
MUŠIS SU 
^RNERA
elbia kad Lie- 

key suporuotas 

icagoj Rugsėjo 

lilžinu Carnen, 

iolei nei vien# 

(rito arba pir- 

rb'a antrame v

i apie 270 sn 

iamerą yra iii 

gos nuomonei: 
is yra tik didt 

ali atlaikyti p.
Kiti sako U 

i kiekvieną Ir

iausia pasirodyt 

sako sporto ii- 

kad jau atėji 

Camera prie 

uriuo jis galėtą 

tas parodytą 

jis priklauso.

rmas sutrauktą 

negu kita kokli 

įtraukti; Jeip 

nukirstas įe- 
ingos elates- 

nušantis a p 

iais vyrais.fr 

irtimas jau b 

ir užtektų ui

Lietuvė 
ėja

DRESJV j 

oteriškas suknių 
tą kainą. Kurk* 
o darbo kreipk

f Lasky 
OOD RD. 
md

Koeu)

nėjim8 
iš 

l at* 
atsiei® 
itivišO'
>ną 
jos # 
už P3®’ 
daugis“ 
ia nei*
r didės-

perl^ 
ske^ 

inij* * 
jįdžiap’ 
„r”

ietį“’

"BfflVA" LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Kate:

In the United States.......................... $2.00
Canada and Mexico........................ 2.50
Lithuania and other countries  3.00

Advertising rates on application.
“D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 35

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879

PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO RUGP.-AUGUST 29, 1930KAINA 5c

Nužudyta 4,000

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NACIONALISTAI
ATLAIKO RAUDO

NŲJŲ ATAKUS

MOTERYS JIEŠKOS 
DĄR VIENOS LY

GYBES

ATRASTA SVEIKI 
LAVONAI PO 33 

METŲ

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRASTIS
Leidžia kas savaite Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
"Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose..................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje......................  2.50
Lietuvoje ir kitur................................ G.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metu; ir mokasi ižkalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laimint.

“D 1 R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VOL. XV (15-TI METAI)

Laiškas iš Lietuvos

Plieno užsakymai didėja. 
United States Steel korpo
racija per Liepos mėnesi 
gavo užsakymų 53,991 to
ną daugiau negu turėjo 
Birželio mėnesį.

Birželio mėn. turėjo už
sakymų 3,968,064 tonus, o 
Liepos m. — 4,022,055 to
nus. “Pernai Liepos mėn. 
turėjo 4,088,177 tonus plie
no gaminių.

Hankow. — Chinų spau
da skelbia kad Kiangsi pro
vincijoj valdžios kariume- 
nė turėjo nepaprastą per
galę ant komunistų, nužu- 
dydama 4,000 raudonosios 
armijos vyrų ir paimdama 
2,000 šautuvų.

Komunistų gaujos pasą-, 
i lomis užpuldinėja mieste
lius, plėšia, žudo gyvento
jus.

3 užmušta. Brooklyn, N. 
Y. — Kasant po -----
tuneli, 650 pėdti po žeme 
ištiko dinamito sprogimas, 
" darbininkai užmušta, 11 
sužeista;

-j . Honan provincijoj Chinų 
vandeniu I bandi^ W u°las /ie‘

'ną miestelį išžudė 500 zmo- 
Inių ir kitus 800 nusivarė Į 
nelaisvę, už atlyginimą. 

.Nacionalistų .valdžia 
mė keliolika komunistų va-

Youngstown, O. — Pas
kutinę savaitę Rugpjūčio 
mėnesio Mahoning klonio 
geležies ir plieno išdirbys- 
tės pradėjo ruoštis didinti 
savo gamybą. Padidėjo už
sakymai iš automobilių iš-

dų kuomet jų kariumenės 
buvo besirengiančios pulti 
sostinę Nanking. Jų suo
kalbis užimti sostinę su
sprogdinant svarb e s n i u s 
budinkus tapo suardytas.

dirbysčių. KOVOS PRIEŠ IM-

Strcikas. Cincinnati, O. 
— Pereitą savaitę sustrei
kavo 2,000 darbininkų dir
busių prie budavojimo 48 
aukštų Carew budinko de- 
lei budavotojų naudojimo 
darbe neunijistų.

Pasibaigė streikas. Bes
semer City, N. C. — Perei
tą savaitę sustreikavo 700 
audėjų protestuodami prieš 
.numušimą algų, bet šiose 
dienose daugelis streikerių 
sugryžo dirbti.

Wirek, Silezija. — Že
mės sudrebėjimas užgriovė 
kasyklą, kurioje buvo 24 
darbininkai. 15 iš jų už
mušta.

Patys save valgo. Angli
joje bedarbių skaitoma virš 
2,000,000. Jų palaikymui

PORTĄ IŠ SOVIETŲ
Puštuzinis Amerikos di

delių industrijų, per savo 
nacionales prekybos orga
nizacijas, ruošiasi susivie
nyti ir išvien kovoti prieš 
importavimą iš Rusijos to
kių produktų kokių pačioje 
Amerikoje yra ir kokie, su
daro kompeticiją šios ša
lies industrijai.

New Yorke Įvyksta suva
žiavimas atstovų mangane- 
so, medžio, anglies ir klijų 
gamytojų aptarimui kovos 
su Įvežimu tų' produktų, ku
rie,.čia parducdami pigiau 
negu pačios Amerikos ga
minti.

Sovietų - tikslas yra, pri
verstiną darbą naudojant, 
pamušti visas rinkas par
duodant kuopigiauslia, ne
žiūrint su kokiais nuosto-

AMERIKAI NĖRA KO BI
JOT RUSIJOS

Berlinas. — Dr. Harper, 
Rusijos istorijos profeso
rius iš Chicago universite
to, čia lankydamasis parei
škė kad, akivaizdoje dabar
tinių kivirčių su Rusija ir 
sovietų grasinimų nutrau- 

, kimu prekybos, Amerikai 
visai nėra ko Rusijos bijo
tis industrialiai, politiniai 
,ar socialiai.

Prof. Harper gryžo iš 
Rusijos, sustojo Berline, ir 
ten jį pasitiko laikraštinin
kai pasiteiravimui apie da
lykų stovį Rusijoje.
ą Dr. Harper lankėsi Rusi
joje protarpyje pastarų 26 
metų, plačiai ją studijuoda- 

i mas.
j Politišku atžvilgiu, sako 
jis, Rusija nėra jokiu pavo
jum Amerikai, neš nors jau 
13 metų kaip sovietai gy
vuoja, komunizmas Ameri
koje nepažengė pirmyn bet 
smunka. Dabartinis Rusi
jos gyvenimas taip žemas ir 
prastas kad jokis Amerikos 
darbininkas, nežiūrint kaip 
blednas, nenorėtų priimti 
komunizmo.

Klesų kova Rusijoje pra
sidėjo ir darosi aršesnė, jo
kios lygybės ten nėra, pri
spaustieji pradeda darytis 
drąsesni.

Amerikos moterų teisių 
kovotojos šią žiemą užvęs 
dar vieną kovą už savo tei
sių lygybę —- jos nori pada
ryti prie Amerikos konsti
tucijos 20-tą priedą, kuriuo- 
mi butų garantuotą mote- 

. rims lygybė industrijoje ir 
j prekyboje ir kituose visuo- 
| se Mausimuose kuri tik pa- 
j liečia Įstatymai.
I Savo balsavimo teisių ly- 
I gybę — kuris yra 19-tąs 
I priedas prie konstitucijos, 
j— jau iškovoję.
| . Kažin kokios lygybės pas
kui moterys užsimanys ka
da turės du priedu prie S. 
V. konstitucijos....

12 UŽMUŠTA
St. Anthony,, Ind. — Per

eitą sekmadienį automobi
lių nelaimėse čia užmušta 
12 ypatų.

RENGIA NAUJOS RŪ
ŠIES SINAGOGĄ

Los Angeles mieste, Ka
lifornijoj, vienas rabinas 
planuoją statyti, naujos rū
šies 'sinagogą, kurioje bus 
susiėjimai Žydams ir. krik
ščionims išvien, padidini
mui susipratimo tarp vie
nų ir kitų. Toje sinagogo
je bus kviečiami sakyti pa
mokslus ir krikščionys, ku
rie turės ką gero pasakyti1 
visuomenei..

Oslo, Norvegija. — Nor
vegijos tolimos šiaurės ju
rų liūtų medžiotojai užtiko 
ant Baltosios salos, į šiaur
ryčius nuo Spitzbergen, la- 
vanus trijų Švedų šiaurės 
tyrinėtojų, kurie išskrido 
balionu į šiaurės polių 33 
metai atgal ir dingo be ži
nios, Tai yra Andree ir jo 
du draugai. Šalia jo rasta 
ir jo užrašų knyga, kurią 
atiduos mokslo įstaigai.

Išlipę iš savo laivo Nor
vegai medžiotojai užtiko 
lede įšalusią valtį ir joje, 
taipgi lede, lavoną vieno 
vyro. Šalę valties rasta la
vonas kito vyro. Šis lavo
nas lengvai pažinta kaipo 
Andree. Kitas lavonas ra
sta toliau. Matomai jie kai 
nukrito su balionu, bandė 
irtis savo mažute valtimi, 
apvirto ir paskui apšalo le
du, o vandens dar toliau 
panešti ir labiau apšalę,, ne
galėjo sugesti ir išliko svei
ki nuo supuvimo iki šių die
nų.

Andree su savo draugais 
išskrido nuo Spitzbergen 11 
d. Liepos, 1897 m., prisitai
sę prie baliono žėglius, kas 
buvo pranokėjas šių dienų 
zepelinų. Jie tikėjo tokiu 
bud perskristi per šiaurės 
polių į Alaską. Bet nepa
sisekė.

Rašo A. Argus.

Ar

NEGAVO BUČKIO — 
SENIS NUSIŽUDĖ

Newark, N. J. — Vienas 
62 metų senis prašė 16 me
tų mergaitės leisti ją pabu
čiuoti ir pasakė jog nusi
žudys jeigu ji nesileis. Ji 
nesileido, ir senis nuėjęs į 
kitą kambarį nusišovė.

valdžia išleidžia po $13 į se
kundą. Tiek išeina išdali
nus $400,000,000 išleistus jų 
šelpimui metų bėgiu. Vi
soj Anglijoj skaitoma 12,- 
000,000 darbininkų, kurie 
yra apdrausti. Iš jų šešta 
dalis yra be darbo ir minta 
iš valdžios. Reiškia, valdžia 
ima iš jų pačhj įvairiais 
taksais ir atgal jiems duo
da.

Vokietijoj bedarbių skai
toma 2,845,000. Per Rug
pjūčio mėnesį padidėjo ant 
80,000. 1,915,000 bedarbių 
gaudą, valdišką pagalbą.

liais. Paveizdan kaulų kli
jai Amerikoje gaminti kaš
tuoja 11 centų svaras, o iš 
Rusijos atvežti, apmokėjus 
muitą, parsiduoda po 7c.

DERLIUS EUROPOJE 
PRASTAS

Vokietijoj, Anglijoj, Ita
lijoj, Francuzijoj ir Austri
joj šymet javų derlius yra 
žemiau normalio, tik" Ru
munijoj ir Rusijoj užderėjo 
gerai.

Vietomis Europoje buvo 
didelės sausumos ištisą va
sarą.

Waverly, O. — Motina, 
už vogimą kukuruzų maiti
nimui penkių alkanų savo 
vaikų, pasiųsta kalėjiman 
atbūti $10 pąbaudą. Tėvas 
ir vaikai taipgi kaltinami 
kukuruzų vogime.

Vertas $750,000. Balti
more, Md. — Dingęs juroje 
milijonierius laikraštinin
kas Black buvo apsidrau
dęs savo gyvastį ant $750,- 
000. Jis buvo turtingiau
sias žmogus šioje valstijo
je.

Devyni sušaudyta. Mas
kva. — Suimta ir sušaudy
ta devyni žmonės už tai 
kad jie stengėsi palaikyti 
pas save sidabrinius pini
gus. Mat, viską turi ati
duoti komisarams.

TRYS MILIJONAI ANT 
VĖJO

Trenton, N. J. — Inžinie
rių firma išleido tris mili
jonus dolarių apieliįikėje 
Jackson’s Mills, N. J., išra
dimui ar toje srityje nėra 
aliejaus, bet nieko nerado.

NEGRAI NORI BALTO 
VAIKO

Chicago. — Negrų pora 
padavė teismui prašymą 
pavesti" jiems augy'tis vieną 
raudonplaukį / baltą vaiką, 
kurį jie globojo nuo jo gi
mimo pereitą žiemą. Mo
tina, kuri yra netekėjus, jo 
nenorinti, sako jie savo pe
ticijoje. Teismas neišgalvo- 
ja ką daryti.

ANDAROKAI PAILGĖS
Paryžiaus madų tvarky

tojai skelbia kad šią žiemą 
bus įvesta vidutiniško ilgio 
andarokai: pranyks visai il
gi ir visai trumpi.

ŠTAI AUKŠČIAUSIAS 
BOKŠTAS

New York. — Užbaigtas 
statyti Chrysler budinkas 
ir jo bokštas, kuris yra da
bai1 aukščiausias pasaulyje. 
Pats budinkas yra 68 aukš
tų. Bokšto viršūnė yra už 
823 pėdų nuo žemės.

Bokštas įrengtas publikai 
lankytis ir iš1 aukštumos 
apžiūrėti apielinkes. Ma
tyt iš jo per daug mylių.

kurencija. Jau mes perdaug 
atsilikę kad galėtume kon
kuruoti su pasaulio galiū
nais: Anglais, Vokiečiais ir 
kitais. Mums tiktai lieka 
labiau plėsti žemės ūkį, iš
vežti tik apdirbtus produk
tus. Dar visai nesenai iš

ATSKRIDO KETURI VO
KIEČIAI LAKŪNAI

New York. — čia atskri
do keturi Vokiečiai lakū
nai, kurie apleido Vokieti
ją prieš dešimts dienų. Jų 
kelionė buvo per Faroe sa
lą, paskui per Islandiją, po 
to per Grenlandiją, Labra
dorą į New Yorką. Jie ma
no skrist į Chicagos orlai
vių parodą, kuri ten prasi
dėjo. šią savaitę.

10 UŽSIMUŠĖ SU’ 
LĖKTUVU

Tarp Čekijos ir Moravi
jos skrendant pasažieri- 
niam lėktuvui, ištiko audra 
ir lėktuvas nukrito. De
šimts pasažierių užsimušė.

RUOŠIA AMERIKOS EU- 
CHARISTIŠKĄ KON

GRESĄ
Šių metų Amerikos kata

likų Eucharistiškas kongre- 
I sas bus Omaha, Neb., Rug
sėjo mėnesi. Dalyvaus po
piežiaus apaštališkas dele
gatas Amerikai, trys Ame
rikos kardinolai, apie 10 iš 

115 arei vyskupų, virš 50 vys
kupų, 10,000 kunigų ir de- 
sėtkai tūkstančių paprastų 
maldomų.

Mansfield, O. — Jaunas 
26 metų vaikinas, nuvykęs 
į pikniką ir pamatęs ten sa
vo mylimąją su kitu vaiki
nu, peršovė ją ir sunkiai su
žeidė, po to pats nusišovė.'

že-
Lietuva turtinga?

Kaunas. — Lietuvos 
mėje ypatingų turtų nėra. 
Kai Lietuvą valdė Rusai ji 
buvo visiškai užmiršta, vis
kas kas geresnio buvo su
naikinta. Lietuvos linai buvo išveža-

Kadangi Lietuvos ūkio mi nešukuoti. Užsienis a- 
pamatą sudaro žemės ūkis pie musų linus buvo blogos 
tat palyginsime jos žemės nuomonės, nes Latviai 
ūkį su kitais Pabaltės kraš- pirkdavo musų linus, 
tais ir geriausia tuo atžvil-j 
giu stovinčia Danija, 
troje vietoje Lietuva, 
kui Latvija.ir Estija.
vų ir ganyklų pasirodo ma- i pats buvo su sviestu, beko- 
žiausia yra Danijoje, dau- ' "
giausia Estijoje. Nors Da
nijoje pievų- mažiausia yra, 
bet jos padėtis žemės ūkio 
atžvilgiu geriausia. Kuo 
tai paaiškinti ? Pasirodo 
kad Danai pievų pašarą pa
keičia daug vertingesniais 
kultūriškais pašarais. Tat 
Lietuvai kaip tik reikia ma
žinti plotus, didinti kultū
rinių pašarų pasėlių plotus.

