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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Vytauto Didžiojo Minėjimas ^X”. o“SsiVtoM« 
. . j sąjungos nėra tarpe Ameri-ir Vilniaus zaizda kos lietuvių? Juk gan greit 

visos Amerikos lietuviu di-

Automobilių gamyba su
mažėjo. Per pirmus 8 šių 
metų mėnesius automobilių 
gamyba Kanadoj ir Suvie
nytose Valstijose nupuolė 
žemiau negu buvo kada nuo 
1927 metų.

Rugpjūčio mėnesį šymet 
pagaminta 232,838 automo
biliai, Liepos mėn. buvo pa
gaminta 271,351. Pernai 
tą pat mėnesį buvo paga
minta 512,842 automobiliai.

Pernai per aštuonis mė
nesius viso pagaminta 4,- 
444,947 automobiliai, šymet 
per tą pat laiką gamyba bu
vo 36 nuošimčiais mažesnė 
— viso pagaminta 2,835,622 
automobiliai. ,

Erie, Pa. — General Elec
tric Co. dirbtuvės gavo už
sakymą padirbdinti 10 nau
jų didelių elektriškų loko- 
motivų del New York, New 
Haven ir Hartford gelžke- 
lio linijos, už $2,000,000.

Italijoj bedarbių skaičius 
eina didyn. Liepos mėnesį 
jų buvo 342,093, dabar jau 
yra apie 400,000.

Nekurtos žymesnės Suv. 
Valstijų gumų išdirbystės, 
gaminančios automo b i 1 i ų 
ratus, steigia savo dirbtu
ves Anglijoje, išvengimui 
padidėjusių muitų.

šymet automobilių ratų 
gumų eksportavimas į už- 
rubežį padidėjo 37 nuošim
čiais, nors kitų išdirbinių 
eksportas sumažėjo 14 nuo
šimčių.

Kanados valdžia pertvar
ko savo muito įstatymus ir 
paskiria dideles sumas vie
šiems darbams, kas aprū
pins darbu apie 100,000 dar
bininkų kelių savaičių bė
giu.

Tiesioginai nuo muitų 
pertvarkymo busią darbo 
del 30,000 darbininkų ir 
turės iš ko gyventi bent 
tris sykius tiek kitų.

Valdžia ims statydinti 
daug budinkų ir šiaip vie
šų dalykų, ir ragina kad ant 
kožno valdžios praleidžia
mo dolario tame mieste ir 
provincijoje miestų ir pro
vincijų valdžios stengtųsi 
išleisti tiek pat saviems 
viešiems darbams.

Dabartiniu laiku Kana
doje priskaitoma 117,000 
bedarbių.

NORĖJO SUKELT PA- 
NIKĄ TARP JAVU

AUGYTOJU

Sovietų carai visaip gal
voja kaip sukelt Ameriko
je sumišimą ir pastūmėt 
gyventojus prie kokios nors 
revoliucijos.

Dabartiniais bedarbės lai
kais, kada darbininkams 
nėra darbų, jie sumanė su
kelti paniką dar tarp javų 
augy to jų-uki ninku.

Štai kokias gudrybes iš
galvojo: iš Rusijos sugabe
no labai daug javų (rugių 
ir kviečių) ir pasiskubino 
paleisti į rinką už visai že
mą kainą, su tikslu suga
dinti Amerikos ūkininkų 
javams rinką, kad tie ban- 
krutytų, nes kadangi sovie
tų javų čia daug paplis ir 
už visai pigiai, niekas Ame
rikoniškų nepirks ir reikės 
parduoti juos su nuostoliu.

Sovietų javai, vergų dar
bininkų apdirbti, kad ir su 
nuostoliu sovietų valdžiai 
į šią šalį atvežti, pardavinė
jami žymiai pigiau ne už
ėmimui S. Valstijų rinkos 
savo pelnui, o sukėlimui su- 

I irutės. Rusija negali pigiau 
savo javus parduoti biznio 
atžvilgiu, bet tą daro pro- 

j pagundai, panašiai kaip dė
dami milijonus dolarių ki
tokiais atvejais sukelti re
voliucijas. Rusijoj ką nori 
komunistai tą daro: iš vie
nų darbininkų kruvino pra
kaito krauna auksą, kitų 
kruvinu prakaitu išaugintą 
derlių ima ir siunčia į Ame
riką, užmokėdami brangiai 
už pervežimą, už sandėlius 
ir viską, ir stengiasi par
duoti pigiau negu Amerika 
pati gali savo javus parduo
ti.

Sovietai pigiai parduoda
mi javus neturi minties pa
gelbėt Bedarbiams, nes duo
na jokiu budu neatpigs tiek 
kad išrodytų jog gauna dy
kai. Bet kada bankrutys 
ūkininkai gali dar labiau 
sustoti darbai visomis pu
sėmis, nes ūkininkai labai 
daug sunaudoja mašinerijų 
ir kitokių įrankių,' rūbų ir 
namų reikmenų; jeigu jie 
nustos pirkę darbai dar la
biau pablogės.

Amerikos valdžia griebė
si užkirsti šitą pasalingą 
sovietų žygį.

$434,992 IŠLEISTA PRO
HIBICIJOS KOVOJE
Nuo pradžios šių metų 

sausųjų organizacijos šioje 
šalyje gavo aukų $374,810 
savo propagandoms, o iš
laidų turėjo $414,992, kaip 
rodo jų raportai valdžiai.

Prohibicijos priešininkės 
organizacijos gavo $363,188 
aukų, išleido savo propa
gandai net $425,370.

Sausieji pasirodo gavę 
aukų, tik $11,621 ir turėjo 
išlaidų $9,622.

Sausųjų pusėje stovi val
džia, kuri leidžia milijonus 
dolarių kas metai prohibi
cijos įstatymo vykdinimui. 
Vienok šlapiųjų toks kili
mas parodo kad jie gali ne
užilgo panaikinti prohibici
jos įstatymą.

SAKO SUSEKTA SOVIE
TŲ PRIEŠŲ LIZDAS 
Maskva. — Susekta di

delė organizacija kuri turi 
tikslą išversti sovietų val
džią. Ta organizacija su
traukus prie savęs maisto 
industrijas su tikslu sulai
kyti valgomų daiktų laisvą 
pardavimą, kad išrodytų 
jog maisto stoka, ir žmonės 
imtų kelti revoliuciją prieš 
sovietus.

Areštuota desėtkai žmo
nių, iš kurių 48 jau sušau
dyta.

Per Rygą ateina žinios 
kad sovietų valdžia suėmė 
ir įkalino apie 450 Ameri
konų dirbusių Stalingrado 
traktorių dirbtuvėse me
chanikais ir inžinieriais.

Traktorių darbai sulai
kyta, Amerikonai nori iš
važiuoti, bet bolševikai jų 
neišleidžia.

SAUSIEJI AGENTAI 
ŽUDOMI

Federalė valdžia imasi 
būdų apsaugoti nuo žuvimo 
sausųjų agentų. Pereitą sa
vaitę Elizabeth, N. J., nu
žudyta du prohibicijos vir
šininkai darant kratą nu
žiūrėtoje vietoje.

Nuo Liepos 1, 1929 m., 
12 federalių agentų nužu
dyta darant kratas ir 10 
piliečių žuvo nuo sausųjų 
agentų. Nuo prohibicijos 
įvedimo federalių agentų 
nužudyta 65, o agentai nu
žudė 154 piliečius.

3 lakūnai užsimušė. Fran- 
cuzijoj laike manevrų už
simušė trys kariški lakū
nai.

VOKIETIJOS FAŠIS
TAI RUOŠIASI 

KOVON
Berlinas. — 107 fašistai

atstovai, patekę j Vokieti
jos seimą, sako skiria savo 
kaipo atstovų algas propa
gandai išvertimui Vokieti
joje respubliškos valdžios ir 
sugrąžinimui monarchijos.

Fašistai nepripažysta vi
sų Francuzijos, Tautų Są
jungos ir kitų įstaigų uždė
tų Vokietijai didelių karo 

i naštų ir nori to viso atsi
kratyti.

Fašistų vadas Goebbels 
jau dabar persergsti Žydus 
kad jie butų atsargus, ne
kliudytų faąistų, jeigu jie 
palies fašistus tai šie atsi
lygins jiems pogromais.

SUIMTAS PO 47 METŲ
Tyler, Texas. — Čia ta

po suimtas vienas senis, ku
ris 47 metai atgal užmušė 
savo kaimyną ir pasišalino, 
pasislėpdamas nuo baus
mės. Jis tada buvo dar 
jaunas vaikinas ir susivai
dijo su savo kaimynu vai
kinu už įžeidimą vienos jų 
giminietės. Suimtasis iš
vežtas į Alabatoa vhlstiją, 
kur žudystė papildyta.

MILIJONAI IŠLEISTA 
APSAUGAI

Suv. Valstijų gelžkeliai 
pereitą metą praleido net 
$298,000,000 padarymui žy
mių saugos pagerinimų ant 
gelžkelių. $198,808,132 iš
leista sudėjimams stipres
nių bėgių, pravedimams ke
lių po arba virš žmonių va
žinėjamų vieškelių, o $92,- 
790,334 išleista įrengimams 
naujausių signalų, kryžke
lių apsaugų ir tam panašių 
įrengimų.

ROCKEFELLERIAI IŠ
DALINO $500,000,000 
Visiems žinomų Rocke- 

fellerių — Amerikos kapi
talistų — šeimyna iki šiolei 
jau išdalino labdarybės tik
slams $500,000,000. Kiti sa
ko kad jų dovanos siekia 
iki $750,000,000. Jų pinigai 
išsiblaškę po visas pasaulio 
dalis. Vienur jų pinigai 
kovoja su geltonlige ir ma- 
larija, kitur atstato istoriš
kas liekanas, kitur šviečia 
žmones, ir daugybėj vietų 
jų pinigais įkurta religiškos 
įstaigos keleto tikybų, ne 
kurios nors vienos,

Rockefelleris pradėjo sa
vo dovanojimus apie 50 me
tų atgal ir nuo to palaiko 
savo įvairius fondus. Pa- 
veizdan, vienam tik Chica- 
gos universitetui yra pado
vanoję $45,000,000.

Lietuvos praeities tyrinė
tojai yra priparodę, kad 500 
metų atgal Vytauto valdo
ma Lietuva buvo pasiekusi 
galingos imperijos laipsnio 
ir kad tos galybės viršūnė 
atatiko Vytauto vaininka- 
vimo dienai, būtent 1430 m. 
rugsėjo 8 d.

Garsi Lietuvos istorinė 
praeitis yra dabar mums 
stiprus įrankis prieš tuos 
svetimus politikus, kurie 
vis dar nenori tikėti Lietu
vos nepriklausimybės atei
čiai vien del to, buk Lietu
va neturinti istorinių sava
rankumo tradicijų.. Kai 
Vytauto Didžiojo vainikavi
mo diena — rugs. 8 — tapo 
paskelbta Lietuvių Tautine 
švente ir reiškia Lietuvos 
Šventė ir reiškia Lietuvos 
galybės ir garbės viršūnę 
praeityje,—tai musų laikais 
reiktų skaityti šviesiausiu 
atgimusios Lietuvos mo
mentu tą neužmirštamą 
faktą, kada Lietuvos ka
riuomenė, išstūmus iš Vil
niaus rusų bolševikų pul
kus, Gedimino Kalne iškėlė 
Lietuvos trispalvę vėliavą. 
Tas Vilniaus, kaipo Lietu
vos sostinės,, atvadavimas jš 
rusų įvyko 1920 m. rugpjū
čio 26 d. Tai yra didelios 
politinės reikšmės faktas.

Neilgai, tačiaus, • Lietu
vos vėliava plevesavo Vil
niuje,—vos pusantro mėne
sio: klastingi lenkai, spalių 
7 d. pasirašydami sutarti 
Suvalkuose ir pasižadėdami I 
Vilniaus neliesti,—spalių 9 
d. įsiveržė į Vilnių ir ten į- 
siviešpatavo, kaip Jogailos 
laikais.

Anais iaikais Vytauto ge
nijus išvarė Lenkus iš 
Vilnaus. Kas paliuosuos Vil
nių musų laikais? Stebuk
lų bei katastrofų nelaukia
me. Tik tvirtai organizuota 
Lietuvių Tauta sąmoningai' 
ir nepailstamai žingsnis po| 
žingsnio eidama prie tikslo 
—išvaduos Vilnių ir vėl jį 
padarys suvienytos Lietu
vos sostine, kaip kad buvo 
Vytauto laikais.

Lietuviai nereikalauja nei 
sprindžio svetimos (lenkų)i 
žemės, bet niekas negali 
mums užginti reikalauti am
žiais Lietuviškos Vilniaus 
žemės. Tegul lenkai koloni
zuoja Vilniją, tegu mėgina

įtikinti pasaulį, kad Vil
niaus krašte lietuvių jau 
nebesama, — tuščios jų pa
stangos . Vilniaus krašto 
gyventojai kaip buvo taip ir 
liks ištikimi savo gimtajam 
kraštui,—Lietuvai, o lenkus 
kaip skaitė taip ir skaitys 
atėjūnais ir grobikais..

Negalima todėl tylėti, kai 
Vilnaus krašto atėjūnai min j 
džioja vietos gyventojų-lie- 
tuvių teises ir varu jiems 
bruka nusibodusia “lenku 
kultūrą.”

II
9 Spalio šiais 1930 metais 

sueina dešimts metų,- kai 
per Želigovskio avantiūrą 
buvo pagrobtas Vilnius. Vil
niaus, Suvalkų ir Gardino 
apylinkių gyventojams tai 
buvo juodas ir liūdnas de
šimtmetis. Tą nelaimę giliai 
jaučia visa Lietuva ir visa 
Lietuvių Tauta. Ir kas gi 
toliau ?

Kaunas nuo Vilnaus yra 
tik 100 kilometrų atstumo; 
o nuo demarkacijos linijos 
iki Vilniaus yra itk 30 kilo
metrų arba apie 30,000 
žingsnių. Klausimai: kiek 
žingsnių Vilniaus-link - nu- 
žengė-Lietuvių Tauta per 10 
Vilniaus okupacijos metų? 
Kiek žingsnių dar reikia 
padaryti iki teisingo .Vil
niaus klausimo išsprendi
mo? Kokioje padėtyje da
bar randasi Vilniaus vada
vimo akcija?

Tų spirginančių musų jau
smus ir protą klausimų ne
galėsime nusikratyti kolei 
Vilnius neatvaduotas. Kaip 
ten bebūtų, vienas dalykas 
yra aiškus: žodžiais Vil
niaus neatvaduosime; rei
kalingas darbas, reikalinga 
žengti, o ne ana vietos sto
vėti.

Visoje Lietuvoje veikia*

džios ir mažos draugijos bei 
susivienijimai stovi už Vil
niaus atvadavimą; juk be
rods visos Amerikos lietu
vių politinės stovės Vil
niaus vadavimo rėlkalą yra 
įsirašusios į savo pragro- 
mas; juk veik visose dides- 
niose ir mažesniose lietuvių 
kolionijose Amerikoje buvo 
ir yra dedamos Vilniaus rei
kalams aukos ir rengiami 
įvairus parengimai; juk ir 
rengiamos' įspūdingos iškil
mės, kaip va Baltimore, 
New York’e, Waterbury, 
Chicago ir kitur!

