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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užgriuvo 48 darbininkus. 
Princeton, B. C. (Kanada.) 
Pereitą savaitę užgriuvus 
netoli čia kasyklai, užgriu
vo išeiga del 48 darbinin
kų. Gelbėtojams labai sun
ku prieiti prie skylės, nes iš 
vidaus veržiasi nuodingos 
dujos.

Geležinkelių darbininkai. 
Valdžios surinktomis žinio
mis, Birželio mėnesi šymet 
ant gelžkelių ir prie gelž- 
kelių darbų dirbo 1,564,269 
darbininkai. Tai yra apie 
10 nuošimčių mažiau negu 
tą pat mėnesį dirbo periiai.

Jacksoriville, Flat Išti
kus sprogimui ant aliejaus 
gabenimo laivo užmušta 5 
darbininkai, keli kiti sužei
sta.

Dirbs 8 valandas. Suvie
nytų Valstijų Darbo Sekre
torius Davis sako kad ne
užilgo plieno industrija pri
ims astuonių valandų dar-| 
bo dieną. Jau dvi didelės] 
plieno korporacijos žada tą 
Įvesti nekurtose savo dirb
tuvėse. '

Sulyg žinių, plieno indus
trijoje dirba 389,270 darbi
ninkų.

Milwaukee, Wis. — Atsi
darė Fordo automobilių iš- 
dirbystė kuri buvo
sustojus. Sugryžo į darbą

LIETUVA-AMERIKA
SUDARĖ TAIKYMO 

KOMISIJĄ

I • '' I
TROCKIS BUK GRY-|

ŠIĄS RUSIJON Laiškas iš Lietuvos

EUROPOS BANKUO 
SE KRAUNASI SAU 

PINIGUS

j Washington, Rugp. 16 cl. 
! — šiomis dienomis Lietu- 
Vos 'Pasiuntihis Amerikai 

i B. K, Balutis ir State De- 
partmentas pasikeitė noto- 

j mis, kuriomis nustatoma
Nuo! utinė Tarptautinė Kon- 
siliacijos Komisija, kaip to 
reikalauja pasirašyta tarp 
Lietuvos ir Amerikos Kon- 
siliacijos sutartis.

Šios komisijos užduotimi 
atsiėmė bus apsvarstyti ir taikiu 

_ s sosti- budu išrišti bent kokius 
nę Tsinan/ir kaip” spėjama' g’inčus kurie ateityje galė-

CHINIJOJ NACIONALIS
TAI IMA VIRŠŲ

Šanghai. — Nacionalistų 
armijos padarė didelius lai
mėjimus Šantungo ir Ho
nan provincijose, 
Šantungo provincijos

Londonas. — Sovietų ca
rukai deda užrubežių ban
kuose dideles sumas pini- _ _____ ,
gų savo privatiniams reika- i šis jų laimėjimas gal bus tų tarp šių šalių kilti, 
lams atsitikime jeigu reik-Į persvaros punktas naminio
tų bėgti iš Rusijos, sovietų 
valdžiai atėjus galui. Nors 
dar tikrai nemato savo ga
lo, tačiau nepasitiki jog iš
sėdės tame sapnų rojuje vi
sados.

Kremlino raudoni caru
kai įsakė savo atstovams 
Berline, Paryžiuje ir Lon
done sudėti Į bankus $100,- 
000,000 sumą. Visose šaly
se esantiems sovietų preky
bos atstovams įsakyta ati-
duoti pusę pelnų tam tik
roms ypatoms, specialiai 
carukų paskirtoms, Slaptam 
užlaikymui jų pinigų.

Tas reiškia kad sovietų 
carai rengiasi bankrutyt ir 
laukia savo galo. Jie neti
ki kad kitose šalyse komu
nizmas įvyks, todėl nebijo 
kad jų pinigus darbininkai 
užgrobs. Jie bijo kad bė
gant iš Rusijos ten darbi
ninkai privers juos viską 
palikti.

RUOŠA SUKILIMĄ 
PRIEŠ SOVIETUS
Paryžius. — Siberijoje 

rušiama kaimiečių sukili
mas prieš sovietų carus. Iš-

apie 1,000 darbininkų. bą.

,4110.0 puvo OUV1LUU Lttl LIO.

siblaškę buvusios Rusų bal- 
laikinai! tosios armijos vadai ragi

nami ruoštis suteikti pagal-

Montreal, Kanada. — Ka
nados popieros gaminimo 
industrija apmažėjo. Per 
Liepos mėnesį pagaminta 
laikraštinio popierio 216,- 
987 tonai, apie 8,000 tonų 
mažiau kaip Birželio mė
nesį.

Suv. Valstijose per Lie
pos mėnesį pagaminta 102,- 
840 tonai, Birželio mėnesį 
pagaminta 113,407 tonai.

32 prigėrė. Keliantis per 
upę nteoli Kalkuttos, Indi- 
joje, apvirtus keltuvui pri
gėrė 32 darbininkai.

Mažina algas. Essen. — 
V okieti j os angliakasyklos 
nuo Birželio mėn. pradėjo 
mažinti darbininkams algas 
ir tą tęsia toliau. Nuo Rug
sėjo 30 d. dar bus daugiau 
numažinta. Ruhro srities 
kasyklose dirba apie 355,000 
darbininkų.

Dingus Paryžiuje gene
rolui Kutiupovui, baltųjų 
išrinktam vadui, j,o , vieton 
paskirtas gen. Miller. Jis 
su savo štabu tariasi apie 
budus suteikimo šautuvų ir 
amunicijos kada prasidės 
sukilimas prieš sovietus.

Žinovai sako kad sovietų 
valdžia “sėdi ant parako 
bačkos”, tik reikia mažos 
kibirkštėlės ir visa komu
nistų valdžia bus išnaikin
ta. Jeigu butų galima pri
statyti amunicijos ir gink
lų, užtektų spėkų pačioje 
Rusijoje raudonuosius iš
versti, taip žmonės nepasi
tenkinę jais. ’

SAKO PRIGĖRĖ 3,000 
CHINŲ

Chinijoj, Chihli provinci
joj ištikus potviniams sako
ma prigėrė apie 3,000 ypa
tų, apsemta buvo 23 mies
tai.

Komisijos sudėtis numa
tyta pačioje sutartyje se- 

Sukilėliai, kurie per po- kančiai: kiekviena šalis pa
ra mėnesių laikė užėmę Tsi-! skiria po du nariu po 

c vieną iš savo piliečių ir po 
vieną iš kurios nors kitos 
valstijos piliečių. Komisi
jai gi pirmininkauja penk
tas narys,, kuris renkamas 
abiejų šalių bendrai iš ku
rios nors kitos valstijos pi
liečių tarpo.

Viršminėtomis not o m i s 
nustatoma sekanti komisi-

Chinų karo.

n&n miestą, tapo išvyti ir 
nublokšti šiaurėn. Kitose 
vietose tose dviejose pro
vincijose sukilėliai tapo iš
blaškyti ir nustumti linkui 
Geltonosios upės.

Komunistai tuo tarpu dar 
stovi savo užimtose vieto
se, nors nieko neveikia.

NUSKENDO LAIVAS
Pacifike, pasažierinis lai

vas “Tahiti” pametė savo 
styrą, ir per tą skylę pra
dėjo veržtis į laivą vanduo. 
Laivas ėmė skęsti, bet dar
bininkams dirbant, vandenį 
pumpuojant, ilgai dar palai
kytas ant viršaus. Antrą 
dieną pradėjo pribūti kiti 
laivai į pagalbą. Pasažie- 
rius ir darbininkus paėmė 
laivas “Ventura”. Viso iš
gelbėta 317 žmonių, niekas 
nenuskendo. “Tahiti” gry- 
žo iš Australijos į Ameri
ką.

KANADA SULAIKYS
IMIGRACIJĄ

Ottawa. — Kanados val
džia pasiryžus uždaryti du
ris įvažiavimui ateivių iš

jos. sudėtis: 4
Komisijos pirmininkas — 

Ėrik Scavenius, buvęs Da
nijos užsienių reikalų mi
nisteris.

Komisijos nariai yra šie:
Iš Lietuvos pusės: Anta

nas Krikščiukaitis, Lietu
vos Vyriausio Tribunolo 
pirmininkas, ir Eduardas 
Beneš, Čekoslovakijos už
sienių reikalų ministeris.

Iš Suv. Valstijų pusės: 
Evan E. Young, buv. Ame
rikos Ministeris San Do
mingo ir buv. Aukštasai 
Komisaras Pabaltės Vals
tybėse, ir Dr. Clovis Bevi- 
lacqua, žinomas Tarptauti
nės Teisės žinovas ir Brazi
lijos užsienių reikalų mini
sterijos juriskonsultas.

kitų šalių, su tikslu pagel-
bėti apmažinti ’bedarbę. Jo- 
kis ateivis nebus įleistas jei 
neturės su savim gana pi
nigų pragyvenimui metams 
laiko.

Pirmą teisę įvažiavimui 
turės Anglijos žmonės, an
trą Skandinavai. Iš pieti
nės Europos žmonės visai 
nebus įleidžiami.

Dingo laikraštininkas. Iš
New Jersey gryždamas lai
vu į Baltimore, dingo Bal- 
timorės multi-milij onierius 
laikraštininkas ir bankie- 
rius Van Lear Black, 54 m. 
Spėjama kad jis nakties lai
ku nukrito nuo laiko už
tvaros, kur mėgdavo sėdėt.

ANGLIKONŲ BAŽNY
ČIA UŽ GIMDYMŲ 
KONTROLIAVIMĄ

Londonas. — Anglikonų 
bažnyčia, atskira nuo Ro
mos, savo suvažiavime pri
tarė gimdymų kontroliavi
mui tam tikrose aplinkybė
se. Tarp kitko nutarta pa
laikyti griežtesni ryšiai šei
mynų, pasmerkė persisky
rimus, nesutinka pripažin
ti bažnyčiose suvesdinimą 
pasimetusių porų su kitais, 
bet nutarė duoti daugiau 
bažnytinių teisų moterims.

21 prigėrė. Jugoslavijoj, 
keliantis per upę Drau pri
gėrė 21 kaimietis gryžtant 
iš bažnyčios. Apvirto kel
tuvas.

Sugryžo. Anglijos diri
žablis R-100, kuris lankėsi 
Kanadoje, pereitą savaitę 
laimingai gryžo.

Skersai Ameriką per 12 
valandų. Lakūnas Hawks 
pereitą savaitę perskrido 
skersai Ameriką į 12 va
landų ir 25 min. Traukiniu 
pervažiuot ima apie 6 die
nas.

Eina gandai kad praša.- 
| lintas iš Rusijos sovietų 
(respublikos įkūrėjas Troc
kis žada gryžti Rusijon ir 

! su pagalba savo šalininkų 
] bandyti atgauti savo seną 
poziciją.

Sakoma kad Trockis iš
važiavo iš Turkijos į Čeko
slovakiją pasitarti su čiče- 
rinu, buvusiu sovietų užru- 

] bežinių reikalų komisaru. 
Spėjama kad Trockis gali 
sugryžti Maskvon ir su sa
vo šalininkais nuversti Sta
liną.

Jeigu taip butų tai musų 
komunistėliai vėl turėtų pa- 
sikabyt ant sienų Trockio 
abrozus ir garbint jį.

IŠBUVO ORE 27 PARAS
St. Louis, Mo. — Du la

kūnai sumušė ore išbuvimo 
rekordą padarytą Chicago- 
įe virš mėnuo laiko atgal. 
Šitie pastarieji lakūnai iš
buvo ore 647 valandas ir 
28 minUtas. Pirmiau pa
daryta rekordas buvo 24 
dienos.

UŽMUŠTA 130 KAREIVIŲ
Londonas. — Gauta žinių 

kad Beluchistane kilo revo
liucinis judėjimas, valdžia 
prieš sukilėlius pasiuntė ka- 
riumenę, kurios 130 vyrų 
tapo užmušta.

Kiti pranešimai sako kad 
užmušta iš abiejų pusių 340.

DAR PENKI NUŽUDYTA
Chicago. — Pereitos sa

vaitės pabaigoj nužudyta 
dar penkios ypatos, nariai 
Chicagos žudeikų gaujų.

Jie veda savitarpinį pa- 
salingą karą ir radę prie
žastis vieną ar kelis paša
linti iš kelio, nesustodami 
ant nieko, paskiria žudei- 
kas ir pašalina iš gyvųjų 
tarpo.

DAROSI “SLAPESNI”
Keičiasi laikai. Pora de- 

sėtkų 'Suv. Valstijų kongre
so narių, kurie buvo arba 
visai sausi arba pritarė ma
žam pagerinimui prohibici- 
jos, dabar pasireiškė jog ei
na už visišką prohibicijos 
panaikinimą.

Jie pamatė kad kandida
tai į senatą ir kongresą, 
kurie stoja prieš prohibici- 
ją, laimi nominacijas, todėl 
numato jog visuomenė pra
dėjo atsisukti prieš prohi- 
bįciją.

Išlėto bet tikrai einama 
j prie prohibicijos galo.

Elmira, N. Y. — Už pa
žeminimą Amerikos vėlia
vos komunistų vaikų vasa
rinėje stovykloje dvi komu
nistės prižiūrėtojos tapo 
nubaustos užsimokėt po $50 
ir atsėdėti po 3 mėn. kalėji
me.

Rašo A. Argus,

Amerikiečiai.
Vytauto atvaizdo kelionė. 
Graži vasarėlė.

» » ¥
Valio Amerikiečiai!
Šiais 1930 Vytauto Di

džiojo metais mes visus 
kvietėme Lietuvon. Ypač 
mums buvo malonu Lietu
voje pamatyti musų užjū
rio brolius, Lietuvius Ame
rikiečius.

Jus mus išgirdot! Už
plūdo visa Lietuva. Į Klai
pėdos uostą vienas laivas 
po kito atveža dideles Ame
rikos Lietuvių ekskursijas. 
Visi, be pakraipų skirtumo, 
lanko Lietuvą. Čia “Dir
vos” didžiulė ekskursija, čia 
“Vienybės”, čia “Naujienų” 
ir kitos. Vienu žodžiu, ne
sitikėta kad taip smarkiai 
reaguos Amerikiečiai į mu
sų pakvietimus.

Tiesa, jie čia nerado ka
žin kokių stebuklų, išradi-

Kaunas. Jau baigiasi ir 
vasarėlė. O gi šymet to
kia saulėta! Tikra Afrika 
dabar Kaune. Nuo saulės 
nežinai žmogus nei kur lys
ti. Visos Nemuno pakran
tes tik marguoja nuo besi- 

] kaitinančių Kauniečių. O 
kaip dabar sunku Kaune 

|Amerikietį sutikti! NežL 
nai žmogus nei kur jieško- 
ti, 'Mat, per didelius karš
čius visi išlakstė pas savo 
vaišingas “tetules”, “bobu
les” ir kitus gerus žmones, 
kurių pavadinimas baigiasi 
galūne “lės”. Ir kur čia 
bus Kaune! Juk kaime da
bar tiesiog rojus. Čia šie
napjūtė, čia rugiapjūtė, o 
įdomios rugiapjūtės “pa
baigtuvės” — tai viskas A- 
merikiečiui, įdomu, sava. O 
Lietuviai duosnųs visais at
žvilgiais. Amerikiečiui tin
giniauti neduoda. Jei nori 
dalyvauti pabaigtuvėse — 
eik kirsti rugių, arba pjau
ti šieno. O Amerikiečiai 
nuo to neatsisako. Juk svei-

mų, milžiniškų rūmų, bet 
rado čia savo brolius, sese
ris, tėveliuš, gimines ir tik
rai širdingą Lietuvišką vai
šingumą. Kartu su mumis 
pasidžiaugia musų laimėji
mais, išgirdo Lietuviškų-

ka gryname ore pasimank
štinti, pamiklinti jau Įliek 
surambėjusius muskulus. ■

Tat valio Amerikiečiai, 
valio tie kurie išgirdo mu
sų prašymus!

tautiškų dainų ir gal kai 
kas atsibudo, pamilo gra
žią, naturalę Lietuvą, jei 
buvo Įdek pamiršęs. O la
biausia esame dėkingi bro
liams Amerikiečiams kad 
kartu su mumis pagerbia 
Vytautą, pagerbė savo at- 
silankumu į paminėjimą. 
Žalgirio mūšio.

