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KAS LIETUVIAMS AMERIKIEČIAMS 
ŽINOTINA

ATEIVIŲ ATVYKI- I 
MAS SUMAŽĖJO

DEL PASIKĖSINIMO 
ANT PULKININKO

RUSTEIKOS
Washington. — Sąryšyje . 

su užpuolimu ant krimina- ■ 
lės policijos viršininke pul-l 
kininko Rusteikos, įvykusiu 
Kontinentai vięšbutyj Kau-

1 ne Rugp. 19 d., Elta prane
ša Lietuvos 
Washingtone 
nių:

“Tardymas
nimo prieš pulk. Ruteiką 
nustatė kai kurių asmenų

i bendrumą su tuo, galimo 
suokalbio išaiškinimui, pa-

' daryta suėmimai 22 nužiu- 
j retų asmenų..' Užpuolikai 
ir jų sėbrai bus karo teis- 

ku ir pavojinga ir ką ban- kūnų pasisekimo neapsako- mo viešai teisiami 
dydami padaryti kiti laku- mai linksma, 
nai žuvo be jokių žymių.

Coste ir Bellonte išskri
do iš Paryžiaus 4:54 vai. 
ryte Rugs. 1 d. ir pasiekė 
New Yorką Rugs. 2 d., 6 v. 
ir 12 min. vakare. Jie ke
lionėj truko 37 valandas ir 
18 minutų. ,

Tai pirmas žygis iš Eu
ropos, iš • Paryžiaus į New 
Yorką be sustojimo^ kuris 
keliąs yra virš 3,600 mylių.

Keli kiti lakūnai yra at
skridę, bet su sustojimais 
artimiausiame sausžemyje 
šioj Atlantiko pusėj.

Patys pirmutiniai lakū
nai, Francuzai, kurie 1927 
m. bandė padaryti tą žygį, 
žuvo be žinios. Po jų tuoj 
pakilo iš šios Atlantiko pu
sės Amerikietis lakūnas 
Lindbergh, jis nuskrido iš 
New Yorko tiesiai į Pary
žių. Bet kelionė Į rytus — 
iš Amerikos į Europą—yra 
sulyginamai lengva, o į va
karus — iš Europos į Ame- 
ką — labai pavojinga, už
tai daugelis žuvo tą bandy
dami, o kiti perskrido, bet 

. -tik iš arčiausių Europos 
punktų iki arčiausių punk
tų Amerikos pusėj.

Paveizdan, tarp Ameri
kos pakraščio Newfound
land ir Airijos, kitame At
lantiko šone, yra tik apie 
1,700 mylių ir tą kelią atli
ko, į Europą skrisdami, du 
Amerikos lakūnai 1919 me
tais. Bet niekas nebandė 
iš anos pusės skristi į šią 
pusę nors ii- tokį trumpą 
kelią, o kai pabandė Fran
cuzai 1927 m., jie pirmuti
niai žuvo.

Mat, žemė sukasi į rytus, 
taigi oro srovės, sykiu su 
žeme, eina į rytus, kaip tik 
prieš atskrendančius, ir oro 
srovės buna tokios galingos 
kad išmuša lakūnas iš kelio 
ir tie turi žūti, neatlaikyda
mi tų gamtos priešginybių.

Šiuos lakūnus New Yor
ke, tuoj po nusileidimo, pa
sitiko Lindbergh, kurio ke
liu dabar atskrido tie sve
čiai. Jo žygis buvo skaito
ma didžiausiu iki tolei pa
darytu, nes niekas nebuvo 
taip toli per Atlantiką be

Atskrido Amerikon
ATLĖKĖ IŠ PARY- 
ŽIAUS Į 37 VAL.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Geležies kasyklos ruošia
si dirbti. Duluth, Minn. — 
Geležies rudos kasyklų sa
vininkai ruošia planus pla
tesniam išvystymui savo 
darbų kad galėtų duoti už
siėmimo didesniam skaičiui 
darbininkų kuomet 
užeis bedarbės.

New York. — Du Fran- 
zucai lakūnai, Coste ir Bel- 
lonte, pagaliaus padarė tai 
ką bandydami žuvo dauge
lis kitų lakūnų. Jiedu per
skrido Atlantiką iš rytų į lantiką j 33‘ vai. ir 29 min. 
vakarus, kas yra labai sun-l Francuzija iš šito jų la-

sustojimo nuskridęs. Lind
bergh skrido visai vienas, 
kuomet po jo ir pirma jo 
kiti bandžiusieji Į abi pusi 
skristi buvo po du, tris ir 
keturis.

Lindbergh perskrido At-'

Pasiuntinybei
Sekančiu ži-

del pasikčsi-

kitur

Ohio valstijos Darbo Fe
deracija savo posėdyje Co
lumbus mieste išnešė rezo
liucijas smerkiančias pirki
mą kalinių gamintų prekių, 
importavimą iš kitų valsti
jų kalėjimuose gamintų da
lykų, ir bendrai pirkimą ne- 
unijistų darbo prekių. t Sa
ko, delei tokių prekių pirki
mo tūkstančiai rūbų siuvė
jų visoje šalyje vaikšto be 
darbo.

Budavojimas Suv. Valsti
jose eina plačiu saiku. Per 
Liepos mėnesį visoje šaly
je padaryta kontraktų ir 
užvesta budavojimo darbų 
už $164,067,000. New Yor
ko mieste tą mėnesį pradė
ta budavonių už apie $25,- 
000,000.

1 I

Automobilių gamyba per 
pirmus septynis šių metų 
mėnesius buvo žymiai 
žesnė negu tuo laiku 
nai. Šymet pagaminta visu 
milijonu mažiau.

Pernai per 7 mėn. paga
minta 3,726,283 automobi
liai, šymet — 2,481,911.

ma- 
per-

New York. — Kas savai
tė New Yorko mieste užsi
muša arba susižeidžia apie 
30 langų valytojų. Bet yra 
du langų mazgotojai, Naku- 
pinsky ir Mikolenko, kurie 
jau per 18 metų dirba prie 
langų plovimo ir dar netu
rėjo nei vienos nelaimės.

Vatos derlius. Šių metų 
vatos derlius Su v. Valstijo
se spėjama bus 14,352,000 
rišulių po 500 svarų kožna- 
me, apie 300,000 rišulių dau
giau negu išsyk manyta.

Romos miesto valdyba 
rengiasi aprūpinti darbu 
žiemos metu 5,000 savo be
darbių. Mano paskirti apie 
$5,000,000 būdavo jimui vie
šų budinkų ir šiaip viešų 
darbų varymui.

Už trijų mi- “Skleidžiami gandai buk 
nutų po jų nusileidimo jau Lietuvoje esąs sąmokslas, 
Francuzijoj per radio buvo 
girdima jų ir kitų Francu- 
zų balsai, kurie pasitaikė 
būti aiškus ir ten viską ge
rai suprato. Patyrę tą di
delę naujieną 12 vai. nak
tį, Francuzai sukėlė tokias 
iškilmes ir šukavimas ko
kios buvo tik laike karo pa
liaubų.

buk sąryšyje su tuo krašte 
kyla neramumai, kuriems 
nuslopinti vyriausybė buk 
griebiasi ypatingų priemo
nių, yra prasim a n y m a s . 
Lietuvoj viskas ramu.”

STREIKAS BUENOS 
AIRES

Buenos Aires, Argentina. 
— Peru respublikoj prasi
dėjus sukilimui prieš val
džią, neramumą pajuto ir 
Argentinos valdžia. Prezi
dentas Irigoyen apsistatę 
palocius didele sargyba ka
da 3,060 telefono darbinin
kų apšaukė 24 valandų 
streiką. Darbininkai pasi- 
ryšo streikuoti protestuo
dami prieš kompanijos 
dėlę priespaudą”.

“di-

KI-

Ne-

CHINIJOJ SUSIDARĖ 
TA VALDŽIA

Peiping, Chinija. — 
pasitenkinus Chinų nacio
nalistų valdžia grupė suda
rė sau kitą valdžią, atsi- 
skeldama nuo Gen. Kai-Še- 
ko. Taigi dabar Chinijoje 
bus jau trys valdžios, ir at
sidarys proga dai’ daugiau 
kariauti vieni su kitais.

NAUJAS PERU VALSTY
BĖS DIKTATORIUS

Lima, Peru. — Pietų A- 
merikos respublikoj Peru 
tapo nuversta valdžia ir įsi
steigė diktatūra. Diktato
rium apsiskelbė Cerro.

Naujas valdovas pasakė 
kad jų valdžios tikslas yra 
atsteigti šalyje ekonominę 
ir politinę moralybę. Iki 
šiol buvus valdžia tik lupo 
sau naudą iš valdžios iždo.

Nuverstas prezid e n t a s 
buvo Leguia. Jis tapo iš
tremtas ant salos kur pir
miau siųsdavo .politiškus 
kalinius, savo partijos prie
šus.

New Yorke pereitą sa
vaitę sustreikavo 4,200 siu
vėjų. Vietomis atsibuna su
sirėmimų su streiklaužiais.

ANGLŲ DARBO PARTI
JA KEIS VARDĄ

Londonas. — Anglijos po-, 
litinė darbo pąrtija kalba 
apie pakeitimą savo vardo. 
Ji dabar turi savo rankose 
šalies valdžią su MacDonal- 
du kaipo premjeru. Tą par
tiją dabar remia ir laiko už 
savą kitų šalių socialistai. 
Vieni tos partijos nariai da
bar išsireiškė kad partija 
butų pakeista į “socialistų 
partiją”. Kiti nori užvar- 
dyti “Socialistų ir Darbo 
Partija”. Mat, jie negali 
atsikratyti nuo socialistiš- 
kų idėjų ir tas vardas jiems 
malonus.

MEKSIKA DŽIAUGIASI 
ATSIKRAČIUS NUO 

MASKVOS
Meksika buvo padarius 

diplomatinius ryšius su so
vietų Rusija ir turėjo vieni 
pas kitus savo diplomati
nius atstovus. Kadangi Me
ksika yra tamsi šalis, ko
munistai tuoj griebėsi va
ryti savo propagandą ir ke
li metai atgal darė daug 
trukšmo Meksikoje.

Prezidentas Rubio pasa
kė, atidarydamas Meksikos 
kongresą, kad sutraukymas 
ryšių su Maskva užkirs ke
lią komunistų- propagandai 
Meksikoje.

REIKALAUJA DAR 500 
SAUSŲJŲ AGENTŲ

Washington. — Sekančiu 
Kongreso posėdžiu bus rei
kalaujama dar, pridėti 500 
sausųjų federalių agentų 
daugiau prie dabar esančių 
2,000. Prie tos išvados pri
eita pasitarus su dvylika 
federalių prohibicijos dis- 
triktų administratorių, ku
rie žada įvykdyt prohibici- 
ją. Naujiems vyrams rei
kės dar $2,000,000 į metus 
daugiau algų.

Per metus iki Birželio 36 
į Suv. Valstijas atvyko ap- 

■ sigyvenimui 173,789 atei- 
jviai — mažiausia negu ku- 
i rį kitą paskirą metą. Me
tai pirmiau įvažiavo 226,- 
829 ateiviai.

Ateivybė iš Anglijos ir 
Airijos buvo daugiau negu 
dvigubai didesnė negu me
tai pirmiau. Bet sumažėjo 
apie pusiau iš Vokietijos ir 
iš Skandinavijos šalių: Da
nijos, Norvegijos ir Švedi- 
pos.

Apie 64,600 ateivių apsi
buvo New Yorko valstijoj; 
apie 14,000 Pennsylvanijoj; 
apie 5,000 Ohio valstijoj.

Paprastų darbininkų ir 
namų tarnių įvažiavo apie 
58,000; amatninkų apie 37,- 
000; profesionalų — apie 
7,000. Apie 80,000, iš kurių 
pusė buvo žemiau 16 metų 
amžiaus, buvo be jokio už
siėmimo.

Čia neįskaitoma Įvažiavu
sieji čia gimę vaikai, kurie 
Europoje augo.

Per metą deportuota 16,- 
631 ( ypata, dąu|iausL: Aic- 
gu kitais kuriais metais.

PILSUDSKIS LIKO LEN
KŲ DIKTATORIUS

Varšava. — Lenkijoj ėjo 
baisiausios partiviškos su
irutės, ir negalėdamas nie
ko padaryti Pilsudskis pa
leido seimą ir su savo šali
ninkų parėmimu apsišaukė 
diktatorium. Nauji seimo 
rinkimai bus Lapk. 16, se
nato rinkimai Lapk. 23 d.

AUTOMOBILIS ANT 55 
DŪŠIŲ

Visoj žemėj yra virš 35,- 
000,060 automobilių naudo
jamų važinėjimui, neskai
tant neregistruotų ir ne
parduotų. Tos žinios yra 
iš 157 šalių kuriose auto
mobiliai naudojama. Išda
linus tą skaičių automobi
lių ant visų žemės gyven
tojų, išeina po automobilį 
ant kožnų 55 ypatų.

Suv. Valstijose esančių 
automobilių skaičių ' išdali
nus ant šios šalies gyvento
jų vienas automobilis išei
na ant 4¥ž ypatų. Taigi 
kožnai šeimynai išpuola po 
vieną automobilį. Jeigu ku
ri šeimyna neturi nei vieno 
ir turi 9 ypatas tai jai pri
guli du automobiliai ir tu
rėtų pasidalinti su ta šei
myna kuri turi 5 ypatas ir 
turi tris automobilius.

Kitų visų šalių gyventojų 
skaičių išdalinus pagal jose 
esamus automobilius vienas 
automobilis išpuola ant kož
nų 216 ypatų.

Bombay, Indija. — 
streikuoja apie 60,000 
dejų, uždaryta keli desėt- 
kai audinyčių.

Čia 
au-

Kaip siųsti arba nesiųsti 
dovanas saviškiams

išsiėmė siuntinį, už kurį 
reikėjo sumokėti 100 litų. 
Toks divonas Lietuvoje kai
nuoja 200 litų, o jeigu jį 
parduosi rinkoje tai nors ir 
naujas, už jį daugiau ne- 

I gausi kaip 70 litų.
■.-J Kaip kas siunčia ir mai

sto. Tai tikra nesąmonė — 
veltui pinigai mėtoma.

Vienas ūkininkas gavo 20 
svarų cukraus ir gaudamas 
siuntinį sumokėjo 12 litų ir 
20 centų. Tas cukrus Lie
tuvoje kainuoja 7 litai ir 30

Rašo P. Kriukelis.
Nors Amerikiečiai gau

siai lanko savo tėviškę, bet 
visgi nėra susipažinę su ne-J 
kuriais Lietuvos įstatymais’ 
ir šiaip dalykais. Duosnųs 
Amerikiečiai saviškiams iš 
Amerikos siunčia įvairias 
dovanas ir pinigišką pagal
bą, bet dažnai tos pagalbos 
nepasiekia savo tikslo, tik........ , .. ituvoje Kamuoja 7 litai ir suveltui siuntėjui padaro is- / m . . ... ., .. . , . . • centu. Taigi sudėjus Ame-laidu ir vargo, o kartais ir . 6 ... . .... . nkoj cukraus pirkimą ir jogavėjas is dovanos nesi- / . £1. . /.j.. . pasiuntimą i Klaipėdą, ki-

rp . . logramas kainuoja 3 1. 20c.,Taigi as ir noriu čia savo i &T . . . . ...
tautiečiams trunutj patar- ° L,etuv?>' cukra“s„ 
nautL Iš Amerikos pini- f31”“ ka,,nu0Ja. 90\ 9c
... on j- J Amerikoniškais pinigais), gai ateina per 20 dienų. Bet .. .................... 1 . =.. . • Taigi pinigai siusti gene per visas agentūras siun-1 . ° 1 ,® , - .v. . ..... ... nausia, nes kas ką norės tąciami pinigai taip greitai, . . ’ _... . ,. ., . t, . . ..nusipirks. Tik siųsti perateina. Per pasta pinigai1 x .

ateina per 2^-28 dienas. |Pa‘,ket“aa >stj“«as’ 
Per didžiuosius bankus at- . Apnestotos drapanos at-

siųsti geriausia už kitokius 
daiktus, ir Lietuvoje jos 

bankus yra branginamos.

eina į 30 dienų, o per ma
žuosius nuo 30 iki 40 dienų. 
Ir per mažuosius 1______
nėra saugu siųsti.
.Labai daug AmeriJu<T>r 

' siunčia savo pinigus per 
svetimtaučių agentūras, o 
jos čia išmokėjimus atlieka 
per Žydų liaudies bankus, 
kas yra nepagirtinas daly
kas. Viena tai kad per to
kius bankus pinigai eina il
gai, o antra reikėtų savieji 
palaikyti, nes Žydai per 
Lietuviškus bankus pinigų 
nesiunčia.

