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Wj TTv v jtros Užmušta

APIE 6,000 SUŽEIS
TA; MIESTAS VI
SAI SUGRIAUTAS

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Fordas sako laikai page
rės. Automobilių išdirbė- 
jas Ford sako kad Ameri
ka dabar serga ekonomiš
kai, bet šiuo tarpu liga nė
ra tokia smarki kaip buvo 
keli mėnesiai atgal. For
das taip išsireiškė iškeliau
damas Europon, kuomet jį 
apipuolę pradėjo klausinėti 
New Yorko laikraštininkai.

Fordas sako kad apslugi- 
mas paėjo nuo pereitų ke
lių metų baisių spekuliaci
jų akcijų biržoje. Nuo to 
daugelis negali greitai atsi
peikėti. Dabar, sako For
das, žmonės pradedą pro
tauti, ko jie nedarė, nĮietai 
laiko atgal. Tada jie fctai 
pirko ir pardavė akcijas.

Suv. Valstijų kongresui 
paskyrus $50,000,000 geri
nimui valstybinių vieškelių 
tiek prisidėta prie pagerini
mo bedarbės.

Pereitų meta prie buda- 
vojimo ir taisymo federalių 
vieškelių dirbo 16,200 * dar
bininkų, dabar dirba 20,200 
darbininkų, arba 4,000 dau-

Penki užmušta. Philadel
phia, Pa. — Reading ir Phi
ladelphia gelžkelio dirbtu
vėj po inspekcijos sprogo 
lokomotivo inžinas, kuria
me buvę 5 žmonės užmuš
ta, 11 kitų sužeista nuo lo
komotivo skeveldrų.

Santo Domingo. — Šia 
nedidelę salų, gulinčių į pie
tus nuo Suv. Valstijų ir Ku
bos, pereitos savaitės pa
baigoj užklubo baisi pietų 

i vėtra, kuri paliko tarp 4 ir 
5 tūkstančių žmonių užmuš- 

j tų, tūkstančius sužeistų, ku- 
irie miršta nuo žaizdų ir li- 
| gų ir bado; tūkstančiai liko 
be pastogių ir maisto.

Suv. Valstijų ir Kubos 
gydytojų ir slaugių pulkai 
iškeliavo tenai į pagalbų — 
laivais ir orlaiviais.

Gražus Santo Domingo 
miestas liko beik vieni griu
vėsiai; beveik nėra geria- 
jno vandens ir maisto. , 
- Miestas turėjo apie 40,000 
gyventojų — 36,000 gyvais 
likusieji neturi pastogės, 
nes visi namai sulyginti su 
žeme.

Iki pribuvo gydytojai, po
ra dienų sužeistieji neturė
jo jokios medikalės pagal
bos.

Daug žuvo ir .sužeista ap
linkiniuose kaimuose.

Amerikos Raud. Kryžius 
nusiskubino su savo pagal
ba ir iš Amerikos pasiųsta 
daug maisto ir reikmenų.

PENKTAS MĖNUO 
PAGADOS

■ Suv. Valstijos su Rugsė
jo pradžia inėjo į penktų 
mėnesį didelės pagados, ku
ri savo ilgumu viršija visas 
kitas šioje šalyje buvusias 

I pagadas.
Iš pat pavasario, Gegu

žės mėnesį, jau buvo stoka 
lietaus, bet kiek daugiau jo 
buvo Birželio mėnesį. Už
stojus Liepos mėnesiui ir 
padidėjus karščiams, paga- 
da pradėjo atsiliepti ant vi
so augio. Rugpjūčio mėne
sį nuo pagados dar kentė 26 
valstijos.

Šymet žemių plotas nuo 
pagados kentė daug dides
nis negu 1901 metais, kurie 
irgi buvo rekordiniai paga- 
clos rųetąi.

* Mississippi ■ klonio 26-se 
valstijose lietaus gauta tik 
15 nuošimčių normalio.

NUVERSTA ARGEN
TINOS VALDŽIA

PARVEŽĖ ŠIAURĖS | 

TYRINĖTOJU
LIETUVOS KARIŠKI LAKŪNAI LANKĖSI 

MASKVOJE

Francuzija įvedė sistemų 
darbininkų apdraudos nuo 
bedarbės, nuo ligų ir nelai
mingų mirčių, nuo nedirbi- 
mo laike nėštumo (mote
rims) ir nuo biednystos se
natvėje. Tokiu budu jau 
apdrausta 8,000,000 vyrų ir 
motetų ir dar apie du mili
jonai bus apdrausta.

Ne visi darbininkai suti
ko su tokios apdraudos įve
dimu ir pastarų kelių sa
vaičių bėgiu buvo streikai 
protestavimui prieš tai.

Darbininkai turi mokėti 
4 nuošimtį savo uždarbio į 
apdraudos fondų. Darbda
viai nuo kožno savo darbi
ninko irgi moka 4 nuoš. į 
tų fondų. Valdžia moka ir
gi, už ūkininkus ir valdžios 
tarnautojus.

Panaši apdrauda įvesta 
Lietuvoje tarp valdiškų ir 
šiaip industrialių darbinin
kų.

BELGIJOJ NAKTIMIS 
NESKRAIDO

Belgijoj orlaivininkystė 
turi gerų vardų. Nelaimių 
neatsitinka, pasažierių ir 
prekių vežiojimas didėja.

Tenai patvarkyti kad ne
būtų naktinių skraidymų su 
pasažieriais. Užtenka vi
sur nulėkti dienos metu.

Tik į Londonu teskrenda 
lėktuvas nakties laiku su 
paštu ir prekėmis.

TAI DARBAS!
Londone pabaigta platint 

Strand gatvė; darbas tru
ko 15 metus ir kainavo virš 
$7,500,000. Bet bėgyje 35 
metų važinėjimas ir judėji
mas gatvėse taip padidėjo 
kad anas senų laikų planas 
jau negeras, vietos vistiek 
maža.

VALDŽIA GELBSTI NUO 
IŠMIRIMO 175,000,000 

ŽUVŲ
Pavasarį Mississippi upės 

pakraščiais buna daug gilių 
šakų, kuriose veisiasi žu
vys. Vasaros laiku tos ša
kos atsiskiria nuo upės šo
nų ir pasidaro atkirsti eže
rai. Juose pilna žuvų. Bet 
iki Rugpjūčio pabaigos tie 
ežerai, kurie yra menkesni, 
apdžiusta ir juose likusioms 
žuvims gręsia išmirimas.

Kas metai ten darbuoja
si desėtkai vyrų pergaben
dami džiūstančių ežerų žu
vis į gilesnius vandenis.

Kas metai taip išgelbsti- 
ma po apie 125,000,000 žu
vų. Bet šymet, del padidė- 
dėjusios pagados, ten grę- 
sė pavojus del 175,000,000 
žuvų ir gelbėjimo darbas 
pradėta Liepos mėnesį su 
padvigubintu darbi ninku 
skaičium.

Daugiausia žuvų gelbėji
mu užsiimama Iowa, Wis
consin ir Minnesota valsti
jose.

UŽMUŠTA 46 PRANCŪ
ZAI KAREIVIAI

Casablanka, Morokko. — 
Francuzų kareivių susirė
mime su Morokkos sukilė
liais užmušta 46 Francuzai 
kareiviai. Sukilėliai pasi
traukė panešdami didelius 
nuostolius.

10,000,Q00 moterų dirba. 
Statistikos žiniomis, Suvie
nytose Valstijose apie de
šimts milijonų moterų ir 
merginų yra darbuose kur 
jos gauna algas. Motenj 
šiais laikais dirba industri
jose, pramonėje ir raštinė
se daugiau negu kitados.

Youngstown, O. — Plie
no ir geležies darbai šioje 
srityje pradžioje Rugsėjo 
veikė su 57 nuoš. normalio.

Buenos Airės, Rugs. 6 d. 
— Argentinos valdžia, su 
prezidentu Irigoyen prieš
akyje, tapo# išversta. Pats 
senis prezidentas (jis yra 
virš 80 metų) uždarytas ka
lėjimam

Generolas Uriburu, kuris 
vadovavo sukilimą, tapo lai
kinu prezidentu.

Sukilime laike valdžios 
išvertimo apie 100 žmonių 
užmušta ir apie tūkstantis 
kitų sužeista.

Už poros dienų tačiau ki
ti sukilėliai pradėjo bom
barduoti miestų ir kelia ne
ramumus prieš naujų val
džių.

Nauji sukilėliai gaudoma 
ir šaudoma.

Argentinos revoliucija ne 
komunistiška bet tautiška.

Irigoyen buvo daugiau 
radikalas ir priešinosi Su
vienytoms Valstijoms ir ne
norėjo draugauti su jomis.

ARKLIAI IŠŽUDO DAU
GIAU NEGU LĖKTUVAI

Wisconsin valstijoje su
rinkta ži,ni<£ J&yips parodo 
kad per Balandžio, Gegužės 
ir Birželio mėnesius ten už
mušta arkliais arba arklių 
vežamomis Įmonėmis 18 as
menų, o lėktuvais užsimu
šė tik 5.

CIGARETŲ PREKYBA 
NESUMAŽĖJO

Nors kitos pramonės šy
met Amerikoje sumažėjo, 
cigar etų pramonė dar pa
didėjo. Šymet Liepos mė
nesį pagaminta 1,100,000,- 
000 cigaretų daugiau negu 
tų pat mėnesį 1929 m.

Liepos mėnesį šymet pa
gaminta 11,858,000,000 ci
garetų.

Per pirmus šių metų sep
tynis mėnesius cigaretų iš
dirbta 71,284,000,000. Per
nai per tų pat laikų išdirb
ta 69,752,000,000 cigaretų.

Už Liepos mėnesį valdžia 
už tabakų gavo $42,981,844 
taksų, iš tų $35,580,845 bu
vo už vienus cigaretus. Ci
garetų taksai buvo didžiau
sia paskira valdžios ineiga 
Liepos mėnesį. Viso taksų 
tų mėn. gauta $89,819,069.

Areštuotas buvęs Lenki
jos premjeras. Buvęs prem
jeras Witos tapo areštuo
tas, kuris yra priešingas 
Pilsudskiui. Ta pati isto
rija kaip Lietuvoj su Vol
demaru.

Rugs. 10 d. iš Vienuos ir ki
tų vietų pranešama kad Tar- 
nove, Lenkų demonstracijose 
prieš Pilsudskio diktatūrą, 17 
ypatų užmušta, daug sužeista 
ir 70 areštuota.

Demonstracijos atsibuna pa-

KUNUS

Tromsoe, Norvegija. — 
(Lavonai Švedo šiaurės tyri
nėtojo Andree ir jo draugų 
tapo parvežti nuo Baltosios 
salos, kur jie buvo rasti, 
ant Skandinavijos žemės, iš 
kur jie išskrido balionu 33 
metai atgal ir daugiau ne- 
gryžo.

Iš Norvegijos jie išgaben
ti Švedijon, kur iškilmingai 
palaidoti.

Iš rastos prie Andree už
rašų knygos pasirodo kad 
jis nemirė sykiu su savo 
draugais: jis juos palaido
jo kada jie mirė, o jis pats 
dar buvo gyvas pora mėne
sių ir vis laukė mirties, ne
matydamas jokių išsigelbė
jimo kelių. Savo užrašų 
knygas jis prieš mirtį pasi
rūpino apsaugoti nuo suge
dimo, kad jeigu butų suras
ti, butų žinoma faktai iš jų 
kelionės. •

Pirmiausia knygas apsu
ko šiaudais išimtais iš savo 
batų, paskui apvyniojo vil
noniu audimu, o tada apsu
ko' ir įrišo- vaškuotame .au
dime ir prisirišo sau prie 
nugaros. Taip jo dokumen
tai ir atrasta prie jo.

VETERANAI NORI PRO- 
HIBICIJOS ATMETIMO
Baltimore, Md. — Perei

tų savaitę čia įvyko Ame
rikos Karo Veteranų kon
vencija, kurioje tarp kitko 
buvo balsavimai prohibici- 
jos klausime. 873 balsais 
prieš 637 konvencija išnešė 
rezoliucijų reikalaujančių 
panaikinti prohibicijos įsta
tymų.

LENKAI BIJO VOKIE
ČIŲ

Poznanius, Lenkija. — 
Keli desėtkai tūkstančių 
Lenkų surengė protesto de
monstracijų prieš Vokie
čius: Lenkai nujaučia kad 
Vokiečiai nori atsiimti iš 
Lenkų tų teritorijų kuri 
pirm karo priklausė Vokie
tijai, o po karo tavo paves
ta Lenkams.

Pakorė du negru. Scoo
ba, Miss. — Minia įtužus 
užpuolė policija kuri -buvo 
areštavus du negru už va
gystę, policijantus surišo, 
areštantus atėmė ir pakorė.

Keturi Vokiečiai lakūnai, 
kurie per Grenlandijų at
skrido Amerikon pora sa
vaičių atgal, išvažiavo at
gal į Vokietijų laivu “Ham
burg”.

čioj Varšavoj, Krakove ir ki
tuose miestuose. Pilsudskiui 
priešingos partijos kelia dide- 
liausius protestus prieš jo už- 
simanymą savotiškai pravary-;
ti Lenkijos seimo rinkimus. I

Penki žuvo. Hebron, N. 
' D. — Keturi sunai, norėda
mi išgelbėti savo tėvų, pa
tekusį nelaimėn, patys žu
vo ir tėvo neišgelbėjo.

Maskva. — Rugp. 19 d., 
2 vai. 5 min. į Maskvų lai
mingai, be nusileidimų, at
skrido Lietuvos eskadrilė 
iš trijų kariškų lėktuvų. 
Lietuvos lakūnus pasitikti 

| buvo išskridę keli sovietų 
lėktuvai.

Lietuvos eskadrilę, apsu
kus ratą viršum Maskvos, 
nusileido centraliniam Mas
kvos aerodrome. Ten juos 
pasitiko Lietuvos pasiunti
nybės personalas, užsienių 
reikalų komisariato ir avia
cijos karo jiegų atstovai.

Skridimo kelio turėjo 950 
kilometrų, kelionėj sutruko 
4 vai. 45 min.

Lakūnus puikiai priėmė. 
Jie apžiurėjo Maskvų, ant
ra dienų padarė vizitus so
vietų Rusijos aviacijos jie
gų viršininkui Meženinovui 
ir kitiems. Aviacijos aka
demijoj jų garbei parengta 
pusryčiai. Vakare sureng
ta bankietas.

Rugp. 21 d. jie apžiurėjo 
Kremlį,. Rugp. 22 d. — su
sipažino su sovietų aviaci
jos jiegomis ir atlankė cen- 
tralinės raudonosios armi
jos rumus. Atgal išskrido 
Rugp. 23 d.

Ši Lietuvos karo lakūnų 
kelionė Maskvon buvo atsi
lyginimas Rusijai už jos 
kariškų laivų vizitų Klaipė
dos uoste pereitą vasarą.

Lietuvos lakūnų atskridi- 
mo proga, sovietų spauda 
įdėjo keletą straipsnių su 
sveikinimais Lietuvių sve
čių. Rašė kad sovietų Ru
sijos visuomenė mato jų at- 
skridime dar vienų Lietu
vos-nuolat didėjančio drau
gingumo apsireiškimų. So
vietų spauda sakė kad ne
abejotina jog viešėdami so
vietų Rusijos sostinėj Lie
tuvos lakūnai galės įsiti
kinti sovietų visuomenės 
nuoširdžia simpatija Lietu
vių tautai. Spauda išsirei
škė kad Lietuvos eskadrilės 
buvimas Maskvoj taps dar 
vienu rimtu faktorium Lie- 
tuvos-sovietų draugingiems 
santikiams sustiprinti.

