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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pranašauja pagerėjimą. 
Amerikos ekonominio gyve
nimo žinovai sako kad da
lykai kitą metą pradės eiti 
geryn ir iki pabaigai metų 
pakils iki vidutiniško ge
rumo.

• Fordo pranašystė. Šiems 
sunkiems laikams esant, au
tomobilių išdirbėjus Ford 
pranašauja toki dalyką j 
kurj darbininkui žiūrint net 
seilė varva. Fordas sako 
kad už 20 metų darbinin
kų mažiausia mokestis už 
vienos dienos darbą bus 
$27.

Fordas taipgi sako kad 
kitą metą darbai pageyės.,.

Užsimušė j ieškant darbo. 
Canton, O. — Prie .vienos 
dirbtuvės darbininkų sam
dymo ofiso susirinko tiek 
daug darbininkų kad vienas 
vyras buvo nustumtas nuo 
aukštų trepu ir puldamasi 
mirtinai susižeidė.

Dan-

a

$ to.

Valdžią
I PRALAIMĖJĘS KAN
DIDATAS NORI PRE

ZIDENTO VIETOS 
Pietų Amerikos respubli

kos viena po kitai kelia re
voliucijas ir verčia savo val
džias. Tos revoliucijos nė
ra komunistiškos, bet šiaip 
sau revoliucijos, panašiai1 
kaip per daug metų buvo 
Meksikoj. Kas užsinori bū
ti prezidentu, suagituoja 
savo pasekėjus, ir eina ver
sti esantį prezidentą.

Brazilijoj sukilo buvęs li
beralų partijos kandidatas 
ant prezidento pereito pa
vasario rinkimuose, Getulio 
Vargas, prieš rinkimus lai
mėjusį Washington Luis.

Vargas yra prezidentas 
Rio Grande dė Sul valsti
jos. ir turį stiprią paramą. 1 
Jiš užvaldė savo valstiją ir 
mobilizuoja vyrus į kariu- 1 
menę kovoti prieš prėziden- . 
tą Luis, sėdintį sostinėj Rio ‘ 
de Janeiro. Prie sukilėlių 1 
prisidėjo net devynios vals
tijos, pietuose nuo sostinės ] 
ir šiaurėje, ir mobilizuojasi 

I dideliam mūšiui. . Valdžia 
siūlė taikytis, bet revoliuci- 
jonieriai atsisako.

Sukilėliai eina ant Sao ,Komunistai lenda.
ville, Va. — Prasidėjus au- Paulo, didžiausio Brazilijos 
dinyčiose streikui čia atsi- uosto ir kavos apdirbimo 
rado komunistai ir šaukda
mi viešus mitingus agituo
ja darbininkus prie visokių 
nesąmonių. Streikuoja apie 
4,500 audėjų. Pora komu
nistų agitatorių suimti.

Streikuojanti audėjai pri
klauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos ir komunis
tų vadovybės nereikalaują.

Komunistai lenda prie 
darbininkų norėdami pasi
rodyti kovotojais už jų ge
rovę, ir nori kad juos kas 
persekiotų, tada apsišaukę 
mučelninkais renkasi aukų.

Kanados gelžkeliąi 
da $21,0.00,000 vertės 
vojimo ir pagerinimų pro
gramą, prie ko ras darbo 
apie 10,500 darbininkų.

Reikalinga bus daug nau
jų gelžkelių bėgių, iš. ko bus 
darbo geležinėms; šioms 
reikės anglies, ir tt., tokiu 
budu daugybė bedarbių tu-j 
rėš darbo per tam tikrą lai
ką.

užve- 
buda-

14 užmušta. Walsall, An
glija. — Kasyklos sprogime 
užmušta 14 darbininkų — 
visi kiek tik tuo laiku ka
sykloje buvo.

centro. Tame mieste ir jo 
srityje gyvena labai daug 
Lietuvių, kuriems daugu
mui nepatiko neramumai ir 
partijų vaidai Lietuvoje.