Šiemetinės spalio 9 dienos^ 
minėjimai turėtų būti visuo
tini ir reikšmingi.

Visi gerai atsimenime 
kaip vienas išdidus lenkas 
akivaizdoj viso pasaulio pa-- 
klausė Lietuvos delegato: 
Karas ar taika? — Atsaky
mas buvo: taika. Bet kokia 
gali būti “taika” be teisybės 
kai Vilniaus žaizda negiia? 
Kokia gali būti “taika”, ka
da po jos pamatų norima 
užkasti sulaužytos teisės 
(Suvalkų sutarties) skevel
dras? Teisybės! —štai ko 
Lietuva reikalaują

Bet spalio 9 dicĮųis minė
jimas privalo butr kas me
tai reguliariai atliekamas, 
—kaipo teisybės iwikalavi- 
mo diena, kaipo lenkų pa- —
pildytos nedorybės “me
mento” ir kaipo vilniečių 
lietuvių suraminimo ir jiems 
moralės bei materialės pa- 
gelbos suteikimo diena.

Šiam didžiam darbui tu
rėtų vadovauti Amerikos 
Lietuvių Vilniui Vaduoti 
Sąjunga. Tos Sąjungos įkū
rimo pradžia galėtų būti 
padaryta per Vytauto Di
džiojo iškilmes. Tai tikrai 
butų dar vienas rimtas 
žingsnis Vilniaus link.

P. Žadeikis, , 
Liet. Gen. Konsulas.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

LIETUVĄ

(Swedish American Line)
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA
(Via Gothenberg)

Mirė iš džiaugsmo. Port 
Stanley, Kanada. — Vie
nam senam žmogui padary
ta akių operacija ir jis at
gavo regėjimą. Iš to džiau
gsmo jo širdis plyšo ir mirė.

175 UŽMUŠTA ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Tadžkistane,- sovietų res
publikos daly j Azijoje že
mės drebėjime užmušta 175 
kaimiečių, apie 1,200 liko 
be pastogių.

MUITAS PAGERINS KA
NADOJ DARBUS

Kanados valdžia padidino 
muitus ant nekuriu dalykų, 
ir jau sako kad tas atsilie
pia į gerąją pusę. Darbai 
sako pradeda gerėti, nes 
ką galėjo įvežti iš Suvieny
tų Valstijų dabar, padidi
nus muitą, naudos gamina
mą pas save. Audinyčios 
pradeda imtis darbo, nes 
tarp kitų dalykų padidinta 
muitas ant audinių. k

Žaibas nuskandino laivą. 
Netoli Kanados pakraščio 
Atlantike žaibas trenkė į 
nedidelį prekinį laivą, lai
vas truko pusiau ir prigėrė 
10 žmonių.

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Rengia RUDENINĘ EKSKURSIJĄ 

NAUJU MOTORLAIVIU

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS 

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas 
Išplaukia iš New Yorko SPALIŲ 11 d.
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

M. S. GRIPSHOLM ......................... šešt. Spalių 4
M. S. KUNGSHOLM ................... šešt. Spalių 11

Spalių 11 d. išplaukia Lietuvių Ekskursija Į 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
M. S. GRIPSHOLM ........................... šešt. Rugs. 6

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

RAŠYKIT:
SWEDISH AMERICAN LINE

21 STATE STREET NEW YORK CITY



DIRVA

Korespondencijos DAYTON Kelionė po Penn. Valstiją
PITTSBURGH

Butėnas koncertuos. Lie
tuvos operos dainininkas 
Jonas Butėnas lankysis šio
je kolonijoje ir duos kon
certą. Kadangi gerb. Bu
tėnas dabar randasi Ame
rikoje tai nori aplankyti ir 
savo senus pažystamus, o 
kadangi čia Butėnas gana 
daug darbavosi seniau tai 
turi daug rėmėjų ir pažys
tamų.

Jo koncertas bus sekma
dienį, Spalių 5 d., LMD. sa
lėj, nuo 7:30 v. vakare. Šį 
koncertą rengia SLA. 3-ias 
Apskritis. Tikima didelio 
vietinių parėmimo.

P. Volungevičius (Walla
ce), kuris pirmiau laikė ge
ležinių daiktų krautuvę da
bar nelaiko, todėl Tautiš
kų Kapinių reikale kreip
kitės pa4 jį į namus, 103 
Cherry Hill St., arba tele
fonu Carrick 1038-W.

J. Virbickas.

syklose, kur saugos skyriai 
yra ypatingai gerai suor
ganizuoti, žūsta vienas dar
bininkas ant kožnų 594,000 
tonų išimamos anglies.

Imant vidutiniškai iškaš- 
čius atlyginimo už sužeidi
mus ir medikalę priežiūrą, 
kasyklų nelaimės per pir
mus septynis šių metų mė
nesius kasyklų industrijai 
kaštavo $14,000,000, nepri- 
skaitant darbininkų’ netek
tų algų, kurios siekia net 
$48,000,000.

4 užmušta. Šį sekmadie
nį Pittsburgo srityje auto
mobilių nelaimėse užmušta 
keturios ypatos. Viso iki 
šios savaitės pradžios nuo 
pradžios metų užmušta 140 
ypatų.

TAUTIETIS KURIS PADOVANOJO S. L. A. 
SENELIU PRIEGLAUDAI 10 AKRU ŽEMĖS 

VERTĖS APIE $5,000

Pittsburgo srityje įvai
rioms viešoms budavonėms 
statyti ir rengti yra gata
vų pinigų apie $25,000,000, 
kas duotų darbo tūkstan
čiams bedarbių, bet truk
doma pradėjimas įvairių 
formalumų delei.

Gelžkeliai vargsta. Penn
sylvania gelžkelio linija šy- 
met Liepos mėnesį ineigų 
viso turėjo $8,558,667 — 
net $5,371,807 mažiau negu 
Liepos mėnesį 1929 m. Tas 
reiškia kad mažiau pi'ėkių 
pervežta, mažiau žmonių 
važiavo, mažiau traukinių 
naudota, mažiau darbinin
kų dirbo; mažiau vagonų 
nusidėvėjo ar sugedo, ma
žiau taisyta, ir tt. Ant tiek 
prie tos linijos buvo ma
žiau darbo.

Pernai per pirmus septy
nis mėnesius tas gelžkelis 
turėjo ineigų $79,314,071, 
šymet gi per pirmus septy
nis mėn. — $54,267,013. Di
delis skirtumas į blogąją 
pusę.

Pittsburgas nori but di
delis. Pittsburgo garsinto
jai, Vaizbos Butas, kurie 
nori kad miestas butų di
desnis už kitus Amerikos 
miestus, sudėję į krūvą ne
senai 'daryto valdiško gy
ventojų surašo skaitlines 
suranda kad Pittsburgas 
gali turėti 2,500,000 gyven
tojų, jeigu po vieno miesto 
čarteriu susidėtų visi prie
miesčiai, kurie dabar turi 
sau paskiras valdybas.

Vaizbos Butas siūlys mie
sto tarybai priimti sumany
mą suorganizavimo tų pa
skirų savivaldybių į vieną 
didelį miestą.

j, ^Permokėta už anglį. Ry
tinių valstijų gyventojai ir 
vakarinės ir centralinės 
Penn. valstijos angliakasy- 
klų operatoriai permokėjo 
net $28,000,000 gelžkelių 
kompanijoms už pervežimą 
anglies bėgyje pastarų .10 
metų, sako kasyklų opera
toriai savo skunde paduo
tame Washingtone, reika
laudami numažinimo ang
lies pervežimo kainų į ry
tines valstijas.

Kas metai apie 40,000,000 
tonų anglies išvežama į ry
tus iš Pennsylvanijos.

Įstojo į universitetą. At
sižymėjęs jaunuolis Lietu
vis, Mikas Ūsas, įstojo ■ į 
Daytono universitetą. Per
eitą pavasarį jis baigė Ki
ser high school su pasižy
mėjimais.

Daytoniečiams jis yra ži
nomas kaipo gabus atletas, 
ypač atsižymėjęs futbolo 
lošiuose, buvo Kiser moky
klos futbolo kapitonas.

Linkėtina jaunam Lietu
viui pasiekti savo užsibrie- 
žtos profesijos, o tėvams 
išreiškiu pagarbą už gerą 
auklėjimą ir pastumėjimą 
sunaus prie mokslo.

Pasinaudokit radio pro
gramų. “Dirvos” skaityto
jai ir bendrai Lietuviai tu
ri gerus radio aparatus, o 
išgirsti Lietuviškų daimj 
per radio iki šiol kaip ir ne
turėjo progos.

Dabar teko girdėti kad 
garsus musų artistas Juo
zas Babravičius dainuos į 
radio Spalių 10 d. Chica- 
goj, iš stoties kuri yra su
jungta su daug gerų stočių 
Columbia sistemos. Tėmy- 
kit laikraščiuose praneši
mus apie kurią valandą tas 
įvyks.

Laukiam Vanagaičio ir 
Olšausko. Spalių 11 d. čia 
lankysis musų mylimi ar
tistai Vanagaitis ir Olšaus
kas, koncertuos Vengrų ko
lonijos salėje. Jiems į pa
galbą atvyks Clevelandie- 
tės artistės L. Banionienė 
ir Florence Dagilaičiutė — 
tai, nepaprastas atsitikimas., 
užtai Daytoniečiai jokiu bu- 
du neturėtų šio vakaro už
miršti. J. A. U.

PAJIEŠKOJIMAI

Kasyklų nelaimės suma
žėjo. Pennsylvanijos ang
liakasiai suorganizavo ap
saugos ir gelbėjimo skyrius 
taip gerai kad dabar iška
sama 508,000 tonai anglies, 
vidutiniškai imant, ant kož- 
no kasyklų nelaimėj užmu
šamo darbininko.

Kuriose kasyklose nėra 
tokių saugos skyrių ten už
mušama vienas darbininkas 
ant 297,000 tonų išimamos 
anglies.

Nekuriose parinktose ka

Išžudė šeimyną. York, 
Pa. — Ūkininkas Dietrich 
kirviu nužudė savo keturis 
jaunus vaikus, pačią, ir po 
to pats tvarte pasikorė. Jis 
paliko raštelį paaiškinda
mas kad jie pasiryžo nu
mirti delei didelio skurdo.

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”.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpai
; organizacija Suvienytose Valstijose, 

kurios turtas viršija $1,000,000.00.
I Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
" pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
J SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
« imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai rauna laikralM “TB- 
J vyno" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* ksiass.

; Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
“ Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
J Del platesnių informacijų kreipkitls Mus aireaut

3 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
J 307 W. 30th Street New York, N. T.

(Iš Lietuvos Generalio Kon
sulato New Yorke)

Staškonis, Povilas, kilęs 
iš Kepuriškių vienkiemio, 
Panemunėlio vals., Ežerėnų 
apskr., iki 1924 m. gyvenęs 
82 Penbrook st., ir 418 So. 
Main street, Bridgeport, 
Conn. Paieško tėvai ir bro
liai.

Sadauskas-Sadofsky, Juo
zas, iš Poteronių kaimo, A- 
lovės valšč., Alytaus apskr., 
Amerikon atvykęs prieš ka
rą, ilgesnį laiką gyvenęs a- 
pie New York’ą bei Yon
kers, N. Y. Svarbu žinoti ar 
jis gyvas ar miręs. (10-1232

Budžinskas-Bugenski, Ka 
zys, kilęs iš Janulaičių dva
ro, Kurtavėnų valšč., turė
jęs brolį Izidorį ir seserį Ju
lę seniau gyvenęs 1528 Sum
ner St., Philadelphia, Pa. 
Paieško sesuo.

Vasiliauskas, Aleksan
dras, seniau gyvenęs 635 
Main St., Pittston Pa. Pa
ieško brolis Jurgis.

Budys-Budzcvičius, An
tanas. gimęs 1875 m. Alse- 
džio parap., Amerikon at
vykęs Amerikon 1891 m. iš 
Mažeikų, gyvenęs New Yor 
k’e, Čikagoje, Vašingtone ir 
Bostone (202 Broadway), 
neva dirbęs ant laivų. Ieško 
brolis Anupras.

českevičius, Juozas, kilęs 
iš Patašinės, Veiverių valšč. 
gyvenęs, Gilberton, Mass. 
Paieško tėvas Jonas.

Prokopčikas, Steponas,

Rašo J. P. Garmus.
(Tąsa iš pereito num.) 

Scrantonas
Kuomet pribuvom Scran- 

tonan buvo jau apie 10 vai. 
nakties. Šyogeris ir sesuo 
Teleišai kaip tik buvo besi
rengią miegan, ir man teko 
gerai pasibelsti kol prisi
šaukiau.

Besikalbant atėjo ir vi
durnaktis, ir kuomet nuėjau 
gulti, migdamas vis dar 
jaučiausi tai bekyląs aukš
tyn į kalnus, tai besileidžiąs 
bedugnėn — ir užmigau.

Sekantį rytą, Rugp. 10 d., 
giminaitė p. Živatkauskie- 
nė, patyrus kad aš esu at
vykęs, užsikvietė pas save 
vakarui Į vaišes, taigi su
laukę vakaro su p. Teleišais 
nuvažiavom, o ten su dide
liu buriu svečių maloniai 
praleidom visą vakarą.

Visą savo Scrantone bu
vimo laiką gyvenau vaišin
guose Teleišų namuose — 
kambarių apie dvylika, o 
gyventojų kartu su manim 
trys.

Už poros dienų sužinojau 
kad Miščikai pribuvo į vie
tą veik tuo pat laiku kaip 
ir mes, o Vilčinskus prisi
ėjo kitai mašinai partrauk
ti — parvažiavo apie 4 vai. 
ryto. O už dienos jiems iš
važiavus į New Yorką dar 
didesnė nelaimė patiko — 
susikūlė jų automobilis, kas 
jau buvo minėta “Dirvoje” 
vietinėse žiniose.

Veik visągavaitę lankiau 
savo senus ’ clMugus hfei 'pa
žystamus; šū įnėlęuriAįs jų 
nebuvom matęsi per 27 me
tus.

Aplankiau J. Solį, kurs 
gyvena ant Diamond avė., 
nuosavam name, su labai 
gražiai gėlėm ir rožių krū
mais apsodytu kiemu. Po
ni žolienė parengė skanią 
vakarienę, ir ’apie 11 vai. 
naktį savo automobiliu pa
vėžino namon. Aplankiau 
pas E. Palevičius, kurie tu
ri ant Capouse avė. savo 
nuosavą namą! ir krautuvę. 
27 metai atgal teko su E. 
Palevičium drauge gyven
ti pas Boninuš, jis tuomet 
vedė jų dukterį, ir man te
ko vestuvėse dalyvauti. Jis 
išaugino didelę šeimyną ir 
išleido vaikus aukštus mok
slus.