“L.A.”

NACIONALISTAI IŠŽU
DĖ 10,000 KOMUNISTŲ
Šanghai. — Chinų nacio

nalistų atakas šarvuotais 
traukiniais, orlaiviais ir ka
ro laivais prieš komunistus 
ir banditus netoli Čangšai 
padarė priešams didelių 

i nuostolių — apie 10,000 ko
munistų užmušta, likusieji 
sumišime pabėgo.

Hankow, Chinija. — Ko
munistų neapikanta pakilo 
iki didžiausio laipsnio ir jų 
vadai gaudomi ir žudomi. 
Šiame mieste Rugsėjo 8 d. 
sugauta ir viešai gatvėje 
nukirsta galvos penkiems 

i komunistams agitatoriams.

TAUTŲ SĄJUNGOS PO
SĖDIS

Geneva, Šveicarija. — Čia 
prasidėjo Tautų Sąjungos 
tarybos posėdžiai, kuriuose 
tarp kitų dalykų yra svar
stoma Francuzo Briando 
sumanymas įsteigti Euro
pos Suvienytas Valstybes. 
Tą sumanymą jau daugelis 
šalių priėmė, žinoma, tik 
kaipti planų, kurio’ įvykdi- 
nimui reiktų padėt? daug 
darbo.

27 valstybių atstovai su
tiko pavesti tų planų Tau
tų Sųjungai išsvarstyti.

NUŽUDĖ SUNŲ, DUK
TERĮ IR PATS SAVE 
Plum Run, O., gyvento

jas De Felice, 60 m., nušovė 
kieme savo dukterį, pasi
metusių su vyru, kurios 
maža mergaitę užrakino 
skiepe. Kada prie jų bėgo 
jo sūnūs, senis ir jį nušovė. 
Paskui nuėjęs į vidų, atsi
stojęs prieš veidrodį,»pats 
nusišovė,

NaujausiTEATRAI
FRANCUZAI LAKŪNAI 

ATSIĖMĖ DOVANĄ
Dallas, Texas. — Rugsė

jo 4 d. šį miestų pasiekė du 
Francuzai lakūnai, Coste ir 
Bellonte, pasiimti savo do
vanų už atskridimą iš Pa
ryžiaus į New Yorkų be su
stojimo. Dovanų, $25,000, 
paskyrė šio miesto kapita
listas, kramtomo gurno iš- 
dirbėjas, Easterwood.

Iš New Yorko iki Dalias 
jie turėjo dar 1,700 mylių 
kelio, kurį atliko į 11 vai. 
35 min. Nuo Paryžiaus iki 
Dalias jie pralėkė 5,400 my
lių su vienu sustojimu New 
Yorke.

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

Divorsas
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staįy-~~ 
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... qOc

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

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 23c

Žemės Rojus
3 veiksmų komedija iš Amerkiefl 
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai iB
4 moterys„............................. 50c

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

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

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

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
! Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c 
UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų

pasaka. Lošia 5 v., 2 m......... 15c
REIKALAUKIT DABAR ’

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.
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Korespondencijos DETROIT

PITTSBURGH
Milžiniški pinigai mokyk

lų išlaikymui. Pittsburgo 
distrikte ir visoje Alleghe
ny apskrityje mokyklų iš
laikymui ir vedimui per 
metą laiko išleidžiama po 
$20,000,000.

Pačiame Pittsburge kas
dien išleidžiama po $57,856 
aprūpinimui jaunosios kar
tos mokslu. Metų laiku iš
eina $11,571,225.

Šiam mokslo metui pra
sidėjus Rugsėjo 8 d., špėja- 
ma kad pačiame Pittsburge 
sugryžo į mokyklas 109,424 
vaikai ir mergaitės, o kituo
se Allegheny; apsk. mieste
liuose ir kaimuose sugryžo 
apie 87,000.

Apskrities mokyklose, y- 
ra 2,877 mokytojos ir mies
to mokyklose, sykiu su mo
kyklų viršininkais, 
mokytojų.

Pittsburgo mieste 
158 mokyklos, kurių
yra $47,419,837; iš tų a{pie 
pusė yra už aukštesnes mo
kyklas, kita už pradines.

Apskrities valdybos glo
boje yra 248 mokyklos.

Mieste kiekvieno mokinio 
mokslas miestui atsieina po 
$98.20 į metus. Apskrities 
mokyklose atsieina $91.48.

Išėjimui mokiniui nuo 
pradinės mokyklos iki auk- 
štesnėsės miestui kaštuoja 
$1,710. Tą viską užmoka 
patys gyventojai taksų -pa
vidale; v

rasta užrašų knyga, kuri 
yra svarbus dokumentas ir 
verta daug pinigo.

Pittsburge gyvena mote
ris, Clara Andree, žmona 
pusbrolio to atrasto tyrinė
tojo. Jos, vyras jau miręs, 
bet ji kaipo giminė reika
lauja sau tų atrastų užra
šų, kuriuos galėtų parduo
ti. Ji savo tikrą giminys
tę prirodė, bet ar gaus tą 
knygą nežinia.

Nuo pradžios metų iki 
Rugsėjo 7 d. Pittsburgo 
srityje automobilių nelai- 
miėne jau užmušta 132 ypa- 
tos, sužeista 3,114.

3,516

yra 
vertė

Sudegė pasilinksimnimo 
parkas. Iš sekmadienio Į 
pirmadienį apie 2 vai. nak
ties užsidegė National A- 
musement Parkas ant Free
port rd. netoli Blawnox — 
sudegė 15 budinkų. Ugnia
gesiai pribuvo iš kelių ap
linkinių miestelių.

Chester, Pa. — Sprogus 
garo dūdai popieros dirb
tuvėje du darbininkai mir
tinai nuplikyti.

SCRANTON, PA.

Budavojimai Pittsburge. 
Per Rugpjūčio mėnesį tapo 
išduota leidimai naujoms 
budavonėms už bendrą su
mą $5,586,084 — tai yra ga
na aukšta skaitlinė del pa
skiro 
delis
tūrių milijonų dolarių ver
tės — jį budavosis Gulf Re
fining Co. ant Seventh av. 
ir Grant st. Bus vienas iš 
dangurėžių.

di-mėnesio. Vienas 
budinkas bus net ke-

Bedarbiai. Sulyg pava
sarį rinktų valdiškų statis
tikos žinių, Pittsburgo sri
tyje buvo 3.2 nuoš. visų gy- 
ventotojų be darbo: jų bu
vo 21,727. Tai buvo tie ku
rie ant cenzo lakšto buvo

pa- 
vi-
su-

Šv. 
se-

Trumpos žinelės
Scrantone randasi trys 

Lietuvių parapijos. Pirmu
tinė parapija^ seniausia, y- 
ra Šv. Juozapo, .joje klebo
nauja senas kunigas, Jonas 
Kuras. Jis yra šiek tiek 
pasidarbavęs Lietuvių ap- 
švietos labui ir prisidėjo 
prie išleidimo II tomo Dr. 
Basanavičiaus pasakų ir 
prie knygos Oškabalių Dai
nos. Tai yra pagirtinas 
dalykas.

Antra parapija yra Tau
tiška, atsiskyrus nuo Ro
mos. Joje klebonauja ne
senai pribuvęs iš Lietuvos 
jaunas, pilnas energijos, 
Kun. M. Valatka. Toj 
rapijoj tvarka graži ir 
si taikiai ir žmoniškai 
gyvena.

Trečia parapija tai 
Mikoloj joje klebonauja
nelis Kun. Lopeta, neblogas 
žmogus; jis turi kleboniją 

padavę save bedarbiais,. gal ir visai mažiukę bažnytėlę, 
buvo daugybė kurie neno
rėjo pasisakyt kad nedirba, ja Tautinė parapija; ji tu- 

-- jri dar gražią ūkę su gyvu- 
Reikalauja savų giminie- liais, trobomis ir visais rei- 

čio dokumentų. Jau girdė-j kalingais padargais; gra- 
jot kad šiaurėj atrasta la- žias kapines su parku ir sa- 
vonai ten žuvusių 33 metai, le; kleboniją ir prie jos sa- 
atgal Švedų tyrinėtojų, ku- lę. Dabar budavojama gra- 
rie balionu išskrido ir žuvo, žaus stiliaus bažnyčia. 
Prie tos ekspedicijos vado' Bačių Juozas.

Iš visų geriausia gyvuo-

Nušovė plėšiką ir pats 
neteko gyvasties. Rugs. 7 
d. detektivas Barney turėjo 
susišaudymą su vienu plė
šiku, ir jiedu abu krito vie
nas nuo kito šūvių.

Policijai buvo pranešta 
kad vienoje vietoje randasi 
plėšikų lizdas; ten esą deg
tinės, kulkosvaidžių ir šau
tuvų. Policijai nuvykus į 
nurodytą namą, inėjus į vi
dų, juos pasitiko namų šei
mininkai, kurie užgynė kad 
pas juos niekas nėra slepia
ma. Detektivas Barney tuo 
tarpu nuiėjo į kitą kambarį 
ir bandė atidaryti kamarė
lės duris. Duris atidarius, 
iš vidaus pradėta šaudyti į 
policijantą kuris stovėjo 
prie lango. Barney griebė
si savo revolverio, bet iš ka
maros paleista du šūviai 
jam į galvą. Sukritęs ant 
grindų, jis dar pataikė už
puolikui, ir tas ten pat mi
rė. Policija tyrinėja ko tas 
žmogus ten slapstėsi ir šau
dė į policijantus.

Gali gaut 1,500 metų ka
lėjimo. Detroite sugauti du 
vyrai užsiėmę gaminimu 
Kanadiškų akčyžės ženkle
lių ant cigaretų pakelių. Jei 
valdžia imtųsi juos bausti 
nuo kožno padaryto ženkle
lio kaip įstatymas reikalau
ja, jie turėtų užsimokėt pa
baudos $1,500,000 ir atsėdė
ti kalėjime 1,500 metų. ••

Kanados valdžia ima di
delę akčyžę ant cigaretų, 
todėl jiedu sumanė padary
ti akčyžės ženklelių ir par
duoti juos Kanadoje visai 
pigiai.

Naujas majoras. Rugsė
jo 9 d. speicaliuose rinki
muose, kurie tapo apšaukti 
delei nesenai atstatydinto 
miesto majoro, nauju ma
joru išrinktas Frank Mur
phy, vienas iš penkių kan
didatų ton vieton.

Murphy gavo virš 90,000 
balsų. Buvęs majoras Bow
les, kuris buvo atšauktas 
Liepos mėn. visuotinu bal
savimu iš majoro vietos, vėl 
kandidatavo ir gavo 81,000 
balsų.

Kandidatavo ir komunis
tas, Raymond, jis gavo net 
... .2,703 balsus!

Taigi komunistai dar toli 
nuo laimėjimo ko nors — 
visuotinu balsavimu ir spė
ka, nes jų ir spėkųtės men
kos. , Pasinaudodami bedar
be jie* manė kad darbinin
kai už jų kandidatą bal
suos.'... Rep.

Staniuliai gyvena pavyz
dingai, turi nemažą ūkę, 
daug gražių karvių, karvės 
duoda geras pajamas, pie
nas patenka į didmiestį De
troitą.

Reikia pasakyti dar apie 
Staniulių stebuklingą šunį, 
kuris kaipo gyvulis atsižy
mi nepaprastu protingumu 
ii' sumanumu. Jis supranta 
ko ne visą žmogaus kalbą, 
Angliškai, bet daugiau Lie
tuviškai. Kada šeiminin
kas pasako jam iš tolimos 
ganiavos parvaryt kokį ar
klį jis nubėgęs tą arklį iš
renka iš trijų, ir parvaro. 
Tas šuo senų vištų neprilei
džia prie viščiukų, kad jos 
neatimtų jauniklių lesalo.

Jis labai gerai apsieina 
su karvėmis, jas nuvaro į 
ganyklą ir parvaro. Taip
gi šuo atsižymi kitais pu
siau žmogiškais gabumais.

Staniuliai auginasi vieną 
gražią dukterį, kuri yra ga
bi ir ūkės darbuose ir mo
kykloje. Pinavijas.

nori, o ne troškta vaikytis 
tuščių politikų.

Šitą straipsnelį rašau At- 
lantiko vandenyne, ant lai
vo “Statendam” kelionėje į 
Lietuvą, Rugp. 19 d.

.. A. S. Trečiokas, 
A. L. E. Centro Narys.

PAJIEŠKOJ1MAI

Du
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrait) "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistai knygas ui putą kainae.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų krelpkitis ifate actremir

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

MARYVILLE, MICH.
Mayvillės apielinkėj keli 

metai atgal gyveno apie 11 
šeimynų Lietuvių ūkininkų. 
Nekurie pametė ukes ir iš
sikėlė į miestus gyventi. 
Dabartiniu Jaiku gyvena 
rodos dar penkios šeimynos, 
tarp jų yra našlių. Jie vi
si verčiasi neblogiausia, tik 
ši giedri vasara išdžiovino 
bulves ir kornus, ir šieno 
mažiau teturės.

Kiek kuris skaito Lietu
viškų laikraščių neteko ti
krai patirt; rodos kad tik 
vienas J. Staniulis skaito 
“Dirvą” ir ja džiaugiasi.

AR REIKALINGAS
NAUJAS SAVAIT

RAŠTIS?

pro- 
Įvyk-

Eko-

“Tarpininkas”, kuris iki 
šiol buvo mėnesinis žurna
las, dabar jau pradėtas lei
sti savaitiniu.

Ar mums Amerikos Lie
tuviams yra reikalinga tu
rėti daugiau savaitraščių? 
Mano supratimu, nėra rei
kalingas ir neapsimoka. Vi
si musų laikraščiai ir didu
ma laikraštininkų skursta 
ir savo skaitytojus tokiame 
“skurde” palaiko. Tai yra 
daugiausia del to kad ne
gali skaitytojams duoti jo
kio naudingo, o tik nudė
vėtą, bergždžią politiką.

Apie “Tarpininko” virti
mą savaitraščiu galima pa
sakyti tą patį o ypatingai 
turint mintyje : “Tarpinin
ko” pasibrėžtą platų 
gramą, kurio negali 
dyti.

Aš, kaipo Lietuvių
nominio Centro narys, esu 
balsavęs kad j“Tarpininką” 
pasiskirti Amerikos Lietu
vių Vaizbos Butų organu, 
bet tuomet aš {“Tarpininką” 
turėjau mintyje kaipo tada 
buvusį mėnesinį žurnalą, o 
ne savaitraštį. Amerikos 
Lietuvių Vaizbos Butų or
ganas neturėtų visai kištis 
į jokią politiką ir griežtai 
vengdamas Visokių politi
kų turėtų tarpininkauti tik 
prekybos ir pramonės rei
kaluose.

Amerikos Lietuvių gyve
nime, o ypatingai kuomet 
esame suorganizavę Lietu
vių Ekonominį Centrą, bū
tinai mums yra reikalinga 
taip sakant biznio žurnalas. 
Ar “Tarpininkas” galės tuo 
žurnalu būti aš labai abejo
nu, ypač iš jo pirmo nume
rio kaipo savaitraščio.