Musų šių metų tikslas y- 
ra kuogarbingiausia iškelti 
amžiną tautos didvyrį Vy
tautą. Jo garbei jau buvo 
suruošta įvairių iškilmių, 
kurios tebesitęs per ištisus 
metus. Dabartiniu laiku 
aplink Lietuvą nešamas Vy
tauto Didžiojo t_______  _
Pradėtas nešti iš Aukšto-.® 
sios Panemunės ir bus ne
šamas aplink visą Lietuvą. 
Vytauto atvaizdą pradėjo 
nešti: Kan. Tumas, švieti
mo ministeris Šakenis ir 
buvęs teisingumo ministe
ris Šilingas. Iš Kauno pro Į©
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© 
© Gražus Nauji

© 
© 
© 
© 
© 
©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

samas Vy- © 
atvaizdas. ©

©
© 
© 
© 
©

Veliuoną ir k. miestus nu-]© 
nešta į Klaipėdos kraštą. © 
Įdomu tas kad atvaizdas]® 
vietomis yra nešamas žmo.-l@ 
nių, vietomis jį neša raiti 
šauliai, kitur vedamas spe-l© 
cialiu vagonu, o pagaliau © 
per kai kurias vietas dari® 
pergabentais orlaiviu. Tik- @ 
rai įdomi ir įvairi atvaizdo © 
kelionė! ©

Kaip sutinka gyventojai 
Vytauto atvaizdą? Galima 
drąsiai atsakyti: kuoiškil- 
mingiausia. Visur kur tik 
nešama atvaizdas, puošia
ma, miesteliai paskęsta ža
lumynuose ir tautiškose vė
liavose.

©, 
© 
©, 
© 
© 
©

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

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

čia Amerikoje.
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Už visus keturis. .. . 24c ©.

(su prįsiuntimu) ©
Vietiniams po 5c. ©

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

© kožnųs du laišku. ©
-Siųskit pašto ženkleliais

ir adresuoki t: ®
© ©,
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© 6820 Superior Avė. ©] 
© Cleveland, Ohio. ©] 
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Korespondencijos DAYTON
kaip tas žmogelis paaukau
ja save ant Romos aukuro. PASTABUKES mus asmenis.

“Darbo” Nr. 16-me tas
kurie tuos SLA. ponus už
laiko.

PITTSBURGH
Sandariečių piknikas ge

rai pavyko. Rugp. 10 d. 
Amšiejaus farmoj atsibuvo 
Sandaros kuopų rengtas 
piknikas, kur įvyko kumš- 
tynė tarp Juozo Vinčos ir 
vietinio, P. Evalto. Kumš- 
tynė buvo trumpa, nes E- 
valto manadžeris sakė kad 
Penn. valstijoj teisės neve
lija tokiuose atvejuose muš
tis ilgiau kaip keturis roun- 
dus. Taigi per tuos ketu
ris roundus išėjo lygiomis.

Žmonių buvo daug, bet 
galėjo būti dar tiek, bet bu
vo visokių priežasčių neat
silankymo. Laikai neper
geriausi, vieni mažai'dirba, 
kiti visai nedirba.

troku. Pats tėvas sunkiai 
sužeistas.

Policijantas nušovė savo 
pačią. Policijantas M. Hor
vath, 49 m., nuo Grandview 
avė., nušovė savo pačią už 
tai kad ji ėsdavo jį vadin
dama tinginiu ir nepripaži
no sergančiu, nors jis šeši 
metai atgal buvo sužeistas 
ir nuo to kaip kada ąpsirg- 
davo. Dabar jau dvi savai
tes jis nėjo tarnybon, už ką 
su pačia nuolat vaidijosi.

Netekęs kantrybės, pasi
ėmęs revolverį paleido ke
lis šuvius ir nušovė ją, į»o 
ko pats bandė nusišautu bet' 
tik sunkiai susižeidė ir -ta
po paimtas ligoninėn. < .1 .

Linksma naujiena. Iš iš
tikimų šaltinu.! teko patirti 
kad visų Lietuvių mylimi 
.artistai A. Vanagaitis ir J. 
Olšauskas koncertuos pas 
mus Spalių 11 d. Artistai 
pasižadėję duoti puikiausi 
programą naujausių dainų, 
džiazų ir muzikos.

Dailės Mylėtojas.

Mišios gydymui nuo mun- 
šaino. Atvažiavus iš Grand 
Rapids, Mich., M. V., tai 
yra sesuo P. D., pastebėjus 
kąd jos' brolis ištikro liko 
kroriiškas' alkoholikas, už-; 
pirko mišias - kad Dievas, 
duotų jam dvąsia’ šventą 
nustoti gęrti. . , 1
■ Vargiai, ką gelbės ir mi-

Gaila man draugo!
F. J. Ž.

LONDONAS, Anglija
Liepos 20 d. įvyko pašal- 

pinės draugijos Vienybės 
susirinkimas. Narių daly
vavo mažai, nors tai buvo 
bertaininis susirinkimas.

Apsvarsčius smulkius rei
kalus prieita prie raportų. 
Iš kasininko apiskaitos pa
sirodė kad draugija kapita
lo turi apie 112 svarų ster
lingų, narių gi esama 370.

Vienas iš komiteto narių 
Įnešė užmanymą kad reik
tų. prijungti prie Vienybės 
čia esančią kitą draugiją, 
Šv. Vincento, kuri silpnai 
gyvuoja. Nario mokestis

Rašo Žinučių Rinkėjas.

Komunistai gerai žinoda
mi kad SLA. jie negalės už
grobti ir taip pat žinodami 
kad komunistams Susivie
nijime vietos daugiau ne
bus, atvirai pradėjo kalbėti 
apie kūrimą kokio ten ‘Dar
bininkų Susivienijimo’, ku
rio delei komunistai ir už
simojo suskaidyt SLA.

Kad komunistams išsi
krausčius Susivienijimui iš
eis į sveikatą tai abejonės 
nėra; tik abejotina ar ko
munistams pasiseks suvilio- 

I ti pakankamai SLA. narių, 
iš kurių butų galimą sulip
dyti komunistinis ■ Susivie- 

i nijimas.

Tačiau apsimokėjus visas 
išlaidas pelno liko $155, kas 
tapo pasiųsta “Sandarai”, 
kadangi tam tikslui pikni
kas rengta.

Sandaros pirm. Dr. A. J. 
Zimontas nepribuvo, pra
nešdamas telegramų apie 
įvykusį susirgimą jo šeimy
noje.

P. Pivaronas, vietos biz
nierius, buvo išvažiavęs ato
stogoms j Wisconsin girias 
ir ežerus. Gryžęs pasako
jo kad ten ežeruose labai 
gerai žuvaut, nes žuvys į 
meškerę kimba kai bolševi
kai prie SLA. iždo.

J. Virbickas.

Paleido tramvajų darbi
ninkus. Tramvajų kompa
nija atleido iš darbe apie 
250 tramvajų motormanų 
ir konduktorių metarųs lai? 
ko, nes nėra gana biznio ir 
neišgali visų laikyti. Jeigu 
po metų padėtis nepasitai
sys tie paleistieji skaitysis 
paleisti ant visados.

šiqs, nes tas žmogelis nese
nai ir išpažinti atliko prie 
misijonieriaus iš 25 metų 
sąvo gyvenimo, o po to dar 
smarkiau pradėjo gerti.

Vienas tikras būdas iš
gelbėjimui to nelaimingo 
žmogaus tai reikia jį gydy
ti kaipo., ligonį, o. paskui su
ieškoti jam “šonkaulį” ii 
apženyti. Prietelius.

busią tik vienas penncas 
ekstra. Tačiau dauguma 
radosi tam priešingų ir įne
šimas tapo atmestas. Mat, 
Šv. Vincento draugija, naš
lių šelpėja, gyvuoja silpnai 
del stokos kapitalo. Lietu
viai čia tik labai mažai naš
laičiams teužjaučia.

Toliau vienas narys įne
šė sumanymą, kad jeigu ku-

| Komunistų gizelis A. Jan- 
ikauskas per kelis metus už 
Amalgameitų unijos pini
gus, kaipo tos unijos gene- 
ralis organizatorius, girtas 
bastėsi kolonija iš kolonijos 
ir diktatoriškai dirbo ko
munistų naudai, o jei kas 
jam bandė pasipriešint tam 
Jankauskas tuoj panaudojo 
savo komunistinę kumštį ir

niekšas Prof. A. Voldemarą 
vadina “gerkliapjovių va
du”, o nepasižiuri į savo 
kruvinus darbelius.

Užėmus tam Jankauskui 
“Darbo” redaktoriaus vie
tą, Bostono Sandarietis J. 
Lekys rašė jam pagyros lai- 

| škus, kad jis esąs pilnai tin
kamas būti unijos organo 
redaktorium. Dabar per
skaitęs Jaiikausko perlus, 
Lekys -veikiausia važiuos į 
New Yorką ir apkabinęs iš-1 

I bučiuos Jankausko komu- 
Inistinius zubus.

Susivienijimas valosi nuo 
komunistų. Laikas, ir Ą- 

i malgameitų unijai apsiva
lyti tų niekšų.

| ;T iT i
“Tėvynei” labai nepatiko 

!“Amerikos Lietuvis”, kuris 
I dry so pasakyti Vitaičio ir 
I Gegužio adresu nemaža tie
sos ir užtai “Tėvynė” vie
toj rimtų argumentų, savo 
priprastu gabumu “A. L.” 
rašinį išvadina “nesąmone”.

Turbut SLA. viršininkai, 
ikaip ir pats organo redak
torius, laiko sau didele gar-

Didesnio nerangumo ir 
apsileidimo turbut niekur 
kitur tiek nėra kiek pas Su
sivienijimo viršininkus.

Štai kuomet komunistai 
kaip kokie žvėrys drasko 
organizaciją, tos organiza
cijos viršininkai neparodo 
jokio gyvumo, jokio akty
vumo apgynimui organiza
cijos nuo tų gaivalų. Kuo
met reikėtų įtempti visas 
jiegas apgynimui organiza
cijos ir narių, musų virši
ninkai ramiai sau žiovauja. 
Taip neturi but.

DAUG GERŲ DOVANŲ
Mes užrašome visus laikraščius 

Amerikos ir Lietuvos, ir duodame 
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.

SAME PR|ę gFOR OVER ’ 
40 YEARS

Žymi bedarbė. ' Pittsbur- 
gas susiduria“ su bedarbė, 
panašiai kaip ir vįso j e"‘ša
lyje. Labiausia nukenčia 
paprasti darbininkai, nes 
jų daugybė nedirba ir ne
matyt kada pradės dirbti. •

Daugelis paprastų darbi
ninkų gauna tik po 35c. į 
valandą, $3.15 už devynias 
darbo valandas Į dieną.

Labai didelis skirtumas 
yra tarp tų darbininkų ku
rie dirba ir tarp tų kurie 
neturi darbo ir nežino kada 
gaus. Nors bedarbiai labai 
susivaržę ir nieko negali 
pirkti, dirbantieji po seno
vei palaiko biznius gyvus ir 
didėsės krautuvės pasilaiko 
gerai.

Didelė 'pagada apmažino 
darbininkų reikalavimus į 
ūkių darbus.

Septyni užmušta. Sek
madienį Pittsburgo srityje 
automobilių nelaimėse už
mušta septynios ypatos ir 
virš poros desėtkų sužeis
ta. Iš tų septynių yra ke
turi vaikai, kurie su tėvu 
važiavo automobiliu ir tė
vas norėdamas pralenkti ki
tus automobilius susilėkė 
su išpriešais atvažiuojančiu

SHENANDOAH, PA.
Davatkos su pipirais. Mu

sų parapijonų revoliucija", 
sti kirvinio kapitono prita
rėjais tęsiasi.-■' Nors- kirvi- 
nis. prisiekė, teisme kad pil-. 
dys parapijonų reikalus, bet 
kaip tik išėjo iš, teismo, .su
sidarė davatkų armiją ir 
kelia maištui atšįkeršijimui 
kad jam teismai daug kaš
tavo, o dabar dar. gavo są
skaitą ant $252.85 užmokė
jimui už trejas duris ką su
kapojo pobažnytinėje salė
je. Jis turėjo sudėt duris 
visas naujas, už ką gavęs 
sąskaitą pradėjo dukt. Su- 
siyinkęs keletą savo davat
kų ir davatkinų, aną sek
madieni po mišių užpuolė 
parapijos komitetą prie ba
žnyčios ir norėjo sumušti 
Viena davatkėlė buvo atsi
nešus daug maltų pipirų ir 
pradėjo jais pirma barstyt 
į akis. Vienam pylė tiesiog 
į akis saują pipirų, bet lai
mė jis dėvėjo akinius tai 
akims nepakenkė, o tuojau 
buvo pašaukta policija kir
vinio gvardiją išvaikyti. 
Bet viena bobelė pasidrąsi
no šokti į akį ir policijan- 
tui. Kada policija, panau

dojo darbe sayo buožes tai 
kirvinio gvardiją, tuoj išsi
blaškė. Dabar kirviniš vėl 
su savo davatkomis bus pa
šauktas į teismą už ardymai 
parapijos ramybės, kurią 
teisme prisiekė pagerbti.

J. Basanavičius.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ |
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir » Pašalpos E 

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

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

SLA. kuopos randasi viguose didesniuose miestuose. Nariai pri- C 
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitf “Tė- r 
vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kaiaea. L

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

Del platesniu informacijų kreipkitds šiue m

1 .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA E
307 W. 30th Street Now York. N. V. £

LOYAL VILLE, PA.
Šitas kaimelis yra tipiška 

ūkės vieta, kur žmonės iš
siskirstę tarp girių ir brūz
gynų veda ukininkystę.

Oras dabar čia labai sau
sas kaip ir1 visur, bet yra 
tik trys Savaitės kaip lie
taus nebuvo. ■

Avižos, miežiai ir komai 
dar’atrodo gerai, bet bul
vės jau nekuriu nuvytę del 
trukumo lietaus. Diduma 
ūkininkų baigia avižas ir 
miežius pjaut, šienas jau 
suvežtas.

Diduma ūkininkų šioje 
srityje yra Lietuviai, iš ku
ilių žymiausi yra: M. Pet
raitis, J. Kupstas, A. Kuni
gėlis, A. Pądulskas, ir J. J. 
Nienius. Kitų pavardžių 
tneteko patirti, nes čia yra 
apie 20 Lietuvi!! ūkininkų.

Ši apielinkė randasi di
deliuose kalnuose, apie 16 
ar 18 mylių nuo Wilkes- 
Barre į vakarus.