Suradau A. J. Virpšą- 
Webber, turintį nuosavą 
biznį ir dviejų'šeimynų na
mą ant So. Main avė. Jo 
šeima taip pat siekia iki 8 
ypatų. Jis priešakyje turi) 
visokių reikmenų krautuvę, 
o užpakalyje siuvyklą. Iš 
pasikalbėjimų patyriau kad 
šiuo laiku biznis prastai ei
na, jeigu pasitaikymų vis

ką parduoti sako persikel
tų gyventi į Clevelandą 
ten jau esąs lankęsis se
niau, Clevelandas labai pa
tinka, ir žiūrinėjo pirkti 
namus apie Superior ir E. 
47 st.

Suradau savo seną drau
gą, J. Barsčevskį, su ku
riuo nesimačiau per 27 me
tus. Jis ant Cedar avė. tu
ri savo biznio ir gyvenamą 

I namą. Nors tiek metų ne
simačius, jis greitai mane 
pažino ir valandą laiko nuo
širdžiai pasikalbėjom.

Užsukau pas K. Marčiu
lionį ant Penn avė., pažys
tamą' iš Lietuvos, kuris at
vyko šion šalin metai pas
kiau mane; kartu gyvenom 
ir dirbom apie metus laiko. 
Bet šis mano metų vyras 
jokio progreso gyvenime 
nepadarė — tiek vertas 
kaip stovi, ačiū nelabam 
“munšainui”.

Pasimačiau su Račiūnu, 
kuris turi rūbų siuvyklą 
šalę City Hali. Žmogus jau 
labai apsenęs, našlys; gir
dėjau nemažai turįs turto, 
bet gyvenimui nei tinkamo 
kambario neturi — gyvena 
ten pat, siuvykloj.

Apie City Hali švaistosi 
būriai įkyrių vaikų, kurie 
užsiima avalų valymu. Vie
nas prikibo, sako nuvaly
siąs mano batus už 5 cen
tus. Valyk, sakau. Prisė
du ant suolelio.

— Kaip biznis? — klau
siu.

— šį pusdienį i ’ tegavau 
tik šešis kostumerius, —- sa
ko jis. ■

— Po penkis centus ma
žai uždirbai, — sakau.

— Aš prašau penkių cen
tų, bet vis gaunu dešimts,
— su šypsą veide gyrėsi jis.

— Ką veiki su pinigais?
— klausiu aš.

— Tėvas labai mažai gau
nas dirbti, tai aš prigelbs- 
čiu savo mažu uždarbiu.

— Kiek daugiausia per 
dieną pasitaiko uždirbti?— 
klausiu.

— Kartais iki poros do- 
larių, bet retai, nes didelė 
kompeticija, — bėdavoja 
vaikas.

— Atlikai gerą darbą, še 
tau dešimts centų.

— Dėkui, mister, — tarė 
ir skubiai nusivijo kitą 
kostumerį, kuriam siūlė sa
vo patarnavimą už penkis 
centus.

Sėdžiu užsimetęs koją 
ant kojos, su nužibintais 
batais, žiurinėju laikraštį, 
ir dumiu cigarą. Prisėda 
prie manęs apysenis žmo
gus ir prašo ugnies cigar e- 
tui užsidegti. Prikišu sa
vo nurūkytą cigarą, jis^pa
traukia kelis kartus ir iš
pučia kamuolius durnų.

— Dėkui, — linktelėjęs 
galvą sako jis.

— Kaip einasi? kokį dar
bą dirbi? — klausiu.

— Jau du mėnesiai kaip 
be darbo, ir niekur negaliu 
gauti; turiu šeimyną, atei
na žiema, o pinigų nėra;

Viršuje telpa atvaizdas 
vieno iš mažiausia politika 
užsiimančio Lietuvio veikė
jo, bet didelio Lietuvio pat
rioto ir musų filantropo, 
Juozo J. Bačiuno.

Vieni jį atsimins, kiti pa
sakys kad visai negirdėjo 
apie jį, nes mat kas musų 
gyvenime neužsiima politi
ka tas nei nestovi prieš akis 
laikraščių skaitytojams.

Gerb. Bačiunas yra pla
čiai žinomas Chicagiečiams, 
nes ten ilgai gyveno ir dar
bavosi prie vieno iš geriau
sia žinomų laikraščių, “Lie
tuvos”, kuris dabar neišei
na. Plačiau su p. Bačiunu 
kįtų kolonijų' Lietuviai su
sipažino apie trys metai at
gal kada jis vieną sezoną 
važinėjo su artistais Bab
ravičium, Vanagaičiu ir 
Jozavitu kuomet tie turėjo 
savo koncertų maršrutą.

Dabar p. Bačiunas jau il
gas laikas kaip nėra musų 
viešo gyvenimo sūkuryje, 
bet ji seka ir remia naudin
gus tautiškus ir visuome
niškus darbus.

Dabar jis, turi taip sa
kant pasilinksminimo vietą, 
kuri tarp Chicagos Lietu
vių inteligentų jau. yra gar
si ir tankiai lankoma. Tai 
yra Tabor Farma, netoli 
St. Joseph, Benton Harbor 
ir Sodus, Michigan valsti
joj. Ta farma liko mėgia
miausia musų inteligentijai! 
vieta atilsėti ir smagiai 
praleisti laiką. Apie ją ži
no ir kaip kada aplanko ry
tinių valstijų Lietuviai, o 
šią vasarą apie Tabor Far- 
mą per musų laikraščius 
pradėjo patirti ir plati vi
suomenė.

Tabor Farma yra farma 
tik iš vardo, bet tai yra 
golfininkų rojus, kur golfą 
lošti mėgstantieji praleidžia! 
laiką nuo saulėtekio iki su-, i

temos belošdami. Daugybė 
musų Chicagiečių inteligen
tų ir inteligenčių tik del to 
užsikrėtė golfo liga kad tu
rėjo progos vešėti pas pp. 
Bačiūnus. Jau antras me
tas kaip ten atsibuna Lie
tuvių Golfo Turnamentas.

Reikia dar pridėti kad pp. 
Bačiūnai nepriguli nuo Lie
tuviško • biznio, Lietuviai 
jiems yra tik malonus sve
čiai. Visą biznį daro iš tur
tingų Amerikonų, kurie yra 
dideli golfo mėgėjai ir va
sarą su šeimynomis tenai 
vyksta praleisti savo liue
sas dienas. Tabor Farma 
su visomis nakvynės vieto
mis esti ‘užimta Ameriko- 
niškty^ofgariizaeijų, kurių 
nariai važiuoja golfą lošti. 
Svečių ten pilna ir perpil- 
na. Vietą užsisakyti rei
kia iškalno, nors gali tilpti 
apie 150 ypatų vienu laiku. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais ten tikri kermošiai iš
tisą vasarą iki vėlybo ru
dens.

Tabor Farma užima 160 
akrų plotą, ir jeigu kas au
ginama tai tik daržovės, 
vynuogės ir vaisiai, kas vis
kas vasarotojams yra dy
kai — valgyk iki soties ir 
tiek. Likusi žemė ištaisyta 
golfo lošimui.

Kitame numeryje paduo
siu plačiau apie pp. Bačiū
nų (p. Bačiunas yra vedęs 
ir jiedu abu tvarko tą link
smą, malonią vasarvietę) 
darbavimąsi musų labdary
bės srityje, nes jie yra pa
dovanoję 10 akrų savo že
mės Susivienijimui Lietu
vių Amerikoje įsteigimui 
senelių prieglaudos. ~

J. A. URBONAS 
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

kilęs iš Raradiškės, Tarną- 
polio valšč., Vilkaviškio ap
skr., Gardino gub., gyvenęs 
New Yorke. Ieško brolis Jo
kūbas.

Zinkevičius Jonas, kilęs 
nuo Širvintų, gyvenęs Con-

necticut valstybėje, Ameri
koje apie 24 metus.

Jankus, Rapolas, ilgai gy
venęs New York’e, mirė 
1928 metais Cancer Institu
te, Welfare Island. Paliktas 
turtas siekia virš $1,000. Gi
minės nežinoma. Prašoma 
žinančiųjų painformuoti 
Gen. Konsulatą. (10-855).

Jieškomieji arba ką nor? 
apie juos žinantieji malo
niai prašomi atsiliepti Į:

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New York

jau ir skolon įbridęs. Šian
dien buvau miesto rotušėj 
prašyti darbo, žadėjo, gal 
ir gausiu keletui dienų prie 
grebiu kasimo.

(Bus daugiau) j

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

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

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

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

Fare 35.00 One War, $8.50 Round Trip. 
Auto Rate $6.50 and up.

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

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

Auto Rate §4.50 and up.
Zrill

/orjAn^n Line Triangle, Circle ]? 
ana All Expense Tours, also 1930 Cruise fl? 

ae Luxe to Chicago.
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
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GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ Į “MARGUČIO” 
GOLFO TURNAMENTĄ
Jau žinot kaip gerb. Spra

gilas išvažiavo j “Margu
čio” Golfo Turnamentą j 
Tabor Farmą, tik nežinot 
kaip ta kelionė sekėsi. Ale 
tie kurie žino apie keliones 
senais fordukais gerai gali 
dasiprotėt kaip turėjo sek
tis.

Gerb. Redaktorius su sa
vo partija kai pleškėjo tai 
nupleškėjo, ir pasimatėm 
tik kitą dieną, o štai kaip 
mums sekėsi.

Slapti Spragilaičiai pri
važiavo prie “Dirvos” re
dakcijos, kur gerb. Spragi
las laukė, ir nuo čia kelionė 
prasidėjo’ anksti rytą perei
tos savaitės ketvirtą dieną, 
arba kaip Lietuvoj sako va
dina ketvirtadienį.

Kelionė nuo “Dirvos” re
dakcijos iki Bačiuno far- 
mos (Mič.) yra lygiai 261% 
mylios, taigi ne iki Akrono 
arba Youngstowno, ir mes 
važiuojam ir sakom sau: 
davažiuosim ar ne? Tada 
gerb. Spragilo adjutantai 
sako: Plyšim ar truksim, 
ale gerb. Spragilą turim į 
“Margučio” Golfo Turna- 
mentą nuvežt, ba kas gali 
apsieit be gerb. Spragilo.

Užtai ir išsirengėm trim 
dienom iškalno kad tikrai
nukeliavus, jeigu reiktų ir 
pėkštiem, kaip aną metą 
komunistų delegatams iš S. 
L. A. seimo gryžtant.

Užsuko forduką, pradėjo 
šnypšt, braškėt, ir už pusės 
valandos pradėjo bėgt. Ir 
kai pasileido bėgt tai dabė- 
go net iki 55-to stryto be 
sustojimo, o ten, kai atsi
suko žalia lempa tai ėmė ir 
sustojo. Paskui važiuojan
tieji ėmė rėkt, triubyt ir 
keikt, čia tuojau atėjo dėdė 
su lazda ir tas pradėjo bar
tis kam sulaikėm visą “tra- 
fiką”, ale kai išgirdo dėdę 
barantis, fordukas tik pa- 
kykšt ir vėl ėmė bėgt, kada 
jau buvo raudona lempa, 
ir trys dideli trokai vos 
spėjo pasitraukt iš kelio ir 
mes jų nesumušėm.

Žymiausio Lietuvių Dainininko

Juozo Babravičiaus
— rengiama —

DIDELĖ RUDENINĖ EKSKURSIJALIETUVON
Skandinavų Amerikos Linijos 

Populiariu ir Dideliu Laivu 

“ F RE D E RIK VII”
Iš New Yorko Spalių 18 d., V. D. 1930 m.

I Klaipėdą
Per Kopenhageną 

NEVĖLUOKIT — RUOŠKITĖS IŠANKSTO!
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės 

Pas Savo Agentą arba Į

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street
248 Washington Street
130 No. La Salle Street

Nuo čia kelionė sekėsi ge
rai iki 21-mos gatvės, ten 
kur kitados buvo Lietuvių 
bažnyčia, ir girdim musų 
forduko rato gumas tik 
pokšt ir truko. O kas ta
da reikia daryt visi žinot 
kurie automobiliais važinė
jai.

Pasitaisėm, užsilopėm, iš- 
sipurvinom, ir delnais apsi- 
šluostę prakaitą nuo nosių 
sėdam ir pleškam tolyn.

Davažiavom j Rocky Ri
ver, musų fordužėlis vėl už- 
sinaravino ir stop — nei
na ir gana: ir stumiam, ir 
traukiam, ir šonais supam 
atkratyt jo plaučius kad 
imtų dusaut ir suktis, ale 
nieko ir gana.

Ale kai gerb. Spragilas 
toks mokytas ir žino visas 
astronomijas, ėmė ir sugal
vojo pažiūrėt ar fordukas 
turi nors kiek “geso”. Žiu
ri ir mato: tankas visai tuš
čias, o tas padla fordukas 
mat sausas neklauso — ne
bėga ir tiek.

Dasistumėm pusę mylios 
iki gasolino stoties, prisipy- 
lėm gaso, sėdom, ir vėl 
pykšt-pykšt, pokšt-pokšt to
lyn keliaujam.

Nuo dabar kelionė ėjo ge
rai, . išskyrus kad du sykiu 
nųvirtom j grėbę, ale nenu- 
sisukom sprando, suvažinė- 
jom tris vištas ir vieną
kiaulę, išvertėm dviejų far- 
merių tvoras ir paklydom, 
pasukdami pro Detroitą, 
ba mat Detroitas yra Miči
gano valstijoj tai mes mis- 
linom kad ir Tabor Farma 
turi būti arti Detroito, o jai 
mat imk ir buk arti Čika
gos, todėl ten Čikagos dak
tarai, advokatai, biznieriai, 
artistai ir artistės ir inteli
gentai suvažiuoja.

Kai mums pasakė kad 
Tabor Farma yra arti Čika
gos, mes pasileidom ir duj 
j pačią Čikagą, o per ten 
sakom važiuosim į mums 
reikalingą Turnamento vie
tą.
j Tabor Farmą, sako: Vy
rai, jus pravažiavot: į tą 
farmą važiuojant reikia pa
sisuki į šiaurę nedavažia-

New York City 
Boston, Mass.

Chicago, Ill.

vus Čikagos per šimtą my
lių.

"Ale jau buvo naktis ir 
pasidarė tamsu tai mes ap- 
sinakvojom pas vieną Slap
tą Spragilaitį Čikagoj, o ki
tą rytą atsikėlę anksti iš- 
pleškėjom Į Turnamento 
vietą.

Gryžom visu keliu per 
apie 70 mylių atgal į rytus 
ir tada pasukom linkui Šv. I 
Juozapo miesto, kurį pasie-j 
kėm beveik ant trijų ratų, 
ba buvom pravažiavę apie 
453 mylias, o musų fordu- 
žėliui tiek tai biskį ne Į svei
katą.

Čia pamatėm tuos garsius 
Dovydo kolonijos vyrus su 
ilgom barzdom, ir klausiam 
ar toli dar Į Tabor Farmą, 
kur atsibus “Margučio” 
Golfo Turnamentas. Suži
nojom kad mes jau prava
žiavę dešimts mylių' perto- 
li ir kad turim gryžt atgal 
jeigu norim j Turnamentą 
paspėt.