Miškų mažiausia turi ir
gi Danija, daugiausia Lat
vija, Lenkija. Tiesa, Len
kija į savo miškų skaičių 
yra įtraukus ir okupuotos 
Lietuvos miškus. Vis.’ tik 
miškai Lietuvai turi bega
lo didelės reikšmės. Lietu
vai galima pagirti tai kad 
ji turi mažiausia nenaudo
jamos žemės. Bendrai ga
lima pasakyti kad panašus 
išskaičiavimai Lietuvai yra 
palankus — ji nei kiek ne
blogesnė kaip jos kaimynai. 
Derlingumo atžvilgiu Lie
tuva Stovi antroje eilėje po 
Danijos. Bet dar 
žemės derlingumą, 
voje galima pasiekt 
bo derliaus.

Žymiai blogiau yra su 
Lietuvos užsienio prekyba. 
Šiuo atžvilgiu Lietuva po 
Danijos stovi ketvirtoj vie
toj. Lietuvos kaimynai Lat
viai ir Estai dvigubai dau
giau eksportuoja negu mes. 
Danija bent dešimtį kartui 
daugiau išveža už mus.

Kuo tai paaiškinti?
Svarbiausia tai kad Lie

tuva turi silpną pramonę. 
O pramonės dirbiniai kaip 
žinoma visuomet branges
ni negu žemės ūkio žaliava. 
Todėl mes daugiau pinigų 
išleidžiame pirkdami užsie
nyje pramonės dirbinius 
negu gauname už žemės 
ūkio žaliavą. Todėl dabar 
einame prie to kad butų 
daugiau eksportuojami ap
dirbti produktai: sviestas, 
bekonai, apdirbtas fabri
kuose miškas, ir k. Tai da
rydama Lietuva padvigu
bins savo turtingumą.

Sukurti savo gerą pra
monę Lietuvai gan sunku. 
Ypač tas pasunkėjo po ka
ro, kada prekyboje jaučia
ma stipri tarptautinė kon-

..... goję' surušiuodami ir 
An-Iresnius parduodavo su 
pas- vo prekybos ženklu, o 
Pie-Įgesnius kaip Lietuvos.

keliant 
Lietu- 
dvigu-

nu-
Ry- 
ge- 
sa- 

blo- 
Tas

nais. Dabar jau visai kas 
kita. Anglai visai pamėgo 
musų bekonus ir prašo be 
pertraukos ištisus metus 
jiems pristatinėti į Angli
ją. Musų linai užsienyje 
dabar laikomi vieni iš ge
riausių, nes jų daugiausia 
reikalaujama.

Kultūriniai susipratę, e- 
konominiai stiprus žmonės 
gali kelti krašto turtingu
mą. O švietimą Lietuvoje 
kaime dar reikia Smarkią: 
pakelti, nes turime nemažą 
nuošimtį beraščių.

O kylant švietimui kai
me, augs ir stiprės Lietu
vos miestai, p juose Lietu
viškas elementas. Stiprus 
miestai be abejo tam tik
ru laipsniu padeda kaimo 
gerbūviui Mlti.

Tat kaip matome Lietu
va turi daug gerybių, tur
tų, tik mokėkime už juos 
gauti: tikrąją kainą.

9 ANGLŲ UŽMUŠTA
Indijoj, Anglų kareivių 

susikirtime su Wazir Indų 
kariauninkais 9 Anglai už
mušta.

NaujausiTEATRAI
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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio.

vyrais.fr


DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Nužudė du komunistu. 
Rugp. 22 d. Avelloj komu
nistai- suruošė protesto mi
tingą paminėjimui mirties 
sukaktuvių Sacco ir Van
zetti, už kuriuos komunis
tai daug kovojo ir rinkosi 
sau aukų.

Dalykas buvo toks. Ita
las Pietro Petrelli, 42 m., 
didelis komunistų priešas, 
nuėjo į komunistų sušauk
tą mitingą su tikslu jį su
ardyti. Komunistai grie
bėsi jį prašalinti iš savo 
tarpo, taigi jis išsitraukęs 
revolverį du vyru nušovė 
ir spėjo pabėgti pirm negu 
apsižiūrėta kad sumišime 
papildyta dvi žudystės.

Policija tuojau leidosi 
žmogžudžio jieškoti ir be 
abejo bus suimtas. Tik ne
laimė kad ne komunistas tą 
padarė, draugužiai neturės 
progos per visą Ameriką 
rinkti aukų “.nekalto darbi
ninko” gynimui, kaip darė 
laike Sacco ir Vanzetti by
los per kelis metus, kuomet 
tie buvo suimti už žmogžu
dystę.

“Laimė kad pačios išlikom 
gyvos”. Ir bekalbant krito 
negyva.

Sudegė 11 arklių. Hemp- 
ton miestelyje sudegė tvar
tai ir ugnyje sudegė 11 ar
klių, vertės $50,000. Ark
liai buvo turtuolių, laikomi 
pasijodinėjimui ir medžiok
lėms.

Suėmė septynis plėšikus. 
Policija sugavo 17 metų 
merginą, Helen Shafer, iš 
Etna, ir jos šešis sandrau
gus, kurie užsiiminėjo plė
šimu porelių išvažiavusių 
automobiliais į laukus ir 
apsistojusių pakeliuose pa- 
simyluoti. Jų gauja gulė
dama krūmuose laukia ka
da kas atvažiuoja ir susto
ja, tada jie išpuola ir api
plėšia. Gerai buvo kad iš 
tų niekas nedrysdavo poli
cijai skųstis.

Bet jie užsiėmė apiplėši
mu iš taxi šoferių. Ta mer
gaitė pasišaukdavo taxi nu
vežti ją vakare į kokią nuo
šalią vietą, ten privažiavus 
jos draugai iššokdavo ir 
■apiplėšdavo. Taxi vežikai 
pradėjo skųstis ir ta gauja 
tapo suimtą,

Neužsimušė tai numirė. 
Bradford, Pa.— Viena mo
teris važiuodama su drau
ge automobiliu, pravažiavo
per tvorą, dikčiai apdaužė 
automobilį, bet išliko gyvos. 
Paskui, apžiūrinėjant auto
mobilį kiek nuostolių pasi
darė, sakė savo draugei:

SHENANDOAH, PA.
Iš arti ne tokie šventi. 

Mums tenka matyt laikraš
čiuose kaip kiti gerbia mu
sų kunigą Šmulkštį, arba 
“kirvių kapitoną”, kaip čia 
jis vadinamas, nes jis pas 
mus kunigaudamas, po ku
nigo Dumčiaus išvažiavimo, 
kryžiaus vietoje pradėjo 
naudot kirvį ir susiorgani
zavo sau “kirvinę armiją”.

Po tam atvyko kunigas 
Karalius ir matydamas kad 
kirvis yra gera įmonė ati
daryti duris, ir tas griebė
si už kirvio ir taipgi pradė
jo kapot traktus bažnyti
nėje salėje, už ką dabar tu
ri užmokėti.

Kun. Šmulkščiui valdžia 
davė įsakymą kuogreičiaų 
apleisti šią šalį, kur nebū
damas piliečiu pradėjo mai
štus kelt.

Jau esu rašęs pirmiau 
kad Kun. Šmulkščiui beiš
važiuojant jis buvo sulai
kytas New Yorke atsiskai
tyti už paniekinimą Ameri
kos vėliavos, šioje bėdoje 
jis tuoj kreipėsi į savo ar
miją kad pagelbėtų jam iš- 
siteisint. Pora jo armijos 
“apicierių” nupiškėjo į New 
Yorką jį paliuosuoti, bet 
tas kainavo keliolika šimtų 
doląrių., t
S .Mano ^dukterys,- kurios 
gyvena Brooklyne, nuvažia
vusios į Coney Island mau
dytis sako matę ten Šmulk
štį vaikščiojant atsukta api- 
kakle, visai ne kunigiškai.

Jis čia pas mus virė košę, 
parvažiavęs Lietuvon darys 
tą patį. O kiti laikraščiai jį 
garbina kaip kokį didelį ir 
prakilnų veikėją.

Darbai. Šiuo laiku kasy
klų darbai pradėjo eiti ge
riau, kompanijos paskelbė 
kad turi didelius užsaky
mus ir kasyklos dirbs pilną 
laiką. Tik nežinia kaip il
gai tas paskelbimas bus ge
ras, nes jau buvo ne vienas 
toks paskelbimas, o padir
bus pora mėnesių darbai 
vėl sustodavo.

Lehigh Valley kompanija 
irgi paskelbė kad dirbs ge
rai be sustojimo, o apie Ma- 
hanojų kelios kasyklos sto
vi ir nepradeda dirbti. Ki
tos kasyklos irgi skelbė jog 
dirbs, bet stovi. Bedarbių

DAYTON
Minuta perilgai laukti — 

tai išvažiavo pas Abraomą. 
Rugp. 18 traukinis užmušė 
tris ypatas ant 3-čios gat
vės kryžkelio. Vienas vy
ras, 25 m., gryždamas iš 
Chrysler automobilių dirb
tuvės iš darbo vežėsi ir dvi 
merginas. Gelžkelio sar
gas davė ženklą kad auto-į 
mobilistai sustotų, ne atsi
skubina traukinis, ir pirma 
jo kiti važiavę sustojo, bet 
šis vyras nepaisė ir manė 
paspėsiąs pralėkti, bet lo- 
komotivas tuo tarpu atūžė 
ir padarė savo darbą.

Gryžo iš Europos. Dr. W. 
S. Powell, visų Lietuvių ži
nomas ir mylimas gydyto
jas, sugryžo aplankęs ke
lias Europos šalis. Buvo ir 
Romoj ir turėjo audienciją 
pas popiežių. Vokietija la
biausia jam patiko kaipo 
kulturingumu taip ir žmo
nių gerumu. J. A. U.

CHICAGO, ILL.

Mire St. Kodis
Rugp. 18 d. Chicagoj kre- 

matorijoje tapo sudegintas 
lavonas žinomo Chicagoj ir 
plaičoj Amerikoj tautinin
kų veikėjo Stasio Kodžio.

Velionį nulydėjo didelės 
minios Chicagos ir apielin- 
kės Lietuvių. Laidotuvėms 
pasakyta gražios kalbos — 
kalbėjo Lietuvos Konsulas 
p. Kalvaitis ir kiti, artistas 
Babrayičius (giedojo^ atsi- 
šveikiriimo himną.

St. Kodis buvo Sandaros 
ir Politinio Iždo darbuoto
ju tų organizacijų veiklio
siose dienose ir iki paskuti
nių savo gyvenimo dienų 
rūpinosi tautos reikalais.

Jis rodos priklausė prie 
“fašistų” ir ėjo su tais ku
rie linki Lietuvai, o ne par
tijoms gero.

Kodis paėjo iš Smilkių k., 
Panevėžio ap., gimė Gruo
džio 7 d., 1880 m. Ameri
kon atvyko 1893 m.

DETROIT
Vytauto mirties sukaktu

vės. Vietos katalikai su 
tautininkais bendrai ren
giasi iškilmingai paminėti 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuves. Iškil
mė atsibus Spalių 26 d. Lie- 
•tuvių salėje. Programas 
rengiama platus. Muzikalį 
programą paruoš varg. A. 
Šlapelis, kalbėtojai bus be
ne: Kun. I. Boreišis, Kun. 
V. Masevičius, Dr. J. Joni- 
kaitis, Adv. J. P. Uvickas, 
Dr. J. J. Siurbis. Kviečia
ma Lietuvos Konsulas p'. 
Kalvaitis iš Chicagos ir 
Adv. P. V. česnulis iš Cle
veland©. Vėliau bus pra
nešta platesnis programas.

Kun. J. Čižauskas su Šv. 
Jurgio parapija priė šios 
iškilmės neprisideda, taria
si rengti atskirai. Toks at
skiras rengimas yra ardy
mas vienybės.

Darbai eina prastai. Bu
vo laikraščiuose rašyta kad 
Rugp. 4 d. daug naujų dar
bininkų priimta į automo
bilių išdirbystes. Tas visai 
netiesa — dirbtuvės buvo 
atleidusios darbininkus tre
jetui savaičių, taigi gryžo 
į darbus tik senieji. Ypač 
Fordas daug atleido ir dar 
atleidžia. Kitos dirbtuvės 
irgi silpnai dirba. Spėja
ma kad Detroite bedarbių 
yra apie 100,000. Patarti
na iš kitur nevažiuoti čia 
darbo jieškoti. Balandis.

BROOKLYN, N. Y.
Kelionė į New Haven, 

Conn. Rugp. 17 d. keturi 
dideli busai 9:15 vai. ryto 
iškeliavo į “Vienybės” pik
niką New Haven, Conn. Tai 
pirmas atsitikimas kad bu
tų suorganizuota tokia di
delė ekskursija į pikniką ki
toj kolonijoj. Tame pasi
darbavo “Vienybės” bend-

YOUNGSTOWN, O.

Vytauto mirties paminė
jimas. Šios kolonijos Lie
tuvių draugijos ir vietinė 
parapija sudarė komitetą 
surengimui 500 metų Vy- 
tauto mirties sukaktuvių 
paminėjimo.

Komitetas susideda iš šių 
draugijų:

Nuo Šv. Pranciškaus pa
rapijos: Kun. Kuliavas ir 
And. šarkauškas.

Nuo SLRKA. 63 kp.: K. 
Stupinkevičius ir J. Lau
kaitis.

Nuo SLA. 157 kp.: P. 
Jurkūnas ir ,M. Subonis.

Nuo Lietuvių Klubo: J. 
Lekavičius ir V. Žalis.

Nuo Šv. Juozapo Draugi
jos: P. Btikana ir V. Kon- 
stantinavičius. '

Paminėjimas nutarta pa
rengti sekmadienį, Rugp. 
31 d., parapijos salėje. Pra
džia bus 7 vai. vakare. Bus

daug randasi, senus palei
džia iš darbų, jaunus nepri
ima be 20 metų, ir tokiu 
budu vis daug esti be dar
bo. J. Basanavičius.

rovės prezidentas J. Gin- 
kus, žymus vietos biznie
rius ir veikėjas.

Nuvažiavus į pikniko vie
tą, žmonių rasta ne tiek

pagaminta skani vakarienė, 
bus dainų, muzikos progra
mas ir šiaip pamarginimai. 
Neatsilikite nei vienas Lie
tuvis neprisidėję prie šios

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DIRVA”

“Kas platina “Dirvą” tas platina Apsvietą”

ATEINA ruduo-žiema i—ilgi vakarai—skaitymo laikas 
ir laikas išsirašyti sau “Dirvą”, arba kurie skaitot, 
atnaujinti savo prenumeratą. ★ Taipgi dabar laikas 

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

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

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

★ Atlikit savo šventą kultūros darbą — užrašyldt ★
★ “Dirvą” saviškiams arba prikalbinkit vieną naują ★ 
ir 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

"D I R v A":
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 1

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- >4 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “TS- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainoa. J

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,00®. Ž
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. į

Del platesnių informacijų kroipkitfis šiua adresui 4

1JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA J
307 W. 30th Street New York, N. Y. <

kiek pereitą metą. Vieni 
prispausti bedarbės, kiti 
sakoma nevažiavo būdami 
nepasitenkinę “Vienybės” 
nusistatymu pastarais Su
sivienijimo Pild. Tarybos 
rinkimais. Iš tos kolonijos 
kuri “Vienybę” seniau gau
siai remdavo nesimatė nei 
vieno Lietuvio.

Apie 6 vai. prasidėjo pro
gramas, kuris susidėjo iš 
dainų ir kalbų. Pasibaigus 
programui publika pradėjo 
skirstytis. S.
Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp mūsų žy

miausių Sportininkų.

iškilmės. Kviečiame atsi
lankyti ir aplinkinių kolo
nijų tautiečius. Įžanga bus 
50c suaugusiems, 25c vai
kams.