Valdžia pašaukė prie gin
klo 400,000 rezervistų, iš jų 
100,000 jau gatavai apgink
luoti. Valdžios kariumenės 
išstatytos prieš užeinančius 
iš šiaurės ir pietų sukilė
lius.. ■ '■>

Dalys valdžios kareivių 
su vadais pereina Į sukilė
lių pusę.

Prezidentas Luis Įsakė 
paimt į valdžios rankas vi
są sostinėj maisto kontrolę, 
kad spekuliantai nesigrieb- 
tų išnaudoti gyventojų.

Rekvizavo visus privati
nius orlaivius kariškam tik
slui.

Kiti pranešimai sako kad 
pradėjo rezignuoti Luis ka
bineto ministerial.

Argentinos laikinas pre
zidentas pripažinęs sukilė
lių kandidatą Vargą sukilė
lių valdžios galva.

Argentinos prezidentas 
Uriburu pats tik savaitė ar 
kiek ilgiau laiko kaip tokiu 
pat budu pateko Į tą vietą, 
sukildamas prieš buvusi se
neli prezidentą.'

SPROGO LĖKTUVAS,
46 UŽMUŠTA

FRANCUZAI-VOKIE- I J .x j . .

ciai šiaušiasi i Laiškas is Lietuvos
Londonas. — Spalių 5 d.1

Francuzijoj, ties Beauvais,1 kėlus galvą aukštyn, pradė-
Vokietijos fašistams pa- Rašo A. Argus.

laike smarkatis lietaus ir. jo drebėti pamatai ant ku- Rudenėlis Kaune.
170111 ll^ciUorro nro Ann'lič. i*lll ohrtn P.nrnnno failzri 4vėjų, užsidegė ore Anglis-Irių stovi Europos taika.
kas kariškas i dirižablis, R- Vokietijos fašistai pasi- 

J101, (didžiausias dirižablis! ryžę panaikint visas karo 
pasaulyje, ir su juo'žuvo 46 sutartis ir pasiliuosuoti nuo 
žymus žmonės. Tiktai sep- naštos, 
tyni išliko gyvi, bet labai uždėjus 
apdeginti. klausią

Lėktuvas skrido Į Indiją, | delei to
■ juomi keliavo-, buris žymių žiu ministeris Briand, ku- 
Anglų, tarp jų ir Lordas!ris šią vasarą stengėsi su- 
Thompson, vienas iš pažy-įdaryti Europos Suvienytas 
mių žmonių ' dabartiniame 
Darbo valdžios kabinete; jis 
buvo orlaivininkystės mini
steris.

Žuvusieji parvežti su di-

LEGIONINKAI IŠGĄS
DINO KOMUNISTUS
Boston, Mass. — Spalių- 

6 d. prasidėjo Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cija ir tuo pat sykiu Ame
rikos Legiono (buvusių ka
reivių) konvencija. Ta pro
gą Bostoną aplankė prezi
dentas Hoover.

Komunistai norėjo suren- dėlėmis iškilmėmis į Angli- 
gti demonstraciją prieš pre-1 ją. šis dirižablis buvo an- 
zidentą, kaip jie daro ki- tras prie R-100, kuris nesė
tuose miestuose kur tik jis 
atsilanko, ir nuėję ten kur 
jis 'buna apsistojęs, parė
kauja. Tą' patyrę legionin- 
kai pareiškė komunistams 
kad jeigu jie ką nors ban
dys daryt, legioninkai už
puls komunistų lizdus ir vi
sas plunksnas ištaršys.

Komunistai tą dieną nei 
neburbįelėjo.

Bostone veteranai suruo-' 
še milžinišką demonstraci
ją, maršavo 70,000 vyrų su 
400 paskirų muzikantų gru
pių.

KIEK MES PRAGERIAM
Prohibicijos priešai skel

bia jog apitikriai Amerikos 
gyventojai kas metai išge
ria 790,000,000 galionų a- 
laus, 110,000,000 galionų vy
no ir 200,000,000 degtinių. 
Tas viskas kas metai kaš
tuoja po. $2,848,000,000.

