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Vokietijos Fašistai
Smarkiai PakiloDARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

NUO 12 ATSTOVŲ 
PAKILO IKI 107

Berlinas. — Rugsėjo 15
Keturi sudegė. Kremlin, 

Okla. — Nuvirtus nuo gelž- 
kelio bėgių 15 tankų gaso
line ir užsidegus, sudegė 4 
žmonės. Užsidegė keli ap
linkiniai namai.

Keturi užmušta. West, j 
Tex. — Keturi darbininkai 
užmušti elektros srove lai
ke suvedimo elektros vielų 
Į mokyklų.

Kaip žinovai sako, Kana
da, turinti apie 12,000,000 
gyventojų, turi apie $20,- 
000,000 bedarbių gelbėji
mui, o Suv. Valstijos, su 
$120,000,000 gyventojui te- 
paskyrė-$4,000,000 kelių tai
symui, duoti keliems šim
tams’ bedarbių darbo.

d. visuotinuose reichstago 
(Vokietijos seimo atstovų) 
rinkimuose žymiausia paki
lo Vokiečių Fašistų parti
ja, gavus 95 atstovus dau
giau negu turėjo pereitame 
reichstage. Komunistai ga
vo 22 atstovu daugiau ne
gu turėjo.

Socialdemokratai nupuo
lė nuo 153 atstovų iki 143, 
bet liko dar daugiausia at
stovų turinti kaipo paskira 
partija.

Šie rinkimai 
nuo įsteigimo 
respublikos.

Balsavimuose 
daugiau žmonių
dos kada.. Vokietijos istori
joj-

Balsų gavo partijos se
kančiai :

Soc-demokratai
Fašistai
Komunistai 
Centristai 
Nacionalistai
Liaudies partija 1,576,149 
Ekonominė p.
Valstybinė
Bavarų partija 1,058,556
Dar buvo keletas smulkių 

partijų, kurių balsai čia ne
įskaityta.

Išviso balsavo 34,943,460.
Sekančios skaitlinės pa

rodo kiek atstovų kuri par
tija turės dabar (1) ir kiek 
turėjo praeitam

Partija
Soc-demokratai
Fašistai
Komunistai
Centristai' (kątal.) 69 
Nacionalistai 
Liaudies 
Agrarų 
Ekonominė 
Valstybinė 
Bavarų

Pirmiau
me buvo 491 atstovas, 
bar bus 573 — vienas 
stovas nuo 60,000 balsavu
sių piliečių.

Madridas, Ispanija.— Čia 
streikuoja 1,500 metalurgi
jos darbininkų, nors darb
daviai sutinka išpildyti jų 
reikalavimus. Spėjama kad 
gali išeiti j streiką 60,000 
kitų darbininkų, jiems už
jausdami.

Francuzijos angliakasiai 
pasiryžo streikuoti, kas su
rūpino valdžią. Šis strei
kas svarbus tuo kad paseka 
audėjų ir metalurgijos' dar
bininkų streikus.

Amerikos gelžkeliai šią 
vasarą užvedė įvairių pa
gerinimo ir praplėtimo dar
bų už apie bilijoną dolarių, 
su miričia būti prisirengus 
patarnauti geriau negu ki
tados kada, kuomet prasi
dės šalies gerovė kilti auk
štyn. Daugybė gelžkelių su- 
elektrizuoja didžiąsias lini
jas — įrengia elektriškus 
lokomotivus įvežimui vago
nų į miestus.

Moterų kaltė už audiny- 
čių darbų nėjimą. Paryžiu
je kalbėdamas, Amerikos 
audinyčių skyriaus virši-
ninkas prie Komercijos De
partment©, išsireiškė kad 
Amerikos audinyčių darbų 
nuslugimo kaltė yra Ame
rikos moterų nenešiojimas 
beveik jokių apatinių, iš
skyrus ko menkučio, ir tik 
trumpų suknelių.

Antra priežastis.yra tai 
kad Egiptas, Indija ir Chi- 
nija pradėjo: pačios austis 
sau reikalingų .;mąterjjų, — 
pirmiau jos .inj^vp. iš, kitįur<

buvo šešti 
Vokietijos

daly v a v o 
negu kita-

8,572,016
6,401,210
4,587,708
4,128,929
2,458,497

1,320,585
1,322,608

seime

(1) 
143 
107
76
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REIKALAUJA DAUGIAU 
PINIGŲ PROHIBICIJAI 

VYKDYTI
Washington. — Prohibi- 

cijos įstatymui vykdyti rei
kalaujama dar $2,200,000 
daugiau — reikalinga esą 
dar 500 agentų. Dabar y- 
ra 1,475 agentai.

I Prohibicijos biuro direk
toriaus, kuris tos sumos 
prašo, paklaustas ar gavęs 
dar 500 vyrų jis galės pro- 
hibiciją įvykdyti jis atsikė, 
“Nežinau”.

Dabar tam tikslui yra pa
skirta $15,000,000, bet ne
užtenka.

ANGLIJA STOVI UŽ SU
MAŽINIMĄ GINKLŲ 
Geneva. — Tautų Sąjun

gas posėdyje Anglijos už,- 
rub’ežinių reikalų sekreto
rius Henderson pareiškė 
reikalavimą kad ginklų ma
žinimas butų vykdoma, nes 
be to negalima užtikrinti 
taikos ir ramybės.

Francužij os užrubežinių 
reikalų ministeris Briand, 
kuris siūlo sudaryti Suvie
nytas Europos Valstybes, 
irgi kalba apie reikalingu
mą ginklavimosi mažinimo, 
tačiau, sako,.- iš Francuzijos 
pusės, reikalinga gauti vi
siškas užtikrinimas pirm 
negu Francužija mažins sa
vo karines jiegas.

ATRADO KITUS ŽU
VUSIUS ŠIAURĖJE 
83 METAI ATGAL
Šymet, ačirn šiltai vasarai 

ir toli šiauryje aptirpimui 
ledams, atrasta dvi partijos 
šiaurės tyrinėtojų, kurie žu
vo kuomet iškeliavo ton pa- 
vojingon sritin.

Nesenai atrasta Švedų 
partija iš trijų vyrų, žuvus 
33 metai atgal, kuri išlėkė 
balionu ir nukritus turėjo 
sutikti mirtį. Šie užtikta 
netikėtai, vienam moksli
ninkui išvažiavus su jurų 
liūtų gaudytojais į šiaurę.

Bet štai dabar gauta ži
nios kad atrasta likučiai 
Anglų ekspedicijos šiaurėn, 
kuri išvyko laivais 83 me
tai atgal ir didelėse pūgose 
žuvo, nei vienas iš 136 vy
rų negryžo.

Kiti šiaurės tyrinėtojai, 
vėliau keliavę, atrasdavo 
kaip ką iš tos garsios Fran
klino ekspedicijos. Iš tų ra
dinių maždaug žinota kur 
reikia ir kitų jieškoti, todėl 
ten buvo išskridę lakūnai ir 
nedaug jieškoję užtiko ko 

| jiems reikėjo.!

PASIRYŽO SUVARŽYT
ATEIVYBĘ

Bedarbės apmažinimui, 
Suv. Valstijų valstybės sek
retorius išsiuntinėjo visose 
šalyse esantiems konsulams 
dar atidžiau peregzaminuo- 
ti visus’ kurie gali išvažiuo
ti į Ameriką,, kad jų finan
sinis stovis butų stipresnis 
ir sveikata geresnė, idant 
pribuvus į šią šalį ateivis 
netaptų visuomenės našta.

Šis patvarkymas nelies tų 
kurie dabar randasi- šioje 
šalyje.

NAUJI ATRADIMAI 
APIE KOLUMBĄ

Hamburge, Vokietijoj, at
silankęs iš Peru (Pietų A- 
merikos) valstybinio kny
gyno direktorius,- paskelbė 
savo patyrimus, kuriuose 
sako jog Kolumbas lankėsi 
Amerikoje pirm 1492 metų, 
kurie skaitosi oficialiais 
Amerikos atradimo metais.

Kolumbas apsilankęs A- 
merikoje su Danais plauk
damas šiauriniu Atlantiku 
nuo Airijos pro Grenlandi
ją, Labradorą ir Niufound- 
landą, kuriuo keliu dabar 
daugiausia lakūnai skren
da per Atlantiką.

Tik po to vėliau jis susi
pažino su Ispanijos kara
lium ir prašė paramos vyk
ti į Rytų Indiją .keliaujant 
į vakarus; Tada atrado sa
las, kurias .pavadino Vaka
rų Indijomis ir pavedė Is
panijai.

Toliau tas tyrinėtojas sa
ko kad Kolumbas buvo ne 
Genoietis Italas, bet Kata- 
lonijos jurų bastūnas.

DEL KO DARBAI 
NEINA '

Šiais bedarbės laikais yra krautuvių.-' Jeigu iš dirbtu-
visokių kalbų apie tai kodėl 
darbai neina. Vieni kalti
na prezidentą, kiti valdan
čią partiją, p kiti tiesiog 
įtaria dirbtuvių savininkus: 
sako jie tyčia sulaiko dar
bus, atleidžia darbininkus, 
kad darbininkai liktų visai 
be pinigų.

Tas visai ne tiesa: jokios

vių sandėliai daugiau neuž
sako, dirbtuvėse darbai nei
na.,

Tik trumpos darbo valan
dos .padėtį pagerintų, nes 
tada gamyba butų mažes
nė. Bet prie to prieiti sun
ku, nes dirbtuvių savinin
kai nori kuodidžiausios ga
mybos, manydami kad kuo-

nuo mažiausios iki didžiau- 
Isios dirbtuvės savininkai 
niekad tyčia nesulaiko dar
bų. Jeigu sulaiko tai tik 
todėl kad priversti sulaiky
ti. O tas reiškia kad užsa
kymų negauna ir neturi kur 
savo gaminius siųsti ar pa
dėti.

Geriausias tam pavyzdis 
yra tai naujai įsisteigusių 
išdirbysčių bankrutavimas 
net gerovės laikais. Daug 
ir nuolat bando pradėti ko
kias nors naujas išdirbys- 
tes, sudeda didelius kapita
lus pradžiai, ir išgarsinę sa
vo išdirbinius laukia užsa
kymų. Laukia, laukia ir ne
sulaukia ganą užsakymų. 
Naujų pinigų neateina, se
ki Sudėti pinigai į medegą 
ir mašinas negryžta, ir iš-1, 
dirbystė bankrutija.

Jeigu senai įsigyvenusios 
išdirbystės nebankrutija su-

daugiau bus padaryta tuo 
daugiau pardavę jie pelno 
turės. Bet štai ateina to
kia diena kad jų gaminių 
visur yra perdaug, jie grei
tai nesusinaudoja, užsaky
mai sustoja, ir darbai turi 
sustoti.

Dirbtuvių savininkai į ga
lą supliekia patys save, tik 
bėda kad ir darbininkai tu
ri nuo to nukentėti.

ALPUOSE UŽŠIMUŠĖ 
26 ŽMONĖS

Šių metų bėgiu Francuzi
jos Alpų kalnynų laipioto
jų užsimušė 26 ypatos, kas 
yra gana daug vienam se- 
zobui. Užsimušiuiai sako-s 
ma paeina delei stokos va^ 
dovų. Vadovas ir palydo
vas užlipimui ant ankščiau- 
sio Europos kalno Blanc 
kaštuoja' $80, todėl daugelis 
eina patys vieni, na ii’ žus-

SENATORIUS JONES 
KEIČIA KAILĮ

Wa^hihgton, D. C. —Se
natorius Jones, karštas pro
hibicijos vykdytojas, kuris 
pernai metą pravarė įsta
tymą įvedanti padidintas 
bausmes prohibicijos laužy
tojams, dabar jau sako kad 
butų labai gerai leisti šalies 
gyventojams balsuoti ar jie 
nori palikti ar atmesti pro
hibicijos įstatymą.

Mat, jo valstijoje kitas 
kandidatas į senatą kaipo 
prohibicijos priešas laimė
jo nominacijas, todėl ir Jo
nės bijo netekti rėmėjų ka
da ateis jo eilė vėl kandida
tuoti.

Senatorius Wheeler irgi 
persimetė į “Slapiųjų” pusę.

ta.stojus darbams tai del to 
kad turi susidėjusios atsar
gos. kapitalus arba gali juos 
tuoj gauti kada reikės. Bet 
kuomet negauna užsakymų 
jos darbus sulaiko. Nega
mina nieko padėti laikyti, 
pūdyti ar rudyti, nes kada 
pirkėjas atsiras jis to ne-į 
ims, reikalaus naujo pro
dukto.

Geležies-plieno darbai ne
gali eiti jeigu neturi užsa
kymų sakysim gelžkeliams 
tam tikro storio ir ilgio bė
gių; tiltams ar budinkams 
balkių, ir tt. ir tt. Tas pats 
ir su kitais darbais.

Kurie darbininkai dabar 
dirba nepilną laiką geriau* 
šia' persitikrino kaip yra 
su silpnu darbų ėjimu. Vie
ną dieną ar kelias jie buna 
paleisti, paskui vėl pašau
kia juos į darbą; sako, ga
vom tokį ir tokį užsakymą, 
reikią išpildyti. Jį išpil
džius vėl paleidžia darbi
ninkus, sako palaukit, gal 
vėl gausim užsakymą.

Reiškia, tokių gaminių 
ištisai nereikalaujama ir jų 
negali gaminti, nes suges.

Pereikit per krautuves: 
kiek jose prikrauta viso
kiausių dalykų. Bet pirki
mas apmažėjęs, žmonės ne
turi pinigų laisvai viską pir
kti, taigi ir jų gamyma su
stojus. Kada gaus užsaky
mą tada vėl ims gaminti.

Smulkių prekių kartais 
dirbtuvės ar sandėliai turi

Neramumai Lenkijoj. Po 
išvaikymo Lenkijos seimo, 
Pilsudskio diktatūrai prie* 
šingos partijos pradėjo kel
ti Sumišimus ir mieštuose 
tankiai atsibuna demons
tracijos ir susirėmimai.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuva “Dirva”

NaujausiTEATRAI
AMERIKOS JAVŲ IŠVE

ŽIMAS NUPUOLĖ
Javų eksportas per sa

vaitę iki Rugsėjo 13 d. bu
vo 2,570,000 bušelių, kuo-' 
met savaitė pirm to eks
portuota 3,872,000 bušelių, 
o pernai tą pat savaitę bu
vo eksportuota 5,148,000 b.

RUSIJA DAUGIAUSIA 
NUPIRKO AMERIKOS 

TRAKTORIŲ
Iš Suv. Valstijų per pir

mą šių metų pusmetį išga
benta traktorių daugiau 
negu kitados kada per tokį 
pat laiką.

Per. šešis mėnesius išga
benta į kitas šalis trakto
rių už $40,637,650, už $11,- 
000,000 daugiau negu per
nai tuo pat laiku.

1927, 1928 ir 1929 m. Ka
nada buvo pirmutinė pirkė
ja Amerikos traktorių, šy- 
met gi pasirodė Rusija sto
vinti pirmoj vietoj.

“Graf” lankėsi Maskvoj. 
Vokiškas dirižablis “Graf 

■ Zeppelin”, kuris buvo atsi
lankęs Amerikoje, pereitą 
savaitę su 20 pasažierių 
buvo nuskridęs į Maskvą.
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13 UŽMUŠTA
Bagdadas, Persija. — Su

sirėmime kareivių su Kur
dais, 13 ypatų užmušta.

Riaušės kilo kuomet Kur
dai nenorėjo prileisti žmo
nes prie balsavimų rinki
muose.

MUITO INEIGOS SU
MAŽĖJO

Suv. Valstijų iždas per 
fiskalį metą iki Birželio 30 
dienai turėjo $57,000,000 
mažiau ineigų nuo muitų, 
negu turėjo metai pirmiau.

Sumažėjus importui pa
gal naujo muitų įstatymo, 
ineigos už įvežamas prekes 
nupuolė nuo .$127,000,000 
1929 m. iki .$70,000,000 1930 
m.. Birželio 30 d.