Vėl apsitaisėm ratus, da- 
sipylėm gasolino, gerai iš- 
aliejavom visas skyles ir 
lekiam. Lekiam ir dairo
mės kur ta garsi Tabor 
Farma. Neužilgo pamatėm 
ištolo lauke ant kalno di
delėm baltom raidėm nu- 
drukavota: “Tabor Golf 
Links”. Na tai atsidusom 
nuo pat pilvo gilumos ir nu- 
džiugom kad laimingai at
važiavom, o kai prasidės 
Turnamentas tai visi čam- 
pionai apsisaugokit!

Prilėkėm Bačiuno kiemą 
ir suksimės į dešinę j kiemą 
pasistatyt savo automobilį 
— ir kai pasisukom smar
kiai tai visi iškritom, o mu
sų fordukas pirmom kojom 
užlėkė, ant medžio ir žiuri 
Į viršų, lyg šuo Į voveraitę.

Tai šitaip gerb. Spragilas 
atsirado garsiame . “Mar
gučio” Golfo Turnamente, 
o ką ten rado ir kas jį ten 
pamatė, ir kaip Turnamen
tas ėjo paskaitysit kitame 
num.

Su Babravičium į Lietu
vą Spalių Mėnesį

Šymet linksmą rudeninę Eks
kursiją į Lietuvą per Klaipėdą 
vadovaus niekas kitas kaip žy
miausias Lietuvių dainininkas, 
gerb. Juozas Babravičius.

Ekskursija išvyks Spalių 18 
d. didžiuliu populiariu laivu 
“Frederik VIII’., Skandinavų 
Amerikos Linijos iš New Yor
ko j Klaipėdą per Kopenhageną.

Tuo laiku susidaro daug žmo
nių norinčių tai Amerikos be
darbę lengvai praleisti ir pigiai 
Lietuvoje pragyvent, tai apsi- 
žiurėt kur kokių biznių ar že
mės. nusipirkimą arba visą žie
mos sezoną linksimai su savais 
praleisti, ši Ekskursija tikisi 
smagiai ir linksmai praleisti 
laiką laive, nes gerb. Babravi
čius prisidės palinksminti ke
leivius.

Klaipėdoj Ekskursiją pasi
tiks Šaulių Sąjunga, ši Eks
kursija rengiama ir paremta 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Asosiacijos Amerikoje ir dėlto 
pasekmės šios Ekskursijos pri
klauso nuo kiekvieno Lietuvib 
agento ir keleivio išvažiuojan
čio Spalių mėnesį.

Kurie ruošiatės, važiuoti Lie
tuvon šį rudenį, pasirūpinkit 
išsirengti su šia Ekskursija.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

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

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”
6820 SUPERIOR AVE.

CLEVELAND, OHIO.

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Komunistai, didės n i a m 
suklaidinimui SLA. narių, 
giriasi kad jie greitu laiku 
išaugys savo naują susivie
nijimą Į “milžinišką orga
nizaciją”, nes komunistai 
abelnai yra dar jauni žmo
nės, pilni energijos ir su- 
gabumų savo veikimui.

Kad komunistai yra pil
ni energijos ir dar fanatiš
kos, tai tikra tiesa, tačiau 
kad komunistai išaugintų 
kokį ten susivienijimą j 
milžinišką organizaciją tam 
gali tikėti tik aklai fanatiš
ki komunistėliai.

Komunistai yra energin
gi'ir gabus tik ten kur rei- 
kas kas griauti, ardyti, o 
ne kur reikia budavoti ar 
auginti.

Geriausias komunistams 
veidrodis yra jų pačių kon
troliuojama A. P. L. A., ku
rią komunistai užgrobė. Ji 
turėjo per 10,000 narių, o 
komunistai per kelis metus 
“išaugino” iki nepilnai 5,000 
narių. 

▼ ▼ ▼
Komunistai nors jau at

virai kalba apie organiza
vimą raudono susivieniji
mo, tačiau SLA. palikt ra
mybėje nežada. Komunis- galvos, kuomet dabar ko
tų šlamštas “Laisvė” sako munistai yra patenkinti sa- 
kad komunistai Susivieniji-1 vo naujais draugais juodu
me visvien ves kovą iki vi- kais.

S3 REIKŠMINGAS PAVYZDY

To didelio Carnegie Pittsburghe instituto 
įsteigėjas, meno, mokslo ir literatūros tobu- 
lintojas, Andrew Carnegie, žinomas pasauly 
kaip dienos problemų studentas.
Carnegie Technologijos Instituto Pirmi
ninkas, Amerikos National Teatro Direkto
rius.

Amerikos Pasiuntinybės Morocco j 1923m, 
narys, Legion of Honor (Franci jo j) ofi- 
cierius.

sako
SAMUEL HAiH 

CHŲRCH 
Carnegie Instituto 

Prezidentas

“It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga—Pries knitėjimus—prieš kosulį ■

“Gal svarbiausia įtekme Amerikos biznio 
pasauly paskutiniu laiku yra tai, kad pra
monės vedėjai jungiasi su mokslu. Nėra 
įžymesnio pavyzdžio, kaip moderniškam 
naudojime Ultra Violet Ray ‘Spraginti’ 
LUCKY STRIKE tabaką. Didelė jūsų 
eksperimentuose išdava parodo tarp biz
nio ir mokslo išmintį.” _

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį’Jus kadąv n 
rukėt, pagamintas iš puikiausio tabako—įšSmetonosviąo 
tabakoDerliaus-TUOMET“JIE SPRAGINTI”.Višižino, 
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 išnokiną — užtat “Spraginimas” naudoja 
Ultra Violet Ray. W®1''

Sutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Mr. Samuel Harden .Church pereit; pasižymiejųsii| 
asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginamo Metodą. Mr. Church pranešimas yra pirmyneiga. j

© 1930. The American Tobacco Cb., Nfri.1

si “fašistai” bus iššluoti iš 
SLA.

Gali komunistėliai gyven
ti visą amželį jie to nesu
lauks.

V V ’

Komunistų pastumd ė 1 i s 
Žaldokas, kalbėdamas savo 
klapčiukams Baltimore j e, 
susiriesdamas piršo jiems 
artimą giminystę su juodu
kais. O kai komunistams 
reikia būti su juodukais ar
timoj giminystėj tai Žaldo
kas nurodė kaipo faktą Į S. 
L. A. seimą atsibuvusį Chi- 
cagoj. Sako: “Nors fašis
tai ir yra priešingi būti su 
juodukais bendroj organi
zacijoj ir bendruose paren
gimuose, tačiau kai reikėjo 
skaldyt mums galvas SLA. 
seime, jie pasišaukė ketu
ris juodukus policijantus, o 
ne 'baltus”.

Jeigu ištiktųjų, kaip Žal
dokas sako, reikėjo komu
nistams skaldyt galvas S. 
L. A. seime Chicago j, tai 
gerai ir buvo padaryta kad 
tas darbas buvo pavesta 
juodukams, o ne baltiems 
policijantams. Komunistai 
butų labai įsižeidę jei balto 
policijanto rankoj buožė bu
tų kritus ant komunistų

Šymet Lietuvių tautoje 
yra žymių istoriškų sukak
tuvių metai. Per visą pa
saulį, ir čia pat Amerikoje, 
musų žmonės juda-kruta, 
rengia paminėjimus Vytau
to Didžiojo 500 metų mir
ties sukaktuvių.

Viskas tas traukia į krū
vą ir duoda • mums progos 
dirbti gražius kulturinius 
darbus tautos labui.

Iš pirmiau jau mes turė
jom daug bendrų darbų už
vestų, kurie kėlė musų tau
tą prie šviesos. Vienas to
kių didžiai kultūriškų dar
bų, bendras visiems, yra tai 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos darbas — leidimas kny
gų, bet pastarais keliais 
metais užleistas, o knygų 
leidimas palikta privati
nių žmonių malonei, kurie 
šiek-tiek tą darbą varo pir
myn.

Ištikro skaudu žiūrėti 
kad musų veikėjai apleido 
tą kultūrinę draugiją, kuri 
nešė Lietuviams apšvietą 
per 34 metus.

Taigi, gerbiamieji, kurie 
mylite apšvietą, kurie bran
ginate savo tautą ir kultū
rą, gryžkite prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, peror- 
ganizuokit savo kolonijose 
TMD. kuopas, tverkite nau
jas, nes kur tik randasi 5 
nariai norinti prigulėti prie

LAIKAS SUKRUSTI!
i TMD. gali sutverti T.M.D. 
kuopą ir padėti mums va
ryti darbą kurį varėm per 
eilę metų.

Nepraleiskit nei vienas 
šio atsišaukimo be atidos, 
stokit prie darbo. Darbas 
nėra sunkus, bet reikalauja 
gyvumo. Sušokę visi pada
rysim vieną didelį žingsnį 
pirmyn užbaigdami išleisti 
“Pasaulio Istoriją”, trečią 
tomą.

1931 metais Tėvynės Mr- 
lėtojų Draugija švęs 35 me
tų savo sukaktuves. Pasi
darbuokime kad tose su
kaktuvėse turėtume nors 
pora tūkstančių narių.

Pradėkime dabar veikti, 
šiais Vytauto Didžiojo me
tais. Kurie jaučiatės esą 
Lietuviais ir mylite apšvie
tą, visi stokite į darbą.

Prašau TMD. kuopų vei
kėjų atsiliepti į šį mano at
sišaukimą, ir kreipkitės in
formacijų pas TMD. Cen
tro valdybos narius:

| K. S. Karpavičių, pirmi
ninką, “Dirvos” redakcijos 
antrašu;

P. A. Dėdyną, vice-pirmi- 
ninką, 96 Millbury st., Wor
cester, Mass.,

Matą Biekšą, sekretorių, 
3233 So. Halsted st., Chica
go, Ill.

P. A. Dėdynas.
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BOLŠEVIKŲ BYLA PRIEŠ S.L.Aj IŠMESTA
*

Musų bolševikėliai po di
delio šturmavimo, po begė
diško išnaudojimo darbinin
kų šiose sunkiose bedarbės 
dienose savo beprasmiam ir 
bevilčiam užsimanymui, pa
galinus bylą prieš S. L. A. 
Pild. Tarybą prakišo — 
Chicagos teismas galutinai 
atmetė jų pakartotinus pa
sikėsinimus gauti teismišką 
sulaikymą viso SLA. apara
to — nedavė jiems “injunc
tion” ir daugiau jie toje 
linkmėje bylos iškelti nega
li. Jie neturėjo mažiausio 
pamato, tik stebėtina kodėl 
teismas leidosi jiems ir taip 
ilgai į akis lysti.

Antras- komunistų žings
nis bus teismo keliu gauti 
proporcionalę dalį S. L. A. 
turto. Tas reiškia: kiek Su
sivienijimo narių norės iš
stoti iš senos organizacijos 
ir pereiti į naują, kurią ko
munistai žada sudaryt, tų 
visų mokesčius SLA. valdy
ba turėtų atiduoti komuni
stų raudonam “susivieniji
mui”.

Bet štai kas komunistų 
laukia: jie turi teisme įro
dyti kad SLA. centras ne
išpildė ar nepildo nariams 
to ką per SLA. konstituci
ją kiekvienam nariui priža
da. Reiškia, prižada sau
got jo sumokamus pinigus; 
už tuos pinigus mokėti pa
šalpą ligoje ir pomirtinę.

Bet tą viską musų Susi
vienijimas pilniausia išpil
do. Turtas nenupuldytas 
žemiau 100%, bet dar paki
lęs apie 105%. Reiškia, at
sakomybė kuopilniausia už 
sumokėtus apdraudai ir pa
šalpai pinigus.

Ko Susivienijime trūks
ta kad jame tiek lermo yra? 
Nagi nieko, tik kam tautie
čiai nariai, kurie organiza
ciją išaugino, neatiduoda 
savo truso vaisių komunis
tams išsidalinti. Šalip ko
munistų didelio
turtą pasigauti ir šalip ler- 
mavimo užtai kad tautie
čiai neduoda, jokios kitos 
negerovės ir betvarkės Su
sivienijime nėra.

Darbininkams reiktų sy
kį ant visados tą suprasti 
ir paliauti sekiojus vėja- 
gaudžius. Užraukit savo 
kišenius ir neduokit komu
nistams nei cento ne tik ko
kioms ten byloms bet nei 
kitiems jų tikslams^ kurie 
yra varomi darbininkų ak- 
linimui. Norit apdraudos 
ir pašalpos — senasis Susi
vienijimas visais įstatymais 
tą jums užtikrina.

Jei norit komunistams 
gero padaryti — atiduokit 
jiems viską ką turit ir pa
tys eikit ubagauti, kam no
rit atimti ir iš tų kurie su 
komunstais nieko bendro 
turėti nenori?

000 kiaušinių.
Šalia to, kiaušinių išveži

mu užsiima paskiri pirkliai.
“Pieno Centro” bendrovė 

Įsteigė savo skyrius Londo
ne ir Berline, kur išgabena 
daug Lietuvos sviesto.

Komunistai Nepripažysta 
Lygybės

Iš Rusijos išėjo viena pa
slaptis — kad ten lygybės 
nėra, ko ir negalima laukti 
kaip iš kapitalisto taip ir 
iš komunisto.

Sovietų diktatoriaus Sta
lino sūnūs buvo visiškai 
žioplas į mokslą — kas pa
sitaiko tarp biednų ir tarp 
turtingų. Tai antros eilės 
dalykas. Bet tas pats vy
rukas Maskvoj gatvėje su
sipažino su paprasta darbi
ninke mergaite ir ją vedė.

Tą patyrė tėvas Stalinas, 
ir jį kaip perkūnas nutren
kė: kaip tai, sovietų dikta- 
toriaus-caro sūnūs o paėmė 
biedną mergaitę už žmoną! 
Nikogda! suriko Stalinas, 
ir už tai savo sūnų po areš
tu išsiuntė ištrėmiman Kau
kazo kalnuose, o tą mergai
tę greičiausia pasmaugė ar 
prigirdė, kad jiedu vėl ne-

susieitų.
Šitą visą komunistai kuo- 

atsargiausia slepia, nes bi
jo iškelti aikštėn baisios ir 
begėdiškos nelygybės, ku
rią jie kitiems skelbia.

Tas parodo kad klesų 
skirtumas pas komunistus 
yra taip pat kaip buvo pas 
Rusų aristokratus.

(Apie šį dalyką kitame 
numeryje bus paduota pla
čiau.)

Meksika Valstybiną 
Bažnyčių Turtą

Meksikos valdžia padavė 
peticiją teismui reikalau
jančią suvalstybinti visą 
Meksikos Metodistų Epis- 
kopalų bažnytinį turtą.

Tai yra pirmas žingsnis 
nusavinimui protestonų ba
žnyčių turto, pastatymui jų 
ant to paties pagrindo kaip 
padaryta su katalikų baž
nyčia, kurios turtas skaito
si valstybės, o ne Romos.