Be to dar tankiai esti kad 
toki Žydiški bankai ne
mokėdami Lietuvių kalbos, j labai karšta, ir miestas bu- 
netinkamai praneša pinigų vo beveik kaip tuščias. Nuo 
gavėjui, ir pinigams išsto- visokių nelaimių iš karščio 
vėję siunčiami atgal. 'priežasties Londone per sa-

Bankų "čekiais siųsti pini- j vaitę laiko užsimušė 77 ypa- 
gų nepatartina, nes pinigus tos. 
gaunant atskaitoma čekių 
iškeitimas. Jei žmogus yra 
biednas ir negali gauti pa- Naujausi
liudymo apie čekį, jam pi
nigai neišduodami.

Asmeniniais čekiais siun
timas tai tik žaislas, nes Atgimimas 
Lietuvoje jie vertės neturi 
ir bankai .tokių čekių nepri
ima. Tokie čekiai siunčia-! 
mi atgal į Ameriką, už ku-’ 
rį išanksto pinigų gavėjui Palangos Ponaitis 
roilria anmntoi I 3 akt,l komedija iš AmerikiečiųreiKia apmOKeil. . prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote-

Dabar apie dovanų siun-!. ,rys- 7 vyrai ••••■.............. 50c
timą. Amerikietis siųsda- Šventadarbiai........
imas dovanas paštu, už jas 
apmoka tik iki Klaipėdos 
muitinės. Dovanų gavėjas 
turi apmokėti siuntimą,-ko
misą, arteriją ir muitą. Mo
kėjimas nevienodas, ir už 
20 svarų mokama nuo 8 iki! 
100 litų, taip kad gavėjas 
kain kada nelabai isteneūa'

11 UŽMUŠTA
bt. Louis, Mo. — 1 rauki

niu! nušokus nuo bėgių ne
toli Osage kalnų, užmušta 
77 keleivių ir apie 30 sužei
sta.

ANGLIJOJ NUO ŠILU
MOS MIRĖ 77

Londonas. — Pietinę An
gliją buvo užklupę karš
čiai sykiu su visa Europa. 
Nors išlaukėje buvo kiek 
vėsiau, bet Londone buvo

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

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

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 ...

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų 
mediją. Lošia 2 vyrai ......

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai

... i i • • . • i ir 3 moterys ......................... 25ckaip kada nelabai įstengia RYTų pius _ drama 6 aktU038> 
dovaną paimti. Pigiausiai Lošia 9 vyrai> 5 nioterys 33c

6 c ° I IT«>VI?TU’rr A IWPDC.PTr _ J nVhn

gauna tai apnešiotus rubus.
Vienai vargingai moterė

lei duktė atsiuntė divoną, 
kuris Amerikoje kainavo 
75 dolariai. Moterėlė netu
rėdama nei cento, pardavė 
vienintelę savo karvutę ir

ko-

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

REIKALAUKIT DABA R!

“DIB VA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.



1 DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Amerikos plieno centras. 
Pennsylvanija yra Ameri
kos plieno ir geležies pro
dukcijos centras, nežiūrint 
kaip kitos valstijos stengia
si ją pravyti.

Per pirmą šių metų pus
meti Pennsylvanijoj paga
minta 5,700,000 tonų neap
dirbtos tik į šmotus sulie
tos geležies. Pernai pirmą 
pusmetį pagaminta 7,200,- 
000 tonų. Žinoma, tas pa
rodo kad šymet žymiai’ ma
žiau pagaminta.

Bet vyriausios konkuren
tės, Ohio ir Illinois valsti
jos, išvien pagamino 7,200,- 
000 tonų 1929 metų pirmą 
pusmetį ir 5,800,000 tonų 
šių metų pusmetį. Šios dvi 
valstijos bendrai pasilaiko 
beveik-lygiomis su Pennsyl
vanija.

176 darbininkai užmušta 
per mėnesį. Liepos mėnesio 
bėgiu Pennsylvanijos nelai
mėse darbuose 176 darbi
ninkai užmušta ir 12,066 su
žeista. Užmušimų buvo 26 
nuoš. daugiau negu Birže
lio mėnesį.

Prie budavojimo darbų 
Liepos mėn. užmušta 30, 
kietos anglies kasyklose 43, 
minkštos anglies — 38, ak
menų skaldyklose 6, trans- 
portacijoje 10 ir miesto ir 
valstijos darbuose užmuš
ta 9.

Kietos anglies kasyklų 43 
aukos yra antra paskiro 
mėnesio didžiausia šių me
tų skaitlinė. Vasario mėn. 
buvo užmušta 50.

Trys rasta negyvi. Ras
ta lavonai tūlo Fish, 53 m., 
jo žmonos ir jų sunaus, 19 
m. Spėjama kad Fish nu
žudė žmoną ir sūnų ir pats 
■nusižudė.

PAJIEŠKOJIMAI

Namų būdavojimas auga. 
Pittsburge bėgyje paskuti
nių 19 mėnesių į namų sta
tybą įdėta virš $15,000,000.

1929 metais vienų gyve
namų namų pastatyta del 
2,906 šeimynų, iš tų 1,249 
namai pavienėms šeimy
noms. Namų būdavo jimas

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.(Iš Lietuvos Generalio Kon

sulato New Yorke)
Vitavičius Rapolas, atvy

kęs į Bostoną 1903 m. Pa- 
jieško žmona Julė. >

Genys Justinas, apie 40 
m. amž., iš Trumponių k., 
Aluntos v., Utenos ap. Bro
lis neturi jokių žinių nuo 
1914 m.

Puidokas Pranas, iš Mi
siūnų, Girkalnio v., Rasei
nių ap. Jieško tėvas.

Žylė ar Žilius, Ignas, iš 
Laižuvos vai., Mažeikių ap. 
Gyv. New Yorke, Brookly- 
ne, neva tarnavęs S. V. ka- 
riumenėj; pajieško motina 
Morta.

Jakonis Jonas, apie 40 m. 
amž., gyvenęs Philadelphi- 
joj. Motinos vardas Mari
jona. Kilęs iš Vievio vals. 
Jieško brolis Aleksandras.

Spandavičius Bernardas, 
gyv. Royalton, Vt. Jieško 
Dr. Valteris CipĄeris, Liet. 
Universiteto asist.

Jurkšaitis Stasys, alias 
Stanley Gorden, gyv. Uh- 
rinsville, Akron, O., ar Fi
restone, Pa. Jieško sesuo 
Marcelė Bubelienė.

Finagejevas Dmitri jus, 
atvykęs 1913 m. į Superior 
Wis. Jį gerai pažinęs Sa
muelis K. Sulcius, McKees 
Rocks, Pa. Jieško pamotė.

Misalis Povilas, iš Šir
vintų v., Ukm. ap., S. V. ar
mijoj sužeistas. Gyv. Erie, 
Pa. Jieško broliai Adomas 
ir Vladas.

Beieris Liudvikas, gyve
nęs Bostone ir dirbęs cuk
raus fabrike (1894 m). Pa
jieško Oskaras Gof manas 
iŠ Mažeikių.

Bliumas Antanas, Petro 
ir Julės Novorovskos sū
nūs. 1880 m. vedęs Karoli
ną Daro čanytę, atvykęs į S. 
V- Ipl2 m., gyvenęs Water- 
buųy, 'ConnV Jieško dūkte 
Elena.

Janusas Leonas, vedęs su 
Kazimiera, gyv. Bostone. 
Turi vaikus Kleopą, Aloizą 
ir vieną dukterį. Jieško' sū
nūs Leonas.

šilauskienė - Gečauskaitė 
Antanina, Valterio ar Vla
do žmona. Gyveno Sturge
on, Pa. Mirus tėvui Petrui 
jai tenka palikimų dalis. 
Jieško motina Tekle iš Ja- 
navos.

Jieškomieji arba ką nors 
apie juos žinantieji malo
niai prašomi atsiliepti į:

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New York

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DIRVA”

“Kas platina “Dirvą” tas platina Apsvietą”

Senukas Mikolainis taip 
įsibauginęs kokių ten “fa
šistų” kad nei miegot ne
gali. Prieš TMD. seimą jis, 
įsibauginęs tik jam vienam 
žinomų “fašistų”, per so
cialistų laikraščius siūlė re
ceptus palaidojimui TMD., 
o jos likučius atiduoti ko
kiai ten socialistinei Kultū
ros Draugijai Lietuvoje.

Po seimui pamatęs kad 
TMD. pasiliko gyva ir tų 
pačių tautininkų rankose 
rašo Lietuvos laikraščiuo
se šaukdamas pagalbos, nes 
“fašistai” pasilaikę TMD.

Ištikro kas nors negero 
yra su tuo senuku. 

▼ ▼ ▼

Bostone pradėjo eiti nau
jas savaitraštis “Tarpinin
kas”. Ar buvo reikalingas 
dar vienas savaitinis laik
raštis ir ar ilgai jis gyvuos 
parodys trumpa ateitis.

▼ ▼ ▼

Dar neužmirštas iš SLA. 
seimo įspūdis, kurį man pa
darė SLA. organo redakto
rius p. Vitaitis. Tautiškų 
Centų paskirstymo komisi
jos pirmininkui paskaičius 
savo paskirstymą Tautiškų 
Centų, p. Vitaitis tuoj pra
šo balso. Kadangi tie cen
tai buvo paskirstyta parti- 
viškai — tokioms draugi
joms kurios yra griežtoje 
partijos kontrolėje, maniau 
kad p. Vitaitis tam priešin
sis. Bet apsirikau. Jo pa
sipriešinimas buvo beveik 
toks kaip Bagočiaus: kad 
perdaug paskirta į Lietuvą, 
o toks pasipriešinimas la
bai patiko socialistų papai.

P. Vitaitis, lošdamas so
cialistų kazyrėmis, laimėjo. 
Dabar tegul Lietuvos Lie
tuviai padėkūoja ’“karštam 
patriotui” * Vitaičiui, ’ kuris 
nuo jų atėmė regis daugiau 
kaip 400 dolarių.

Adv. J. Uvickas parašė į 
“Naujienas” savo pastabas 
iš SLA. seimo, su kuriomis 
nesutiko .“Naujienų” redak
torius ir prikabino savo il
gą prierašą,' apversdamas 
U vieko mintis aukštyn ko
jom. Adv. Uvickas, atsa
kydamas į “N-” redakcijos 
prierašą, pihniausia nusi
žemindamas save, išgyrė 
“Naujienas”/ o ypatingai 
Grigaitį, suteikdamas jam 
titulą kaipo i gabiam litera
tui ir džiaugėsi kad redak
torius savo prieraše ne tik 
kad neįžeidė Uvicko, bet 
priešingai, suteikė dar jam 
daug garbės:

Tai vergiškas Uvicko nu
sižeminimas.

Gudrus Grigaitis, maty
damas kad reikalą turi ne 
su laisvu, save gerbiančiu 
žmogum, bef kaip su kokiu 
vergu, kuris pono plaka
mas atsiklaupęs ant kelių 
džiaugiasi ir giria savo po
ną, prikabino dar ilgesnį 
prierašą, kuriame poną ad
vokatą išvanoja per abu šo
nu taip skaudžiai kad Adv. 
Uvickas vargu daugiau iš- 
drys tuo klausimu siųsti 
savo rašiniui į ‘Naujienas’.

▼ ▼ ▼

Silpniau gyvuojan č i o s e 
Lietuvių parapijose kunigai 
įvedė Angliškus pamokslus 
kad tuomi padidinus savo 
parapijonų skaitlių iš Ame
rikonų. “Sandara” mato
mai pasekė kunigus ir į sa
vo puslapius, įvedė Angliš
ką skyrių, kas matomai iš
eina į sveikatą: prie San
daros jau pradėjo rašytis 
tokie kaip Walter B. Trusk, 
Joseph Kelia, John Kelly,

' Joseph Buczinski ir tam pa
našus. Biznis tai biznis.

▼ ▼ v

Tankiai tenka skaityt ži
nias iš Lietuvos kad ten, 
ypač Kaune, tapo pabuda-

ATEINA ruduo-žiema t—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. 
Į) 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.
Į£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 — užrašykit ★
★ “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

Nušovė vyrą teismo na
me. Clara Palscak, 21 m., 
teisme kur jiedu buvo susi
ėję bylinėtis už neužlaiky- 
mą jos, išsitraukus revolve
rį mirtinai peršovė savo 
vyrą, 24 m. Jie buvo pasi
metę ir reikalas atsidūrė
teisme. •Pittsburgo srityje matomai 

didėja, nes šymet per pir
mą pusmetį iš visų būdavo- 
jimų pinigų 54 nuošimčiai 
išleista ant gyvenamų na
mų, pernai gi namams iš
leista 37 nuoš.

, Visokių budinkų ..pastaty^a-M y

Shamokin, Pa. — Sustrei
kavo apie 600 angliakasių 
kada kompanija atsisakė 
prižadėti nuolatinį darbą. Akrono Naujienos

ta per pastarus 19 mėnesių 
už $36,938,000.

Pernai Pittsburge ant vi
sokių budavonių išleista 
$28,855,000, arba 159 nuoš. 
daugiau negu buvo išleis
ta 10 metų atgal.

Padidinimams senų ir da- 
budavojimams prie senųjų 
budinkų per 19 mėnesių iš
leista $5,747,962. Pataisy
mams senų budinkų per tą 
pat laiką išleista $5,847,241.

Pakliuvo bučkių vagis. 
Panelė Helen Sabczak, 18 
m., patraukė teisman vieną 
jaunikį, 23 m., už tai kad 
jis įsiveržęs vėlai naktį į jo 
kambarį norėjo ją pabu
čiuoti ir siūlė jai degtinės. 
Jis tapo areštuotas ir nu
baustas užsimokėti $25 ir 
atsėdėti 30 dienų.

Pereitą savaitę vėl atsi
naujino taxi vežikų mušty- 
n'ė, nes unijistai pasiprieši
no kam leidžiama dirbti ne- 
unijistams. Vienas vyras

šis tas
Pas Praną Kvedarą 

važiavo jų sūnūs Antanas 
iš New Yorko. Tėvai buvo 
labai jo pasiilgę, nes nema
tė per du metu.

“Dirvos” skaitytojo ir 
gero Lietuvio M. Bakuno 
šeimynoje įvyko nesmagu
mas: jo mylima moteris la
bai susirgo, buvo padaryta 
operacija ir yra viltis kad 
išgis. Linkėtina jai greito

par-

pasveikimo.
Pas p. Kvederus 'pereitą 

savaitę lankėsi svešiuose 
Akroniečiai Vaiveckai ir 
Rumbučiai.

Darbai kaip kitur taip ir 
ča eina silpnai. Visi laukia 
darbų pagerėjimo. Kada 
tas įvyks nežinia. Čia dar
bai daugiausia geležies ir 
plieno išdirbimo.

Pinavijas.
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 

I apsimoka skaityti ir naudą iš to 
turėti. Pr i siųsk savo antrašą.

sužeistas, trys kiti areštuo- L. A. Laikraščių Agentūra 
x; I' 214 Grand St. Candy Store ,

’ BROOKLYN, N. C.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudųs ir Pašalpos į

organizacija Suvienytose Valstijose, 3
kurios turtas viršija $1,000,600.00. 3

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 
pomirtiniu. Pašalpą išmokėta $413,550.15.

3SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- M 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘*Tė- 4
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos. J4

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. S
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 3

Del platesnių informacijų kreipki tie tina adresui '*

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA s 
307 W. 30th Street New Ysrk, Ji. T. 31

MAYVILLE, MICH.