Kritiškai atšiliepd amas 
,apie tą “Tarpininko” nu
merį aš visai neturiu jokio 
tikslo laikraščiui kenkti. 
Priešingai, man yra labai 
svarbu kad “Tarpininkas”, 
kaipo Lietuvių Ekonominio 
Centro bei Vaizbos Butų 
organas turėtų geriausias 
pasekmes savo ir musų, 
Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butų, reikaluose, jeigu to

(Iš Lietuvos Generalio Kon
sulato' New Yorke)

Bopikonis Feliksas, kilęs 
iš Malupės vienk., Gelvonų 
v., Ukm. ap., Amerikon at
vykęs 1908 m. Jieško bro
lis Juozas.

Vaičiulionis-Vaičman, Jo
nas, gyv. Shenandoah, Pa., 
tarnavęs S. V. kariumenėj, 
1924 m., kaž kur dingo. Tė
vas labai susirūpinęs jo li
kimu.

•šveinartas Emilis, kilęs 
iš Tauragės ap., atvykęs j 
Ameriką 1910, gyv. Balti- 
morėj. Lietuvoj turi skly
pą žemės, kurį svetimi no
ri savintis.

šaulys Kazys, iš Palukš- 
tės, Varnių v., gyv. Pitts
burge.

Kerteniai, Bolius ir Va
lerijonas, gyvenę Bostone. 
Jieško sesuo Stasė.

Klykunienė-Baleišytė Ka
trė, gyv. Brooklyne, iš Kat
kų, Piniavo v. Jieško bro
lis Jonas.

Danėliavičius Aleksand
ras, gyv. New Yorkė, kilęs 
nuo Viekšnių. Jieško brolis 
Kazys.

Strolis Vincas, < 
sūnūs, iš Anykščių v.,, _ 
nos ap., gyv. Brooklyn^ N. 
Y. Jieško sesuo,?Rožė.f *

Lechneris Karolis, Frid
riko sūnūs, iš Kybartų, at
vykęs Amerikon 1890, gy
venęs Clevelande ir Brook
lyne. Jieško sūnūs.

Daly-Duoba-Boubin
rius, gyv. Erie, Pa., 
City, Monessen, Pa., 
S. V. kariumenėj. Valdžia 
turi jam grąžinti svarbius 
dokumentus.

Skulis-škulevičiai, Anta
nas ir Bronius, pasivadinę 
Skales, gyveno Akrone ir 
Clevelande. Jieško tėvas 
Baltrus ir motina.

Anužis Pranas, 
sūnūs, iš Erlėnų, 
v., Kretingos ap., 
Moundsville, W. Va. Jieško 
tėvas. Jieškomojo turtas 
Lietuvoje yra pavojuje.

Dapkus Jonas, gyv. Cain- 
brook, Pa. Jieško duktė 
Marijona ir sūnūs Stasys 
(džiovininkų ligoninėje) ir 
žmona Barbora.

Bergelis Juozas, tėvas ir 
tuo pat vardu sūnūs, prieš 
karę dirbę kasyklose Ex
port, Pa. Jieško duktė Ona.

Michalkevičius Jer., kilęs 
iš Užmergės ap., gyvenęs 
Pittsburge. Tėvo vardas 
Alfonsas. Jieško sesuo Ma
rijona.

Gurevičius Jonas, S. V. 
karo veteranas, gyv. Wil
kes-Barre, Pa.

Pabrinkis Adomas ir A- 
leksandras, gyv. St. Louis, 
Mo., iš Pauliukų k., Šėtos 
v., Kędainių ap. Jieško bro
lis Juozas.

Kerbelis Kazys, iš Pau
liukų k. Jieško tėvas Juo
zas.

Kolitą Jurgis, iš Kamėnų 
k., Šėtos v. Jieško motina 
ir Mikas Keliauskai.

Pumputis Juozas, kilęs 
nuo Radviliškio, gyv. Nan- 
ty-Glo, Pa. š

Broliai
ISTORIŠKA APYSAKA

KAINA 15c

Jau gatava graži istoriška apysaka “DU BRO
LIAI’. “Dirva’’ išleido ją į knygelę ir gali įsigyti 
kias nori. Kaina padaryta pigi — tik 15 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. 
18c su prisiuntimu. Siųskit stampomis, “Dirvon”.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Jurgio 
., Ute-

And-
Ford 

buvęs

Antano 
Salantų 
gyvenęs

Levanas Ignas, Jono sū
nūs., iš Krakių v., Pakark- 
lių k., gyvenęs Los Angeles,. 
Cal. Jieško brolis Balys. Į...

Bitleris Adomas, .apie 401 Y1'?- A-v,?v r — apie Ji atsiliepti,m. amz., gyvenęs So. Bos-1 žmona.
ton, Mass.
- Šližys Baltrus, iš Stirbu- 
čių k., Platelių v., Kretin
gos ap., gyv. Easton, Pa., 
tarnavęs S. V. kariumenėj. 
Dabar gyvena New Yorko 
apielinkėj.

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

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New York

; PAJIEŠKOJIMAS
Į Pajieškau savo vyrų Joną Kūčių. 
Prieš karą gyveno Palmerton, Pa., 
iPaą dedį Aą< Alabayičių. Po karo 
gyveno Philadelphia, Pa., pas Mont- 

Prašau paties arba žinančių 
Jieško vaikai, ir

MORTA KUČIENĖ 
Panemunėlio v. ir p. Mesteliškių k. 

Lithuania.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau šių asmenų: Adomo ir 

Aleko Pabrinktų, ir Kazio Kerbelio. 
Kadaise gyveno St. Louis, Mo., po 
karo niekas apie juos nieko nežino. 
Jie paeina iš Pauliukų k., Šėtos p., 
Kėdainių apsk. Jieško brolis Juo
zas Pabrinkis ir tėvas Juozas Ker- 
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.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

‘ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(Swedish American Line)

PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenberg)

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

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

Spalių 11 d. išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą

Del platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Jūsų agen
tų arba bent kurią musų Linijos įstaigą. Gaukit Lietuvių kalboje 
specialiai atspausdintą cirkuliorį apie Liniją. Gaunami pas agen
tus ir musų įstaigoje.

RAŠYKIT:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE STREET NEW YORK CITY
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GERB. SPRAGILAS — sako jis.
Mano gerb. šonkaulis nu

džiugo, prasišypsojo ir sa
ko:

— Na tai gerai, mes ga
tavi važiuot, — sako ji.

EKSKURSANTŲ 
BAIŠKAI

GERB. SPRAGILAS IŠ
ŠAUKTAS KOVON UŽ 
GOLFO ČAMPIONATĄ
Aną pono Dievulio dieną 

atdundėjo j Klyvlandą iš 
Čikagos buvęs Dzimdzių 
fetfėbelis, o dabar paaukš
tintas į Margučio adjutan
tus, visiems žinomas ir gir
dimas gerb. Olšauskas, ir 
sustojęs prie durų kur gerb. 
Spragilas gyvena, automo
biliu patriubino, ir kada iš
ėjo gerb. šonkaulis pažiūrėt 
kąs ten triubina, jis sako:

— Ar čia gerb. Spragilas 
gyvena? — sako jis.

— Taip, čia. Prašau Į vi
dų, — sako ji.

— Ačiū. Aš noriu j j ma
tyti, — sako jis.

Išlipo iš makabilio, eina j 
vidų ir klausia:

— Ar tamista esi gerb. 
Spragilas, vyriausia galva 
Slaptos Spragilų Sąjungos? 
— sako jis.

— Taip, aš, — sakau aS
— Aš esu atsiųstas nuo 

gerb. Vanago iššaukt tave 
į Margučio Golfo Turh<į-< 
mentą, — sako jis. '

Ir metė po mano kojų 
gerb. Vanago pirštinę. Nu
metė ir žiuri ar aš paimsiu 
ar ne. Ba mat senovėj to
kia mada buvo tarp ritie- 
rių: jeigu pirštinę paėmė 
tai reiškia nebijo stot į ko
vą, o jeigu nepaėmė tai tas 
ritieris buna visų išjuokia
mas kaipo bailys.

Aš tik lynkt, pirštinę 
kapt, ir sakau:

— Aš sutinku stot .su 
gerb. Vanagu j kovą Mar
gučio Golfo Turnamente, 
ale kur tas Turnamentas 
bus ir kada? — sakau aš.

— Tai bus ant Taboro 
farmos, Sodus (Mič.) pas 
gerb. Bačiuną, — sako jis.

— O kokią dieną ir'Ąnė- 
nesį? — sakau aš.

— Nugi šį pat mėnesį, 
Rugių pjovimo 20 ir 21 die
nomis, — sako jis.

— Ar daug ten kas bus, 
ar tik mudu su gerb. Vana
gu turėsim kovot už čam- 
pionatą? — sakau aš. *V

— O, atvažiuos pusė Či
kagos: gerb. Vanagas su 
Vanagaičiais ir Vanagyte
mis, bus visi daktarai ir 
daktarėliai, advokatai ir 
advokatėliai, ir tt. ir be ga
lo, taigi Margutis nori kad 
ir gerb. Spragilas atsivež
tų kuodaugiausia Slaptų 
Spragilukų ir Spragilyčių,

SKIN ITCHING ENDS 
when soothing Žemo is used! 

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Zemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling 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. 85c, 60c, $1.00.

Rašo A. S. Trečiokas
(Liet. Laivakorčių Agentų 

Dr-jos Iždininkas)
Rugp. 21 d., ant laivo 

“Statendam”. — Po
dienų kelionės laivu’ “Sta
tendam”, kuris turi garbės 
pervežti Liet. Laivakorčių

Šešių i ga,

P. Saurusaitį ir V. Matulai
tį, kurie kiekvieną rytą lai
ko pamąldas katalikams, o 
paskui visą dieną ir jie bu
na liuosi, nes niekas neser- 

nemiršta, nesiveda ir
krikštynų nėra. Visi “pa- 
rapijonys” yra geri..’..

A. S. Trečiokas,— Tai ar ir tu rengiesi 
važiuot? — sakau aš.

— Žinoma, aš irgi noriu 
matyt, — sako ji.

— O kas namus dabos?— 
sakau aš.

— Užrakysim ir palik
sim, — sako ji.

— Ale kas pašers paukš
tį ir katiną? — sakau aš.

— A, tu tyčia išrandi 
man darbą, kad tik aš ne
važiuočiau, — sako ji.

Ir nusiminė kad jai rei
kės namie likt.

Tada aš atsisuku į gerb. 
Olšauską ir sakau:

— Na tai pasakyk gerb. 
Vanagui kad gerb. Spra
gilas tikrai atvažiuos, — 
sakau aš.

— Mielai. Ačiū, — sako 
jis.

Ir apsisukęs, atsisveiki
nęs išėjo.

Taigi, gerb. Spragilas iš
važiuoja į Margučio Golfo 
Turnamentą ir stengsis iš
laimėt ir padaryt garbę vi
sai Slaptai Spragilų Sąjun-
gai. i

Visur gerb. Spragilas bu
vo : ir seimuose, ir koncer
tuose, ir imtynėse, ir Lietu- 
vojir kitose- šalyse, ale dar 
nebuvo Golfo Turnamente, 
užtai nei “Dirvos” skaity
tojai nežino kas yra Gol
fas, ba ko gerb. Spragilas 
nepasako to jus ir nežinot.

Važiuodamas į Turna
mentą gerb. Spragilas ap
rašys visą kelionę ir visus 
ir visas kas tik ten daly
vaus ar bus.

Agentų Asosiacijos Ameri
koje paskutinę šių metų 
ekskursiją, jau privažiavo
me Anglijos pakraščius ir 
dabar visi skubiai rašome 
pirmutinius pranešimus iš 
kelionės del savo artimųjų.

Kelionė buvo labai gera, 
linksma. Laivas “Staten
dam” yra didelis, 40,000 to
nų, dar tik vieni metai kaip 
pabudavotas, su vėliausios 
mados įrengimais. Valgis 
ir įvairus patarnavimas 
daugiau negu geri. Tik la
bai gaila kad iš 151 Lietu
vių keleivių kurie buvo. įsi
registravę šioje ekskursijo 
je vykti Lietuvon, 60 kelei
vių del įvairių priežasčių 
negalėjo suspėti išsirengti.

Važiuojame 91 Lietuvis 
ir visi važiuosime specialiu 
traukiniu iš Roterdamo į 
Klaipėdą. Daiktai (baga
žas) taipgi yra specialiai 
pervežama ir muitinių ne
liečiama.

Musų Lietuviai keleiviai 
yra pasiskirstę sekančiai:
Trečia klesa važiuoja 71; 
Touristine III — 7, Antra 
klesa — 9 ir 4 svetimtau
čiai kuŲe važiuoja prie 
musą ekskursijos i Klaipė
dą. Aš kiekvieną dieną po 
du sykiu aplankau visus 
mušu keleivius visose kleso- 
se, ir turiu pasakyti kad 
visi keleiviai yra pilnai vis- 
kuom patenkinti ir dėkingi 
savo agentams už patari
mus šiuo laivu važiuoti.

Tarp kitu keleiviu turi
me du Lietuvius kunigus,

VAŽIUOKIM Į LIETUVĄ 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ
•i tas susisiekimas via Kopenhagen

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

Laivų Išplaukimai iš New Y o
S. S. “UNITED STATES” ... Rugsėjo 27
S. S. “HELLIG OLA V” .........i Spalio 4
S. S. “OSCAR II” ...........................Spalių 11

Informacijų ir laivakorčių kreipkit į savo agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 WHITEHALL ST. 248 WASHINGTON ST. I3O N. LA SALLE ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON, MASS. CHICAGO, ILL.

Keliaudami namu link-
(a

1AIKAS bėga—ir metai—ir namų pasiilgimas vis didėja! Kiekvienas 
-• sezonas šaukia mus atgal—bet neprisilygina prie rudenio. Spaliu 
dienos ant vandenų neprilygstomi. Vėlus ruduo Lietuvoj yra linksmas, 

šventinis nutylimas tarp vasaros ir žiemos. Ruoškitės namų link bet 
kuriuo United States Linijos laivyno laivu.

Spalių Išplaukimai
S. S. PRES. HARDING ................... Spalių 1
S. S. REPUBLIC ......................... Spalių 6
S. S. PRES. ROOSEVELT.............................. Spalių 8
S. S. GEO. WASHINGTON............................ Spalių 15
S. S. LEVIATHAN ...................... Spaliu 18
S. S. AMERICA ..............................................  Spaliu 29

Išplaukimai j Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

Patogus parankumai—neklaidus švarumas—puikus valgis—nenuil
stamas patarnautojų rūpesnis apie jūsų smagumą—padaro šiems lai
vams pasaulinę garbę ir padaro juos labiausiai mylėtinus laivus tarp 
prityrusių keliautojų.

Platesnėm informacijom, kainom, ir tt., kreipkitės savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE 

Robert E. Good 
Hnfp] Cleveland Building

GENERAL OFFICES 
45 Broadway 

New York City •

Ekskursijos Vadas.
i

LAIVŲ KOMPANIJA ĮS
TEIGĖ PRIVEŽIMĄ 

PASAŽIERIŲ IKI 
LAIVŲ IR NUO JŲ

Iskyrus garlaivi “Leviathan”, kiti 
visi United States Lines laivai su
stoja Hoboken, New Jersey.

Pereitų kelių metų bėgiu buvo di
delių primetimų kaslink užmokes- 
nio kokį paskiri taxicab operatoriai 
paimdavo už atvežimų sugry žūsiu 
keleivių iš uosto į New York City.

Pataisymui šito nepatenkinančio 
apsireiškimo, United States Lines 
įvedė motorinių kočų patarnavimą 
iš ir į priestotes Hobokenę. Kaina 
už tą patarnavimą yra tik $1 nuo 
ypatos, sykiu už pervežimą dviejų 
rankinių bagažų. Susitarus su pur- 
seriu pirm išlipimo .iš laivo, gryž- 
tantieji pasažieriai gali patvarkyti 
kad jų bagažai butų pažymėti, ir 
nugabenti į tą motorini kočą.