Galima tikėti kad protes- 
tonai greičiau pasiduos ne
gu pasidavė katalikai: su 
tais buvo kova per kelis 
metus. Pagaliaus Roma su 
Meksikos vyriausybe susi
taikė ir kunigai kurie turi 
savo globoje bažnyčias at
sako už jų turto neliečiamy
bę prieš valdžią.

noro tą

LIAUDIES DAINA
Ant kareivio kapo topolis žaliavo, 
Topolio viršūnėj gegutė kukavo — 
Taip liūdnai kukavo, net širdį graudino, 
Gal ji kareivėlio visus vargus žino.... 
Iškukuok, gegute, vargus kareivėlio, 
Apraudok jo kapą vietoj motinėlės. 
Penkioliktais metais jisai čia atėjo, 
Po Lietuvos laikus kariauti pradėjo. 
Tarp narsiai kariavo del Lietuvos labo, 
Ir neužsidirbo nei lentos del grabo.... 
Iš eglinės lentos kryžius pastatytas, 
Kuriam pulke buvo yra parašyta. 
Parlėk, gegutėle, į gimtą kaimelį, 
Parnešk motinėlei tą liūdną žinelę, 
Pasakyk tėtušiui jog aš jau negryšiu 
Ir su šiuo pasauliu jau nesimatysiu. 
Rusų mergužėlės mums kapus aptaisė, 
Rūtų šakutėlėm’s dailios jos iškaišė; 
Mums ramu ilsėtis po juoda žemele, 
Tik nebematysim jaunųjų mergelių....

ARGI?....
Ar jau ant visad, brangi mergele, 
Nutils man tavo gražios dainelės? 
Argi užges man tavo akelės, 
Kurios spindėjo kaip dvi saulelės?....

Ar jau neimsiu tau už rankelių, 
Ir nebučiuosiu tavo lupelių?
Argi nešvies mums mėnuo-žvaigždelės, 
Paliaus čiulbėję girių paukšteliai?

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos v Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

KASLINK APYSAKOS 
“JUROS MERGA”

Lietuvos Kiaušinių 
Eksportas

“Pieno Centro” bendrovė 
per pirmą šių metų pusme
ti išvežė'. Į Užsienį 347,000 
kiaušinių. .Pernai tuo pat 
laiku buvo išvežta tik 118,-

Ak, neleisk, brangi, man taip tikėti, 
Žinau kad moki karštai mylėti, 
Kad myli-mane tavo širdelė
Ir įieško manęs tavo akelės....

Žinau kad naktį mane sapnuoji, 
Ir'prišiminuš tu ašąroji; ‘
Turi tu širdį.— meilė man skirta,- 
Turėk tik valią ir geismą tvirtą —

Ateis mums smagios, gražios dienelės, 
Džiaugsmo sulauks vėl musų širdelės; 
Vėl man dainuosi dainas jausmingas, 
Ir vėl aš busiu linksmas, laimingas. 
. - Vėl linksmins mane tavo dainelės

Žėrės žavingos tavo akelės,
■ Įr-džiaugsis tavo jauna širdelė- 
Kada tu busi man prie šelelės....

Adonis,

“Jeigu Jogaila padovanojo Lietuvą 
Lenkams tai kam gi reikėjo Lenkams dar 
prie Jogailos gyvos galvos daryti sutari
mus su Lietuva Vilniuje ir Gorodliuje?” 
kalbėjo Lietuviai.

Tiesa, Gorodliaus unijos aktu Lietu
va buvo prijungta prie Lenkijos, bet tai 
buvo padaryta be Lietuvių didumos pri
tarimo. Išsirinkdami Kazimierą Lietuvos 
didkunigaikščiu Lietuviai tą sutarimą pa
naikino. Nors prie Aleksandro (1501 m.) 
buvo surašyta unijos aktas, kuriuo^abi val
stybės susilieja į vieną, bet aktą patvirti
no Ųk karalius ir keli Lieutviai. Diduma 
Lietuvių atsisakė pripažinti. Pasiremda
mi šiuo, Lietuviai atstovai reikalavo kad 
Lietuva ir Lenkija susivienytų kaipo lygi 
su lygia, ir kad po unijos Lietuva vadintų
si didžia kunigaikštija, kad tunėtų atski
rus seimus, įstatymus, teismus ir valdinin
kus.

Pažymėtinas yra vienas Lietuvos di
džiūnų reikalavimas, kuris parodė kodėl 
jie taip priešinosi unijai su Lenkija. Mat, 
jie bijojo kad priimtu Lenkijos papročiu 
neatimtų iš jų dvarų, pilių ir valsčių, pa
vestų jiems valdyti arba už pinigus užsta
tytų. Taigi Lietuvos didžiūnai reikalavo 
iš Lenkų prisiekti kad nei karaliai nei sei
mai neatims iš jų tų pavestų jiems turtų, 
iš kurių jie didelę naudą turėjo.

Iš visų kalbų buvo aišku kad sutartis 
neįvyks, nes pažvalgos buvo griežtai prie
šingos. Tuomet Lenkai, žinodami kad 
smulkioji Lietuvos bajorija prielanki uni
jai, o prieišnasi tik didžiūnai, sumanė pa
keisti seimo tvarką. Iki šiol Lietuviai rin
kosi skyrium ir paskirai svarstė unijos 
klausimus ir savo nusprendimus pranešda
vo Lenkams.* Taip pat darė ir Lenkai. 
Lietuvos smulkioji bajorija nedrysdavo 

| prieštaraut didžiūnams, todėl jie visada 
paimdavo viršų. Dabar Lenkai sumanė 
priversti Lietuvius rinktis drauge su Len
kais ir išvien diduma balsų tarti unijos 
klausimus. Jie suprato kad tokiai tvarkai 
esant,’ unijos priešąj paliks mažumoj, nes 
Lietuvių smulkioji bajorija drauge su Len
kais balsuos už uniją. Taigi Lenkai įpra
šė karaliaus kad palieptų Lietuviams atei
ti į bendrą seimą ir priimti uniją, kuri, 
anot jų, jau Varšavoj buvus nutarta.

Karalius paklausė Lenkų. Bet kara
liaus paliepimas atrado Lietuvos atstovus 
jau išvažiavusius. Sužinoję apie Lenkų 
norus, Lietuviai apleido Liubliną.

Kad privertus Lietuvius priimti Len
kų teikiamą uniją, Lenkai stvėrėsi kito 
įrankio. Sumanė suvienyti Lietuvos val
stybę su Lenkija dalimis. Pareikalavo kad 
karalius atimtų iš Lietuvos ir prijungtų 
prie Lenkijos Voluinę ir Pagirius. Kara
lius paklausė ir tuoj apskelbė kad jis grą
žina Lenkijai pagirius, o po to ir Voluinę, 
kurie, girdi, nuo amžių prigulėję Lenkijai; 
o jeigu iki šiol buvę prie Lietuvos tai tik 
todėl, girdi, kad Lietuva ir Lenkija turė
jo bendrą karalių. Drauge su tuo prane
šimu Zigmantas Augustas išsiuntinėjo tų 
apskričių bajorijai paliepimą gryžti į Liub
liną ir sėdėti drauge su Lenkais. Smul
kioji bajorija tik to ir laukė. Didžiūnai iš 
pradžių spyrėsi, bet kuomet buvo apskelb
ta kad iš nepaklusniųjų busią atimti dva
rai, beveik visi sutiko ir gryžo į Liubliną.

Lietuviai baisiai įpyko ant Lenkų už 
tokį pasielgimą. Didžiūnai norėjo net sių
sti pasiuntinius pas Krymo Totorių ęhaną 
ir ,kviesti' jį drauge' užpulti Lenkiją, bet 
pačios Lietuvos -smulkioji bajorija buvo 
tam priešinga. Pagaliaus Lietuviai vėl 
nuvyko- į Liubliną derėtis su Lenkais.

Atvykę į Liubliną, Lietuvių atstovai 
pirmiausia pakėlė klausimą apie Voluinę 
ir Pagirius. Vardan broliškos meilės ir 
vienybės jie prašė grąžinti Lietuvai Vo
luinę ir Pagirius. Jie teisingai sakė kad 
tokiu atėmimu Lenkai ne tik gadina bro
lišką meilę tarp dviejų tautų, bet parodo 
negerbimą ir žemina vardą bendro kara-

liaus, kuris, sėsdamas į Lietuvos sostą, pri
siekė daboti Lietuvos valstybės čielybę ir 
neliečiamybę. Lietuviai prašė Lenkus su
statyti tokį unijos sumanymą kurį Lietu
viai be nužeminimo savo didžios kunigaik
štijos galėtų priimti. Be to, Lietuviai pra
šė karaliaus kad sušauktų Lietuvoj pavie
tų seimus apsvarstyti unijos reikalams ir 
išrinkti įgaliotinius. Karalius sutiko.

Lietuviams bešaukiant seimus, Lenkai, 
dar didesniam nusilpninimui Lietuvos val
stybės, prikalbino Zigmantą Augustą dar 
daugiau atimti žemės iš Lietuvos. Kara
lius sutiko ir išleido pranešimą, kuriuo 
“grąžino” Lenkijai Kijevo žemę ir Brasla- 
vo vaivadiją. Kijevas esąs priklausęs Len
kijai, tiktai Jogaila prijungęs jį prie Lie
tuvos.

Tą patyrę, Lietuviai tuoj atvyko pas 
karalių ir ant kelių klūpodami prašė ne
skriausti Lietuvos. Bet niekas negelbėjo. 
“Mes neatėmėm, bet grąžinom kas iš se
novės Lenkijai prigulėjo”, atsakė Lenkai 
ir siūlė greičiau baigti unijos darbą.

“Jus nukarpėt musų ’sparnus ir kvie
čiate tartis!” — atsakė Žemaitijos seniū
nas Kodkevičius. Ir ištikrųjų, Lietuvos 
sparnai buvo nukarpyti. Dabar Lenkija 
iš visų pusių apsupo nusilpnintą Lietuvą, 
nepabaigusią dar karo su Maskva del Kur
šo. Tuo laiku Maskvos kariumenė ėjo ant 
Vitebsko, o Lietuvos iždas buvo tuščias, 
nebuvo kuo vesti karas. Prie tokių sąly
gų Lietuviai neturėjo vilties išsiderėti ge
rų unijos sąlygų, derėjosi tik kad ką nors 
išsiderėjus.

Nužeminimui Lietuvos, Lenkai norėjo 
kad Lietuva butų prijungta prie Lenkijos 
karaliaus paliepimu, kaipo žemesnė. Bet 
Lietuviai uoliai stovėjo už lygybę, ir gahj 
gale buvo priimta kad uniją abi pusės pa
tvirtins priesaika ir tokiu budu bus pripa
žinta kad ta unija įvyko tarp dviejų lais
vų, lygių valstybių. Po to buvo surašyta 
toks unijos aktas:

Lietuva ir Lenkija sueina į vieną val
stybę, vadinamą respublika. Respublika 
turi vieną bendrą valdovą karalių, kurį 
renka visi abiejų valstybių bajorai, suva
žiavę į bendrą seimą Lenkijoje. Karalius 
vadinasi ir didžiu Lietuvos kunigaikščiu. 
Taryba ir seimas bendri abiem valstybėm. 
Atskirų seimų Lietuvoj neprivalo būti. Pi
nigai vienodi. Tiktai teismai, įstatymai, 
teisės ir laisvės anksčiau gautos, pasilieka 
atskiros. Lenkams leista laisvai gyventi 
Lietuvoje, o Lietuviams Lenkijoje. Neuž
miršo įrašyti kad Lietuvoj iš didikų nebū
tų atimta valstybės turtai jiems pavesti ar
ba už pinigus užstatyti.

Tas unijos aktas buvo patvirtintas 
abiejų pusių priesaika ir parašais.

Taip tai, 1569 metais, įvyko ta garsi 
Lietuvių-Lenkų unija Liubline, nuo kurios 
prasidėjo Lietuvių bėdos išvien su Lenkais, 
ir kuomet 1795 metais kaimynai sudraskė 
Lenkiją, su ja sykiu nukentėjo ir Lietuva.

(Bus daugiau)

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

suose namuose. Kaina 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Daugelis skaitytojų klau
sia kada “Dirvoje” pasiro
dys senai žadėta apysaka, 
“Juros Merga”. Ta apysa
ka bus pradėta “Dirvoje” 
spausdinti kaip greit pasi
baigs aprašymai “Naudin
gų Žmonių Gyvenimų”, ku
rie jau baigiasi ir už inčne- 
sio-kito pasibaigs.

J 1930 metų “Dirvos” raš
tų programą inėjo “Vytau
tas Didysis”, “Naudingų 
Žmonių Gyvenimai” ir “Ju
ros Merga”. Dar priedui 
buvo duota scenos veikalas 
“Šventadarbiai” ir istoriš
ka apysaka “Du Broliai”.

Šiedu trumpi veikalai da
linai užėmė vietą ir pastū
mė tolyn pasirodymą apy
sakos “Juros Merga”.

Ši apysaka yra iš gilios 
senovės, apimanti Lietuvių 
kovas su jurų užpuolikais 
Skandinavais Vikingais — 
dar prieš tuos laikus kurie 
buvo aprašyti apysakoje 
“Baltijos Aras”.

Dalykas einasi apie vieną 
moterišką Vikingų vadovę, 
kuri su dideliais pulkais ju
rų bastūnų atplaukė ir už
kariavę dalį Lietuvos pajū
rio apsigyveno, ir apie vie
ną jauną Lietuvį karžygį, 
kuris su buriu narsuolių 
ėjo ją išvaryti iš Lietuvių 
žemių, o kas tuomet atsiti
ko matysite skaitydami a- 
pysaką. Ji bus ilga, skai
tymo užteks visam metui.

Kurių prenumeratos bai
giasi pasistengkit atnaujin
ti/ neš "“Dirva” gali būti su
laikyta ir neteks paskaity
ti tos gražios apysakos:

a
NaujausiTEATRAI

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, "

Divorsas
3 aktų komedija 
prietikių Lietuvoj. ___o._ __
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c

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

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

2 moterys. 50c

iš Amerikiečių
Lengva staty-

G.YDUOLEfKURI 
VISAD GELBSTd 
,Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’^ 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma-. 
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopulerū 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy-. 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-* 
kite kūnų. Vaistinėse trijų dy-., 
džių. Ieškokite "Gold Medalį 
yardo«kiekvienoje dėžutėje.

^ANOIMPRopąj



DIRVA

NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

JURGIS F. JOHNSON
Suv. Valstijose, apie už 100 mylių nuo 

New Yorko, yra gražus klonis. Žmonės 
kurie ten gyvena tą klonį vadino “Teisin
go Apsiėjimo Klonis”. Tame klonyje yra 
du miestai vienas šalę kito: Johnson ir 
Endicott. Ten gyvena apie 50,000 žmonių 
ir 15,000 jų dirba dviejose kurpių dirbtu
vėse. Jos padirba 81,000 porų kurpių per 
dieną. Vienų metų jų išdarbės vertė sie
kia 8140,000,000.

Iš šitų baisių skaitlinių matom kad 
žmonės tame klonyje moka dirbti. “Tei
singo Apsiėjimo Klonyje” sabotažo nėra.

Bet jei ne šitos skaitlinės tai manytu
me kad žmonės tame klonyje niekuo dau
giau neužsiima kaip tik prašmatnybėmis.

Skurdynų ten nėra. Benodrovės na
mų nėra. Šeimos dažniausia turi nuosa
vus namus. Tarp dviejų miestelių yra di
delis žemės plotas, vadinamas Idealiu Par
ku. Jame yra didelė plaukykla, laisvai 
prieinama kiekvienam. , Arti jos yra ma
žesnė plaukykla vaikams. Yra ir kiti žai
slai vaikams. Yra piviljonas šokiams, at
daras tris kartus savaitėje. Yra kitokios 
sporto aikštės. Kiekvieną šeštadienį bu
na lenktynės ir kartais lenktynių plečiu j e 
susirenka apie 100,000 žmonių.