Iš priežasties didelės sau
sumos šioje srityje siaučia 
girių gaisrai, kur ima visus 
atliekamus ūkininkų vyrus 
gesinimui. Kiekvienas pa
šauktas per valstijos val
džią turi eiti be jokio atsi
sakymo, arba užąimokėti 
$25 pabaudos. Kiti buna 
prie ugnies dvi ir tris die
nas ir namon negryžta iki 
kitų nepristato. Valdžia 
duoda valgį ir moka 30c į 
valandą. ' Sakoma kad šie 
gaisrai aplink Wyoming 
klonį valdžiai kaštuoja po 
$1,200 į dieną.

Rugp. 10 d. lankiausi Ed
wardsville ir Kingstone, 
mano tėviškėje. Suėjau ne
kurtuos SLA. veikėjus, ku
rie sako kad jų veikimas ei
na gerai ir mažai turi bė
dos su komunistais. Ma
čiau taipgi ceremonijas į- 
šventinimo į kunigus Jono 
Paukščio (Kun. Paukščio, 
Wilkes-Barre klebono bro
lio). Kadangi esu sykiu su 
jais augęs, nuėjau pamatyt

ris narys nesirgs per 10 me
tų ir nebus išėmęs pašalpos 
iš draugijos, po dešimties 
metų, laike jo'” ligos mokėti 
padidintą pašalpą, vietoj 30 
šilingų, 35 šilingus, vadina
si penkis šilingus į savaitę 
daugiau. Taip pat reko
menduota mokėti daugiau 
pomirtinės už narį nesirgu
si per 10 metų.. Bet šis įne
šimas atidėta, kitam kartui 
galutinai-išsp^ifsti.' ,

Čia dažnai svyruoja ren- 
dos už namus. Kelios sa
vaitės atgal rendos vėl kiek 
pabrango. Kad ir daugybę 
naujų namų primūrijo, bet 
ne tik namų bet ir pavienį 
kambarį ne taip lengva 
gauti kaip būdavo prieš ka
rą.

Pas mus vasara iki šiol 
nebuvo karšta, oras dažnai 
pastovus, su lietum.

Darbei eina prastai.
Lietuvių gyvenime nieko 

tokio neįvyko kas “Dirvos” 
skaitytojams butų žingeidu.

Kalnavertis.

taškė darbininkų kraują, be politikuoti Lietuvos vi- 
Dabar jis, atsisėdęs į uni-į dujiniais reikalais (apie ku- 
jos organo “Darbo” redak- riuos mažai žino.) ir smerk- 
toriaus kėdę, vietoj gvilden- ti savo partijinių kamarotų 
ti darbininkų padėties pa- (kurių nepažysta) nepatin- 
gerinimą ir unijos reikalus' kamus Lietuvos valdžios 
rašo komunistinius pilnus žmones,, negu rimtai gvįl- 
keiksmų straipsnius ir bjau- denti SLA. ręįkalus, nekir- 
riai kolioja sau nepatinka-' šinant organizacijos narių,

2? ounces for Zscents 
pure,

y/r BAKING
IW POWDER

efficient
ITS DOUBLE ACTING

MILMONlOF'pdUMDf UfEO BY 
■. J. OOBCpVERHM;'A

| LIETUVIAI! KELIAUDAMI Į LIETUVĄ^ IR AMERIKA '.-į

(SWEDISH AMERICAN LINE)
■ Trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais ■ 

MOTORINIAIS LAIVAIS

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

Skaitykit “Dirvą” — Žinosi t 
kas dedasi tarp musu žy

miausių Sportininkų.

Labai patogi ir 
linksma kelione 
ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA

LIETUVA
Per Gothenburg, Švediją 
Su artimu susisiekimu su

KLAIPĖDA
Puikiais Motorlaiviais

Gripsholm Kungsholm 
ir .

S. S. Drottingholm
1930 Metais Išplaukia

Laivas iš . New Yorko 
DROTTNINGHOLM Rugp. 23 
GRIPSHOLM Rugs. 6
KUNGSHOLM Rugs. 13 
DROTTNINGHOLtyf Rugs. 20 
GRIPSHOLM į. Spalių 4 
KUNGSHOLM Spaliu 11 
DROTTNINGHOLM Spaliu 18 
GRIPSHOLM Lapkr. 1

Musų laivai yra greiti, dideli 
ir moderniški.. Išplaukia veik 
kas sayaitę iš New Yorko ir 
atgal. Jei Tamista manai at
lankyti Tėvynę Lietuva, pla
tesnių informacijų kreipkis pas 
arčiausi agentą,arba pas:

Swedish American Line 
21 State St. New York

žvilgterėjęs Į žemlapį tuoj matysit kelionės naudą važiuodami Į Lietuvą per M 
■Į Švediją, švedų Amerikos Liniją kelionė tai tikrai suteikimas malonumo —“ taip fg 
B lengva, be* kliūčių, trukdymų ar ekstrą išlaidų. Kelionė prasideda ir baigiasi pa- ■ 
Hjl čios linijos laivais, ' ' ■

Keliaują švedų Amerikos Linijos1 laivais iš New Yorko, keleiviai plaukia per At-. H
■ lantiką ir North Sea tuo pačiu laivu tiesiog' Į Gothenburg, 'Švedijos didžiausj uosta, H
■ iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja,1 be jokių priedinių išlaidų valgymui ar perveži- Bj
■ mui, Į Kalmar, kur švedų Amerikos Linijos laivas “Borgholm” laukia juos nuvežti ■
jjl tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa į. krantą. Moderniškas laivas “Borgholm” naudoja- BS 
jJJ mas išimtinai komunikacijai tarp Kalmar ir Klaipėdos ,užtikrinant greitą keleivių ■ 
H kelionę ištisus metus. . ‘ H

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

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

Turistų Treciu Kabin — $124.50 — Į abi pusi — $205.00 
Kabin ar Antra Klase — $152.50 — į abi pusi — $268.50 \

■ • B
■ Išplaukimai iš New Yorko: Išplausimai iš Gothenburgo: M
■ Rugpjūčio 23 d........................ .... DROTTNINGHOLM ............................... Rūgėjo 6 d. ■
M Rugsėjo 6 d................ GRIPSHOLM ................................ Rugsėjo 20 d. ■
BE Rugsėjo 13 d............... KUNGSHOLM ................................ Rugsėjo 27 d. M
■ Rugsėjo 3.0 d. DROTTNINGHOLM .............. ... Spalių 4 d. ■
M Spalių 4 d..... GRIPSHOLM   Spalių 18 d. U
■ Spalių 11 d........ x.............. KUNGSUOLM ................ Spalių 25 d. H

■ Jei rengiatės keliaut i Lietuvą ar manot atsiimt gimines ar draugus, neilžmirškit gaut H
visu informacijų iš centro ofiso, arh.a arčiausio vietinio

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS AGENTO,

Į SWEDISH AMERICAN LINE 21 STATĘ ST., NEW YORK CITY M



DIRVA

ARGENTINA
ARGENTINOS ŪKIS
Kas nežino gali pamany

ti kad Argentinoj žemės ti
kis taip tvarkomas-veda- 
mas kaip vakarų Europoj, 
arba dalinai Lietuvoj.

perka bulves ir kitus mais
tui reikalingus daiktus, ku
rių rodos patys galėtų pa
sigaminti, t. y. turėti iš sa
vo žemės. Bet jeigu užsi
ima gyvulininkyste tai nė- 
sodina bulvių ir kitų dar
žovių, bet viską perka nuo

“e^lkito. Dauguma perka ir 
toli gražu visai ir panašu-1 kasdien, jei turi ma-

MUSĮT DIDELI NORAI į

mo nėra. Ūkiai susideda iš 
daug žemės, nuo 100 ha ir 
siekia kelis desėtkus tūks
tančių ha. Šie ūkiai vadi
nami “Estancia” arba Lie
tuviškai dvaras; maži ūkiai 
iki šimtui ha, vadinami 
“Chakra’ (ištark čakra), 
kurie randasi tik prie di
desnių miestų ii’ gelžkelio 
stočių, jie verčiasi daugiau
sia daržovėmis, toliau nuo 
gelžkelių ir miestų jie ne
gali išsilaikyti, nes tik prie 
gelžkelio stoties arba mie
sto jie gali savo daržoves 
..parduoti. Kadangi Argen
tinoj, išskiriant pačią pie
tinę dalį, žiemos nėra, tai 
iš daržovių turi nemažai 
pelno.

Dideli ūkiai, “estancijos 
randasi ir labai toli nuo 
miestų ir gelžkelių stočių. 
Juose daugiausia užsiima 
gyvulių auginimu ir pieni
ninkyste, kuri čia pastaty
ta gerai. Patys žemės sa
vininkai jos nevaldo, patys 
nedirba, bet išnuomuoja ki
tiems, o tie dar kitiems) ir 
taip dvarai perėję riet per 
kelias rankas?

Maži rikiai neišsilaiko ar
ba labai skurdžiai gyvena 
del to kad visai kitokios są
lygos negu Europoje. Jei 
sėtų javus, gali būti blogi 
metai, nebūti lietaus, tada’ 
žūsta viskas;' užsiimti gy
vulių auginimu bei pieni
ninkyste jie negali, nes per- 
maža ganiavos, neužtenka 
gyvuliams žolės, yra ir ki
tos priežastys. Todėl maži 
ūkiai daugiausia tik daržo
vėmis verčiasi.

Turiu paminėti kad Ar
gentinos žemės ūkis labai 
didelį krizį pergyvena, nes 
apie šeši metai kaip mažai 
lyja. Tie dar geriau laiko
si kurie gauna drėgmės 
nuo kalnų, ypatingai šymet 
yra ir tokiij vietų kur per
ka vandenį sau gerti. To
kiame atsitikime gyvuliams 
ir augalams žinoma 
dens netenka, gyvuliai 
kšta. Padėtis tiesiog 
verktina.

Kaip sėja javus
Javų sėjimas atliekama 

mašinomis ir labai mažai 
darbininkų samdo, bet nu
valyti javus darbininkų rei
kalauja daug ir prie javui 
valymo darbininkai neblo- Į 
gai uždirba. Iš visų pasė
lių tai blogiausia su kuku
rūzais, kuris, skinamas ran
kom. Prie jų tik tie gali] 

• dirbti kurie pripratę, nemo
kantis jų skinti tik susižei
džia rankas, privargsta ir 
nei ant duonos neužsidirba.

Nukirstus javus tuoj ve
ža prie mašinos, kulia, šiau
dus sudegina, o javus supy
lė j maišus veža stotin, ar
ba jeigu dar neparduoti tai 
nekultus sukrauna, kugiuos- 
na, nes čia kluonų nėra nei 
klėčių javams neturi, ir tik 
kokia karpa yra pastatyta 
žmonėms-darbininkams gy
venti.

Kiekviens ūkininkas per
ka duoną, kurią kasdien ke
pėjas jiems atveža; taip pat

žai darbininkų. Jie apsirū
pinti mėsa galėtų, esant šal- 
tesniam orui, bet neturi kur 
padėti, ir abelnąi tas čia ne
praktikuojama.

Čia paminėti gyvenimo 
papročiai tai tikrų Argen
tinos ūkininkų, gi ateiviai 
elgiasi šiek tiek kitaip, iš
skiriant Vokiečių kolonijas, 
kurie turi sutvarkę gerai.

Patagonijos provincijoje 
yra daug Lietuvių, kurie 
užsiima avių auginimu.

Išvežioti javams į stotis 
arba iš stoties ką nors par
vežti ūkininkams, yra tam 
tikri žmonės, kurie turi sa
vo nuosavus vežimus, labai 
didelius, ir už tam tikrą at
lyginimą suteikia patarna
vimą. Į tokius vežimus su
kinko iki 20 arklių, o kas 
svarbiausia, tai kad tie ve
žimai daugiausia ant dvie
jų ratų ir vežami dvidešim
ties arklių.

Tas pats vežimo savinin
kas savo gyvenamos vietos 
neturi, bet po apačia veži
mo turi įsitaisęs lovą ir 
nakvoja, gi arklius gano 
kur sustoja, daugiausia pa
keliais, nes keliai labai pla
tus, gi laukai beveik visi 
užtverti;

Pažymėtina tas kad iš to
kių žmonių dar yra ir ve
dusių, kurie po tuo vežimu 
ir šeimynas užaugina.

J. S. Kalnėnas. 
Buenos Aires.

Naujausi

TEATRAI

van- 
tro- 
ap-

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

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

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

Šventadarbiai ,
Vieno akto tragedija iš kovų už 
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!

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

Pas mus Lietuvius visur į irgi tokį prieglaudos, namą 
ir visuomet yra labai daug 
norų, ir tai didelių norų, ku
riais mėginama prie kiek
vienos progos vaduotis, be 
atsižvelgimo, ar tie norai 
yra praktiški, ar ne. O kas 
labiausia akin kliūva, tai, 
kad tie norai vis kopijuoja
mi nuo kitų, vieton surast 
ką originališko, konkretiš- 
ko ir galimo.

Prie tokių kopijuojamų 
didžiųjų norų šiuomkart 
tenka priskaityt Amerikos 
Lietuvių prieglaudas, apie 
kurias atsirado mintis bene 
prieš 25 metus, kada kun. 
J.; Žilinskas pasiūlė S. L. A. 
(įsteigt prieglaudos namą 
savo nariams, susilauku
siems vėlyvo amžiaus ir jau 
negalintiems užsidirbt sau 
duoną. Šitas pasiūlymas pas 
narius rado didelį patarimą, 
ir imtasi jo įsteigimo, 
per penkis 
dėjo aukas, 
jimas savo 
iš tautiškų < 
nigų sumas, ir kaip tam 
tikslui pinigų susidarė su
ma, tada prasidėjo tarimai
si apie to namo planus ir 
užlaikymą; susidarė ginčai, 
nuomonės suskilo ir imtai

Ar 
metus žmonės 
pats 'Susivieni- 
suvažiavimuose 
centų skyrė pi- 

, ir

įsteigt, bene Pittsburghe. 
Pagalinus . Worcesteryje 
(Mass.) atsirado vienas ge- 
radėjas, kuris laikraščiuose 
sieksniais straipsniais 
“dangų remiančiu balsu” 
šaukia visuomenę prie šven
to darbo, padėt jam įsteigt 
seneliams prieglaudos na
mus, kur nors prie Worces- 
terio.

Iš šito, kas čia suminėta, 
matome aiškiai kaip daug 
pas mus yra didelių norų, 
o vis kopijuotų nuo Scran
ton© “Vilniaus Namų” ori
ginalo. Išrodytų, kad pas A- 
merikos Lietuvius atsirado 
tokia daugybė senelių, kurie 
jokiu budu nesutelpa į jau 
įsteigtus serantoniečių prie
glaudų namus. O juk svei
kai protaujant, reiktų su
prast, kad prieglaudos na
mų įteigimas reikalauja ir 
kapitalo, ir darbo organi- 
uotos jiegos, ir nuolatinų 
palaikytojų, o to pas mus 
kaip tik nėra. Todėl ir rei
kalinga stengtis palaikyt 
jau esančias įstaigas, o ne 
svajot apie steigimą naujų, 
kurių palaikymo viltis kas- 
žinkur.... ant mėnulio.