Šie patogus kočai (busai) važiuo
ja į New Yorką per Holland Vehic
ular Tunnel ir nuveža pasąžierius 
į Grand Central Station, Pennsylva
nia ’Station ir tris svarbesnius New 
Yorko hotelius.

Išvažiuojantiems pasažieriams ir
gi taip pat patarnaujama, kočai iš
eina nustatytu laiku ir pasiekia lai
vą tinkamu laiku kad pasažieriai 
turėtų laiko patikrinti savo baga
žus ir su savo draugais dar aplan
kyti laivą kuriuo išplaukia.

Tas patarnavimas galima iškalno 
susitarti pas kožną United States 
Lines agentą arba tiesiog per musų 
vyriausi ofisą New York City.

PARVYKO Iš LIETUVOS
Rugsėjo 7 d. gryžus Skandi

navų Amerikos Linijos laivui 
“Frederik VHP*. tarp 750 pa- 
sažierių gryžo arba naujai at
vyko Aįmerikon šie Lietuviai:

Atkačiunienė Paulina, Keno
sha, Wis.

Bargaila V., Gotart Anna, 
Kraučiunas Petras, Paleckis 
Stasys, Ramoška Jonas, Stun
giai Adomas, Julė ir Adomas, 
Slabinskienė Marijona — visi 
iš Chicagos.

Balčianskas Adomas, Niaga
ra Falls, N. Y.

Beniulienė Apolonija, Banio
nienė Ona, Banioniutė. Lilian, 
Bulevičienė Valerija su dukte
ria, Pechkaičiai, Justinas ir O- 
na — visi iš Cleveland, O.

Blažis Anelė, Davidonienė O- 
na — iš New Yorko.

Goodis Simas ir Ona, East 
Orange, N. J.

Jurgela Julius, Urban Maria, 
Elizabeth, N. J.

Kupstienė Elzė, Urbanavičie
nė Regina, Zakaitis Klemensas, 
Worcester, Mass.

Liberis Augustinas. Amster
dam, N. Y.

Mikelunas Vaclavas, Vaitku
ms Antanas, Brooklyn, N. Y.

Norbutas Jonas, Waterbury, 
Conn.

Pikelienė Ona, Paulanskas 
Jurgis. Takazauskienė Magdė!, 
Pittsburgh, Pa.

iSalklauskiene Ona, Sheljko

■Bertha, Philadelphia, Pa.
Trečiokienė Jieva, Albinas 

Trečiokas, Newark, N. J.
Tamulaitis Ant.. New York.
Trakimavičius Vincas, North

ampton, Mass.
Kun. S. Vembrė, Westfield, 

Mass.
Vaitkus Julia, Wvandotte, 

Mich.

‘MARGUČIO’
1931 M. KALENDORIUS

KAIP IŠSIGARSINT1 SAVO VARDĄ?
Visas Lietuviškas Pasaulis Žinos Kas Esi, Kur 

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

garsinti. LAIKAS APRIBOTAS.

JIE YRA KEPINTI
Mokslas tvirtai nustatė kaitinimo 

(toasting) procesą kaipo reikalingą 
dalį Amerikos išdirbystėje. Pirmas 
ęvarbus žingsnis žmogaus civilizavi- 
mosi buvo kada jis patyrė kaip pa
naudot ugnį. Istorija nuo to buvo 
nuolat pilna bandymų ugnies nau
dojimais ir pasigelbėjimais. Vie
nok tiktai pastarais keliais dešimt
mečiais mokslas ištobulino kaitini
mą arba šilumos naudojimą iki da
bartinio ' jo tobulumo.

Paveizdan, moksliškas kaitinimas 
grudų yra sulyginamai nesenas iš
radimas, Ir taip su ugnies pagalba 
išpustus ir iškeptus grudus naudoja 
su pasitenkinimu milijonai žmonių 
ir tą užgiriu nesuskaitomas daugy
bės sveikatos autoritetų. Panašiai 
ir kituose maistuose karščio nauda 
tapo pripažinta naudinga.

Pagerinantis efektas ant kitų val
gomų dalykų privedė Lucky Strike 
cigare tų išdirbėjus ištobulinti tam 
tikrą special} kepinimo procesą. Da
bar, šie apkaitinti cigaretai yra sa
vanoriai užgirti 20,679 Amerikos gy
dytojų, kad jie mažiau ėda gerklę. 
Ne tik kad Lucky Strike yra švel
nesni gerklei, bet kaip ir apkaitinta 
duona, apkaitintas tabakas milijonų 
žmonių patyrimu turi pagerintą sko
ni. (Skelbimas.)

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

skaitytojas gaus Kalendorių dovanai, jeigu už $1.50 užsira
šys ‘.‘Margutį”. Koncertuose bus pardavinėjama. Visi Įsi- 
gys vienintelį Juokų Kalendorių, nes jame tilps visokį burtai, 
kvailosofijbs, 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, ku'ris 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 
nėra buvę. Rašykit:

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

PIRMYN I
Kai norisi persivalįyt,“Ateinanti įvykiai 

meta savo 
šmėklas priešakin'

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Or
chestrą kas ketvirtadienį ir šešta

dienį vakarais, N.B.C. tinklą.

Būk nuosaikus — būk nuosaikus 
visiems dalykams, net ir rūkyda
mas. Venk tos ateities šmėklos,* 
išvengdamas perdėjimų, jei nori 
išlaikyti tą modernišką, \tsada 
jauną figūrą. "Jų, vietoj—užsi
rūkyk Lucky”.

It’s toasted"

"Vietoj to 
uzsirūkykit Lucky

Lucky Strike, puikiausi 
cigaretai, kokius jus 
kada rukėt, pagaminti 
iš puikiausių tabakų— 
iš Smetonos viso tabakų 
Derliaus—“JIE SPRA
GINTI”. Lucky Strike 
turi extra, slaptą šil
dymo procesą. Visi 
žino kad šilumą valo ir 
taip sako 20,679 dak
tarų, kad Luckies ma
žiau erzina jūsų gerklę.

Jūsų Gerklės Apsauga*—Prieš knitčjimus—pries kosulį
Amerikos Life Insurance Sąjungos daktaru ir Statistikų Draugijos laikytas tirinėjimas iškėlė faktą jog žmogaus mirtingumas didėja veik 1% art 
kiekvieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir 44 metu amžiaus žmonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus sveriąs 40 svarų daugiau negu 
normaliai, tegali pasitikėti tik 60% normalio svorio žmogaus givenimo ilgio. Mes netvirtinam, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugrąžins mod
erniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai norisi persivalgyt, ".Vietoj to—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsi! perdėjimų 
dalykuo.t urie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

© 1930. The American Tobacco Co.. Mfrs
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KOMUNISTAI IR SUSIVIENIJIMAS vo lyg kaliniui nelaisvėje
esant atsilankymas kokio

“Tėvynė” ir “Naujienos” 
tai kaip du SLA. organai: 
ką “Tėvynė” patiria tuojau 
duoda žinią “Naujienoms”, 
o su kitais laikraščiais ne
svarbu ....

Jeigu “Tėvynės” redakto
riui rūpėtų SLA. gerovė, o 
ne politikos ir ne sustipri
nimas socialistų Susivieni
jime, jis svarbias žinias pa
tiektų visiems laikraščiams 
kurie rūpinasi SLA. gero
ve. Bet dabar, tik socialis
tų spaudai informacijos tei
kiama, o kiti žinokitės.

Nesenai SLA. centro val
dyba gavo iš vieno SLA. na
rio laišką, rašytą kofhunis- 
tų “Susivienijimo” “prezi
dento” Bacevičiaus apie pa
dėtį komunistų musų orga
nizacijoje ir ką jie toliau 
nori daryti.

Tas laiškas “Naujienose” 
tilpo pirmiau, o tik paskui 
“Tėvynėje”. Tas parodo ko
ki tamprus ryšiai užmegsta 
tarp Vitaičio ir Grigaičio.

Tas komunistų sugautas 
laiškas tilpo “Tėvynėje” po 
antgalviu “Bolševikų Pla
nai Sugriauti Susivieniji
mą”. Kadangi beveik visi 
“Dirvos” skaitytojai yra S. 
L. A. nariai ir gauna “Tė
vynę” nėra reikalo to laiš
ko pakartoti, kadangi jau 
butų vėlu. Iš jo patiriam 
su kokia didele energija ko
munistai dirba pasigrobti 
sau nors dalį SLA. turto, 
jeigu ne visą. Visą Susivie
nijimo iždą užvaldyti jau 
nustojo vilties, jau gal but 
kitais SLA. valdybos rin
kimais nei kandidatų nesta
tys. O jeigu neduokdie jie 
iki tolei dar musų Susivie
nijime butų, ir jeigu staty
tų, vėl niekę nepeš.

Jie kaip katinai apie laši
nių paltį, kabančią aukštai 
ant šniūro, šliaužioja apie 
Susivienijimą ir nori iško
voti nors dalelę SLA. iždo, 
bet tam turi mažas viltis, 
ir dar nuolat mažėjančias.

Štai kaip rašoma:
“Advokatai mums už

draudė daryti bent kokius 
pareiškimus savo vardu ir 
imti pinigus nuo kuopų. Tas 
daroma tam kad nepakenk
tų bylai. Jau užvedama by
la ir New Yorke su geru ad
vokatu. Tenai byla bus plar 
tesnė ir daugiausia varoma 
už proporcionalį turto pa
sidalinimą. Gi jeigu kur 
mes išsišoktume tuomet ga
li išeiti kad mes nieko ne
gautume. Svarbu mums 
įrodyti kad mes nesam or
ganizacijos skaldytojai, o 
jie. Gi jeigu jie galės įro
dyti kad mes skaldytojai ir 
sužiniai skeliam organiza
ciją tai negautume nieko”.

Na tai jau byla pralai
mėta, nes komunistai daug 
sykių įrodė kad jie skaldo 
Susivienijimą, ir tik reikia 
palaukti tos dienos kurioje 
atsibus jų užvesta byla 
New Yorke.

v * *
Ponui “Tėvynės” redak

toriui reikia pasakyti kad

daugiau nesibijotų komu
nistų, ir nesiglaustų prie so
cialistų idant gelbėtų jam 
jo redaktorišką vietą. Jei
gu nori tos vietos, galės ją 
palaikyt ir be socialistų pa
ramos. Tačiau, jeigu ben
draująs! su socialistais ne 
del jų pagalbos, o del to 
kad pats dega socializmu, 
tai mums tokio redakto
riaus' nereikia, ir tautinin
kai, kurie dirbo ir išgelbė
jo Susivienijimą nuo socia
listų sugriovimo ir dabar 
išgelbėjo nuo komunistų su
plėšymo, privalo pasidar
buoti kad socialistai mus 
už nosių nevedžiotų.

Gana komunistų, bet ga
na ir socialistų.

Lietuvos Lakūnai Maskvoj
Kaip Lietuvos laikraščiai 

rašo, Maskvon buvo nuskri- 
dę Lietuvos keli kariški lėk
tuvai, atsilyginti sovietams 
už jų kariškų laivų vizitą 
Klaipėdoj pereitą metą.

Sovietų spauda plačiai a- 
pie Lietuvos lakūnus rašė 
ir sakė kaip Rusų visuome
nė džiaugiasi jų atsilanky
mu ir kaip reiškia nuošįr- 
džią simpatiją Lietuvių tau
tai.

Neabejojame kad Rusų 
visuomenė džiaugėsi sulau
kus nors mažo būrelio sve
čių iš laisvos šalies: tai bu-i

nors draugo: nors tas jam 
laisvės neatneša, bet atne
ša suraminimo, paįvairini
mo jo nuobodulio ir mono
tonijos.

Rusijos visuomenė baisiai 
prislėgta, pavergta: ten lai
svę turi tik komisarai vi
sokiausio laipsnio.

Bet šitie gaivalai nelabai 
džiaugėsi Lietuvos lakūnų 
vizitu: jiems smegenis ėda 
mintis kad ten už kelių 
šimtų kilometrų yra maža 
valstybėlė, gyvenanti savo 
laisvą gyvenimą ir nepasi
duodanti komunizmo mani
jai. Nors Maskva nuolat 
ten pila pinigus propagan
dai ir palaiko savo agentus 
Lietuvos sukomunistinimui, 
Lietuviai vis įstengia atsi
laikyti prieš jų purvo ban
gą ir apie komunizmą atsi
sako net manyti.

Trumpai sakant, nors so
vietai gražiai priima Lietu
vos, lakūnus, bet užpakaly
je turi sugniaužę Lietuvai 
savo aštrų kinžalą.

Toks tai skirtumas tarp 
Rusijos visuomenės ir so
vietų valdžios.

“Tėvyne” aimanuoja kad 
“niekur taip nėra kaip Lie
tuvoje”, o štai tas pats de
dasi Lenkijoj, tas pats at
sitiko Argentinoj ir Peru, 
Pietinės Amerikos respub
likose!

TIK ATMINTIS....
Tiktai stiebelis, tiktai žiedelis 
Suvytęs guli ką man tu skyrei — 
Ir veltui dingsta meilės dienelės, 
Kitam tu save kada paskyrei....

Tiktai laiškelis, meilus žodelis 
Paliko man dar priminti tave — 
Bet man nutilo tavo balselis, 
Nebeišvystu daugiau prieš save....

Tiktai žvilgsnelis, tiktai šypselė
Akyse mano vaizduotis liko — 
Pradingai man tu, brangi mergele, . 
Graudus likimas mane patiko....

Ryte saulelė, naktį žvaigždelės 
Primena tave, mano mylėta;
Tavo žvilgsneliai, skaidrios akelės 
Nė man regėti visad’ žadėta....

Eilę metėlių, dieną-naktelę
Širdyje savo tave- turėjau,
Gražių žodelių, meilių dainelių 
Del tavęs niekad nesigailėjau....

Bet man, berneliui, liūdna dienelė 
Po ilgo džiaugsmo ateit turėjo — 
Kaip po dienelei atein’ naktelė — 
Nes taip likimas matyt žadėjo....

Bet tau, širdele, riieilės dainelę 
Neliausiu pynęs, nors liūdną, gailią; 
Savom akelėm, saldžiom lupielėm. 
Tu palikai man atmintį dailią....

Adonis.

NAŠLAITĖLĖS DAINA
(Skiriu ą. a. savo vyrui mirusiam ’ 

Clevėlande)
Kur tavo kapelis nuo. manęs toli, 
Kur brangi širdelė po žeme guli, 
Nieks nelankys kapo, nesės gėlelių, 
Tik aplankys vėjas, berdams smėleliu. 
Tik prie kapo tavo paukšteliai čiulbės, 
Tik viena saulelė ir tau lygiai švies. 
Saulelė šviesioji nelenkia nei vieno, 
Ji kozhą apšviečia — turtuoli ir biedną.

"Stefanija Žiogienė.

V y tautos Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

Karaliui išėjus iš seimo, vieni Lenkai 
aprimo, kiti urzgė sakydami jog -geriau 
jiems butų matyti Turkų sultoną karališ
koje pilyje negu Barborą už karalienę!

Ko Lenkai norėjo? Juk Radvilai bu
vo kunigaikščiai iš senų senovės, prie to 
imperatorius Maksimilijonas buvo sutei
kęs jiems titulą imperijos kunigaikščių. 
Bet mat Bonos intrigos ir dovanos gundė 

j Lenkų šlėktą prieš Barborą kaipo Lietu
vaitę !