Mayville nuo Detroito y- 
ra už 75 mylių į šiaurę. Ši 
apielinkė užgyventa ūki
ninkais. Žemė kiek kalnuo
ta, mėlyna smėlis. Jei ko
kį metą buna užtektinai lie
taus tai šičia labai auga 
bulvės. Tik šią vasarą bu
vo didelė giedra, nelijo per 
kelis mėnesius, išdžiuvo 
bulvės, kornai ir daržovės. 
Vasarojus priėjo anksčiau, 
mažiau grudų bus iš avižų, 
kviečių, ir daug mažiau šie
no.

Jau kelinti metai kaip čia 
ūkininkai bėdavoja: tai ne
gana, tai perdaug lietaus, 
ir ūkininkas turi nukentėti. 
O kai ūkininkai turi ką 
parduoti tai reikia atiduot 
už pusdykę, pertai ūkinin
kai labai skursta. Nevel
tui nekurie palieka ukes už 
pusdykę ir eina į miestus 
į dirbtuves, kas padidina 
miesto darbininkų skaičių 
ir tuo pat sudaro bedarbę.

Pinavijas.

Rugp. 31 d. buvusioj Lie
tuvių bažnyčioje kunigas 
Shreibrieris savo parapijo- 
nams pasakė paskutinį at
sisveikinimą. Jį vyskupas 
iškelia kitur.

Kun. Shreibner čia buvo! 
labai mylimas, mylėjo jį An-; 
glai, mylėjo ir Lietuviai. Ji
sai buvo labai prielankus] 
Lietuviams. Ko pats nega
lėjo Lietuviams atlikti pa
kviesdavo Lietuvį kunigą. 
Jo rupesniu čia buvo Lietu
viai kunigai, Kuliavas iš 
Youngstowno ir šteigma- 
nas iš Clevelando.

Kun. Shreibner išeida
mas, atminčiai savo para
pijomis apdovanojo knyge
lėmis. Gaila kad toks ge
ras kunigas ilgai čia nepa
buvo. Kokį dabar gaus ku
nigą ir ar jis su Lietuviais 
skaitysis nežinia. Norėtų
si kad vyskupas paskirtų 
Lietuvį kunigą, kuris pa
taikytų pątarnaut ir Ame
rikonams ir Lietuviams.

Pas biznierių M. Jocį bu
vo atsilankę iš Kankakee, 
Ill., jo sesuo Ona Petraus
kienė su dukteria ir sunais. 
Jai patiko Akronas, ir Jo
cio įrengta įvairiomis ma
šinomis dirbtuvė. Ji džiau
giasi brolio pasekme bizny
je.

Stela Vertelytė per ato
stogas lankėsi New Yorke

pas savo tetą. Sugryžo pa
tenkinta. Keliautojas.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

ATVYKO Iš LIETUVOS
Sekanti keleiviai atvyko iš 

senos tėvynės Rugsėjo 1 dieną 
motorlaiviu “Gripsholm’’, šve
dų Aįnrikos linijos:

■ Jonas., .Zajįotka į Eąston, Pa.
Elžbieta Tupikavičienė į De

troit, Mich.
Jadzia Sarnackaitė j West

field, Mass.
Aldona Purenąs j New York 

City.
Emilė Jegelevičienė į Brid

geport, Conn.
Jieva Koisakevičienė į Phila

delphia, Pa.
Halifax, Kanadoj, išlipo šie:
Genovaitė Stankiutė, i Von- 

da, Sas'k.
Genė Koimisariutė j Toronto, 

Ont.
Shaye Polivnik į Montreal.
Jankelis (Bergeris į Montreal.
Keila Schafts į Montreal.

Rep.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į .

LIETUVĄ
*___________________________________________ ®

ŠVEDŲ' AMĘRlko'fd.'l Nlj^,.
(Swedish American Line) 

PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenberg)

vota vienas kitas gražesnis 
namas, ar tai nutiesta vie- 
nas-kitas geresnis tiltas per 
upę, tačiau niekuomet ne
teko patėmyt kad Lietuvoj 
butų įsteigta koks nors fa
brikas. Gal but kad Lietu
voj fabrikai nėra reikalin
gi, jeigu jų tenz nesteigia. I

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ: EKSKURSIJĄ 

NAUJU MOTORLAIVIU ,

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS 

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas
Išplaukia iš New Yorko SPALIŲ 11 d., V. D. M.

. LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO:
M. S. KUNGSHOLM ............. šešt. Rugsėjo 13

Sį. S. DROTTNINGHOLM .... šešt. Rugsėjo 20
M. S, GRIPSHOLM ..................... šešt. Spalių 4
M. S. KUNGSHOLM................. šešt. Spalių 11

Spalių 11 d. išplaukia Lietuvių Ekskursija i Lietuvą

Del platesnių informacijų kreipkitės pas arčiaus) Jūsų agen
tą arba bent kurią musų Linijos įstaigą. Gaukit Lietuvių kalboje 
specialiai atspausdintą čirkuliorį apie Liniją. Gaunami pas agen-, 
tus ir musų įstaigoje.

RAŠYKIT:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE STREET _ NEW YORK CITY



DIRVA 3

DARBININKU 
ATEITIS

SUVIENYTOS 
VALSTIJOS

Žmonių skaitliui kaskart 
I angant didesniu, ir žmo- 
I nėms apsigyvenant mies- 
I tuose, gyvenimas pradėjo 
r eit sunkyn ir kaskart jis 
t darosi sunkesniu. Kad mies- 
| tuose gyvenimas kada nors 
I pasidarytų lengvesniu, vil- 
I ties nėra, nes miestams pri- 
I augus savo didumo, augi- 
i mas apsistojo; išdirbystės 
į sumąžo ir jos jau ne padi- 
I dės, o nesant darbų, miršta 
į ir pramonė. Tokiu budu 
| miestuose gyvenančius žmo 
į nes laukia dar didesnė sun- 
I kenybė. Nors tas gal ne į- 
I vyks tuojau, bet j vyks kada 
L nors. Praeiti prisiminus, 
Į mes kiekvienas matome, 
į kad kas buvo prieš dešimtį 
į ar penkioliką metų, to šian- 
I dien jau nėra. Gyvenimas 
' buvo pigesnis darbai nors 

menkiau buvo apmokami, 
bet ju šiaip-taip užtekdavo. 
Šiądien kita gadynė: darbai 
mažėja, o kaikur ir visai jų 
nėra; gyvenimas kasdien 
lipa ir lipa kainoj aukštyn, 
ir taip ką žmonės užpelno, 
apsisukę tuojau turi ati- 

t duoti už pragyvenimą. Da- 
! lykams taip dedantis, rei- 
. kia tikėtis dar blogiau.

O kol tas viskas gyveni- 
man įvyks, dabar laikas pa
galvot kokia ateitis žmones 
laukia. Ar nebūtų geru 
daiktu pagalvojus, kad kel- 

! tis iš miestų į kaimus, ir ten 
įapsigyvent? Ypatingai Lie
tuviams tas reiktų pastudi- 
|uot. Kurie mano šioje ša- 
iyje pasilikt, jiems butų'ge
riausia išėjimas į kaimus, 
apsigyvenant kaipo ūkinin
kams. Lietuviai veik visi 
yra ūkininkų vaikai, kai
muose, prie žemdirbystės 
užaugę. Jei kitų tautų atei
viai, kaip finai, švedai, nor
vegai, čekai, belgai, vokie
čiai, francužai, lenkai ir k., 
turi sudarę savo kaimus 
kaipo ūkininkai ir dar to
kius kaimus tveria, tai ko
dėl Lietuviai negalėtų?

Ukėje gyvenant, žinoma, 
savaitinių algų tikėtis nega
lima, bet užtai gyvenimas 
liuosas. Gyvenimas užtik
rintas; nėra pavojaus, kad 
nebus ką valgyt, nes valgyt 
visuomet yra ir bus ukėje 
užtektinai, tik reikia pasi- 
gamint. Bedarbių ukėje nie
kad nėra ir jų nereikia bi
jot. Straikų taipgi nereikia 
laukt ir jų bijot. Kam ne
patinka javų auginimas, tas 
gali užsiimt auginimu gy
vulių. Pirkėjų niekad ne
trūksta, kad tik tiek butų 
galima užaugint. Ypatingai 
kiaulės yra brangios ir vi
suomet reikalaujamos. Viš
tų ūkės irgi gerai apsimoka, 
nes kiaušiniai perkama vi- 
visur ir tam tikrais sezo
nais gerai apmokami. Net 
ir Lietuvoj vištų ūkiai dau
ginasi,. nes žmonės ir ten 
jau suprato jų vertę ir nau
dą. Kitur galima užaugint 
daug ančių ir kurkiu, ku
rioms pirkėjų irgi visados 
yra. Tai vis uždarbis ir pel
nas toks kai mieste gyve
nant, tik su tuom skirtumu, 
kad mieste skaitytis su pa
vojais iš bedarbių pusės, gi 
ukėse to pavojaus nėra.

Labai linkėtina Lietu
viams, kad jie apie kaimų 
gyvenimą pagalvotų ir pa-

stengtų jį papraktikuot. 
Nesigrandintų. Tik reika
linga saugotis, kad ne už
sitraukt daug skolos. Kas 
pinigų turi ne užtektinai, 
tiems patartina ūkę geriau 
imt nuomon, ne pirkt. Loc- 
nai nusipirkus, žinoma, yra 
geriau, bet ne visiems tai 
galima.

Lietuvių ūkininkų yra la
bai daug, tik jie išsiblaškę 
tarp svetimtaučių, todėl a- 
pie juos męs beveik nieko 
nežinome. Žinome vienok 
keliolika tokių, kurie užtik
rina, kad jie kaimo gyveni
mą niekad nesutiktų mainyt 
ant gyvenimo mieste, nors 
ir jie mieste pirmiaus gy
veno. >■.<.

PUOŠIMASI SVETI
MOM PLUKSNOM

Kad męs, išeiviai, su ap
linkybėmis grumdamiesi 
kartais apsikaišome sveti
momis plunksnomis, tai dar 
turi but pateisinta, tačiaus 
negalima pateisint Lietu
vius tėvynėje, už svetimo-
mis plunksnomis kaišymąsi. 
Jie buvo pateisinami kol 
gyveno svetimų vergijoje,

Laike pasaulinės karės 
Europos didžiūnams teko 
mažiau ar daugiau susipa
žint su šiaurinės Amerikos 
valstybe, Suvien. Valstijo
mis ir jos tvarka, ir šitą 
valstybę jie labai pamilo, 
ypatingai todėl, kad ji davė 
didelę pagelbą jiems karėje.

Karei pasibaigus ir Eu
ropai nieko nelaimėjus toje 
karėje, prasidėjo niautynės 
tarpe Europos valstybių, o 
tas niautynės padilgino tas, 
kad po karei pertvarkant 
žemlapį, vienos valstybės 
gavo ne užtarnautas dova
nas, o kitos likosi nuskriau
stos jų teritorijų apkarpy
mais. Ir toms niautynėms 
galo nesimato, ir vargiai 
gero galima bus laukt, kol 
valstybėms jų reikalus dik
tuos “pasaulio tvarkymui” 
francuzų sugalvota ir ki
tiems pritariant, įsteigia 
vadinama tautų lygą.

Negalint valstybes nura
mint ir užganėdint, kas ten 
prasitarė, kad butų gerai 
sudarius Europoje vieną 
valstybę, kurios federacijon 
įeitų visos valstybės su sa
vo rubežiais, ir tokiu budu
susidarytų Suvienytos Eu
ropoje, panašios kaip kad 
yra Suvien. Valstijos Ame-

tačiaus dvyliką metų išgy
venę nepriklausomai, .turė
jo svetimus papuošalus pa
keist savasiais. Juk savųjų 
galėjo jau prasigyvent. O 
vienok ir šiądien jie puošia* 
si kaip ir seniau.

Paimkime kad ir sportojkaip ta mintis ne užgesta ir 
klausimą. Lietuviai nuo ži- vis yra judinama, pageidau- 
liausios savo senovės, turėjo jama, kad “žodis stotųsi kil
savo sportą: lenktynės, im- nu”. Patėmytina tai, kad ta 
tynės, virvės traukimas; 1 mintis ne užgesta pas f ran- 
jaunuoliams kitokį: zuiku
tis, vanagas, kanapė ir dau 
gelis kitokių. Ir dabar, vie
ton, kad atnaujinus ir išto
bulinus savo sportą, prisi
ėmė jį nuo tolimos šalies

rikoje. Tada viskas nurimtų 
ir susitvarkytų. Ir nors 
mintis Europoje buvo daug 
kartų išjuokta ir kritikuo
ta, nurodant, kad Europoje 
tar įvykdint negalima, tai 
vienok jau devinti metai

cuzus ir jie labiausia pagei
dauja tokią valstybę Euro
poje turėt. Mat jie mano, 
kad tokiai valstybei susida
rius, Francuzijai butų leng
viau išmokėt savo kariškas

kada nors išsimokėt.
Ir turbūt jie visgi nesu

lauks tokios valstybės Eu
ropoje.

JIEŠKOJIMAI

(Iš Lietuvos Konsulato 
Chicagoje)

Burneckis Juozas., kilęs 
iš Telšių vai. Pirm karo gy
venęs Chicagoj.

Chščanavičiųs Vladas, iš 
Tytavėnų vai., Raseinių ap. 
Gyv. Chicagoj.

Kaščiukaitis Stasys, gy
veno Chicagoj.

Levickas Rokas, iš Šau
kėnų v., Šiaulių ap. Gyveno 
Duluth, Minnv

Mankevičius Leonas, iš 
Rietavo v., Telšių ap.

Pševorskaitės, Elena, Zo
sė ir Stasė. Seirijų v., Sei
nų ap.

Tverijonas Antanas, iš 
Vaiguvos v., Šiaulių ap. At
sišaukė jo žmona, Emilija 

i Tverijonienė.
I Giačas Pranas, 1928 m. 
įgyveno Chicagoj.

Mackevičius Vincas, gy- 
i veno Roselande, Chicagoj.

Radišauskas Mart., gyve- 
inęs Chicagoj. Atsiliepė jo 
I žmona, Viktė.

Rutkauskas Jonas, kilęs 
iš Klepšių, Panevėžio aps. 

, Gyveno Chicagoj. Atsiliepė 
jo žmona, Elena.

j šlyžius Justinas, buvęs 
i Amerikos jurininkas. Gy
veno Clevelande.

Tau jauskis Mykolas, iš 
Varnių vai., Šiaulių ap., gy
venęs Detroite.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti 
ir kiekvienas kas ką nors

apie juos žinotų yra prašo
mi suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai įver
tinta.

Lietuvos Konsulatas
201 N. Well St. Rm. 1904 

Chicago, Ill.

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”.

‘MARGUČIO’
1931 M. KALENDORIUS

KAIP 1ŠSIGARSINT1 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.

E. 9th Street Pier 
Cleveland, Ohio

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

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

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

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

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
PortStanley6:00a.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.JT Write forfree folder  and Auto Map. Ask | $1 for details on C&B Line Triangle, Circle I 
Sr and All Expense Tours, also 1930 Cruise t 
|| de Luxe to Chicago.

“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 vienintelį 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.

Artistai 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, 
muzikos, paveikslų ir visokių adresų.

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

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, Ill.

NUSTATANT EISENAJ

žmonių, kurių visai nepa
žysta, ir bėgioja apsitaisę 
lyg žmonės gazdindami, su 
“futbolais”, “beisbolais” ir 
kitokiais paibeliais, kurie 
niekad Lietuvių ne buvo ir 
nėra. Turi savo muziką, 
muzikališkus instrumentus, 
savo šokius, tačiaus ir čia 
vieton savo atgaivint ir to- 
bulint, naudojamasi ir puo
šiamas! svetimomis plunk
snomis, pavidale visokių 
“polkų,’’"krakoviakų ir ki
tokių lenkiškų liekanų. Ar
monika yra rusų muzikos 
instrumentas, o vienok Lie
tuviai negali nuo jos atsi
skirt ir vieton jos, atgaivint 
savo kankles. Pritiktų Lie
tuviams Tėvynėje gyvenan
tiems, imt pavyzdį nuo ne
tolimų savo kaimynų Finų, 
kurie seniai išvijo svetimą 
kultūrą iš savo tarpo, ir to
bulina kultūrą savo.

skolas Amerikos Suvieny
toms Valstijoms, o gal ir vi
sai nereiktų mokėt. Prancū
zams pritaria ir lenkai, nes 
ir šitie nemano savo skolas

GYDYTOJAI PRITARIA 
TOASTINIMUI

20,679 Amerikos gydytojai sava
noriai užgyrė »Lucky Strike Cigare- 
tus kaipo mažiau deginančius gerk
lę . negu kiti cigaretai.