Mirė nuo bitės įkandimo. 
Upper Sandusky, O. — P. 
Smith, 50 m., ūkininkas, 
mirė nuo bitės įgilimo, ku
ri jam įgylė berenkant o- 
buolius. Mirė už pusės va
landos.

SIŪLO GIMDYMŲ 
KONTROLIAVIMĄ

Cantone (Ohio), Stark 
apskrities Moterų Krikš
čionių Blaivybės Unija iš
nešė rezoliuciją, kurioje sa
ko: “Mes tikime kad atėjo 
laikas visiems krikščionims 
ir reformuotojams studi
juoti gimdymų kontroliavi
mo klausimą kaipo vaistą 
nuo sekančių negerovių: 
bedarbės, prasižengimų, ko
munizmo ir kitų visokių 
blogumų”.

VAISIAI TURĖTŲ BŪTI 
PIGUS

Kalifornijoj šią vasarą 
vaisių derlius buvo labai di- 
debs, nors kitose valstijose 
žymiai nukentėjo javai ir 
daržovės.

Kalifornijos pyčių šymet 
yra 15,000,000 bušelių dau
giau negu pernai. Vynuo
gių : stalinių 110,000 tonų 
daugiau; raziniknių 95,000 
tonų daugiau, ir vyno da
rymui, 46,000 tonų daugiau.

Kriaušių (grušių) yra 2,- 
000,000 bus. daugiau; obuo
lių 976,000 bus. daugiau, ir 
greipfrutų 388,000 dėžių 
daugiau.

Apelsinai (orandžiai) su
mažėjo 13,000,000 dėžių ir 
citriniai 2,000,000 dėžių.

ŠAUDO ŽMONES
Varšava. — Gauta neofi- 

cialės žinios kad sovietų pa- 
rubežio kareiviai peršovė 
150 Rusų kaimiečių ban
džiusių pereiti j Lenkijos 
pusę.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

"DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.
riet perviršį, bet- tai tik del
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Korespondencijos
PITTSBURGH

J. Semsis užsimušė. Dir
bdamas prie maliavojimo J. 
Kazlausko namų stogo ant 
Forbes st., pasprūdo ir nu
kritęs ant vietos užsimušė 
J. Semsis. Jis seniau buvo 
gana veiklus socialistas, po 
Rusų revoliucijos nusivertė 
su komunistais, ir dar su 
tais pačiais kairiaisiais ar
gumentuojant net kumštį 
pavartodavo — S. Bakanui 
buvo užmušęs juodas akis 
L. M. D. knygyne. Buvp 
pirmiau vedęs, bet jau i se
nai su moteria negyveno. 
Mokėjo gero amato, bet ne
mokėdamas susivaldyt' nuo 
gėrimo prarado darbų, pas
taru laiku prisilaikymą, ga
vo pas J. Kazlauską, tai 
prie namų, tai ant farmos, 
ir taip netikėta mirtimi už
baigė savo gyvenimą.

Tapo palaidotas Rugsėjo 
8 d. L. T. kapinėse, nes tu
rėjo jų šėrą nusipirkęs. 
Laidotuvėse dalyvavo duk
tė atvažiavus iš Clevelando.

Baigiasi vasara. Baigia
si ir piknikai. Žmonės ga
na gausiai lankė paskuti
nius piknikus. Rugsėjo 7 
d. įvyko Šv. Jurgio parapi
jos piknikas Homevillėj — 
žmonių buvo pilna.

Ten apsilankę, važiavom 
su šeimyna į kitą pikniką.. 
— L. M. D. surengtą Ado
mo sodne. Čia irgi žmonių 
pilna ir visi linksmi, dai-. 
nuo j a kad net giria skam
ba.

Savaitė pirmiau čia atsi
buvo vietos Vaizbos Buto 
šeimyniškas piknikas.

Sandariečių veikimas. A. 
L. T. S. sąryšis Rugsėjo 4 
d. Susirinkime nutarė rengt 
vakarienę LMD. salėj pa
minėjimui savo penkių me
tų gyvavimo. Vakarienė 
atsibus Lapkr. 9 d., su gra
žiu programų. Gerai tu
rėt savo tarpe darbščių mo
terų, nes jos vis ką gero su
mano.

Našlaičiams balius. Rug
sėjo 27 d. LMD. salėj ren
giama pirmas balius Lietu
vos našlaičių naudai. Bu
tų gerai kad visi paremtų 
šį naudingą sumanymą sa
vo skaitlinku atsilankymu.

J. Virbickus.

šia pradėti kelių dirbimo ir 
taisymo darbus, kam pa
skirta $1,000,000.

Nušautas komunistų už
mušėjas. Iš Detroito gauta 
[žinia kad ten susišaudyme 
su' policija tapo nušautas 
Italas Peter Petrella, kuris 
sakoma yra tas pats kurs 
Rugp. 22 d. netoli Avella 
nušovė du komunistu jų su
ruoštame mitinge protes
tui prieš Sacco ir Vanzetti 
nužudymą.

Pasikorė stotyje. Polici
jos stotyje pasikorė tūlas 
Flanagan, 36 m., kur buvo 
uždarytas kuomet jo pati 
“pašaukė policiją suimti jį 
už kėlimą namie vaidų-

Ruošiasi parodai. Car
negie Institutas ruošia pie
šinių parodą nuo Spalių 16 
iki Gruodžio 7 d. Jau at
vežta didelis siuntinis užru- 
bežinių artistų piešinių iš 
Europos, $500,000 vertės.

Pereitą sekmadienį auto
mobilių nelaimėse Pittsbur- 
go srityje užmušta 3 ypa- 
tos ir 12 sužeista. Viso nuo 
pradžios metų jau užmuš
ta 136 ypatos, 3,140 kitų su
žeista.

Valstijos darbo ir indus
trijų sekretorius sako kad 
per Rugjpučio mėnesį dar
bų stovis nei kiek nepage
rėjo, nes nors turėjo atsi
rasti daugiau darbų laukuo
se, tą sutrukdė pagada, ku
ri daug laukų sunaikino.

Allegheny apskritis ruo

SHENANDOAH, PA.
Pipirinių teismas. Rug

sėjo 9 d. atsibuvo teismas 
“pipirinių” davatkų, arba 
kirvinės armijos rėmėjų su 
rimtais- parapijonais, kurie 
nuo anų .nukenčia. Rimtie
ji parapijonai bylą laimėjo. 
Pipirinės davatkos buvo 
areštuotos ir iki teismo bu
vo po $500 užstatu kožna. 
Teismas atrado visas kal
tomis. Kuri pirmutinė pra
dėjo pipirus barstyt tai te
ko bausmės daugiausia — 
turėjo užmokėt $200 teis
mo lėšų ir vieną naktį turė
jo prasėdėti už geležinių 
grotų iki kas atvažiavo iš
imt. Dabar dar palikta po 
$500 užstatu per tris me
tus, ir per tą laiką nevalia 
kokių nors suiručių kelti 
prie bažnyčios. Kitos da
vatkos taipgi turėjo užmo
kėti teismo kaštus irvprh 
teista ramiai užsilaikyti.

Dabar dar laukiam by
los paties kirvinio genero
lo, apie ką bus ..vėliau pra
nešta.

Darbai. Šioje apielinkejė 
visos ’ kasyklos nedirba- jau 
antra savaitė. Kompanijų 
paskalai pernieką kad dar
bai eis. Tik dvi savaites vi
si buvo gavę gerai dirbt.

J. Basanavičius.

WATERBURY, Conn.

D. L. K. Vytauto Paminė
jimas.

Nepranešti plačiai Ame
rikos Lietuvių visuomenei 
apie čia surengtą Vytauto 
Didžiojo paminėjimą, butų 
skriauda tiems kurie rengė 
ir garbingai dalyvavo.

Tai buvo pirmas toks at
sitikimas, jei ne Amerikoje 
tai Naujoje Anglijoje, kur 
susispietė visi Lietuviai į 
vieną didelį būrį pagerbti 
musų karžygį Vytautą.

Tas įvyko Rugsėjo 1 d.
Kad sukviesti 5000-6000 

minią į vieną salę reikėjo 
nemaža darbo. Daugiausia 
ant vietos pasidarbavo Pr. 
Gudiškis, Jonas Tareila ir 
Kun. J. J. Valantiejus. Jų 
pastangomis, su pagalba 
kitų apbnkinių kolonijų ku
nigų ir tautiečių įvyko mil
žiniškas susiėjimas armijos 
salėje. Jau iš vakaro pra
dėjo plaukai Lietuviai iš to
limų vietų. Apvaikščioji- 
mo dieną, nuo pat ryto ke
liai buvo užkimšti automo
biliais, busais, tramvajais 
važiuojančių į Waterbury 
Lietuvių. Tas visas tvėrė 
nepaprastą įspūdį. Apie 2 
vai. po pietų salė pradėjo 
pildytis, o 3 vai. jau buvo 
pilnai prikimšta? senų ir 
jaunų Lietuvių ir Lietuvai
čių.

Programas prasidėjo in- 
ėjimu Lietuvos Atstovo p. 
B. K. Balučio. Visa publi
ka sustojo ir rankų ploji
mu pasveikino Lietuvą at
stovą. Didelis choras, va
dovaujant Prof. A. 'Alek
siui puikiai sudainavo tau
tines Amerikos ir Lietuvos 
dainas. Kalbėti buvo mies
to ir gubernatoriaus atsto
vai,' teisėjas John F. Mc
Grath. Po to Kun. J. Am- 
botas trumpai pasakojo a- 
pie Vytauto paveikslo ke
lionę per Lietuvą. Kalbėjo

kad didvyriais tapti. Tokią 
prakilnią istorinę šventę 
naudoti savo asmeniniams 
žemiems tikslams verta ne 
tik pasmerkti, bet ir iššluo
ti iš tarpo ant visados.

Pas tokius nebuvo tyro, 
prakilnaus tėvinainiško ūpo 
nei per apvaikščiojimą, nei 
vakare laike pokilio.

Tačiau tai atmetus į šalį, 
reikia pasakyti jog labai 
geistina kad tokie susirin
kimai atsikartotų tankiau 
tarp Lietuvių, žinoma, be 
vienpusių, siaurai matančių 
ir savimeilių maišymosi, 
kurie bando panaudoti vis
ką savo žemiems asmeni
niams be reikšmės tikslams.

Dalyvis.

DETROIT
Majoras negali užimt vie

tos. Rugs. 9 d. išrinktas 
specialiuose balsavimuose 
Detroito majoru buvęs tei
sėjas Frank Murphy nega
li dar užimti tos vietos, ka
dangi buvęs majoras Bow
les, kuris viešu balsavimu 
buvo atšauktas, užkirto ke
lią pareikšdamas kad balsų 
skaityme esanti klasta — 
Bowles pareikalavo dar sy
kį perskaityti (balsavimo pa
sekmes.

Murphy turėjo būti įves
dintas majorų. Rugsėjo 15 
d. Balsų, suskai tymas ims 
pora savaičių laiko.

Murphy gavo 12,651 bal
sų daugiau už( sekantį kan
didatą, kurs buvo tas pats 
atšauktas Bowles, nes jis 
vėl kandidatavo ir jo rėmė
jai už jį balsavo. Bowles 
sako kad balsai skaitant 
buvo suklastuoti. Rep.

THOMAS, W. VA.

Čia angliakasyklose vis 
dar nedirba pilną laiką. 
Lietuviai čionai mažėja, ne
senai mus apleido sena gy
ventoja, gera Lietuvė poni 
Kalinauskienė.

Mažai kur rasi kad nuo 
kelių Lietuvių šeimynų tiek 
butų vaikų moksleivių: čia 
Lietuvių vaikai apart high 
school lanko universitetus. 
Taip p. Kranauskų du su- 
nai lanko Morgantown uni
versitetą, jų duktė irgi bai
gė universitetą su vaistinin- 
kystės laipsniu.

P. Kalinauskienės duktė 
yra mokytoja. Jau .keli me
tai kaip J. Miikintų duktė 
Barbora irgi mokytojauja.

Pavyzdingų Lietuvių R. 
Bartkų duktė Ona pavasa
ri baigė high school. Ji bu
vo .gabi mokinė ir prašė tė
vų kad leistų į aukštesnį 
mokslą. Tėvai, Įvertindami 
jos gabumus pasiryžo leisti 
jai aukščiau mokytis ir ji 
dabar išvažiavo į Hunting
ton, W. Va., į aukštesnę mo
kyklą.

Bartkai yra labai širdin
gi ir mandagus žmonės ir 
savo vaikus pavyzdingai 
mokina, vaikai moka gra
žiai Lietuviškai kalbėti, už 
ką garbė tėvams. Bartkai 
yra “Dirvos” skaitytojai ir 
geri rėmėjai. Turi gražų 
nuosavą namą. Gaila kad 
gyvena menkoj angliakasy- 
klų vietoj, jiems tiktų ras
tis tarp apšviestesnių žmo-‘ 
nių.

P. Janušas panešė nuos
tolių — ant gelžkelip liko 
užmušta jo karvė.' Janušaš 
yra našlys, rūpestingai au
gina savo vaikus.

Pinavijas.

Jau gatava graži istoriška apysaką “DU BRO
LIAI“. “Dirva’’ išleido ją į knygelę ir gali įsigyti 
krais nori.1' Kairia padaryta pigi — tik 1 5 centų — 
nors turi 40 puslapių. Mat, kaip kitos knygos pi
giai atiduodamos taip ir, ši, kad kiekvienas galėtų 
įsigyti. Ji yra taip pat gnąži ir lengva skaityti kaip 
ir kitos K. S. Karpavičiaus istoriškos apysakos. 
18c su prisiuntimu. Siųskit stampomis, “Dirvon”.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kelione po Penn. Valstiją

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos J

organizacija Suvienytose Valstijose, ' S 
kurios turtas viršija $1,000,000.00. 2

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai fauna laikraitĮ "TS- J 
vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainaa. U

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

Del platesnių informacijų kreipkitis liną adreaot h

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA |
307 W. 30th Street . New York. N. T. p

Jonas Bendleris, Kun. A. 
Šmulkštys, tarp kalbų dai
navo jei ne choras tai so
listė O. Katkauskaitė.

Programas užsibaigė kal
ba p. Balučio, kurioje jis 
plačiai ir nuosekliai nupie
šė! Vytauto darbus ir pa
sekmes ir jo pasiryžimus 
išplėsti ir kultūrinti Lietu
vą.

Didelė Lietuvių minia sa
lėje užsilaikė taip puikiai 
kad buvo net stebėtina ir 
malonu. Be reikalo ir vi
sai nevietoje buvo kartoti
na vedėjo “užsilaikykit ra
miai”. Toje minioje gali
mą buvo jausti kokį tai 
džiaugsmą ir drąuge nuliū
dimą. Jos džiaugsmą ga
mino vienybės upąs, žiloji 
Lietuvos senovė, garbinga 
praeitis, kurios- daugumas 
nors ir nežinojo, vienok 
jautė sieloje. Gi nuliūdimą 
gamino veidmainiavimas tų 
kurie kreikė tos dienos vie
nybės ūpą. Nors tie veid
mainiai (kurių radosi, rei
kia pripažinti, tarp žemų 
politikierių) ir nudavė ge
rais, vienok jų pasielgimai 
aiškiai rodė kad jie nenuo
širdus toje vienybėje ir už
tat jiems kojos pąiniojoąi ir 
liežuvis nelinko, ir labai no
rėdami įšąįąųkštipti pasiže
mino patys. Mažyčiai dva
sioj ir hę jnorąlįo pąstovų- 
nio, ųianė jog jeįgu jįę pa
tys statysis tai ir užtenką

Rašo J. P. Garmus. tikrą kelią. Gryžę radom
Su pradžia ; Vytauto Di

džiojo metų pasiryžau arba 
yykti Lietuvon arba, jei to 
nebus galima, aplankyti se
nus draugus ir gentis toli 
gyvenančius šioje šalyje.

Į Lietuvą nepasisekė iš
važiuoti, taigi liko antras 
pageidavimas — ir susita
rę su pp. Miščikais ir Vil
činskais, jie su šeimynomis 
ir aš, trimis automobiliais 
išvažiavom į Scranton, Pa. 
Clevelandą apleidom kartu, 
bet pribuvom į vietą kas 
sau.