Karalius pertraukė seimo audras, bet 
Lenkai ketino neleisti Barborai vainikuo
tis Lenkų karaliene. Tuomet Zigmantas 
Augustas pradžioje 1549 metų su Barbo
ra gryžo į yilnių, kur su Maskva prailgi
no ginklų sudėjimą dar trejetui metų.

Lenkai urgzdami rengėsi mesti Zig
mantą Augustą nuo Lenkijos sosto. Tik 
Lietuviai juos nuo to sulaikė.

Piotrkovo seime 1550 metais jau ne
buvo karaliui priešginiavimo, nežiūrint į 
tai kad Bona nesiliovė intrigas kėlus, ir 
griebėsi net už čėrų. Bona buvo nusam- 
džius vieną burtininkę atšaldinti jį nuo 
Barboros. Bet kelyje burtininkė buvo su
imta ir sudeginta. Mat, Varšavos Storas
ta pranešė apie tai Radvilui, kuris apreiš
kė karaliui, o tada Zigmantas Augustas 
pasiuntė žmones atvykstančią raganą su
imti ir įdėję į klėtką, atvežę į Brasčius, 
apkabinėję klėtką šventųjų paveikslais — 
kad jos velniai iš klėtkos neišneštų — ir 
sudegino.

Zigmantas Augustas surašė palikimą 
Lietuvoje Barborai, jeigu ji liktų našle: 
užrašė jai pilį Kaune, su Rumšiške, visus 
inėjimus Kauno valsčiuje; Merkinę ir Aly
tų su palivarkais ir daug dvarų.

1550 metais Piotrkovo seime Lenkai 
nekėlė priešginumo Barborai ir ji Gruo
džio 6 d. tais pat metais Krokuvoje tapo 
vainikuota Lenkų karaliene.

Ant nelaimės, Barboros sveikata ėjo 
nuolat menkyn; ji sirgo skilvio vėžiu; po 
pusantrų metų atsidarė votis, ir jau laike 
vainikavimo ji jautėsi silpna ir žinojo kad 
neilgai tegyvens. Nuo Sausio mėn. 1551 
metų ji nuo lovos nekėlė. Bona pabaigoje 
Kovo mėn. ,per sūnų perprašinėjo Barbo
rą, nežinia ar susitaikymui ar šiaip kam. 
Karalius neprileido Bonos prie Barboros 
patalo net kada ji jau ir meMėjo. Barbo
ros gyvastis traukėsi dar penketą savai
čių, ir Zigmantas Augustas neatsitraukė 
nuo jos, nežiūrint į smarvę jos gyvos pū
vančio kund. Ji mirė .Gegužės 8 d., būda
ma vos 29 metų amžiaus, pačiame geriau
siame amžyje, paprašius vyro kad netru
kus vestų kitą moterį. Sakoma, jos mirtį 
paskubinęs ’dvaro gydytojas, Italas; pats 
karalius manė kad Bona abi jo moteris 
pirm laiko iš svieto išvarė, o žmonės per 
keletą amžių šnekėjo ka<į pilyse kurios pri
klausė Bonai velnias jos dūšią kankino, 
arba kad ji vaidinasi ir ten atkenčia už 
Barboros mirtį.

Jos lavoną karalius parvežė į Vilnių 
ir čia palaidojo šalia pirmos žmonos. Il
gai Zigmantas Augustas apgailavo Bar
boros, būdavo net per astrologus teirauja
si kas su jo mylėtine darosi danguje. Tan
kiai jis verkdavo prie jos karsto. Iki gy
vas buvo nešiojo juodą gedulo drapaną.

1555 metais Varšavos seime Bona rei
kalavo kad jai butų leista važiuoti į Itali
jos šiltus vandenis, bet ištikrųjų ji norėjo 
išbėgti ten su visu lobiu, Lietuvoje ir Len
kijoje surinktu. Ji nekentė nei savo vaikų 
nei Savo pavaldinės šalies, ir nors 65 metų 
amžiaus sena, velijo gryžti į savo gimtinę. 
Nors sūnūs priešinosi tam, bet ji vistiek 
išvažiavo. Ji išvažiavo« neva palikdama 
savo turtus ir brangumynus po uždaru ir 
antspauda, iki sugryš, tačiau išsiveždino 
ką galėjo. Penki šimtai pakinkytų arklių 
vėžė jos turtus ir pinigus. Kada važiavo 
per Tiroliaus kalnus ji liepė kelią mušti 
idant jos vježimai galėtų pravažiuoti. Sa-

Barbora Radvilaitė

ko kad Bona buvo išvežus turtų 200,000,000 
Lenkiškų auksinų! Ji mirė už metų laiko 
po Sugryžimo, palikdama turtus Ispanijos 
karaliui Pilypui II, savo pamėgtiniui.

Zigmantas Augustas 1553 m. per Mi
kolą Radvilą susižiedavo su savo pirmos 
žmonos sesere, Katarina, kurią jam Bona 
piršo; t‘ą pat metą jis ją vedė ir ji buvo 
apvainikuota su didelėmis iškilmėmis. Bet 
ir jos Zigmantas Augustas nemylėjo, nes 
ne savu noru vedęs, nors Katarina buvo 
graži moteris. Ji nenorėjo mokytis šalies 
kalbos ir buvo bevaikė ir sirgo sunkia li
ga. Zigmantas Augustas visuomet šalino
si nuo jos, o gabaus ji tiek jam įkirėjo kad 
jis sumanė grąžinti ją jos broliams. Kiti 
sako kad jį nuo jos atšaldė karaliaus favo
ritė, Barbora Gižiutė, Kalvinų tikėjimo, 
prie kurios jis palinkęs net pats žadėjo 
pereiti į Kalvinus, tik kardinolas Hozijus 
jį vos-vos atkalbino. Roma nesutiko ant 
perskyrų su Katarina, nors karalius pini
gų negailėjo. Brasčių ir Liublino seimuo
se kalbama buvo apie pasiuntimą Katari
nos į Austriją, o Lietuviai irgi tylėjo, nes 
manė kad kitą moterį vedęs didkunigaikš- 
tis galės palikti ainių. Po tūlų tarybų su 
imperatoriaus dvaru, Katarina dideliu ne
noru turėjo išvažiuoti į Vienna, bet mi
rė kelionėje, sako iš gailesčio.

(Bus daugiau)

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

suose namuose. Kaina 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankios rei

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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.)

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

VYTAUTAS 
DIDYSIS

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:

J. Ribokas, Chicago, Ill., 
rašo: Siunčiu $3, iš kuru; 
$2 yra mano prenumerata 
už “Dirvą” ir $1 už knygą 
“Vytautas Didysis”.

A. Plevokas, Watertown, 
Mass., nuolatinis prenuiiie- 
ruotojas “Dirvos” - leidžia
mų knygų, rašo: Siunčiu 
$2; iš jų $1.50 už knygą 
“Vytautas Didysis”, 35c už 
“Lengvas Budas Išmokti 
Angliškai”, o 15c už kny
gelę “Du Broliai”,

Pr. Jurčiukonis, Detroit, 
Mich., rašo: PrisiUnčiu $3, 
iš jų $2 už mano prenume
ratą “Dirvos” ir $1 už kny
gą “Vytautas Didysis”.

Jonas Laučiškis, Buffa
lo, N. Y., rašo: Siunčiu to
no kuponą už $2.50. Prisių- 
skit man Sapninyką, “Vie* 
nuolyno Slaptybes”, o liku
sieji $1.50 bus už knygą 
“Vytautas Didysis”.

Kazė Sadauskienė, vieti
nė, užsimokėjo $1 už “Dir
vos” prenumeratą ir $1 už 
knygą “Vytautas Didysis”.

KAS DAUGIAU?
Dabar geriausias laikas 

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

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

30g ----------------- ąAsoadst sąupj

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkštų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradingas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vattdti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.’

sausas'
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NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis
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FREDAS SELOUS
1920 m. Pietų Kensingtono muzejuje 

Londone tapo atidengta Fredo Selous sta
tula tarp jo medžioklių laimikių.

Jis buvo vienas didžiausių liūtų me
džiotojų kokie kuomet gyveno. Jis nušo
vė 31 liūtą, 200 taurų ir nežinia kiek dram
blių.

Per 40 metų jis darė sau pragyvenimą 
su šautuvu ir savo drąsa nuožmiausiuose 
Afrikos, Amerikos, Kanados ir Alaskos 
kraštuose. Jis daugybę kartų tik per plau
ką didvyringai išvengė mirties. Jam ge
riau patiko pavojai kaip saugumas ir vi
są savo gyvenimą jis praleido pavojuose.

Fredas Selous gimė 1851 m. Londo
ne, arti Zoologiško daržo (gyvūnų). Jo 
tėvas buvo akcijų biržos pirmininkas. Jo 
motina labai mėgo skaityti Scotto pasakas 
apie nuotikius ir pasakodavo jas savo vai
kams.

■ Šitos pasakos padarė gilų įspūdį į Fre
dą ir nuo pat mažens jis norėjo būti lauki
nių žvėrių medžiotoju.

Mokykloje jis į nusiminimą varė mo
kytojus. Su juo visuomet buvo kas nors 
negero. Vienas mokytojas sakė apie jį: 
“Jis peržengia kiekvieną taisyklę. Jis iš
lipa per langą paukščių lizdus draskyti. 
Ant jo visuomet reikia bartis už jo prasi- 
,žengimus. Vieną mokytoją jis uždarė kar
vių tvarte. Jis mums yra tikra bėda”.

Vieną vakarą, kada jis buvo 12 metų, 
mokytojas rado jį kambaryje naktiniuose 
marškiniuose gulintį ant plikos aslos. Jis 
tą aiškino šitaip: “Mat, kada nors aš bu
siu medžiotoju Afrikoje, tai noriu prisi- 
pratint miegoti ant žemės.”

Septyniolikos metų jis apleido mokyk
lą ir išėjo kelionėn. Jis manė būti gydy
toju, bet to išsižadėjo ir iškeliavo į Afriką. 
Jis išlipo Alguos įlankoje su $2,000 kiše- 
niuje. Aštuoniolikos metų jis buvo stam
biųjų žvėrių medžiotojas.

Jis nuvyko tiesiog į Afrikos vidurį. 
Nuėjo tiesiai pas Matabelių karalių Lo- 
bengulą ir tarė jam: “Aš noriu jūsų lei
dimo dramblius medžioti”.

Lobengula nusijuokė ir pasakė jam: 
“Gal tu nori zuikius medžioti? Tu dar 
tik vaikas.”

“Aš medžiosiu dramblius”, atsakė jau
nas Fredas Selous. Lobengula su pašaipa 
pasakė: “Eik kur tik nori. Tu nepavojin
gas.”

Vėliau po kelių savaičių Fredas su- 
gryžo atgal ku 450 svarų drambliakaulių, 
$1,500 vertės. Lobengula nustebo. “Ma
tau tu jau ne vaikas, tu esi vyras, dabar 
tau reikia žmonos”.

Po daugelio metų, kuomet Matabeliai 
puolė Anglus, Fredas Selous vedė Anglų 
kariumenę prieš Lobengulą ir tą karalių 
išvijo. “Vaikas” nuvertė nuo sosto kara
lių ir dar vieną provinciją pridėjo prie An
glų imperijos.

Šitas pats Selous pasakojo Ceciliui 
Rhodes apie Mašonų žemę. Jis praskynė 
kelią per Afrikos raistus. Tas kelias vi
suomet buvo vadinamas “Selouso Kelias”.

Nors Fredas Selous dažnai gryždavo 
Anglijon, tačiau maž ne visą savo gyveni
mą praleido nuožmiuose žemės kraštuose. 
Jis padarė savo gyvenimą begaliniu nuo- 
tikiu. Jis nekentė saugumos ir lepumo.

Fredas buvo ne tik naikintojas lauki
nių žvėrių. Jis medžiojo verslui ir mokslui. 
Visųlabiausia jis gamtininkas. Jam tiek 
pat rūpėjo nauja peteliškė pagauti kaip ir 
liūtą nušauti. Jis nežudė žvėries be tam 
tikro tikslo.

Jis visuomet mėgo rizikuoti. Jis daž
nai medžiodavo prastu šautuvu ir vienas 
jų padarė jam randą, kurį jis nešiojo visą 
savo gyvenimą.

Jis turėjo geležinę valią. Jo niekas 
negalėdavo atkalbėti; juo didesnė kliūtis, 
juo ryžtesnis jis buvo.

Jis vienval skaitė knygas. Jo numy
lėtais rašytojais buvo Dickens, Byron ir 
Hardy. Jis ir pats buvo rašytojas. Ge
riausiomis jo knygomis gal buvo “A Hun
ter’s Wanderings” (Medžiotojo Bastymai- 
si) ir ’’African Nature Notes” (Afrikos

Gamtos Pastabos).
Tarp draugų jis buvo nuostabus pasa

kų sekėjas. Jo balsas buvo garsus, skam
bus, ir jam niekuomet netruko žodžių. Jis 
buvo vienas nedaugelio žmonių pasaulyje 

«kurių Amerikietis medžiotojas ir buvęs 
Prezidentas Teodoras Rooseveltas mėgo 
klausytis.

Jis buvo labai kuklus su savo nuveik
tais darbais. “Dar negalima sakyti kad .aš 
esu labai geras medžiotojas tik del to kad 
aš daug medžiojau”, sakė jis. Jis niekuo
met nesigyrė. Jis mažiau didžiavosi savo 
trisdešimts vienu nušautu liutu negu kitas 
medžiotojas nusišovęs pora zuikių.

Jis buvo be puikybės, vaikiškas. Jis 
nekentė advokatų, politikierių, profesorių 
ir diduomenės. Jis buvo pilnas juokų. Bu
vo idealis vaikų skautas.

Nors didumą savo gyvenimo jis pra
leido tarp laukinių žmonių ir žvėrių, ta
čiau visuomet buvo jautrios širdies ir švel
nių jausmų. Jis nebuvo cinikas.

Jis mėgo sportą; gerai lošė kriketą ir 
buvo geras jojikas. Mėgo važinėtis dvi
račiu. Kartą, būdamas 57 metų, jis nuva
žiavo 100 mylių dviračiu.

Jo pajautimai buvo begalo geri. Jis 
matė ir girdėjo neblogiau už raudonąjį 
Indijoną. Jis išvystė nepaprastą pastabu
mo jiegą.

•Fredas gyveno prastai ir turėjo gerą 
sveikatą. Jis negėrė nieko kito kaip tik 
arbatą ir jos gėrė daug. Numylėtu jo val
giu buvo riebi briedžio mėsa su arbata, 
šešiųdešimtų metų jis buvo tiesus, stiprus 
ir gražus. Prasidėjus Pasauliniam Karui, 
jis nubėgo į karo raštinę ir pasisiūlė stoti 
kariumenėn, tačiau jam atsakė jog jau 
persenas.

Jis spyrėsi karo tarnybon, ir galiau jį 
pasiuntė Rytų Afrikon. Iš visų karių jo 
pulke tik jis vienas išliko nuo ligoninės. 
Jis tapo pakeltas į majoro laipsnį. Savo- 
kareivius jis vedė gerai, bet kovoj su Vo
kiečiais jį nušovė išpasalų. Jo kūną ap
siuvo į apklotą ir palaidojo nežinomam jo 
numylėtam raiste.

Jis buvo “Laimingas Kariautojas”. 
Prie mokinimo Afrikos Anglų teisingumo 
teisių, narsumo ir teisingo elgesio jis pri
sidėjo nemažiau už kitus.

LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

VYTAUTAS 1430—1930 Vytauto pusbrolis Jogaila
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VYTAUTAS DIDYSIS
KJER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-raše-šaukė “Išleiskit populiarišką LIETU

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

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

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

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

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
HTAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos

* Istorijos — tai bendras susipažinimas 
su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” ii

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

Knyga užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS” iš priežasties šių 500 metų sukaktu
vių nuo Vytauto Didžiojo mirties. Dar daugiau — taip užvardinta ir del to kad joje 
bus, šalip Lietuvos Istorijos, sudėta visi padavimai, pasakos, dainos ir romanai iš Vytau
to motinos Birutės, jo tėvo Keistučio, ir paties Vytauto gyvenimo, parašyti įvairių au
torių — Lietuvių ir kitų tautų. Tai pirmas tokis dalykas musų literatūroje, ir turėdami 
ši leidinį stebesites 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 desetkus 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 kiekvienom knygų mylėtojui įsigyti ją 
nupiginta kaina, prisidedant prie išleidimo. Dabar gi bus dar garbingesnis Jūsų prisi
dėjimas,, nės 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 $l arba $1.50 už apdarytą. Atminkit, už šitą 

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

Adresuoki! laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai .p 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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UTENOS (NORKŪNŲ) PILIAKALNIO 
PADAVIMAI

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

nepamiršk.
— Tauro ragą?
— Taip, aš noriu, Garsu- 

ti, kad tu padėtum man į 
karstą didelį tauro ragą, 
kurį tu naudoji medžioklė
se ir karuose....

— Viską padarysiu kaip 
sakai, bet man temsta pro
tas iš gailesčio, aš negaliu 
klausytis apie tavo mirtį.

— Dievai visiems lygus. 
Jie kiekvienam duoda liki
mą. Likimas yra negailes
tingas. Aš mirštu laimin
ga, man ramu sieloje, nes 
tu prižadėjai išpildyti ma
no prašymą.... Sudiev, 
Garsuti, tesaugoja tave die
vai ....

Kaip laukų lelija, šalčio 
ir audros užklupta, mirė ji 
lengvai, ir skaistumas ne- 

j nuslinko nuo jos veido, tar
tum keleivis po sunkių ir 
vargingų kelionių užmigo 
savo gimtajam namelyje.

Nubudo visos kraštas sū- 
patyrę apie kunigaikštienės 
mirtį. Verkė ir raudojo 
jos jauni, seni, vargšai ir 
turtuoliai, nebuvo visoje 
šalyje nei vieno žmogaus 
kuriam nebūtų iškritus aša
ra iš akių.

Garsutis ruošė iškilmin
gas laidotuves. Laidotuvės 
įvyko, po trijų dienų nuo 
Laimutės mirties. Žmonių 
prisirinko pilni kiemai, vi- 

■ si. traukė iš tolimų pilių, no
rėdami paskutinį kartą pa
gerbti savo kunigaikštienę. 

J Garsutis palaidojo ją pi
lies kieme, prie savo lango. 

’ Į karstą įdėjo tvirtą tauro 
ragą. Supylė jai piliakalnį 
ir pasodino aržuolus, ku- 

į riuose galėjo čiulbėti lakš
tingalos.

. (Bus daugiau)

Rašo Povilas Sirgėdas. 
L

Turbut visi yra girdėję 
apie romantišką miestą Lie
tuvoje, Uteną. Tai galima 
sakyti “paslankus” mies
tas, nes iš savo įsikūrimo 
vietos persikėlęs net ketu
ris kilometrus į šiaurę.

Yra padavimų kad Ute
ną įkūrė Letuvos kungaik- 
štis Utenis, gyvenęs apie 
1230 metus.

Daug yra padavimų apie 
Uteną ir jos aplinkinius 
kalnus, kalnelius, piliakal
nius.

Čia paduosim padavimą 
apie du piliakalnius, kurie 
yra važiuojant iš Utenos į 
Maletus, gal keturi kilome
trai nuo Utenos, netoliese 
vieškelio, ir yra nevienodo 
didumo. Pasakojama kad 
prie jų stovėję Utenos pilys. 
Abu piliakalniai panašus į 
karstus: jų kraštai staigus 
ir aukšti. Didžiojo pilia
kalnio paviršius toks didu- v v 
mo kad jame ūkininkai ga- širdis plyšo iš gailesčio, bet 

jis negalėjo jai pagelbėti.
— Gerai, Garsuti, aš ti

kiu, — tarė žmona, — tu 
išklausysi mano paskutinį 
prašymą. Kai aš mirsiu, 
palaidok mane pilies kieme, 
prie savo lango. Aš noriu 
visą laiką būti netoli tavęs. 
Čia pilyje linksma, čia tavo 
karžygiai puotauja, čia pa
vasarį atskrenda lakštinga- 

jv la> čia malonu bus girdėti
karžygio dukterį, Laimutę. ■ ^avo balsą. .
Laimutė /buvo gražiausia' ~ Visa padarysiu kaip 
Lietuvaitė visoje apielinkė- nori, — atsakė vyras, — bet 
je ir todėl Garsutis labai ją dar kartą prašau tavęs ne
mylėjo. ' ; l . .1 r- ■

,_Tuo laiku Lietuviai be jauna,pilna dar gyvybės.. . 
paliovos kovėsi su kryžei- ' . ... J
viais. Kryžeiviai dažnai r®> kai. saulutė, leisis, as at- 
puldavo Lietuvius, naikin-, siskirsiu su šiuo pasauliu, 
davo kraštą ir išvarydavo Nors ir atsiskirsiu, bet bu- 
nelaisvėn žmones. Lietu-;siu visą laiką netoli tavęs, 
viai taip pat nelikdavo sko- i Tu turi išpildyti mano pas- 
lingi savo priešams. Gar- kutini prašymą.
sutis dažnai traukdavo su| — Taip, aš palaidosiu fa
savo karžygiais į kryžeivių jve netoli savo lango, ant 
žemes. Sumušdamas juos, tavo kapo supilsiu piliakal- 
sudegindavo jų pilis, paleis-Į ni, kurs bus tau įrodymas 
davo belaisvius Lietuvius ir|mano meilės. .Kapas bus 
vėl gryždavo į savo pilį, l puikus ir ilgai jis primins 
grobiais apsikrovęs. žmonėms tave. .

Jo protėvis kunigaikštis I —" Tu dar pasodinsi « v- 
Utenis buvo Vokiečių suim-1 zu°lus ir į karstą man įdė
tas ir jų nelaisvėje turėjo si didelį tauro ragą. Tik 
nusižudyt, už jokį išsipirki-1 
mą neišleido.

Vieną kartą Garsutis 
gryžo iš žygio kryžeivių že-' SANDARA vienintelis Lietuviu tautinis demokratiniai 
mėje, turtais apsikrovęs. Į • valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje. 
Vežė Laimutei gintaro ka- SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 
rolius, šilkų skaras ir daug Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto- 
kitokių papuošalų. Betejam Į ' se Šiaurinės Amerikos Valstijose.
namie nesant įvyko didelė SANDARA eina kas penktadienis. Kaina metams Ame- 

rikoje $2: Vilniaus Krašte, Kanadoje, Bazilijoje, 
Argentinoje ir kitur užsienyje $3.

“SANDARA”
3236 So. Halstcd Street t Chicago, Ill.

Laimutė, nujausdama mir
tį, tarė:

— Aš nebijau mirti, bet 
labai norėčiau žinot kas už
ims mano vietą šioje pilyje, 
man mirus....

— Brangiausia Laimute, 
negalvok apie mirtį, tu pa
sveiksi, o jei tokia butų die
vų valia ir ši nelaimė įvyk
tų, aš niekados nevesiu.

— Prisiek Perkūno var
de! — tarė ji.

— Prisiekiu aukščiausio 
Perkūno varde ir savo žodį 
laikysiu, bet tu pąšalink sa
vo mintis apie mirtį. Tu 
esi dar jauna ir graži, tu 
dar pasveiksi ir ilgai-ilgai 
gyvensi....

Jis, atsiklaupęs prie lo
vos, glostė jos skaistų vei
dą, bučiavo švelnius plau
kus ir žiurėjo į jos dideles, 
žydrias bet liūdnas akeles, 
kuriose spindėjo lyg veidro
dyje, gilus liudėsis, noras 
gyventi, skrajoti šiame gra
žiame pasaulyje. Garsučio

lėdavo pasėti du pudus ru
gių.

Sakoma kad senai, labai 
senai, netoli dabartinių pi
liakalnių buvo garsi, didin
ga pilis, apaugus iš visų pu
sių senais miškais. Pilyje 
gyveno Utenio prosunis, 
kunigaikštis Garsutis. Jis 
buvo labai garsus ir gar
bingas karžygis. Jis turė
jo žmojią, vieno žymaus

dar kartą prašau tavęs ne
kalbėk apie mirtį, tu tokia

— Ne, ne, šiandien vaka-

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygele pasimokini* 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
klausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymų tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”

“SAND ARA

Akrono Naujienos
Smulkmenos

Bolševikėlis P. Kasulevi- 
čius liko nuteistas kalėji- 
man ant 6 mėnesių; apkal
tintas girtavime ir savo 
moteries mušime. Moteris 
skundėsi policijai kad jis 
senai nedirba, tinginiauja, 
girtuokliauja.

Akrono bolševikėliai vėl 
turi progą aukų rinkti “nu
kentėjusiam” draugučiui.

P. Lekarauskų sūnūs su
sirgo, gydomas ligoninėje.

Sako iš susižeidimo ser- 
ya Petras Sedaras, farme- 
ris, pas kurį Lietuviai pik
nikus rengia.

Iš Sharon, Pa., pas gimi
nes lankėsi p. Kvederienė.

Rugsėjo 8 d. p. Kuliunie- 
nė su šeimyna ir rakandais 
išvažiavo į Mass, valstiją 
pas savo vyrą, kuris aplei
do Akroną iš priežasties 
bedarbės. Jos išleidimui su
sirinko skaitlingas buris jų 
draugų, visi apgailavo ne
tekdami gerų Lietuvių. Ku- 
liunai yra “Dirvos” skaity
tojai ir jos rėmėjai. Tikiu 
kad būdami toli nuo čionai 
neužmirš savo draugų ir 
su “Dirva” nesiskirs, bet 
dar stengsis ją platinti sa
vo naujų pažystamų tarpe.

Muzikanto V. Vasiliausko 
vyresnis sūnūs, pavasarį 
baigęs pradinę mokyklą da
bar įstojo į aukštesnę ją. 
Tėvai žada leist jį mokslan 
kiek tik jų spėkos išgalės.

Biznierio Jociaus sumiš, 
high school mokinis, turėjo 
visą savaitę atostogų Mis
souri valstijoj, namon gry
žo patenkintas.

H
Buy neckties 

with what it saves
It isn’t necessary to pay 50« or more to get quality in n 
dentifrice. Listerine Tooth Paste, made by the maker* 
of Listerine, comes to you in a large tube at 25C. Nolo 
how it cleans, beautifies and protects your teeth. More
over it saves you approximately $3 a year over 50t denti
frices. Buy things you need with that saving—neck
ties are merely a suggestion. Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c

nelaimė: susirgo jo myli
moji žmona. Sužinojęs tą Į 
įvykį Garsutis didžiai nu-1 
liūdo. Kai tik gryžo į pilį, 
tuoj atsiskubino pas žmoną.'

delight in
Cheese flavor

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

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

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

KRAFT

X/elveeta
V The Delicio^New Cheese Food

P. Janickas su sunais sta
to naują gasolino stotį. Jau 
keli metai kaip jo sunai pa
sekmingai tą biznį varo.

P. Balsienės vyresnėji I
duktė pastojo į high school.'

A. Lileika su reikalais 
lankėsi Penn. valstijoj.

Alena Juknienė su reika
lais lankėsi pas savuosius 
Youngstowne, O. Sako ten 
darbai eina prasčiau negu 
Akrone.

Akrone bedarbė vis di
dėja, gumų išdirbystės kas
dien atleidžia iš darbo se
nus darbininkus.

Keliautojas.

sileidimu už 550 mylių, ne
toli Bostono.

Kadangi Amerikonas lai
mėjo lenktynes, kitą metą 
lenktynės vėl atsibus Ame
rikoje, ir Akronas nori kad 
lenktynės 1931 m. butų čia, 
sąryšyje su pasikėlimu į Į

orą naujai baigiamo buda- 
voti kariško zepelino, kuris 
bus gatavas kitą metą.

Orman jau trečiu kartu 
laimi tas balionų lenktynes, 
ir dabar yra penktas sykis 
paeiliui Amerikos lakūnų 
laimėjimo.

Iškilmingai sutiko lakū
ną. Ward T. Van Orman, 
pasižymėjęs Goodyear ba
liono valdovas, kuris šymet 
laimėjo tarptautines balio
nų lenktynes, sugryžęs ta
po iškilmingai sutiktas.

Lenktynė prasidėjo per
eitą savaitę, Rugsėjo 1 d., 
iš Cleveland© ir baigėsi jo 
paskiausiu ir toliausiu nu-
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirva”

Balsies Love It
Nuo visų skilvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kudi- 
Kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winsl©w»s
Syrup

Prospect 2420.

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

Barbers

V. ŠTAUPAS
6704 Superior Ave. FL. 6791R 

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

P rinters-P ublishers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

Bidding Contractors

“DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486 

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. EN<J. 4932

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Bakers

P hotogr aphers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
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. ClairAve.

JONAS ČIŽAUSKAS 
Muzikas----‘1247 East 67th St. ' t

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis 

J. Venslovas

Druggists
C. PAKELTIS 

8121 Sowinski Avenue

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALBKI PERKRAUSTYTOJ AI

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

ŠVIESOS
MAGlšKUMAS

Moderniškos Lempos Gali 
Padaryti Seną Namą Nauju

4^VIESA yra magikas, kuri 
gali paversti tamsų ir niū

rų namą į puikų, liūdną į link
smą. Pakeičiant senus išėju
sius iš mados šviesos prietaisus 
Į naujus, moderniško stiliaus, 
visą savo namą galit paversti į 
naują. Artistiškos šviesos ap
tieks jūsų namų kambarius iš
didumu ir gražumu. Prie to, 
jums reikalinga užtektinai švie
sos padarymui jūsų namo tik
rai patogiu.

Nevarginkit akių naudoda
mi jas prie blogos šviesos. 
Akių nuvargimas su viso
mis to blogomis pasekmė
mis paeina nuo prastos ap
švietimo namu. Del savo 
akių gerovės, turėkit namie 
užtektinai apgaubtų lempų 
kiekvienoje vietoje kur tik 
prisieina šviesos reikėti.

Tk Electrical Leagrue
14111 Floor » Hotel Stoller > PRospect 5460
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# IŠ LIETUVOS S
KODĖL VYRAI JIEŠKO 

PASOGOS
Pasogos reikalavimas yra 

smerktinas įprotis, nes jis 
į yra kandis šeimos gyveni

mo. Bet moterų sumoder- 
nėjimas ir pragudrėjimas 
verčia ir šiais laikais Lie
tuvos vyrą, imti ne moterį 
bet pasogą.

• Štai koks nutikimas buvo 
musų krašte. Gana turtin
gas ir gražus vyras suma
nė apsivesti. Jis nuatrė im
ti tokią merginą kuri butų 
grakšti ir dar nepraradus 
savo doros. Į turtą ir pa
sogą jis nekreipė domės. 
Jis buvo nusipiršęs dvide
šimts aštuonias merginas, 
ir kaip iš jų pareikalavo gy
dytojo liudymą apie nekal
tybę nei viena tokio liudy- 
mo pristatyti negalėjo.