Išdirbėjai šių cigaretę priskiria 
šį gerklės apsaugojimų salo naudo
jamam toastinimo (kepinimo) pro
cesui. Ištobulinę savo speciali* me- 
todą karščio leidimo, tie išdirbėjai 
priėmė patj moderniškiausi išdari
nių moksliškam šilumos panaudoji
mui.

Karštis visada buvo pripažintas 
kaipo svarbiausias dalykas maisto 
prirengime, ypatingai pagerinime jo 
skonio. Tiktai sulyginamai nesena- 
nai industrijai pradėjo laikyti šilu
mos panaudojimų reikšmingesniu 
budu. Ji žino dabar kad šiluma yra 
didžiausios svarbos ne tik pagerini
mui produkto gerumo bet ir pada
ro produktų tyresniu iš sveikatos 
atžvilgio. Šitas naujas patyrimas 
įvedė į industrijų svarbiausi ir nau
ji išradimų panaudojimui šilumos 
prie taip daug produktų.

Gydytojai atsineša į šitų pagerini
mų su prijautimu, nes jie, pirmiau
sia visko, yra išlavinti pažinti šilu
mos vertybę prašalinimui pavojin
gų nešvarumų. (Skelbimas.) .

VAŽIUOKIM Į LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

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

Laivų Išplaukimai iš New York
S. S. “FREDERIK VIII”........ Rugsėjo 13
S. S. “UNITED STATES” .. . Rugsėjo 27
S. S. “HELLIG OLA V”................ Spalio 4
Informacijų ir laivakorčių kreipkit į savo agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. 180 N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakiu”

Kai norisi persivalgyt,

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

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

“It’s toastedM

Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį
bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nedaugiau kaip tris valgiai i dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Bell s, 
žurnale, visiems Vyrams ir Moterims norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mes netvirtinam, Lucky Strike cigaretų 

as suganąns moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai norisi persivalgyt, "Vietoj to—užsirūkykit Lucky . Tuo jūs 
4t peiaejimų dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK—Lucky‘’Strike Šokių Orchestrą kas ketvirtadieni ir šeštadienį vakarais, N.B.C. tinklą.

© 1930. The American Tobacco Co.. Mfr*

’"Ne ypatingas valgis, 
New' Ycrko Daktaru



I DIRVA

.Dienos Klausimais Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos Paruošė K. S. K.

“DEMOKRATIZMO” PURVAS

Nekurie musų laikraščiai 
labai rėkia prieš Lietuvos 
diktatūrą ir naktis nemigę 
norėtų kad kas nors nuver
stų dabartinę vyriausybę ir 
uždėtų valdžią “demokra
tiškais pagrindais”.

Vienam tokiam musų di
deliam “demokratizmo pa
grindų” budavotojui po pat 
nosia dedasi dalykai kurie 
turėtų poną redaktorių pa
mokyti ar ištikro demokra
tija gera nors jos vardu ir 
baisiausios niekšystės da
romos, o diktatūra bloga 
nors ji yra vienatinis būdas 
sulaikyti tą blogą kokį “de
mokratizmo” kailiais prisi
dengę vilkai daro.

Neskaitant Chicagos, kur 
jau keli metai lermuojama- 
si už “demokratiškos” val
džios narių niekšystes, „da
bar išėjo aikštėn kad ir 
New Yorke tas pats: visuo
tinu balsavimu rinkti desėt- 
kas teisėjų susekta palai
kant ryšius su mušeikų 
gaujomis, Įvairus miesto 
darbai pavedami tik tiems 
kurie dirba savo partijai ir 
kuriuos partijos vadas nu
rodo; vienas viršininkas iš
varytas iš vietos už nurody
mą kam darbus duoti, už 
ką iš savo draugų sau dar 
lupdavosi pelną. Atideng
ta tuzinas ar daugiau didęr 
lių politiškų kyšininkysčių 
ir grobišiavimų.

Viskas tas dedasi New 
Yorke, civilizuotoj Amėri-; 
koj, iš kurios musų karšti 
‘demokratijos principų’ už-' 
tarytojai pataria Lietuvai; 
pasimokyti.

Lietuva tačiau jau anks
čiau patyrė kas darosi po 
“demokratizmo” priedanga 
ir ką daro valdininkai, gry
nai demokratiškai — visuo
tinu, laisvu balsavimu pilie
čių išrinkti.

Gal Lietuvos liaudis ir 
priaugus prie demokratiz
mo: eina balsuoti ir išren
ka tuos kurie daugiausia 
moka paaždėti. Bet musų 
politikieriai prie demokra
tizmo nepriaugę: jie mano 
kad demokratizmo tikrasis 
tikslas yra: griebk ką gali, 
kada esi prie visuomenės 
pinigų, kuomet visuomenė 
tave išrinko. Rytoj gali iš
rinkti kitą....

Betgi liaudis “demokrati
jos” visai nepasigenda, kuo
met politikieriai kruvino
mis ašaromis verkia, nes 
negali prilysti prie visuo
meniško lovio.

Prie dabartinės Lietuvos 
valdžios tie dalykai visai 
nežinomi. Kaip greitai pa
tiriama koks valdininkas 
nusižengiąs, už mažą pra
sikaltimą buna paliuosuoja- 
mi iš vietos, už didesnius 
patraukiami atsakomybėn.

Iš ko Paeina Žodis 
“Sabotažas”

Žodis “sabotažas” naudo
jama pasakymui kad darbi
ninkai savu noru bando su
trukdyti dirbtuvėje darbda
ve reikalų ėjimą, pakenki
mui jam, su tikslu privers
ti nusileisti darbininkų rei
kalavimams.

Pats tas žodis turi Fran- 
euzišką reikšmę. “Sabot” 
reiškia medinės kurpės, ko
kias prasti žmonės avi Lie
tuvoj, Holandijoj ir Fran- 
euzijoj.

Sakoma kad ankstyvose 
mechaniškos indu s t r i j o s 
dienose, kuomet darbinin
kai norėdavo pasiilsėti, ku
ris drąsesnis įspirdavo savo 
kurpę į mašiną, mašina su
gesdavo, lyg -iš netyčių, ir 
iki ji buvo pataisyta darbi
ninkas pasilsėdavo. Tada 
mat mokėjo nuo dienų, ne 
nuo šmotų, ir dirbdavo la
bai ilgas valandas.

Dabar, kada darbininkai 
susiruošia streikuoti, už al
gų numušimą ar šiaip delei 
ko, jie kaip kur sugadina 
mašinas ir daro kitokį blo
gą mašinoms, budinkams ir 
medegai — tas vadinama 
sabotažas.

[Vaikiški Darbai
Lietuvės laikraščiai pra

neša kad apie tą laiką kai 
Voldemaras buvo iškeltas 
iš Kauno, mieste pasirodė 
dviejų rūšių lapeliai — vie
ni šmeižia Voldemarą, kad 
jis yra pusprotis ir jam 
reikia pakliūti į Kalvariją, 
kiti eiiia už jį, šmeižia vy
riausybę.

Tuos lapelius kas nors pa
rašo ir išleidžia. Ir be abe
jo rašo ir leidžia ne kokie 
kaimo berneliai, bet tokie 
kurie jieško ministerių ir 
kitokių aukštų valdiškų vie
tų.

Pamahyk sau, prastas 
“Dirvos” skaitytojėliąu, ar 
jie tinka į tokias vietas, jei
gu turi tokius vaiko prote
lius. .-..

Kleopatros Gėrimas 
Perlų Neteisybė

Paryžiuje mokslini n k a i 
darė tyrinėjimus ar teisin
ga yra pasalta kad Egipto 
karaliene Kleopatra, kuo
met pas save vaišinę Romos 
kariauninką Marką Anto
nijų, gėrė perlus sutarpytus 
acte, parodymui savo tur
tingumo.

Mokslininkai bandė su- 
tarpyti acte visokius perlus, 
bet jie betirpsta.

NAŠLAITIS IR GEGUTĖ
Ramiai man krūtinė alsavo, 
Kvėpuodama oru ‘laukų, 
Gegutė jautriai Sukukavo:

“Kuku, našlaitėli, Luku!” 
Jausmai lyg paguodą pajutę 
Už liūdesio puolė -ribų 
Pasveikinti meilią gegutę,

Ištarusią švėlrių “Kuku!” 
Man mylinčios nėra motutės 
Nuo pat vaikystei® laikų. 
Švelnios neturėjau sesutės —

Atsako gegutė: “Kuku!....” 
Tėvelis senai jau kapuose, 
Neguodė maloniai vaikų.... 
Aš vienas likimo naguose.

Paguodžia gegutė: “Kuku!....” 
Man nėra brolelio širdingo, 
Bičiulio iš tarpo kitų —
J skundą žmogaus nelaimingo

Atsako gegutė: “Kuku!....” 
“Neverk tu, nustotas dalužės, 
“Kuku, našlaitėli, kuku!
“Aš — dukra laisvoji gamtužės,

“Užjaučiu labai tau, kuku!....” 
Tau dėkui, raiba gegutėle, 
Už tiek man žodelių karštų....
Atsako: “Ir aš našlaitėlė,

“Kukuoju vis vieną; Kuku!....”
Arėjas Vitkauskas.

MANO STYGOS

(Tąsa iš pereito num.)

Lie-

Lietu- 
tuomi 
valdo 

didžiu

VYTAUTAS
DIDYSIS

Chinijoj kada užeina di
delis lietus, laikinai sulaiko 
bekariaujančias puses. Gal 
ir gerai kad pagados užlei
sta Amerikai vietoj Chini- 
jos.

Stygos mano, jus gailingos, 
Ko jus skambate skardžiai? 
Jus pritariat man dainuoti — 
Lyg suprantat kas vargai....

Stygos, liaukitės skambėję, 
Negraudinkit jus mane, 
Dalis mano nelaiminga, 
O gyvenim’š. lyg sapne....

Tamsios, liūdnos mano mintys,
Lyg rudeninė naktis,
Visad spaūdžia mano širdį, 
Vilgo ašaros akis....

Stefanija Sutkevičienė.

Zigmantas Augustas
Zigmantas Augustas pateko ant 

tuvos didkunigaikščių sosto dar prie savo 
tėvo, Zigmanto Senio, gyvos galvos. Jo 
motinai, karalienei Bonai, rūpėjo užtikrin
ti Lietuvos sostą savo sunui, taigi ji išga
vo tą prižadą gana anksti. Zigmantas 
Augustas gimė 1520 metais ir 1544 metais, 
būdamas 24 metų amžiaus, Lietuviams 
prašant, gavo tėvo sutikimą užimti 
vos sostą. Lietuviai norėjo nors 
atsiskirti nuo Lenkų: tegul tėvas 
sau Lenkijoje, o jo sūnūs lai buna
Lietuvos kunigaikščiu. Bet ir čia ta pati 
istorija: už keturių metų, tėvui mirus, 
Lenkai apvainikuoja Zigmantą Augustą 
savo karalium!

Zigmantas Augustas tokiu budu buvo 
paskutinis Lietuvos didis kunigaikštis, vai
nikuotas Gedimino mitra. Jis valdė iki 
1572 metų, po ko paskui jau Lenkijos ka
kaliai savaimi tapdamo didžiais Lietuvos 
kunigaikščiais ir Lietuviai sau paskirai 
valdovų nerinkdavo.

Zigmantas Augustas, turėdamas 23 m. 
amžiaus, apsivedė su Elzbieta, dukterimi 
Vengrų ir Čekų karaliaus Ferdinando; bu
vo manyta kad giminystė sustiprins ryšius 
tarp Hapsburgų ir Jogailiunų dinastijų. 
Bet karalienė Bona, bijodama netekti sa
vo įtekmės ant sunaus, savo intrigomis 
atšaldė sunaus prisirišimą prie jaunos mo
ters, ir Elzbieta neužilgo iš susikrimtimo 
pasimirė, nepalikdama ainių. Buvo net 
kalbama kad Bonos rupesniu ji buvo nu
nuodyta.(ji mirė 1545 m.).

Kada užėmė Lietuvos sostą, Zigman
tas Augustas apsigyveno Vilniuje. Prie 
jo labai gerinosi didikai, girdami jauną 

j Valdovą, o tas buvo jiems perdaug geras, 
I nuolaidus ii1 duosnus, kas, ypač tuo laiku 
užėjusiame badmetyje, blogai atsiliepė į 
šalies reikalus. Nors biednuomenė skur
do, Vilniaus didkunigaikščio dvare Visados 
buvo lėbavimai, muzika, šokiai, pokįliai, 
■paimti nuo Italų, kas viskas atėmė jauno 
valdovo domę nuo šalies reikalų ir juos jis 

; atidėliodavo kitam sykiui.
Vilniuje gyveno labai graži moteris, 

Barbora, duktė didžio Lietuvos maršalo 
Jurgio Radvilo ir našlė Trakų vaikados 
Goštauto, kuris neilgai su ja gyvenęs mi
rė palikdamas jai didelius savo turtus. 
Zigmantas Augustas įsimylėjo į ją, o ji pa
milo didį kunigaikštį. Radvilų rūmai bu
vo artimai didžio kunigaikščio pilies, taip 
kad didkunigaikštis pradėjo nuolatos Bar
borą lankyti, o ji taipgi tankiai viešėjo 
didkunigaikščio pilyje. Barboros brolis ir 
pusbrolis užsispyrė kad Zigmantas Augus
tas apsivestų su ja, ant ko didkunigaikš
tis sutiko, bet tik su ta išlyga kad viskas 
butų užlaikoma paslaptyje iki neateis tiri-, 
karnas laikas. Jiedu apsivedė slaptai Rug
pjūčio mėn. 1547 m., dalyvaujant tik Rad
vilų šeimynai ir porai kitų didžiūnų.

Reikėjo Zigmantui Augustui parėmi
mo Lenkų, taigi jis vėliau savo paslaptį iš» • 
sipažino vyskupui Maciejovskiui ir Kro- i 
kuvos kaštelionui Jonui Tarnovskiui, ku- ] 
rie, žadėjo palaikyti jo pusę prieš Lenkų { 
didžiūnus, jeigu didkunigaikštis sutiks ati- ] 
duoti Lenkijai Pagirius, kurių Lenkai ne
nustodami reikalavo. Taigi 1547 m. Vii- - 
niuje tapo sušaukta Lietuvių seimas, kur 
Lietuviai nutarė atiduoti Lenkams Bielską 
Pagiriuose be jokių ginčų. Lietuvių prieš
taravimas didkunigaikščio apsivedimui su 
žemesnio luomo moterimi Lietuvoje tapo 
apmalšinta.

Barbora, didi Lietuvos kunigaikštie
nė, laukė iš Zigmanto Augusto kūdikio, ir 
bijodama nuodų ar kitokių negerovių iš 
Bonos pusės, apsigyveno Dubienkų pilyje 
netoli Vilniaus, po didele savo giminių sar
gyba. Bet ir ten ji nerimo ir todėl iš bai
mės pagimdė kūdikį pirm laiko, negyvą...

Atėjo Lenkų seimas Piotrkove, kur 
dalyvaujant Zigmantui Augustui, jo mo-

tina Bona ir tėvas išmetinėjo jam delei iš 
Vilniaus ateinančių gandų apie jo apsive- 
dimą su žemesnio luomo Lietuvaite; Len
kai delei to irgi piktinosi ir peikė jo mo
terystę su savo pavaldine. Bet Zigman
tas Augustas labai mylėjo Barborą ir to
dėl kantriai nešė visus barimus, nemany
damas niekam nusileisti. Jisai stengėsi 
laimėti prielankumą Krokuvos vaivados 
Petro Kmitos.