Visus širdingąjį kviečia
me Rengimo Komitetas.

1IN ITCHING ENDS
when soothing Žemo is used I

Right from the first touch, antiseptic; 
healing Zemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes.. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo 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. .

E. VILEIŠIENĖS SURIN
KTOS AUKOS VIL

NIAUS NĄšpĄIČIAįMS

•Prieš išvyksiant Lietu- 
tuvon, p. Emilija Vileišienė 
prašė Lietuvos Generalinį 
Konsulatą New Yorke pa
skelbti Amerikos Lietuvių 
spaudoje apie jos surinktas 
aukas šiose vietose:

Youngstown, O. — Viso. 
$13.85.

Niagara Falls, N. Y. — 
Kun. E. šteigmanas $5; 
Kun. A. Gelumbis $3.

Brooklyn, N. V. — Mor
ta Raudonaitytė $10.

Elizabeth, N. J., Šv. Pet
ro ir Pauliaus parapijoje 
— $34.65.

Elizabeth, N. J., Liet. R. 
K. D. S. 16 kp. — $25 Pri
vačiai suaukauta $26.

New Yorke laike Ekono
mines Konferencijos Birže
lio 11 d. — $34.

Amsterdam, N. Y. — Per 
Kun. Židanavičių $60.

Amsterdam, N. Y. — šv. 
Kazimiero bažnyčioje $57. 
Viso su privatinėmis auko
mis iš Amsterdamo gauta 
$181.86.

Milwaukee, Wis.- — K. 
Virbickas prisiuntė $52.

Poni Vileišienė, apleisda- 
ma* Ameriką, atsisveikini
me pasakė-: ’ “Neužmirškite 
Vilniaus! Okupuotos Lie
tuvos Lietuviai tiesia į Jus 
Savo rankas!”-

DAR EKSKURSIJA
LIETUVON

Kas turi reikalo važiuoti 
šį rudenj Lietuvon gali pa
sinaudoti proga parvykti su 
ekskursija, linksmai su bu
riu Lietuvių. Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Draugija 
rengia dar vieną, Rudeni
nę Ekskursiją Švedų Ame
rikos Linijos motorlaiviu 
“Kungsholm”, kuris išplau
kia iš New Yorko Spalių 11 
dieną.

Ekskursiją vadovaus da
bar Amerikoje vieštinis ir 
gryžtantis Lietuvon Lietu
vos Šaulių' Sąjungos spau
dos atstovas, Juozas V. A- 
domaitis.

“Dirvos” agentūra aprū
pins- kelionės dokumentais 
ir laivakorte.

Kurie šiuo laivu vyks pa- 
spės dar į D. L. K. Vytau
to mirties sukaktuvių iškil
mes rengiamas Spalių 27 d. 
Kaune.

Juozas Gudas į New Britam, 
Conn.

■Kazys Papieraitis į Montreal, 
Kanada.

galerija ■ Simanskytė, į Mon
treal1, Kanada.

Olga Kaminskienė i Norfolk, 
Va.

Elena Lumenskytė į Bedford, 
Mass.

Ona Mažeikytė į Nashua, 
N. H.

Ona Vilkiutė į Bedford, Mass.
Keleiviai buvo labai paten

kinti smagia kelione ir .puikiu 
Švedų Amerikos Linijos patar
navimu. Rėp.

“KUNGSHOLM” SUMUŠĖ 
REKORDĄ

Švedų Amerikos -Linijos mo
torlaivis ' “Kungsholm’’, kuris 
išplaukė iš New Yorko Rugpjū
čio 16 d., pribuvo i Gothen- 
burgą, Švedijoj, sekmadienį, 
Rugp. 24 d., perplaukdamas į 
naują rekordinį laiką 7 dienas, 
19 valandų ir 42 minutas.

Babies Lave It
O -

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

ATVYKO Iš LIETUVOS:
Sekanti pasažieriai pribuvo 

iš Lietuvos ant Scandinavian- 
American Line laivu “United 
States”, kuris pribuvo į Hobo
ken, N. J., Rugp. 17 d.:

Adomas Varašius, vadovas, ir 
atstovas Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Asosiacijos, kuris išva
žiavo su ekskursija laivu “Osr 
car II” Gegužės 24 d.

Julė Varašienė, kuri važiavo 
šu savo vyru Adomu Varašium, 
abudu iš Pittsburgo.

Kazys Gudas j Brooklyną.
Albertas Štokas į Chicago.
Uršule Usionieriė j Detroitą.
Aleksandra Vitkauskaitė j 

Montreal, Kanadaį
M. Serfeika į Brooklyną.
N. Paškevičius į Nashua, N.

H.

ATVYKO Iš LIETUVOS . 
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Sekanti pasažieriai atvyko iš 
Lietuvos Rugpjūčio 18 d., šve
dų Amerikos Linijos laivu 
“Drottningholim”:

Matilda Reinienė į Chicago.

Labai patogi ir 
linksma kelionė
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 
GRIPSHOLM Rugs. 6
KUNGSHOLM Rugs. 13 
DROTTNINGHOLM Rūgs. 20 
GRIPSHOLM - Spalių 4 
KUNGSHOLM Spalių 11 
DROTTNINGHOLM Spalių 18 
GRIPSHOLM Lapkr. 1
KUNGSHOLM Lapk. 8
DROTTNINGHOLM Lapk. 29

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

Swedish American Line 
21 State St; New York
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BRAZILIJA
KAIP JOS DAR NESAME MATĘ

Rašo J. Bačkaitis,
(Kauno “Naujo žodžio” 

korespondentas.)

Sakoma, musų aukštos 
teknikos amžiuje dar nepa-, 
siektų kraštų jau daugiau 
nesama .Abu žemės ašiga
liai pasiekti, labiau neper
einamos pusiaujo girios, 
nuo civilizuotojo pasaulio 
atskirto neišbrendamosios 
balomis, kalnais ir dykumo
mis, jau visos paliestos eu
ropiečio kojos, kurs jas pa
siekė, jei ne kitu keliu, tai 
oru. Ir atrodo, tas viską no
rįs žinoti baltasis žmogus, 
savo smalsumą yra paten
kinęs ir pusiaujo giria nie
ko netikėjo jau jam suteikti 
nebegali

medžioja, moterys atlieka 
nesudėtingą namij ruošą ir 
prižiūri vaikus. Pats ma
žiausiais vaikų yra jų ne
šiojamas ant kupros prisi
rišus virvę. Tokiu budu mo
ters rankos pasilieka lais
vos ir ji gali rankioti šak
nis, virti ir atlikti kitus dar
bus.

Vienoje palapinėje gyve
na kelios šeimos. Vyrai me
džioja sutartinai, nes pri
mityviškais ginklais žvėris 
nukauti ne taip jau lengva. 
Jei vienoje vietoje medžio
klė nesiseka, šie laukiniai 
metę savo palapines persi
gabena Į kitą vietą, kur pa
sistato naujas. Jie stabmel
džiai.

Tačiau atsiranda drąsių

iš pelkių kartas nuo karto 
sukurkia .savo nemaloniu 
balsu, sudrumsdamos nesi
baigiančio miško tylą. Vie-
na saulė, kaip ugninis ratas, 
>nuo ryto iki vakaro žėri 
dangaus aukštybėse ir taip 
įkaitina orą, kad vidudienį 
ne tik žmogus neturi kur 
pasidėti, bet ir patys me
džių lapai bejėgiškai nu
drimba žemyn ir atrodo 
kaip nuvytę.

Oras raudonas, lygiai 
taip pat kaip raudono molio 
žemė. Tai rausvos smulku
tėlės dulkės, kurios kyla vir
šun vos mažiausiam vėje
liui pakilus ir laikioja ten 
nušėsdamos ant daiktų ant 
rūbų, nudažydamos visa 
rausva spalva.

Pionierių gyvenimas sun
kus. Jei išėję su šautuvais j 
miškus naujų sodybų kurti, 
jie kas žingsnis gali susitik-

ti su žvėrimis ir piktais lau- durų. Staiga naktį j kamba- 
kiniais žmonėmis, tai pasili- rį išliaužė kažkoks juodas 
kę mieste jie turi nemažiau šešėlis, kuris atsargiai basų 
pavojų: netekti dajj’bo, nu-1 kojų pirštų galais slinkda- 
stoti savo mylimųjų: žmo-Įmas kažko kambaryje ieš- 
nos, priaugusių dukterų, ko jo. Priėjęs prie miegan- 
Jas medžioja negrai, kurie čių merginų jis pradėjo žiu- 
su pamėgimu gaudo bal-1 rėti į jų veidus, lyg rinkda- 
jiems tatai pavyksta. Tai masis, kuri iš jų gražiausia, 
tikra medžioklė. Viena sena Pagaliau vieną pažadinęs 
moteriškė, trijų dukterų bruko jai į rankas pinigų 
motina, pasakojo sekantį saują ir rodydamas į duris
nuotikį. Jos dukros dirbo I kvietė su juo eiti. Persigan- 
fabrike. Kartą vakare pare- i dus mergina baisiai suri
jo namo darbo ir dienos ko. Visos moteriškės nubu- 
kaitros nukamuotos ir pa- do. Tada negras griebęs Į 
valgiusios vakarienę tuoj glėbį savo pasirinktąją au- 
atsigulė. Jos- visos su moti- ką spruko į duris ir pasilei- 
na miegojo viename kamba- do bėgti. Kilo triukšmas, 
ryje ant čiužinių, pariestų Pabudę kaimynai išbėgo 
stačiai ant raudono molio lauk, bet nieko nesuprasda- 
grindų, nes lovų neturėjo, mi besigrumiančio su mer- 
Motina miegojo prie pat' gina negro nesulaikė . Tas

matęs jog jo medžioklė ne
pavyks pasinaudojęs sąmy
šiu paspruko ir jo rasti ne
pasisekė.

Bet pasitaika, kad neg
rams medžioklė ir pasiseka. 
Tuomet mergina dingsta ____________ ° 1

amžinai ir niekas jau jos 
nebesuranda nes didieji 
Brazilijos miestai tas pat 
ką jos nepereinamos girios. 
Juose lygiai gerai pasislėp
ti ir jie lygiai gausus įvai
riais pavojais.

‘MARGUČIO"
1931 M. KALENDORIUS

KAIP IŠS1GARS1NT1 SAVO VARDĄ?
Visas Lietuviškas Pasaulis Žinos Kas Esi, Kur 

Gyveni, Kokia Tavo Profesija ar Biznis.
NIEKO NELAUKDAMAS siusk savo adresą. ir prašyk pa

garsinti. LAIKAS APRIBOTAS.

Bet iš tikrųjų taip nėra. 
Dar daug yra vietų, kur ne
pereinamų miškų tankmėse 
slapstosi laukiniai žmonės, 
gyvena savitą, mums neži
nomą gyvenimą, turi savo 
papročius, bėgą nuo civili- 

• zacijos, kaip nuo didžiausio 
maro, kurs gresia jiems vi
sišku išmirimu. Tokių lau
kinių žmonni yra ir Brazi
lijos miškuose. Jų gyvena
moji vieta didžiausios pa
saulyje upės Amazonės vir- 
šutekis, ir įteka į ją iš miš
kų ir balų gilumos upok- 
šliai. Tos vietos beveik visiš
kai neprieinamos. Amazo
nės krantai yra nesibai
giančių pelkių plotai, priau
gę .nendrėmis,., .krumąkš- 
niais ir medžiais. Per tas 
pelkes tegalima išbristi, tik 
laukinių čiabuvių žinomais 
takais. Nežinantis tako gali 
nugrimsti klampynėje. To- 
liaus tas Amazonės pelkes 
apjuosia tūkstančius kilo
metrų besitęsiantis miškas, 
plėšriųjtj žvėrių ir gyvačių 
perpildytas, kiekvieną aki
mirką sudarąs pavojų at
eivio gyvybei.

Tuos menkai ištirtus plo
tus pasirinko savo gyveni- 
mąja vieta nuo civilizacijos 
bėgą indėnai. Pirmiau, 
prieš ateinant europie
čiams, buvę visos Pietų A- 
merikos valdovai, jie atėjū
nų spaudžiami turėjo trauk
tis vis toliau į niekeno ne
gyvenamus plotus, kol at
sidūrė prie Amazonės kran
tų. Niekas nežino, ar daug 
ten jų gyvena, ir kurios jie 
kilmės, Tik viena aišku— 
europiečių jie labai nemėg
sta ir jei kuris jų atsitikti
nai jų gyvenamuose vietose 
pasipainioja, jie stengiasi 
iš pasalti jį užpulti ir nužu
dyti.

Jų gyvenimas labai pri
mityviškas. Vyrai ir mote
rys vaikščioja visiškai nuo
gi, nepažindami jokio rūbo. 
Jie puošiasi įsiverdami į

žmonių, kurie neatsižvelg
dami visų pavojų, rižtasi 
keliauti į miškų tankmes, 
kad tuos laukinius surastų 
ir iš jų pasipelnytų. Reika
las tame, kad šie laukiniai, 
kaip vaikai, be galo mėgsta 
įvairius žibučius, veidro
džius, karolius ir kitus men
kus daiktus papuošalams. 
Už juos jie moka brangiais 
kailiais, neretai net auksu, 
sidabru ir panašiais vertin
gais dalykais. Pirklys, pa
daręs į jų gyvenamąją vietą 
tik vieną kelionę, gali iš 
karto pralobt ir gryžt į ci
vilizuotą pasaulį turtingu 
žmogumi. Bet jis turi grįžti, 
kas labai retai kam pasise
ka. Kiekvieną akimirką ty- 
kantieji pavojai dažniausia 
atima jam gyvybę ir visas 
jo trasas, pasiryžimas ir 
drąsą nueina niekais. Jis 
virsta neįžengiamųjų pu
siaujo miškiĮ klastų auka.

Ir štai i tuos baisiuosius 
Brazilijos miškus vyksta 
kolonizatoriai. Jie ne tik 
turi iškirsti medžius, nusau
sinti pelkės, įsteigti ukius. 
Jie turi taip pat mokėti ap
ginti savo gyvybę nuo savo 
pavojų ir valdyti šautuvai 
ne blogiau kaip kirvį ir žag
rę. Jie niekad negali žinoti 
iš kurios pusės pavojus į 
juos artinasi. Ar tai bus ke
lių metrų ilgumo pasikabi
nęs medyje smauglys, ar 
tykąs iš krūmų savo aukos 
leopardas, ar pagaliau net 
baisiausis pusiaujo drugys, 
prieš kurį net ir pats šautu
vas nepagelbės. O kur dar 
nepriprastas oras ir karštis, 
kurs kankina per dienų die
nas, neduodamas nė minu
tei atsikvėpti.

Brazilija amžinai žaliuo
janti šalis, bet tame žalume 
malonumo maža. Visa gam
ta lyg apmirus, nėra malo
niai čiulbančių paukščių, 
kurių pilnos Lietuvos gi
rios, nėra pavasarį kukuo
jančios gegutės ir tik varlės

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

BROOKLYN, N. C.

AR TURI 
LAIKO

Stropi, šeimininkė tu
ri laiko aplankyt viso
kias vietas ir drauges 
nes ji savo pirkimus 
atlieka telefonu ir ne
reiks bėgiot iš krau
tuvės į krautuvę.

Vyras kurs dirba iš
tisą dieną ir turi ko
kių nors reikalų atlik
ti atlieka juos telefo
nu, nereikia bėgioti ir 
vargintis po nusidirbi- 
mo> per dieną.

Pardavėjas turintis 
ką nors pasiūlyt pate
lefonuoja savo numa
tytam pirkėjui ir susi
taria kada pasimatys.

Klausk bent vieno 
kuris turi telefoną ar 
norėtų apsieiti be jo ir 
kiekvienas atsakys jog 
negalima.

Telefonas sutaupys 
jum daug daugiau ne
gu kaštuoja jis užlai
kyti savo namuose.