DIEVĄ
“Kas platina “Dirvą” tas platina

J^TEINA ruduo-žiema .—ilgi vakarai—skaitymo laikas 
’""ir laikas išsirašyti sau “Dirvą”, arba kurie skaitot, 

atnaujinti savo prenumeratą. ★ Taipgi dabar laikas 
išrašyti “Dirvą” saviškiams į Lietuvą, j Pietų Ameriką, 
Kanadą ir visur kur tik Jūsų giminių ar draugų randasi. 
f^AUGYEĖ skaitot “Dirvą”, daugybei turit išrašę, bet 

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

pastarų metų “Dirva” buvo pilna puikiausių skaity
mų: gražių Senoviškų Istoriškų Apysakų, puikių visiems 
žinomų senų eilių-dainelių ir šiaip visokių moksliškų po- 
puliariškų raštų kokių nėra kituose musų laikraščiuose. 
Tuoj “Dirvoje” pasirodys ilga, graži Istoriška 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 
'A' “Dirvą” saviškiams arba prikalbinkit vieną naują 
'Ar 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

kalbėt ne apie prieglaudos Mėgstat Sportąskaity- 
namą, bet apie ką tokio pa
našaus į dvarą, apie busin-
tį iš.jo* pelną ir panašiai; žymiausius musų spor- 
buvo ir tokių, kuriems ru- t 
pėjo jau net apmokamos 
vietos to namo vedėjams ir 
spėliota kas bus to 'namo 
vedėju: Strimaitis, Klem- 
bauskas, ' Damijonaitis'- ar 
Bagočius. Ant galo nusibo
dus. viskam, visas dalykas | 
likviduota. Taip ir sugriuvo 
tas prieglaudos namas, per 
kelis metus statytas ir ne 
pastatytas.

Po kiek laiko, Scrantone 
įteigė seneliams prieglau
dos namas su ūke, prie LTK i 
parapijos. Sakoma, namas 
turi geras pasekmes, ypač, 
kad jį gražiai sutvarkė ve
lionis vyskupas Gritėnas, I 
kuris apart ūkės ir namo 
sutvarkymo, dar išrūpino1 
pačto stotį, geležinkelio sto-l 
tį, ir bene valstijos pašelpą. 
Namas pavadinta “Vilniaus 
Namai.” Džiaugėsi velionis! 
Gritėnas, kad trūkiui prisi
artinant, konduktorius šau
kia: “Vilnius Home Sta
tion !”

Kada “Vilniaus Namui” 
sekėsi, ten pat Scrantone 
tūli vienuoliai Romos kata
likų bažnyčios, įsteigė 
tokius namus, senelių 
glaudai. Philadelphijoj 
rado mintis irgi, kad 
prieglaudos namas reikalin
gas prie LTK. parapijos.

Praeitą žiemą Pitts- 
burghe įvyko LTK. bažny
čios sinodas, kuris nutarė

kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie

tininkus.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

TIESIOG NUO SIENOS!

savo 
prie- 
atsi- 
toks

30
6

VAŽIUOKIM Į LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen 

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

S.S. “HELLIG OLA V” ........ Rugp.
S. S. “OSCAR II” .............. ■ • ■ Rūgs-
S. S. “FREDERIK VIII” ......Rugsėjo
Infor nacijų ir laivakorčių kreipkit į savo agentų arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y._____ BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL .

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakin”

Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį

UŽSUK—Lucky 
Strike šokių Or
chestrą kas ket
virtadienį ir šeš
tadienį vakarais 

N.B.C. tinklą.

"Po 30 metu, mirtingumas tarpe sunkiu žmonių daugėja greitai sulyg amžių ir svariu”. Taip sako Dr. Brandreth Symonds, rašydamas Į 
Medikališką Rekordą. Mes netvirtinam, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, 
jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, Mjų vietoj—užsirūkykit Lucky ”. Tuo jūs išverigsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, 
išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

It’s toasted"

Kai išbandėt perdėjimus

J»u 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— iš Smetonos 
viso tabakų Derliaus—“JIE SPRAGINTI”. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildimo procesą. Visi žino 
kad šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

O 1930, The American Tobacco Co., Mirs
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Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ▼ ▼ x ▼ Paruošė K. S. K,

VYTAUTAS
DIDYSIS

AŠTUONIOLIKOS METŲ KARAS
(Tąsa iš pereito num.)

Istorijoje yra pažymėta 
karų kurie tęsėsi po desėt- 
kus metų.

Musų laikuose, Meksika 
turėjo naminį karą, per apie 
30 metų. Jis beveik pasi
baigęs, bet ne visiškai. Ta
čiau galima sakyt kad Mek
sikoj dabar yra ramu.

Chinija yra kita šalis ku
ri kariauja musų laikuose. 
Ji kariauja jau 18 metų.

Visi mes atsimenam, 1912 
metais Chinijoj buvo nuver
sta monarchija, Mandžu di
nastija neteko sosto ir ša
lyje Įvesta respublika. Tu
rėjo išrinkę prezidentą. Jis 
valdė kelis metus. Sostinė 
buvo Pekinas (dabar vadi
nama Peiping).

Prieš Chinijos respubli
konišką valdžią pakilo ka
ringi generolai ir užvedė 
karą iš pat pirmų respubli
kos dienų.

Jau keletas metų kaip ša
lis pasidalinus pusiau: yra 
pietinė valdžia, nacionalis
tai, su sostine Kantone, ir 
šiaurinė su sostine Peipin- 
ge. Tos pusės tarp savęs 
kariauja dieną-naktį, be pa
liovos. Bandymai padaryt 
taiką nieko negelbsti.

Rusijoje įvykus komuniz
mui, iš Chinų peštynių su
manė ' pasinaudoti Maskvos 
carukai ir griebėsi platinti 
komunizmą ChinijojeZ* Ra
do gerą pritarėją generolą 
Kai-Šek, jauną vyrą, kuris 
tūlą laiką dirbo komunistų 
labui. Sakoma jį kapitalis
tai papirkę, jis atsimetė nuo 
Maskvos, pradėjo organi
zuoti savo valdžią ir įkūrė 
nacionalistų (tautinę) res
publiką pietuose. Komu
nizmo klausimas Chinijoje 
staiga nupuolė, Maskvos ca
rukai pasijuto nudegę na
gus ir nežinojo ko griebtis.

Pora metų galvoję, dabai’ 
komunistai vėl įsisuko tarp 
Chinų ir suorganizavę ban
ditus pradėjo darbą išnau- 
jo. Ar pasiseks jiems kiek 
plačiau nueiti negu nuėjo 
Kai-Šeko laikais sunku pa
sakyti. Tačiau daug krau
jo bus pralieta dirbant Mas
kvos carukų labui.

Chinija yra patogiausia 
Maskvos carams bandyti 
užkariauti: ji yra šalę Ru
sijos, šone Sibiro. Ji yra 
ir tamsiausia, su mažiausią 
svetimos įtekmės. Indija 
yra tamsi, bet ten Anglai 
vykdo savo tvarką, pertai 
Maskvai sunku ką nors In
dijoje pešti.

se buna pinigų ir kiek siun
tiniai verti, sunku net įsi
vaizduoti.

Paštas ragina žmones pa
vartoti daugiau atidos į už
rašymą antrašų ir parašyti 
visuomet savo antrašą at
gal.

bet išsilaikė per virš 4,000 
metų gerame stovyje.

Tie kviečiai pateko šian 
ir ten ir kas jų gavo bandė 
auginti. Vienas Kanados 
dvarininkas jų gavo ir 1926 
metais pasėjo. Jie augo, ir 
rudenį jis nupjovė jų mažą 
derlių. Paskui iš jo pradė
jo imti tų kviečių kiti ūki
ninkai, išbandymui kaip jie 
augs vėl. Jie auga kas me
tai, bte varpos išrodo kiek 
kitokios negu šių dienų 
kviečių. Tie kviečiai tinka 
labiau makaronams ir ma
cams negu duonai.

Atsargiai Adresuoki! 
Laiškus ir Siuntinius

Kaip Amerikos žmonės 
neatsargiai apsieina su sa
vo laiškais ir siuntiniais pa
rodo sekančios skaitlinės.

Pereitą metą apie 21,000,- 
000 laiškų ir 800,000 siunti
nių atsidūrė mirusių laiškų 
skyriuje Washingtone, nes 
ant laiškų nebuvo siuntėjų 
antrašų ir negerai užrašyti 
priėmėjų antrašai.

Tik permąstykit kiek pi
nigo nusimetė vien pašto 
ženkleliams, o kiek laiškuo

Europa eina prie 
Masinės Produkcijos

Europa imasi visų būdų 
išvystyti savo masinę pro
dukciją — gamybą dideliais 
kiekiais. Tam tikslui nau
dojasi Suvienytų Valstijų 
vėliausio išdirbimo mašino
mis ir jas importuoja kiek 
tik jiegos leidžia.

Nors Amerikoje kitokios 
išdirbystės beveik sustoju
sios, šymet per pirmus pen
kis mėnesius Europon eks
portuota įvairių naujausio 
išradimo mašinų už $270,- 
781,000. Per tuos penkis 
mėnesius šymet išvežta ma
šinų 6 nuoš. daugiau negu 
pernai.

Rusija užima žymią vie
tą mašinų pirkime. Ji spe
cializuoja agrikultūros in
dustrija. Kitos šalys per
ka dirbtuvėms mašinas, ke
lių dirbimo mašinas, alie
jaus ėmimo mašinas.

Kviečiai iš Tutankhameno 
Kapo

Keli metai atgal skaitė
me kad Egipte, atkasus fa
raono Tutankhameno kapą, 
šalip įvairių brangenybių 
rasta ir indas su grūdais. 
Senovėj tikėta kad dvasios 
taip pat reikalauja maisto, 
todėl į laidojimo vietą dė
davo valgomų dalykų ir ja
vų.

Kadangi Egipte yra sau
suma, tie inde supilti kvie
čiai nesupuvo ir nesudygo,

Sakyk, dievaite svajonių mano, 
Ar širdis tavo dar mane myli? 
Kodėl akis tu laikai nuleidus 
Ką širdis kalba?..... ko lupos tyli? 
Ar dar tau tuno mintyje dienos 
Drauge praleistos musų širdingos, 
Ar jų verki tu ir apgailauji — 
Ko lupos tyli? -... tu nelaiminga? 
Klestėjo meilė — tyra, galinga, 
Dausas mes skraidėm jos sūkuryje, 
Argi jau dingo tos brangios dienos, 
Ir tu sunyksi kito glėbyje ?.... 
Jei tokią dalį likimas skyrė 
Priimti turim, ir tenk’ kentėti, 
Bet taipgi galim, širdis sujungę, 
Viens kitą gerbti, jausti, mylėti.... 
Aš meilę savo, kokią tau skyriąu, 
Laikysiu tau tik, vienai, brangiausia, 
Ar saulė švies man, ar audros siaus vien, 
Mylėsiu tave visų labiausia.... 
Žiedus gėlelių kąs metą naują 
Tik tau aukausiu vienai, mergele; 
Giesmes paukštelių kąs vasarėlę 
Paskirsiu tau vien, mano širdele.... 
Kiekvienas sviete gražus daiktelis 
Pagelbės tave man prisiminti, 
Ir kai tik rasis jautrių žodelių 
Bus tau į dainą mano supinti.... 
Kada jau liausiu tave minėjęs — 
Minės vis tave žmonių daugybės: 
Žinos kaip brangi, graži buvai tu 
Iš tau supintų dainų gausybės....

Adonis.

LIAUDIES DAINA
Žveng’ žirgelis lauke, 
Juodbėrėlis lauke — 
Žiuri mano mergužėlė 
Prąsivėrus langą.

Mergužėle mano, 
Jaunuolėle mano, 
Ar tu žiūrį, ąr nežiūri 
Bet nebusi mano....

Bernužėli mano,
Jaunuolė'li mano, 
Prikalbėjai mane jauną 
Meilingais žodeliais....

Nerasdamas ką daryti, Kazimieras 
kelis kartus buvo sušaukęs Lietuvių-Len
kų seimus pasitarti apie santaiką ir uniją, 
bet tie seimai visada baigdavosi tuščiomis. 
Lietuviai niekados nemanė Lenkams užsi
leisti.

Lietuviai taip buvo inerzinti kad nu
siuntė kariumenę ir užėmė Lucko žemę ir 
vakarinę Podolę, ką valdė jau mirštąs Švit- 
rigėla. Mat, bijojo kad jam mirus Lenkai 
tų žemių nepasigrobtų.

Kitoj Podolės dalyje stovėjo Lenkų 
kariumenė. Lietuviai sumanė išvyti Len
kus ir iš ten ir užimti visą Podolę.- Tuo 
tarpu Lenkai ruošėsi į karą su kryžeiviais. 
Patyręs apie Lietuvių sumanymą, Kazi
mieras atsiskubino Lietuvon ir atkalbino 
Lietuvius nuo karo su Lenkais.

Kiek laiko praėjus sąlygos pradėjo 
keistis. Lenkai pabaigė karą su kryžei
viais, tapo tvirtesni, o Lietuvoj kilo nesu
tikimai tarp Gudiškos ir Lietuviškos vals
tybės dalies del unijos propagandos tarp 
katalikų ir stačiatikių. Kai kurie stačia
tikių didžiūnai buvo sumanę net atitrauk
ti Lietuvos valstybės dalį prie Maskvos ca
ro. Lietuviai tapo nuolaidesni, nekėlė jau 
klausimo apie žemių atėmimą iš Lenkų.

Kazimiero suteikta privilegija Lietu
vos bajorijai .darėsi reikšmingesnė. Bajo
rija įgijo dar didesnę galybę valstybės rei
kalų tvarkyle; didžiūnų turtai ėmė aug
ti. Nuo jų pradėjo priklausyti ne tik ku
nigaikščio išrinkimas, bet ir kunigaikštis 
be bajorų leidimo negalėjo uždėti ant jų 
mokesnių. O tuo laiku tokie mokesnių ap- 
dėjimai buvo, reikalingi, nes valstybės iž
das buvo tuščias. Tuo tarpu dideli karai 
su Maskva reikalavo didelių išlaidų. Ka- 

Izimieras šaukdavo bajorus pasitarimui ir 
prašydavo pinigų, o bajorija naudojosi iš 
to: kas kart išsiderėdavo sau didesnių pri
vilegijų ir laisvių, dar labiau siaurindama 
didžio kunigaikščio valdžią.

Važiuodamas į Lenkiją, Kazimieras 
pasimirė Gardine Birželio 7 d., 1492 m. 
Jis buvo vedęs su Elzbieta, dukterimi im
peratoriaus Alberto. Sunais jo buvo: Vla
dislovas, Kazimieras, Jonas Olbrechtas, 
Aleksandras, Zigmantas ir Pridrikis.

Didkunigaikščio Kazimiero sūnūs Ka
zimieras buvo tai tas šventasis, kurį Lie
tuviai žino kaipo Šventą Kazimierą, “Lie
tuvos patroną”. Jis mirė 26 metų amžiaus 
būdamas, 1484 metais, aštuoniais metais 
pirmiau savo tėvo. Šis Kazimieras buvo 
kandidatas ant Vengrijos sosto. Kadan
gi tų jaunų kunigaikščių pratėviai buvo 
garsus, visos kaimyniškos šalys kreipė į 
juos akis ir siūlė savo sostus. Čekai pasi
kvietė sau už karalių vyresnįjį Kazimiero 
sūnų Vladislovą, kurs vėliau patapo ir Ven
grų karalium. Šalip sūnų, paliko dar še
šias dukteris. Istorikai sako kad Kazimie
ras buvo labai panašus į savo tėvą Jogailą, 
aukštas, status, sauso gymio ir negražaus 
veido. Buvo blaivus, pakantus visokiuose 
darbuose. Jis Lietuvoje daugiau gyven
davo negu Lenkijoje, ir daugiausia užsi
imdavo medžiokle, kaip jo tėvas.