Viduryje gražios pievos išdailintos gė
lių lysvėmis stovi klubnamis. Čia yra vi
sų sueigos centras, kur vienas kitą suran
da. Jame yra skaitykla, valgomi kamba
riai ir kitokios salės. Kiekvieną vakarą 
ten pilna linksmų žmonių.

Juokai — draugiškumas — apšvieta — 
sportas — muzika! Tartum šitie dalykai 
yra svarbiausi “Teisingo Apsiėjimo Klo
nyje”. Tačiau šitie linksmi kurpiai padir
ba 81,000 porų kurpių per dieną. Viduti
niškai jie padaro po 11 porų kurpių kiek
vienas.

, Kaip galima .spėti,'ęianie klonyje yra. 1 
vienas žmogus, kuris yra šito pasisekimo 
įkūrėjas. Jis vadinasi Jurgis F. Johnson, 
bet jį kiekvienas žino kaipo Jurgis F.

Jis gyvena gražiame name arti parko. 
Jis visuomet yra matomas. Jis gyvena, 
veikia ir turi savo būtį tarp savo žmonių.

Kiekvienas darbininkas gali matyti jį 
jo raštinėje. Jei ne raštinėje tai lenkty
nių pleciuje, arba šokių paviljone’ ar šiaip 
žaismių sueigoje. Paprastai jis buna vai- : 
kų ar darbininkų būryje. Kiekvienas vai
kutis gatvėje šaukia jį “Jurgi F.” Kitų . 
įstaigų akmeniniais veidais direktoriai tu
rėtų pagalvoti ir sudrebėti: čia yra žmo- 1 
gus kuris padaro apivartos $140,000,000 
į metus, o turi laiko su vaikais vanagus 
lėkdyti ir lėles taisyti.

Vieną gegužinę šventę šio klonio dar
bininkai surengė didelę, 20,000 darbininkų : 
eiseną, na ir kas tą eiseną vedė? Nagi : 
Jurgis F. Jis ėjo savo žmonių priešaky- : 
je, nes kiekvienas to norėjo.

Šitas Jurgis F. nėra labdaris. Ir jis ' 
nėra genijus ar viršžmogis. Jis yra tik f 
didelis protingas, geraširdis žmogus, ku- : 
riam patinka būti tarp darbščių, laimin- 1 
gų žmonių.

Šitame klonyje nėra nuožiūrų ar pa- ; 
sipiktinimo. Nėra “klasinės kovos” ar 
“susipratimo”, nes ten nėra klasių. Kiek
vienas darbininkas turi progą būti dali
ninku, o kiekvienas kapitalistas dirba.

Visas būrys 15,000 žmonių, pradedant 
Jurgiu F. ir baigiant odų dirbtuvės dar
bininku, visi priklauso prie “E.-J. Darbi
ninkų”.

Visa to paslaptis yra teisingas apsi- : 
ėjimas ir pasitenkinimas. Tai yra ištesin- 
gumus, kuriam išmintingi žmonės tiki ir 
kuris atsiliepia į žmonių širdis taip pat 
kaip ir j jų protus ir kišenius.

Jurgis F. Johnson dabar yra 80 metų 
amžiaus. Jis yra sėkmingiausias iš visų 
kurpių išdirbėjų; bet apie 40 metų atgal i 
jis buvo tik'užveizda mažoje kurpių dirb
tuvėj, kuriai gręsė bankrutas. Jis gauda
vo algos mažiau $20 į savaitę.

Stambiausiu šitos nusigyvenusios dirb
tuvės kreditorių buvo finansininkas pavar
de Endicott. Jis atėjo pažiūrėti kas gali
ma butų padaryti. Jis pasimatė su Jurgiu

F. Johnsonu ir Johnsono išmintingumas ir 
( nuoširdumas padanė gilų įspūdį į jį.

“Aš neturiu pinigų”, sakė Johnson, 
“bet aš galiu padaryti šitą dirbtuvę sėk
minga. Aš nepaisau algos, bet tu gali par- 

, duoti man pusę pramonės už $150,000 ir 
aš išduosiu už tai notą.”

Tai buvo negirdėtas patarimas. Jis 
buvo nesąmoniškas ir rizikingas, bet En
dicott buvo išmintingas žmogus ir sutiko. 
Jis pastatė už Johnsoną $150,000.

Dirbtuvėlei sekėsi gerai. Ji augo, ir 
Johnson apsižiūrėjo beesąs 15,000 šeimos 
globėjas.

Šitos dirbtuvės darbininkai dabar gy
vena dviejuose savo pačių miesteliuose va
dinamuose Endicott ir Johnson.

Jie nėra samdomi darbininkai papras
toj to žodžio prasmėj. Jie yra dalininkai. 
Kaip Endicott padarė Johnsoną dalininku, 
nereikalaudamas užmokėti už akcijas, taip 
Johnson padarė savo darbininkus dalinin
kais. Keturi penktdaliai darbininkų dir
ba nuo štukų ir visi jie dalinasi pelnais, 
ka išdirba dirbtuvėje vienus metus.

Pirmiausia išmokama nuošimčiai už 
akcijas, paskui visas pasilikusis pelfias iš
sidalinama lygiomis darbininkams ir pa
prastų akcijų savininkams. Pelno bonai 
paprastai siekia pusės darbininko algos.

Svarbiausias skirtumas tarp šitos En
dicott-Johnson bendrovės ir kitų gerų fir
mų yra tame kad čia darbininkai padaro 
savo pilną dalį. Jie ne tik gauna, o ir duo
da. Paveizdan, Jurgis F. Johnson nesenai 
padovanojo tiem dviem miestam puikią 
stovylą atminčiai 1,692 savo darbininkų, 
dalyvavusių Didžiajam kare. Paskui dar
bininkai iš savo pusės padovanojo Johnso- 
nui gražius marmuro skliautus, pavadinę 
juos “Vartai į Teisingo Apsiėjimo Mies
tus”. Visas skliautų pastatymo lėšas pa
dengė darbininkai.

Vienoj pusėj šitų skliautų yra žalvari
nis Jurgio F. Johnsono biustas, o kitoj yra 
žalvario lenta su užrašu: “Ko nori kad ki
ti tau darytų, daryk tą kitiems”.

Šitų dviejų miestų tėtulis Jurgis F. 
dažnai laiko prakalbas savo žmonėms — 
tiesias, paprastas kalbas, kurios labai vei
kia. Štai keli jo išsireiškimai:

Man geriau yra turėti jūsų pasitikėji
mą kaip ką nors kitą pasaulyje.”

“Šitoj bendrovėj ir pats pasinaudoji, 
jei geriau padarai. Niekas kitas nepaima.”

“Šitame pasaulyje mums visiems trūk
sta to kas priverstų daryti kuogeriausia.”

“Jus 
tranus iš 
ryti”.

“Mes

neprivalot man palikti išvaryti 
avilio; jus turit patys tą pada-

galim sumažinti gamybos lėšas 
nemažindami algų, jei mes visi stengsimės 
nusikratyti nieko nedarančiųjų, skretulių 
ir dielių.”

“Aš neprašau jūsų padaryti ką nors 
man. Aš tik prašau jus daryt kuogeriausia 
sau; gi geriausias ką jus šiandien galite 
padaryti nėra geriausias ką jus galėsit pa
daryti rytoj”.

“Nebūk sunkenybe kitiems. Nedaryk 
apsunkinimo. Paimk irklą ir trauk! Ne
tingėk! Buk naudingas! Daryk kuoge
riausia! Duok progą senai pramonei!”

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuviškas 
ŽODYNAS

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekeskit be žodyno.

Drūtais apdarais $15.00.
“DIRVOS” KNYGYNAS

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Raukius 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 krautuven, pas daktarą, pas barzda, 
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo.... 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!
VYTAUTAS DIDYSIS

Vytauto pusbrolis JogailaVYTAUTAS 1430—1930

LABAI SVARBI NA L J IENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

p>ER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbejo-rašė-šaukė “Išleiski! 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 
šį leidinį stebėsitės kaip daug yra literatūros apie tą musų Tautos Karžygį, kurs gyve
no ir dirbo per 86 metus, 500 metų atgal.

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

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

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

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

kainą gaunat ABI KNYGAS, viso virš 300 puslapių, kas kaip tik apmoka popierą ir 
iliustracijas, neskaitant darbo. 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 I R V A”
Dinigus siijskit sekančiai ___ _ . . .6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Tuoj Pasirodys Nauja 
Elektriška Lempa

šį rudenį krautuvėse pasirodys vi
sai naujos rūšies lempa, kaipo rei
kalingas priedas prie kitų naminių 
rakandų. Ta lempa praminta Mil
ler U-Dezine Lamp, kurią išdirba 
Miller Company iš Meriden, Conn.

Kaip tas vardas reiškia, ši1 lem
pa taip pabūdavote kad sudarys vi
siškai skirtingą kiekvieno žmogaus 
skoniui padargą, pagal kiekvieno 
reikalavimą.

Tas atsiekta įvedus du pagerini
mu lempų išdirbime, po šešių metų 
tyrinėjimų ir bandymų Miller Com
pany laboratorijose. Pirmas tokių 
naujenybių yra tai bevielinė šviesa,

kas panaikina reikalingumą vielų 
privedimo nuo lempos pastovo iki 
viršaus. Kada lempa sudedama ir 
gatava naudojimui, visi susijungi
mai pasidaro automatiškai. Viskas 
ko reikia, kada lempa sustatyta, jos 
uždegimui, tik pasukti ar paspaus
ti sagutę.

Antra ypatybė yra tai pritaiko- ’ 
mas sudėjimas, per ką kiekviena 
moteris galės susitverti sau lempą 
tokią kokią ji tik gali išgalvoti gra
žiausia, pritikimui prie jos namų 
rakandų, ir tik ji viena galės tokią 
turėti, niekas kitas panašiai nepa
sidarys, nes kožna darysis tiktai pa-1 
gal savo skonio.

Iki šiolei lempos buvo dirbamos 
daugybėj skaičių vienodos, kuomet 
ši nauja lempa turės sudedamas ir 
nuimamas dalis, kurios susidės pa
prastu rankų darbu, be jokių įran

kiu pagalbos.
Tokiu budu galima bus pasidary

ti, panaudojant taip išdirbtas dalis, 
net 4750 skirtingų stilių ir rusių 
lempų. Pardavėjas turėdamas ne
daug tokių lempų galės patenkint 
kiekvieną pirkėją, ir galės parduoti 
net 25 nuošimčiais pigiau negu iki 
šiolei gaminamos lempos parsidavi- 
nėjo.

PAJIEŠKOJIMAS
Aš Motiejus Laučiunas pajięškau 

savo brolio Stasio Laučiuno, iš Lie
tuvos paeina Trakų ap., Žaslių par., 
Slabados k. Pirmiau ilgai gyveno 
Clevelande, turėjo savo namą, pas
kui išvažiavo į Oklahoma. Girdė
jau vėl buvęs Clevelande. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašomi at
siliepti šiuo antrašu:

M. LAUČIUNAS
359 Fuller st. Akron, Ohio

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausią Sportininku.

Akrono Naujienos | A. S. BARTKUS
f
£ Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

BEFORE 
ANY DATE 
-DO THIS

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

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

Jus galit išmokti kaip 
geriausia apšviesti savo 
namus, kad akys nesi
vargintų ir namai butų 
gražesni, atsilankydami į 
Parodą Visko Elektriško 
dėl Namų. Susidėjimas 
naujų elektros šviesos 
prietaisų kaštuos daug 
mažiau negu jus manot.

A
Nekurtos Ypatos mirksi
... gera šviesa išvengs

Raukšlių Kaktoje
AKiU Įtempimai ir prisi- 

merkimas laike žiurėji-

šis ir tas
SLA. 198-tos kuopos na

riai labai džiaugiasi nusi
kratę bolševikų jungo — 
mitingai dabar buna ramus, 
tarimai eina tvarkoj, gin
čų nėra. Nariai tą galėjo 
senai padaryt ir atsikratyt 
burliokų pasekėjų, kurie 
norėdami trukšmą kelt ga
li eiti sau Maskvon. Jeigu 
jie ten neina tai žino kad 
Žydeliai neleis jiems kitų 
skriausti, jie ten patys iš
naudoja darbininkus savo 
labui. O čia mat musų bol- 
ševikėliai, pasekdami anuos 
tą patį darė su darbinin
kais — prie kiekvienos pro
gos lyg sąrančiai puolė au
kų ir kuolabiausia niekino 
tuos kurie stengėsi darbi
ninkams parodyt tikrą, ko
munistų veidą.

Petro Jurgelio duktė Al
bina pavasarį pasekmingai 
užbaigė high school, vasa
ros metu pasimokinus Cle
velande chemijos, dabar įs
tojo į miesto ligoninę mo
kytis slaugės profesijos, ką 
mokysis per tris metus.

Lietuvių vaikai kad ir pa
lengva pradedą daugiau ei
ti į aukštesnius mokslus.

P. Martinkaus vyresnėji 
duktiė Magdė, J. Jonuškos 
duktė Biruta ir Rumbučių 
duktė Stella pastojo į high 
school, mokslas joms seka
si gerai.

Alekas Lumpickas susi
žeidė koją, gydosi namie.

Poni Jocienė su p, Bart
kiene lankėsi' Clevelande 
pas gimines, atlankė gerą 
pažystamą, biznierių Kazį 
Stonį ir kitus.

Keliautojas.

Atsižymėjęs plauki k a s-. 
Jaunuolis Juozas Daunoris, 
vos 17 metų amžiaus, yra 
atsižymėjęs plaukime ir ža
da toliau dar daugiau re
kordų padaryti.

Pereitą Liepos mėnesį jis 
laimėjo Ohio valstijos my
lios plaukimo čampionatą, 
kitame atvejyje išėjo antras 
išeilės.

Rugsėjo 14 Juozas Dau- 
I noris dalyvavo Detroito Y. 
M. C. A. 4 mylių plaukimo 
lenktynėse, kur vietinis ir 
dabartinis čampionas Mar- 
ven Lasky vos per 1 min. ir 
10 sekundų pirmiau pasie
kė nuskirtą vietą, kadangi 
kaipo vietinis geriau žino
jo Detroito upės sroves.

Apie Daunorį gerai atsi
liepė Detroito laikraščiai ir 
rašo apie jį Akrono laikraš
čiai kaipo apie busintį čam- 
pioną.

Linkėtina jam geriausių 
pasekmių. J. N. T.

mo paeina nuo akių įtempi
mo ir nuvarginimo, kas paeina mm blogos šviesos. Stoka švie
sos ištempia ir vargina akis; taip pat akys vargsta jeigu esti 
perdaug žėrėjimo. Moderniški apšvietimo prietaisai pritaiky
ti apsaugojimui ir nuo permaža ir nuo perdaug, šviesos. Jeigu 
jus prisimerkinėjat, jeigu kuris nors iš jūsų šeimynos primer- 
kineja akis ir suraukia kaktą, tai yra tikra priežastis kad jūsų 
namuose reikia Įrengti moderniškas šviesas.