Telephone Co. 
The Ohio Bell

ausis žvėrių iltis ir ištatui
ruodami savo kūną. Mote
rys nuo mažens, tam tikrų 
medžio gabaliukų pagelba, 
ištempia savo apatinę lupą 
taip, jog ji pagaliaus pasi
daro panaši Į anties snapą, 
kas laikoma labai gražu.

Gyvena palapinėse, iš me
džio šakų padarytose. Min
ta žvėriena, kurią vyrai me
džioja paprasčiausiais gin
klais—ietimis ir strėlėmis 
iš sulenktų lankų paleisto
mis. Tuo tarpu, kai vyrai

S. S. “OSCAR II” ........................ Rugs.
S. S. “FREDERIK VIII”........ Rugsėio 13
S. S. “UNITED STATES” ... Rugsėjo 27
Infor.-naci ju ir laivakorčių kreipkit į savo agentų arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. 130 N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

VAŽIUOKIM Į LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas

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.

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:j0 a. m. 
(E. S. T.) April 15th to November 15th.

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

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

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

de Luxe to Chicago.
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
E. 9th Street Pier 
Cleveland, Ohio

“MARGUTIS” IŠLEIDŽIA KALENDORIŲ 1931 METAMS.
Kalendoriaus išeis 10.000 kopijų. Kiekvienas “Margučio”- 

skaitytojas gaus Kalendorių dovanai, jeigu už $1.50 užsira
šys “Marguti”. Koncertuose bus pardavinėjama. Visi jsi- 
gys vieninteli Juokų Kalendorių, nes jame tilps visokį burtai, 
kvailosofijos, dainos, muzika, paveikslai ir žinios.

“MARGUČIO” Kalendorius bus “amžinas-”. Kiekvienas ga
li paduoti savo adresą, prisiųsti $1, ir bus pagarsintas.

Daktarai, Advokatai ir Biznieriai garsinkites už kiek išga
lite, kad nereikėtų gailėtis. Kalendorius bus labai žingeidus.

Arlis! :n ir Dainininkai taip pat duokite savo adresą ir jei 
norite kad jis tilptų, prisiųskite vieną dolarį!

"Margučio” skaitytojai prašomi prisidėti prie išleidimo to 
šaunaus Kalendoriaus, kuris bus arti 100- puslapių.

Rasite daug gražių pasiskaitymų, burtų, sapnų, eilių, dainų, 
muzikqs, paveikslų ir visokių adresų.

“Margučio” Kalendorius bus vienas iš tokių leidinių kokių 
nėra buvę. Rašykit:

, ...... Woiy
“MARGUTIS”

2437 West 69th Street Chicago, Ill.

ŽYMIAI PRALENKĖ!
“Ateinanti įvykiai 

meta savo 
šmėklas priešakiu’

UŽSUK — Lucky 
Strike šokių Orchestrą 
kas ketvirtadienį ir še
štadienį vakarais, N. 

B. C. tinklą.

Kai norisi persivalgyt,

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

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

“It’s toasted”
Jusu Gerkles Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį

*"Aš priėjau prie išvados,’’rašo Sir Henry Thompson, M.D., F.R.S., "kad daugiau kaip puse ligų kartinančių žmonių gyvenimą paeina 
nuo išvengiamų valgio klaidų.” Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugrąžins modemiškas figūras, ar sumažins kūną* 
Mes skelbiam, jog kai n<?«si persivalgyt, “vietoj to—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį 
ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.
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Vytautas Didysis
VYTAUTAS

DIDYSIS

Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ » ▼ Paruošė K. S. K.
šie nauji prenumeratoriai

SENA PASAKO PRASIDEDA IŠNAUJO
 *-------------------------

Šią vasarą Lietuvon nu
važiavo pasidairyti buvęs 
SLA. sekretorius A. B. Stri
maitis. Jis, kaip žinoma, 
yra priešas dabartinės Lie
tuvos valdžios. Išvažiuoda
mas pasižadėjo rašyti “Tė
vynei” savo “įspūdžius”, na 
ir pradėjo: apie Smetoną ir 
Voldemarą — tą seną pa
saką, kurią jau keturi me
tai “Tėvynė” pati seka.

Tikrai galime sakyti p. 
Strimaitis jokių kitų įspū
džių Lietuvoje negaus kaip 
tik tuos ką jau turėjo išva
žiuodamas ir ką jam pakar
tojo jį apspitę pralaimėju
sios Valstiečių Liaudininkų 
partijos politikieriai. Jie 
kiekvieną Amerikietį susi
tikę su ašaromis skundžia
si kaip Lietuvoje “blogai”, 
“nėra laisvės”, “viskas su
varžyta”, “baisi cenzūra”, 
o tik del to kad tie ponai 
neturi progos būti ministe- 
riais ir kitokiais . aukštais 
valdininkais.

Iki per “Tėvynę” p. Stri
maičio “įspūdžiai” pereis 
mes SLA.’ nariai turėsim 
skaityti savo organe demo
ralizuojančias pasakas, ku
rios musų organe buvo tal
pinamos per praeitus ketu
ris metus. •

Dr. Jono Šliupo Tautinio 
Veikimo Sukaktuvės

Šymet sueina 50 metų 
nuo to kai musų visų žino
mas Dr. Jonas Šliupas sto
jo į tautinį darbą. Penkias
dešimts metų jis dirbo ir 
dabar dar dirba. Dr. Šliu
pas dar gyvas ir drūtas — 
dar nenustojo energijos ir 
toliau dirbti.

Dr. Šliupas Amerikon at
vyko 1884 metais, kur ir nu
veikė savo didžiausius dar
bus Lietuvystei. Pirmiau
sia jis griebėsi atskirti Lie
tuvius nuo Lenkų, paskui 
kovojo su kunigija ir plėtė 
laisvamanybę. Kelis desėt- 
kus metų Amerikoje skam
bėjo Šliupas ir ‘šliptarniai’, 
Šliupo pasekėjai.

Daug, daug jis £ padarė 
pastatymui Lietuvių ant sa
vų kojų, nuo ko pradėjo 
plisti sava spauda ir ačiū 
tam šiandien mes žinome 
kas mes esame ir tuomi ga
lime pasididžiuoti.

Dr. Šliupas parašė ir iš
leido Lietuvos Istoriją ir 
daug kitų svarbių moksliš
kų dalykų.

Dr. Jonas Šliupas^ gimė 
Vasario 23 d. 1861 metais,

Rakandžiuose, Gruzdžių p., 
Šiaulių apsk. 1931 metais 
sueis jam 70 metų amžiaus. 
Kadangi šymet sueina 50 
metų jo visuomeninio dar
bavimosi, jis tą darbą pra
dėjo būdamas visai jaunas 
vyrukas.

1884 metais, Rusų gaudo
mas, Šliupas iš Palangos 
valtimi nusiirė į Prūsų kra
štą, o iš ten išvažiavo Ame
rikon.

Dr. J. Šliupas dabar gy
vena Palangoje, ten jį gali
ma laiškais pasiekti, užra
šant tik: Dr. J. Šliupas, Pa
langa.

Pensijos Knygnešiams
Lietuvos ministerių kabi

netas savo posėdyje Liepos 
16 d. priėmė nutarimą pra
šyti Lietuvos Prezidento 
paskirt pensijas pasižymė
jusiems knygnešiams, išvi
so 13 žmonių. Pensijos yra 
nuo 30 iki 100 litų į mėnesį.

Francuzijos vyno bėdos. 
Francuzija pradėjo rūpin
tis ką daryt su vynu. Pir
miau eksportavo milijonus 
bačkų ir bonkų į užsienius, 
dabar eksportas nupuolęs 
daugiau negu pusiau.

prisidėjo prie knygos
išleidimo:

(Tąsa iš pereito num.)

Vytauto Mirtis ir Vilniaus 
10 Metų Užgrobimo 
Sukaktuvės

Spalių 10 dieną sueina 10 
metų nuo to kai Lenkai, su
laužę Suvalkų sutartį, už
grobė Vilnių ir užėmė di
delę plotą Lietuvos žemių.

Spalių 27 d. sueina 500 
metų nuo Vytauto mirties. 
Ta diena minima istorijoje 
kaipo jo mirties diena, nors 
tada kalendoriai buvo kito- 
kesni ir ta diena nesupuolė 
su naujojo kalendoriaus 27 
diena. Bet tai mažmožis.

Bet svarbu štai kas tai 
bandyti subendrinti Vytau
to mirties sukaktuves su 
Vilniaus užgrobimo sukak
tuvėmis ir padaryti didelę 
iškilmę. Galima bus išneš
ti protesto rezoliucijas, pa
reiškimus jog Vilnius MU
SŲ, ir parinkti aukų Vil
niaus Lietuvių švietimui, 
Lietuvos Šaulių Sąjungai ir 
kitoms įstaigoms dirban
čioms Vilniaus atvadavi
mui.

Kolonijos kurios jau ren
gė ką nors šią vasarą pami
nėjimui Vytauto mirties, 
nepadarys klaidos jeigu su: 
rengs kitą iškilmę Spalių 
mėnesį. Lietuvoje tuo tik
slu atsibuna iškilmių ištisą 
metą.

MANO MOTINĖLE
Motute, mano motinėle, 
Sakyk "kas jausmus man sukėlė 
Tave taip gerbti ir mylėti, 
Tave užjausti ir gailėti?

Matute, mano motušėle,
Sakyk kas jausmus tuos sukėlė, 
Kas juos krūtinėj išųgdino, 
Kad taip man širdį sugraudina?

Žinau, senoji motinėle,
Kas meilės jausmus tuos sukėlė: 
Tai tavo veidas iškraipytas, 
Raukšlių raukšlėmis išrašytas.

Tai tavo akys išraudotos,
Ir ilgos naktys nemiegotos — 
Nepailsėtos, nesapnuotos, 
Prie mano lopšio prarymotos.

Tai tavo kančios iškentėtos,
Pačioj jaunystėj ištylėtos,
Kai dainavai mano lopšinę, 
Kai liudėsis draskė krutinę.

Kada nešiojai ant rankelių
Tu nesumerkusi akelių
Mane per ilgą naktužėlę —
Todėl tu brangi man, motinėle.

Tai tas, motute, motušėle,
Jausmus prie tavęs manyje kelia, 
-Tai tas man jausmus išųgdino 
Tave mylėti pripratino!

Jonas Morkūnas.

Amerika Davė $8,000,000 
Tautų Sąjungai

Nors Suv. Valstijos nėra 
narė Tautų Sąjungos, Ame
rikos piliečiai jau suauka- 
vo Tautų Sąjungos reika
lams $8,000,000. Jeigu S. V. 
butų priklausiusios, jų da
lis butų buvus tik apie trys 
milijonai dolarių.

JAU NUBUDO GAMTA 
Jau nubudo gamta, . - 
Girdis nauja malda, 
Atgaivino jausmus, . 
Suramino skausmus.

Gamta kvepia gardžiai, 
Oras dvelkia saldžiai;
Koksai giedras dangus — 
Jis ramina visus.

Skamba dainos linksmai, 
Aidas skleidžias plačiai:
Liūdnos mintys šalin, 
Linksmi žengkim pirmyn!

O, pavasari, tu, 
Dvelkimu tuo šventu 
Atgaivinki visus — 
Senus, jaunus, mažus!

Kaunas. Romualdas Kurauskas.

Zigmantas II Senis
Aleksandrui mirus, Lietuviai be Len

kų žinios išsirinko' didkunigaikščiu jo jau
nesnį brolį, Zigmantą. Lenkai patyrę apie 
tai atsiuntė Lietuviams priminimą 1501 
metų unijos ir patardinėjo rinkti savo val
dovu tą patį ką ir Lenkai rinks savo kara
lium. Bet Lietuviai į tai nekreipė domės. 
Tada Lenkams nieko kito neliko kaip tik 
apšaukti Zigmantą savo karalium. Ir taip, 
ką tik Lietuviai išsirinko savo didžiu ku
nigaikščiu, Lenkai turėjo rinktis savo ka
ralium, bijodami kad Lietuviai jų nepa
mestų.

Zigmantas tuoj atkreipė atidą į ap
gailėtiną stovį šalies iždo, kurį išaikv'ojo 
Aleksandras. Jis uždėjo mokesčius beveik 
ant visų kas tik turėjo iš ko mokėti, ir pa
vedė Lietuvos finansus tvarkyti gudriam 
Žydui, Abromui Ezofavičiui. Neilgai tru
kus tapo apmokėta užvilktos algos gvardi
jai ir atpirkta atgal valstybės lobiai.

Prie Zigmanto vėl buvo atnaujinta 
derybos tarp Lenkų ir Lietuvių delei uni
jos. 1512 metais Lenkai iš savo seimo 
Krokuvoje atsiuntė Lietuviams pakvieti
mą sudaryti uniją, kuri palengvintų abiem 
valstybėm gintis nuo priešų. Lietuviai at
sakė sutinką padaryti tik sutarimą išvien 
gintis ir užpulti priešą, pusiau dėti karo 
išlaidas ir pusiau dalytis užkariautas že
mes. Gavę tokį atsakymą, tų metų pabai
goje Lenkai vėl prašė atsiųsti pasiuntinius 
pasitarimui apie uniją. Lietuviai į tai nie
ko neatsakė.

Bet neilgai' Trukus, Maskva apgulė 
Smolenską. Lietuviai prašė Lenkų pagal
bos ir kad karalius atvažiuotų Lietuvon 
pats vesti karą. Lenkai karaliaus neleido 
ir pagalbos nesuteikė, prikišdami Lietu
viams uniją, kuriai įvykus lengviau esą 
butų gintis nuo priešų. Lietuviai atsakė 
Lenkams su priekaištais, jog jie padėję 
Lenkams kada buvo reikalas, o dabar ne
gauna jų pagalbos. Apie uniją nieko ne
minėjo.

Zigmantas savo gerumu ir sumanumu 
visiems patiko, tik nepatiko kunigaikščiui 
Mikolai Glinskiui, kuris turėjo Lietuvoje 
didelius lobius ir savo kariumenę ir jo rei
kšmė šalyje buvo didelė. Glinskis, kerštau
damas Lietuviams, pasisiūlė Maskvos ca
rui Vosyliui su savo lobiais, ir Vosylius 
išrengė užpuolimą ant Lietuvos. Rusai 
traukė linkui Mstislavo. Lietuviai po va
dovyste Kiškos nudegino Černygovą, su
mušė Rusus pas Kryčevo, kur krito jų va
das. Ištraukė į karo lauką ir pats Zig
mantas, kuriam Krimo chanas buvo pa
siuntęs 8,000 kareivių Į pagalbą. Vosylių 
tas nugąsdino ir jisai pasiūlė Lietuviams 
santaiką. Glinskis gi, šaukiamas į karą, 
nėjo; už tai Zigmantas atėmė nuo jo Lie
tuvišką maršalystę ir atidavė Jonui Ze- 
brzezinskiui. Tada jau Glinskis pasidavė 
Maskvos valdžiai, ir iš Turovo su 700 rai
telių nejučiomis užklupo ant Zabrzezins- 
kio dvaro, esančio an kairiojo kranto Ne
muno, ir ten naują maišalą nužudė. Gryž- 
damas atgal, ypač Naujapilės vaivadijoje, 
daug kiltų žmonių išžudė ir jų turtus pa
sigrobė.

Vėl prasidėjo Lietuvių karas su Rū
siais, kurie rėmė Glinskį. Karas buvo di
delis ir apėmė plačias sritis. Kada Mas
kva neprisiprašė Totorių į pagalbą, turėjo 
taikytis su Zigmantu.

Vilniaus seimas, užgynęs santaiką su 
Maskva, traukė atsakomybėn Glinskio rė
mėjus, kurie palaikė jo pusę prieš Lietu
vą: Joną Goštautą, Lietuvos paiždininką, 
ir jo brolį, valstybės arklydininką, pasodi
no Trakų pilin; Glinskiams uždraudė visai 
į Lietuvą gryžti. Lobiai tapo paimti į val
stybės iždą. Likusius Lietuvoje tokius ne
vidonus privertė pakeisti pavardes ant Li- 
chozdiejskių.

Pagiriuose Raigrodas ir Goniądzas te
ko Mikolui Radvilui ir jam pavesta Lietu

vos Maršalo lazda. Nuo čia inėjo į reikš
mę Radvilų giminė, kuri ilgai paskui Lie
tuvoje buvo garsi.