Pirm išvažiuosiant suta
rėm pirmą sustojimą turėt 
už 100 mylių. Netruko šim
tas mylių palikti užpakaly
je, ir mes atsidūrėm Erie, 
Pennsylvanijos valstijoj.

Apsirūpinę tolimesnės ke
lionės reikmenimis sutarėm 
pasimatyti už kito šimto 
mylių.

Kelias No. 6 tęsiasi iki 
Scranton, Pa. Geresniam 
kelio pridabojimui Miščikas 
įsodino pas mane savo švo- 
gerį, jauną vaikiną. Bet 
mano vadovas taip gerai 
kelią “vadovavo” kad apsi
žiūrėjus pajutom jog jau

Miščikus belaukiant, o \ Vil
činskai netekę kantrybės 
nuvažiavo vieni.

Dabar sutarėm nesisku- 
bint, nes čia kelias ir apie
linkės labai gražios, todėl 
norėjome važiuojant kiek 
pasižvalgyti.

Miščikai važiavo pirma 
musų. Pavažiavus gerokai 
mes juos pasivijom sustoju
sius ant kelio su “flat tire”, 
pagelbėjom sutaisyti ir lei
domės toliau. Dabar Va
žiavau aš pirmiau, mano va
dovas kelią saugojo, ir lei
dom po 40—45 mylias į va
landą. Manėm Mičšikus pa
likom toli užpakalyje. Kiek 
įvažiavus, mano vadas sako 
nematąs kelio No. 6. Pri- 
sivįjom keliu einantį far- 
merį, teiraujamės kelio, jis 
mums nurodo į laukus — 
savo farmą, ir įduoda galio
ną kerosino, sako prava
žiuojant palikit jo fauno
je, nes jam sunku nešti, ir 
per tenai mes, sako, tiesiai 
įvažiuosią į gerą kelią. Pa
važiavus, tas kelias farmos 
link pavirto visai į šunkelį, 
ir mes farmeriui keršyda
mi sviedėm bęnką su kero
simi laukan ir gryžom at-

Artyn Scrantono
Artinantis prie Scranto

no apielinkės darėsi dar 
įdomesnės, kelias vingiavo
si tarp kalnų. Kylant auk
štyn į kalnus reikėdavo pa
duoti daugiau gaso, o lei
džiantis žemyn važiuoda
vom be geso po 3—4 mylias 
tolio. - Kartais iš didelės 
aukštymos pažvelgus į šo
ne kelio esančią bedugnę- 
žemumą svaigo galvą ir 
tuoj reikdavo kreiptis šalin. 
- Saulė leidosi — pradėjo 
temti, ir kuomet privažia
vom vieną iš aukštųjų kal
nų buvo jau gerokai prite
mę. Pasiekę kalno viršūnę 
labai nustebom pamatę sau
lę dar aukštokai nuo žemės. 
Toli aplinkui matėsi daugy
bė kalnų ir klonių. Šioje 
aukštumoje randasi turistų 
sustojimo viešbutis, ir man 
labai norėjosi čia apsinak
voti, bet vadovo raginamas 
leidausi žemyn, nes sakė 
jog Scrantonas jau netoli.

Netrukus visai sutemo.

Artyn miesto kelias tirštai 
prisipildė automobiliais, o 
del jų lempų žėrėjimo rei
kėjo apmažint savo važiavi
mo greitumą.

Artinantis link pasisuki
mo kelio patėmijom keletą 
automobilių stovint ir poli- 
cijantą su motorcikliu. Pra
važiuojant, užšoko polici- 
jantas ant mano automobi
lio sparno ir visa gerkle 
šaukia “Go ahead”. Aš ne
žinodamas kame reikalas ir 
keliui' esant perpildytam 
automobiliais' 'nesiskubinau-.' ' 
Tik kada šalikelyj įsakė su
stoti paaiškėjo kad jis ban< 
dė prisivyti apvertusį jį į 
grėbę automobilį. Polici-’ 
jantas buvo labai įpykęs, ir 
mane apipylė eile visokių 
klausimų, gabaus sako ko
dėl aš atsisakęs vytis? Pa
siaiškinau kad del ilgo va
žiavimo esą privergę akys, 
ir aš nenorėjau rizikuoti jo 
ir savo gyvasčių. Jis kiek 
atsileido ir liepė mums va- 
žuoti sau.

(Bus daugiau)

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

LI ETUVĄ

(Swedish American Line)
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenberg)

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sujungs 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.. 
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI’ Iš NEW YORKO:

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

Spalių 11 d- išplaukia Rietuvių Ekskursija j Lietuvą
S. S. DROTTNINGHOLD ............... šešt. Spalių 18
M. S. GRIPSHOLM ............................. šešt. Lapkr. 1
M, S. KUNGSHOLM ............................... šešt. Lapkr. 8
S. S. DROTTNINGHOLM ............... šešt. Lapkr. 29

virš 12 mylių išklydom iš 
kelio. Gryžtant atgal vėl 
buvo tiek kelio, taigi turė
jom apie 25 mylias bereika
lingo važiavimo ir truko va- i 
landa laiko iki sugryžom į

gal. Čia vėl padarėm apie 
5 mylias į šalį, ir kuomet 
išvažiavom į gerąjį kelią, 
Mičšikai jau buvo prava
žiavę ir jų daugiau nepri- 
si vijom.

Del platesnių informacijų kreipkitės pas arčįausį Jūsų agen
tą arba bent kurią musų Linijos į&taįgą. Gaukit Lietuvių kalboje 
specialiai atspausdintą cirkuliorj apie Liniją. Gaunami pas agen- 
tus ir riiušų įstaigoje.

RAŠYKIT:
SWEDISH AMERICAN LINE

21 STARTE STREET į , ' NEW YORK CITY
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DELBI P. DARGIO ĮS
PŪDŽIU CHICAGO J
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GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ J “MARGUČIO”

XGOLFO TURNA
MENTĄ

Kai gerb. Spragilas pa
ėmė nuo žemės gerb. Vana
go pirštinę, kurią jam po 
kojų numetė gerb. Olšaus
kas, tuoj pradėjo rengtis į 
“Margučio” Golfo Turna-1 
mentą ant Taboro Farmos. 
Ba gerb. Spragilas savo žo
džio nemaino.

Tuoj pašaukiau du išti
kimus adjutantus, Slaptus 
Spragilaičius — ba dabar Į 
be adjutantų jokie dikta
toriai niekur negali išva
žiuot, — ir sakau:

— Imkit, suruoškit visą 
reikalingą amuniciją, ke
liausim į smarkų Turna- 
mentą, — sakau aš.

— Į kokį turnamentą? — 
sako jie.

Aš tuoj supratau kad jie 
pamisimo kad vėl važiuosim 
j kokį nors seimą, ba šiais 
“demokratizmo parliamen- 
tarinės santvarkos” laikais 
seimai yra vienatiniai Tur- 
namentai, kur suvažiavę žy
miausi liežuvių ritieviai ve- 
da atkakliausias kovas — 
net ir kruvinas — kaip bu
vo nesenai Čikagoj S.L.A. 
seime. Suprasdamas ką jie 
mislina, nusijuokiau ir sa
kau:

— Ne į tokį Turnamentą 
kaip judu manot, ne. Mes 
vynsim į “Margučio” Golfo 
Turnamentą Mičigane, — 
sakau aš.

— O, į Golfo Turnamen
tą? Tai gerai, prisiruošim,

i
KAIP TAPTI

SUV. VALSTIJŲ 
PILIEČIU

I— sako jie.
Mainosi žmonės, ir laikai 

su jais. Senovėj, kai ritie- 
riai į Turnamentą vykdavo, 
pasibalnodavo puikų žirgą, 
apsimaudavo patys geleže 
nuo kojų iki galvos, pasiim
davo stiprius kardus ir il
gus jiešmus. Mergos išleis
damos savo mylimuosius 
apkaišydavo arklius gėlė
mis, vyrus apdovanodavo 
atminties dovanėlėmis ir 
padrąsinusios gryžti su at- 
sižymėjimais išlydėdavo.

Bent šitaip gerb. Spragi
las skaitė “Dirvoj” telpan
čiose senoviškose pasakose. 
-ų,ąijodKSenovVršuFč ,E

Ale dabar, su žmonėmis 
persimainė ir mados: jau 
arkliais nejodinėja, viską 
atlieka automobiliais. Tai
gi Slapti Spragilaičiai tuoj 
suruošė forduką ir pasi
ėmęs reikalingą amuniciją 
išvažiavo.

Ale pasakysiu kad išva
žiavo ir daugiau Klyvlando 
žmonių j Golfo Turnamen
tą.

Kada pasakiau savo gerb. 
Šonkauliui kad ji negali va
žiuot ba turi likt namie ap
žiūrėt paukštį ir katiną, ji 
surado kas namus dabos, ir 
sako:

— Tu sakei kad aš nega
lėsiu važiuot, ale aš važiuo
ju ir gana, ba aš labai no
riu matyt Turnamentą, — 
sako ji.

— Bet kaip tu važiuosi: 
tuo forduku kur aš su savo 
adjutantais Slaptais Spra- 
gilaičiais važiuoju yra pa
vojinga važiuot, ba žinai 
kad į Turnamentą atva
žiuos fašistų opozicija iš 
Čikagos — iš “Naujienų” 
ir “Sandaros” štabo, todėl 
aš tik vienas su savo paly
dovais galiu važiuot, — sa
kau aš.

— Aš tą žinojau, užtai 
apsirūpinau, — sako ji.

Ir kada buvo laikas išva
žiuot, žiuriu paskui važiuo-

Bereikalingi užsipuolimai 
priešų spaudoje

“Naujienų” Nr. 184 Po- 
j vilas Dargis aprašė atsibu- 
Ivusį Chicagoj Sandaros sei
mą. Perskaičius jo įspū
džius gauni keistesnį įspū
dį negu jis gavo atvažiavęs 

I Chicagon.
Pirmas įspūdis iš jo raš

to tai kad jis dar esąs gri- 
norius, tačiau po savo raš
tu pasirašo ne Povilas, bet 
“Paul”; ir nors musų kal
boj vartojama Lietuviškai 
Suvienytos arba Jungtinės 
Valstijos, jis rašo “U. S.” 
(United States). Iš to aiš
ku kad nors grinorius o 
spėjo pamiršt Lietuviškai, 
ir dar kokios, neilgai gyve
nęs užmirš apie pačią Lie
tuvą.

Toliau, rašydamas apie 
Sandaros reikalus aiškina 
tokius dalykus apie kuriuos 
matyt menkai tesupranta; 
būdamas nauju Sandarie- 
čiu drysta mokinti senus 
■narius Sandaros principų ir 
demokratizmo, nors tie jo 
mokinamieji gyvena demo
kratišką gyvenimą ilgiau 
negu p. Dargis ir daugiau 
dirbo ir aukavo Lietuvos 
reikalams.

Savo rašinyje minėdamas 
apie naują Sandaros centro 
valdybą, džiaugiasi kad ji 
sugebės dirbti organizaci
jai solidariai, ko visi San- 
dariečiai reikalauja. Bet 
skaitant jo straipsnį toliau 
tuoj solidarumas išnyksta 
ir patiriam kad Sandaroje 
randa nepageidaujamų ele
mentų, kurie buk garbina 
Lietuvoje naują erą, o to
kiems nariams Sandaroje 
vietos nėra. Taip sėjant 
neapikantą tarp narių, ar 
gali tikėti organizacijoje 
solidarumo? Kur jo demo
kratiškumas ir pakanta ki
tų žmonių minčių? Jis pri
meta kitiems veidmainingu- 
mą ir nesąžiningumą, neva 
gindamas Sandaros princi
pus, bet pats landžioja po 
svetimą (Sandaros priešų) 
spaudą ir tuo žemina pa
čią Sandarą. Jei p. Dargis 
toks karštas “demokratas” 
tai ko tuo klausimu pačia
me seime tylėjo? Gal but 
suprato kad su savo “izmu” 
pralaimės kaip pralaimėjo 
bolševikai SLA. seime.

dė”, bet yra Tautinė Orga
nizacija, suorganizuota pa
laikyt tautybei, o ne Vals
tiečiams Liaudininkams ir 
socialdemokratams. Kaip 
pats savo straipsnyje pri- 

i pažysta, Sandara yra tik 
paremta demokrat iškaiš 
principais. Taigi kas yra 
svarbiau, ar tas tautinis kū
nas ar tie neva ramsčiai, 
kurie nuolat kitaip spalvuo- 
jami? Del vienokių ar ki
tokių “ramsčių” spalvų na
riai neturėtų būti šalinami 
ir neturėtų būti sėjama ne- 
apikanta, ypač priešų spau
doje.

Praeitame seime delega
tai tą gerai suprato ir dėl 
tų ‘ramsčių’ nesivaržė, o tą 
klaidą atitaisė už kurią pir
miau peštasi: atidarė duris 
tiems nariams kurie del tų 
“ramsčių” nudažymo rau
donai priešinimosi buvo su
spenduoti. Nors p. Dargis 
buvo priešingas jų priėmi
mui, bet tokio siauro nusi
statymo niekas neklausė.

Šitą pastabą p. Dargini 
rašydamas turiu pasakyti 
kad nesu priešingas demo
kratizmui, tik priešingas 
tokiam demokratizmui ku
ris veisia bolševizmą.

Jonas Bardauskas,
Chicago, Ill. j

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių-Rinkėjas.

Nors komunistai jau at
virai pradėjo kalbėt apie 
naują “susivienijimą”, kurį 
tie gaivalai mano sudaryti 
iš atskalų nuo SLA., tačiau 
jie ir patys savo svajonėms 
netiki. Jie savo argumen
tuose štai kaip rašo:

“Ir jeigu pažangieji su
darys savo naują susivie
nijimą tai mes galime už
tikrinti fašistams ir social- 
f ašis tams kad naujas susi
vienijimas, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, grei
tu laiku išaugs į milžinišką, 
organizaciją”.

JEIGU sudarys tai .komu
nistai išaugs į tolti milžiną 
kaip jų kontroliuojama Au
kščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoje, o JEIGU 
nesudarys tai komunistai 
pasikabys save ore. 

▼ ▼ ▼

“Vienybei” susiginčinus 
su “Naujienomis” už tai 
koks turi būti Lietuvos uni
versitetas: izminis ar tauti
nis, “Naujienos” negalėda
mos atlaikyti argumentais 
pradėjo kolioti “Vienybės” 
redaktorių ii; lyginti net 
prie piemenų. Tai papras
ta socialisto Grigaičio eti
ka, parodanti jo išsivysty
mą. 

▼ ▼ ▼
“Naujienos” besiginčyda-

rfios su komunistais apie ko
munistų tveriamą naują (iš 
atskalų nuo SLA;) susivie
nijimą, bando įkalbėti ko
munistams kad komunistai 
išviliodami dalį narių iš S. 
L. A., šiai organizacijai ža
los nepadarys, priešingai, 
dar finansiškai padarys ją 
stipresne nes išstojusių iš 
SLA. narių įmokėti pinigai 
liks SLA. įžde.

“Naujienos” pasakė tik
rą tiesą, ir jos, kaipo socia
listų laikraštis, taip pasakė 
iš patyrimo. Jeigu socia
listai butų taip protavę 
prieš 19 metų tai socialis
tams tada nebūtų reikėję 
skaldyti SLA. ir jo dalis 
siųsti, ant Marso,

y ' ▼ .

“Naujienos”, norėdamos 
vis labiau įbauginti savo 
skaitytojus visokiais “bau
bais” Lietuvoje, stengiasi 
tų “baubų” surasti kuodau- 
giausia, ir kaip kada tuomi 
pralenkia komunistus.