The ELECTRICAL LEAGUE
14th Floor HOTEL STATLER PRospect 3466

All Prices F. O. B. Factory, Detroit

HUDSON-ESSEX DEALERS EVERYWHERE

f

f

t

Tel- CHerry 2370 j
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

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

t

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

e
 Visokios Gėlės del Vestu
vių, Laidotuvių ir kitiems 
reikalams Vainikai nuo $5 
aukštyn.

S. Ambroziak Endicott 2191 ’

•?
| Fotografas

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

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” $ 

— Telefonas Randolph 3535 — ?
4»4**J*4M5,*8**5*4*4,*I*4,4M5*4*<J*^4»4**5*4*4,4M5M{,’J*,5**5wJ**5**!**JM8*4**5w5**5**5*,J**J**JM5**}Miw8w5M3*’J**5**l**8H5*’JMiPŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved
Gold Medal Haar- 
;ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
yardo dėžutėse. Ne-

lem Oil Capsules’* 
Visose vaistinėse tri
te "Gold Medal” 
imkite kitokių.'

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

Turim šviežių sūrių krautuvėj

T. NEURA
2047 Hamilton Ave.

Tel. Prospect 9709

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.25 up 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 60c up 
Siutai išprosyt 50c
Kelinės išprosyt 25c

Moterims
Kotai ir dreses išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
SIUTAI IR 0VERK0TAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

£ĮIII!llllllllllllllllllll|||||||||llllllllllllllllllllllllIIII)llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!Į

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

Su kiekvienu perkamu pas mus Ę 
Radio gausit dovanų puikų marmu- s 
ro setą su laikrodžiu ir dviem elek- E 
triškais liktoriais taipgi iš marmuro ( E

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. f

ENdicott 4638 E
EiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

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

Daugiau
DARBO..

ir mažiau darbo 
jieškojimo

H
JIM CRAWLEY yra mūrininkas, ir 

turėjo nuolatinį darbą per daug 
metų. Biznis aplėtėjo ir jis praleido 
daugiausia laiko lankydamas kontra- 
ktorių ofisus, jieškodamas darbo. Po 
keleto savaičių to, jis dasiprotėjo kad 
nėra reikalo taip kasdien daryti, ir 
užsisakė įvesti į jo namus telefoną.

Jis patiekė savo numerį savo pažys
tamiems kontraktoriams, ir dabar jis 
nepabaigia vieno darbo kaip štai gau
na pašaukimą į kitą.

r Žmogus kuris pasiekiamas tele- 
1 fonu gauna darbą pirmiau arba 
1 gauna daugiau darbo. Žmonės 

biznyje mano apie telefoną kaipo 
L apie logišką būdą susisiekimo su 

kitais.

THE OHIO BELE
TELEPHONE CO.*© € " o

Naudokitės Telefonų
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[t IŠ LIETUVOS J
AUDRA SUGRIOVĖ 17 — galutiną, Vatikane.

NAMŲ
Rugp. pabaigoj Utenos 

apskrityje siautė smarki 
audra. Labiausia nukentė
jo Užpalių valsčiaus ūkinin
kai.

Vaiskunų, Antadavainių, 
Degėsių, ’Žaibiškių, Gailė- 
šionių ir Mašeiniškių kai
muose visiškai audros išar
dyti 2 gyvenami namai, 4 
tvartai ir 3 kluonai; taip 
pat smarkiai sugadinti 4 
gyvenami namai, 4 tvartai 
ir 2 kluonai.

Norvaičių, Žaibiškių, An
takalnių, Traidžiunų ir Ri- 
miškių kaimuose audra su
naikino 250 ha vasarojaus 
pasėlių.

Sugriauta keli malūnai.

Pral. Olšauskas kalėjime 
užlaikomas geriau negu ki-

I KO LAUKIA LATVIAI

IŠ DERYBŲ KAUNE

“L. Ž.” korespondentui 
teko kalbėtis su žymiais lat
viu visuomenės atstovais a-
pie tai, ko jie norėtų susi
laukti iš derybų Kaune, 

ti kaliniai del to kad to rei-1 Latvių visuomenės veikėjai 
kalauja Lietuvos valdžios 
sutartis su Vatikanu.

Užsienio Mokslininkai 
tavoje

Lietuvon atvyko bendros i 
archeologijos žinovas, Šve
dijos valstybinio istorinio

Lie-

muzejaus direktorius prof. mus.

plačiai pasisakė dėl vedamų 
derybų.

Jų nuomone, ekonominis 
Pabaltijos valstybių ben
dradarbiavimas esąs būti
nas. Tam tiksui labai svar
bu panaikint vizas, paleng- 

I vinti prekių apyvartą—sa
vitarpio mainus, suvieno
dinti prekybinius jstaty

PRAL. OLŠAUSKAS 
BAŽNYTINIAME

TEISME
Pral. Olšausko byla da

bar yra arkivyskupo Skvi
recko žinioj. Olšauską teis 
Kauno vyskupijos metropo
lijos teismas. Olšauskas, tu
rėsiąs dar dvi apeliacines 
įstaigas: pirmą Vilkaviškio

Arne. Arne nori apžiūrėti 
Zapyškio bažnyčią ir susi
pažinti su archeologine me- 
dega esančia Kauno muze- 
juose.

Po jų atvyko iš Karaliau
čiaus Prūsijos muzejaus at
stovas Dr. Engelis ir Ham
burgo universiteto muze
jaus atstovas von Richtho
fen.

Lietuvos archeologų gru
pė Rugsėjo pabaigoje ruo
šiasi tirti Vaišvylių kapiny
nus; ten dalyvaus ir Dr. 
Engelis su savo darbinin
kais specialistais.

Be to visi šie užsienio 
mokslininkai nori užmegsti 
su Lietuvos archeologais

Tatai buvę nutarta ir pas
kutinio je Pabaltijo valsty
bių konferencijoje.

Esą Pabaltijo valstybėms 
reikia išvien kovoti prieš 
Sovietų pastangas suardyti 
tų valstybių ekonomišką gy
venimą. Mat paskutiniuo
ju laiku Sovietai visur pri
pildė rinkas Įvairiomis sa
vo prekėmis, kurias beveik 
dykai atiduota. Pavyzd. So
vietai veža užsienin mišką, 
rugius ir t.t. ir numuša jų 
kainas. Tas žinoma be galo 
daug žalos gali atnešti ir 
Pabaltijo valstybėms , jei 
del Sovietų konkurencijos 
jos negalės gabenti užsienin 
kai kurių savo prekių.

Latviai šiaip sako apie 
Pabaltijo valstybių susivie
nijimą:

vyskupijos teisme, o antrą artimesnius ryšius. “Jei susivienysim— suda

rysim žymią jėgą, su kuria 
kiti skaitysis.

Jei mums brangi musų e- 
konominė nepriklausomybė, 
turim už ją už ją sumokėti 
tam tikrą kainą — turim 
vieni kitiems nusileisti. Mu
sų keliai, tikslai ir likimas 
vienodi.”

Į lietuvių-lenkų ginčą lat
viai nesikiša ir nepalaiko 
nei vienos nei kitos pusės.

Lietuva ir Latvija galės 
keistis kaikuriomis prekė
mis.

“Mes, sako latviai, Įve- 
žam iš Lietuvos javus, do
bilų sėklas, linų sėklas, gal
vijus, ir Lietuvoje atsiras 
tokių dalykų, kurių gaben- 
sitės iš mus.

Dvylika metų gyvenam 
vieni greta kitų, o dar ne
sam suritarę. Laikas susi
tvarkyti.”

Lietuvos žemės ūkio dar
bininkai galės lengvai gauti 
darbo Latvijoj, nes ten 
trūksta sezoninių darbinin
kų. Dabar trukdo brangios 
vizos, bet jas galima juk at
mainyti.

žodžiu, latviai tiki, kad 
Lietuvos susitarimus su 
Latvija abiem šalim bus 
naudinga.
__________________ “L. A.”

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio1' turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras. *
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Pirks veislinius paukščius 
ir triušius.

Numatoma su Žemės U- 
kio Rūmų pagelba pirkti 
veislinius kalakutus, žasiąs, 
antis, vištas ir triušius. Ž. 
U. R. duos 50% jų vertės 
pašalpos.

mes, Ž. Ūkio Rmai duos 
50% pašelpos perkamų avių 
vertės. Norintieji jas turėti 
turi kreiptis: Kaunas, Va

sario 16 d. g-vė Nr. 2. Veis
linių avių augintojų dr-gi- 
ja. Užsakyti galima iki š. 
m. spalių mėn. 1 d.

Pirks veislines avis.
Veislinių avių augintojų 

draugija numato pirkti 
juodgalvių veislės avis Ryt
prūsiuose, pagal ūkininkų 
užsakymus. Perkantiems 
jas ūkininkams, kurie turi 
mažiau kaip 150 hektarų že-

Mėsinyčia ir Groseme
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 ________________  quart 11c

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

i SERGANTI ŽMONĖS |
X KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 
f DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. X

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina į 
ir kitais budais yra beskausmis ir X 
tokis tikras kad negalima padaryti ❖ 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- T 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi X 
išegzaminuoja. ' T

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

? Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikai? beveik vi- X 
sos ligos yra išgydomos. T

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

X Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- X
X silpnintus kūno organus. X
1 ’ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. X

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS t 
i; 10406 Euclid Ave. • Kampas E. 105th St. Cleveland X 

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

ĮSTEIGTA 1879

SPRĘSKIT JŲ STYLIU IRGERUMĄ 
PAGAL SAVO AUKŠTO LAIPSNIO

Pilnas Pasirinkimas
Radiantfires

OADIANTF ERES išdirbama dviejų vidutiniškų 
didumų, su dešimts ir septyniomis eilėmis.

Jie išdirbami spalvuoti ir juodi, gražių, puošnių ji’ 
puikių periodinių pavyzdžių vario, brunzos ir iš 
plaktos geležies, taipgi daugybėj kitų gražių pa7 
vyzdžių, už Įvairias kainas, kiekvienam tikslui ir 
kiekvienai vietai.

Radiantfire.s. pagražina kambarį kuriame jie įde
dami. Jų geras skonis ir parankamas galima ras
ti kaip palociuose taip ir stubelėse—jie priklauso 
vįstlr ir yra pavyzdžių, išbaigimų, ii’ kainų kurios 

atsako kiekvienam reikalavimui.
Apsilankyk.it krautuvėse kur jie yra išdėti paro- i
dvmui. !

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

General Gas Light Company

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

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

už mažiausia pinigų’’

O ROSEDALE p!
'Dry Cleaning Co.Į

HEnd. 7906 j
X C. F. PETRAITIS, Prop. |
J 6702 Superior Ave., |

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

J. C BLASER
Hardware 

6933 Superior Ave.
Metaliniai Langų Ventiliatoriai

Tiktai po 39c. 
Visokių padargų taisymas.

Darom raktus. End. 0280

KALAMaZOO, MICH. I

Puiki Farma 
IŠVAŽIAVIMAMS

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

Drive
- Vie Anderson, Savin.

Punktas į punktą, 
jus rasit kad šie ru
bai yra pilniausia 
sulyg jūsų tikriau
sių reikalavimų . . . 
ir atsakančio sti
liaus, ir pritaiky
mo, ir materijos 
rūšimi ir darbu. Ei
lę metų mes negalėjom įsi
gyti tokių puikių materijų 
kaip dabar . . . niekad mu
sų organizacija susidedanti 
iš akcijų savininkų darbi
ninkų nesuteikė tokio atsa
kančio ir sxžiningo darbo 
visais smulkmeniškais at
žvilgiais kaip dabar.
Kaipo pasekmę to viso, mes 
Pasekmėje to viso, mes ga
lime duoti savo rėmėjams- 
pirkėjams vertybę didžiau
sią kokią mes išgalėj o m bė
gyje penkiasdešimts vienų 
metų musų gyvavimo.

Siutai vyrams ir vaiki
nams atsakančių vien- 
eilių ir dvieilių mode
lių . . . geriausių vilno
nių, twists, serges, che
viots is cassimeres vi
sose naujose spalvose 
pilkų, rusvų, rudų, mė
lynų, ir gražių mišinių 
margų.

Tcpkotai iš tweeds, twists, 
cheviots ir llama vilnų tik
rai pažymėtinų rusių ir ver
tybių . . . puikiai pasiūti iki 
paskutines siūles . . . gražių 
marginių ir vienodų spalvų 
pilkų, rusvų, mėlynų ir mi
šinių. Nežiūrint ar jus auk
štas ar trumpas, plonas ar 
storas arba reguliariai su- 
budavotąs, mes galim pri
taikyt jums kuogeriausia ir 
stilium ir materijomis kokių 
norėtumėt.

VISI BIZNIO SIUTAI, TOPKOTAI, A[|_ A ZfX
OVERKOTAI IR IŠEIGOM.SIUTAI č J J

VISADA VIENA KAINA Z-

RIČHMAN
BROTHERS

Trys Cleveland© Krautuvės
PROSPECT ir ONTARIO

725 EUCLID AVENUE 5716 BROADWAY
Broadway- Krautuvė Atda ra Vakarais ir 9 Valandai. I

THE RICMAN BROTHERS COMPANY Į

Apsilankyk.it


DIRVA

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

A. Zorubka ir kiti.
Parapijai susitverus, apart 

viršminėtų organizatorių, žy
miai pasidarbavo: F. Baranau
skas, Ciučiulkai, Kančiai, De- 
rai, J. Sadauskas, Vasiliauskai, 
Kdndrotai, Katkauskai, Zenke-' 
vičius, Babarskiutė, Katalynai

SPORTAS

Lietuvis dentistas. Į Cleve- 
lando Lietuvių koloniją atvyko 
dar vienas int' ligentas profe
sionalas, dentisterijos daktaras
Stasys Tamošaitis (Thomas). 
Dr. Tamošaitis mokėsi Loyola 
universitete, ir jau visus me
tus praktikavo Chicago j e. Pa- 
galiaus pasiryžo apsigyventi 
musų kolonijoje, kur per daug 
metų Lietuviai pageidavo kad 
rastųsi savas tautietis dentis
tas.

Dr. Tamošaitis pradės pri
iminėti pacientus su pradžia 
Spalių mėnesio. Savo ofisą įsi
steigė Lietuvių Banko name, 
antrame aukšte. Ten jį visi 
galės lengvai surasti.

Patartina Lietuviams parem
ti savą žimogų ir visokiais dan
tų reikalais kreiptis pas jį, pa
raginti kad ir jaunesni čia au- 
gusieji eiti] pas Lietuvį, o ne 
pas kokius svetimtaučius.

Neužmirškit “SLA. Seimo”, 
kurį ruošia Vanagaitis, Olšaus
kas ir kiti Lietuvių salėj Spalių 
12 d. Kaip žinot, Chicagoj sei
mas suiro, todėl Dzimdziai at
važiuoja į Clevelandą jį pabai
gti. Kurie nemėgstat juokų vi
sai galit neiti.