Seimas 1511 metais dovanojo kaltes 
Goštautams ir jiems buvo grąžinta lobiai 
ir valdiškos vietos.

Aleksandro žmona, našlė Elena, kurią 
jis paėmė susitaikius su Maskva, dabar gy
vendama rinko iš Lietuviškų valsčių, jai 
paskirtų, pinigus, ir gyveno gerai. Bet 
Vosylius Ivanovičius tyrinėjo ar Lietuviai 
ją neskriaudžia. Kadangi nei bajorai nei 
kunigija neturėjo prie jos prisirišimo, ji 
pasiryžo iš Vilniaus išvažiuoti Į Braslavą, 
bet Vilniaus vaivada Mikolas Radvilas ją 
sulaikė ir varu išvedė į Trakus, kad neiš- 
sivežtų Lietuvos lobių. Ji pasiskundė Vo
syliui, ir tas pradėjo klausinėti Zigmanto 
kodėl Elena laikoma nelaisvėje. Zigman
tas atsakė kad ji nėra jokioje nelaisvėje, 
bet delei nesaugumo parubežiniame Bras- 
lave jai nevelyta ten išvažiuoti. Neužilgo 
po to Elena mirė, ir ypač Glinskiai plati
no gandus buk ji tapo nunuodyta, kas su- 
blogino Lietuvos santikius su Maskva.

Kada Totoriai ėmė siausti Rusijoje, 
Vosylius tikėjo kad Lietuviai juos užsiun
dė, ir todėl Vosylius su didele kariumene 
1512-13 metais traukė ant Smolensko.

Neturėdami pasekmių, Rusai 1514 me
tais vėl su Lietuva susitaikė.

Zigmantas apsivedė 1512 metais su 
Barbora, seserimi Jono Zapolyi, Vengre, 
kuris buvo didelis priešas Hapsburgų.

Atsikartojus naujiems karams, Glins
kis apgulė ir paėmė Smolenską, kuris bu
vo raktu Rusams į Lietuvą. Smolenskas 
prisiekė ištikimybę Maskvos kniaziui ir 
miesto vaivada buvo paskirtas kniazius 
Šuiskis. Glinskis pats tos vietos tikėjosi, 
todėl pradėjo kerštauti Maskvai ir su savo 
pasekėjais sugryžo į Lietuvą. Lietuviai 
dovanojo jiems pirmesnius nusižengimus, 
ir Zigmantas atidavė jam valsčius Utenos 
apielinkėje. Tik vienam, Salagubui, nu
kirto galvą už Smolensko praradimą, nors 
paties Zigmanto buvo kaltė kad nesisku
bino Smolenskui su pagalba.

Barborai mirus, Zigmantas 1518 me
tais vedė kitą moterį, Boną Sphorziją,, Ita
liškos kilmės. 1520 metais iš Bonos užgi
mė Zigmantas Augustas, kuris vėliau, Bo
nos pastangomis, buvo apšauktas didžiu 
Lietuvos kunigaikščiu ir kuomet jis vedė 
Barborą Radvilaitę, Lietuviams buvo nu
švitus diena, nes mane atsikratyti Lenkų 
ant visados, bet nelaimė buvo tokia kad 
to paties Zigmanto Augusto valdymo lai
ku Lietuviai dar labiau pateko Lenkų įtek- 
mėn, prie jo įvyko ta garsi ir nelaiminga 
musų tautai Liublino Unija, kuri galima 
sakyt paguldė Lietuvą į grabą.

Zigmanto Senio valdymo laikas buvo 
ištisi karai su Rusais, ir jie palengva at- 
plėšinėjo nuo Lietuvos Rusiškas sritis.

Zigmantas Senis apsirgo ir pasimirė 
Krokuvoje 1548 metais, būdamas 81 metij 
amžiaus. Jis turėjęs baisiai didelę pajie- 
gą. Yra padavimas buk Zigmantas atvy
kęs į Kauną, kur girdėjo esant labai drūtą 
kalvį; norėdamas jį pažinti, liepė jam sa
vo arklį pakaustyti. Kada kalvis nukalęs 
padkavas atnešė Zigmantui parodyti, jis 
paėmęs vieną po kitos perlaužė, ir paduo
damas kalviui sidabrinį pinigą sakė: “Žiū
rėk koks nedrūtas tavo darbas”. Kalvis 
tą pinigą paėmęs tarp pirštų perlaužė, ir
gi pasijuokdamas iš karaliaus.

Zigmantas Senis buvo išmintingiausias 
iš Jogailos ainių valdovas. Mylėjo teisy
bę, ir kareiviams apmokėjo prideramai; 
mylėjo mokslą ir platino apšvietą. Tik 
daug jam kenkė kišimasis Bonos į valdžią.

Po jo mirties žmonės jo apgailavę per 
ištisą metą.

(Bus daugiau)

Juozas Beleckas, Chica
go, I1L, rašo: Nors nesutin
ku su ‘Dirvos’ politika kas- 
link dabartinės Lietuvos 
valdžios, bet “Dirvos” isto
riškus raštus labai mėgs
tu, nes rašomi labai aiškia 
kalba, todėl siunčiu $1.50 
už knygą “Vytautas Didy
sis”, dar nesu nei vienos p. 
Karpavičiaus knygos pra
leidęs neužsiprenumeravęs 
nuo 1924 metų. Man taip
gi labai patinka Lietuvos 
miestų ir miestelių aprašy
mai.

Adomas Delyonas, Stam
ford, Conn., rašo: Siunčiu 
$1 už Istoriją “Vytautas 
Didysis”, prisiųskit kai bus 
gatava.

J. Basanavičius, Shenan
doah, Pa., rašo: Siunčiu $1 
už knygą “Vytautas Didy
sis” ; prisiųskit man kai bus 
gatava.

Mikas Keliauskas,. Dans
ville, N. Y., rašo: Siunčiu 
$1 už knygą “Vytautas Di
dysis”, prisiųsit man ją kai 
išeis iš spaudos.

Juozas čirvinskas, Chica- 
so, III., rašo: Siunčiu $3.50, 
iš jų $2 už mano “Dirvą” ir 
$1.50 už Lietuvos Istoriją 
“Vytautas Didysis”.

Ona Baltrukonienė, vieti
nė, kuri prenumeruoja vi
sas “Dirvos” knygas, užsi
rašė knygą “Vytautas Di
dysis” už $1.50’

KAS DAUGIAU?
Dabar geriausias laikas 

prisidėti prie išleidimo po- 
puliariškos Lietuvos Istori
jos “Vytautas Didysis” — 
visi kurie iškalno užsisakys 
gaus didelę knygą už tokią 
mažą kainą kaip $1 arba 
$1.50 (tvirtais viršeliais). 
Taipgi tų visų vardai tilps 
knygoje kaipo knygos lei
dėjų. Taigi stokite į talką 
išleidimui tos svarbios kny
gos, nes Lietuvos Istorijos, 
populiariškai parašytos, da
bar visai neturime.

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”.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

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

Lithuanian Consulate General
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulines sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80.. 25c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

GYVYBE^.
PRIKLAUSO . 

NUO ŠTAI K0\
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS i 

Per virš 200 meti} tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:} 
"Gold Medai” vardo kiekvieno-, 
je dėžutėje.
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kpMEty?
HAARLEM OIL
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NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

LORDAS RHONDA
Čia papasakosime apie D. A. Thomas, 

kuris paskutiniais dvejais savo gyvenimo 
metais buvo žinomas kaipo Lordas Rhon
da.

D. A. Thomas, arba “D. A.”, kaip jį 
draugai vadino, buvo didžiausias verslo 
ugdytojas kokį Valija kuomet turėjo.

Jis Įkūrė “Kambruos Anglies Sąjun
gą”, gyvą 12,000 gerai apmokamu anglia
kasių miestą. Jis įkūrė! daugiau kaip tris
dešimts bendrovių ir jos visos gerai lai
kosi.

Kuomet jis mirė 1918 metais, jis buvo 
vertas $3,425,00,0; bet jis galėjo turėti dvi
gubai daugiau. Jam visuomet rūpėjo dau
giau verslo sukūrimas negu pelnų krovi
mas

D. A. buvo pirklys aferistų rūšies, ku
rie sukūrė Britanijos Imperiją. Jis buvo 
daugiau negu pirklys; jis buvo nepriklau
somas galvoto jas.

Jis buvo toks nepriklausomas kad jo 
dar ikšiol neįvertino kaip reikiant.

Jis gimė mažame Valijos kaimelyje. 
Jo tėvas buvo valgomų daiktų parduotu
vės savininkas, kuris pradėjp verstis an
glimi ir to gailėjosi.

Yra sakoma kad jo tėvas stovėjęs ties 
kasykla, nusiminęs delei nuostolių kokius 
panešė iš anglies prekybos, ir ten jam kai
mynas pranešė kad vaikas kimė.

“Nežinau kas bus iš to. Jį laukia tik 
skurdas”, pasakė tėvas.

Jaunasis Thomas išpradžių buvo silp
nas vaikutis, bet mankštydamasis jis pa
darė iš savas atletą. Jis gerai vaikščiojo, 
plaukė ir dviračiu važiavo. Jis taipgi bu
vo vikrus kumštininkas ir tapo Cambrid- 
geaus vidutinio svorio čampionu.

Jis visuomet buvo drąsus. Būdamas 
bernioku jis laimėjo .Karališkos Žmonišku
mo Draugijos medalį už žmogaus gyvas
ties išgelbėjimą. Jis šoko į ledinį ežero 
vandenį ir ištraukė jį.

Sulaukus dvidešimites metų, pasimirė 
jo tėvas. Tada jis pradėjo prekybą. Dvi
dešimts šešių metų jis vedė anglies kasyk
los savininko dukterį, Sibilę Haig. Jie tu
rėjo vieną mergaitę, dabartinę kunigaikš
tytę Rhonda, kuri dabar valdo didžiuosius 
tėvo turtus.

D. A. Thomas taipgi inėjo į politiką. 
Jis buvo laisvas verteivis.

Politikoje jam nesisekė, ar geriau sa
kant jis nebuvo tos rūšies žmogus kad ga
lėtų turėti pasisekimą su slidžiomis 'parlia
ment štukomis.

Išgudnėję politikos štukoriai bijojo ir 
nekentė jo. Jis buvo perdaug gabus, per
daug išmintingas, perdaug be baimės, kad 
būti valdžios nariu.

Valdžios sudarytojai visai aplenkė jį, 
taip kaip jie aplenkė Leverhulme. Reikia 
stebėtis kad D. A. Thomas išsėdėjo Par- 
liamente dvidešimts penkis metus ir nie
kuomet iiegavo svarbesnės vietos.

1910 metais1’ jis numetė politiką. Jis 
pamatė kad jis netinka politikoje lošti. Jis 
nebuvo geras kalbėtojas. Jo balsas buvo 
silpnas ir jis niekuomet nelavino jo.

Thpmas visuomet mėgo geriau verslą 
negu politiką. Verslas buvo jo gyvastis. 
Jis mėgo jo sąjūdžius ir naudingumą. Jis 
vienval skaitė- knygas apie verslą.

Jis buvo ne tik paprastas žiūrėtojas.

moti. “Žmogus nėra vertas savo druskos 
jei jis neturi priešų”, sakė Thomas.

Jis nekentė pašliaužą, klastingų ir ne
ištikimų žmonių. Jis nebuvo idealistas. 
Jis žinojo kas yra žmogaus prigimtis. Ta
čiau jis visuomet laikėsi teisingumo ir lū
šio taisyklių.

Jam pralobus, jo nesugadino pinigai. 
Jis niekuomet buvo draugiškas. Jis my
lėjo darbininkus ir kasykloje jis visuomet 
jautėsi geriau kaip Lordų Rūmuose.

Jis mėgo ūkę, tačiau niekad neišvystė 
jos apsimokama. Jis turėjo daugybę gal
vijų ir didelį dvarą.

Karo metu jis numetė savo privati
nius reikalus į šalį ir savo energiją pa
šventė valdžiai.

Jis ir duktė abudu keliavo laivu “Lu
sitania”, kurį karo laiku Vokiečiai nuskan
dino, tačiau abudu tapo išgriebti ir išgel
bėti. Nespėjo jis sugryžti į Angliją po tos 
nelaimės, kaip vėl pareikalavo kad jis ke
liautų atgal per Atlantiką, ir jis sutiko. 
Jis buvo žmogus be jokios baimės.

Kaipo maisto kontroliuotojas jis buvo 
geresnis už kiekvieną kitą maisto kontro
liuotoją kur nebūk. Visi jautėsi kad jis 
buvo teisingas ir kad tas ką jis padarė tu
rėjo būti daroma.

Gaižaus, 1918 m. sunkenybės nuslopi
no jį ii- jis pasimirė dvidešimčia metų pir
miau savo laiko. Jis atidavė savo gyvas
tį už savo šalį.

Jis buvo tikras Britiškas verteivis au
kščiausios rūšies.

Jis mylėjo Valiją, angliakasius ir vis
ką. Savo garbės vardą jis paėmė nuo 
Rhonda klonio, kur jo angliakasiai gyve
no. Ir jis Kardifą apteikė visokiausiomis 
dovanomis.

LIAUDIES DAINA
Leisk, panele, sav’ klėtelėn paskutinį kartą, 
Trejus metus nelankysiu anei vieno karto. 
Prisiekdytas, atiduotas, reiks vaiskelin 

joti,
Tėtušėliui, motinėlei-reiks atsiklonioti.
Kai atėjo ta dienelė kad reik išvažiuoti, 
Ir suėję kaimynėliai negal žodžio tarti. 
Verk kaimynai ir kaiminkos ir sodžiaus 

berniukai,
Labiau verkia sesutėlės, tikrieji broliukai.
Privažiavo juodbėrėlį prie žalių gonkelių, 
Reik man sėsti tan važelin, vykti į

vaiskelį.
Kai važiavo per ulyčią, ulyčia trinkėjo, 
Ir po juodbėrio kojelių ugnelė blizgėjo. 
Kai važiavo per laukelį paukšteliai 

giedojo,
Jojo mielos mergužėlės balseliu raudojo.
Kai važiavo per girelę, girelė žaliavo, 
Visos pilkos gegutėlės jaunajam kukavo.

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!
LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 

MYLĖTOJAMS!

BIRUTE, Vytauto motina
KEISTUTIS, 

Vytauto tėvas

VYTAUTAS DIDYSIS
p.ER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-rašė-šaukė “Išleiski! populiarišką LIETU

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

Istorija paruošta pasiremiant keleto tautų daviniais liečiančiais Lietuvą, parašyta 
arba geriau sakant atpasakota paprasta kasdienine musų kalba, kurią suprasti nereikia 
laužyt galvos ir nuvargus beskaitant mesti nebaigus. Tai yra darbo žmogaus Lietuvos 
Istorija, supažindinanti skaitytoją su svarbiausiais musų praeities 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 blfts padalintas į Dvi Knygas: Pirma knyga apims Istoriškus faktus iki 
šių dienų; Antra Knyga — viršminėtus padavimus apie Vytautą ir jo tėvus.

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

Jis buvo energija, veiklumas. Jis mėgo 
savo didelį rašomąjį stalą savo didelėje 
raštinėje Kardife.

Thomas turėjo plieninę valią, tačiau 
jis nieko nebaidė ir nešukavo. Jis buvo 
ramus, kietas, gudrus žmogus, kuris vis
ką permatė.

Žinoma, jis turėjo streikus. Nei vie
nas samdantis Pietų Valijos angliakasius 
negali išsilenkti be streikų. Bet net strei
kų vadai gerbė ir mylėjo jį, kovai pasibai
gus.

Savo visą gyvenimą jis buvo priešįn- 
valstybės kontrolei. Jis buvo priešin
tam kad valdžia nustatytų algas, ge
ar blogas.
Jis turėjo gana priešų — žmonių ku

rie bandė jį supinti, apgauti, ar jam gru-

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

(Kurie vietiniai patįs atsiims mo
kės tik po 25c.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

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

gas 
gas 
ras

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankios 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 krautuvėm pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo-—_35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

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

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

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

$1 ir $1,50

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai o • *6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

EKSKURSANTU 
LAIŠKAI

Rašo Ona Pečkaitienė.

