage- 
ną. Čia laivas ėjo tiesiog į 
uostą. Matėm miestą. Pa- 
sitikimui grojo puikūs or
kestras. Danai pasitiko sa
vuosius su gėlėmis.

Ir čia laivas ilgai nesto
vėjo. Banguojam tolyn.

Mums rupi tik kuogrei- 
čiausia pasiekti Klaipėdą.

Birželio 4 d. visi šneka 
kad rytoj rytą busim Klai
pėdoj. Ta naktis rodos ir 
buvo ilgiausia kol sulaukėta 
to rytojaus.

NEUROS DARŽO
10 Metų Sukaktuves

Paminėjimui 1-0 metų su
kaktuvių nuo įrengimo tos 
gražios Lietuviams pasilin
ksminimo vietos, Neura tu
rės iškilmingą pikniką ir 
pietus savo svečiams Lietu
viams, vietiniams ir iš vi
sur kitur, Nedėlioj, RUGP.- 
AUGUST 31 d. Bus šokiai 
ištisą dieną. Viskas tik už 
$1 įžangos. Valgiai bus iš 
vištienos, jaunų paršiukų ir 
kitokių gardumynų.

Gaukit tikietus pas Neu- 
rą, 2047 Hamilton avė.

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

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

už mažiausia pinigų”

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

į Tel- CHerry 2370
į P. J. KERŠIS
t baigęs Teisių Mokyklą Cumber- ? 
X land Universitete, darbuojas «u Z 
r Teisių Ofisu advokato
į Anderson & Marriott ? 
t 308 Engineers Bldg. Į 
X kur su visais teisių reikalais -j. 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- 11 
r rėš teisingą patarnavimą. T

Atėjo Birželio 5 diena, vi
si pasipuošė šventadieniais 
rubais, tik vaikščioja laive, 
tik žiuri, dairosi kada tą 
musų garbingą Klaipėdą! 
pamatys. Na ir pamatom 
Klaipėdos žaliuojančius pa
kibančius — jau ir kariškas 

i orkestras girdėt grojant. 
(Tuoj ir mes sustojom į di- 
! delį pulką ir Kun. Cybeliui 
vedant uždainavom kelias 

j dainas. Gražiausia išėjo 
tai “Vilniaus Kalneliai” ir 
“Lietuva, Tėvynė”.

Tuo tarpu laivas priėjo 
krašto, Klaipėdiečiai tuoj 
nutiesė tiltą ir valdininkai 
atėjo į laivą patikrint pa
sus, o Šaulės panelės, pasi
rėdžiusios tautiškuose rū
buose, atėjo j laivą su ka- 
šutėmis gyvų gėlių, dalino 
visiems po pluoštelį, be skir
tumo, nuo puikiausio iki 
prasčiausio, nuo seniausio 
iki mažiausio. Šaulės pa
rodė tikrą patriotišką prie
lankumą.

Musų tokiai daugybei su
ėjus į Klaipėdos “kaslegar- 
nę”, prasidėjo patikrini
mas bagažų. Tas truko ko
kias tris valandas, o tuo 
tarpu Lietuvos Šauliai ne
atstodami kiekvienam kuo- 
gražiausia pasitarnavo be! 
jokio atlyginimo, ir laukėj 
iki paskutinio, o paskui vi-1 
sus nuvedė į Viktorijos vie
šbutį, kur Buvo paruošta 
užkandis. Ten buvo duoda
ma patarimai kur katras 
nori važiuot. Viskas duo
ta ir patarta be jokio atly
ginimo, taip kad pasakos a- 
pie Amerikiečių išnaudoji
mą čia neturi vietos. Dar

BIZNIERIAI 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CHESNULIS 

929 Society for Savings Building
GA. 1355-J MAin 2542

Barbers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Bakers
, ST. CLAIR BAKERY 

7011 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave. 
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave. 

VINCAS EIDUKAITIS 
6301 Superior Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
JOE BLASKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

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

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709 

J. MISEVIČIUS
1457 East 71st St.
B. GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. 9720 
JUOZAS ŠEŠTOKAS
1364 East 68th Street

BEN VELIČKA 
8101 Pulaski Ave.

Druggists
C. PAKELTIS 

8121 Sowinski Avenue 

persergėjo kaip reikia elg
tis ir apsisaugoti kad kas 
pašalinis neišnaudotų.

Kitą sykį parašysiu ką 
veikėm Klaipėdoj ir kaip 
nuvažiavom Į Kauną.

Geriausia Lietuvė 
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

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 ave. 
pasukit į kainą į Green rd. 
ir ■ važiukito iki pamatysit
“V. and B. Farm—Private 

Drive
Vie Anderson, Savin.

OROSEMLĖ’ol 
'Dry Clianing Doi

HEnd. 7906 J
J C. F. PETRAITIS, Prop, j 
J 6702 Superior Ave., |

Išvažiavimams Farma
Gerbiami Clevelando Lietuviai:' 

Šįuomi pranešu jog esu dabar ant 
ūkės Stop 69, Brunswick, O. (ar
ti Neuros). Lankydamiesi pikni-, 
kitose 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., 

WikWmT
when soothing Žemo iš used!

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 Žemo for relief from 
sunburn- Pouse it on ivy-poisoning. 
Pirn pies and dandruff fide when safe, 
antiseptic Zėmo is applied. It in
stantly eases razor-smart;: Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 356, 60c, $1.00.

'Jewelers
V. ŠTAUPAS n 

6704 Superior Ave. FL. 6791R
J. J. LAZICKAS 

6407 Superior ave. ENd. 4635

P rinters-P ublishers
“DIRVA”

6820 Superior ave., ENd. 4486 
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ' ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St., HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

G014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants
K. ŠTONIS 

6824 Superior Ave.
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2493
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Ave.

JONAS ČIŽAUSKAS
Muzikas—1247 East 67th St.

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis

J. Venslovas