Aleksandras
Andriui Kazimierui mirus, Lietuvos 

bajorija išrinko didkunigaikščiu jo sūnų 
Aleksandrą, kuris valdė nuo 1492 iki 1505 
metų. Su Kazimiero mirčia vėl nutruko 
Lietuvių santikiai su Lenkija, kuriuos ka
ralius bandė subendrinti. Iš Aleksandro 
Lietuvos bajorija vėl isšiderėjo sau dides
nių teisių. Tarp kitko Aleksandras pasi
žadėjo be bajorų tarybos pritarimo nesių
sti pasiuntinių į svetimas šalis. Neatimti 
iš bajorų dvarų ir tarnybų, nepavesti pa
sienių pilių, nedaryti išlaidų iš valstybės 
iždo, Žęmesnio luomo žmonių neaukštinti 

i virš bajorų. Tokiu budu išaugo bajorų įs
taiga, kuri stipriai apvaržė didkunigaikš
čio valdžią.

Vienok, nežiūrint kaip dalykai stovėjo

Diena iš dienos nauji ir 
nauji prenumeratoriai de
dasi prie išleidimo Lietuvos 

i Istorijos “Vytautas Didy
sis”. Jie stoja į eiles “Dir
vos” Populiariškų Knygų 
leidėjų, kaip darė per pas
tarus kelis metus, įrašyda- 

I mi savo vardą į knygas vie
na po kitai.

Kas tik užsirašo knygų 
“Vytautos Didysis” sykiu 
joje įrašo savo vardą kaipo 
prenumeratorius, kas liks 
atminčia iki tos knygos eg
zistuos.

šie nauji užsirašė:
A. J. Kaniušis, iš Phila

delphia, Pa., rašo: Patėmi- 
jęs kad leidžiat knygą “Vy
tautas Didysis”, užsirašau 
ją prisiųsdamas $1.50 už ją, 
75c. už Sapninyką ir 24c už 
laiškus.

Jonas šaulis, Pittsburgh, 
Pa., rašo: Siunčiu čekį už 
$1.50 už Įmygą “Vytautas 
Didysis”, kai bus 'gatava! 
prašau prisiųsti man ją.

Barborą Dviląįtė, Chica
go, Ill., rašo: Siunčiu $1 už 
knygą “Vytautas Didysis”. 
Ąš neaukauju partijom, bet 
prisidedu prie knygų išlei
dimo visada.

Z. L. M. D., Chicago, Ill., 
rašo: Siunčiu $1 už prenu
meratą knygos . “Vytautas 
Didysis”. Aš esu prenume
ravęs keletą kitų jūsų kny
gų ir prisidedu vėl.

Pr. Skukauskas ‘iŠ Bos
ton, Mass., rašo: Siunčiu 
Lietuvos bonų kuponą su
moje $5: iš jų $2 už mano 
prenumeratą, ir $3 už dvi 
knygas ‘Vytautas Didysis’, 
kurią vieną pasiusi! mano 
broliui į Lietuvą.

Juozas Rutkauskas, Det
roit, Mich., rašo: Prisidedu 
prie išleidimo knygos “Vy
tautas Didysis”, siunčiu $2. 
Už 50c prisiųskit knygą 
“Vienuolyno Slaptybės”.

laike Kazimiero mirties, nežiūrint visokių 
Lietuvių bajorų prieštaravimų, Lietuviii 
reikalai su Lenkais jau sviro į bendrą va
gą ir prirengė unijai tolimesnę dirvą.

Aleksandras pradėjo valdyti Lietuvą 
laiminamas Vyskupo Vaitiekaus Tabaro 
Vilniaus katedroje, kur didis maršalas Jo
nas Liutavaras Cherptavičius, įteikdamas 
jam kardą didžių kunigaikščių, podraug 
su buože, žadino idant Liteuvą valdytų 
kaip valdė Vytautas: “Jeigu eisi Vytauto 
pėdomis, kunigaikšti, tuomet šitos kuni
gaikštystės tau užteks be kitų karalysčių, 
bet jeigu nuo Vytauto pavyzdžio nukryp
si tai mus ir save pražudysi.” Bet Alek
sandras niekuom nepanešėjo į Vytautą, 
buvo svyruojantis, negabus į karą, lepus.

Užtai caras Ivanas Vosilevičius turė
jo dabar gerą progą didinti savo viešpa
tystę. Jis veikiai pasiuntė ’ savo kariume
nę prieš Lietuvišką Rusiją. Prie Algirdo 
ir Vytauto, Lietuviai visuomet Maskvos 
kunigaikščius nugalėdavo, bet dabar padė
jimas atsimainė. Lietuvos valstybė pra
dėjo eiti silpnyn, kuomet Maskvos kas kar
tas vis daugiau žemių užkariaudavo, ir 
jos pajiegos augo. Rusai ėjo stipryn nuo 
to kai Maskvos kniazius Ivanas III 1480 m. 
atsiliuosavo nuo priklausymo Totoriams. 
Mat, tie garsus ir galingi Totoriai jau bu
vo pasidalinę tarp savęs ir jų galybė su
nyko, Paskiau, Turkams užėmus Konstan
tinopolį, Ivanas III pasiskelbė save Rytų 
imperijos sosto įpėdiniu, nes buvo vedęs 
Konstantinopolio karaliaus dukterį. Jis 
pasisavino Rytų imperijos ženklą (herbą) 
— dvigalvį erelį — ir pasivadino visos Ru
sijos caru. Jis stengėsi prijungti prie Mas
kvos dar jo nevaldomas Gudų gyvenamas 
žemes. Tai buvo pavojingas priešas. Lie
tuvių valdomi stačiatikiai Gudąi ir Rusai 
pradėjo linkti prie Maskvos caro, išpažys- 
tančio jų tikybą. Metai po metų Maskva 
vis naujus žemės sklypus ėmė nuo Lietu
vos.

Pirmiausia Maskva užpuolė turtingą 
Naugardą, kuris nuo Gedimino laikų buvo 
Lietuvos globoj ir mokėjo duoklę Lietuvos 
didžiam kunigaikščiui. Lietuviai nepasi
skubino pagalbon Naugardui. Tas pat at
sitiko ir su kita Rusų kunigaikštija — Tve
riu — taip pat buvusia Lietuvos globoje.

Totoriai taipgi pradėjo ant Lietuvos 
valdomų žemių puldinėti. Aleksandro lai
kais, 1506 m., jie beplėšdami Lietuvą buvo 
pasiekę net Lydos pilį. Galų gale priėjo 
iki to kad Lietuvos bajorija seimuose tu
rėjo tarti skirti pinigus atsipirkimui nuo 
Totorių, taip buvo nusilpę.

Taikymuisi su Maskva, Lietuvos pa- 
jorai ir pats Aleksandras matė reikalą pra
šyti Ivano dukters už moterį didžiam Lie
tuvos kunigaikščiui, bet Ivanas nesutiko 
ant to iki nebus padaryta su Lietuva pil
na taika.

Kuomet 1501 metais mirė Lenkijos 
karalius, Jonas Olbrechtas, Aleksandras 
pasistengė užimti savo brolio sostą, ant 
ko Lenkai sutiko. Tokiu budu vėl Lietu
vių didkunigaikščio vieta buvo sujungta 
su Lenkų karaliaus vieta ir Lietuviai vis 
negalėjo atsikratyti Lenkų.

Aleksandras mirė Vilniuje 1506 me
tais Rugpjūčio 19 d.

Po Aleksandro mirties, kada Lietuvos 
didkunigaikščiu tapo išrinktas Aleksandro . 
brolis Zigmantas, prie jo Rusai atėmė iš 
Lietuvių Pskovą, Viezmą, Riazanių, Nau
gardą Sieverską, Brianską ir didesnę dalį 
žemės anapus Dniepro.

Prie paskutinio Jogailos ainio, kuni
gaikščio Zigmanto Augusto Maskvos ca
ras atėmė iš Lietuvos Polocką (1563 m.).

(Bus daugiau)

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

suose namuose. Kaina 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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”. t

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

Lietuvos Pasiuntinybę < 
2622—16th St. N. W. 

Washington, D. C.

NĖR
D'AUGIAU
R AUMAT1ZM0
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų,.Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti.. 
Visose vaistinėse trijų dydžių.. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.
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NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI SKAITYKIT! SKAITYKIT! , SKAITYKIT!
Surašė Juozas Laukis

CECILIUS RHODES
Tai yra istorija tikro valstybės vyro, 

kuris padidino savo šalies pelnus, o ne 
mokesčius; kuris buvo perdaug galingas 
ir išnašingas kad būti įvertintu savo kar
tos.

Tai buvo Cecilius Rhodes,' kuris įjun
gė Vidurinę Afriką į Britanijos Imperiją.

Cecilius Rhodes davė Britanijai Rho- 
desiją. Jis davė vidurinės Afrikos kalnų 
juostą,- kuri kontroliuoja kontinentą.

Jis prijungė 700,000 ketvirtainių my
lių žemės po Britų valdžia. Davė jai plo
tą šešis kartus didesnį už pačią Angliją, 
tris ir pusę karto didesnę už Francuziją.

“Ir ką tamista veiki Afrikoje, ponas 
Rhodes?” paklausė karalienė Viktorija jo. 
“Platinu Jūsų Didybės viešpatiją,” atsakė 
Rhodes.

Cecilius Rhodes gimė 1853 m. mažoje 
parapijoje Anglijoje. Jo tėvas buvo kle
bonas.

Viščiukų buvo perdaug vienam lizdui. 
Buvo devyni sunai ir dvi dukters. Todėl 
Cecilius, būdamas septyniolikos metų, iš
keliavo į Pietų Afriką pas savo vyresnįjį 
brolį mažoj medvilnės, ukėj. Jis iškeliavo 
buriniu laivu, kuris vargais negalais pa
siekė Capetowną per 70 dienų.

Sekamais metais jis leidosi važiuoti 
jaučiais į Kimberley, kur nesenai buvo at
rasta deimantai. Jis tapo deimantų kasė
ju. Per dvejis metus jis pasidarė kelis 
tūkstančius dolarių. Tai buvo jo pirmuti
niai pinigai. Jis nusprendė praleisti juos 
.aukštesniam mokslui pasiekti.

Sugryžo Anglijon ir įstojo į Oxford 
Universitetą — aukštas, laibas, tylus vai
kinas, kuriam geriau sekėsi sportas negu 
mokslas.

Kuomet jis buvo 21 metų, Anglas gy
dytojas pasakė jam kad jo širdis ir plau
čiai silpni. “Tau beįjeka gyventi šeši mė
nesiai”, pasakė gydytojas.

Rhodes nešė savo gyvastį į Afriką ir 
išgyveno ten 28 metus. Be to jo gyveni
mas buvo vaisingiausias už visus kitus 
Viktorijos laikais. Jis prikrovė savo dvi
dešimts aštuonis metus pilnus nuveiktų 
darbų.

Jis turėjo tris svarbiausius tikslus:
1. Pasidaryti pinigų, nes pinigai yra 

galybė.
2. Išdirbti ir sucivilizuoti Vidurinę 

Afriką.
3. Suorganizuoti ir išplėsti Britani- 

nijos ipmeriją.
Į kelis metus jis patapo turtingas. Jis 

įsteigė didžią De Beers Bendrovę 1889 m. 
ir taip ją išplėtė kad ji liko viena didžiau
sių bendrovių pasaulyje.

Būdamas 35 metų, Rhodes buvo “Dei
mantų karalius”. Turėdamas gana pini
gų, jisai pasinėrė į viešą gyvenimą. Tapo 
Parliamento nariu iš Capetowno; ir jo pir
mutinė kalba buvo tenykščių žmonių tei
sių gynimui. Trisdešimts septynių metų 
jis buvo ministerių pirmininku ir sėdėjo 
prie stalo vienmarškinis, tvarkydamas ma
žo naujokyno sukliudytus reikalus.

1888 m. jis padarė sutartį su Mašonų 
žemės karalium Lobengula. Jis gavo vi
sas kasybos teises krašte tokio didumo 
kaip vidurinė Europa. Ją apėmė su mažu 
100 žmonių buriu. Taip tai jis įsteigė Rho- 
desiją ir padarė ją tokia Britiška kaip 
pats Oxfordas ar Lankeshire.

Po to įvyko paskilbusis Jamesono puo
limas. Del šito puolimo perdaug trukšmo 
buvo sukelta. Nelaimėn tas puolimas ne
pavyko. Jei tokių kaip Rhodes, Jameson 
ir Phillips butų daugiau buvę tai puolimas 
butų pavykęs ir Būrų karo tragedijos bu
tų buvę išvengta.

To laiko Afrika buvo užpuolimų šalis. 
Kiekvienas darė puolimus ant jos. Būrai 
juos darė. Tenykščiai žmonės juos darė. 
Tai nebuvo mandagumo, gražaus elgesio 
ir žmonių labo šalis. Tai buvo laukinių 
*alis, kur keli stiprus vyrai niovėsi tarp 
savęs, paėmimui viršaus.

Kova ėjo labiausia tarp Krugerio ir 
Rhodes, dviejų stipriausių asmenybių ku
rias Afrika kuomet išauklėjo. Krugeris

buvo siaurų, o Rhodes plačių pažiūrų. Jis 
matė Afriką kaipo didžiojo, plataus pa
saulio dalį; ir jis norėjo paliuosoti ir pa
daryti ją perteklinga.

Rhodes nuvyko į Kimberlį ir vedė ko
vą apgulimo metu. Jis laikė miestą krū
voj ir išgelbėjo jį. Jam teko dar pamaty
ti Anglijos vėliavas visur; paskui jis nu
ėjo į savo mylimiausią namelį, atsigulė ir 
pasiuntęs pašaukti Jamesoną pasimirė. Jo 
paskutiniai žodžiai buvo šitie: “Tiek daug 
veikta, o tiek maža nuveikta.’

Sulyg jo noro jis palaidota viename jo 
Afrikos kalnų. Ant jo kapinio akmens 
nėra jokio išgyrimo.: Ten trumpai pasa
kyta: “Čia ilsis Cecil John Rhodes”. Bet 
šis kapas bus stebuklinga lankymo vieta 
pietų Afrikos žmonėms kol pasaulis bus.

Rhodes buvo žmogus paprasčiausiais 
papročiais. Sau jis reikalavo mažai. Iš 
pradžių jis gyveno mažoj bakūžėj; turėjo 
visus vaiko skauto instinktus. Rėdėsi pra
stai. Kuomet suvedė jį su Turkijos sulto
nu, jis tą monarką pasitiko paprastuose I 
rūbuose.

Jis turėjo giliai mėlynas akis ir skar
dų juoką. Jis nekentė kvailių ir pasipū
tėlių; be jis mylėjo Burtis, tenykščius, nau
jokus ir visus praktiškus, naudingus žmo
nes.

Pavojinguose atsitikimuose jis galėjo 
būti baisus kaip Afrikos audra; tačiau jis 
niekuomet nepyko del menko nieko.