Mane šį' straipsnelį rašy
ti privertė dar šis dalykas.

Gegužės, 1 d. pas mane 
užeina dvi merginos: viena 
16, o antra 17 metų avi
žiaus, ir klausia ar aš netu- 
rys tokių knygų kurios pa
mokytų kaip gali išsisirgti 
nėščia moteris....

Po savaitės laiko sužino
jau kad šiom mergaitėm 
akušerė padarė abortą ir 
paėmė po 60 litų iš kiekvie
nos.

Teko išsikalbėti su gana 
atviromis ir rimtomis mer
ginomis, kurios pačios pri- 

jsipažysta kad šioj gadynėj 
merginos į nekaltybės-šalin, 
go jimą nekreipia jokios do
mės. Užregistruotų abor
tų į metus Lietuvoje pada
roma 70,000. Bet registra- 
cijon papuola iš 50 tik vie
nas.

Lietuvoje tarp merginų 
nekaltybė stovi žemame lai
psnyje.

Žinoma, čia kalti vyrai 
kad jie vilioja merginas. 
Bet merginos gerai turi ži
noti kad vyrai sau žmonos 
trokšta gauti nekaltos.

Abortus pasidaryti jau 
žino visos piemenės nuo 13 
metų, nes jos viena kitai 
išsipasakoja.. Todėl abor
tui padaryti mažai kuri te
sikreipia pas. gydytojus.

Tame gi stovi didelis pa
vojus mušu tautai: tūkstan
čiai musų merginų be laiko 
praranda sveikatą. Apie 
abortų kenksmingumą* jos 
nieko nenusimano, o apie 
tą kenksmingumą nėra kam 
paaiškinti. Musų katalikiš
ka spauda bijo apie tai kal-

LIETUVOS PASĖLIŲ 
STOVIS

Liepos pirmoj pusėj sau
sas ir palyginamai šiltas 
oras lauko darbams, ypač 
šieno ir dobilų valymui, bu
vo patogus, o augalų vege
tacijai nepalankus. Per
daug sausas oras neleido 

i vasarojui augti ir šaknia- 
j vaisiams prigyti, o žiem- 
i kenčius pagreitino prinok
ti, kas prastai paveikė į 

i grudų kokybę.
Antra Liepos pusė buvo 

j lietinga. Kasdien trumpai, 
o protarpiais gan gausiai li
jo ir atgaivino apdžiuvusius 
pasėlius. Pasitaisė bulvės 
ir ypatingai pašariniai run
keliai. Lauko darbams oras 
jau buvo mažiau palankus, 
nes trukdė vietomis užsitę
susį dobilų ir šieno valymą.

Žemės ūkio koresponden
tų pranešimais pasėliai Lie
pos mėnesio pabaigoj buvo 
vertinami šitaip:

Žiemkenčiai rugiai Aly
taus, Mariampolės, Trakų, 
Ukmergės ir Kauno apskri
tyse buvo vertinami geriau 
kaip vidutiniškai, o kitose 
apskrityse — gerai.

Žiemkenčiai kviečiai irgi 
beveik visose apskrityse bu
vo vertinami gerai, ir tik 
Mariampolės ir Kauno ap. 
— geriau kaip vidutiniškai. 
Palyginus su pernai vasa
ra — žiemkenčiai rugiai ir 
ypač kviečiai vertinami ge
riau. Rugių derlius šymet 
apskaičiuojamas. kiek blo
gesnis, o kviečių geresnis 
už pernykštį.

Vasarinių kviečių pasėlis 
vertinama aukščiau kaip vi
dutiniškai.

Miežiai per Liepos mėn. 
veik visose apskrityse tru
putį pablogėjo ir vertinami 
vidutiniškai.

Palyginti su pereitų me
tų Liepos mėn., šymet va
sarojus atrodė truputį silp
nesnis: miežiai, avižos; tik 
vasariniai kviečiai kiek ge
resni. Bulvės ir runkeliai 
taip pat vertinami kiek blo
giau.

Šienapjūtė prasidėjo Bir
želio pabaigoj, baigėsi Lie
pos 15 d., ir tik kai kur už
truko iki Liepos pabaigos.

“L.U.”

ŽEMĖS DALINIMAS
Dalinant nusavintas že

mes, Lietuvoje išduota viso 
43,000 nuosavybės doku
mentų. Pagal naują Žemės 
Reformos įstatymą savano
riams paskolos iki 2400 li
tų dovanojamos. Gavusie-i 
ji žemės savanoriai gauna | 
teisę ją parduoti. Iki šiol 
išduota tokiai žemei par
duoti 5750 leidimų.

KLAIPĖDOS UOSTO GI
LINIMAS PRADEDAMA

Lietuvos Susisiekimo mi- 
nisteris pasirašė su Danų 
firma sutartį Klaipėdos uo
ste naujam baseinui pasta
tyti. Sutartimi numatyti 
darbai apima geležies-beto- 
no ir geležies-špunto kran
tinių apie 863 ties. mtr. ir 
molų apie 434 ts. metr. pa
statymą. Darbai turės bū
ti atlikti iki 1932 m. Spalių

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams j Lietuvą? — už 

$3.00 metuose pralinksminsit 
visą kaimą!

CUKRINIAI RUNKELIAI
Cukrinių runkelių augin

tojai Lietuvoje šiais metais 
buvo užsėję 400 hektarų. 
Sekančiais metais nori dau_-

1 d. Visas darbas kaštuos 
5,187,126 litus.

Uostas bus pagilintas iki

giau kaip padvigubinti plo
tą ir todėl Lietuvos vyriau
sybė susirupinus budavoti 
Lietuvoje cukraus fabriką, 
kad sekančių metų dagą 
apdirbti jau Lietuvoje.

40 YEAR’
2 j ounces for intents 

uro, 

BAKING 
POWDER 

efficient

ITS DOUBLE ACTING
MlLLIO Š SOrPOUNDS UfEd byŠIOS

DAUG GERŲ DOVANŲ
Mes užrašome visus1 laikraščius 

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

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

BROOKLYN, N. C.

Take Your Medicine With You
Chocolate coated tablets. Just as effec
tive as the liquid. 98 out of 100 report 
benefit.

Sold at drug stores

LydiaE.Pinldianfs 
Vegetable Compound

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslėsYRA netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.

Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
AJ gyduolė, kuri virš 200 metų li- 

Ijy I > i / goniams gelbėjo, padaryta ma-
ANDIMPRopryj

HAARLEM OIL

AI lonia “k len*va 
vartotij1! Gaukite 

tikrąsias ir neimkite XT/Y Q
kitų. Vaistinėse trijų lALEM. 1 VU

dydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.®

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

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

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

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

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

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. |

ENdicott 4638 E
rilllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiHHiHi,,, =

| ATWATER

Hudson’s Great 8 Motor
bėti.

Jei imti merginą kitų iš
mylėtą, vargu iš jos bus ge
ra moteris ir motina, to
dėl vyrai pasitenkina nors 
pasoga. P. Kriukelis.

'įmik
For pyorrhea

For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs and 
more serious dis
eases of nose and 
throat. The new Hudson Great Eight Power-Plant provides high standards of smooth performance. Inherent smooth

ness and quietness are enhanced through the application of the famous Hudson patented motor balancing prin
ciple to an eight. Centrifugal and inertia forces are cancelled by an improved Lanchester impulse neutralizer 
mounted on the front end of the crankshaft. "■ ------ - • ——------ ——____ 1 ® —,

8 metrų. Prie darbų turės 
naudoti Lietuvos darbinin
kus, išskyrus apribotą skai
čių specialistų. Medega ku
ri yra Lietuvoje, turės būti 
vartojama vietinė.

NO EXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD”

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

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

Because you chew Dillard's Aspergum the 
aspirin mixes thoroughly with the saliva sp that 
all its soothing qualities are effective -quickly, 
continuously.

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

famous the world over

• Pinaud’s
j S Shampoo

Leaves your 
I |SJ hair lustrous,

| healthy, and
| 'f/ff not too dry!
į i/ Atyour dealers—or send įcfi

s for full-size bottle to Pinaud, 
| L Dept. M,22oE.2i St., New York, 
įr [We will send sample bottle free]

BEFORE
ANY DATE
-DO THIS

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

LISTERINE 

ends halitosis
Kills 200,000,000 germs

SAyEADAV THE WAY

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

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

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

Steamers each way, every night, leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 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.
Write forfree folder and Auto Map. Ask TĮ 
for derails on C&B Line Triangle, Circle If 
and All Expense Tours, also 1930 Cruise 4?

de Luxe to Chicago. Jj 
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio
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SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI T

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. *
_ . w -___ Dr. Smedley, garsus Specialistas

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musu laikais beveikei- 
sos ligos yra išgydomos.

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

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

Krau- 
taipgi

jis tą

j 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
❖ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
T Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

VARDAN VAIKŲ GEROVES
VADOVAUJANT RANKA

Vaikai, kurie yra miesto viltis 
ateinančios gentkartės, užsipel
no ir gauna šią specialę apsau
gą ir vadovavimą savo jaunuo
se metuose. * Jiems reikia va
dovavimo ir pinigų naudojime. 
Nuo tokio pamokinimo gali pri
gulėti jų ateities laimė, net ir 
pats gyvenimas. ” Daugumoje 
miesto pradinių ir aukštesnių

jų mokyklų jūsų vaikai gali 
pramokti taupyti pinigus pagal 
School Sating systemos, kurią 
operuoja šis bankas pagal pa
tvarkymo Board of' Education. 
Tėvai vaikų lankančių miesto 
mokyklas padarys savo, .vai
kams daug gero padrąsindami 
juos užvesti taupymų' sąskaitą 
ir pasidėt kiek nors kas savaitę.

Incorporated

tor jottings
inithe Cittj of Cleveland)

PUBLIC SQUARE
|: ” DĖKIT SAXO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ



8 DIRVA

j Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Skaitykit .“Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausių .Sportininku.

‘DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais SPORTAS
Lankėsi Žukas ir Olšaus-| Komunistų piknikas ren
te Poroitn nonlrtaditmin I gtas pereitą sekmadienį pa

rėmimui “Laisvės” ir “Vil
nies” buvo skystūkas: skys
tas nuo munšaino, nes pub
lika, kurios buvo mažai, be
veik visa buvo komunistų 
nugirdyta. Mat, reikėjo pa
daryt biznio, bet niekas ne
išėjo ir gana.

kas. Pereito. penktadienio 
vakarą iš Chicagos automo
bilių buvo atvažiavę A. A. 
Žukas, dabartinis Sandaros 
centro sekretorius, ir visų 
žinomas dainininkas J. Ol
šauskas. Gryžo Chicagon 
per Detroitą antradienį.

Olšauskas lankėsi'savo ir 
Vanagaičio vakaro reikalu, 
sako Vanagaitis šaukia Cle
velande naują SLA. seimą, 
kuris Chicagoj iširo. Bus 
ir kitokių fonių. Jų vaka
ras bus Spalių 12 d.

Olšauskas užkvietė Cle- 
velandiečius į “Margučio” 
Golfo Turnamentą (skaity
kit gerb. Spragilą).

SLA. 14-tos kuopos pikni
kas pereitą sekmadienį bu- 

įvo nedidelis, tik lėšos apsi
mokėjo ir viskas.

Jono Butėno koncertas. 
Lietuvos operos baritonas, 
seniau gyvenęs ir darbavę- 
si prie vietinių chorų, Jo
nas Butėnas, duos Cleve
lande savo koncertą penk
tadienio vakare, Spalių 3 d.

Kaip jau skaitytojai žino, 
Jonas-Butėnas lankėsi’Cle
velande trys savaitės atgal, 
keliaudamas į Chicagą. Ten 
koncertuoja šio mėn. 24 d., 
paskui parvažiuos į Cleve
landą. Jo koncertas bus 
Lietuvių salėj.

ButoLietuvių Vaizbos 
narių šeimyniškas išvažia
vimas bus šį sekmadienį, 14 
d. Rugsėjo, T. Neuros dar
že. Kurie važiuos automo
biliais pribus į “Lietuvišką 
Skverą” 10 vai. ryte ir pa
ims neturinčius automobi
lių narius. Kom.

Mokyklos atsidarė pirma
dienį. Jose susirašė moki
nių net 137,912. Nekurto
se mokyklose stoka vietos.

Sykiu su parapijinių mo
kyklų mokiniais viso į mo
kyklas sugryžo apie 240,000 
vaikų ir mergaičių.

Pereitą pirmadienį, ko
munistų suagituoti, buvo 
nuėję prie miesto .rotušės 
apie 500 bedarbių parėkau
ti, kaip darė pereitą pava
sarį. Buvo pašaukta poli
cija apsaugoti miesto tary
bos salę nuo užsigrudimo, 
bet bedarbiai į vidų nėjo, 
tik komunistai agitatoriai 
norėjo ineiti į salę ir pasa
kyti prakalbas, bet jiems 
pranešta kad palauktų iki 
tarybos posėdis baigsis, ko 
jie nelaukė ii’ sugryžo atgal 
į publik skverą.

Iš Collinwood
PRANAŠAUJA ŠARKIUI 

PABAIGĄNAUJA PARAPIJA IN- :
EINA Į SAVO BAŽ- ' 

NYČIĄ
Šį sekmadienį, Rugsėjo' 

14 d., nuo 10:30 vai. ryto, 
Collinwoodo Lietuvių M. M.! 
N. Pagalbos parapija inei-l 
na į savo naują bažnyčią,! 
kuri randasi 1820 Neff rd. m . -j .vi -i • .v genialius iiiiiziimTai bus įskilmmgas įžengi-|j0 Ruęsėj0 25 d.:

1 Sporto rašytojas Damon 
| Runyon, kuris daug sykių 
gyrė Lietuvį kumštininką 

j Žukauską-Sharkey, dabar 
1 štai kaip rašo prieš ateinan- 
I čias Šarkio kumštynes su 
I Argentinos milžinu Campo-

mas ir nuo to prasidės sa
vas pastovus gyvenimas.

Naujoji parapija turi di
delę daugybę gerų rėmėjų 
ir parapijos naudai pareng
tose “card partys” padaro 
po $100.

Tik kažin kur dingo tie 
musų korespondentai kad 
jau nustojo rašę apie nau
jos parapijos veikimą.

Ant musų naujos parapi
jos buvo visokių šnekų ir 
pajuokimų, buvo daug prie
šų kurie sakė kad niekas iš 
to darbo neišeis, bet iš jų 
kalbų nieko neišėjo ir jie 
patys lieka apsivylę savo 
bloguose noruose.

Prie naujos parapijos yra 
gražus būrelis jaunimo, ku
ris veikia energingai ir už
siima giedojimu ir dainavi
mu. Tarp jaunimo irgi'bu
vo įsisukę ardytojų, bet jų 
pastangos baigėsi niekais.’ 

Vienas iš mažiukų.

Povilas Kazlauskas, “Dir- 
zvos” skaitytojas iš Detroi
to, lankėsi Clevelande pas 
savo draugą Teofilių Lazic- 
ką ir atsilankė “Dirvoje”.

Vienas Lenkas, Brodzin- 
ski, aštuonių • vaikų tėvas, 
penktu kartu suimtas už 
laužymą prohibicijos įsta
tymo, bijodamas bausmės, 
išėjęs po užstatu, Ohio ka
nale nusiskandino.