Paskutinis “N-nų” sugal
votas “baubas” Lietuvoj tai 
kad šiais Vytauto Didžiojo 
metais Smetona rengiasi 
metais Prezidentas Smeto
na rengiasi karunavotis 
Lietuvos karalium 1

v ▼ ▼

Komunistų papa Prusei- 
ka, prisiminęs pereitą S, L. 
A. seimą, iš kurio jis buvo 
išvarytas kaip neprašyta 
degloji iš. bulvių, tyčioda
masis iš' žmonių nelaimių,

savo šlamšte rašo: “Bago- 
čius ir Jurgeliutė tiki į die
vą. Jie buvo šalininkai įve
dimo formulos ‘Taip dieve 
man padėk’. Tai dievas da
bar jiem ir padedą. Vienam 
Pittsburge mirė sūnūs, o 
Šenadoryj mirė Jurgeliutės 
motina.”

■Jeigu komunistėlis Pru- 
seika drysta pasityčioti iš 
atsitikusios mirties šeimy
noje, tai ištikro jo komunis
tiškoj galvoj kas nors ne
gerai. Sveiko proto žmo
gus taip šlykščiai tyčiotis 
nedrystų.

Atvyko iš Lietuvos
Sekanti pasažieriai pribuvo 

iš Klaipėdos Rugsėjo 7 d. Šve
dų Amerikos Linijos motorlai
viu Kungsholim:

Alšauskieriė Amilija Į New 
Yorką.

Atkočiūnas Jurgis, Į Arling
ton, N. J.

Abakanavičius Mikas Į Det
roito- Universitetą.

Matulevičienė Rožė j Anso
nia, -Conn.

Simanavįčienė Am. i Brook
lyn, N. Y..

Valančiai Jonas ir Ona į De
troit, Mich.

Sekanti pasažieriai pribuvo 
ant .SI. S. Drottningholm Rugsė
jo 15 d.:

Teklė Šalkevičienė į Chica
go. Ill.

Robertas Smukas j Philadel
phia, Pa.

Antosė Dukąuskaitė į Cleve
land, O.

Jonas Janusevičia į Worces
ter, Mass.

Halifax, Kanadoj, išlipo:
Samuelis Marksonas j Winni

peg, Man.
Meisha Balkosaekis į Arn- 

prior, Cnt.
Chaja Maier, j Montreal.
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Naudinga knygelė 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”
6820 SUPERIOR AVE.

CLEVELAND, OHIO,

ja kitas automobilis, kuria
me sėdi mano gerb. šonkau
lis su savo Slaptom Spragi- 
laitėmis ir tarp jų gerb. 
“Dirvos” Redaktorius, ba ir 
jis užsimanė dalyvaut, no
rėdamas kad ir jį gerb. 
Spragilas “Dirvoj” aprašy
tų.

(Kitame num. matysit 
daugiau.)

Kas yra Sandara
P. Dargiui visgi reiktų 

pasakyti kad Sandara, nėra 
vien tik demokratų “susai-

VAŽIUOKIM Į LIETUVĄ
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu

per KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopenhagen

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

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

Informacijų ir laivakorčių kreipkit į savo agenta arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITE HALL ST. 248 WASHINGTON ST. ISO N. LA SALLE ST.
NEW YORK, N.Y. BOSTON,MASS. CH1CA&O, ILL.

KAITINIMAS GERKLĖS 
APSAUGAI

“Jie yra Kaitinti’ ’(Toasted) tapo 
daugiau negu tik skelbimosi obalsis. 
Tas tapo pripažinta kaipo pats mo
derniškiausias žingsni® cigaretų iš- 
dirbystėje. Ta išvada paėjo nuo
sprendžiu 20,679 Amerikos gydyto
jų kurie užgyrė kaitinimą cigaretų, 
Lucky Strike, kaipo sumažinantį 
gerklės ėdimą.

Kaitinimas tapo labai reikšmingas 
pastarose gentkartėse. Karštis va
lo ir šiluma, suprantama, visada bu
vo pagalba padarymui maisto ska
nesniu ir geriau valgomu. Bet tik 
pastarais laikais maisto dalykų ga
mintojai pradėjo patys naudoti kar
štį prie savo gaminių. Didėjant pa
tyrimui apie svarbą šilumos kaipo- 
moksliškos įmonės, šiluma pradėta į 
naudoti gaminimui tam tikrų valgo 
m-ų dalykų. Tie dalykai tuojau pa
tapo populiariški, ne tik del page
rėjimo skonio, bet ir iš sveikatos 
atžvilgio.

Kadangi kiti išdirbėjai su šilumos 
pagalba suteikė visuomenei švariau
sius ir sveikiausius maisto produk
tus, Lucky Strike cigaretų išdirbėjai 
ištobulino būdą kaitinti tabaką. To 
pasekmė liko garsus kaitinimo pro
cesas kuris gavo daug pritarimo dė
lei savo sušvelnėjusio gerklės ėdi
mo. (Skelbimas.)

//

“It’s toasted
Jūsų Gerkies Apsauga—Pries kmtcjtaus—prieš kosulį

yrd biznio pasisekimo 
paslaptis“

sako
GEN. SAMUEL 
McROBERTS

Chatham Phenix National 
Bank ir Trust Kompanijos 

Komisijos Pirmininkas ■
Direktorius, Armour & Co., American 

>Šųgar, Refining Co., National Surety 
Co., Kansas City-Southern Railway;

Brig. General, A. E. F.
“Padarant ir laikant draugus, draugišku 
ir naujausio laiko naudingumu yra biznio 
pasisekimo paslaptis. Si aksioma yra 
Chatham Phenix National Bank ir Trust 
Kompanijos progrese vadaujanti jėga. Ir 
matomai tai yra vadaujanti jėga jūsų 
biznyje — kaip parodyta iš Jūsų naudo
jimo Ultra Violet Ray ‘Spraginime’ Lucky 
Strike tabakuose.

LUCKY STRIKE— puikiausias cigaretas, kurį Jus kada 
rukšt, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”-Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “Spraginimas” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina — užtat “Spraginimas” naudoja 
Ultra Violet Ray.

Sutinkąs su savo politika faktu Įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Ger.. Samuel McRoberts pereit pasižymiejusiy asmenų 
raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusi Spragiiiimo Metodą. Generolo McRoberts pranešimas yra pirmyneiga. r

, ■* ' ' © 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.
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Bruožai iš Lietuvos Istorijos
UŽSIMERKĘ - SAVO GIEDA

“Tėvynėje” koks tai “Li
beralas”, savo atsakyme j 
“Dirvos” Žinučių Rinkėjo 
pastabą štai kaip pabaigoje 
rašo:

“Mes visuomet sakėme ir 
šiandien drąsiai pakartoja
me, kad Lietuvai pastovią 
valdžią, ramybę ir gerbūvį 
gali užtikrinti tik demokra
tinė parliamentarizmo san
tvarka. Ir anksčiau ar vė
liau Lietuva prie tokios 
santvarkos sugryš.”

“Demokratinė parliamen
tarizmo santvarka” yra tik
ra liga “Tėvynės” redakci
jos ir jos bendradarbių.

“Tėvynė” ir jos bendra
darbiai užsimerkę rėkia sa
vo seną giesmę, pražiūrėda
mi faktus.

Lietuvoje, nuo 1918 iki 
1926 metų Gruodžio 17 die
nai — per šešis metus — 
buvo virš desėtkas “pasto
vių valdžių”, “ramybių” ir 
“gerbūvių” ir “parliamen
tarizmo demokratinės san
tvarkos” taip puikiai vyko 
kad Lietuvos gyventojai be 
paliovos turėjo bijoti kas 
rytoj nutiks ir kokia parti
ja naujai užvaldžius savo
tiškas permainas padarys.

O jau keturi metai kaip 
visa šalis gyvena ramiai po 
“fašistine” “diktatūra” ir 
gyventojai visai nepasigen
da “demokratinės parlia
mentarizmo santva r k o s ” 
partijinių peštynių. Viskas 
kas nukenčia del stokos tos 
“santvarkos” tai partijų 
veikėjai, kurie per keturis 
pastarus metus jau kelis 
sykius butų priėję prie val
stybinio lovio ir nusipenė
ję, o dabar alkani vaikšto.

“Tėvynės” ir jos bendra
darbių verksmas yra verks
mas už savo mėgiamų par
tijų (Valst. Liaudininkų ir 
socialdemokratų) nepasise
kimą ir klaidas, kuriomis 
jie atsižymėjo, skriausdami 
Lietuvos liaudį kuomet bu
vo valdžioje.

* » *
“Tėvynei” labai nemalonu 

matyti kad Lietuvoje Sme
tona susipyko su Voldema
ru. Jei geriau butų maty
ti vėl partijas viena su ki
ta pjaunančias! ir kelian
čias suirutes.

Kaslink Voldemaro, Įdek 
pasiekiančios žinios skelbia 
ir kiek “Dirvos” redakcija 
iš pasitikėtinų asmenų pa
tyrė, Voldemaras tapo ne
sukalbamas ir norėjo pats 
vienas viską tvarkyt, nesi- 
skaityt su ministeriais nei 
su prezidentu. Bet už tai 
nėra kalta visa partija, ku
ri dabar valdo ir kuri dir
ba šalies gerovei.

Tą pačią istoriją dabar 
turime Susivienijimo orga
no redakcijoje: jeigu p. Vi- 
taitis perdaug savotiškai el
giasi ir su niekuo nesiskai
to nėra kalta visa SLA. Pil
domoji Taryba. Mes gerai 
žinome kad Pild. Taryba 
nesutinka su Vitaičio poli
tika kaslink Lietuvos, ta
čiau jis aklai rėkia savo se
ną giesmę apie “demokra

tines parliamentarizmo san
tvarkas” ir demoralizuoja 
tuos SLA. narius kurie Pil
domąją Tarybą palaiko ir 
saugoja Susivienijimą nuo 
komunistų pavojaus.
. Galim tuoj sulaukti Vi- 
taitį pareiškiant kad nei 
SLA. tautininkai veikėjai, 
nei Pild. Taryba, tik jis vie
nas, ačiū savo dideliam pro
tui ir sumaniai strategijai, 
susidėjęs su Grigaičiu, iš
gelbėjo Susivienijimą nuo 
komunistų.

Tada, žinoma, reiks jieš- 
kot panašios vietos į Plate
lių dvarą čia Amerikoje ir 
p. Vitaitį iš “Tėvynės” re
dakcijos išimti.

P. Vitaitis turi atminti 
kad Susivienijime dar yra 
“demokratinė parliamenta
rizmo santvarka”, buna sei
mai, ir juose bus kas nors 
daroma tikrai “demokra
tiško”.

Knygų leidimas Lietuvoj. 
Per pirmą šių metų pusme
tį Lietuvoje išleista 466 pa
skirais užvadinimaiš kny
gos. Iš jų Kaune spausdin
ta 374, Mariampolėje 30, 
Šiauliuose 16, Klaipėdoj 15 
ir po vieną-ki’tą kituose 
miesteliuose.

Lietuvos geležinkeliai per 
Liepos ųįėnesį turėjo išviso 
3,670,000 Titų inėjimų.

Komunistai Eina su Vėju
Rėkdami kad “Gegužiniai 

skaldo Susivienijimą”, mu
sų komunistėliai ėjo ir nu
ėjo su savo rėksmų aidais į 
tyrus. Jie prądėjo leisti 
neva savo “susivienijimo” 
organą “Tiesą” ir tuomi ro
do kad patys didžiausiu įn
irtimu skaldo seną S.L.A. 
organizaciją.'

Jie taip darydami daro 
dvigubą skriaudą darbinin
kams: viena, juos mulkina 
viliodami neva prie “darbi
ninkiško Susivienijimo”, ku
rio jei ir sutvers neišlaikys 
ir nariai pasitraukę iš SLA. 
ir nuėję pas raudonuosius, 
senatvėje liks be pašalpos 
ir pomirtinės. Antra, tai 
begėdiškas ir beširdiškas 
melžimas iš darbininkų au
kų savo reikalams, šiais be
darbės laikais. Komunistai 
vadai sau gražiai minta iš 
aukų, o darbininkams akis 
mulkindami tuščią maišą 
žada.

Nėra paslaptis kad ko
munistams nereikia jokių 
pašalpų nei pomirtinių, jie 
į Susivienijimą sulindo su 
tikslu jį užkariauti ir pasi
girti Maskvai jog didelį 
darbą atliko, o paskui iždą 
palengva išsinešioti ir vis
ką suardyti.

Kada to nepasiekė, da
bar nori nors darbininkus 
nuskriausti: atplėšti dalį jų 
iš rimtos organizacijos ir 
paskui pasigirti kad vistiek 
Susivienijimui “pakenkę”.

DINGO DŽIAUGSMAS....
Kaip kasdieną, kas rytelį 
Užteka saulelė, 
Taip ir tu man užtekėjai, 
Gražiąją dienelę;

Kaip kas metą, vasarėlėm’s 
Sužydi gėlelės, 
Taip ir tu man pražydėjai, 
Gražioji mergele....

Tu spindėjai, man žėrėjai 
Kaip skaisti saulelė, 
Ir žydėjai ir klestėjai 
Kaip puiki gėlelė.

Aš džiaugiausi, grožėjausi 
Tavimi, širdele, 
Ir mylėjau ir turėjau 
Kaip brangų žiedelį.

Bet kaip saulė turi leistis,
Ateit vakarėlis —
Taip man džiaugsmas nusileido, 
Užstoj’ liudnumėlis....

Daug, metelių pramylėjau, 
Pralaikiau širdelėj, 
Bet turėjo man ateiti 
Nelinksma dienelė....

Taip tai skyrė laimė musų — 
Kitą tau turėti, 
O man lėmė širdyj tave 
Liūdnume minėti....

Nepaleisk ir minčių savo 
Meilės mus gražiausios, 
Minėk mane liūdną,, vieną 
Širdyje giliausia....

Aš minėsiu, ir mylėsiu
Tave, mergužėle,
Ir minėdams tave, skirsiu 
Liūdną dainužėlę....

Adonis.

V y tautas Didysis
Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

Liublino Unija ir Lietuvos Pabaiga 1
Lenkai dar prie Zigmanto Senio gy- . 

vos galvos reikalavo susivienijimo su Lie- ’ 
tu va. To pat reikalavo ir iš naujo kara- . 
liaus, Zigmanto Augusto. Karalius 1548 ; 
m. neišpildė jų prašymo ir vis atidėliojo. 
1551 m. Zigmantui Augustui esant Lietu
vių seime Vilniuje, Lenkai atsiuntė pas 
karalių pasiuntinius raginančius kad jis 
išpildytų savo pasižadėjimą, prikalbintų 
Lietuvius prie unijos, iš kurios busią dide
lės naudos abiem tom šalim. Zigmantas 
Augustas kreipėsi į Lietuvos seimą, siūly
damas uniją senomis sutartimis. Bet Lie
tuviai neklausė; jie išreiškė norą kad didis 
kunigaikštis nesumažintų nei didumo, nei 
garbės, nei laisvių Lietuvos valstybės, bet 
stengtųsi palikti ją tokia kokią gavęs iš 
tėvo rankų ir kaip pats prisiekęs ją sau
goti. Be to, Lietuviai griežtai atsisakė su
važiuoti su Lenkais į bendrą seimą, nes, 
girdi, visus savo reikalus atliko čia, Vil
niaus seime.

Už metų laiko vėl Lenkai kreipėsi į 
Lietuvius prašydami unijos, bet Vilniaus 
seimas jų siūlymą atmetė. 1554 metais 
Lietuvių seimas reikalavo didkunigaikščio 
neleisti svetimšaliams pirkti žemės Lietu
voje apskritai, o ypač Voluinėj ir Pagiryje. 
Iš šito jau matyt kad unijos klausimas kas
kart vis dažniau buvo keliamas, nes aplin
kybės vertė Lenkus vis karščiau reikalau
ti susivienijimo su Lietuviais. Jų reikala
vimai dar didesni pasidarė kuomet koks 
ten Kromeris atrado Krokuvos archive do
kumentus ’apie seniau įvykusias unijas.