Priėmimas Klaipėdoj
Viktorijos viešbutyj, kur 

mes išlipę iš laivo buvome 
vaišinami, atsibuvo ir pra
kalbos, Lietuvos įvairus žy
mus valdininkai gražiai pa
sveikino. Paskui davė pa
tarimus apie važiavimą į 
ten kur katram reikėjo, ko
kie traukiniai kada eina, ir 
tt. Tą vakarą Klaipėdoje 
įvyko Kipro Petrausko kon
certas, tai dauguma pasili
ko išgirsti tą garsų Lietu
vos dainininką ir apleido 
Klaipėdą naktiniu trauki
niu.

Šaulių vadai pranešė kad 
prieš vakarą visi kurie dar 
liko Klaipėdoj eis ant kapi
nių uždėti vainiką ant ka-» 
pų žuvusių už laisvę. Tai 
buvo puikiausias reginis, 
ko niekad savo gyvenime 
nesu mačius. Nuėjus į ka
pines pasirodė lyg ten vi-' 
sai ne kapinės bet puikus 
gėlių daržas, taip gražiai 
sutvarkytas, ko visoj Lie
tuvoj nemačiau.

Mes esam labai patenkin
ti ir dėkingi Lietuvos Šau
liams už jų tokį draugingu
mą ir svetingą priėmimą 
parvažiavusių. Kad ne jie,

Tel- CHerry 2370 i
P. J. KERŠIS |

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 4 
land Universitete, darbuojas su X 
Teisių Ofisu advokato 4
Anderson & Marriott 4 
308 Engineers Bldg. X 

kur bu visais teisiu reikalais X 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
Husai draugai kreipdamiesi tu- X

i
T
? - -T rėš teisingą patarnavimą.

čia Klaipėdoj rastųsi tokių 
kurie Amerikonus išnaudo
tų. Iš kapų gryžom į vieš
butį vakarieniaut.

Pavakarieniavę vykom • į 
salę paklausyt koncerto, o 

'(po koncerto išsirengėm iš 
i išvažiavom į Kauną, į musų 
laikiną sostinę.

Priėmimas Kaune
Ant rytojau atvažiavus į 

Kauną, vėl mus priėmė 
Šauliai, kaip ir Klaipėdoj. 
Tik mudu neilgai su Šau
liais galėjova draugaut, nes 
mus tuoj susirado mano 
vyro brolio sūnūs, Jonas 
Pečkaitis, kuris dirba Švie
timo ministerijoje. Jis pa
siėmė mus į savo globą.

Tai buvo Birželio 6 die
na, penktadienis prieš Sek
mines,. todėl sutarėm laukti 
šeštadienio ir visi kartu va
žiuot į Pečkaičių tėvynę 
Sekminių švęsti. Tą naktį 
nakvojom pas Gusarų pul
ko vyresnį leitenantą Jo- 
navičių. Ponios Jonavičie- 
nės sesuo, Albina Pąulienė, 
gyvena Clevelande. Ji įda
vė munis parvežti jai dova
nų. Mus labai gražiai pri
ėmė' ir vaišino, o sekančią 
dieną turėdamas liueso lai
ko įeit.- Janavičius aprodi- 
nėjo mums Kauną iki atėjo 
laikas išvažiuoti.

Lietuvos kaime
Birželio 7 d. paliekame 

Kauną ir važiavom į Peč- 
kaičio tėvynę švęsti Sek
minių.

Važiuojant nuo Kauno 
į Suvalkiją laukuose matė
si rugiai ir kviečiai išrodė 
labai. gražus, o vasarojaus 
dar nebuvo galima spręsti, 
nes ką., tik išdygęs.. Pake
lyje dairantis į ūkininku

trobas matėsi jų apsileidi
mas, net gaila žiūrėt. Ka
da atvažiavom , Paprusen 
čia viskas jau kitaip atro- 
do: trobos gražesnės ir ja-
vai geresni.

Kai atvažiavom Į Šalmų 
stotį, ten pasitiko vyro gi
minaitis, susirado sulužusį 
forduką, nemaniau kad tas 
musų bagažus paveš, bet 
susisodino dar mus keturis 
ir dar jie du, ir kad važia
vom net kelias dulkėjo. Ir 
parvežė mus net į pačią tė
vynę.

Pamačius Pečkaičių tė
viškę net nustebau: didžiau
sia troba, dvejos gonkos, o 
viduje aštuoni kambariai, 
panašiai kaip turim Ame
rikoje. Mudviem paskirtas 
gražiausias kambaris. Val
gyt ir gert tai nors sirg- 
tum negali atsisakyt.

Bet čia ilgai negalėjom 
but, nes reikia ir pas mano 
gimines važiuot pasimatyt, 
o čia dar rupi Paroda Kau- 
ne» . tu°j atsidarys.

Birželio 13 d. važiuojam 
pas mano brolį Į Vilkaviš.-

J® Vilkaviškio arti sto- 
tis j Kauną. ' Na ir trum
pai pasisvečiavę rengėmės 
į Kauną į .parodą, o kai su- 
grysim tai galėsim svečiuo
tis įvalias.
.. .................... įminiu......... m m.,.,,,,

Akrono Naujienos
■ ■ ■ 

Apie Kun. Cybelį. Nors 
sakoma kad apie mirusį 
kalbėk arba gerai, arba vi
sai nieko nesakyk, bet kad 
tą buvusį Akrono kleboną 
perdaug giriama tai nega
lima užtylėti kad jis to nė
ra vertas.

“Garse” Rugp. 7 d. tilpo 
didelis pagyrimas velionio 
Kun. Cybelio, kad jis bu
vęs tiks ir toks ir labai ge
ras. Tačiau mums Akro- 
niečiams žinoma koks jis 
buvo geras ir jį mini, dau
gelis su ašaromis už jo pa
darytas skriaudas. Jis at
liko daug toli ne kunigišku 
darbų, už ką tačiau griebė
si kitus perskioti jeigu jam 
buvo patėmyta, iki pagaliau 
pats už tai pakliuvo ir ta
po iš Clevelando vyskupijos 
išvytas. Jis daug blogo pri
darė vietinėje Lietuvių baž
nyčioje, naikindamas tulus 
bažnytinius dalykus ir ko- 
lektuodamas .pinigus pirki-

JOHN J. LAZICKAS, Jewelei 
ATWATER

mui naujų dalykų. Išrovė 
aplink bažnyčią susodintus1 
medelius,, tik pora netyčia 
išliko. Sugriovė altorių, dė
jo naują, išdraskė sakyklą, 
išmėtė stovylas, ir tt.

Jeigu bažnytinėj salėj bū
davo koks suėjimas, jis ne
blaivus atėjęs 'su žmonėmis 
mušdavosi, vaikus stumdy
davo, ir tt.

Nors katalikiškų laikraš
čių priedermė girti kunigą 
bile tik jis buvo kunigas, 
tačiau reiktų užtylėti apie 
tokius kurie ne tik kad ne
užsitarnauja, bet dar pasi
žemina savo stone.

I. Kuliunas išvažįavo į 
Boston, Mass.

Poni Kutienė vis dar te
beserga. Draugai ir pažys
tami gali atlankyti.

Keliautojas.
Nuo Redakcijos: Šiuomi 

diskusijas apie Kun. M. Cy
belį užbaigiame, prašome 
korespondentų daugiau ne
rašyti apie jį, lai jo vėlė il-l 
sisi ten kur nukeliavo:

tiko kitas pasikėsinimas su- 
sprogdyti grebiu kasimo 
mašiną, po ko atsibuvo su
sišaudymas su sargyba ku
ri ten buvo pastatyta.

Nesusipratimai eina dė
lei nenaudojimo darbe uni- 
jistų darbininkų.

PIKNIKAMS DARŽAS

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 

‘‘Visuomet geriausios prekes 
už mažiausia pinigų”

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

Turim šviežių sūrių krautuvėj.

T. NEURA
2047 Hamilton Ave.

Tel. Prospect 9709

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN, CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus
1 sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiant. j

3400 St. Clair Ave. Cleveland, O. j

KENT IR EARL RADIOS
Su kiekvienu perkamu^ pas mus 

Radio gausit dovanų puikų marinu- 
i.o ^setą su laikrodžiu ir dviem elek- 
ti iškaiš liktoriais taipgi iš marmuro ,

Parduodam laikrodžius, laikrodė- i 
ius, deimantus, taipgi taisom viso- : 

knis laikrodėlius.
6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. |

ENdicott 4638
ĮjUiiiįiiiiiiiiHuunmiHiiiiiinniiiiiiiiiini.... ..

Kvietimas į pikniką. Per
eitą sekmadienį SLA. 354 
kuopos piknikas neįvyko, 
nukeltas į Rugsėjo 7 d. Vi
si kviečiami atsiminti tą 
dieną ir atsilankyti jau se
niau paminėtoje vietoje.

Komitetas.

Darbininkų kova. Buena 
Vista namų plečiu rupširaol 
srityje Cuyahoga Falls iš-Jj

smwwfi
<^>

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto JubilejinėsEKSKURSIJOS

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

THE RICHMAN B R q 
Trys Clevelando 

725 EUCLID AVENUE

gi
Statai 

0^'0*

šita tai Va oer 51 metą me-
luojaioa nuo savo teisingo n»-
W ? . niekad nepto“'-

tai seto to®oi “i 
neva ses«»« pate-

™, pavdav'mams.
Mes Mnto save X
tas palys"nesavas 
v'-*Z«tav^ V'i 
rSk,sy-«":x.

• •.«»<=. ir ši rudeni r asire v ei &
’Stos vertybes h vaši ae-
gu kitados kada.
Visi Biznio Siutai, Topkotai arba 
Išeiginiai Siutai Visose Richrnan 
Parduotuvėse S. V. Visada Viena

Kiaina.

T H E R S

5716 BROADwfvSPECT ;
, Broadway Krautuvė Atdari ir

C°mpaNy

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

Gazo dūda 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 bildu.

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 valy1 
mui ir namų popieriavimui.

Senoviškas Apšildymas Yra 
Nuostabiai Aikvus

°^TARio
fr 9 v L^įįndai.

The BARBER GAS BURNER SALES Co.
370.4 Superior Avenue

Phone—PRospect 2327 Cleveland. Ohio
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$ IŠ LIETUVOS e
APIE LIETUVOS 

ĮVYKIUS

Rašo P. Kriukelis.
Jau “Dirvos” skaitytojai 

žino kad buvusis ministeris 
pirmininkas Prof. Volde
maras tapo išsiųstas į Pla
telius kaipo pavojingas vi
suomenės tvarkai žmogus. 
Šis nutikimas visame pa
saulyje sukėlė įvairių gan
dų ir kalbų, bet daug tų i 
kalbų yra tik įvairus prasi
manymai.

Kad Prof. Voldemaras li
ko kaliniu tai perdaug su
kauti nėra ko, nes tai pa
prastas šių dienų įvykis. 
Tokių įvykių beveik kiek
vienoje valstybėje yra. Ga
lima pasakyti kad šis įvy
kis nežemina Lietuvos val
džios, bet dar aukština. Tas 
parodo kad Lietuvoje vi
siems vienodi įstatymai, ar
tojui, kunigui ar minište- 
riui.

šis įvykis butų galėjęs la
bai liūdnas pasekmes duoti 
jei jis nebūtų buvęs laiku 
pastebėtas. Voldemaras ne
apkentė dabartinio Lietu
vos prezidento Smetonos, 
jis pats norėjo tos vietos. 
Todėl su laiku galėjo įvyk
ti kruvina nuotaika. Prie 
to buvo einama.

Dabar eikime prie to gar
saus Lietuviško Mussolinio. 
Voldemaras nėra buvęs pa
sižymėjęs kokiu nors tau
tiškų darbu. Prieš karą 
jam Lietuva nerūpėjo, ma
žai ir dabar jos likimas jam 
rupi. Jo visa svajonė bū
ti Lietuvos karalium. Jo 
žmona Francuzė, Lietuviš
kai kalbėt nemoka. Vol
demaras pirmiau rašė buk

Lietuvoje seimas nėra rei
kalingas, o kai tapo išmes
tas iš valdžios tai rašo buk 
Lietuvos valdžia ir jos įsta
tymai yra neteisėti. Jisai 
savo partijos žmones slėpė 
ir gelbėjo nuo įvairių pra
sikaltimo bylų, o prasčiokė
lius grūdo į kalėjimą. Da
bar jis teisinasi buk buvę 
tame kalti komendantai. Jo 
kambaryje rastos bylos ro
do kad jis stengėsi kunigus 
gelbėt jei jiems komendan
tas uždėdavo bausmę. Net 
ir pral. Olšauską norėjo pa- 
liuosuoti, bet teismas ne
klausė.

Pasikalbėjime su žurna
listais Prof. Voldemaras iš
sireiškęs jog tikisi atgauti 
savo sostą. Sargybiniai ku
rie sergsti Voldemarą turi 
daug keblumo, nes jis poli
cijos neklauso, vis nori pa
sirodyti esąs laisvas.

Voldemaro karjera nu
krito, o nuotikis parodo vi
siems kad nei vienos parti
jos aukštinti nėra verta, 
nes visur yra blogos valios 
žmonių.

manydamas, nuėjo. Teofi
lius su savo švogeriais Bro
nių surišo ir labai sumušė, 

i Teofilius pasididžiuodamas 
kaimynams sakė: “Kažin ar 
spės Bronius nuvežti gyvu- 
bę į Braziliją.”

Bronius išvažiuod amas 
negalėjo žmoniškai atsi
sveikinti su giminėmis ir 
draugais; sirgdamas iške
liavo. Dabar nesenai gau
ta laiškas kad Bronius, il
gos, sunkios ligos išvargin
tas, mirė. “M.R.”

Pats Sau Prisiteisė
Rokiškis. — Taikos Tei

sėjo miežiuose jo tarnaitė 
užmušė Žydo gaidį. Teisė
jas apžiūrėjęs savo miežius, 
už nuostolius patraukė Žy
dą teisman ir teisme pats 
Žydą priteisė užmokėti 70 
litų. Nabagas gaidelis pa
guldė savo galvą už vište
les, nes vištelės miežius iš
braidė, o gaidelis tik jas ra
mino. Rokiškietis.

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

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

. sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-
t Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- 
T sos ligos yra išgydomos.

į
 Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 

būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu

silpnintus kūno organus.
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
į 10406 Euclid Ave. Kampa* E. 105th St. Cleveland 

Ofiso valandos: Nuo* 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
1. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

^PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved
Gold Medal Haar- AND IMP#Ok
;ir gamta atsilygins. Vj) M® 
jų dydžių. Ieškoki- 
vardo dėžutėse. Ne- F

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių.

mail J l.l Illi ■!!¥ .i— M ig I dUi '1 /1 I O ml mil ........ .  Ii

APOLPII C. JAKUBS
(Adolfas C. .Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763 '
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

KAINOS NUPIGINTOS

“BROLIŠKA MEILĖ” "
Eržvilkas, Tauragės aps. 

— Šymet prieš Velykas Br. 
Vedeckis susikvietė savo 
draugus bei gimines atsi
sveikinti, išvažiuodamas į 
tolimą šalį, Braziliją. Tik 
jo brolis Teofilius išleistu
vėse nedalyvavo, o rengė 
su savo švogeriais jam ki
tokį atsisveikinimą. Mat, 
jiedu pykosi del vienos mo
teriškės meilės. Teofilius 
paprašė brolį būtinai užeiti 
pas jį išvažiuojant, turįs 
svarbų reikalą.

Bronius, nieko blogo ne

GRYŽTA
Lietuvon pradėjo gryžti 

iš Brazilijos daugelis tų ku
rie viską palikę bėgo į tą 
tolimą laukinę šalį laimės 
jieškoti. (Apie Brazilijos 
gyvenimą paskaitykit pla
tų aprašymu ant 3-čio pus
lapio.)