Jisai nepaisė skambių žodžių ir po
pierinių išrokavimų. Buvo optimistas be 
miglos. Jis niekuomet nežaidė žodžiais. 
Nebuvo pinigų grobikas. Jis nevedė kny
gų. Pinigai jam nerūpėjo ir jis retai kada 
turėjo jų kišeniuje. Jis buvo begalo duos- 
nus. Kartą blogiems, metams užėjus jis 
išdalino Rh o dėsi jos naujokams 880,000.

Jo numylėtomis knygomis buvo Plu- 
tarcho “Gyvenimai”,, Gibbono “Nykimas 
ir Puolimas” ir Marko Aurelijaus “Mąsty
mai”.

Rhodes buvo begalo drąsus. Jis val
dė žmones savo drąsumu ir valia. Kartą 
be ginklo jis nuėjo pas 500 ginkluotų te
nykščių ir privertė juos taikytis.

Jis nekentė išlepusių, tinginiaujančių 
žmonių, kuriuos jis vadino valkatomis.

Būdamas dvidešimts keturių metų jis 
padarė savo testamentą, įdomiausią tes
tamentą kokį jaunas 24 metų žmogus gali 
padaryti. Jis paliko visus savo pinigus įs
teigimui “Slaptos Draugijos” Britų val
džiai išplatinti visame pasaulyje: sugrą
žinti prie Anglijos Suvienytas Valstijas, 
paimti Afriką, Pietų Ameriką ir Aziją po 
viena vėliava; suteikti visoms Imperijos 
dalims savivaldybes ir sujungti jas į krū
vą Imperijos Parliamente.

Jo tikslas buvo ne imperiją kurti, o 
padaryti karą negalimu ir ugdyti geriau
sius santikius tarp žmonių.

Tai taip jis suprato Tautų Sąjungą.
Jis Įsteigė nuostabių stipendijų eilę, 

dalinai Oxfordo universitetui ištraukti iš 
I jo šiaurų vėžių, dalinai sujungti Angliškai 
kalbančias tautas.'

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

3OC
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuašn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
16820 Superior avė. s, Cleveland, O.

LABAI SVARBI NA UJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

BIRUTĖ, Vytauto motina
KEISTUTIS, 

Vytauto tėvas

VYTAUTAS DIDYSIS
S. X

PER 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.” O Taigi štai ta LIETUVOS ISTORIJA, paruoštą populiariš- 
kų raštų rašytojo, K. S. Karpavičiaus, užvardinta ‘‘VYTAUTAS DIDYSIS”.

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

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

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

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

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

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

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

Adręsųokit laiškus ir "D 1 R V A"
pinigus siųskit sekančiai Cqoa c - a /-i i j nu-6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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NEDUODA UOGŲ — 
NEGESINA MIŠKO
Šiais metais Įvairiuose 

vietose išdegė dideli miškų 
plotai. Tenka pastebėti liūd
na faktą, kad vietos gyven
tojai nenoromis eina miško 
gesinti, o kai kur net reiš
kia pikto džiaugsmo ir pa
sitenkinimo, Jie patys sako, 
kad prie rusų noriai bėg
davę gesintį miško, kas- 
davę ravus, kad užkirstų 
kelią gaisrui plėstis.

Kodėl taip yra? Atsaky
mas aiškus. Rusų laikais ne
reikėdavo mokėti jokių mo
kesčių už uogas, grybus. 
Kiekvienas laisvai galėdavo 
pasirinkti miške žabų, pasi
ganyti gyvulius. Dabar gi 
rfori pasirinkti uogų ar gry
bų,.—mokėk mokesnį, imk 
leidimą. Ganyti draudžia
ma. Tai žmonės ir pamano: 
jeigu taip, tai težino.

Ir šitoks žmonių nusista
tymas ne be pamilto. Į jį 
rimtai reikia atkreipti dė
mesio. Miško gaisrą gesinti 
yra nelengvas darbas. Kam 
gi valstiečiams jis privalo
mas o visiems kitiems—ne? 
Argi todėl, kad taip būdavo 
baudžiavos laikais? Už miš
ko gaisrų gesinimus vyriau
sybei reikėtų paskirti ati
tinkamą . mokesni. . šiomis 
menkomis išlaidomis galima 
but išvengt nuostolių..

Žinoma, del ganymo miš
kuose negali būti ir kalbos. 
Tačiau varžyti uogavimą ir 
grybavimą nėra jokios pra
smės. Dargi priešingai, rei
kėtų visais budais skatinti 
žmones kiek galint ( labiau 
išnaudoti1 gamtos' dovanas. 
.0 uogos-’ 5R grybai ' ūriSau 
miškų gyvenantiems žmo
nėms vasaros , metu turi 
daug reikšmės. ’ “L.A.”

Akrono Naujienos
 '

AR DARBAS GAUTI 
SUNKU?

Pąmislykit kiek darbų turėjot praleist ir pavėlavot. 
Kur palikot savo vardą ir adresą, ar palikot savo 
telefono numeri taipgi?
Galit but tikri kad žmonės kurie turį telefoną bus 
•pašaukti pirmiau kada reikės darbe. Jeigu jus bus 
lenyva pasiekti' dusyk didesnė proga yra darbą 
gauti.
Kainuoja visai mažai Įvedimas 'telefono, ir niekas 
kitas neduos jums tiek naudos iš savęs.' 'Laikai nie
kad nėra tokie prasti kad galima butų apsieiti be 
telefono.

Nuversta komunistų dik
tatūra Rugp. 10 d. atsibu
vo SLA. 198-tos kuopos su
sirinkimas. Tai buvo ne
paprastas susirinkimas tuo 
kad tapo nuversta komu
nistų diktatūra. Nariai se
nai dejavo ir nežinojo ką 
daryti: vieni manė keltis į 
•kitą kuopą, seniau nuo šios 
atsimetusių SLA, narių su
darytą, arba visai nemokėt 
mokesčių ir mesti organi
zaciją. Vienu žodžiu, bu
vo didžiausia suirutė.

Bet buvo narių kurie su
siprato kas. reikia daryti ir 
kvietė narius. susirinkti ir 
padaryti tvarką, kad narių 
sumokami mokesčiai butui 
nusiųsti į tikrą . centrą ir 
kad kuopos valdyba, butų iš
tikima nariams ir mokes
čius pasiųstų kur nariai pa
geidauja.

Komunistai kuopos val
dybos nariai, pamatę didu
mą narių suėjusių ir pasi
reiškusių prieš jų diktato
rių nurodymus, pasiskubi
no priduoti rezignacijas ir 
iš valdybos pabėgo.

Musų komunistai turi sa
vo šnipų ir antroj, SLA. 354 
kuopoj, kurie nugirdę vie- 
ną-kitą dalyką tuoj prane
ša komunistų lyderiams.

Vietoj pasišalinusių ko
munistų buvo išrinkti rim
ti Lietuviai. Pirmininku į 
Brazo vietą tapo išrinktas 
B. Versiackas. Jisai daly r 
vavo. seime Chicagoj kaipo 
delegatas. Kada jis išdavė 
seimo raportą, .komunistai 
rėkė kad tą raportą reikia 
atmesti už tai kam jis ne
dalyvavo komunistų seime. 
Dabar nariai ji pastatė į 
aukščiausią vietą.

Finansų raštininku tapo 
išrinktas J. Tručinskas.

Nariai apkalbėjo ir kuo
pos korespondento klausi
mą: kodėl organe “Tėvynė-

je” neparašo apie kuopą. 
Jis atsake kad “Tėvynės” 
redakcija iškraipo žinias ar 
visai mažai talpina, tai jis 
siunčia į pašalinę spaudą— 
žinoma, Į komunistinę, o 
ten prirašo visokių nesąmo
nių. Buvo ten parašyta 
buk B- Versiackas buvęs 
neteisotai delegatu išrink
tas, ir tt. Korespondento 
K. Joneliuno užklausus ko
dėl Versiackas buvęs netei
sėtai išrinktas, į ką atsakė 
kuopos- pirmininkas, aiškin-. 
damas buk Versįackui buvę 
priskaityta Vienas balsas 
daugiau. Tai tau “susipra
timas”! Patys balsus skai
tė, patys dadėjo vieną bal
są daugiau, o paskui patys 
verkia.... Išeina kad tų 
draugužių galvose “ne visi 
namie”.

Gerai kad rimti nariai 
parodė jog komunistai ne
gali juos už nosių vedžioti. 
Nuo dabar galės rimtai dir
bti, tik turi lankyti susirin
kimus ir žiūrėti kad jie vėl 
savo niekšyščių neimtų vy
kini. Senas Narys.

Smulkios žinelės
Saugokitės bolševikų. Jau 

mūsų komunistėliai kalėdo
ja aukų neva provai prieš 
SLA. viršininkus. Vėl at
rado sau puikią progą pri
sipilti kišenius. Musų vie
tiniams žebrokams ir jų ko
misarams jau reikia pini
gų. Neveltui jie visur len
da ir kelia ermyderius, nes 
paskui gauna progą rinkti 
aukas ir darbininkus išnau
doti.

Pas 'L. Glinskį lankėsi jo 
brolis su savo žmona iš Chi- 
cagos.

Vietos Lietuviams žino
mas ilgai Akrone gyvenęs 
J. Eismontas pastaru laiku 
gyveno Canton, O. Jis šio
se dienose nusižudė persi
pjaudamas gerklę. Nuvež
tas ligonbutin vieną dieną 
pasikankinęs mirė.

A. Jukniunas atvažiavo iš 
West Virginijos ir užsidėjo 
valgomų daiktų krautuvę 
po num. 1325 Newton str. 
Sako biznis eina gerai, tik 
esą nesmagu kad arti jo ne
gyvena Lietuvių. Jukniu- 
nai yra geri Lietuviai. At
važiavę Akronan tuoj užsi
rašė “Dirvą”. Jie nori su

vietos Lietuviais daugiau 
susipažinti.

Darbai gumų dirbtuvėse 
dar silpniau pradėjo eiti. 
Visi bėdavoja kas bus, vie
toj genėti blogėja, o artina
si žiema.

K. Bartkai gryžo iš Chi- 
cagos, sako ten daug ko 
naujo matę ir patyrę. Pa
tiko Chicagos Lietuvių jau
nimas, nes gatvėse ir namie 
kalbasi Lietuviškai.

Keliautojas.

A. S. BARTKUSl 
X 

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas T 

Fotografas' t 
Geriausia 'dovana jūsų ? 

draugui ar draugei bus ? 
Jūsų Fotografija. Šiuo lai- t 
ku mes turim speciales ❖ 
kainas ant visų fotogra- I 
fijų. Rėmai puse kainos. S

t. f
f 1197 E. 79th St. Cleveland!
X “Studija su dviem parodos ’langais” j
j ■ — Telefonas Randolph 3535 — f

D. L. K. Vytauto Jpbilejines

The Ohio Bell Telephone Company

'įonik
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.

Smagus piknikas. Seni, 
jauni, vyrai ir moterys esat 
kviečiami į smagų S. L. A. 
354 kuopos pikniką šį sek
madienį. Vieta gera, 445 
East avė. Daveža Summitt 
st. busai. Kviečiame visus.

Komit.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

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

1306 EAST 68TH ST. į
Rand. 6729' ■

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON-

Keliaus iš

CLEVELAND I NEW YORK
ERIE PAILROAD

TRAUKINIAIS

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

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

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

už mažiausia pinigų”

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

SKIH ITCHING ENDS
when soothing Žemo is used f

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

i SERGANTI ŽMONĖS j
X KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO 0FISAN PASITARTI J 
T DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. X

Dr. Smedley, garsus Specialistas X 
su 45 metų pasekmingu medikaliu ❖ 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- *£ 
ninius metodus ir vaistus ir atsiekia ❖ 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių t 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, «£ 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- T 
gų ir kitokių su tuo bendrų. X

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4* 
ir kitais budais yra beskausmis ir X 
tekis tikras kad negalima padaryti 4* 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- 
jų, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 4* 
išegzaminuoja. J

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą įl 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- j 

. sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- į
Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- ❖ 

•f sos ligos yra išgydomos. T
X Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot X 
f būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. T
T Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- į 
X silpnintus kūno organus. . 4»
T Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. X 
i DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
j 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland X 
❖ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. į 

Nedeldieniaifi nuo 10 iki 1. 4*
X 4

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GĖNERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus [ 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiant. Į 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O. j

WinhHi!TiTm'!nnfifiiimmiiirifii'imniT!iinTiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiĮ& 

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

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- E 
liūs, deimantus, taipgi taisom viso- = 
kius laikrodėlius. =

6407 SUPERIOR AV. prię E. 65 St. |

ENdicott 4638 =
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  ̂.

Senoviškas Apšildymas Yr.a 
Nuostabiai Aikvus

Nžra- reikalo dabar vargti nuo nepa
togumų anglies pylimo j jusli skiepų, 
paskui pilstymo jo Į pečiį, paskui vėl 
išnešimo pelenų.

Su naujo tipo Barber Automatic Gas 
Burner jus palaikysi! savo namų ap
šildymo įmonę veikmėj iš kambario 
viršuje, su thermostatu. Nėra dulkių 
nei purvo—nereikia anglies—nebūna 
pelenų. Ir taip tas daug prisideda prie 
pinigų taupymo kuomte patirsit kad 
nereiika tiek daug išleist rūbų valy
mui' ir namų popieriųvimui.

Gazo dūdą atvesta iš,gatvės yra jūsų 
kuro sandėlis. Užmokat už šilumą ka
da pasinaudojat ja. O su atsakančiai 
pagamintu Barber Automatic Gas Bur
ner, kaštai yra visai maži. Iki neiš- 
tirsit apie šį stebėtinai pigų burnerį, 
neprivalot imti kūrinti namus brangiu
ir nešvariu budu.

The BARBER GAS BURNER SALES Co.
3704 Superior Avenue

Phone—PRospect 2327 Cleveland, Ohio



D T B V A

t IŠ LIETUVOS $
Vytauto Didžiojo Atvai
zdas Jo Motinos Birutės

Tėviškėje
Liepos 23 d. vakare apie 

20 vai. visa Palanga susi
rinko pajūry, prie tilto su
tikti iš Klaipėdos atplau
kianti Vytauto Didžiojo at
vaizdą. Jura buvo labai ne-Į 
rami ir skirtuoju laiku lai-1 
vas neatvyko. Tik apie 21 
vai. pasirodė laivas ‘šPrezi- 
dentas Smetona”, kuris su
stojo fietoli tilto. Audringa 
jurą neleido numatytu budu 
Vytauto Didžiojo atvaizdą 
iškelt ant kranto, nes juroj | 
buvo didelės bangos. Nega
lima buvo to padaryti nė 
kitu, mažesniu laivu, at
plaukusiu kartu su “Prezi
dentu Smetona”. Tik mažiu
ke valtimi Vytauto Didžiojo 
.atvaizdas buvo privežtas 
prie tilto ir iškeltas Į kran
tą.

Visa Palanga Vytauto 
Didžiojo laukdama, buvo 
pasipuošusi vėliavomis; vi
sur jautėsi iškilminga ir 
jaudinanti nuotaika: juk 
Vytautas Didysis atkeliauja 
j savo motinos Birutės tė
viškę! .

Nuo kranto Vytauto Di
džiojo atvaizdas su didelėm 
iškilmėm nukeliavo prie Bi
rutės kalno. Ten gražiai 
papuoštoj grotoj (žinomoj 
Liurdo imitacija) jis ir pa
dėtas.