Piotrkovo seime, kurs buvo 1558 m., 
Lenkai jau reikalavo įvykinimo unijos to
kios kokia" ji buvus prie Jogailos. Lietu
viai vėl priešinosi, bet dalykai virto linkui 
unijos įvykimo. Lietuvos valstybė savo 
sutvarkymu kaskart darėsi panašesnė į 
Lenki; valstybę. Lietuvos bajorija ir mies
tiečiai priėmė Lenkų kalbą. Karštais uni
jos priešininkais buvo tik Lietuvos didžiū
nai, kuriems susidėjimas su Lenkija grū
mojo nustojimu svarbos savo šalyje. Kar
štais unijos šalininkais buvo smulkioji Lie
tuvos bajorija. Mat, Lenkijoje smulkioji 
bajorija turėjo daug daugiau teisių negu 
Lietuvos bajorija. Ten, kaip pavietų taip 
ir valstybės seimuose tarė balsų diduma, ir 
smulkieji bajorai per tai turėjo didelę 
svarbą. Ten bajorai turėjo sau iš savo 
tarpo išrinktus teisėjus. Ne taip buvo Lie
tuvoje. Čia bajorus teisė ar taryba ar di
dis kunigaikštis. Lietuvoj, senovės papra
timu, visa ką veikė bajorijos vardu didžiū
nai. Smulkieji bajorai dalyvavo seime tik 
tam kad išklausius ką nutarė didžiūnai, ir 
pasirašius po jų nutarimais.

Suprantamas daiktas bad smulkioji 
bajorija geriau norėjo Lenkų tvarkos, ir 
jie buvo prielankus unijai.

Bet svarbiausiu akstinu raginančiu 
prie unijos su Lenkija buvo beveik nepa
liaujami karai su Maskva. Karai, kaip ko
kia našta, sunkiai gulė ypač ant smulkių
jų bajorų, nes šie turėjo savo lėšomis lai
kytis karo laiku. Nuvargus, netekus vil
ties atsiginti nuo stipraus priešo, smulkio
ji Lietuvos bajorija manė kad unija pada
rys galą tam pragaištingam karui. Karo 
laiku su Maskva, smulkieji Lietuvos bajo
rai kareiviai, susirinkę stovykloj ties Vi
tebsku, 1562 m., sustatė ir nusiuntė kara
liui nutarimą, kuriame nužemintai prašė 
įvykdyti uniją su Lenkija, kad galėtų sy
kiu su Lenkais dalyvauti seimuose, išvien 
rinkti karalių, turėti tokias pat kaip Len
kai laisves ir išvien gintis nuo priešų. Kad 
įvyknus uniją, prašė karaliaus paskirti 
bendrą Lenkų ir Lietuvių seimą.

Kaip didelis buvo jų noras susivieny
ti su Lenkais matėsi iš jų pasiryžimo jo
kiais palengvinimais nesiduoti atitraukt 
nuo to nutarimo. Visi pasižadėjo neduoti 
mokesčių kol nebus išpildyta jų reikalavi
mas — sušaukta bendras seimas.

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

Lietuvos didžiūnai nedryso toliau tam 
priešintis ir seime Vilniuje 1563 m. nuta
rė pradėti tartis apie uniją. Kadangi dė
lei karo visiems negalima buvo važiuoti į 
seimą, buvo išrinkta atstovai, kuriems su
teikta tam tikri įsakymai,- Vilniaus seime 
perskaityti ir priimti. Štai kaip Lietuviai 
buvo nutarę santikiauti su Lenkais:

“Bendras valdovas, išvien renkamas 
abiejų tautų, kur pasienyje susirinkusių. 
Naujai išrinktas valdovas vainikuojamas 
pirma Krokuvoj prie Lietuvių, o po to Vil
niuje prie Lenkų. Lenkai ir Lietuviai pa
sižada niekuomet neapleisti savo valdovo, 
vieni kitų, ir gelbėti nuo priešų pasikėsini
mų. Nepradėti ginčų su kaimynais be ži
nios kitos pusės. Jeigu karas bus Lietu
vos teritorijoj tai vadovauja bendrai ka- 
riumenei Lietuvių karvedis, o jei Lenki
joj tai Lenkų karvedis”.

Bendri seimai siūlyta laikyti tik kada 
liesis abiejų valstybių, šiaip visi kiti klau
simai išrišami vietinių seimų. Kiekviena 
valstybė turi atskirą tarybą, teismus, įs
tatymus ir valdininkus.

Savo atstovams Lietuviai įsakė ati
džiai žiūrėti kad unijos sutarime Lietuva 
niekur nebūtų statoma žemiau už Lenkiją.

Seimas susirinko Varšavoje 1564 me
tais. Lenkai, remdamiesi senovės aktais, 
reikalavo prijungti Lietuvą kaip buvo Jo
gailos sutarta su Vytautu. Kiti net rėka
vo kad butų panaikinta ir pats Lietuvių 
vardas, kad nuo o laiko Lietuva vadintųsi 
“Naujoji Lenkija”. Jie norėjo kad valdo
vai vadintųsi tik Lenkijos karaliais, kad 
valdininkai vadintųsi karūnos valdinin
kais, ir tt. Seime del to kilo karšti ginčai 
ir Lietuviai atmetė Lenkų pasikėsinimus. 

’ Keliuose klausimuose del karaliaus Lietu
viai buvo nusileidę, bet svarbesniuose atsi
sakė, tuo labiau kad tuo tarpu atėjo žinia 
apie laimėjimą mūšio prieš Maskvą ties 
Ūla. Seimas pasibaigė niekais.

Zigmantas Augustas tada patarė Lie
tuviams susitarti Bielske ir po to atvykti 
į Parčevą tartis su Lenkais, čia vėl pasi
kartojo tas pat kas buvo Varšavoj. Smul
kioji bajorija norėjo unijos, bet didžiunija 
paėmė viršų.

1565 metais Vilniuje Lietuvių seime 
smulkioji bajorija, o ypač Voluinės ir Pa
girio bajorai, meldė šaukti bendrą seimą, 
įvykdinimui unijos.

Taip buvo tąsynės iki 1569 metų, kuo
met įvyko bendras seimas Liubline. Ten 
ir įvyko ta nelaiminga Lietuvai unija.

Liublino seimas neapsiėjo be ginčų. 
Lenkai reikalavo unijos pasiremdami se
nomis sutartimis. Jie tvirtino kad unija 
senai jau esanti padaryta Vytauto ir Jo
gailos ir atnaujinta prie Aleksandro; rei
kią, girdi, ją tik patvirtinti ir padaryti 
amžina, padarius mažas pataisas. Jie sa
kė kad Jogaila padovanojęs Lietuvą Len
kijai. Į tai Žemaitijos seniūnas Kodkevi- 
čius atsakė: “Jeigu mes jums padovanoti 
tai kam dar jums unija su mumis?!”

Mikolas Radvilas irgi užkirto: “Musų 
niekas negalėjo padovanoti, nes mes esam 
laisvi žmonės, ir savo garbe ir laisvėmis, 
kurias musų bočiai išgavo iš savo valdovų 
užsitarnavimąis ir kraujo praliejimu, gali
me lygintis su kiekviena tauta. Lietuva 
dovanodavo ponams Lenkams šunis, erži
lus ir arklius, bet ne mus, laisvus žmones!” 

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

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

REIKALAUKIT •■DIRVOJE”

Kad Amerikos Lietuviai
senai pageidavo Populiariš-

L. kos Lietuvos Istorijos pa- 
j. i rodo gausus prenumeravi-

mas knygos “Vyatutas Di
dysis”.

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:
Kazys A. Makarevičius iš 

Ansonia, Conn., rašo:- Pri- 
siunčiu $6, už kuriuos pra
šau užprenumeruoti ketu
rias knygas “Vytautas Di
dysis” šioms ypatoms:

Kazys A. Makarevičius,
Juozas Černauskas,
Jurgis Barštis,
Jadviga Cibulskienė, 

visi iš Ansonia, Conn.

Kostas Grikepelis iš So. 
Superior, Wis., rašo: Pra
šau prisiųsti man knygą 
“Vytautas Didysis” kai bus 
gatava. Siunčiu $1.

Jonas Baraduck, iš Way- 
mart, Pa., rašo: Siunčiu 
$1.85; iš jų $1.50 už knygą 
“Vytautas Didysis” ir 35c 
už “Lengvas Budas Išmok
ti Angliškai”.

Juozas Miglinas, Cemen
ton, N. Y., rašo: Prisiuh- 
čiu $2 už “Dirvą” ir $1.50 
už Lietuvos Istoriją “Vy
tautas Didysis”.

J. A. Katkus, Pittsburgh, 
Pa., rašo: Prisiunčiu pre
numeratą už “Vytautas Di
dysis” $1.50.

F-. A. Poška, Chicago, Ill., 
įstojo į knygos “Vytautas 
Didysis” prenumeratorius 
prisiųsdamas $1.50.

Jokūbas Gavėnas, Rock 
Lake, N. Dak., gauna kny
gą “Vytautas Didysis” už 
grąžintas išsibaigusias kny
gas.

Bronius
! atsilankęs 

už knygą 
sis”.

Šukys, vietinis, 
užsimokėjo $1.00 
“Vytautas Didy-

DAUGIAU?KAS

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

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą!

GYVYBEI 
PRIKLAUSO v 

NUO ŠTAI KO’
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa* 
žintas gyduole del šių organ? 
netvarkos. Lengvas ir maloniu 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno* 
je dėžutėje.

^VlANDIMPRorfz>



DIRVA S

NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

JOKŪBAS WATT
Kiekvienas tėvas turėtų papasakoti 

savo vaikams, kiekvienas darbdavis turė
tų apsakyti savo darbininkams įspūdingą 
pasaką apie Jokūbą Watt. Jokūbas Watt 
išrado garvežį. Jis įsteigė Garo Gadynę.

Jokūbas Watt gimė Greenocke, Ško
tijoj, 1736 m. Tuo laiku nebuvo dirbtu
vių, gelžkelių, garlaivių, mašinų, nemoka
mų mokyklų, centinių pašto ženklelių nei 
laisvos prekybos.

Jis buvo silpnas vaikutis. Mokslo jis 
gavo labai mažai, daugiausia jį pamokino 
jo motina. Jis godžiai skaitė geras kny
gas. Penkiolikos metų jis buvo du kartu 
perskaitęs knygą “Filosofijos Pradai”.

Jo tėvas ir tėvo tėvas buvo gerai me
chanikai. Vaikas gi leido laiką dirbda
mas žaislams mašinėles, skaitydamas rim
tas knygas, ir bėgiodamas po mišką.

Jis mėgo daryti visokius bandymus; 
ir kartą praleido ištisą valandą laiko be- 
tėmydamas į verdantį arbatos imbriką, iš 
kurio ėjo garo srovė. Jo teta, matydama 
jį sukinėjantis apie arbatos imbriką sakė 
kad jis tik bereikalo laiką gaišina sukinė
damasis apie ugnį.

Kuomet jis buvo septyniolikos metų, 
mirė jo motina ir jo tėvas staiga subied- 
nėjo. Jokūbas nuvyko į Glasgowa ir gavo 
menką darbelį prie taisymo akinių, meš
kerių, ir tt. Būdamas 19 metų jis raitas 
nukeliavo į Londoną. Tai buvo pirmas di
delis įvykis jo gyvenime. Tas atsitiko 1755 
metais. Kelionė jam užėmė 19 dienų. Ji 
buvo labai pavojinga ir įkyri.

Watt apsibuvo Londone. Jis dirbo ma
žoj dirbtuvėlėj darydamas moksliškus in
strumentus. Paskui jis buvo pašauktas 
atgal į Glasgową. Jį pašaukė sutaisyti 
moksliškus instrumentus Glasgowo Uni
versitete. Tai buvo antras didelis įvykis 
jo gyvenime.

Keli profesoriai įvertino Wattą. Jie 
davė jam universitete kambarį darbuotis. 
Čia Watt taisė universiteto aparatus ir 
meškeres pašaliniams žmonėms.

Jis nuėjo net taip toli kad padirbdino 
pagerintus vargonus.

Būdamas 23 metų, Watt pasiekė tre
čio didelio įvykio — jis rado universitete 
seną garinės mašinos modelį. Žinoma, tai 
nebuvo praktiška garo mašina. Ji visai 
nedirbo. Bet įi sužavėjo Wattą. Jis tuoj 
pradėjo studijuoti garą.

Iš pat pradžios jis susidūrė su rimta 
kliūtimi. Diduma raštų apie garą buvo pa
rašyta Francuzų ir Itahj kolbose. Ang
liškai buvo parašyta labai mažai. Watt 
tuojau ėmė mokytis Francuzų ir Italų kal
bų ir tiek mokinosi iki galėjo perskaityti 
straipsnius apie garą.

1764 m. jis vedė žmoną, kuri buvo jam 
didelė pagelbininkė. Jam gerai sekėsi 
verstis. Jis turėjo šešiolika darbininkų ir 
darydavo į metus $3,000 gryno pelno.

Dabar jis galvojo tik apie garą ir nie
ką daugiau. 1765 m. jis rašė savo drau
gui: “Mano visos mintys yra nukreiptos 
į tą mašiną”. Jis padarė gremėzdišką mo
delį. Jis neveikė. Padarė kitą, ir tas ne
veikė. Darė trečią ir ketvirtą.

Tuo laiku nebuvo dirbtuvių pasaulyje 
kurios butų galėję padaryti jam gerą ci- 
linderį. Tas darė daug kibelio Wattui.

Jis nežiūrėjo savo verslo, dirbo savo 
svajojamą garo mašiną ir įbrido į skolas.

Paskui atėjo ketvirtas didelis įvykis— 
jis susipažino su Dr. Roebucku, Carrono 
geležies gamyklos įsteigėju. Dr. Roebuck 
buvo pirmutinis žmogus kuris išdryso įdė
ti pinigus į garo mašiną. Jis davė Wattui 
$5,000 jo skoloms apmokėti. Už tai Watt 
davė Dr. Roebuckui du trečdaliu turto ga
ro mašinoj.'

Watt niekuomet nebuvo prekybinin
kas. Jis nekentė užsiėmimo pirkimu ir 
pardavimu. Jis buvo išradėjas ir niekas 
daugiau. Visą tą laiką jo sveikata buvo 
bloga. Jį apimdavo nusiminimas. Jis tu
rėjo galvos skaudėjimą. Bet jis laikėsi, ir 
1769 m. jis gavo savo pirmą patentą.

Sausio 5 d., 1769 m., Watt ir Ark-j 
wright gavo patentus pirmai garo mašinai

ir pirmai verpiamai mašinai.
Dabar Watt turėjo gerą nusimanymą 

apie garo mašiną, bet nei viena dirbtuvė 
negalėjo jos padirbti. Modelis po mode
lio neveikė, arba veikė blogai. Jis neturė
jo tinkamo kamšalo ir buvo priverstas var
toti senas skrybėles bei kamščius. Visi jo 
modeliai tekėjo-varvėjo. Jis negalėjo ras
ti nei vieno darbininko kuris butų turėjęs 
sugabumo garo mašinr padaryti.

Jis brido giliau į skolas. Jo draugas, 
Dr. Roebuck, subankrutijo. Prie to viso 
pasimirė jo žmona. Dabar atėjo penktas 
didelis įvykis — Watt susipažino su Matu 
Boultonu. Tai buvo 1773 m.

Matas Boulton turėjo gerą dirbtuvę. 
Jis dirbo laikrodžius ir buvo vienas ga
biausių to laiko verteivių ir galvotoji}. Jis 
sugebė verstis ir buvo organizuoto jas. Jis 
buvo prakalnus ir kompetentiškas.

Dr. Roebuck buvo skolingas Boulto- 
nui $1,000 ir Boulton už tą skolą paėmė 
du trečdaliu Watto patento. Taip 1774 
m. Watt ir jo garo mašina tapo perkelti iš 
Glasgowo į Birminghamą. Visu keliu ve
žant mašiną ratuose, visi darė juokus iš 
jos. Tais metais Watt iš matavimo uždir
bo $1,000. Tų pinigų dalį jis davė D-rui 
Roebuckui. Jo paties išlaidos buvo tik po 
$10 į savaitę. Rusų valdžia siūlė jam 
$5,000 j metus. Tai buvo lengvas valdiš
kas darbas Kronštadte; bet jis nepriėmė 
jo. Jis laikėsi prie Boultono ir savo maši
nos. Čia vienas darbininkas išvogė maši
nos braižinius ir pardavė juos kitai fir
mai. Iš to įvyko konkurencija. Apsaugo
jimui savęs Watt buvo priverstas savo pa
tentą prailginti per septynis metus. Gar
susis Burke Parliamente išrėžė karštą 
kalbą prieš šitą prailginimą, bet tas nieko 
negelbėjo.