AUTOBUSŲ BIZNIS
Lietuvoje smarkiai didė

ja autobusais keliaujančių 
skaičius. Kasdien iš Kau
no į visą kraštą išvažiuoja 
150 autobusų. Autobusais 
kasdien išvyksta arba at
vyksta į. Kauną apie 3000 
keleivių.

1927 m. ištisą metą auto
busais buvo pravežta tiktai 
16,700 žmonių, o šymet tik 
per pusę metų autobusai 
jau pervežė apie 400,000 ke
leivių. “L.K.”

netiki $355

Daugiausia Parsiduodąs Pasaulyje Eight
Dabar $885 irvi™

Didelis Puikus, 113 Colių Super-Six

Kaip Gauti
Daugiau Uždarbio

TNEIGOS paeina iš dviejų šaltinių: (1) 
iš ypatiško uždarbio, arba (2) iš nau

dojamo kapitalo. ★ Kiekvienas vyras ir 
moteris, kuomet jų uždarbiai nusitęsia į 
met ųmetus, turi gauti didesnes ineigas 
iš savo investytų kapitaų. Ta ineiga tę
siasi kada ineiga iš darbo sustoja. ★Jū
sų pirmutinis investmentas turėtų būti i 
taupymų banką. Ten jūsų pinigai bus 
saugus, ir galėsit gauti kada tiktai prirei- 
kes nelaimėje ar progose, ir sykiu neš už
darbi. Kuomet busit gatavi padaryt ki
tus investmentus jūsų tapymo bankas pa
gelbės tame. ★ The Society for Savings 
užkviečia jus taupyti čia pinigus jeigu 
norit turėti daugiau uždarbio šitokiu bu

du.

5
Incorporated 1849

in the Cfity of CTlevelan6 
public Square

Dėkit Taupymus Į Taupymų Banką

Dabar $650ir viri
Pasauly Didžiausios Vertybes

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

Coach ....................$650
2-Pass. Coupe......................... 650
Coupe su Rumble Seat ...... 685
Standard Sedan ..................... 715
Touring Sedan .....................  775
Brougham ............................. 795
Sunsedan ............................... 695
Roadster ................. 6,95

Tai labiausia pasaulyje parsiduodantis 
Eight. "PIRMAS • visuose konpetieijos 
riuotikiuose kur tik dalyvavo—tauti
niuose ir tarptautiniuose. Amerikoj, 
Francuzijoj, Lenkijoj ir Australijoj, 
Hudson’s Gę/at Eight laimėjo visur, 
prieš daugiausia kur kada atstovauja
mų kitų. Šios naujos žemos kainos 
padaro jį daugiau negu kitados kada 
didžiausiu pasaulyje vertybėje tarp 
Astuonių.

žymiausios vertybės visoj Essex isto
rijoj. Didelis, stiprus, didelės iriieros 
Super-Six-—išrodo ir veikia kaip bran
gus puikus karas. Ratų plotas 113 co
lių. Greitumas iki 70 mylių j valandų. 
Kalnų lipime viršija kitus geriausius 
karus. Gazolino naudoja sulyginamai 
mažai ir niekas taime neprilygsta. Jau 
ir taip pigus, dar nupigintas daugiau, 
tokiu budu atsistoja tarp geriausių 
dolaris už dolarj 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 2910

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. ENdicott 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 CO. 
1366 W. 117th St. BOulevard 1970

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

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.
Bedford. Ohio Bedford 318
WALTER G. SCHMUNK MOTOR SALES CO.

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

5342 Broadway Michigan 0038
MOTOR CO. 

Berea 30
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GLADIOLU GĖLIŲ
PARODA SPORTAS APIE KŪDIKIU

GRYŽO Iš LIETUVOS i 
MARTINKAI

Rugp. 17 d. laivu “United 
States” srryžo iš1 Lietuvos Jur- Į 
gis ir Pranė Martinkai, kurie 
važiavo su “Dirvos” ekskursi-1 
ja. Pasakojo kaip puikiai juos 
pasitiko Klaipėdoj, 'kaip gra
žiai ir mandagiai pasitarnavo, 
visi tik ašarojo iš džiaugsmo.

Lietuvoje būdami lankėsi ga
na plačiai: Tauragėj, Šiauliuo
se', (Biržuose, Jonišky j, Sarti
ninkuose, Jurbarke, Kaune ir k. 
Visur sutiko žmonių ir valdi
ninkų didelį mandagumų, švel
numą. Pasakos apie kokius ten 
nebūtus šiurkštumus yra tuš- 
eicG, sako jie, ir nei vienas iš 
parvykusių to nepatyrė.

Parvežė iš Lietuvos dikčiai 
namų dirbinių, kurie šią savai
tę išdėti parodai “Dirvos” lan
ge.

Gryžo per Danijos sostine 
Kopenhageną, ir pasakoja kad 
tas miestas labai gražus, turė
jo pora dienų jame paviešėti.

Martinkai žada gryžti apsi
gyventi Lietuvoje.

Taipgi Rugp. 23 d. sugryžo 
Juozas Pelikanas. Ižvažiavo lai
vu ‘’George Washington”, gry
žo “America’’. Kelionę turėjo 
puikią ir Lietuvoje 'buvo gra
žiai priimtas, vaišinamas ir iš
lydėtas.

UŽUOJAUTA |
Reiškiame nuoširdų užuojau-: 

tos žodį Lietuvių darbuotojai I 
Paulinai štąupienei netekusiai ■ 
savo mylimo vyro, a. a. Vytau-į 
to: :

Draugai— |
Matas, Ona Šimoniai, j
Povilas, Emilija Petrėnai,
Antanas, Bronė Bukniai, 
Stasys, Valerija Stapulioniai ■

Detroit, Mich, j

Pasiilgot Vanagaičio ir 
šausko? Na tai dar liko 
dienos iki jų atsilankymo, 
koncertuos ar kažin ką kitą da-1 
rys čia Spalių 12 d.

01-
42 
Jie

Vladas židžiunas eidamas j su 
žmona per Superior avė. “Lie
tuviškam skvere” pereitą šeš
tadienį tapo autolmoibilio sun
kiai sužeistas, išlaužta koja, ir 
paimtas ligonbutinl žmona su
žeista lengvai.

Darželio atstovų susirinkimas 
įvyks Lietuvių salėj penktadie
ni, Rugs'. 12 d. Draugijų at
stovai dalyvauki!. Vald.

MM 14-tos kuopos susirin
kimas bus Rugsėjo 3 d., 7:30 
vai. v?Rare Lietuvių salėj. Na- 
rkii dalyvaukite ir kurie jau- 
■čk-.tts skolingi užsimckėkit sa
vo duoklės. V. P. Banionis, sk.

Jau laikas Įsigyti bilietus į 
Vytauto Didžiojo 500 m. mir- 
Ues^Saktuvių vakarienę, ku
ri atsibus Spalių 26 d. Pelnas 
eis Darželiui.

Rugp. 21 d. staiga mirčia mi
rė žinomas vietos biznierius, 

I brangmenų krautuvės savinin- 
j kas, Vytautas Štaupas. Laido
tuvės atsibuvo Rugp. 25 d. Pa
laidotas su didelėmis iškilmė
mis- iš Šv. Jurgio 'bažnyčios. 
Bažnyčioje mišias laikė trys ku
nigai: Kun. Kuliavas, Youngs- 
towno klebonas, laikė mišias 
prie didžiojo altoriaus, Kun. A. 
Karužiškis ir Kun. E. šteigma- 
nas prie šoninių altorių. Baž
nyčioje pamokslą sakė Kun. 
Kuliavas, o kapinėse Kun. E. 
šteigmanas. žmonių kaip baž
nyčioje taip ir kapinėse dalyva
vo labai daug.

Laidojimu rūpinosi Lietuvis 
graborius Adolfas C. Jakubau
skas.

Velionis Vytautas gimė iš 
Dcminiko ir Onos štaupų, Lie
pos 15 d. 1893 m., Šukonių k., 
Vabalninko par.,r Pasvalio ap. 
Pradinę mokyklą lankė Vabal
ninke. Prieš 17 metų savo 
amžiaus atvyko Amerikon. Iš 
pat pradžių uždarbiavo dirb
tuvėse ir atliekamose valando
se nuo dirbtuvės .darbo moki
nosi laikrodininkystės amato 
prie savo švogerio, Juozo žeb- 
rio. žebriui mirus 1914 m., ve
lionis atpirko nuo našlės graž- 
daikčių krautuvę ir ją .vedė iki 
savo gyvenimo pabaigai.

Velionis buvo labai linksnio 
budo žmogus, draugiškas ir 
teisingas. Užtat turėjo daug 
draugų ir rėmėjų, iš tos prie
žasties 'buvo gerokai pasiturin
tis.

Dar prie kiaušiniu skandalo. 
Pereitp;me' ‘ Dirvos’ num. A. j 
Padegimas rašo kaslink “kiau-| 
šinių mėtymo skandalo”, buk 
nekalta moteris tapo į tai I 
įtraukta ir neteisingai nuteis-, 
ta. Tai bereikalingas teisini- 
masi ir kitų teisinimas. Ture-; 
tų būti gėda kad atsiranda mu-!

SVEIKATA
DR. RICHARD A. BOLT

karšta, pastatykit kūdikį vežimėly
je saulėje; bet neduokit saulei -švies
ti tiesiog į akis. Saulės šviesa ypa
tingai reikalinga rudeni, žiemę ir 
pavasarį.

Svoris:
paaugti mažiausia 4 uncijas 
vaite. Užtenka sykį ar du 
vaitę pasverti. Geriausia

_ kūdikį prieš maudysiant.

Clevelando policijos naujas 
galva, Matowitz, kaip tik už
ėmė tą vietą tuoj pradėjo va
lyti iš Clevelando visokius niek
šus. Gaudo desėtkais, dauge
liui vyrų ir moterų įsako ap-lei-
sti miestą.

Velionis paliko moterį Pauli
ną, vieną brolį Kazį, gyvenantį 
Detroite, ir keturis brolius. Lie
tuvoje. Jo tėvas pasimirė pra
ėjusi metą rudenop.

Velionis apsivedė berods. 1913 
m.; .pernai vasarą p. štaupienė

Pereitą metą Legal Aid So
ciety davė pagalbos 23 Lietu
vių gyventojams ir šeimynoms, 
kaip pasirodė iš tos draugijos 
raporto i Community Fund val
dybą. Išviso ta draugija per
nai turėjo 6855 bylas.

Legal Aid Society (legalės 
pagalbos draugija) suorgani
zuota suteikimui dykai arba 
beveik dykai advokatų patari
mų, kur reikalinga, žmonėms 
kurie neturi iš ko užsimokėti. 
Tą draugiją palaiko Communi
ty Fondas. Beveik puse visų 
atsitikimų buvo tai reikalai at
eivių. Patarnauta del 40 tau
tų ir rasių.

Dauguma žmonių pasiunčia
ma i tą draugiją iš miesto, ap
skrities ar federaliu teismų ir 
iš Comirn,unity1 Fondo įstaigų.

Kurie aukauja Lapkričio1 mė
nesį dėl Community Fondo pa
gelbsti palaikyti tą draugiją, o 
ji daug gero padaro neturtin
giems.

lankėsi Lietuvoje.
Mes visi draugai ir pažysta

mi reiškiame giliausios užuo
jautos p. štąupienei ir gimi
nėmis šiame liūdname momente.

O tau, geras musų drauge 
Vytautai, lai buna lengva ilsė
tis Amerikos žemelėje?

A. Padegimas.

Balsuos už upės ištiesinimą. 
Po eilės metų ginčų, šį Lapkri
čio mėnesį Clevelando piliečiai 
turės teisę apibalsuoti ar nori 
ištiesinimo Cuyahoga upės, ku
ri per vidurį miesto teka susi
sukus į S pavidalą ir delei to 
yrą visokių keblumų.

Taipgi bus balsuojama apie 
užtraukimą $31,500,000 pasko
los bondsų pavidale.

Charles Bills šiose dienose iš
važiuoja į Baltimore į kareivių 
konvenciją.

Ekstra Linksmas SLA.
14 Kp. Piknikas

šį sekmadienį, Rugp. 31 d., 
V. and B. Darže, ant Green rd., 
įvyksta smagus SLA. 14-tos 
piknikas, šiame piknike bus 
duodama dovanos sekančiai:

1. Tai porai kuri geriausia 
pašoks vengerką;

2. Seniausiam į pikniką atsi
lankiusiam SLA. nariui;

3. Virvės traukimas tarp tau
tiečių ir kclmunistų;

4. Dovana jauniausiam atsi
lankiusiam SLA. nariui;

5. Dovana tam .kuris bus pil
kiausias piknike iš visos pub
likos.

Bus puiki muzika šokiams.
Euclid avenue važiuokit iki 

Green road, paskui pasukit į 
kalną ir važiuokit iki privažiuo
sit “V. and B. Farm“ užrašą.

Liejimas ypatai 25c.
Kviečia Komitetas.

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvėje gauna- 

*ma sekanti nauji rekordai:
Einik Polka ir

Lietuvos Kareivių Polka.
šiaušiaus Polka ir

Jievutes Polka.
Svajonė ir Meilė ir

Sudiev, Sesutes, duetas.
Šenadorio Polka ir

Bernelio Polka.
Taipgi yra daug kitų gražių 

muzikos ir dainų rekordų.
ANT RENDOS

5 gražus kambariai, viršuje, su 
visais forničiais ir yra visi paranka
mai. Tinka def~2 ar 3 žmonių. Pi
gi renda. yra sraradžius.

1248 E. 79 St. (arti Superior)

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Normalis kūdikis turėtų' 
per sa- 
pęr sa- 
pasverti

(Paduodant kelis iš serijos straips
nių apie kūdikių sveikatos taisykles, 
kuriuos paruošė Dr. Richard A. Bolt, į 

direktorius Kūdikių Sveikatos Aso- ■ 
siacijos prie Cleveland Community 
Fund. L_ “ 
klausimus 
laikymą, 
gas kūdikių ligas reikia tuoj 
klausti savo daktaro.)

VINCĄ GAVO LEI- 
DAR PUSEI METŲ
Vincą, Lietuvos čam- 
at važiavęs Amerikon 

kaipo svečias, butų turėjęs iš
važiuot po metų laiko, bet Jack 
Sharkey ir jo manadžeris John 
Buckley gavo leidimą dar, pu
sei- metų. Dabar jam leidimas 
baigėsi Rugp. 15 dieną ir Vin
cą butų turėjęs išvažiuot.

Jack , Gansonas su pagalba 
savo draugų gavo Vincai dar 
pusei metų prailginimą ir jis 
galės čia būti iki Sausio 15 d. 
1931 m.etų.

Vinča tokiu budu galės išpil
dyt savo programą Amerikoje, 
kuiį turi gana didelį. Jam bus 
suruošta kumštynės Chicago j, 
Cleveiande, Pittsiburge ir Bos
tone, sako Gansonas.

Vinča. dabar gerai treiniruo- 
jasi ir yra gerame stovyje.

Jis daugiausia treiniruojasi 
Bostone su pagalba Šarkio.

Šiose dienose Vinča išvažia
vo į Chicagą, kur Rugp. 31 d. 
turės kumštynes su Aleliunu iš 
Pittsburgo.

Alėliunas yra gabus kumšti- 
.....kas ir daugiau patyręs ne
gu Vinča, taigi Juozukas turės 
.daug darbo su juo.

Tą pat dieną Gansonas turės 
imtynes Justice- Park, Ill., su 
Rui’-u Borisovu.

JUOZAS
DIMĄ
Juozas 

I pienas, Dr. Bolt noriai atsakys į pa- | Pasitarkit su savo gydytoju apie ap; 
saugojimą kūdikio nuo difterijos 

ir rauplių.
apie abelną kūdikių už- 

Apie kokias nors ypatin- 
atsi-

mau-
Už-

PER PIRMUS DVYLIKA 
MĖNESIŲ

Maudymas: Kūdikis reikia 
dyti kasdien apie 9 vai. ryte,
laikyk kambarį šiltai/ apsaugok nuo 
oro traukimo, ir nušluostyk kūdikį 
greitai ir gerai.