Bona pradėjo kurstyti Lietuvos di-l 
džiunus, Radvilų priešus, prie maišto, jei
gu Zigmantas Augustas ketintų apšaukti 
Barborą didžia kunigaikštiene.

Karalienė Bona ir Lenkų šlėkta turė
jo kitokius planus, už tai norėjo išardyti 
Zigmanto Augusto ryšius su Lietuvaitė ir 
ir galingais Lietuvos palaikytojais.

Tuo tarpu pasimirė Zigmantas Senis 
ir dalykai inėjo į rimtas vėžes.

! Zigmantas Augustas, gavęs žinią Vil-
■ niuje apie tėvo mirimą, parsikvietė urnai 
i Barborą iš Dubienkų, ir atlikus maldą už
■ mirusį valdovą, Lietuvių senatorių susi- 
1 rinkime paskelbė kad Barbora Radvilaitė

yra jo žmona. Tąsyk pribuvo ir Barbora 
į posėdį. Didžiūnai, pamatę gražią mote
rišką prie savo didkunigaikščio šalies, su
šuko: “Lai gpvuoja Barbora, Lenkų Ka-

' ralienė, Didi Lietuvos Kunigaikštienė!”
1 Niekas jai neprieštaravo: juk .garbė 

kad Lietuvaitė sėdės ant sosto abiejų tau
tų!

Po Zigmanto Senio laidotuvių Lenkų 
senatas tuojau apšaukė Zigmantą Augus
tą Lenkijos karalium, bet urzgė prieš jo 
sutuoktuves su Barbora. Motina Bona ir 
gerumu ir piktumu prašė sūnų panaikinti 
o ryšius su Barbora, bet tas nieko negel
bėjo. Norėdamas atsikratyti savo moti
nos, Zigmantas Augustas siūlė jai su-ivi--;' 
sais Savo lobiais išsikelti į Mozuriją, bet ji- ! 
nesutiko ir apsigyveno Varšavoje.

Zigmantas Augustas sugryžo į Vilnių 
vežtis Barborą į Krokuvą, kur Lenkų sei- 1 
me jis laukė didelių priešginybių, ypač iš 
pusės Krokuvos vaivados Kmitos, Gniezno : 
arcivyskupo Dzierzgovskio ir kitų. ų

Jo pusę palaikė iš Lenkų tik Tarnovs- 1 
kis ir vyskupas Maciejovskis, o iš Lietu- 1 
vių — Radvilų šeimyna. 1

Lenkai smarkiai platino gandą buk 
karalių raganos užkertėjo, buk apsivedi- 1 
mas karaliaus su Barbora žemina karališ- 1 
ką namą, ir tt. Barbora tuo tarpu apsibu
vo Radomiuje su savo sargyba.

1548 m. Lapkričio 1 d. atsidarė Kro
kuvos seimas, kur karalius kalbėjo apie 
rūpinimąsi ginti šalį nuo priešų; bet Len
kai tik urzgė prieš jo sutuoktuves. Kmi- 
ta ir kiti reikalavo karaliaus perskyrų su 
Barbora; kiti jieškojo išėjimo tą atsitiki
mą sutaikyti; Tarnovskis tik sakė nema
tąs tame blogo ir paliko ant karaliaus va
lios. Kiti puldinėjo ant kelių prašydami 
kad karalius mestų Barborą. Tada Zig-j 
mantas Augustas atsakė: “Aš Barboros 
niekuomet nepamesiu ir ką man Dievas 
žadėjo to laikysiuosi. Kas atsitiko negali 
jau atsimainyti; o jums nepritinka manęs 
prašyti kad laužyčiau savo duotą prisie
tų — jus turėtumėt norėti kad aš kiekvie
nam duotą savo prisieką išlaikyčiau. Pri
siekiau kad žmonos savo nepamesiu iki 
Dievas laikys mane pasaulyje.”

(Bus daugiau)

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”

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:
* UŽSIRAŠĖ NET KETU

RIAS KNYGAS
Andrius Žiugžda iš Ne

wark, N. J., pralenkia visus 
kitus iki šiolei buvusius 
prenumeratorius bent ko- 

. kios iki šiolei musų leistos 
knygos. Iki šiolei daug bu
vo užsirašiusių po dvi, ke
letas po tris, bet A. Žiugž
da dabar užsirašė net ke
turias knygas. Jis rašo:

Priimkite mano čekutį už 
$6, už kurį prašau užrašy
kite tris knygas “Vytautas 
Didysis” mano broliukui 
Juozui Žiugždai Mariampo- 
lėje, o vieną knygą man.

A. Žiugžda neatsiliko nei 
■nuo vienos iki šiolei leistos 
“Dirvos” knygos užsipre- 
numeravimo, vis užsirašy
damas po dvi ar tam pana
šiai.

J. Krasauskas iš Toron
to, Kanadoj, rašo: Neaplei
dau nei vieno “Dirvos” lei
dinio, taigi prisidedu ir prie 
knygos “Vytauto Didžiojo” 
ir siunčiu $1. Kuomet kny
ga bus gatava prašau pri
siųsti.

F. Thomas, iš Brooklyn, 
N. Y., rašo: Siunčiu $1 už 
“Dirvą” ir $1.00 už knygą 
“Vytautas Didysis”.

M. Macaitis iš Simsbury, 
Conn., rašo: Siunčiu $3.50; 
iš jų $2 už “Dirvą” ir $1.® 
už knygą “Vytautas Didy-

■ sis”.. ■
P. Jurėnas iš Scranton, 

Pa., rašo: Prisiunčiu $1.50 
ir meldžiu užrašyti mane į 
knygos “Vytautas Didysis” 
prenumeratorius.

Vincė Kinderienė, vieti
nė, užsirašė knygą “Vytau
tas Didysis” užsimokėda
ma $1.50.

Stasys Želenekas, vieti
nis, užsirašė knygą “Vy
tautas Didysis” užsimokė
damas $1.00.

KAS DAUGIAU?
; Dabar geriausias laikas 
. prisidėti prie išleidimo po- 
. puliariškos Lietuvos Istori- 
i jos “Vytautas Didysis” — 
. visi kurie iškalno užsisakys 
. gaus didelę knygą už tokią 
. mažą kainą kaip $1 arba 

$1.50 (tvirtais - viršeliais). 
Taipgi tų visli 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.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

G.YDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”,; 
žinomos kaip gyduolė inkstų,; 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 mėtų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai) 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM Ol£
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NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

•į , 4 ČARLIS SEABROOK
Čarlis Seabrook (Sybruk)! Ne, jus 

dar negirdėjot apie jį. Jis dar nėra gar
sus. Jis tik pradeda garsėti. Jis yra 44 
rietu amžiaus, bet jis yra gabiausias ūki
ninkas pasaulyje. Per vienus metus jis 
išaugina daržovių už pusę milijono dola
rių ant 1,200 akrų žemės.

Jis veda savo ūkę kaip dirbtuvę. Jis 
nėra ūkininkas tikroj to žodžio prasmėj, 
nėlaidoja sėklų žemėje ir nelaukia kada 
gamta ir paukščiai atliktų savo darbą.

Jis yra daržovių išdirbėjas; jis gauna 
iš akro daugiau negu kas nors kitas kada 
gavo.

Kalbant apie našumą, ne pro šalį bus 
pažiūrėti kaip jis jį gauna. Visviena ar 
mes esam raštinėj, dirbtuvėj ar ukėje, vi
suotiniai našumo pradai yra tie patys.

Seabrooko istorija prasideda su jo už
gimimu 1883 metais, mažame ūkyje Brid
getone, New Jersey. Jo tėvas nebuvo per
daug sėkmingas ūkininkas. Čarlis pradė
jo dirbti būdamas penkių metų amžiaus. 
Keturiolikos metų jis dirbo vyro darbą.

Jis buvo darbštus, bet nebuvo įsimy
lėjęs į prakaitavimą,' purvus ir čyzmą. Jis 
dirbo žinodamas kad reikia dirbti; betgi 
dirbdamas galvojo ar nėra geresnio, grei
tesnio, lengvesnio budo ūkio darbams ap
dirbti. Jis mėgo knygas ir laikraščius ir 
Įsigydavo kiekvieną knygą apie ūkį, kokią 
tik galėjo.

Jis skaitė ir galvojo; tai buvo ja sėk
mingumo pradžia. Būdamas dvidešimts 
penkių metų, jis turėjo tris aiškius Suma
nymus:

1.
2.
3.
Jis 

sistemą. Sukasė šešių pėdų stulpus eilė- 
riis per 50 pėdų Vieną nuo kito ir viršum 
tų stulpų nutiesė dūdas. Tos dūdos buvo 
pilnos mažyčių skylučių ir paleistas van
duo per skylutes prunkštė prunkštė, ši
taip jis aptaisė tris akrus žemės ir pradė
jo laistyti. Pasekmės buvo puikios.

Tokiu budu jis pagerino gamtą. 
Įsitaisė dirbtiną lietų.

Iki 25 metų Čarlis dirbo pas 
va. Po to jo tėvas dirbo pas jį.

1911 metais jis padarė pelno 
“Dabar padėkime tuos pinigus į

Dirva reikalauja daugiau trąšos;
Dirva reikalauja daugiau lietaus;
Vieno pasėlio neužtenka, 
pradėjo taisyti dirbtiną laistymo

savo

Jis

tė-

$25,000. 
banką,”

tarė jo tėvas.
“Ne,” atsakė Čarlis, “padėkime juos 

atgal į žemę. Žemė yra geriausias ban
kas.”

Jiedu sudėjo visus tuos pinigus į že
mę. Jų kaimynai ūkininkai manė kad jie
du iš proto isšikraustė.

“Užsidirbk dolarį, paskui 'įdėk tą do- 
larį atgal Į žemę, kad jis daugiau dolarių 
atneštų”, tai yra vienas Čarlio principų, 
kuriuos jis rado knygose. .

Jis numatė tręšimo vertę, kurią retas 
ūkininkas temato. Jis atrado kad dirva 
reikia padirbti.

Paprasta dirva visai nėra dirva, taip 
kaip keturi ratai su stebulėmis nėra mo
torinis vežimas. Tai tik pradžia, vieta ja
vams augti.

Taigi jaunasis Seabrook pradėjo ga
minti dirvą. Jis įdėjo 100 tonų mėšlo į ak
rą naujos dirvos ir 40 tonų į akrą senos 
dirvos. Paskui jis įdėjo du ar tris tonus 
kaulų miltų į akrą žemės, ant viršaus tų 
100 tonų mėšlo.

Šimtas tonų mėšlo ant akro žemės! 
Po $2.50 tonui pasidaro $250 akrui tik vie
nų trąšų. Kaulų miltai po $60 tonas. Ne
nuostabu tat jei kaimynai juokėsi iš Sea
brooko ir jo knyginio mokytumo.

Be šito dar parėjo laistymo lėšos — 
$300 akrui. Pati žemė atsiėjo nemažiau 
$150 akrui, tat viso išlaidų akrui buvo 
820 dolarių.

Seabrooko ūkis iki kitų metų buvo 
vieni juokai, bet po metų kaimo valgomų 
daiktų parduotuvės savininkas .pradėjo 
pasakoti nuostabius dalykus. Jis sakė kad 
Čarlis Seabrook padarė iš vieno akro dau
giau kaip $2,000.

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

liovė juoktis. Jiems buvo nesuprantama 
kaip tas galėjo būti. Kaip ištikro buvo 
parodo lapas iš Seabrooko ūkio dieninės 
užrašų knygos:

“Vasario 25—pasėta špinakai. Balan
džio 15—špinakai parduota už $150. Ge
gužės 10—pasodinta bulvės. Rugpjūčio 
10—bulvės parduota už $450. Rugp. 11— 
pasadinta romanie ir žemuogės'. Spalių 
mėn. romanie parduota už $500. Viso par
duota už $1,100.

“Antrais metais, pusė sėjos žemuogių 
parduota už $600.

•''Trečiais metais, viena sėja žemuogių 
parduota už $1,300. Viena sėja salotų, už 
$1,000. Viena sėja špinakų, $150. Viso 
parduota už $2,450.”

Vidutiniai nuo akro parduota už 
$1,385. Todėl visas pelnas nuo akro $650.

Seabrook renka tris kartus, kartais 
keturis pasėlius į metus. Pav., vienais me- 

i tais toj pačioj žemėj jis turi pasėjęs špina- 
kus, bulves, salotas ir žemuoges.

Jis gavo 604 bušelius bulvių nuo akro 
žemės, gavo 8500 kvortų žemuogių nuo 
akro.

Jo specialumu yra salotos, nes jis pa
tyrė kad jos yra pelningiausios. Žemiau 
paduodame kelis užauglius vienais metais: 

Salotų už 
Kopūstų už 
Ridikėlių už 
Špinakų už 
Svogūnų už 
Bulvių už 
Žemuogių už 
Agurkų už 
Čarlis Seabrook dabar turi 1,200 ak- 

žemės, bet mažne visag jo derlius par
eina nuo 200 akrų. Jis suorganizavo ūkį 
akcinės bendrovės pamatais. Joje įmokė
ta $500,000 kapitalo ir duoda 20 nuošimčių 
pelno.

Tame ūkyje yra 300 darbininkų, o 
uogų skynimo laiku dirba dvigubai tiek. 
Darbininkai gyvena tame ūkyje švariau
siuose cimentiniuose namuose. Jie dirba 
po Į0 valandų į dieną ir per apskritus me
tus ir gauna algą kas savaitę.

Jei kas paklaustų ką jie veikia per žie
mą tai reikia pasakyti kad Seabrooko ūky
je nėra žiemos.

Ten yra didžiausi stikliniai daržai, po 
60 per 300 pėdų. Jie kaštuoja po $10,000 
kiekvienas. Jie išpradžių buvo vadinami

$112,050
39,245
36,800
31,970
24,770
21,760 
18,905 
17,545

rų

“Seabrooko kvailybės”.
Šitie stikliniai daržai duoda Seabroo- 

kui ilgesnius m,etug. Jie panaikina žiemą. 
Jie leidžia auginti daržoves ne sezono lai
ku, kuomet kainos yra aukštos.

Be to darbininkai žiemą eina dirbti į 
dėžių dirbtuvę ir padaro 100,000 dėžių to 
ūkio reikalams.

Ūkis turi didelę raštinę su rašomomis, 
skaičiuojamomis mašinomis ir visais ki
tais įrengimais.

Yra šaldykla 60 per 325 pėdas didu
mo; garažas keturiems traktoriaus ir aš- 
tuoniems trokams; arklydė del 50 arklių; 
dirbtuvė mašinoms taisyti ir gelžkelio bė
gių linija.

“Tai ne ūkis. Tai maisto fabrikas”, 
sako Seabrook.

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

suose namuose. Kaina 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Po to kiti ūkininkai pa-16820 Superior avė.

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

kalingiausi!; 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 krautuwėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE” 
Cleveland, O. I

LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

BIRUTĖ, Vytauto motina
KEISTUTIS, 

Vytauto tėvas

VYTAUTAS DIDYSIS
J3.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.” <Į Taigi štai ta LIETUVOS ISTORIJA, paruošta populiariš- 
kų raštų rašytojo, K. S. Karpavičiaus, užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adręsuokit laiškus ir "D 1 R V A”
pinigus siųskit sekančiai .boZu /superior Ave. Cleveland, Ohio
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NYKSTA ŠATRIJOS KALNAS
EKSKURSANTU 

RAIŠKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

KELEIVIAI Iš LIETUVOS
Skandinavu Amerikos Lini

jos laivu ‘‘‘Oscar II” Rugp. 31 
d. Amerikon atvyko 40 pasa- 
žierių, tarp jų sekanti Lietui

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

Šatrijos kalnas Žemaičių 
krašte yra populiariausia 
istorinė vieta. Liaudyje iš 
kartos Į kartą ėjo daugybė 
padavimų, legendų, pasakų 
apie Šatrijos raganas, ste
buklingus turtus, kurie esą 
tame kalne paslėpti ir t. t. 
Visas kraštas kalną nepa
prastai gerbia. Kalnas pri
mena senovę, garbingą tau
tos praeitį, žadina tėvynės 
meilę ir patriotizmą. Kal
nas matomas visame krašte 
apie 40—50 klm. spindulių.