Ohio valstijos kalėjimuo
se kalinių skaičius auga, ir 
jeigu augimas taip eis tai 
1940 metais kalinių bus net 
13,861. Jeigu nebus parū
pinta jiems vietų, kaip 
bar dar nesirūpinama, 
5,000 kalinių neturės 
dėtis.

da
tai 

kur

Palmira Ramanauskaitė, 
6218 St. Clair av. (suite 4), 
duktė Stasio Ramanausko, 
pajieško Kazio ir Stasio 
Valeiką, ir Povilo, Kasparo 
ir Aleko Ašnių ar Ažnių., -
Jie gyveną Clevelande. At-iv®n« Nacionalės organiza- 
sišaukit čia paduotu antra- cijos “Kryžeivių” Clevelan- 
šu. Ido sritis ruošiasi smarkiai

l kovai — už pravedimą įs- 
Vietos'tatymo kad .prohibicijos

I reikalas butu palikta kož- 
į šmeižikų šaikt kad'aai vaistijai pagal savo nuo- 

terlioja tai terlioja vietos • f 1Vros’ 0 n®TZvls?s. s.a .ias F" 
rimtesnius tautininkus vei-l 
kėjus savo spaudoje.

šmeižikų šaika.
komunistėliai susiorganiza
vę Į - .... t ' " . ' '
terlioja tai terlioja vietos

Kryžeiviai” ruošiasi ko-

Komaras Išvažiuoja
Imtikas Juozas Komaras 

pereitą savaitę su savo žmo
na automobiliu važinėjo po 
Philadelphia ir Brooklyną.

Padaręs naujų sutarčių 
imtynėms šiai žiemai, Ko
maras pasiryžo išsikelt gy
vent į Chicagą, taigi Cleve- 
landiečiai nustosim dviejų 
gerų tautiečių. Apleidžia 
Clevelandą šią savaitę. At
važiuos tik su imtynėmis 
kada bus užkviestas.

Jakub’s Laimi 18-tą 
Lošį Paeiliui

T. Lasko, žymiausias me
tikas Jakub’s Undertakers 
beisbolininkų tyme, sekma
dienį prasviedė no hit, no 
run prieš Tomasik Jewel
ers, vieną iš stipriausių ty
mų toje divizijoje. Lasko 
išmetė 15 lošėjų. Jakub’s 
laimėjo kovą 9 prieš 0.

Joseph Maxse, Lietuvių 
[gaudytojas, pasižymėjo mu-

Ilgos, ilgos Šarkio kelio
nės galas gal jau ateis. Tas 
įsjudis didėja artėjant Rug- 

jsėjo 25 dienos kumštynėms 
su Argentiniečių Campolo. 
Ta kova -gal bus paskutinė' 
ir Sarkis pasitrauks is sun- Šimais boles ir padarė 4 
kaus svorio čampionato jie-1 hits iš penkių sykių. Wy- 
škotojų. Kitaip sakant, ti-|soc^įs įr Norbertas taipgi

Lietuvių Kultūros Darže
lio Sąjungos svarbus susi
rinkimas įvyks šį penkta
dienį, Rugsėjo 12 d., Lietu
vių salėje, nuo 8 vai. vaka
re. Visi drąųgįjų atstovai 
ir atstovės prašomi daly
vauti. Bus aptarimas apie 
rengiamą Vytauto Didžiojo 
mirties paminėjimo vaka
rienę ir yra iš miesto žinia 
kad' Darželį galime atida
ryti šį rudeni, jeigu paro
dysim tikrą savo norą.

Valdyba.

t

APIE KŪDIKIŲ 
SVEIKATĄ

DR. RICHARD A. BOLT

(Paduodam kelis iš serijos straips
nių apie .kūdikių sveikatos taisykles, 
kuriuos paruošė Dr. Richard A. Bolt, 
direktorius Kūdikių Sveikatos " Aso- 
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.)

šmotukų

šaukštų 
kalafijo-

karo valgį, nuo Lapk. 1 iki Geg. 1.
2. Visokia mėsa turi būti smul

kiai sukapota prieš davimą kūdikiui. 
Niekad neduok kūdikiui jokios ant 
skarvados keptos mėsos.

3. Laike pietų valgio geriausia 
duoti kūdikiui pieną po suvalgymo 
daržovių ir mėsos ar kiaušinio.

MAISTAS JAUNAM VAIKUI 
3 IKI 4 METŲ

Tris sykius į dieną: 7:30 ryte, 
12—1 dieną; 5—6 vakare.

Pusryčiai 7:.3O vai. ryto, šešios 
virtos džiovytos slyvos arba keptas 
bananas, arba obuolių košė;' skysti
mas vieno orandžio; gerai virtų gru
dų košė: Pettijohn oatmeal, cracked 
wheat, farina, arba ryžių (pusė šau
kštuko cukraus), su pienu, virtas 
kiaušinis su sausa duona arba toas- 
tu. Stiklą šilto pieno.

Pietus 12—1 vai.: Daržovės: Še- 
ši šaukštai (špinakų, morkų, bulvių; 
kalafijorų, brokų, asparagu, toma
čių, šabalbonų ankščių, svogūnų, ko
pūstų). Mėsa: Kepenų, jautienos, 
vištienos, virtos, žuvies, veršienos! 
Vieša stiklinė pieno. Vienas šmo
tas toasto arba sausos duonos.

Vakarienė 5—6 vai.: 8 iki 12 
uncijų pieno gerti. 3 ar 4 šmotus 
zwieback, arba 3 ar 4 šaukštus ge
rai virtų grudų košės tapioca. 2 ar 
3 šaukštus kiaušinienės, pudingo, 
želatina,. virtų vaisių, obuolių košės 
arba-'keptą ar gerai išnokusį bana
ną.

Patartina duoti vieną šaukštuką 
codliver aliejaus prieš pusryčius nuo 
Lapk. ,1 iki Gegužės 1 dienai.

MAISTAS JAUNAM VAIKUI NUO 
2 METŲ

6:30—7:30 vai. ryto: 8 iki 12 un
cijų pieno gerti; 2 iki 6 šaukštų ge
rai virtų grudų košės (oatmeal, fa
rina, cream of wheat ryžių), su 2 
arba 4 uncijom .pieno.

9—10 vai. ryto: Orandžio skys
timo arba 4 uncijas nukošto iš keno 
tomačių skystimo; 1 iki 3 
sausos duonos.

12 vai. dieną: 4 iki 6 
daržovių (špinakų, morkų,
rų, bulvių, brokų, žirnių, arba aspa- 
ragų galukų). Obuolių košės 3 iki 
4 šaukštų, arba skusto žalio obuolio.

Galima duot minkštą kiaušini ar
ba kiek mėsos. Geriausia duot mė
są ir kiaušinį pakartotinai pralei
džiant po dieną. Kepenų, jautienos, 
vištienos arba avienos duoti geriau
sia.

Galima duot gerai virtos zupės1 
mėsos. Pradėk su vienu šaukštu 
gerai sukapotos mėsos ir didink.

Gert duok 4 iki 8 uncijų virinto 
vandens arba pieno jeigu kūdikis ne
patenkintas ir nesidaro atsakančiai 
sunkesnis.

5—6 vai. vakare: 8 iki 12 uncijų 
pieno gerti; 3 ar 4 šmotus zwieback, 
arba 3 ar 4 šaukštus gerai virtų 
grudų košės, tapioca, arba 2 ar 3 
šaukštus kiaušinienes pudingo, že- 
latino, arba keptą bananą.

PATARIMAI:
1. Gerai yra duoti 1 šaukštuką 

codliver aliejaus prieš 6:30 vai. va-

kima kad Campolo suplieks 
Šarkį, nes yra didesnis už 
stipresnis, ir turi ambiciją, 
kurios Šarkiui jau stoka.

Kad Šarkis niekados ne
bus sunkaus svorio čampio- 
nu tas aiškiai nustatyta. Ir 
aišku kad jam neteks dau
giau muštis už čampionato 
titulą. Visiems Šarkis jau 
nusibodo ir niekas jo negai
laus jeigu- Campolo jį su
muš.

Mažai kas paiso pasakoji- ___
mo kad jeigu Šarkis laimės, kandais. 
jis bus sustatytas su Strib- 
lingu sekaričią žiemą Fląri- 
doj. Visi nori kad Campolo 
laimėtų. Stribling irgi ne
norės su Šarkiu eiti, nes ne
trauks publikos.

Stribling dabar turi tei
sę stoti prieš Smėlingą ir 
nereikalauja laukti iki lai
mės Floridoj-.

Visų updš atšalo nuo Šar
kio del to J kad jis sumaišė 
visas savo 'geras progas ka
da turėjo 'laimėti svarbias 
kumštynes. Jeigu daug eis 
pažiūrėt jo kumštynių su 
Campolo tai eis pamatyt jį 
sumušant. :

Šiose kumštynėse Cam
polo stodamas prieš Šarkį 
gaus užmokėt tik $7,500, o 
Šarkis gaus apie $100,000. 
Reiškia, Campolo pasitiki 
paskui atsidirbti kada Šar
kį nugalės.

gerai mušė. Joe Dubix at
sižymėjo pievoje Jakub’s 
lošėjų eilėse. '

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

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 garadžius.
Kreipkitės prie SAVININKO

991 E. 79th St. HEnderson 9896

PARSIDUODA HOTELIS
Visi 22 kambariai išnuomuoti, su

jungtas su kafeterija ir 3 išnuomuo
ti garadžiai, savaitinių ineigų $400. 

| Parsiduos nikiai, svkiu su visais ra-
Kreipkitės pas

ANTON VEHAR
11900 Madison av. Lakewood 

(arti W-. 117 St;)

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šią patogių valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Kambaris ant Rendos
Gražus didelis kambaris del 

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

šiame amžyje kūdikis labiausia gali 
susirgti difterija. Duokit savo gydy

tojui

Duokit

apsaugoti kūdikį nuo tos 
baisios ligos.

daktarui įčiepyt kūdikį nuo 
rauplių.

Mesinyčia ir Grosernė
milk__________________25c

25 c
15c
10c
16c

3 cans G. C.
3 cans Campbells _____
Ketchup, 14 ounces__
No. 2 tomatoes, can ___ 
Pickles, 26 ounce bottle

MĖSOS
Big Bologna _________
Spiced Ham ___________ 
Round Steak _________
Hamburg ___________
Butter _____ _________
Milk ______________ 1

27c
37c
33c
21c
43c
He

... lb 
lb 

... lb. 

.. lb 

... lb 
quart

1386 East 65th St.
M. ROSIC, Prop. Cor. Luther ar.

J. C. BLASER
Hardware

ELEKTRIŠKOS MAZDA LEMPOS 
i 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. Ėnd. 0280

O ROSEDALE Gi
“Ory Cleaning Co.į

HĖnd. 7906 T 
f C. F. PETRAITIS, Prop. į
j 6702 Superior Ave., |

A A. A A A A A A AVT W W W W W W W W W W W

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

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

už mažiausia pinigų"

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. s—
kit

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

Todėl pirmiau šau
nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi, Liętuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisią Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisią Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur bu visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

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

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

HEUER and IREY 
4416 Payne avenue. HEnd. 3576

P. P. a
6.606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729Lankėsi Gąnsonas ir Vincą

Pereitą savaitę, gryžda- 
mi iš Chicagos j Bostoną, 
“Dirvoje” buvo sustoję im- 
tikas Gansonas ir kumšti
ninkas Juozas Vinča.

Vinča turės kumštynes.
Chicagoj vėliau žiemą. Į ję ji YOCHUS

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 
Siutai išprosyt 
Kelinės išprosyt

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 
■SIUTAI IR OVERKOTAI 
Dabar laikas užsisakyti sau 

naujų Siutą arba Overkotą — 
kainos žemos — nuo $35 aukš
tyn. Niekur kituę negausit to
kio puikaus darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
į Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

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

rudeniniam sezonui, ši yra vienatinė siuvimo mokykla Clevelande 
kur 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 či* 
ir nereik 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

X t
£

tKiek Poros riietų senumo organi- 
Įzaciją sutverta kovoti prieš 

..........._. Ji gauna daug 
turtingų rėmėjų. Dabarti
niame savo vajuje pasiryžę 
praleisti apie $150,000 Cuy
ahoga apskrityje.

iš komunistiškų laikraščių zaciJa_sutve 
matyt tai juose darbinin- Pr°hibiciją.
kams nieko gero nėra, o tik 
tų musų nabagų komunistų 
graudus verksmai ir tulžies 
liejimas kad jiems darbinin
kai nesiduoda už nosių ve
džioti.

Tie šmeižikai valkiojasi 
ir tarp musų, nekurtose mu
sų draugijose. Laikas vi
suomenei jų atsikratyti — 
vyti iš savo susirinkimų, o 
kai ateis metiniai draugijų 
valdybų rinkimai, išmėžti 
juos visus iš valdybų. Ta
da bent žinos už ką tulžį 
lieja. Žemaitis.

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”. «-

DIDELIS PIKNIKAS
rengia bendrai

Collinwoodo M. M. N. Pa
galbos nauja parapija ir

S. L. A. 362-ra kp.
Nedėlioj, Rugsėjo 21
V. and B. FARMOJ 

Prie Green Rd.
Bus šokiai, lenktynes, lai
mėjimai $5, $3, ir $2. Ypa- 
tai įžanga tik 25c.

Nuvažiuoti: Euclid avė. 
iki Green Rd., o pavažiavę 
į kalną matysit užrašą “V. 
and B.”. . Sukit į farmą.

NAUJI REKORDAI 
“Dirvos” krautuvėje gauna

ma sekanti nauji rekordai:
Einik Polka ir

Lietuvos Kareivių Polka, 
šiaušiaus Polka ir 

• Jievutės Polka.
Svajonė ir Meilė ir

Sudiev, Sesutės, duetas, 
šenadorio Polka ir

Bernelio Polka.
Taipgi yra daug kitų gražių 

muzikos ir dainų rekordų.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Oria Smalskienė .. Lt. 100
Grąs. Bluntaitienė ,... 50
Juozas Starkevičius ... 50
Pranas Kuisis ........ 100
Segodnia, Rygoje ..... 50 
Pranas Karpavičius .. 150 

.Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

PIKNIKAMS DARŽAS
Draugi j os, štai j ums geriau
sias piknikams ir išvažiavi
mams daržas — NEUROS 
farmoje, N. Brunswick, O. 
Kreipkitės į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj.

T. NEURA

$1.25 up
60c up 

5uc 
25c

aukštyn

DIDELIS BARGENAS

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 2191

Puiki Farma 
IŠVAŽIAVIMAMS 

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

Drive
Vic Anderson, Savin.

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

2 šeimynų namas prie Parko. 5 kambariai viršuje, ir 
5 apačioje, sleitu stogas, garo šiluma, kietmedžio grindys 
ir apvedžiojimai. Kaina $9000. Reikia jmokėt $1500 ar 
daugiau, paskui išsimokė j imas su 6 nuoš. Paklauskite 
1142 Dallas Rd., prie Rockefeller Parko..

-Šis namas yra vertas mažiausia $12,000 ir tiek galėsit 
gaut kita pavasarį. Savininkas parduoda nes turi išva
žiuoti iš šios šalies. Matyk ta namą ir naudokis proga.

s.

Parsiduoda Krautuvė
3903 Superior avė., Lietuvių cen

tre, gera Saldainių ir minkštų gėri- 
hių krautuvė daranti “gerų bTžriį. Ša
lę Lietuvių salės. Kreipkitės tuoj.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems musų 

tumeriaims ir draugams 
nežįurinb 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 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

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

FLorida 6791-R 
PAULINA ŠTAUPIENĖ

kos- 
kad 

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.'

Vienintelis

F o
Clevelande Lietuvis Artistu

1197 E. 7 9 th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 3535 —

tografas
Geriausia dovana jūsų 

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

A. S. B ARTKUS i