Švarumas: .Nieko 
kūdikių užžiurojime 
Bonkos, žindukai, ir 
sada būti švarus ir 
perui

zwieback, arba 1 
išvirtos javų ko- 
cream of wheat.

Jautienos skysti* 
butų gana tiršta

_ Į 211
uu ulivl Btu<i n.au mouauuu mu-j Miesto auditorijoj šį penkta- njnk, 
su tarpe tokių žmonelių kurie dieni atsidaro Gladiolų Paroda,1 
išdrysta prie bažnyčios durų, tęsi^ per tris dienas, Rug-j 
taip nekulturiškai elgtis, kas 
žemina mius visus svetimtaučių | 
akyse.

■Buvusiame teisme Rugp. 8 ( 
d. gerb. muz. J. čižauskas lai- j

Ls' p j učio 28, 29 ir 30.
Ll | Tai bus nepaprastai graži pa- 
“ I rodą tų gėlių kurios dabar yra 
8 pačiam ei žydėjime.

___ ___ ___ ___ I Ši paroda yra pirmutinė po 
mėjp teisingai, nes turėjo du metų, ir publika m at y s šim-| 
teisingu liudininku, o kaltiniu-tūkstančių įvairiausių spal-(
kė net ir su penkiais neteisin- V,J žiedų, 
gaiš liudininkais liko išrastai. F ' 
kalta ir nubausta.

Penktadienį bus išstatytas iš j 
_ LILiI, JJL Uu-ua.usua. ! kaladžių milžiniškas palo-. ]

A. Padegimas rašo kad turi |cius, tose kaladėse kiekvienoje I - 
kitą kaltininkę. Kodėl ne, ; 
gu radosi moteris kuris a 
toki darbą tai gali rastis ir to
kia kuri prisipažintų kitos kal
tę. Bet aš tikrai mačiau -kas 
metė ir. -kuri buvo teismo nu
bausta. ir yra ta tikroji kalti
ninkė, ir nereikia kitaip išve
džioti.

Jau užtektinai • neteisingai 
prikalbčjot ir prįrašinėjot, ir 
matote patys kad iš to nieko 
neišeina, tat susipraskite ir ei
kite tiesos keliu.

P.
1454

Nuo Redakcijos:
ginčų užteks, neapsimoka vie
niems kitus kaltinti ir žemin
ti. Daugiau netalpinsime. ’

jei-i l?us Įšaldyta 'gladioles šaka 
atliktų!^' bus nepaprastas dalykas 

sr to- vertas pamatyti.

Jankauskas, 
E. 65th St. 
Manome tų

IŠ COLLINWOOD
Rengia bendrą pikniką. Co’.- 

linwoodo SLA. 362-ra kuopa 
sutarė su vietine Lietuvi^ pa
rapija rengti išviąn pikniką.

Paraitarimas įvyko Rugį?. 25 
d., dalyvaujant iš abiejų pusiu 
atstovaiTS.

Šiucmi pranešama Collinwoo- 
dieeiams ruoštis. Tol’au bus 
pranešta daugiau. Numatyta 
vieta V. ir B. Farmoį.

Taipgi nutaria' padaryti trys 
išlaimėjimai parenkant tam tin
kamas" dovanas. Su viena do
vana prisideda Broliai Braziai.

SLA. 362 kp. Koresp.

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
Vic Anderson, Savin.

Šil
tos

NEUROS DARŽO
10 Metu Sukaktuves 

Paminėjimui 10 metų 
kaktuvių nuo įrengimo 
gražios Lietuviams pasilin
ksminimo vietos, Neura tu
rės iškilmingą pikniką ir 
pietus savo svečiams Lietu
viams, vietiniams ir iš vi
sur kitur, Nedėlioj, RUGP.- 
AUGUST 31 d. Bus šokiai 
ištisą dieną. Viskas tik už 
$1 įžangos. Valgiai bus iš 
vištienos, jaunų paršiukų ir 
kitokių gardumynų.

Gaukit tikietus pas Neu- 
rą, 2047 Hamilton avė.

MOTORAMS ALIEJUS 
Garantuotas motorinis aliejus-— 
5 gal. kenas $2.50. 1 kvorta 15c., 
kvortos 25c. (27)

Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare.
HEUER and IREY 

4416 Payne avenue. . HEnd. 3576

2

ir

atvirame ore

Tas kūdikiui 
nuo senesnių

sykį

dau-
žmo-

1 arba *2 unc’jos 
arba nukošto to-

iki 10 uncijų pie-

LIETUVIA ILAIMĖJO
Lietusiai beisbolininkai ...

Į ku.b’s Undertakers pereitą sek
madienį Woodhill parke nuga
lėjo Graikų Ahepa tymą. Iš
syk sekdami paskui Graikus, 
toliau Lietuviai prasivijo juos 
ir pralenkė nugalėdami 11 prieš 
4. Lietuvių pergalė paėjo ačiū 
gera-m. svaidymui ir gaudymui 
T. Lasko ir Juozo Moxso, kurie 
abu padarė .po home run.

Lietuviai jaunuoliai padarė 
sau puikų rekordą kuriuomi ga
li pasididžiuoti, išlaimėdami 
gč|T.ių iš 17 išėjimų.

Ja-

Plain Dealer Geliu 
Vežimų Iškilme

Gatvėse
Rugp. 30 jd. įvyks milžiniška. 

Gelių Iškilme , gątvėše, kurią 
suruošė dįęnį;aštjs Plain D/alcr 
siikv-iesdąmą^.jbiznio ir šiaip įs
taigas ir. kelias tąųtr.ū ] 
prisidėti. Tai, bus šeštadienį po I vii 
pietų. Bus eilė iš 50 fliotų nu- Į sunkios kovos 
rėdytų gėlėmis, 30 muzikantų milžiną, Sam Skorski. 
grupių ir bųbnų ir trimitų kor- 1S-.ykį Gansonas paėmė Rusą į 
pusas, 2,000 pėkščių rraršucto- 30 min., antrą į 15 min. 
jų, organizacijų, milita'rių kuo-| Gansonui gerai sekasi imty- 
pų ir šiaip grupių. Bus 35 vi- nėse po Naująją Angliją, 
šokių juokingų ir senų tipų ve-1 
žinių:

■Paroda prasidės nuo Muze- 
jaus prie 'E. 10.7th st. ir Euclid 
avė. Prasidės 'nuo 1 vai. po 
pietų, kada atskris -Goo.-jycar 
balionas “Pilgrim” 
karišku lėktuvų. i

ši gėlių paroda ruošiama są
ryšyje su Cleve-lrir.'de įvykstan-1 
čia tarptautine James Goi-dc-n 
Bennett Balionų lenktyinc, ku
ri prasidės Rugp. 31 ir baigsis ba’t’įg7 
Ru'g'S. .1 d. barius

įs-| I 
prie to čia

17

GANSONAS LAIMĖJO 
/nil, Ma/zs. — Riiffp. 22 cl. 
įvykusiose imtynėse Lietu- 
stipruolis Jack Ganson po 

nugalėjo Ru?a 
Pirma

KOMARAS KANADOJ 
Juozas Koma ras 

se pakviestas su i 
v.,v. Kanadą. Su kuo

\ lydimas 1001 V1 ^a*. 28
.1 am imtynė 1 orontoj.

šiosfe dieno- 
imtynėmis į 
imasi nepa- 
d. surengta

PARSIDUODA NAMAI

aradžius, arti Bulvaro r E
E. 173 St, 2 šeim. po 5 
kožnai, 2 garadžiai.
E. 173 St., 2 šeim. po 4 
kožnai, 1 garadžius.

Į Kreipkitės prie SAVININKO 
991 E. 79th St. HEnderson 9890 

kos-l---------------------------------------
kad

kam-

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems musų 1 

tumeriaiT.s ii- draugams 
nežiūrint mirties mano v; 
a. a. Vytauto štaupo, šioje- 
taigoje biznis eis po senovei ir 
visi palikti dalbai bus atlikta, 
kas yra paimta.
Taisau visokio-., išdirbimo laikrodėlius. 

■ImMIMnagaaIa-a Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo' pralc- 
tikoje per daugeli 
metu. Už savo 
darbą pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

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

FLorida 6791-R ' ’

K. E.Y0CHUS

PAULINA ŠTAUPIENĖ

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubūs ir išrodys kaip nauji. 

į Pasinaudokit musų žema kaina:
Vyrams

Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnes išvalyt ir išprosyt — 
Siutas išprosyt ____________
Kelnės išprosyt _______._____

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

$1.00
. 50c

45c

Flora Flower Shoppe '' Taipgi kurie ruošiatės įsigyt
1203 East 79th St.

Cut Flowers and Potted Plants 
Wedding and Funeral 

Specialty 
Wreaths $5 and

Special Sprays $3.00
Ambroziak

Designs a

S.

up
ąnd up

Endicott 2191

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgėčio nuo 
$300 iki $1’500 j 24 valan
das laiko,' įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

nėra svarbesnio 
kaip švarumas, 
žaislai turi vi
liuosi puo ligų.

Po gero numazgojimo, reikia 
pavirinti apie penkias minutas, vi
siškam saugumui.

Mankštymasi. Gerai yra kūdikiui 
naudoti savo muskulus. Užlaikyk 
apvalkalus ir uždangalus liuesai kad 
kūdikis galėtų laisvai judėti.

Tyras Oras: Kambario langai tu
rėtų būti atviri tiek kad oras galėtų 
keistis. Prie to gerai yra duoti kū
dikiui pamiegoti 
j dieną.

Užsikrėtimai: 
giausia pasitaiko
nių, mokyklos vaikų, tėvų ar drau
gų. Taigi neduokit kūdikio ypatoms 
kurios turi šalti. Niekados nepa- 
velykit niekam bučiuoti kūdikį į 
pas.

Ligos: Kaip gi’eit patėmijat 
dikį apsergant arba nesi jaučiau t 
siškai 
toją. 
šaukiat daktarą bereikalingai, bet 
ankstyvas apsižiurėjimas sutaupys 
pinigų ir rūpesčio. Daug kūdikių 
miršta nuo difterijos tarp 1 ir 5 
metų amžiaus. Paprašykit savo gy
dytojo apsaugoti jūsų kūdikį nuo 
šitos ligos. Jis taipgi gali apsaugo
ti kūdiki nuo sirgimo rauplėmis.

mie-
mie-

lu-

ku- 
vi- 

gerai, pakvieskit savo gydy- 
Daug. sykių pasitaiko kad pa- 

daktarą bereikalingai, 
apsižiurėjimas 

rūpesčio.

Miegas: Kūdikiams niekad 
go neperdaug. Pratinkit prie 
gojimo ir ilsėjimosi.

Saules šviesa: Jeigu nėra per-

Šokiai Neuros Darže
LABOR DAY (Rugs. 1 d.)
Kviečiame visus ir visas į šį 

linksmą balių atvirame ore — 
•bus geri muzikantai ir šokiai; 
tęsis ištisą dieną.
vosit įvalias už visą šią vasarą

Atminkit dieną — Pirmadie
nį, Rugsėjo 1 (Labor Day) —

NEUROS DARŽE 
Brunswick, Ohio

0© ROSEDALE ©t
Dry Gleaning CoJ

HEnd. 7906 į
C. F. PETRAITIS, Prop, f

| 6702 Superior Ave., j

MAISTAS SVEIKAM KŪDIKIUI 
12 IKI 15 MĖNESIŲ

6 vai. ryto: 8 iki 12 uncijų pieno.
9 vai. ryto: 1 iki 2 uncijų oran- 

džio (apelsino) skystimo, arba nu
košto iš keno tomato skystimo.

10 vai. ryto: 8 iki 10 uncijų pie
no; 1 iki ,2 šmotų 
ar 2 šaukštu gerai 
sės (avižų,. farina, 
ryžių).

2 vai. po pietų: 
mo su farina kad
kaip obuolinė košelė, 8 uncijas; 1 
iki 2 šaukštų obuolinės košelės arba 
džiovytų virtų slyvų; 1 iki 2 šaukš
tų gerai išvirtų trintų daržovių 
(špinako, morkų, bulvių, kalafijoru, 
arba burokų) tinkamai pasūdytų. 
Vieną šmotą sausos duonos. Virto 
vandens gerti.

5 vai. po pietų: 
orandžio skystimo, 
mačių skystimo.

6 vai. vakare: 8
no ir 1 ar 2 šmotų zwieback arba 1 
iki 2 šaukštų grudų, kaip tapioca, 
arba želatino (kaip jello).

PATARIMAI:
1. Patartina duoti 1 šaukštuką 

codliver aliejaus pirm 10 vai. ryto 
maisto nuo Lapkričio 1 iki Gegužes 
1 dienai.

2. Nedėkit baking soda Į orandžio 
skystimą. Jeigu orandžio skysti
mas reikštus dadėkit vandens.

3. Darant obuolių košę del kūdi
kio numazgok obuolius, nulupk, bet 
neišpjauk vidurių ir sėklų, virink iki 
bus gana minkšti trynimui, dadėk 
biskį cukraus, bet nieko daugiau.

Šiame amžyje kūdikis labiausia gali 
susirgti

tojui

Duokit

difterija. Duokit 
apsaugoti kūdikį 

baisios ligos, 
daktarui įčiepyt 

rauplių.

savo gydy- 
nuo tos

kūdikį nuo

PA J IEŠKOJIMAS
Pajieškau savo vyrą Joną Kūčių. 

Prieš karą gyveno Palmerton, Pa., 
pas dėdę A. Alabavičių. Po karo 
gyveno Philadelphia, Pa., pas Mont
vilą. Prašau paties arba žinančių 
apie jį atsiliepti. Jieško vaikai ir 
žmona.

MORTA KUČIENĖ 
Panemunėlio v. ir p. Mesteliškių k. 

Lithuania.

PAJIEšKOJIMAS
Pajieškau šių asmenų: Adomo ir 

Aleko Pabrinkių, ir Kazio Kerbelio. 
Prisibalia-' Kadaise gyveno St. Louis, Mo., po 

karo niekas apie juos nieko nežino.
i Jie paeina iš Pauliukų k., Šėtos p.; 
Kėdainių apsk. Jieško brolis Juo- 

— zas Pabrinkis ir tėvas Juozas Ker- 
belisi iš Lietuvos Jų antrašas tas 
pats kaip seniau. Prašau atsišauk
ti pas mane. Kas praneš apie juos 
gaus pinigišką atlyginimą. (38)

MIKAS KEL1AUSKAS,
Box 67 Dansville, N. Y.

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

“NAUJAS ŽODIS”
• Be “Naujo žodžio” šiais metais 
; nebūna nei viena šviesesnė šeima, 
t Neatsilikit ir jus.

“Naujas Žodis” duoda pas mus 
negirdėtai turtingus priedus, 12 kny- 

! gų. Žymiausių pasaulinių rašytoją 
I kuriniai (kiekvienoje knygoje, po 200 

iki 300 puslapių).
“Naujas žodis” metams '$2.40. 

Pusei metų $1.20.
“NAUJAS ŽODIS”

Kaunas Laisvės Alėja 70.

DIDELIS BARGENAS
2 šeimynų namas prie Parko. 5 kambariai viršujė, ir 

5 apačioje, sleitų stogas, garo šiluma, kietmedžio grindys 
ir apvedžiojimai. 
daugiau, paskui 
1141 Dallas Rd.,

namas yra 
kitą pavasari, 

žiuoti iš šios šalies.

šis 
gaut

Kaina $9000. Reikia įmokėt $1500 ar 
išsimokė j imas su 6 nuoš. Paklauskite 

prie Rockefeller Parko..
vertas mažiausia $12,000 ir tiek galėsit 

Savininkas parduoda nes turi išva- 
Matyk tą namą ir naudokis proga.

a. s. Bartkus!i
Cleveiande Lietuvis Artistas "Vienintelis

F o t o g r a f a s
Geriausia dovana jusi] o 

draugui ar draugei bus ; į 
Jūsų Fotografija. Šiuo lai- 11 
ku mes turim speciales ;; 
kainas ant visų fotogra- J; 
fijų. Rėmai puse kainos. ?

? 1197 E. 79th St. Cleveland ?
X “Studija su dviem parodos langais” T
į — Telefonas Randolph 3555 — j