Kalno vardas žinomas ir 
visuomenėj. Kasdien lanko
si būriai turistų, gerėjasi 
reginiais, mintimis nusike
lia j tolimą praeitį, kai čia 
virė gyvenimas, kai šioj vie
toj degė Amžina Ugnis, kai 
budėjo sargyba ir praneši
nėjo kraštui apie gresianti 
pavojų. O kokie reginiai! 
Kokie neapregimi toliai, 
miškai, laukai. Kiek erdvės! 
Koks didingumas.

Prieš karą prietaringasis 
kalnas ne juokais pradėjęs 
gąsdinti gyventojus, kurie 
matę čia viršgamtiškų jėgų 
apsireiškimą. Luokės klebo
nas rado rimto reikalo kal
nu susirūpinti ir apvalyti jį 
nuo raganų ir kitų senovės1 
dvasių. Surengia į kalną 
bažnytinę procesiją, pasta
to ir pašventina tris ąžuoli
nius kryžius ir patį pakrik
štija “Juzapato” kalno var
du. Žinoma, prietarai ir pa.? 
sakos kiek aprimsta, bet 
vardas... .taip ir neprigijo, 
nors ‘•'Šatrijos” vardas ir 
buvo iškeiktas - pasmerktas.

Kas kartą matė Šatriją ir 
pasiklausė vietos gyventojų 
pasakojimų apie ją, tas tik
rai supras, kokia garbingą 
ir brangi žemaičiams ši vie
ta. .

Tačiau koks liūdesys ap
ima širdį, kai po 10 laisvo 
gyvenimo metu nuvykęs pa
matai Šatriją, apleistą, pa
niekintą, vergaujančią.... 
Ir skaudu .ir liūdna.

• Šatrija privatiško savi
ninko nuosavybė. Šiais me
tais labiau pažeminta, kaip 
kada nors. Viršus spiginto
mis vėliomis aptvertas, gy
vulių mėšlais nuterštas.... 
Nei suolelio, nei žolynėlio. 
Keleiviui nėra kur pasilsė
ti. Tik šaltas vėjas minkšto
mis savo rankomis glamo
nėja plaukus, veidą ir švil
pia, švilpia.... Švilpia, bėga

kaip tie amžiai, kuriuos ma
tė amžina Žemaičių Šatrija.

Žemaičiai, pagaliau kai- 
kas susirūpinti.

Jei nėra galima istorinių 
vietų sutvarkyti įstatymo 
keliu ir neleisti privatiš- 
kiems • savininkams jų nie-| 
kinti ir daryti sau biznį, tai 
j)ati visuomenė turėtų susi
rūpinti, susiorganizuoti ir 
savo aukomis išpirkti pra
eities šventvietes iš priva- 
tiškų savininkų vergovės. 
Be to, be galo reikalingas 
istorinių vietų apsaugos įX 
statymas. Koktu ir nelabai 
jau suprantama, kai įvairių 
draugijų ir net mokyklų 
ekskursijos yra pirverstos 
už istorinių vietų aplanky
mą privatiškiems savinin
kams mokėti mokestį.

Visuomene, Vytauto Di
džiojo metais nubarstykim 
gėlėmis jo takus. Jo sosta- 
vietes apsodinkim ąžuolais 
ir padabinkim rožių ir rūtų 
darželiais.... Ir pagaliau 
išlaisvinkim ir sutvarkykim 
savo tėvų karžygių šventa- 
vietes, kuriose brendo musų 
tautos dvasia, skambėjo 
kankliai ir daina ir ruseno 
Amžina Ugnis.

“L.A.”

Rašo Pittsburgietis 
J. V. Kiaušas.

Perkūnijos
Liepos 26 d. Utenos apsk. 

praūžė smarki perkūnija 
su audra, žaibas padegė A- 
luntos vai. Čepkauskų vien
kiemį, sudegė klojimas su 
šienu ir dobilais. Liberta- 
vos dvare sudegino tvar
tus.

Liepos 21 d. sudegė Duo- 
binių vienkiemis (Aluntos 
vai.). Tai buvo Amerikono 
Bariso gyvenamas namas 
su visais daiktais ir rubais. 
Nuostolių virš $7,500 litų. 
Spėjama kad čia kas nors 
padegė iš keršto, trobos ne
buvo adparustos.

Šiuo laiku daug Ameri
konų atvykę Lietuvoje ap- 
silieka ir perka ukius.

Rašant Šį laišką Rugp. 4 
d., Lietuvoje jau rugiai pa
baigta kirsti ir žmonės tu
rės gražios šviežios duone
lės. Vasara šymet labi pui
ki, nėra perkarsta ir jau 
pradėjo tankiai lyti, praei
tus pora mėnesių buvo sau
sa, kaip kur vasarojui pa
kenkė.

Šiomis dienomis teko lan
kytis Šiauliuose, todėl už
ėjom su drauge į Birutės 
saldainių fabriką. Mus pa
sitiko savininkas p. Vladas

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

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

Vaitkus ir aprodė visą savo 
fabriką, trijų aukštų muro 
namą. Tai stebėtinai švari 
dirbtuvė ir švariai gamina
mos saldainės iš grynai 
sveikų vaisių, pieno, kiau
šinių, šokolado ir cukraus.

Daug tų saldainių išve
žama į Ameriką ir dauge
lyje kolonijų jau galima 
gauti jų pirkti Lietuviško
se krautuvėse.

Šis fabrikas gamina sal
dainių po 6,000 svarų į die
ną.

Linkėtina p. Vaitkui dar 
daugiau savo produktų pa
gaminti ir labiau praplėsti 
Amerikoj, o Amerikiečiams 
patariu reikalauti Lietuvos 
saldainių savo Lietuviško
se krautuvėse, kurios jeigu 
neturi tai tuoj turės, nes 
Amerikoje yra Birutes at
stovybė. Pirkdami Birutės 
saldainius paremsite Lie
tuvą keliariopai, bus dau
giau pinigiškos naudos ir 
daug darbininkų nuolat tu
rės darbo. Birutės fabrike 
dabar dirba virš 100 darbi
ninkų.

SUN ITCHING ENDS
when soothing Žemo is used I 

Kight from the first touch, antiseptic, 
healing Zemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 

* it also for itching, peeling toes.
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Zemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Zemo is applied. It in
stantly eases razor-smart. Always 
have Zemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

viai, kurių dauguma gryžo po 
pasisvečiavimo Lietuvoje:

Ona Ambraziutė, Waterbu
ry, Conn.

Cecilija Bukaskaitė, Brook
lyn, N. Y.

Mikolas Baublis, Arlington, 
N. Y.

Ona Bataikienė ir Ona Ba- 
taikiutė, Worcester, Mass.

Teofilė Budrevičienė, Linden, 
N. J.

Charles Garijonas, Chicago.
Katarina Guzikas, Brooklyn. 
Ona Gaidzis, Jersey City.
Bronė Jonisas ir Antanas Jo- 

nisas, Brooklyn, N. Y.
Annie Kisielius, Kingston, 

Pa.
Domicėlė Kasiusas, Pranas 

Jankus, Pittsburgh, Pa.
Niek Klimas, Vincas Klimas, 

Povilas Klimas, Povilas Masio- 
kas, Motiejus Massey, Adelė 
Massey, Edvardas Massey, visi 
į Chicago, Ill.

Julė Mickus, Salomėja Vielis, 
Marė Višniauskienė, Algerdas 
Višniauskas, Brooklyn, N. Y.

Peter Margolis, Shenandoah, 
Pa.

X. Misiukevičienė, Worces- 
tes, Mass.

Juozas Mikas, Richmond, 
Mich.

Leokadija Petkaitė, Brook
lyn, N. Y.

Anastazija ir Juozas Palu- 
janskai, Baltimore, Md.

Frank Zuikis, Bayonne, N.J.
Laikas “Frederik VIII”, tos 

pačios linijos, kuris išvažiavo 
iš Kopenhageno Rugp. 28 d., 
pribus j New Yorka Rugs. 7 d. 
ir parveš daug Lietuvių turis
tų iš Lietuvos. Jie visi parva
žiuoja per Klaipėdą.

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

6407

liūs, 
kius

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

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

SUPERIOR AV. prie E. 65 St.
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Nuo “Dirvos” Redakcijos. 
Trys numeriai atgal buvo 
paduota žinia apie mirimą 
Lietuvoje rašytojos Mari
jos Pečkauskaitės, kuri sa- 
wt> raštuose pasirašydavo 
“Šatrijos Ragana”. Taigi 
ji sau gana reikšmingą mu
sų senovės gyvenimo slapi- 
vardę pasirinkus buvo. Ji 
vėlesnę dalį savo gyvenimo 
praleido nepertolimai Šat
rijos kalno ir nerado sau 
geresnio pseudonimo pasi
rašyti po savo raštais kaip 
Ragana iš Šatrijos kalno.

Šis aprašymas yra paim
tas iš vieno Lietuvos laik
raščio, ir nors nėra aprašy
mas miesto ar miestelio, la
bai tinkamas čionai talpin
ti supažindinimui skaityto
jų su tuo kalnu. Apie jį tik 
nėra visų plačių pasakų, o 
butų gera jas gavus.

Raginame Lietuvos jau
nimą ar ir suaugusius pa
rašyti apie žingeidesnes sa
vo srities vietas, apie mies
tus ir miestelius ir viską 
kas juose ir aplink juos yra, 
už ką “.Dirvos” redakcija 
duoda dovanų “Dirvą” vi
sam metui.

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City 

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

Washington, D. C. n
Buy neckties 

with what it saves
It isn’t necessary to pay 5Of or more to get quality in a 
dentifrice. List erine Tooth Paste, made by the maker* 
of Listerine, comes to you in a large tube at 25£. Noto 
how it cleans, beautifies and protects your teeth. More
over it saves you approximately S3 a year over 50€ denti
frices. Buy things you need with that saving—neck
ties are merely a suggestion. Lambert Pharraacal Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE

25e

BEFORE 
ANY DATE
—DO THIS

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

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

delight in
I Cheese flavor

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

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

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

I X/elveeta
V The Delici©1**New Cheese Food
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ENdicott 4638

BIZNIERIAI 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNULIS

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

V. ŠTAUPAS
G704 Superior Ave. FL. 6791R 

J. J. LAZICKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Barbers Printers-Publishers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave. “DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486 

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. ENd. 4932Bulding Contractors

MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue

M. ROMAITIS 
13416 Edgowood Avenue

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
Bakers

VINCAS DEBESIS
6014 Superior Ave. Hen. 0732ST. CLĄIR BAKERY

7011 Superior Ave. HEn. 6289
Real Estate-Insurance

Confectioners P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Restaurants
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.
. JUOZAS PELVALIS 

6502 Superior Ave.
VINCAS EIDUKAITIS 

6301 Superior Ave.
K. STONIS 

6824 Superior Ave.
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 StreetDry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906 Tailors

Groceries-Meats JONAS BRAZIS
6905-07 Superior..av ENd. 0756

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

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

T. NEURA.
2047 Hamilton ave. ' PR. 9709 

J. MISEVIČIUS
1457 East 71st St.

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720 

JUOZAS ŠEŠTOKAS
1364 East 68th Street

BEN VELIČKA 
8101 Pulaski Ave.

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas
1205 St. Clair Ave.

JONAS ČIŽAUSKAS 
Muzikas-----1247 East 67th St.

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis

J. Venslovas 

________________________________

Druggists
C. PAKELTIS

8121 Sowinski Avenue

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENEBALKKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojanti ir išsiunčiam.

I 3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto Jubilejinės

KELEIVIAI LIETUVON
KAINA 15c

Jau gatava graži istoriška apysaka “DU BRO
LIAI“. “Dirva“ išleido ją į knygelę ir gali įsigyti 
tas nori. Kaina padaryta pigi — tik 1 5 centų — 
nors turi 40 puslapių. Mat, kaip kitos knygos pi
giai atiduodamos taip ir ši, kad kiekvienas galėtų 
įsigyti. Ji yra taip pat graži ir lengva skaityti kaip 
ir kitos K. S. Karpavičiaus istoriškos apysakos. 
1 8c su prisiuntimu. Siųskit stampomis, “Dirvon”.

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

Apleidžia Clevelandą 4:00 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.
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$ IS LIETUVOS $
NELAIMINGA EKSKUR

SIJA
Musų broliai ir sesutės 

Amerikiečiai išsiilgę savo 
mylimos tėvynės plaukia 
jos aplankyti. Jų apsilan
kymo laukia visa Lietuva, 
nes žino kad atvažiuoja tie 
kurie šelpė tėvynę kai ji 
buvo sunkioje valandoje.

Teko matyti kai Ameri
kiečiai išlipę iš . garlaivio 
apsipylė ašaromis. Tai di
džiausias susijaudinimas ir 
džiaugsmas iš savo krašto. 
Kiti net vaikščioti lyg ne
moka, lyg gailisi užminti 
pievos gėlelę ar vabalėlį.

Reikia pasakyti kad Lie
tuvos liaudis moka pagerb
ti savo tėvynės geradėjus, 
moka juos linksminti.

Labai blogą įspūdį pada
ro jei kas bent vieną Ame
rikietį nuskriaudžia ar ko
kia nelaimė juos nutinka.

Šymet paminėtina ir liū
dna buvo didžioji ekskur
sija, kuri lyg atvežė Lietu
vai juodą gedulą. Kaž ko
dėl ant širdies jaučias skau
dus, liūdnas sopulis, nes ke
letas tokių išsiilgusių savo 
tėvynės brolių neturėjo lai
mės jos pamatyti. Vienas 
ekskursantas mirė kelionėje 
garlaivyje, vienas apsiver
tus automobiliui tapo su
žeistas, o Kun. Cybelis pa
skendo Palangoj juroje.

Tai skaudu, nes nužengė 
j kitą gyvenimą tie kurie 
■mylėjo savo tėvynę ir tau
tiečius, Sierras'*

Keletui Amerikiečių ir 
lengvesnių nelaimių yra iš
tikę. Tas dažniausia nutin
ka iš perdidelio susijaudini
mo, iš perdidelio ūpo, taip 
sakant žmogus iš linksmu
mo išeina iš atsargumo ri
bų.

Kad tokios liūdnos žinios 
Lietuvoje neskambėtij rei
kėtų patiems Amerikie
čiams būti atsargesniems, 
ypač važinėjant su automo
biliais. Važiuodami auto
mobiliu nebandykite pasi
rodyti jog važiuojate kaip 
Amerikoje, nes čia keliai 
ne tokie kaip Amerikoje. 
Keliai yra paprasti, akme
nuoti, grioviuoti, nelygus.

Važiuojant į Lietuvą pa
tikrinkite savo sveikatą. 
Juk kelionė nors ir gera la
bai žmogų nuvargina.

Maudydamiesi ežeruose 
arba juroje nepasirodykite 
už kitus gabesni.

Atsarga gėdos nedaro.
P. Kriukelis.

TAURAGĖ
Sudegė Elektros Stotis
Rugp. 14 d., 4 vai. ryto, 

del nežinomos priežasties 
elektros stotyj kilo gaisras. 
Sunaikinta mašinos, įrengi
mai ir namų stogas. Liko 
mūras. Laike gaisro spro
go trys bakai žibalo, įkasti 
žemėje. Nuostolių padary
ta keli desėtkai tūkstančių 
litų. Žmonių niekas nenu
kentėjo.

Didysis diselmotoras bu
vo išgriautas kelios dienos 
prieš gaisrą ir remontuoja
mas, o mažasis motoras vei
kė ir 11 vai. naktį buvo su
stabdytas.

Kalbama kad kas nors iš 
keršto padegė.