Paskui atėjo šeštas didelis įvykis. 
Watt susipažino su W. Wilkinsonu, kuris 
mokėjo gerus vamzdžius-cilinderius pada
ryti. Išsykio Watto garo mašina sutapo 
praktiška mašina.

Pradėjo eiti užsakymai pumpavimo 
mašinų. Pirmus metus Boulton įsakė pa
dirbti 65 mašinas. Nuo to laiko tolyn ga
ro mašina buvo pasisekimu.

1802 m. draugas rašė Wattui ir klau
sė: “Kodėl vietoje arkliais, nevažiavus ga
ru? Kodėl neįtaisius gelžkelio?” Tai bu
vo pirmutinis patarimas garinį gelžkelį 
rengti.

Sekamais metais Fultonas užsisakė 
pas Boultoną ir Wattą garo mašiną ir 1807 
m. pirmas garlaivis plaukė Hudson upe 
(Amerikoje). Apie šitą laiką atsirado 
daugelis konkurentų. Buvo daugybė by
linėjimąsi. Watt ir Boulton byląs laimė
jo, bet jos brangiai jiems atsiėjo. Vienas 
advokatas Londone paskaitė sau už patar
navimą $30,000.

Watt ir Boulton buvo partneriais per 
25 metus. Paskui jie pasitraukė ir jų vie
tas užėmė jų sunai. Watt turėjo du sunu, 
o Boulton vieną.

Senatvėje Watt buvo apkrautas guo- 
dais. Jis turėjo turtus ir garbę. Kuomet 
jis mirė 1819 m. Heathfielde, Staffordshi- 
rėj, jis buvo žinomas visame pasaulyje.

Jo atminimui tapo įrengta lenta West- 
minsterio vienuolyne. Lordas Brougham 
padėjo parašą tokiais žodžiais: “Jis pa
didino savo šalies turtus.... Jis padidino 
žmogaus jiegą....”

SAP2VINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuaėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo—..35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

VYTAUTAS DIDYSIS
S z

VYTAUTAS 1430—1930 Vytauto pusbrolis Jogaila

LAITAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

p>ER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-raše-šaukė “Išleiskit populiarišką LIETU
VOS ISTORIJĄ, kurią galėtų lengvai skaityti ir suprasti ne tik inteligentas bet ir

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

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

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

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

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

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

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

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

kainą gaunat ABI KNYGAS, viso virš 300 puslapių, kas kaip tik apmoka popierą ir 
iliustracijas, neskaitant darbo. Pabartume stengtis išsirašyti apdarytą knygą, už $1.50, 
nes tai bus knyga ant visados. Tačiau kad šiais bedarbės laikais sunku su pinigais, tai 

« leisime knygų ir popieros viršeliais, už $1.00 (abi knygos).

Adresuokit laiškus ir “D 1 R V A"
pinigus siųskit sekančiai . .6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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UTENOS (NORKŪNŲ) PILIAKALNIO 
PADAVIMAI DAYTON EKSKURSANTU 

LAIŠKAI Akrono Naujienos
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Pabaiga iš pereito num.)
II.

Ilgai liūdėjo Garsutis sa
vo Laimutės. Jieškodamas 
ramybės darydavo žygius į 
kryžeivių pilis. Degindavo i Garsučio nebūdavo namie, 
pilis, plėšdavo ir žudydavo! Bet jo 
žmones arba varydavosi įi 
nelaisvę. :

Vieną kartą Garsutis pa- 1 
ėmė stiprią kryžeivių pilį. 1 
Pilyje tuo laiku buvo daug 1 
svečių iš svetur. Svečių ; 
tarpe buvo daug moterų. 1 
Garsutis, peržiurinėdamas : 
belaisvius, pastebėjo vieną ■ 
labai gražią belaisvę-Vokie- Į 
taitę. Vokietaitė jam labai 1 
patiko ir jis pasiryžo ją ves- : 
ti, nors ji buvo ir krikščio
nė. Užmiršo jis savo tiky
bą ir Laimutei duotą pri
žadą. Po kelių dienų jis su
situokė su Vokietaite ir jam 
atrodė kad jis vėl galėsiąs 
ramiai gyventi.

Kiek laiko jiedu laimin
gai gyveno, bet kada Gar
sutis išsiruošė medžioklėn, 
kaž koks jausmas, neaiški 
baimė apėmė jaunos žmo
nos sielą. Jai atrodė kad 
šioje pilyje kybo kaž koks 
prakeikimas....

Garsutis negryžo tą pa
čią dieną namon iš medžio
klės. Jaunoji turėjo nak
voti viena.

Vidurnaktį ji staiga iš
girdo tauro rago balsą ir 
manė kad Garsutis gryžta 
iš medžioklės. Jai pasiro
dė keista kodėl kieme ne
girdėt trukšmo, kodėl ne
nuleidžia iškeltą tiltą me
džiotojams pilin įjoti. Bet 
rago balsas gaudė vis gai
šiau ir garsiau — ir ji gir
dėjo balsą visai prie lango.

Jauna žmona sustingo iš 
išgąsčio, išpylė ją šaltas 
prakaitas. Ji norėjo sušuk
ti, bet neįstengė.... Rago 
balsas jau visai arti....

Pro langą staiga įslinko 
šešėlis. Jis turėjo prie lu
pų tauro ragą, į kurį putė, 
šešėlis buvo neaiškus, bet 
naujoji kunigaikštienė aiš
kiai jį matė ir išgirdo ta
riamus žodžius:

“Tu svetimšale! privilio
jai mano vyrą. Tu nepri
valai čia būti. Aš čia val
dovė. Tu turi gryžti pas 
savo žmones. Tu bėgk, o 
aš tau padėsiu. Jei tu to 
nepadarysi ir pasakysi vis
ką tai Garsučiui, mirsi bai
sia mirtimi!”

Pasakęs tai, šešėlis din
go. Jaunoji žmona visą na
ktį išgulėjo be sąmonės. 
Rytą gryžo Garsutis iš me
džioklės. Jis naktį taip pat 
buvo girdėjęs žinomo jam 
rago balsą, todėl norėjo ką 
nors sužinoti iš savo žmo
nos, nes kiti visi žmonės pi

Mirė. Rugs. 12 d., beve
žant į ligoninę ambulance 
mirė geras Lietuvis tautie
tis, Povilas Dambrauskas,

Rašo O. Pečkaitienė.

lyje to balso negirdėjo. Ku
nigaikštienė, bijodama še- j 45 ži Velio- 
seho grąsmimų, Garsumui . . , . . ,A
nieko nesakė. nio m°teris yra mirus 10

Šmėkla vis ateidavo pas įlietų atgal. Paliko trys 
naują kunigaikštienę, kada

žmona, karštai jį ■ 
mylėdama, nesutiko bėgti 
ant šešėlio reikalavimų, ir 
pagaliau neiškentė ir viską 
vyrui išpasakojo. Garsutis 
nusijuokė iš jos bailumo ir 
jos apsaugai paskyrė tris 
karžygius. Karžygiai, kad 
ir buvo drąsus vyrai, kai 
išgirdo rago balsą sustin
go. Jaunoji žmona girdė
dama vėl rago balsą bandė 
šaukti sargus, bet jie buvo 
sustingę....

Garsutis, gryžęs iš me
džioklės, rado mirusią žmo
ną ir šalia jos tauro ragą. 
Nubudo labai, ir tik dabar 
pažino neišpildymą prižado 
duoto savo mylimai Laimu
tei. Pamatė kokią klaidą 
buvo padaręs ir dievus už
rūstinęs, kito tikėjimo mer
gelę apsivedęs. Norėdamas 
atitaisyti savo klaidą auko
jo dievams įvairias aukas. 
Pagaliaus pasiryžo ir pats 
pasiaukoti.

Vieną dieną liepė jis tar
nams privežti medžių ir su
krauti didelį laužą.- Kai 
laužas buvo sukrautas, už
lipo ant jo Garsutis, baltais 
drabužiais apsirengęs, ir 
liepė tarnams laužą padeg
ti. Laužas ėmė liepsnoti, 
o Garsutis, stovėdamas ant 
jo, maldavo1 dievų sugriau
ti ir palaidoti pilį. Dievai 
išklausė jo prašymą. Kai 
laužas baigė degti, švyste
lėjo žaibai, sugriaudė per
kūnas, ir vietoj pilies liko 
du piliakalniai.

j Taip yra pasakojama a- 
pie senosios Utenos pilies 

j žuvimą.
(“Karys”)

O ROSEDALE
'Dry Gleaning Co.Į 

  HEnd. 7906 į 
f C. F. PETRAITIS, Prop, X
į 6702 Superior Ave., |

dar nesuaugę vaikai, taip
gi liko jo seserys, Monika 
Valiušienė, Grand Rapids, 
Mich., Pranė Stankienė, De
troit, Mich., ir du broliai: 
Dr. A. Dambrauskas Phila
delphia, Pa., ir Romanas. 
Brolis Stasys mirė keli mė
nesiai atgal. Velionis pa
laidotas Kalvarijos kapinė
se Rugs. 15 d. Laidotuvėms 
buvo prisiųsta daug gėlių 
nuo draugų ir pažystamų, 
nuo SLA. 105-tos kuopos, 
Sandaros '34 kp., taip pat, 
pasidarbavus Elenai Urbo- 
niutei ir Marei Vaičkiutei, 
pas kaimynus surinkta $20 
ir nupirkta puikus, vaini
kas nuo jo kaimynų.

Velionis buvo sėkmingas 
biznierius, valgomų daiktų 
krautuvės savininkas, iš ko 
pasidarė ir gražaus turto. 
Jis buvo vienas turtingiau
sių šios kolonijos Lietuvių.

Velionis buvo tautiečių 
veikėjas ir vadas, darbais, 
ne žodžiu. Jo pasidarbavi
mu buvo suorganizuotos ir 
gerai veikiančios SLA. 105 
kp., Sandaros 34 kp. ir T. 
M. D. 61 kp. (kuri dabar 
jau likviduota). Mylėda
mas tėvynę Lietuvą, velio
nis daug darbo ir stambių 
aukų yra pridėjęs, . Buvo li
berališkų minčių, skaitė ir 
rėmė tautišką spaudą, “Dir- 

. vą”, “Vienybę”, “Sandarą”, 
1 “Margutį”, ir labai gerbė 

“Margučio” įkūrėją komp. 
A. Vanagaitį ir jo bendrą, 
artistą J. Olšauską.

Lai buna lengva jam am
žinai- ilsėtis šios šalies juo
doj žemelėj.

Nulindęs Kaimynas.
^iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiillilllililliilillliiiĮ:

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

Sas’ Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu

rai ro setą su laikrodžiu ir dviem elek- 
Hk triškais liktoriais taipgi iš marmuro, 

38S Parduodam laikrodžius, laikrodė- 
liūs, deimantus, taipgi taisom viso- 

3 kius laikrodėlius.

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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]reat

Daugiausia Parsiduodąs Eight

IhUDSON
JO Mylių į valandą 
SUPER-SIX 
$650 ~

HUDSON-ESSEX DEALERS EVERYWHERE

Parodoj Kaune
Birželio 18 d. išvažiavom 

Į Kauną. Ten nuvažiavus 
žiūrim kad nėra kur pasi
dėt: tiek žmonių kad visi 
viešbučiai užimti.

Mums į pagalbą atėjo 
giminietis Pečkaitis ką mi
nisterijoje tarnauja, ir jo 
sesuo, kuri dirba Lietuvos 
Banke: jiedu visą dieną jie- 
škojo po Kauną iki surado 
mums kambarį vieno Žydo 
neva viešbutyje. Pergulė
ję ten naktį bėgom jieško- 
tis kitur. Ant laimės, pir
mučiausia nuėjom į Lietu
vos viešbutį ir tik radom 
paliuosuotą kambarį, kurį 
ir užėmėm. Tame viešbu
tyje viskas taip kaip Ame
rikoje: ir maudynės kam
baryje ir visi kiti patogu
mai. Nors užsimoki Ame
rikoniškai, bet žinai už ką 
moki. Paskui, kada tik į 
Kauną važiavom vis apsi- 
stodavom tame viešbutyje.

Apie pačią parodą ma
čiau jau buvo “Dirvoj” ra
šyta, todėl nerašysiu. Tiek 
tik paminėsiu kad Kaune 
žmonių susigrūdimas buvo 
toks didelis kad ne tik sun
ku buvo gauti kambarį ap
sistojimui, bet ir valgyt ne
galėjai sulaukt; Ypatingai 
Birželio 19 d., kada buvo 
šventė Dievo Kūno. Pasi
naudodami švente visi iš 
visų Lietuvos kampų suva
žiavo į Kauną į Parodą.

Parodoj susiėjau su bu
vusiais Clevelandiečiais p. 
Žitkais nuo Panevėžio — su 
Clevelandiečių Skripkauskų 
duktere ir žentu, bet Paro
doj nebuvo tinkamos vietos 
nei prisėsti nei pasikalbėti, 
tai pasiprašėm pas save į 
viešbutį, taigi vakare 6 vai. 
Žitkai atėjo pas mudu, ir 
ten, susėdę prie stalo, labai 
draugiškai pasikalbėjom a- 
pie Clevelandą ir apie jų 
gyvenimą Lietuvoje. Įtei
kiau p. Žitkienei dovanas 
nuo jos motinos ir sesučių, 
kurias įdavė nuvežti. Poni 
Žitkienė sakėsi su mumis 
būdama jaučiasi kaip Cle- 
velande tarp savųjų. Bet

X
T
X

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

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

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir " 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
rėš teisingų patarnavimų. J

laikas greitai prabėgo ir 
turėjom skirtis, taigi pasi
vaišinę skaniais gėrimais ir 
Lietuvišku alučiu, ašaroda
mi persiskyrėm, žinodami 
kad daugiau nesueisim, ir 
Žitkai išėjo. Prašė pasvei
kint jos motiną ir sesutes, 
brolį ir švogerius ir visus 
gimines ir pažystamus Cle- 
velande.

Birželio 20 dieną, dar pa- 
sidairinėję po Kauną, po 
pietų ruošėmės važiuoti at
gal pas gimines, nes aš dar 
nebuvau buvus savo tėviš
kėje, kas Ąian buvo malo
niau matyt už visas paro
das.

Birželio 21 d. atsiradom 
mano tėviškėje. Radau dar 
tą pačią bakūžę kurią pali
kau, nors ji jau sena, bet 
buvo malonesnė už visas 
naujas seklyčias, nes buvo 
tie patys žinomi kampeliai, 
aplink j ątie patys takeliai, 
kuriais maža būdama bėgi
nėjau.

Visi takeliai apsodyti gė
lėmis, nes kvepia vaikščio
jant.

Savo brolio gyvo nera
dau, radau tik marčią ir jų 
sūnų, tokį pat kaip tik bu
vo mano brolis — tai vyres
nis sūnūs; taip pat buvo 
jaunesnis sūnūs ir dukrelė.

Jie išsipasakojo su kokiu 
pamėgimu skaito “Dirvą”, 
kurią mes jiems prenume
ruojame, sako kad 
džiausią dovana iš 
kos. Negana kad 
skaito, bet dalinasi 
vo .draugais.

Mus sutiko su tokiu dide
liu džiaugsmu kad sunku, 
apsakyt ir aprašyt. Pri
krovė valgyt ir gert ką tik 

u, turėjo — tikriausia kaip tik 
L-|gali parodyt savo svetingu

mą Lietuvos žmonės.
Nuostabu buvo tai radus 

Lietuvoje naują madą: tą 
patėmijau ir savo tėviškėj. 
Nuo puikiausių viešbučių 
iki paprasčiausios grintelės 
visur dvi lovelės viename 
kambaryje del dviejų žmo
nių. Reiškia, turi po vieną 
gulėt. Pasakojo kad esą 
taip priimta.