Na tai ir Įvesk tu žmo
gus Amerikoje prohibiciją. 
Juo labiau draudžiama tuo 
daugiau geriama.

Tuo tarpu prohibicijos 
viršininkas Woodcock Wa
shingtone sako kad svaigi
nančių gėrimų naudojimas, 
lyginant su 1914 metų nau
dojimų, .sumažėjęs,,

“Sausieji” nori prirodyt 
kad prohibicija vistiek pa
darė gero: apmažino svai
ginančių gėrimų naudoji
mą. Jie į- tikrus faktus žiu
ri pro aprukinttis altinius. '

133 UŽMUŠTA RUSIJOJ
ANT GELŽKELIŲ

Maskva. — Rusijoj ant 
gelžkelių nelaimių buna ne
paprastai daug. Štai Rug
pjūčio mėnesi buvo 2,249 
nelaimingi atsitikimai, ka
me‘užmušta 133 ypatos, 254 
kitos ■ sužeista, ir 1,638 va
gonai sudaužyta.

Girti darbininkai 
džiausią to kaltė.

esą di-

— Ga- 
ištikus

Francuzija gi turi 
Vokiečiams. - sūri- 
naštą. Prancūzai 

nerimsta. Užrube-

Valstybes, atsiduria prie 
sienos. Karštas ’ tautininkas 
Poincare, buvęs Francuzi- 
jos prezidentas, šiaušiasi ir 
kelia Francuzų ūpą 
Vokietiją.

Jeigu Vokietijos ir 
euzijos nacionalistai
vadovybę gali dalykai virs
ti taip kad Tautų Sąjungai 
reiks rankoves pasiraičius 
dirbti sulaikymui jų nuo 
karo.

prieš

Hankow, Chinija. 
ro katilų gamykloj 
sprogimui penki darbinin
kai užmušta.

nai lankėsi Kanadoj.
Sprogimas Ištiko 400 pė

dų aukštumoje nakties lai
ku kaimo laukė netoli mies
to Beauvais. Sukilę ūkinin
kai pamatė baisų reginį su
bėgo žiūrėt, paskui davė ži
nią į miestą, iš kur atsiųs
ta visa galima pagalba, bet 
atvykę spėjo ištraukti tik 
apdegusius, lavonus..

KITOS DIRIŽABLIŲ NE
LAIMĖS

Po karo ištiko sekančios 
nelaimės su dirižabliais:

Liepos 21/ 1919 — Diri
žablis sprogo ir nukrito ant 
banko budink© Ghicagoj, 10 
ypatų užmuštai

Rugp. 24, 1921 — Sprogo 
Anglų dirižablis ZR-2, 
vo 42 ypatos.

Vasario 21, 1922 — 
sprogo dirižablis Roma
toli Hampton, Va. (Ameri
koj), 34 užmušta.

Rugs. 3, 1925 — žaibas 
nutrenkė S. V. karišką di
rižablį Shenandoah ties Ava 
(Ohio), 14 užmušta.

žu-

Su- 
ne-

KOMUNISTAI RUOŠIASI 
PRIE RRREVOLIUCIJOS 

Iserlohn, Vokietija. —Su
imta penki komunistai ap
kaltinti ’ vogime sprogsta
mos medegos iš vietinės 
dirbtuvės. Matyt ruošėsi 
prie rrr evoliucijos.

Kada juos nuvedė polici
jos stotin, kiti komunistai 
apipuolę stoti sukėlė riau
šes, policija turėjo geras 
muštynes iki juos nuvaikė.

SKUSTUVŲ KOMPANI
JOS JUNGIASI

Boston. — Dvi didelės 
skustuvų išdirbimo kompa
nijos, Gillette ir Autostrop, 
sutarė susijungti j vieną di
delę firmą su kapitalu dvi
dešimts milijonų dolarių.