Elektros stotį valdė Jur
gis Gudžiūnas, vienas iš 
Amerikiečių “Rūbo” bend
rovės vedėjų. Iškėlus tos 
bendrovės nariams teisme 
bylą už subankrutijimą, 
Gudžiūnas pernai buvo nu
teistas keturiems metams 
sunkių darbų kalėjimo. Iš
kėlus bylą Gudžiūnui, tri
bunolas jam bausmę suma
žino iki pusantrų metų, o 
byla išnaujo peržiūrima del 
civilinio jieškinio. Šiomis 
dienomis Gudžiūnas buvo 
paleistas 1 mėnesiui atosto
gų ir per keturias dienas 
manė atremontuoti maši
nas. Bet nepasisėkė. Mie
stas liko be šviesos, o Gu
džiūnas — ubagas. Maši
nos buvo neapdraustos.

Dabar, miestas pats mano 
laikyti elektros stotį. Kon
cesija su Gudžiunu baigia
si kitais metais.

Kitas gaisras
Rugp. 12 d. sudegė ūki

ninko Milkerio tvartas-dar- 
žinė su javais ir pašarais. 
Apsvilo ir gyvuliai. Gaisri
ninkai užliejo ugnį. Todėl 
liko apdegusios medinės sie
nos.

Skubėdamas į gaisravie
tę patruko gaisrininkas, 
jaunas Žydukas Kanas, ir 
pasimirė.

Tauragės gaisrininkų dr- 
ja perka naują modernišką 
mašiną-automobilį už 25,- 
000" litų. Giružis.

VOLDEMARAS SU BU
TU PRIVEIKTAS

Kaunas. — Į kelintą die
ną po Voldemaro išsiunti
mo, tam tikros įstaigos iš
kraustė iš jo užimamo bu
to Lietuvos Banko namuo
se visus jo daiktus. Daik
tai sudėti į dėžes ir sukrau
ti tuščiose banko patalpo
se. P. Voldemarienė taip 
pat iš buto išsikraustė.

Kraustant p. Voldemaro 
kabinetą ten rasta įvairių 
ministerijų bylų, kurios su
grąžintos kam priklauso.

Sąryšyje su p. Voldema
ro ištrėmimu buvo pasklidę 
gandų kad jis ruošęs per
versmą. Bet kriminalinės 
policijos direktorius Rus
teika pranešė spaudai kad 
šie gandai neturėjo pama
to.

Prieš p/ Voldemaro iš
siuntimą buvo pastebėta di
desnis Kaune jo šalininkų 
skaičius, bet, matyti, jie 
buvo susirinkę tik pasitar
ti ir išsiskirstė. . “L.U.”

SŪNŪS PADEGĖ TROBĄ 
SU TĖVAIS

Merkinė. — Liepos 24 d. 
naktį Kazio Dili jono sude
gė gyvenamas namas. Jį 
padegė jo paties sūnūs, Ju
lius. Mat, Julius Įsimylė
jo į kokią tai merginą, ku
rią norėjo vėsti. Bet tė
vas prie to neprileido, nes 
vaikas vos 19 metų amž., o 
ta mergina kuprota. Ne
žiūrint tėvo prieštaravimų, 
sūnūs gavo kur tai drabu
žius (sako kad pavogė) ir 
nuvažiavo pas savo panelę.

Parvažiavo iš “svotijos” 
dar u labiati užsidegęs ■savo 
vaikiška meilė. Bet žino
jo kad tėvų jokiu budu ne
perkalbės. Todėl nutarė sa
vo tėvų atsikratyti. ■ Naktį 
sako užrišo tėvų kambario 
duris ir padegė. Pats gi 
pasislėpė rugiuose. Kaimy
nai bėgdami į gaisro vietą 
jį rado. Jam liepė kartu 
bėgti gaisrą gesint, bet jis 
atsakė: “Nieko, lai svyla”. 
Policija jį suėmė. “L.U.”

NO EXCUSE FOR A
‘‘SPLITTING HEAD”

There’s no need for an aching head to spoil 
your day. At the first warning throb take Dil
lard's Aspcrgum. Chew it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard’s Aspcrgum is the new and

Trūksta padienių darbi
ninkų

Pandėlys. — Šioje apie- 
linkėje jaučiama trukumas 
padienių darbininkų, prasi
dėjus lauko darbams. Ypa
tingai trūksta linams rovė
jų. Jos uždirba vidutiniš
kai per dieną po 4 litus.

Dūda.

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

Because you chew Dillard’s Aspergum tho 
aspirin mixes thoroughly with the saliva sp that 
all its soothing qualities arc effective quickly, 
continuously.

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

FromYoulljwAge

TURKIJA NORI LIETU
VIŠKŲ KUMPIŲ

Kaune lankėsi vienas pir
klys iš Konstantinopolio, 
sutarimui del odos ekspor
to į Turkiją. Jo manymu, 
Lietuva taip pat galėtų iš
vežti ten šiek tiek linų, še
rių, fanieros, spirito, šoko
lado ii’ kumpių. Sąryšyje 
su Turkijos modernizacija, 
labai padidėjęs ten ir kum
pių - vartojimas.

To pirklio nuomone, iš 
Turkijos Lietuva galėtų 
gauti benzino ii’ medegų 
odoms rauginti, kurios pir
miau buvo gaunamos Lie
tuvoje iš Turkijos ir esą pi
giau kainuoja negu tie pa
tys produktai imti iš Pietų 
Amerikos ir kitų šalių.

“L.U.”

famous the world over

TILTAS PER DUBYSĄ
Susisiekimo ministerija 

patvirtino sutartį su Vo
kiečių firma Flander pa
statyt tiltą per Dubysą ties 
Seredžium. Tiltas turės bū
ti baigtas statyti kitą va
sarą, kainuos pusę milijono 
litų. “L.U.”

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

į MED.4.CO, -MASS;

"If you will fill in the coupon and mall to the Lydia 
Pinkham Medicine Company, they will be glad to send 
you a copy of Lydia E. Pinkham’s Private Text Book, 
free of charge.

--t ----- ""—....... ***y
. ............
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• Pinaud’s
Shampoo

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

t/ At your dealer's—or send ^oc 
/ for full-size bottle to Pinaud, 

tt.M,22oE.2t St., Neto York. 
[We will send sample bottle free]

I k Depl ^[We

į SERGANTI ŽMONĖS |
t KVIEČIAMI UŽEITI FAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į 
į DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. ?

Dr. Smedley, garsus Specialistas Ž 
su 45 metų pasekmingu medikaliu ❖ 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- J 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių J 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 4» 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- į* 
gų ir kitokių su tuo bendrų. a

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

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

t Dr. C. W. Smedley; Specialistas silciskit, nes musų laikais beveik vi- j
v sos ligos yra išgydomos. • T

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot X 
> būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. T

X Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- .Į. 
• • silpnintus kūno organus. į
f Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. J 
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS f 
X 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland t 
t Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. : 
X Nedeldieniais nuo 10 iki 1. 5

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

•PER 2 00 METŲ
Virš du šimtmečiuT7* IJ A O Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta vJT H/ IX A gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-

AND IMPRO|£ roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
tu°j- Trijų dydžių vaistinėse: 35c,

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu-
HAARLEM OIL X? . . t . , ”, . . ,tėse Gold Medai vardo ir kitų neimk.

ADOLPH O. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laishuotas
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

A New 6-cylinder
Chevrolet Truck

; io j.

with Dual Wheels

Naujas šešių cylinderių lį tono Chevrolet trobas — su dvigubais ratais —

dabar jau galimas gauti pas Chevrolet pardavėjus visur. Tai yra didelis, 

ir smarkus, tvirtas ir iŠ'našus. Jame yra daug naujų ypatybių labai svar

bių moderniško troko naudotojui. Ijokis kitas trakas tokios pat vertės ir

našos nekainuoja mažiau operuoti ir užlaikyti. Jūsų artimiausis Chev

rolet pardavėjas mielai duos jums progą ji išbandyti — bile laiku.

Light Delivery Chassis . . .. . . *365
Light Delivery Chassis S/I7O
with Cab ........... V

(Pick-up box extra)

Roadster Delivery...................... ^440
(Pick-up box extra)

Sedan Delivery . . ...... *595
U4-Ton Chassis with Cab . . . $625

UTILITY FA-TON CHASSIS

*520
Price of 114-ton chassis with or without 
cab includes front fenders arid aprons, 
running boards, cowl, dash and com
pletely equipped instrument panel, hood, 

head lamps and spare rim.
DUAL WHEELS $25 EXTRA

On 1 J^-ton models including spare wheel. 
All prices f. o. b. Flint, Michigan

SVARBIOS YPATYBES
Dvigubi ratai su maža kiek dideesniu primokėji- 

mu, su šešiais truko rūšies tires —• didesne, stip

resne užpakaine stebule — pilnai apdengtais ke

turių ratų brėksais — naujo stipriu troko rūšies 

kluču — naujais, stipresniais plieniniais rėmais — 

4 greitumo transmisijomis — 50 arkių spėkos 

valve-in-head šešių cylinderių inžinu.
CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH.

Division of General Motors Corporation

PROTINGA YRA PASIRINKTI ŠEŠIŲ



8 DIRVA

Kas Girdėt Cleveiande-Apieiinkese
‘DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Vakarinės mokyklos. Ne-. Svečiai iš Daytono. Per 
užilgo, Rugsėjo 15 d., atsi- šventes Clevelande lankėsi 
darys vakarinės mokyklos Daytoniečiai Jonas ir Ma- 
norintiems pramokt geriau rijoną Žilinskai su duktere 
Angliškai, arba . tiems ku- Alena ir sunum Viktoru, 
rie negali dienomis toliau Jie atvažiavo automobiliu., 
mokytis, eina dirbti, o no- Čia viešėjo pas savo seną'bu buvo 12,255. 
ri tęsti toliau mokslą. | draugą, buvusį Daytonietį

Vakarinėse mokyklose y- Joną Tūląuską ir aplankė 
ra klesos visokiausių mok- kitus pažystamus. Poni Ži- 
slų ir amatų, kurios duoda linskienė su dukteria prisi- 
progą kiekvienam siekt sa- pirko “Dirvoje” daug gerų 
vo užsibrėžto tikslo. Rei- knygų, o p. Žilinskas užsi- 
kia tik nueiti ir pasiteirau- rašė metams “Dirvą”. Jie 
ti artimiausioje savo moky- yra geri Lietuviai patriotai 
kloję. Kurie turit suaugu- ir myli viską kas Letuvig- 
■sių iš Lietuvos atvažiavusių ka. 
vaikinų ir merginų patar-' 
kit jiems lankyti vakarinę 
mokyklą, padarysit gero vi
sam jų gyvenimui. 
Reikia užsiregistruoti Rug
sėjo 15 d. arba tuoj po to.

Ohio vedybos. Pereitais 
metais Ohio valstijoj suėjo j

KAS ĮSTEIGĖ BALIONŲ 
LENKTYNES

Kas metai tai Europoje 
tai Amerikoje buna suruo
šta Gordon Bennett Tarp
tautinė Balionų lenktynė.

Šį sykį, Rugp. 31 ir Rugs. 
1 d. ta lenktynė prasidėjo iš

SPORTAS

ŠARKIS VISADA BUS 
SMĖLINGO VALDOVAS

i šeimyninį gyvenimą 65,-1 Cleveland©. Dalyvauja tik 
679 poros, 10 nuoš. daugiau! balionai pripusti dujų, bei 
negu 1928 m. i jokio varomo prietaiso. Da-

Antrame, trečiame ir ga
ilaus ketvirtame rounde iš
rodė kad Smėlingą turi sa
vo malonėje. Ypatingai tre
čiame, kada paleidęs smar
kiau smūgius Smėlingą ap
svaigino, Šarkis butų galė
jęs jį numušti jeigu butų 
paskubėjęs ir paleidęs savoj 
smarkius smūgius.

Bet Šarkis ėmė laiką. Jis 
lošė saugiai. Jis norėjo bū
ti tikras kad čampionatas 
pasiliktų Amerikoje." Ir ta
da pasitaikė tas žemas smū
gis — vienatinis negerai pa
leistas jo smūgis visoje ko
voje — ir Vokietis laimėjo 
ant foul.

Turint jau beveik ranko
se čampionatą, kuomet pa
saulis buvo gatavas jį, pri
pažinti čampioihuV tAs nelai
mingas smūgis pavedė lai
mėjimą neišlavintam ir žy
miai menkesniam muštu
kui.

Kas ateityje nutiks pa
matysim vėliau. Šarkis ir 
Smėlingas gal but vėl susi
tiks. Gal ir ne. Šarkis, ne
laimingas šių laikų kumšti
ninkas delei tokių kumšty
nių nuotikių, gal visai pa
sitrauks. Jeigu ne, ta Smė
lingas gal atsisakys prieš jį 
stoti. Bet jeigu jiedu vėl 
sustotų vienas prieš kitą, j 
nežiūrint kiek Smėlingas 
gali per tą laiką pagerėti, 
Šarkis visada bus jo ponas. 1

APIE KŪDIKIU 
SVEIKATĄ

DR. RICHARD A. BOLT

(Paduodant kelis iš serijos straips
nių apie kūdikių sveikatos taisykles,, 
kuriuos paruošė Dr. Richard A. Bolt, 
direktorius Kūdikių Sveikatos Aso1 
siacijos prie Cleveland Community 
Fund. Dr. Bolt noriai atsakys į pa
klausimus apie abelną kūdikių už
laikymų. Apie kokias nors ypatin
gas kūdikių ligas reikia tuoj atsi
klausti savo daktaro.)

679 poros, 10 nuoš. daugiau• balionai pripusti dujų, bei James J. Corbett, buvęs 
negu 1928 m. Į jokio varomo prietaiso. Da- kumštininkų čampionas, se-
- °,.srityje vedy-:iyvauja paprastai po apie kančiai rašo: ’

’tx- ' • ’• i ... • i desėtkas iš keliu tautu ba-l Nei vieną niekad nepasi- Divorsų visoje valstijoje ,. ® y , *7 u* / r
pernai buvo 15,365, 5 nuoš. i honų. Laimi tas kuris to- sekimas taip nepatiko kum- 
daugiau negu 1928 m. I liausią nuplaukia oru ir nu-

Ant kiekvieno 1,000 gy-' sileidžia. . Jų pareiga yra 
i laikytis ore kiek ilgiausia 
galima. Nereikia nulėkti

I toliau už kitų pirmesnių 
lenktynių rekordus, bet tik 
toliau už kitus balionus da

ily vau j ančius tose lenktynė- 
|se.

Balionų lenktynes Įvedė 
įvairaus sporto mėgėjas, 
kitados buvęs “New York 
Herald” leidėjas, J. Gordon 
Bennett, paskirdamas do
vaną. Pirmos lenktynės at
sibuvo Paryžiuje 1906 m. ir 
po to kas metai. Gordon po 
pirm lenktynių mirė, bet jo 
lenktynių fondas gyvuoja.

Kurios šalies lakūnas lai
mi toje šalyje sekantį me
tą buna lenktynės.

Akronietis laimėjo
Akron, O., balionas Good

year VIII su1 pasižymėjusiu 
lakunu' Orman, šiose lenk
tynėse nuskrido toliausia— 
jis nusileido už 550 mylių!

ventojų vedybų buvo 9.6, o 
persiskyrimų 2.24.

MAIŠTAS JAUNAM VAIKUI NUO 
15 MĖNESIŲ IKI 2 METŲ

6 vai. ryto: 10 iki 12 uncijų pie
no.

9 vai. ryto: 1 iki 2 uncijų oran- 
džio skystimo arba nukošto iš keno 
tomeitės skystimo.

10 vai. ryto: 8 iki 10 uncijų pie*-
no su 1 ar 2 šmotais zwieback, ar
ba 2 ar 4 šmotais graham krekerių, 
arba 2 ar 3 šaukštus gerai išvirtų 
grudų košės (oatmeal, farina, cream 
of wheat, ryžių). Mažą šmotą sau
sos duonos. “ *

2 vai. po . pietų: 1 puoduką jau
tienos skystimo su farina; 2 iki 6 
šaukštų obuolių košės, keptą obuolį, 
arba virtų džiovytų slyvų; 4 šaukš
tus gerai išvirtų daržovių (špinakų, 
ipofkų, bulvių, kalafijorų, brokų).

Galima duoti virtą kiaušini neku- 
riems kūdikiams šio amžiaus, tris 
sykius į savaitę.