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”.

Smulkmenos
Užėjus rudeniniam mok

slo sezonui, Į Carnegie uni
versitetą . Pittsburge išva
žiavo mokslą tęsti p. Sket- 
rienės sūnūs Vincas.

Jurgio Roko sūnūs jau 
antri metai kaip lanko Ak
rono universitetą, mokina
si inžinierystės.

Šį rudenį naujai Į Akro
no universitetą pastojo dar 
du vaikinai, M. Janicko sū
nūs Petras ir V. Darulio 
sūnūs Vincas. Kitą metą 
dar daugiau Lietuvių moki
nių žada į' universitetą sto
ti. Nekurie šią žiemą baigs 
high school ir žada toliau 
mokytis.

J. Ramoška lankėsi 
šiuose pas Banionius 
velande.

Akronas padaugėjo

nu Lietuviu. Iš angliaka- 
syklų atvažiavo Mikas Ląv- 
ciunas ir užsidėjo valgomų 
daiktų krautuvę.

Goodyear gumų dirbtu
vėj esant mažai darbo, kož- 
nas tos dirbtuvės darbinin
kas kas savaitė po vieną ar 
dvi dienas turi būti namie. 
Reiškia, dirba po 4 ar 5 die
nas. Vienok tie kurie nors 
po tiek laiko dirba labai 
džiaugiasi.

Prano Martinkaus gen
tainis, negaudamas darbo 
Akrone, išvažiavo pas savo 
gimines Į Boston, Mass.

Keliautojas.

sve-
Cle-

vie-

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

palaiko

tai di- 
Ameri- 

patys 
su sa-

Šeimynos

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
H JI ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir TO./M Į ■ bandyk šiandie* Tri
lengvai vartojamo- Į*“1* S jį jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- ■ * ■ ei se 35c, 75c ir $1.50 
lins skausmą. Po antspaudaBKB BA B | M JSL“NAUJAS

KURIS turi namie telefoną tas pir
miau gauna darbą, kuomet bo

sui jis esti reikalingas. Moterys ku
rios dirba nuo dienų esti pašaukiamos 
pirmiausia, jeigu jos turi savo na
muose telefoną.

jūsų sveikatą apsaugos.
^V/ANDIMPROk^

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai” vardo kiekvienoje d«-
- » azuteje.

Telefonas yra viena iš svarbiausių na
minių reikmenų.. Jis taip reikalingas 
namie kaip ir dirbtuvėje ar ofise. Jis 
atneša jums į namus biznį, ir palaiko 
šeimynos ineigas aukščiau.

žmonės turinti telefonus esti 
pašaukiami pirmiausia.

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

THE OHIO BELL
TELEPHONE CO.

Naudokitės Telefonu
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PONIS

APIE PASIKĖSINIMĄ 
ANT PULK. RUS

TEIKOS

(Platesnis pranešimas, iš 
“Lietuvos Ūkininko”)
Kaunas. — Rugp. 19 d. 

du studentai, J. Vaitkevi
čius ir Pupelaikis, pranešė 
kriminalinės policijos virši
ninkui Pulk. Rusteikai kad 
norį pasakyti jam svarbių 
dalykų. Pasimatymo vieta 
buvo paskirta Kontinentai 

' viešbutyje. Tiedu Studen
tai tarnavo kriminalinėje 
policijoje, todėl pulk. Rus
teika nieko blogo nemany
damas atėjo Į viešbutį ir 
pasamdė kambarį pasikal
bėjimui.

Kai visi trys suėjo į kam
barį, studentai staiga puo
lė pulk. Rusteikų. Pupelai
kis smogė jam revolverio 
rankena į galvą. Po to su
rišo ir Pupelaikis dar smei
gė jam peiliu į krutinę.

Nuo šito smūgio, kad ir 
apsvaigęs ir užrišta burna 
pulk. Rusteika vis dėlto la
bai suriko. Vaitkevičius, 
pabūgęs trukšmo, išbėgo, o 
Pupaleikis dar keturis sy

kius peiliu dūrė pul. Rus
teikai.

Pupaleikis leidosi bėgti, 
bet nespėjo, buvo viešbučio 
prieškambaryje sulaikytas 
viešbučio savininko ir per
duotas atvykusiai policijai.

Vaitkevičius gi, išbėgęs į 
gatvę, susidūrė su vienu 
Žydu, kuris, matydamas bė
gantį su revolveriu rankoj, 
vijosi ir mėgino sulaikyti, 
tačiau buvo peršautas per 
ranką. Bėgdamas toliau, 
Vaitkevičius susidūrė su 
policininku,, kuris mėgino jį 
sulaikyti. Vaitkevičius vi
są laiką bėgdamas atsišąu- 
dė, Įtiek.; nuo besivejančio 
policininko, tiek nuo jį mė
ginusių sulaikyti piliečių. 
Policininkas, besivydamas 
taip pat apšaudė piktadarį'. 
Nubėgęs netoli radio sto
ties, Vaitkevičius matyda
mas kad neištrūks, pasida
vė. Išviso jis paleido devy
nis šuvius.

Pulk. Rusteika buvo nu
vežtas karo ligoninėn, kur 
sveiksta. Jam padaryta 5 
žaizdos duoniniu peiliu,'vie
na žaizda gili. Joje peilis 
paliepė plaučius. ' Kitos žai

zdos lengvos.
Sužeistas Žydas, pilietis 

Kravecas, irgi paimtas li
goninėn.

Vėliau paaiškėjo kad te
roristai buvo vadinami Vol-j 
demarininkai ir priklausė 
“Geležinio Vilko” organiza
cijai. Jie, keršydami už 
Voldemaro ištrėmimą, bu
vo pasiryžę nužudyti dau
giau vyriausybės narių.

Teroristai atiduoti kariu- 
menės teismui. Su jais su
imta keli jų draugai.

Vyriausio Tribunolo pro
kuroras, kurio rankose yra 
teroristų tardymas, pareiš
kė spaudai kad teroristai iš 
pulk. Rusteikos atėmė pini
ginę su svarbiais dokumen
tais ir pinigais. Tardomas 
Vaitkevičius tvirtino kad 
piniginę bėgdamas išmetęs.

Teroristams gręsią mir
ties bausmė.

“Geležinio Vilko” organi
zacijos, kurios centru esąs 
Voldemaras, esą narių keli 
tūkstančiai, todėl, anot Vy
riausio Tribunolo prokuro
ro ją bus sunku greit iš
naikinti. Su ja jau senai 
kovojama,. pasakojo jis.

Jeigu iš šių teroristų tar
dymų busią kokių davinių 
įtariančių Voldemarą, jis 
galės būti ištardytas irgi.

CO

iŠ

Iš Lietuvių judėjimo. Lie
tuvių veikimas šymet To
ronte nepergeriausias — 
viskas lyg apmirę, apsnūdę, 
o taip yra ačiū bedarbei.

Darbininkai susiru p i n ę 
rytojum, o kiti jau ir šian
dien skundžiasi pinigų nė
ra, darbo nėra, ir skurdas 
žiuri į akis. Ypač sunku 
naujai iš Lietuvos atvyku
sioms, kurie negavo progos 
nei susitaupyt kiek nedar
bo laikams.

Vasaros sezonas pasibai
gė, artinasi ruduo, pribėgs 
ir žiema — visai nedarbo 
laikas — ką tada neturin
tieji pinigų nei darbo da
rys. Padėtis Kanadoje la
bai sunki, todėl jei kas iš 
kur ruošiasi į Šiaurinę A- 
meriką vykti apsigyventi 
lai gerai apsigalvoja, nes 
pateks tiesiai į vargo glėbį.

Piktinasi diktatūra. Šv. 
Jono dr-ja Rugsėjo 7 d. tu
rėjo savo susirinkimą, bet 
narių atsilankė neperdau- 
giausia, nes nariai šaltai 
žiuri į draugijos vadovus— 
piktinasi draugijas pirmi
ninko drausme kad susirin
kime nariui sėdint prie ki
to nario nevalia nei žodžio 
vienas į kitą prasitarti, lyg 
tas butų kriminališkas dar
bas. Užtai nariai pameta 
draugiją. Šiamę. susirinki
me sekretorius^ pareiškė 
kad iš draugijos išsibrąukė 
sųvirš 20 narių. rTai žymus 
nuostolis. ; .'r

Draugija nutarė rengti 
paminėjimą Vytauto 500 
metų mirties sukaktuvių 
Spalių mėnesį, šis suma
nymas kilnus, tik reikia ge
ros tvarkos ir paruošti gra
žų tautišką programą.

Parapija silpna. Musų 
parapija gyvuoja veik tik 
iš vardo, klebonas taip nu- 
gaspadoriavo kad į bažny
čią mažai kas lankosi, mo
kesčių nemoka, taip kad 

[klebonas bene turės apleis
ti Torontą, nes nemoka or
ganizuoti. Girdėti kad pa
rapiją vesti atvyksiąs ku
nigas iš Lietuvos, gal tam 
ir pasiseks parapiją suor
ganizuoti ir palaikyti.

Jaunimas. Musų jauni
mas šioje kolonijoj irgi ap
miręs, mažai tekreipia do
mės į Lietuviškus reikalus. 
Gal atvėsus orams kiek su
krus. Musų jaunimas išro
do tik paskendęs tuščioje 
meilėje — vaikinai ir mer
ginos — ir apie nieką kil
nesnio negalvoja. Kad bu
tų geresnių organizatorių 
gal išjudintų į darbą. O 
darbo yra daug: gali sta
tyti veikalus, dainuoti ir ki
tokiais kultūros darbais už
siimti

Vakaras. Rugsėjo 20 d. 
parapijos salėje rengiama 
vakarėlis su vaidinimu, tik 
nežinia keno vardu. Gal į 
žiemą prasidės ir daugiau 
judėjimo.

Girios Žvangutis.

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

KRAUTUVĖ rDIDELIV VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekęs 

už mažiausia pinigų”

s

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 ypu. Autos carried.
CLEVELAND-BUFFALO DIVISION

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

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.
T Write for free folder and Auto Map. XrilI 4 for details on C&B Line Triangle, Circle If V and All Expense Tours, also 1930 Cruise V Į de Luxe to Chicago.

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANY

E. 9 th Street Pier
Cleveland, Ohio

3

i
, SAVĮEADAY THE WAY

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENĘRALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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

I
i

I i

SERGANTI ŽMONES į
KVIEČIAMI UŽEITI PAS PR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. *
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

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

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

1 Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ii; kainos ?emos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105t,h St. „ Cleveland^ 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. , 

Nedėldieniąis nuo 10 iki 1.

Pilnas Pasirinkimas
Radiantfires

J^ADIANTFIRES išdirbama dviejų vidutiniškų 
didumų, su dešimts ir septyniomis eilėmis.

Jie išdirbami spalvuoti ir juodi, gražių, puošnių ir 
puikių periodinių pavyzdžių vario, brunzos ir iš 
plaktos geležies, taipgi daugybėj kitų gražių pa
vyzdžių, už įvairias kainas, kiekvienam tikslui ir 
kiekvienai .vietai.’ ’“ " į- .j

' Radiantfires pagražina kambarį kuriame jie įde
dami. Jų geras skonis ir parankumas galima ras
ti kaip palociuose taip ir stųbelėse—jie priklauso 
vistu’ ir yra pavyzdžių, išbaigimų, ir kainų kurios

atsako kiekvienam reikalavimui.
Apsilankykit krautuvėse kur jie yra išdėti paro
dymui.

Visi Radiantfires yra lygiai praktiški. Jų šilu
mos elementai visuose yra tie patys. Kainos nuo 
$15 aukštyn. Parsiduoda išsimokėjimu, irgi.’ ‘

General Gas Light Company
, /KALAMaZOO, MICH.

ROMANI
brothers!

PRITAIKYTA DEL 
TIKRŲ VYRŲ

... ir TEISINGAI pasiūta 
kad galėtų duoti nepaprastą 
našumą ir vertybę.

THE R I C H MAN

Nėra jokių pagražinančių mažmožių prie Richman 
Brothers Ruhų . . . nuo pačių ultra-fasoniškų jau
niems vyrams stilių iki pačių konservatiškiausių 
vyrų modelių, kiekvienas garnitorius yra iškirp
tas pagal vyriškm rūbų reikalavimo ... ir iškirp
tas kad tiktų be mažiausio nenuoseklumo. ..
Mes tik ką gavome iš musų savų dirbtuvių didelį 
puikų išstatymą naujų rudeninių siutų ir ploščių. 
. . . stiliuose tinkamuose vįsokisems tipams ir fi
gūroms . .. materijos patenkinančios kiekvieno 
skonį . . . naujų mėlynų, naujų rudų, naujų pilkų 
spalvų.

Materijos yra toli geresnės rūšies ir vertybės ko
kias mes kada galėjome gauti per eilę metų . . . 
pasiuvimas taipgi parodo pasiryžimą musų akfci- 
jas turinčių darbininkų, kurie stengiasi padaryti 
puikiausius rubus šiam sezonui negu kada mes 
galėjome padaryti bėgyje musų penkiasdešimties 
vienų metų nuoširdžių pastangų.

Kožnąs Biznio Siutas, Ploščius, Golf 
arba Išeiginis Siutas Visose Richman 
Brothers Parduotuvėse S. V. yra vi

sada viena ir ta pačia kaina.

jAls225O
BROTHERS COMPANY

Trys Cleveland© Krautuvės
725 EUCLID AVENUE PROSPECT ir ONTARIO 

5716 BROADWAY n
Broadway Krautuvė Atdara Vakarais ir 9 Valandai. j S •;; -■« ■ > s•r •- > ■■

.........  I 'U' j
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

LAIŠKAS DELEI LIE-' 
TUVIŲ DARŽELIO i Iš Collinwood
Miesto. Planų Komisija (City 

1 Plan Commission) per savo se
kretorių Wm. M. Murphy pra
nešė Lietuvių Darželio Lygai 
sekantį dalyką:

“Šiuomi pranešu kad musų 
City Plan Commission savo pa
starame mitinge užtvirtino pra
dinius planus Italų Darželio, 
kurie pirmutiniai pridavė iš vi
sų, todėl šiuomi primenu kad 
ir jus patiekite savo planus 
Lietuvių Darželiui j musų Pub
lic Works ir Art Committee 
kaip greičiausia galite, kad jie 
galėtų jūsų planus persvarstyt 
i,r pagelbėt jums pradėti jūsų 
Darželio darbą vykdyti. Aš 
nematau kliūties kuri galėtų 
sulaikyti jus nors nuo Darželio 
dedikacijos iškilmių Spalių 26
d., kaip planuojate”.

Taigi yra jau juodas ant bal
to, ir Lietuvių Darželio klausi
mas priėjo Įkūnijimo laipsnio.

Užtai dabar mums visiems 
visomis spėkomis reikia dirbti 
kad galėtume įkūnyti Lietuvių 
Darželį. Reikalingą tik aukų 
jo išgražini)m.ui, darbininkus ir 
priežiūrą duos miestas, už že
mę nielkad nereikės nei cento 
mokėti (nes miestas negali par
duoti niekam parko žemių) — 
viskas ko nori tai kad mes pa
sidarbuotume išgražindami sa
vo dalį, kurią Lietuviams pa
veda Lietuviu Darželio pavida
le.

Išvažiavo į “Margučio” Golfo 
Turnamentą. Ketvirtadienio ry
tą išvažiavo į Sodus, Mich., pas 
Bačiūnus ant farmos “Dirvos” 
redaktorius Karpavičius, Ona 
Karpavičienė ir Florence Dagi- 
laičiutė Dagilaičiu automobi
liu. Gryš pirmadienį. Daly
vaus “Margučio” Golfo Turna- 
'mente, kuris, nuskirta šeštadie
nį ir sekmadienį.

Atvažiavo iš Lietuvos Anto- 
sė Dukauskaitė pas F. Sankalą 
į Chesterland, O. Jai doku
mentus iįt laivakortę paruošė 
“Dirvos” agentūra. Ji yra čia 
gimus, Lietuvoj augus.