Prie atvaizdo buvo pada
rytas- aukuras, -aplink-k-uw 
susispietusios vaidiliutėmis 
pasirėdžiusios mergaitės 
dainavo atitinkamas dainas. 
Žėrėjo žibintai. Kan. Pra
puolenis pasakė gražią kal
bą, apie Birutę,. Vytauto Di
džiojo motiną, primindamas 
kad tų didžiųjų musų bočių 
dvasios treška, kviečia mus 
vienybėn ir jos bus ramios, 
kai lietuvių tautos širdinga 
vienybė bus įgyvendinta.

Nepaprastai iškilminga 
nuotaika visus prie Birutės 
kalno susirinkusius palan
giečius sujaudino iki ašarų

ir stačiai užbūrus neleido 
skirstytis iki pusnakčio. Tik 
vidurnakčiui besibaigiant 
minia išlėto pradėjo, skirsty
tis, paliko prie atvaizdo 
garbės sargyba.

ŠĮ rytą atvaizdas turėjo 
keliauti į Kretingą Išaušo 
graži diena, kuri iškilmes 
nepaprastai papuošė. Palan
ga buvo vis taip pat išsipuo
šus ; nuo pat ryto žmonės 
pradėjo rinktis prie Birutės 
kalno. Kai jau buvo, viskas 
paruošta tolimesnei Vytau
to Didžiojo atvaizdo kelio
nei garbingi vyrai, kan.. 
Prapuolenis, dr. J. Šliupas 
ir gen. Tamašauskas paėmė 
nešti Vytauto Didžiojo at
vaizdą. Tai buvo 9 vaL Jie 
nešė per visą Vytauto Di
džiojo prospektą.

Mergaitės, tautiškais ir 
vaidilučių rubais pasipuo
šusios, Vytautui Didžia
jam kelią barstė gėlėmis. 
Lydėjo visa Palanga. Palan
gos pakraščiuose, pakeliui 
Vytauto Didžiajam, buvo 
pastatyti keleri garbės var
tai.

10 vai. Vytauto Didžiojo 
atvaizdas jau buvo iškelia
vęs iš Palangos miesto ribų 
ir išėjęs į Kretingą. Nema
žas žmonių būrys jį ten ir 
išlydėjo; visi gi gausingai 
susirinkę palangiečiai ilgai 
stovėjo už Palangos mieste
lio, lydėdami akimis gražią 
procesiją ir pergyvendami 
tuos kilnius Įspūdžius, ku
riuos padarė tas trumpas 
Vytauto Didžiojo viešėji
mas motinos Birutės tėviš
kėj.

Reikia pažymėti, kad at
plaukusiais iš Klaipėdos su 
Vytauto Didžiojo atvaizdu 
laivais, buvo atplaukę ir 
daugybė klaipėdiečių. Jie 
norėjo Vytauto Didžiojo at
vaizdą atlydėti Į pat Palan
gą, bet didelės bangos nelei
do jiems išlipti Į krantą. Jie 
turėjo leistis j sunkią kelio
nę audringomis juromis at
gal. Kelionė Į Palangą bu
vusi taip pat sunki. “L.A.’

VALDŽIA GLOBOS AU
TOBUSŲ JUDĖJIMĄ 
Nuo 1931 metų pradžios 

Lietuvos susisiekimo, minis
terija paimsianti Į savo glo
bą užmiesčio autobusų ju
dėjimą. Bus Įsteigta kelių 
fondas iš 3,000,000 litų. Be 
to, bus apdėta mokesčiais 
autobusų savininkai ir ben
zinas. Autobusų kaina bus 
sulyginta su geležinkelių bi
lietais, kad autobusai ne
konkuruotų geležinkelius.

“L.U.”

PIRKS DAUGIAU 
KIAULIŲ

Kiaulių supirkimą dabar 
jau organizuoja visose ap
skrityse. Supirkinė tojus 
kontroliuos apskričių agro
nomai., Tuo tarpu pradėta 
statyti dvi naujos didelės 
skerdyklos. Viena bus pa
lei “Maistą”, Kaune, ji pa
skers tris kartus daugiau 
negu ikišiol galėdavo pa
skersti “Maistas”.

Antra bus Panevėžyje. Ši 
skerdykla skers po pusan
tro tūkstančio kiaulių per 
savaitę. Kiaulių skaičiui 
padidėjus galės paskersti 
net iki pustrečio tūkstančio. 
Apskritai skerdimo pajėgu
mas šymet bus padvigubin
tas. Naujos skerdyklos pra
dės veikti Lapkričio mėne
sį. “L.U.”

KAIP UŽLAIKYTI MAISTO 
PRODUKTUS ŠALDYTUVE

Daugelis moterų mielai moka di
džiausią kainą už maistą žinodamos 
jog gaus geriausj, bet paskui • kada 
parsineša namon neatkreipia į tai 
domės.

Kaip tūlos moterys užlaiko bran
giausius maisto produktus, parneš
tus į- savo privatinę virtuvę, užtek
tų pravirkdint net kiečiausivyrą.

V įsi žirioTčad' maištą ^jeigtT'Yėikia 
palaikyti ilgesniam laikui reikia už
laikyti šaltai. Bet klausimas kaip 
šaltai? Sulyg Namų Ekonomijos 
Biuro kurį užlaiko Suv. Valstijų 
Agrikultūros Departmentas, “šaltis“ 
kiek tas liečia maišto i šaldymo, turi 
būti žemiau 50 laipsnių F ir virš 40 
laipsnių F.

Geriausia ištirti temperatūrą šal
dytuve įdedant termometrą į vidų 
ant kožnos lentynos paskirai. Su- 
sižymėkit kožnos lentynus šaltumą 
ir žinosit kurioje šilčiausia ir ku
rioje šalčiausia.

Tas svarbu, nes vieni maisto da
lykai genda greičiau, Kiti lėčiau.
' Maisto tinkamas sudėjimas šaldy

tuve yra svarbu net ir elektriškaiųc 
refrigeratoriuje, nes jie taip nure- 
guliuoti kad jų temperatūra butų 
automatiškai visada žemiau 50 laip
snių, net ant. šilčiausių lentynų, tai
gi ir juose yra temperatūros skir
tumas, kuriuo ir reikia naudotis.

Ant šalčiausios lentynos reikia 
laikyti pieną, grietinę, sviestą ir ki
tus pieninius dalykus.

Sėdit Sau Ramiai!
Viskas ką Darot Tiktai Taikot 

Skalbinius į Prosytoją 
Mašina Prūsija!

JZTJOMET įsigyjat Elektrišką Prosyto- 
*\ją, jus liekate laisva nuo nuovargio 
kokis esti prosijant skalbinius senovišku 
budu. Vietoje dirbti prakaituoti užsigu
lus ant lentos, jus sėdit rainiai, tiktai tai
kot skalbinius ir leidžiat per mašiną. Pa-' 
ti mašina atlieka prosijimo darbą, ir at
lieka daug greičiau ir geriau negu gali
ma atlikti rankom. Su Elektrišku Pro- 
sytoju, vidutiniškos šeimynos prosijimą 
galima atlikti iki pietų, ir visas popietis 
lieka laisvas šventadienis. Išsimokykit 
kain valdyti Elektrišką Prosytoją musų 
Prosijimo Mokykloje dykai. Atdara kas
dien nuo 9 iki 5.

The ELECTRICAL LEAGUE
14th Floor HOTEL STATLER PRospect 3466

Apex—Easy—Graybar—Horton—Ironrite—1900—Simplex—Thor

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

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 15 th to November 15th.

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION 

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

Auto Rate $4.50 and up.
Write for free folder and Auto Map. XniTI 
for details on C&B Line Triangle, Circle ft 
and All Expense Tours, also 1930 Cruise w 

de Luxe to Chicago. J 
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
E. 9th Street Pier
Cleveland, Ohio

THE WAV

B

’PER 2 00 METŲ
Virš du šimtmečiu T7 D A C Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažintaIj IV 0) gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir- len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 
a^ANDIMPgo^ i roved Gold Medal Haarlem'Oil Capsules.

Prac^k tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
uuiu. uuk< 75c ir $1.50. Ga.uk tikrąsias. Ieškok dėžu-

GESBŠyggį tėsę “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk.

KAINOS NUPIGINTOS
netiki $355

HUDSON
Daugiausia Parsiduodąs Pasaulyje Eight

Didelis Puikus, 113 Colių Super-Six *

Dabar *650ir vW
Pasauly Didžiausios Vertybes

Kitos Naujos Hudson Kainos
Coach ................................... $ 895
2-Pass. Coupe .................  885
Coupe ąu Rumble Seat .... 815
Standard Sedan ................. 1015
Touring Sedan ..................... 1145
Brougham ........................... 1195
Sunsedan ............................. 1045
Roadster ............................. 995
7-Pass. Sedan ..................... 1295

Tai labiausia pasaulyje parsiduodantis 
Eight. PIRMAS visuose konpeticijos 
nuotikįuose kur tik dalyvavo—tauti
niuose ir tarptautiniuose. Amerikoj, 
Prancūzijoj, Lenkijoj ir Australijoj, 
Hudson’s Gi/.at Eight laimėjo visur, 
prieš daugiausia kur kada atstovauja
mų kitų. Šios naujos žemos kainos 
padaro jj daugiau negu kitados kada 
didžiausiu pasaulyje vertybėje tarp 
Ašt.ųonių.

Kitos Naujos Essex Kainos
Coach ......................................$650
2-Pass. Coupe................. .... 650
Coupe su Rumble Seat .......... 685
Standard Sedan ..................... 715.
Touring Sedan ..................... 775
Brougham ............................. 795
S-unsedan ............................... 695
Roadster .................   C95,

Žymiausios vertybės visoj Essex isto
rijoj. Didelis, stiprus, didelės mieros 
Super-Six—išrodo ir veikia kaip bran
gus puikus karas. Ratų plotas 113 co
lių. Greitumas iki 70 mylių i valandą, 
Kalmj lipime viršija- kitus geriausius 
karus. Gazolino naudoja sulyginamai 
mažai ir niekas tame neprilygsta. Jau 
ir taip pigus, dar nupigintas daugiau, 
tokiu budu atsistoja tarp geriausių 
dolaris už dolarį kada duotų.

VISOS KAINOS, F. O. B. FACTORY, DETROIT

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

3746 Prospect Ave...............HEnderson 9730
2195 East 55th Street

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Rd......................... WAshington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W- 25th St. ' ATlantic ?910

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. F Airmount 8552

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

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107-Euclid Ave. ĘNdicott 1042

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

E. H. BUTLER
Berea, Ohio

3737 Carnegie Ave...............HEnderson 9730
Branch.. HEnderson 9735

H. C. TRACE MOTOR CQ. 
1366 W. 117th St. BOulcvard 1970

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

OLEN MOTORS 
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940.

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALE$, Inc. 
Bedford, Ohio Bedford 318
WALTER G. SCHMUNK MOTOR SALES GO- 

14115 St. Clair Ave. GLenville 0310
S. R. POWELL MOTOR CO., 

5342 Broadway Michigan 0038
MOTOR CO.

Berea 30 .

Ga.uk


t

» DIRVA

Kas Girdėt Ctevelande-Apielinkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

LIETUVIŲ DARŽELIO 
ŽINIOS

DELBI “LIETUVIŠKO
SKVĖRO”

Miesto taryba perleido 
įstatymą duodanti Lietu
viams žemės Rockefeller 
parke Darželiui Įkurti. Tą 
Įstatymą patvirtino miesto 
manadžeris Morgan ir. pa
sirašė miesto planų komi
sija.

Žimė gaunama dykai ii 
visas apdirbimas-kokis bus' 
reikalinga prie Darželio iš
taisymo bus atlikta miesto 
darbininkų. Nereikia klau
syti zaunų tų žmonių kurie 
nori viską ardyti ir skelbia 
ko-1 tas kaštuos tūkstančius 
cLlainų.

Viskas ko mums Lietu- 
< ms reikia "tai tik parū
pinti už savo pinigus sto- 
vylas ir kitokius dalykus 
kokius tik norime Įsirengti 
ir kokiais norėtume paro
dyt kitiems savo kultūrą.

Kuri tauta turės daugiau 
pinigų ta gražiau įsipuoš.

Taigi dabar jau laikas 
draugijoms ir, pavieniams 
skirti savo aukas kiek kas 
išgali. Aukos bus surašy
tos amžinoje knygoje ir bus 
saugojama parodymui ki
toms gentkartėms kas buvo 
Darželio kūrėjai.

Vytauto mirties sukak-1 
turiu paminėjimui ir ofi- 

’ cialiam Lietuvių Kultūros 
Darželio Fondo įsteigimui 
Spalių 26 d. rengiama dide
lė iškilminga vakarienė. Pa
raginame jau iškalno prie 
jos rengtis. Tai bus labai 
iškilminga apeiga, kokia 
pasitaiko syki Į 500 metų. 
Pelnąs eis Darželiui.

Darželio komitetas jau 
turi apie $400. Greitu lai
kų fondas pakils Į $1,000 ir 
daugiau. | • • j

Ši žinia yra džiuginan
ti kiekvienam patriotingam 
doram Lietuviui. Bet kiek
vienas turi prisidėti prie 
Darželio šū savo auka, bus 
dar didesnė garbė kada jū
sų vardas liks užrašytas ant 
ilgų laikų kaipo Darželio 
Įkūrėjo. ,

Darželio Valdyba.

kp. 
d.,

A. L. T. Sandaros 18-tos 
susirinkimas bus Rugp. 22 
penktadienio vakare, nuo 8 
•Lietuvių salėje. Nariai būtinai 
dalyvaukite. Valdyba.

Pereitam “Dirvos” num. bu
vo keno paminėta su pajuoka 
kad ‘Lietuviškas Skveras’ (ke
turkampis) turi tik tris kam
pus- užtat negalima gauti jam 
geltonos-žalios-raudonos liktar- 
nos (traffic light). Tą lempą': 
stengiamasi išgauti iš miesto 
valdybos vardu Lietuvių

J bos Buto, pastangomis 
- Petraičio ir P. Muliolio.
liktarna ant Superior ir 
st. yra būtinai reikalinga, 
viršminėta komisija dirbs 
ją gaus.

Senai permatoma pavojus 
vaikams ir suaugusiems vaikš
čiojant toj vietoj per Superior 

' avė. Buvo prašyta, arba buvo 
apsiėmęs klebonas Kun. Vilku- 
taitis tą darbą atlikti, bes neži
nia ar del stokos laiko ar iš biz- 
niško atžvilgio to nepadarė. Ar
ti tos vietos gyvenantiems Lie
tuviams biznieriams matant pa
vojų, ypatingai vaikučiams ei
nantiems skersai gatvę j para- 

' pijinę mokyklą, turėta keletas 
aštrių pasikalbėjimų su arti
miausia policijos stotimi ir bu
vo griežtai reikalauta kad. pa
statytų toj vietoj policijantą 
perleisti, vaikučius per gatvę. 
Tas atsiekta pastangomis C. F. 
Petraičio.

Kuomet susiorganizavo Lie
tuvių biznierių grupe, keletas 
mėnesių atgal Vaizbos ■Buto 
susirinkime Petraitis įnešė kad 
reikalaut ant Superior ir E. 67 
st. traffic leifnpos. Išrinkta ko
misija tam pasidarbuoti, į ku
rią ineina Petraitis ir Muliolis.