G vai. vakare: 8 iki 10 uncijų pie
no gerti; 2 ar 3 šmotus zwieback 
arba 2 iki 4 šaukštų gerai virtų ja
vų košės, tapioca, arba želatino 
(kaip jello).

Patarimas: Gerai yra 
šaukštą codliver aliejaus 
vai. valgi nuo Lapk. 1 iki

štynių srityje kaip Jack 
Šarkį ketvirtame rounde jo 
kovos su Max Smėlingu.

Amerikonas (reiškia J. 
Šarkis) atlikdamas geriau
sią ir puikiausią mūšį savo 
karjeroj, krovėsi sau nepa
prastai didelius punktus 
prieš tą Vokietį. Jisai plie
kė Smėlingą visuose to žai- 

I slo skyriuose. Be jokio ke- 
no nors priešingo numany
mo jisai prirodinėjo jog jis 
yra ne tiktai Smėlingo po
nas bet ir ponas visų kum
štynių ypatybių.

Kovodamas atsargiai, su 
metodu ii’ prisilaikydamas 
savo prižado nesikarščiuo
ti, Šarkis trijuose iš ketu
rių roundų susilaikė nuo 
smarkių atakų kurie be a- 
bejonės butų atnešę jam 
laimėjimą priešo numuši- 
mu. Jis pasižadėjo kad ne- 
sigriebs laisyų bandymų 
bet pasitikės ant savo ga
bumų ir patyrimo palengva

• už
baigti su juo kuomet Teu
tono atspara pasirodys • nu
silpus.

SLA. 14 KUOPOS PIKNI
KAS NEDĖLIOJ

Pereitą sekmadienį lijo, 
todėl SLA. .14-tos kuopos 
piknikas atidėta šiam sek
madieniui ir įvyks ten pat, 
“V. and B.” farm, Green 
road, į pietus nuo Euclid.

Važiuokit visi, turėsit ge
rus laikus, gausit dovanas.

Komisija

NUOŠIRDUS AČIŪ 
j Išreiškiame ačiū gerbia- 
|miems kunigams, E. šteig- 
imanui, M. Kuliavui ir A. 
Karužiškiui už užteikimą 
paskutinio patarnavimo ba
žnyčioje ir kapinėse; artis
tei Stasei Greičienei už gie
dojimą solo laike šv. mišių, 
graboriui A. C. Jakubaus
kui už simpatingą ir gra
žią laidotuvių tvarką, Liet.

, Vyčių 25 kp. už gėles, D. L. 
i jx. vytauiu ivraugijai uZ 
I gėles ir grabnešių prisiun-

Deportuoja 37 negeisti
nuosius. Iš Cleveland© šio
se dienose deportuoja 37 
svetimšalius. Jie yra sugau
dyti arba slaptai įvažiavę 
arba komunistai.
tuose miestuose . ___ .__ ■ _
sudarys 212 būrį ir bus iš- K. Vytauto Draugijai už 
vežti Europon. I gėles ir grabnešių prisiun-

Clevelande yra keletas timą. Taipgi visiems velio- 
musų puspročių komunistų, nį0 giminėms ir draugams 
kurie reiktų sugauti ir de-^g prisiuntimą daugybės 
portuoti, gal atgautų protą.1 gražių gėlių, ir visiems ki

tiems kurie kokiu nors bu- 
du išreiškė užuojautą ma
no gyvenimo liūdname mo
mente. Taipgi ir visiems 
skaitlingai dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Velionio Vytauto štaupo 
žmona Paulina

Brolis Kaz. Štaupas.

Ateis ir jų eilė.

Jie su-ki- 
gugautais

Ona Baltrukonienė Rugp. 
31 ir Rugs. 1 d. lankėsi Bal- 
timorėj, viešėjo pas savo 
dukterį Julę ir žentą, adv. 
N. Rastenį. Gryžo antra
dienį. Baltimore jai labai 
patinka. Ten susiėjo su 
kitu Clevelandiečiu, Char
les Bills, kuris dalyvavo ka
reivių konvencijoj. -' •

Ohio valstija ruošiasi pa
daryti pilnutėlį ištyrinėji
mą visų valstijos teismiškų 
dalykų, teismų administra
cijos ir visko kito kas tik 
rišasi su įstatymų vykini- 
mu. Tas darbas truks tris 
metus ir kaštuos $275,000.

Komitetas surinks žinias 
.apie 600 bylų Aukščiausia
me Valstijos teisme; 3,000 
bylų Apeliacijų teisme; 60,- 
000 bylų biznio reikaluose; 
25,000 kriminalių bylų ir 
20,000 divorsų bylų; taipgi 
nuo 300,000 iki 500,000 bylų 
mažuose teismuose kas me
tai.

duoti i)o 
prieš 10 

Geg. 1.

Šiame amžyje kūdikis labiausia gali 
susirgti difterija. Duokit savo gydy

tojui apsaugoti kūdikį nuo tos 
baisios ligos.

Duokit daktarui jčiepyt kūdikį nuo 
rauplių.

Dr. J. J. š?moliunas, buv. 
Clevelando Lietuvių veikė
jas, per šventes apsilankė 
pas savo draugus Clevelan- 
de. Lankėsi ir “Dirvoje”. 
Jis jau keli metai gyvena 
Detroite, sako gerai seka
si. Darbai Detroite, pasa
kojo, eina labai prastai.

Dalyvaukit Darželio susi-i 
rinkime. Lietuvių Kultū
ros Darželio Lygos susirin-l 
kimas bus laikomas penk-l 
tadienį, Rugs. 12 d., Lietu
vių salėj, nuo 8 vai. vaka-1 
re. Draugijų atstovai pra-1 
šomi būtinai dalyvauti/ o| 
kurie nenorit dalyvauti ra- 
portuokit savo draugijai lai 
išrenka kitus.

Darželio Lyga rengia iš-' 
kilmingą paminėjimą Vy
tauto mirties sukaktuvių 
Spalių 26 d. Visos draugi
jos prašomos prie to prisi
dėti platinant tikietus.

■Vald.

Nušovė užpuoliką. Ant 
Eagle avė. po tiltu vėlai na
ktį vienas vyras pradėjo 
automobiliu važinėt j vieną 
ir į kitą galą, kas sukėlė 
žmonių nuožiūrą. Gavęs ži
nią netoli buvęs polici j an
tas nuėjo paklausinėti ko 
jis važinėja, ir liepė jam 
sustoti. Jis sustojęs, išsi
traukęs peilį, keikdama? 
puolėsi ant policijanto. Po 
licijantas jį nušovė.

šymet mirčių Cleveland© 
nėr pirmus šešis mėnesius 
buvo 817 mažiau negu per
nai tą pat pų^ipętį. ■ Šymet 
per 6 mėn. mirė 5,387, per
nai gi per pirmus 6 mėn. 
mirė 6,204. Nors pernai 
klinikos eksplozijoj užmuš
ta 123 ypatos, bet 817 ma
žiau dar neparodo kad ta 
nelaimė buvo visa kaltinin
kė didesnio mirčių skai
čiaus.

Nužudė pačią. Fimia 01- 
tean, 26 m. moteris, lankė
si sekmadienį pas draugę. 
Ten ją atsekė jos vyras, su 
kuriuo ji buvo pasimetus, 
ir įsiveržęs į vidų puolęs 
mirtinai moterį subadė.' Po 
to pats perpjovė sau gerk
lę, bet nepasipjovė. Jis su
rastas ir sulaikytas.

mo-
sau
gai-

MERGAITĖMS SIUVIMO 
MOKYKLA >

Vienatinė Clevelandie siuvimo 
kykla kurioje mokiniesi, siuvi 
ir kitiems ir užsidirbi už savo
šavimo laiką yra tai The Progres
sive Dressmaking School, kuri ran
dasi Olympia Theatre budinke, prie 
East 55th St. ir Broadway. Čia mo
kinama visko kas tik yra siuvimo 
srityje, kirpimo, siuvinėjimo, skry
bėlių dirbimo, vaikų rūbų siuvimo 
ir tt. Dabar prasideda naujos kle
sos. Kas nori gali lankytis vaka
rinėse klesose, kaip vedusios mųte- 
rys ir dirbančios merginos. Mergai
tės kurios išeina mokyklos aštuntą 
skyrių gali įstoti čia mokytis siuvi
mo amato ir nėra verčiamos lanky
ti miesto ar parapijinę mokyklą.

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvėje gauna

ma sekanti nauji rekordai:
Einik Polka ir

Lietuvos Kareivią Polka.
šiaušiaus Polka ir 

Jievutės Polka.
Svajonė ir Meilė ir

Sudiev, Sesutės, duetas.
Šenadorio Polka ir

Bernelio Polka.
Taipgi yra daug kitų gražiu 

muzikos ir dainų rekordų.

I Tel- C Kerry 2370 1
P. J. KERŠIS

£ baigęs Teisiu Mokyklą Cumber- į 
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato T
Anderson & Marriott ? 
308 Engineers Bldg. 4. 

kur su visais teisiu reikalais 4* 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu** X 
rėš teisingą patarnavimą. t

I
t

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems musų 

tumeriaims ' ir draugams 
nežiūrint mirties mano 
a. a. Vytauto štaupo, šioje įs
taigoje biznis eis po senovei ir 
visi palikti darbai bus atlikta 
kas yra paimta.
Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 

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

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

FLorida 6791-R
PAULINA ŠTAUPIENĖ

kos- 
kad 

vyro,

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Jonas Milinavičius Lt.
Juozas Visockis .........
Ona Smalevičienė ....
Onelė Slamienė .....
Dr. Jonas šliupas .... 500
Anele Slamienė ....... 1000
Marė Zigmantienė .... 50

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior avė. Cleveland. O. I

. 150
200
100

1250

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St. 

Cut Flowers and Potted Plants 
Wedding and Funeral Designs a 

Specialty
Wreaths $5 and up 

Special Sprays $3.00 and up 
Ambroziak Endicott 2191s.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

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 j Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit
“V. and B. Farm—Private 

Drive
Vic Anderson, Savin.
MOTORAMS ALIEJUS 

Garantuotas motorinis aliejus— 
5 gal. kenas $2.50. 1 kvorta 15c., 

2 kvortos 25c. (27)
Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare.

HEUER and IREY 
4416 Paynė avenue. HEnd. 3576

Rugs. 2 d., netoli Bostono, j nuvargmti Vokietį ir 
Bergijos balionas nusilei

do irgi Mass, valstijoj, už 
435 mylių.

Vokietijos balionas buvo 
trečioj'.Vietoj; nusileido už 
425 mylių New Yorko val
stijoj;

Detroito balionas nusi
leido už f400 
valstijoj.

Clevelando 
sileido N. Y. 
350 mylių.

Francužijos
skrido trumpiausią kelią, 
160 mylių, nusileisdamas 
pas Beamsville, Kanadoj.

Parsiduoda Krautuve

Kambaris ant Rendos
Grąžus, didelis kambaris del 

merginos ar vyro arba porai; 
yra garadžius. > (36)
1248 E. 79th St. arti Superior

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

mylių N. Y'.

balionas nu- 
valstijoje už

balionas nu-

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

Turim šviežių sūrių krautuvėj

T. NEURA
2047 Hamilton Ave.

Tel. Prospect 9709

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

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

už mąžiausia pinigų”

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

visą kaimą!

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namą 
ir lotą ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 j 24 valan
das laikoj įkainavimas ne
kainuoją nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

tre, gera Saldainių ir minkštų gėri
mų krautuvė daranti gėrį biznį. Sa
le Lietuvių salės. Kreipkitės tuoj.

J. C BLASER
Hardware

ELEJLTRIŠKOS MAZDA LEMPOS 
Vertės $1.35 —Specialiai— už $1.22 

3—40 voltų lempos, 3—60 voltų 
ir 1—100 voltų ______  už $1.22

6933 Superior Ave.
Darom raktus.

PARSIDUODA NAMAI
18324 Neff Rd., 6 kamb. pavien’s, 

1 garadžius, arti Bulvaro r E. 185.
1193 E. 173 St., 2 šeim. po 5 kam

barius kožnai, 2 garadžiai.
1187 E. 173 St., 2 šeim. po 4 kam

barius kožnai, 1
Kreipkitės p

991 E. 79th St.

O ROSEDALE O{ 
"Dry Cleaning Go.t

HEnd. 7906 X
C. F. PETRAITIS, Prop. J 
6702 Superior Ave., ♦t________

4* 4* 4* 414* 4* 4* 4* 4* 4* 4* v 4* 4* 4* v 4i *<*4*4*4*  4*4*4*

PAJIEŠKOJIMAS
y; Pajieškau savo vyrą Joną Kūčių. 
Prieš ''karą gyveno Palmerton,’ Pa., 
pas dėdę A. Alabavičių. - Po karo 
gyveno Philadelphia, Pa„ pas Mont
vila. Prašau, paties ąrbą žinančių 
apič jį atsiliepti. JieŠko. vaikai ir 
žmona.

MORTA KUČIENĖ ’ 
Panemunėlio v; ir p, Mestęliškįų k 

Lithuania.

“NAUJAS ŽODIS” 
Be “Naujo žodžio” šiais 

nebūna nei viena šviesesnė 
Neatsilikit ir jus.

“Naujas Žodis” duoda pas mus 
End. 0280 | negirdėtai turtingus priedus, 12 kny

gų. Žymiausių pasaulinių rašytojų 
kuriniai (kiekvienoje knygoje po 200 
iki 300 puslapių).

“Naujas Žodis” metams 
Pusei metų $1.20.

“NAUJAS ŽODIS”
Kaunas Laisvės Alėja

metais 
šeima.

$2.40.

1 garadžius.
prie SAVININKO 

HEndcrson 9896

K1E.Y0CHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt — 
išprosyt__ :______
išprosyt __ .__ ___

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25

$1.00
. 50c

45c
. 20c

aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musą 
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 Aye. 

Cleveland, Ohio.

70.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau šių asmenų: Adonio ir 

Aleko Pabrinkili, ir Kazio Kerbelio. 
Kadaise gyveno St. Louis, Mo., po 
karo niekas apie juos nieko nežino. 
Jie paeina iš Pauliukų k., dėtos p., 
Kėdainių apsk. Jieško brolis. Juo
zas Pabrinkis ir tėvas Juozas Kef- 
belis iš Lietuvos. Jų antrašas tas 
pats kaip seniau. Prašau atsišauk
ti pas mane. Kas praneš apie juos 
gaus pinigišką atlyginimą. (38)

MIKAS KELIAUSKAS, 
Box 67 Dansville, N. Y.

AR NETURI DARBO? UŽSIDIRBK BESIMOKINANT
The Progressive Dressmaking School ruošia naujas klesas savo 

rudeniniam sezonui. Ši yra vienatinė siuvimo mokykla Clevelande 
kai* gali siut sau ir kitiems besimokinant.

Klesos yra dienomis ir vakarais dirbančioms ir vedusioms mote
rims. Mergaitės kurios baigia 8-tą skyrių mokyklos gali įstoti čia 
ir ne re i k daugiau eit miesto ar parapijinnėn mokyklon.

Išmokit profesijos kuri visada yra pelninga.
Specialė Mokestis įstojant Bėgyje Rugsėjo mėnesio.

THE PROGRESSIVE DRESSMAKING SCHOOL
Olympia Theatre Bldg. Ineiga iš Hamlet ir E. 55th St.
Mlichigan 9363. ■ (37) C. SIEMEK, Principal

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

5 apačioje, siekti stogas, garo šiluma, kietmedžio grindys 
ir apvedžiojimai. Kaina $9000. Reikia įmokėt $1500 ar 
daugiau, paskui išsimokė j imas su 6 nuoš. Paklauskite 
1142 Dallas Rd., prie Rock efeller Parko..

šis namas yra vertas mažiausia $12,000 ir tiek galėsit 
gaut kitą pavasarį. Savininkas parduoda nes turi išva
žiuoti iš šios šalies. Matyk tą namą ir naudokis proga. ,

BARTKUS
F o

Clevelande Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausia dovana jūsų 

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

Vienintelis

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos -langais^

— Telefonas Randolph 35S5 —