Nepraleiskit iškilmingos va
karienės. Paminėjimui Vytau-
to 500 metų mirties sukaktu
vių, Lietuvių Darželio Sąjunga 
rengia gražią patriotišką vaka
rienę nedėlis-j, Spalių 26 d. Ti- 
kietus gaukit iškalno pas ko
miteto narius (po $1): P. Mu- 
lionį ir kitus, taipgi “Dirvoje” 
ir “Cl. Liet, žiniose”.

Bolševikai prasižengia prieš 
komunizmą. Bolševikų parti
jos įstatuose yra pasakyta kas 
“šios (reiškia komunistų) or
ganizacijos nariai gali būti tik
tai tie darbininkai kurie nėra 
priešingi partijos politikai” ir 
toliau pasarga padėta bolševi
kams kad “prigulintieji prie
šingoje bolševikams organiza
cijoje arba įstaigoje kurį prie
šinga komunistų dėsniams ne
gali būti bolševikų partijos na
riais.”

Taigi musų bolševikėliai ku
rie priguli Susivienijime, Ku- 
dirkinėje ir kitose tautiškose 
draugijose, pagal Maskvos ko
mandos turi būti sušaudyti.

Turbūt bijodami kad nebūtų 
sušaudyti, musų komunistėliai 
dabar žada bėgti iš SLA., o iš 
kitų organizacijų mes turime 
pasistengti juos išvyti, padaly
dami jiems gero ir pamokyda
mi kaip pildyt savo šventus įs
tatymus. SLA. Narys.

Clevelande bus budavoja- 
ma naujas pačto ir federa- 
lio teismo budinkas. Delei 
visokių formalumų darbo 
pradėjimas sugaiš dar pu
sę metų, o iki paštas bus 
pabudavotas ims dar metus 
ar 15 mėnesių laiko.

Ohio valstijose sumažėjo
ūkių skaičius. Per pasta
rus 10 metų Ohio valstija 
neteko. 7,636 ūkių — ūkių 
skaičius sumažėjo ant 14.4 
nuoš.

1920 m. Ohio valstijoj bu
vo 256,695 ūkės, dabar yra 
219,659 ūkės.

Cuyahoga apskrityj 1920 
m. buvo 3,375 ūkės, dabar 
liko tik 1,224 ūkės.

Lapkričio 4 d. rinkimuo
se bus balsavimai už 11 tei
sėjų. Kandidatų j jų vie
tas yra net 41! Laukiama 
karštos kovos.

Bus taipgi senatorių ir 
kongresmanų rinkimai. Ku
rie esat piliečiai neužmirš
kit užsiregistruoti, nes ne
galėsit balsuoti.

Butėno koncertas. Kitą sa
vaitę, penktadienio vakare, 3 
d. Spalių-October, Lietuvių sa
lėj atsibus Lietuvos operos ar-
tisto Jono Butėno koncertas. Su 
juo sykiu dalyvaus ir žinomas 
Chicagietis pianistas Mikas Yo- 
zavitas, kuris 
vosi su Dzimdziais.

Butėnas pasiryžo padainuo
ti Clevelande šiuo savo trumpu 
atsilankymu Amerikoje. Ne
užilgo gryš, nes turi skubėti į 
Kauną operos sezono pradėji
mui. Visi Butėno draugai ruo
šiasi dalyvauti.

Iš Collinwood
Moterų Sąjungos 36 

maskinis balius, kuris 
kitados lankyda-ivo pereitą šeštadienį 

| parapijos salėje, nors

kuopos 
atsibu- 
naujos 
mažai 

'buvo garsintas, bet pavyko ge- 
! rąi. Ypač jaunimas buvo pil-
nai patenkintas šokiais prie ge
ros Luizos muzikos. R.- K. L. 
A. Moterų Sąjungos 36 kuopos 
pasiryžimas yra visuomet už
ganėdinti publiką savo paren
gimais. Narė.

ir kiti.

Sandaros 18-tos kuopos su
sirinkimas bus penktadienio va
kare, Rugsėjo 26 d., Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Vald.

Naujas SLA. 14-tos kuopos 
sekretoriaus antrašas: Visi na
riai pasižymėkit ir visais reika
lais kreipkitės šiuo antrašu: 
V. P. Banionis, 1355 Giddings 
road (E. 70 th st. už Superior.)

Balius. SLA. 14-ta kuopa 
rengia gražų (balių Lietuvių sa
lėje šį sekmadienį, nuo 7:30 v. 
vakare. Pelnas skiriamas Sa
lės bendrovei. Visi kviečiami 
atsilankyti, gražiai pasilinks
minti.

Geo. L. Schlather, 6616 Wade 
Park avė., užlaiko vyriškų, mo

teriškų bei vaikams apvalkalų 
parduotuvę. Ta parduotuvė 
randasi patogioje Lietuvių gy
venamoje srityje. Esant be
darbei. p. Schlather, mylėda
mas Lietuvius, paėmė darban 
prie pardavinėjimo rūbų Lie
tuvaitę, p-lę Mildą žižuoniutę. 
Ji pasitarnaus savo vientau
čiams kuogeriausią ir tikisi 
kad Lietuviai tenai gausiai at
silankys.

Lietuviai nei vienas neturi 
tokios įvairių rūbų krautuvės, 
todėl turės malonumo atsilan
kydami į tokią vietą kur gali 
Lietuviškai susikalbėti.

Ponas Schlather yra prieina
mas biznierius ir parems Lie
tuvių reikalus jeigu Lietuviai 
pas jį lankysis. Nepamirškit 
antrašo: 6616 Wade Park avė.’ 

Reporteris.
Piliečių domei. Daugybė Lie 

tuvių esat Amerikos piliečiais, 
bet mažai kuris naudojatės to
mis teisėmis ir laike rinkimt 
nebalsuojat. Bet pasirūpinkit 
tą padaryti šį rudenį.

žinot, prasideda atkakli ko 
va tarp Slapiųjų ir sausųjų — 
balsuokit už ką kas norit, bei 
balsuokit. 'Kiek žinoma, Lietu-
viai visi pritaria prohibicijos 
panaikinimui. Jeigu visi eis 
balsuoti, galės padaryti tą kf 
norės. Sausieji dešimts metų 
atgal sušokę nubalsavo mums 
prohibiciją. Dabar visi išeikit 
ir galėsit nubalsuoti jos atme
timą. Tiesa, nebus dar balsa
vimo už tai, bet kandidatuoja 
į svarbias vietas tokie žmonės 
kurie nori prohibicijos panaiki
nimo. .Už juos balsuojant su- 
duosit prohibicijai smūgį.

Rinkimai bus Lapkričio 4 d. 
Bet kurie dabar nesiregistruos 
negalės balsuoti.

Registracijos dienos: Spalių- 
October 2-—10—11 dienomis.

Atminkit—registruokitės, ir
paraginkit kitus registruotis.

KAMBARIS ANT RENDOS
Vedusiai porai arba pavieniams, 

su visais patogumais. Lietuvių šei
mynoj. Arti St. Clair karo. Kreip
kitės tuojau

1009 E. 148 STREET

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių moderniškas namas, 

su visais įrengimais, furnasu, gara- 
džium ir tt. Arti naujos Lietuvių 
parapijos. Parsiduos lengvu išsimo
kė jimu. Kreipkitės (41)

M. G. LUMAS
19851 Nauman avė. KEn. 3232-M

PARSIDUODA NAMAS
5 kambarių—$4950, nauji įrengi

mai, didelis lotas, garadžius, atikas. 
Arti bažnyčios ir mokyklų. 874 E. 
144 Street. Kreipkitės tuojau — 

3837 PAYNE AVE.
Tel. HEnderson 1565

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. VII LIOLIS
6.606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729--------------- ---- —------ ------------------ -------- .J

Po pikniko. Pereitą sekma
dienį atsibuvo M. M. N. Pagal
bos parapijos ir SLA. 362-ros 
kuopos bendras piknikas ant V. 
ir B. farmcs. žmonių buvo 
daug ir liko gražaus pelno pa
rapijai ir kuopai. Tai puikus 
pavyzdis sutartino darbavimo
si.

“Katriutės Gintarai”. Nau
jos parapijos bažnytinis cho
ras rengiasi vaidinti labai gra
žų veikalą, “Katriutės Ginta
rai”. šis perstatymas patiks 
visiems, nes perstato vaizdą iš 
Lietuviu gyvenimo. Kur ir 
kada bus loštas paskelbsim vė
liau.

“Dirva” Collin woode. Ypa
tingai dabar, susitvėrus šioje 
srityje naujai parapijai, “Dir
va” tapo laibai populiari. Ket
virtadieniui atėjus gaudo ją 
katalikai, tautiečiai, o net ir 
bolševikai, kad pamačius ką 
nors iš savo veikimo. Ar ne
reikėtų čia uždėti “Dirvos” 
“brenčių” ?

Musų veikėjai. Įžengus į sa
vo naują vietą yra malonu pa
minėti vardus daugiausia pasi
darbavusių asmenų įkūrime 
Musų Motinos Neperstojančios 
Pagalbos parapijos. Jie yra 
šie: J. Zeleniakas, P. Kundro- 
tienė, J. Derusx J. Vaišnoras,

Naujoj vietoj. Naujės pa
rapijos klebonas Kun. A. Ka- 
ružiškis persikėle į parapijos 
namus gyventi. Dvasiniais rei
kalais kreipkitės 18022 Neffj 
Rd. Rep. j

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvėje gauna

ma sekanti nauji rekordai:
Einik Polka ir

Lietuvos Kareivių Polka.
šiaušiaus Polka ir

Jievutės Polka.
Svajonė ir Meilė ir

Sudiev, Sesutės, duetas.
Šenadorio Polka ir

Bernelio Polka.
Taipgi yra’daug kitų gražių 

muzikos ir dainų rekordų.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Jieva Meiliunaitč .... Lt. 200
A. Narkevičius .................., 40
Pranas Vindašius .............. 50
Marė Zigmantienė ............ 50
Levanora Kuisienė .......... 120
Elzbieta Dukauskienė ... 200
Anelė Slamienė .............. 500
Elzė Plungienė .................. 100

Šarkio Kumštynė su 
Campolo Rugs. 25

šio ketvirtadienio vakare, ka
da “Dirva” išeina į spaudą ir 
bus pervėlu pranešti skaityto
jams apie pasekmes, New Yor
ke įvyksta kumštynė Lietuvio 
Šarkio su Argentinos smarkuo
liu Victorio Campolo.

Damon Runyon, kuris nese
nai rašė kad iš Šarkio jau nie
ko negalima tikėtis, Rugsėjo 
23 d., pora dienų prieš kumš
tynes, štai ką sako:

Aš nujaučiu rimtą pavojų 
Argentinos čampionui Campo- 
lo, delei staigaus Šarkio persi
keitimo. Pasirodo kad -Šarkis 
pradėjo daug kalbėti, o kuo
met jis turi ūpo kalbėti jis pa
tampa pavojingas^ Aš nežino
jau kaip jaustis kadangi iki 
pat paskutinių dviejų dienų iki 
kumštynių Šarkis tylėjo ir ne
sigyrė kad jis jį sumuš.

Jeigu Šarkis -nekalba ir tyli 
išrodo kad jis neturi gero ūpo 
ir energijos. Bet dabar, kaT 
danigi jis pradėjo smarkauti, 
aš pradedu rūpintis Campolo 
likimu. Šarkis sako kad jis už
muš savo priešą. O Šarkis ga
na tankiai savo grasinimus iš
pildo.

Šios kumštynės busi pirmos 
pagal naujo patvarkymo, kame 
abudu kumštininkai turi gerai

tis su Jacobsonu, jiedu išėjo 
lygiomis.

Antroj poroj ėmėsi Juozas 
Šimkus su Lenku Banaskiu — 
šios imtynės irgi baigėsi lygio
mis.

Paskutinėj poroj buvo John 
Pesek su Alan Eustace. Pe- 
sek persuko savo priešui spran
dą ir po 37 minutų paguldė.

Jack Gansonas šiose dieno
se lankosi Kanadoj ir turi im
tynes Montreal mieste. Jam 
ten gerai sekasi.

Juozas Komaras atsidūrė net 
Texas valstijoj, kur pasekmin
gai daužo savo priešus.

Karolio Sarpaliaus laiškas iš 
Australijos tilps kitame nume
ryje, delei stokos vietos šiame.

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior jave. Cleveland, O.

Taisau visokio - išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

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

FLorida 6791-R
PAULINA. ŠTAUPIENĖ

Važiuokit Strytkariu arba Motoriniu Koču

$200 kurie galėtų būti sunaudoti 
prie mortgečio ant namo

Sakysim kad jus važinėjai vidutiniš
ko brangumo automobiliu ir gyvenat 
penkios mailės atstu nuo savo darbo, 
taip kad skirtumas tarp privatinės 
transportacijos ir publiškos trans- 
portacijos už 300 darbo dienų kas 
metai pasidaro gerai pervirš $200. 
Taigi tiek pinigo sutaupymas butų 
žymi parama prie apsimokėjimo mo
kesčių ant savo namo. Per periodų 
metų tiek pinigų prisidėtų dikčiai 
prie užtikrinimo jums finansinės ap
saugos ir nepriklausomybės. Tuo pat 
laiku jus turėtumėt saugią, pasitikė- 
tiną ir patogią transportaciją, lais
vą nuo važinėjimo pavojų, ir pasidė- 
jimo rūpesčių.
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apsitaisyti nuo žemų užgari
ni,ų ir tie užgavimai nesiskai- 
tys.

.Kiek kiti sporto rašytojai, 
spėja, Šarkis turės laimėti ir I 
už jį dedama daugiau negu už 
Campolo.

Iš MAROTTOS IMTYNIŲ
Pereitą savaitę miesto audi- j 

torijoj pirmose šio sezono im
tynėse dalyvavo du Lietuviai, j 
Pirmoj poroj ėmėsi Krunkai-;

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

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

HEUER and IREY
4416 Payne avenue. HEnd. 3576 '

B9BBKKB

JONAS BUTĖNAS, plačiai žinomas Amerikoje dai
nininkas, dabar Lietuvos Operos Kaune baritonas artis
tas, koncertuos Clevelande kitą, penktadieni, Spalių 3 d., 
nuo 8 vai. vakare, Lietuvių salėje.

Spalių 5 d., nuo 7:30 vai. vakare, gerb. Butėnas kon
certuos Pittsburge L. M. D. salėje.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI 

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

Ateities Metuose
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■40,000 Cleveland© vaikų ir mergaičių 

turi pasidėję suvirs ketvirtdalio mili

jono dolarių į Society for Saving: 

Mokykit] Taupymą. Šį menesį, 

kykloms atsidarius, šis taupymo

nas ineina į šeštą metą. ” Mokyklose 

Taupymas mokina jaunus žmones kaip 

taupyti pinigus. Tas gelbsti išlavinti 

gentkartę ir išauklėti su supriatimu apie 

pinigų vertę žmonių kurie gyvens at

eityje. ’’’ Šis bankas, kuris operuoja 

Mokyklose Taupymą sutartyje su Mo

kyklų Taryba, prašo tėvų prisidėti ak- 

tiviai prie paskatinimo vaikų į tokį ge

rą ir naudingą darbą.

Incorporated 1849

in the Gftty of Cleveland
public Square

Dėkit Taupymus j Taupymų Banką
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