Komisija buvo nuėjus į mie
sto valdybą, gavo prižadėjimus 
jog lempą duos, bet nepasakė 
kaip greitai ją įdės. Iki lempą 
atveš, dabar pastatoma polici- 
jantas šventadieniais kada Lie
tuviai eina į bažnyčią.

Daugelis musų biznierių sa
ko, kam tas Lietuvių Vaizbos 
Butas reikalingas ir ką jis nu
veikė ar nuveiks?

Vaizbos Buto pareiga ir yra 
atlikti tokius ir kitokius darbus 
Lietuvių naudai, ir šu organi
zuotais biznieriais miesto val
džia skaitysis.

Butas nuveikė ir kitus daly
kus. Paveizdan surengė vietos 
Lietuviams labai puikų pikni
ką veltui, padarys ir dar ką 
daugiau. Vaizbos Butas rūpi
nasi Lietuviais ir jų vaikučiais, 
ir tt. Todėl pasitikiu kad vi
suomenė taipgi stengsis remti 
biznierius prigulinčius prie šios 
organizacijos, pirmiau negu ki
tus,

Kiaušinių skandalas. Kaip 
jau daugumui yra žinoma, Lie
pos 13 d. prie bažnyčios durų 
buyo apsvaidytas kiaušiniais 

' buv. vargoninkas Jonas 
kas. 
kalbų apie atsibuvusį 
jį apmėčiusios ypatos. 

imas buvo ,Rugp. 8 d. 
•neteisotai įtarta kiaušinių me
sime tapo priteista užmokėti 

Vaiz- ,^io jr ęg 55 teismo kaštų. 
t" I' pranešimą paduodu tam 

0 iaiikad nubaustoji moteris, taip 
1 *' pat h' tikroji kaltininkė manęs

apsvaidytas

Dabar eina daug.

APIE KŪDIKIU
SVEIKATA

Čižaus- 
visokių 
teismą

Teis-
Moteris

DR. RICHARD A. BOLT

JONAS BUTĖNAS AMERIKOJE I

ir
iki prašė viešai tą pareikšti kaip 

dalykas stovi. Nors teismas 
laimėtas J. Čižausko, bet visai 
neteisingu budu. Kaip J. Či- 
žauskas taip ir jo liudininkai 
teisme melavo 'įtardami visai 
nekaltą moterį už tai. Nors 
bylą laimėjo, bet jis toliau tą 
moterį traukti į teismą 
garbės pažeminimą ir už 
liejimą rūbų bijosi, nes 
žino kas laukia jo ir jo
ninku už neteisingą liudymą.

Tatgi aišku kad Jonas čižau- 
skas iš teisingos pusės žiūrint 
bylą pralaimėjo neteisingai ap
kaltindamas nekaltą moterį.

-A. Padegimas.

už jo 
suter- 
gerai 
liudi-

šv. Jurgio Parapijos pikni
kas. šį sekmadienį Neuros dar
že įvyksta Šv. Jurgio parapijos 
antras 
mas iš 
nomis.

piknikas. Bus progra- 
įvairių žaislų su dova-

14-ta kuopa rengia an-SLA.
trą savo pikniką kitą sekma
dienį, Rugp. 31 d., V. and B. 
Darže, prie Green road. Bus 
programas su geromis dovano
mis atsižymėjusiems. Bus ge
lia muzika šokiams.

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvėje gauna

ma sekanti nauji rekordai:
Einik Polka ir

Lietuvos Kareivių Polka.
šiaušiaus Polka ir

Jievutės Polka.
Svajonė ir Meilė ir

Sudiev, Sesutės, duetas.
šenądorio Polka ir

Bernelio Polka.
Taipgi yra daug kitų gražių 

muzikos ir dainų rekordu.

Jonas Butėnas, Lietuvos,jo.Clevelande. 
operos baritonas, plačiai

SPORTAS

milžinu Camera, 
šiolei nei vienas 
krito arba pir- 

arba antrame ar

Ji
(

ft a 
U

Gi
>*«*

No

J. P. Garmus gryžo iš kelio- 
1103 po Pennsylvaniją. Lankė
si Scrantono, Shenandoah apie- bus 
linkėse, Pennsylvanijoj. Važia
vo savo automobiliu sykiu su 
Vilčinskais ir Miščikais. Par- Į 
vežė kelis naujus “Dirvai” skai-' paduodama žinios 
tytojus. Pasakojo kad Vilčins-I 
kus patiko didelė nelaimė. Vii- kurie norėjo - gaisrą sukėlę iš 
čir.skai iš Scrantono norėjo pa- kalėjimo pabėgti. Tai buvo še- 
važiuot į New Yorką ir išvažia- ši vyrai, iš kurių du sudegi 
vus jų automobilis susimušė suj0 keturi yra gyvi. Jie paimt.' 

-- . -------- - -—. —ir pervežti į kitą kalėjimą kar 
nesukėlus ‘kitų kalinių prieš 
juos. Gaisras buvo suplanuoti 
jų pabėgimui iš kalėjimo, kadi 
pribus ugniagesiai. Bet daly 
kai.išėjo kitaip ir turėjo nekal
tai žūti 322 žmonės.

ką ir turėtų daryt. Iš to 
didelė nauda. žinovas.

Iš
; pavasarį

kitu, visai tapo sudaužytas, tik 
laimė kad jie patys išliko neuž
mušti. Gryž j Clevelandą šio-

šio-
Wa-

Atvažiavo iš Lietuvos, 
se dienose laivu “George 
shington” atvyko į Clevelandą 
pas' savo vyrą Dom. Sabanskį 
Aleksandra Sabanskienė. Ke
lionę turėjo gerą. Jos atvažia
vimui dokumentus ir. laivakor
tę išrūpino “Dirvos” agentūra.

Sugryžo dirbti. Hupmobile 
automobilių dirbtuvėn sugryžo 
dirbti 1,500 darbininkų.

Nužudė pačią ir pats pasida
rė galą. Negalėdamas susitai
kyt su savo pačia, su kuria bu
vo pasimetęs, Howard Eucher, 
38 ra.. sugryžęs pas ją vieną 
rytą anksti, papjovė ją peiilu 
ir pats -nusižudė.

Columbus kalėjimo, kur 
į sudegė 322 kaliniai, 

jog gaisre 
tyrinėtojai susekė kaltininkus..

Šil
tos

NEUROS DARŽO
10 Metų Sukaktuves 

Paminėjimui 10 metų 
kaktuvių nuo Įrengimo 
gražios Lietuviams pasilin
ksminimo vietos, Neura tu
rės iškilmingą pikniką ir 
pietus savo svečiams Lietu
viams, įdėtiniams 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.

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 
Ambroziak Endicott 2191s.

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

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

, 2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

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
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
G820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Dr. Richard A. Bolt, direk-' 
torius Kūdikių Sveikatos Aso-1 
siacijos prie Cleveland Commu-į 
nity Fund, paruošė keletą tai-' 
syklių apie' sveikatą kūdikių ir ' 
vaikų, kurios tilps “Dirvoje”; | 

Eilė straispnių parašytų Dr.1 
Bolt apie užsilaikymą nėščių - 
motinų telpa kasdien Cleveland i 
Plain Dealer.

Dr. Bolt turi ilgą . rekordąI 
kaipo viešos sveikatos dakta-l 
ras, jis yra žinovas motiniškų!
ir kūdikių ligų. Jis turi profe-' Amerikiečiams žinomas dai- 
sinius laipsnius iš University i nininkas, pereita savaitę 
of Michigan, John Hopkin® pribuvo i New Yorką, at- 
University ir University of Ca- ,ikti tam tikru formalumų 
litorina. Jis tarnavo kaipo gy- , . a m *
dytojas Charity ligoninėje ir iželei savo Amerikoniškų. 
kaipo medikalis-patarėjas Ku-1 dokumentų, ir išvažiavo į Į 
dikių ir Vaikų ligoninėj ir dis- Chicagą. — - ■ ■ 
pensare, čia Clevelande’.

1911 m., Dr. Bolt buvo pa
skirtas direktorium Tsing Hua 
Kolegijos Ohinijoj. Nuo 1917 
iki 1920 m. buvo lektorium a- 
pie vaikų ligas Western Reser
ve University. Laike karo jis 
tarnavo Amerikos Raudonajam 
Kryžiui kaipo džiovos komisi- 
jonierius Italijoj.

Dr. Bolt yra narys Preziden- Į Antanas Mazūraitis’”’” 
to Hoover White House' Kori-1 T..«,oC 
ferencijos Komiteto -.motinų ir 
nėščių užžiurėjimo.

Per mažiau kaip 15 metų, kū
dikių žemiai! 1 metų' amžiaus 
mirtinumas Clevelande suma
žinta beveik- pusiau. Buvo po 
109 mirtys nuo kožno 1000 gi
musių 1917 in. ir 60 mirčių nuo 
kožno 1000 gimusių 1928 m. 
1929 m. mirimų skaičius paki
lo iki 62 nuo 1000 gimusių.

Kūdikių mirtingumas žemiau 
1 metų aim'žiaus 1928' m. iš at
eivių . nuo kožno 1000 buvo 
po 78 ir tik po 50 nuo 1000 
gimusių iš Amerikonų. Mirimų 
skaičius tarp Lietuvių- šeimy
nų buvo tarp žemiausių.

“Sumažėjimas kūdikių mir
tingumo yra džiuginantis’’, sa
ko Dr. Bolt, '“bet ir tai mirtin
gumas yra didesnis negu rei
kia. Daugulmos kūdikių mir
čių nuo ligų galima išvengti 
prisilaikant lengvų taisyklių. 
Tos tąisyklės kurias aš paruo
šiau su pagalba Kūdikių ir Vai
kų Ligonbučio ir Sveikatos Di
vizija, bus paskelbtos ‘Dirvo
je“.”

PARSIDUODA
PARSIDUODA

Cash rnėso a&rdotpuuve, ant 8309 
Denison Ave.

Taipgi pelninga saldainių ir ■ ei 
garų parduotuve. Parsiduoda pigiai. 
9227 Lorain avenue.

Del smulkmenų kreipkitės pas— 
Žimerman, 2287 Professor avė .

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 2 šeimynų biznio ii 

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

6515 WADE PARK AVE.

PARSIDUODA NAMAI
18324 Neff Rd., 6 kamb. pavienis, 

1 garadžiūs, arti Bulvaro r
1193 E. 173 St., 2 šeim. po 

barius kožnai, 2 garadžiai.
1187 E. 173 St., 2 šeim. po 

barius kožnai, 1 garadžiūs.
Kreipkitės prie SAVININKO -

991 E. 79th St. HEnderson 9896

E. 185
5 kam-

4 kam-

Pakelyje susto-

Jonais ' Būtėnas gerai 
rodo, pilnas energijos, 
rokai sutukęs, ir plaukai 
dikčiai apžilę. Jis 'apsilan
ko pas savo draugus ir ža
da nekuriose kolonijose, pa
dainuoti pirm gryšiant Lie
tuvon.

at-
ge-

GAVO
tus per “Dirvą” 

ypatos:
i A. Narkevičius...........
i Aleksandras LincevTČius

i Juozas Nerevičius . . . .
i Petras Jocis .............
Juozas Vosylius .. ...

I Jie va Natkeviičutė ...

siųs- 
šios

Lt. 60

100
50
50

100
1001

V. D. Š taupas, Jeweler
Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius.

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
;darbą. pilnai atsa
kau ir pigiausia 
na da rnunegu kur

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

FLorida 6791-R

i SHARKEY MUŠIS SU 
ITALU CARNERA

l Laikraščiai skelbia kad Lie- 
Hu.vifi Jack Sharkey suporuotas 
kumštynėms Chicagoj Rugsėjo 

; 29 d. su Italu 
| prieš kurį iki 
| neatsilaikė ir 
mame rounde. 
trečiame.

Camera sveria apie 270 sva
rų.

Apie Primo Camera yra dvi 
(griežtai skirtingos nuomonės: 
vieni sako kad jis yrą tik dide- 

I lis laužąs ir negali atlaikyti ge- 
l r’o kurrtštininko. Kiti sako kad 
j jis gali sumušti kiekvieną bė- 
i gyje 15 roundų.

Jis galės tikriausia pasirodyt 
tik prieš ■ Šarkį,' sako sporto ži
novai. Ir sako kad jau atėjo 
laikas pastatyti Camera prieš 
gerą vyrą su kuriuo jis galėtu 
pasirodyt arba tas parodytų 
tam Italui.kur jis priklauso.

Toks išbandymas sutrauktų 
daugiau pinigų negu kita kokia 
pora galėtų sutraukti. Jeigu 
Camera butų nukirstas pasi
baigtų jo pelningos ekskursi
jos po miestus mušantis su pa
prastais netikusiais vyrais. Ži
nomą, toks nukirtimas jam la
bai apsimokėtų ir užtektų ant 
visados.

Geriausią Lietuve
Siuvėja

MOTERIŠKŲ DRESIŲ 
suknias
Kurios 

kičeipki- 
į <M>

Siuva visokias moteriškas 
ir už labai prieinamą kainą, 
norit greito ir gero darbo 
tęs šiuo antrašu: •

Mrs. Mary Lasky
1098 NORWOOD RD.

Cleveland yri*

(Važiuokit Strytkariu arba Motoriniu Koču)

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 

6820 Superior avė.. Cleveland, O. ’

K. E.YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji 
Pasinaudokit musų žema kainu •

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnes
Siutas
Kelnės

$1.00
išvalyt ir išprosyt 
išprosyt _______
išprosyt ______

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.2
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

Išsiskaitliuokit patys sau

Puiki Farma
IŠVAŽIAVIMAMS

‘V and B FARM” Green Rd.
graži vieta šeimyniškiems 
ir visuomeniškiems išva
žiavimams. Tik 10 mailių 
nuo miesto. Davažiavimas 
lengvas: nuo Euclid avė. 
pasukit į kalną į Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit
“V. and B. Farm—Private 

Drive

A. R ‘žinot kiek kaštuoja važinėjimas 
jums automobiliu Į darbą ir-, iš dar

bo.;-kasdien? Skaitant nykimą, atsiei
na; mažiausia 8 centai (Įdek atsieina 

’visa kelionė tramvajum) Važinėti vidu
tiniško didumo automobiliu vieną my
lią. Sakysim jei gyvenat penkios my
lios nuo savo darbo ir mokat už pasi
statymą karo, jums atsieina daugiau 
kaip $1 i dieną važinėjimas. Čia neįsi- 
skaito paviršutiniai apgedimai ir dides
ni pataisymai.

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU 
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.
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Už 8 centus (7 1-7 centų jeigu perkat 
tikietus) jus galit pervažiuot skersai 
visą miestą bent kuria karų linija, ir 
už 10 centų bent kuria linija Didžiaja
me Clevelande. Sutaupymas per 300 
darbo dienų bus viršaus $200.

| Tel- CHerry 2370 t
t P. J. KERŠIS t
T baigęs Teisių Mokyklą Cumber- T 
X land Universitete, darbuojas su .;. 
T Teisių Ofisu advokato
| Anderson & Marriott * 
| 308 Engineers Bldg. Į 
•i kur su visais teisių reikalais 
t Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir *

Rusai draugai kreipdamiesi tu- J 
4 rėš teisingą patarnavimą.

O ROSEDALE ©t 
Dry Gleaning Go.į 

HEnd. 7906 X 
C. F., PETRAITIS, Prop. | 
6702 Superior Ave;, įi

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

Gal but žinot kur galėttimet sunaudoti 
kiekvienus priedinius $200 Į metus?