Gryžo Pechkaičiai. Rugsė
jo 8 d. parvyko į Clevelandą 
Ona ir J. Pechkaičiai, kurie su 
“Dirvos” ekskursija buvo išva
žiavę paviešėti Lietuvoje. Ke
lionę- turėjo gerą. Lietuvoje 
turėjo smagius laikus. Poni 
Peehkaitienė toliau aprašys sa
vo įspūdžius Lietuvoje, tėmykit 
‘"Dirvą”.

Naujas vargoninkas, šven
to Jurgio parapijon atvažiavo 
naujas vargoninkas, Bronius 
Nekrašas, iš New Yorko. P. 
Nekrašas yra gabus muzikas ir 
balso mokytojas, lankėsi ir spe
cialiai to lavinosi Italijoje. Bū
damas New Yorke akompanuo
davo prie dainavimo artistams 
Steinway salėje.

Čia organizuoja dainininkus 
ir ruošiasi prie visuomeninio 
veikimo, šalip bažnytinio vei
kimo.

DIDELIS PIKNIKAS
rengia bendrai

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

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

Prie Green Rd.
Bus šokiai, lenktynės, 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 j farmą.

I REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
| tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
| Apdraųdos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 
| kit mus negu ugniagesius (firemonusj.
; Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
i ir Apdraųdos Agentūra.

P. R. MUR IOLTS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Jonas Butėnas laike savo at
silankymo Clevelande. Pavei
kslą traukė ir klišą dąrė A. J. 
Naunčikas. ' .

Dabar Butėnas tuoj gryžta į 
Clevelandą iš Chicagos ir tu
rės koncertą penktadienį, Spa
lių 3 d. Lietuvių salėje. Pro
gramas fous-puikus.

Lankėsi Pittsburgiečiai. Rug
sėjo 5 d. buvo užsukę “Dirvo
je” Pittsburgiečiai Jonas Dan
gis ir John Douglas, Jr., Clerk 
of the Court Allegheny county. 
Jiedu .važinėjo Wisconsine ir 
Chicagoj.

Dienraštis Plain Dealer vėl 
ruoš tautų vakarus. Atsime
nat pereitą žiemą Plain Dealer 
davė visoms tautoms pasirody
ti su savo scenos menu, ir Lie
tuviai pastatė veikalą “Rutvi- 
lė”. šią žiemą Plain Dealer vėl 
duos tautoms dykai miesto Ma
žąjį Teatrą, dykai skelbimus ir 
visas reikmenis ir dar pridės 
po $50 prie lėšų.

Lietuvių Kultūros Darželio 
valdyba jau tariasi su Plain 
Dealer apie Lietuviams tinka
miausią dieną. Tas bus paskel
bta vėliau. Taipgi bus praneš
ta ką Lietuviai rengs.

Graži dovana Darželio nau
dai. “Dirvos” krautuvė gavo iš 
Lietuvos siuntinį gintaro, ku
ris tuoj bus išdėtas pardavi
mui. Vienius puikius gintaro 
karolius .“Dirva” padovanojo 
Lietuvių Darželiui, kurie bus 
leidžiami išlaimėjimui. Tam 
tikslui rengiama Darželio card 
party Lietuvių salėje. Tėmykit 
dieną -— bus pranešta vėliau.

Vytauto Didžiojo mirties su
kaktuvių . vakarienės tikietai 
jau gatavi. ' Stengkitės įsigyti, 
ruoškitės dalyvauti didžiausio
je patriotinėje iškilmėje, kuri 
atsibus Spalių 26 d. bažnytinėj 
salėj. Tikietas $1. Tą vaka
rą bus įvesta Darželio oficial is 
fondas.

Draugijos, kviečiamos tą va
karą per savo atstovus prisiųs
ti Darželiui savo aukas, nes 
Darželis jau rengiama atidary
ti.

Antradienį po pietų ■Gleve- 
landą aplankė Prancūzai lakū
nai Coste ir Bellonte, kurie per
skrido Atlantiką iš Paryžiaus 
iki New Yorko. Jie čia buyo 
iškilmingai sutikti.

Nuo įvairių miesto darbų šio
se dienose tapo atleista 335 
darbininkai.

Atkelia dirbtuvę. Toledo ir 
Ohio Central gelžkelis atkelia 
savo lokomotivų taisymo dirb
tuvę į Collinwood prie New 
York Central gelžkelio dirbtu
vių. Bus darbo del apie 150 
darbininkų.

Ohio valstijoj pereitą sekma
dienį automobilių nelaimėse 
užmušta 9 ypatos, daug sužei
sta.

♦ i ♦ į i
į ♦
i

Rengia maskinį balių. Collin- 
wcodo L. R. . Moterų Sąjungos 
36-ta kuopa rengia maskinį ba
lių naujos parapijos naudai su- 
batoj, Rugsėjo 20 d, dabartinėj 
M. M. N. Pagalbos bažnytinėj 
salėj. Už gražiausius ir įdo
miausius apsirengimus bus duo
dama dovanos. Gros Luizos or
kestras.

Padėkos žodis. Rugsėjo 13 
d) buvo surengta. Kun. A. Ka- 
ružiškiui pagerbimo vakarėlis, 
kuriame naujos’ parapijos kle
bonui įteikta piniginė dovana 
ii- paveikslas, žmonių buvo 
apie pora šimtų.
į Prie surengimo ir aukų su
rinkimo daugiausia pasidarba
vo pp. Kančienė, Lingienė, 'Na
vickienė, Šeporaitienė, už ką 
jom pridera padėka. Taipgi 
ačiū Luizams už pasitarnavimą 
su muzika. Komisija.

Vakarėlis. Rugsėjo 13 d. 
kelių moterų pasidarbavimu bu
vo surengta vakarėlis pagerbi
mui musų uolaus veikėjo, Kun. 
A. Karužiškio, kuris tiek daug 
truso padeda dirbdamas naujai 
parapijai. Vakarėliai gražiai 
pavyko, žlmonės dalyvavo nors 
h' blogi laikai.

Kun. Karužiškis ta proga pa
sakė gražią kalbą, kuri daly
viams labai patiko. Po kalbų 
buvo linksma dalis, visi laiką 
praleido smagiai. Buvęs.

Naujoj vietoj. Nuo Rugsėjo 
14 d. M. M. N. Pagalbos para
pijos pamaldos atsibuna nuo
savoj vietoj, 18022 Neff road. 
Mišios sekmadieniais atsibuna: 
skaitytos 8 vai. ir giedotos nuo 
10:30 vai. ryto, šį seklmadienį 
jau bus ir vargonai, kuriuos pa
dovanojo Liet. Salčs bendrovė.

M. M. N. P. choro pamokos 
atsibuna ketvirtadieniais nau
jos bažnyčios kambaryje. Jau
nimas prašomas prisirašyti.

Rep.

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

Attorneys ,
P.'v. CHESNULIS 

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

Barbers Printers-Publishers
V. KASPARAS

6706, Superior Ave.

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Bakers
ST. CLAIR BAKERY

7011 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

, 6412 White Ave.
JUOZAS PELVALIS

6502 Superior Ave.
VINCAS EIDUKAITIS 

6301 Superior Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
JOE 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.

Druggists
C. PAKELTIS

8121 Sowinski Avenue

SPORTAS

JUOZAS ŠIMKUS IMSIS 
SU LENKU BANASKIU

Marotta ruošia pirmas šio 
rudens imtynes miešto audito
rijos apatinėj salėj šio penkta
dienio vakare. Imsis Lietuvis 
pusiau sunkaus svorio čampio- 
nas Juozas Šimkus su to paties 
svorio Lenkų čampionu Banas- 
kiu. Tai bus, labai žingeidžios 
imtynes..

Paskutinėj poroj imtis John 
pesek su Alan Eustace.

Karolis Sarpalius atrašė ki
tą laišką iš Australijos ir pri
siuntė Australijos, laikraščio 
iškarpą. Kitame num. bus pa
duota apie tai plačiau. Sarpa
lius rašo kad iki šiolei Austra
lijoje niekas sii jokiu Lietuviu 
nesusidūrė kurs galėtų ką nors 
apie Lietuvą papasakoti.

JAKUBS PIRMOJ VIETOJ
Jakubs Undertakers beisboli- 

ninkai Lietuviai pereitą seklma
dienį laimėjo, savo patį žymiau
si lošį nugalėdami “East 185th 
Street Merchants.” 7 prieš 6.

Jakubs lošėjai išsyk sekė 
paskui savo oponentus, paskui 
dąsivijo sulygindami skaitlinę, 
ir tuomet Norbertas padarė 
home run. Nuo to laiko Lietu
viai turėjo pirmenybę ir prasi
mušė į laimėjimą prie Lasko 
gero svaidymo. Slivers ir Max- 
se pasižymėjo mušimuose, pa
imdami 5 iš Jakubs 9 mušimų.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems musų kos- 

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

kitur.
6704

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

antrašą:
av. Cleveland, O.

FLorida 6791-R
PAULINĄ ŠTAUPIENĖ

Jewelers
V. ŠTAUPAS

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

6407 Superior ave. ENd. 4635

“DIRVA"
6820 Superior ave. ENd. 4486 

P. A. ŠUKYS z-
1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave.
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Ave.

JONASČIŽAUSKAS
Muzikas-----1247 East 67th St.

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis 

J. Venslovas

Juozas Šimkus

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

Drive
Vic Anderson, Savin.

ANT RENDOS
5 modemiški kambariai su gara- 

džium, ant 11105 Wadsworth av,e., 
Garfield Heights. Kreipkitės grei
tai pas J. P. Kvederą,

1394 E. 66 STREET 
Phone Henderson 7153

PARSIDUODA HOTELIS
Visi 22 kambariai išnuomuoti, su

jungtas su kafeterija ir 3 išnuomuo
ti garadžiai, savaitinių ineigu $400. 
Parsiduos pigiai sykiu su visais ra
kandais. Kreipkitės pas

ANTON VEHAR 
11900 Madison av. Lakewood

(arti W. 117 St.)

J C BLASER
Hardware

ELEKTRIŠKOS MAZDA LEMPOS 
Vertės $1.35 —Specialiai— už $1.22 
3—40 voltų . l&mpoSj 3—60 voltų 
ir 1—100 voltų_____ _ už $1.22

6933 Superior Ave.
Darom raktus. End. 0280

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

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

K. E. YOCHUS
' Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudoki t musų žema kaina:

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.25 iip 
Kelnės išvalyt ir , išprosyt, : 6Qc up 
Siutai išprosyt ' l' ' ' 1 ’ 50c
Kelinės - išprosyt . . y ,, , 25c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 
Namų telefonas Penn, 1099M

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. ■ 

Cleveland, Ohio.

ATIDARYMAS CLEVELAND 
STOCK EXCHANGE 
NAUJOS ĮSTAIGOS

Su didelėmis iškilmėmis bus 
atidaryta nauja vieta Cleveland 
Stock Exchange . ant viršaus 
Union Trust Building. Tos iš
kilmės pajudins Clęyelando fi
nansinį pasaulį iš kitos pusės. 
Atsibus keturių dienų progra
mas ir per dvi dienas galės lan
kytis apžiūrėti visą tą įstaigą 
publika.

Atidarymo ceremonijos pra
sideda šį ketvirtadienį ir baig
sis kitą antradienio vakarą, ši 
įstaiga būs viena' iš veikliausių 
moderniškų akcijų biržų.

Publika galės lankytis apžiū
rėti tą įstaigą pirmadienį ir 
antradienį.

Taiko streiką. Kotelių dar
bininkų streikui tęsiantis mies
to taryba paskyrė taikymo ko
mitetą. Darbininkai' sutinka, 
bet nesutinka hotelių 'savinin
kai.’' į , .

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

Turim šviežių sūrių krautuvėj

T. NEURA
2047 Hamilton Ave.

Tel. Prospect 9709

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.
l Visokios Gėlės del Vestų
si vių, Laidotuvių ir kitiems 
,'p reikalams Vainikai nuo $5 

aukštyn.
S. Ambroziak Endicott 2191

Mesinyčia ir Grosernė
3 cans G. C. milk________— __25c
3 cans Campbells ____________ 25c
Ketchup, 14 ounces ______ _ _ 15c
No. 2 tomatoes, can _________ 10c
Pickles, 26 ounce bottle _____  15c

MĖSOS
Big Bologna —-.--------------- lb 27c
Spiced Ham ____________  lb 37c
Round Steak ______________ lb. 33c
Hamburg,-___ ____ ______  lb 21c
Butter ____ ____ __________ lb 43c
Milk ____ f____________ quart lie

1386 East 65th St.
M. ROSIC, Prop. Cor. Luther av.
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“Dirva” išleido sekančius naujus 
su gražiomis dainomis, kurie (su 
konyertais) •parsiduoda po 5c. 
miestus užsakymai nesiunciama 
kaip penkių (5) laiškų. Prisiųskit 25c
pašto ženkleliais ir gausit 5 laiškus ir 5 
vokus. Laiškai tinkami draugams, gimi
nėms ir pas mylimas paliktas Lietuvoje.

Pasirinkit iš sekančių (numeriais)
1— Musų Vilnius
2— Musų Šalelė
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:

©

©

©I 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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i A. S. BARTKUS |
Vienintelio Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
Geriausia dovana jūsų 

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

t 1197 E. 79th St. __ Cleveland ! ■
į “ ’ ’ ' ‘ -■•••' “Studija su dviem parodos langais” ;;
t — Telefonas Randolph 35S5 —

APIE KŪDIKIŲ 
SVEIKATĄ

DR. RICHARD A. BOLT

(Paducdam 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 abclnų kūdikių už
laikymu. Apie kokias nors ypatin
gas kūdikių ligas reikia tuoj atsi
klausti savo daktaro.)

MAISTAS VAIKUI NUO 4 IKI 6 
METŲ

Tris sykius j 1 dienų: 7:30 ryte; , 
12:30 dienų; 5:30 vakare.

Pienas: Daugiausia kvortų per die
ną. Dalis to galima duoti zupėse, 
su daržovėmis, kiaušiniene ir kokos.

Grudų košės: Turi būti išvirtos, 
gerai. Oatmeal reikia duot kelis 
sykius į savaimę delei jo veikmės ant 
vidurių. Gerai yra pakeitinėti jį su 
,ky iečių,. komų arba ryžių košė? 
Shredded wheat yra gatavas valgyk 
Įnui ir galima duoti.

Duona: . Džiovinta arba kiek ap
deginta. Gerai yra rupių kviečių, 
ruginė arba graham duona. Zwie
back, graham arba soda krekeriai 
taipgi galima duoti.

Zupės (sriubos): Jautiena su 
vermicelli, jautiena arbata, vištinė 
su ryžiais, pieninė, grietininė, dar
žovių, makaronų arba spaghetti su 
pienu.

Mėsos: Kepenų, smegenų, inkstu, 
jautienos, vištienos, avienos, veršie
nos, spirgintų lašinukų, virtų arba 
šutintų žuvj.

Kiaušiniai: Minkšti ar kieti, arba 
kepti ir galima duot pusryčiams ir 
pietums.

Galima duoti ir varškės.
Daržovės. Bulvės, morkos, špi- 

nakai, tomatės, brokai, asparagai, 
kalafijorai, kopūstai, žirniai, stotoj 
daržovių skystimai su pienu. Rei
kia duoti vandens gerti.

Prieskoniai: Obuolių košė, keptas 
obuolis apelsinas, bananai, virtos 
džiovytos slyvos ir šiaip džiovyti 
virti vaisiai, pudingai, jello. Ais- 
krymas iš pasteurizuoto pieno, bet 
tą reikia apriboti kad galėtų valgy
ti kitokį maistą. . , ■ „ ,f¥

Codliver aliejus: Vieną šaukštu
kų į dieną prieš pusryčius nuo Lap
kričio 1 iki Gegužės 1 d.

šiame antžyje kūdikis labiausia gali 
susirgti difterija. Duokit savo gydy

tojui apsaugoti kūdikį nuo tos
i baisios ligos.

Duokit daktarui įčiepyt kūdikį nuo 
rauplių.

laiškus 
vokais- 
Į kitus 
mažiau
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