AŠTUONI UŽSIMUŠĖ,
Dresden, Vokietija. — 

Besileidžiant: f žemyn lėktu
vas su šešiais pasažieriais 
susimušė ir užsimušė visi 
pasažieriai ir du lakūnai.

Fran- 
paims

IŠKILMINGAI PRIĖMĖ 
ŠIAURĖS TYRINĖTOJŲ 

LAVONUS
Stockholm, Švedija. — Iš 

tolimos šiaurės pat;:“žta..lį-. 
kučiai trijų žuvusių ten ty
rinėtojų, Andree, Strind
berg ir Frankel, kurie 33 
metai iškeliavo tyrinėti 
šiaurinį žemgalį ir daugiau 
negryžo. Lavonus parvežė 
tas pats kariškas laivas ku
ris 1897 metais išyežės juos 
Į Spitsbergen.

Stockholme lavonus pasi
tiko minia iš. apie, 100,000 
žmonių, vėliavos buvo nu
leistos pusiau stiebų; gies
mininkai giedojo senoviš
kas Vikingų giesmes, Šve
dijos karalius oficialiai ap
lankė laivą pirm lavonų nu
ėmimo ir uždėjo ant trijų 
grabų po vainiką.

Grabus nunešant nuo lai
vo minios liūdnai maršavo 
paskui į katedrą, kur atsi
buvo pamaldos. Po pamal
dų lavonai sudeginti.

SAKO, SPEKULIANTAI 
TŪRI BŪTI BAUDŽIA

MI MIRČIA
Roma. — Italijos dikta

torius Mussolini pareiškė 
kad spekuliantai kurie pri
veda prie finansinių krizių 
turėtų būti baudžiami mir- 
tes bausme. Už tai kad jie 
pasėja visuomenėje suirutę 
ir skurdą, jie verti mirties 
bausmės, — sako Mussoli
ni.

Sovietų Rusijoje speku
liantai baudžiami mirtimi, 
bet ten spekuliantai dau
giausia yra patys komisa
rai ir jie Įskundžia savo 
konkurentus ‘ už gadinimą 
jų biznio.

Penki užmušta. New Yor
ke sugriuvo senas budinkas 
ir užmušta penki gyvento
jai.

Amerikiečių balnis;
Sportas.

Kaune, kaip ir visoje Lie
tuvoje, jau užstojo ruduo. 
Jau saulutė rečiau mums 
nusišypso. Juodi debesys 
slepia jos veidą; šiaurys vė
jas, vietoje saulutės spindu
lių, guodžia mus.

Kaunas rudenį atgimsta. 
Sugryžta iš' visų kampų va
sarotojai, sugryžta studen
tai, moksleiviai. Atostogų 
vienas mėnuo nejučiomis 
praslinko. Vėl reikia pra- 
kaituot 11 mėnesių, kad 
gauti dvyliktą mėnesį pa
silsėti.

Kai vasarą saulutė kaiti
no, dauguma laiką praleis
davo miesto sode, Vytauto 
kalne ir kitur po Kauno 
apielinkes. Dabar ten liūd
ną. Pageltę labai krinta 
praeiviui po kojų. Jis be 
pasigailėjimo juos mindžio
ja, maišo su purvais. Mies
to sode kaž kaip liūdną,- me
džiai su pageltusiais lapais 

' tarytum - —linguo j a, prašo0 
Kaunietį apleisti sodą.

Bet šiuo laiku kai kas iš 
Kauno išvažiuoja — o tai 
Amerikiečiai. Pabuvę Lie
tuvoje, atšventę visas Vy
tauto garbei skirtas šven
tes, jie linksmi gryžta na
mon. Jau laikas gryžti prie 
savųjų, palikti savo numy
lėtą gimtinę. Dabar dažnai 
galima pamatyt Kauno sto
tyje pulkus Amerikiečių be
lipančių į traukinį. Ne vi
si linksmi apleidžia Kauną. 
Ypač tiems liūdna kurie gal 
daugiau Lietuvos nematys, 
kurie seni ir dabar pirmą 
ir paskutinį kartą tepajie- 
gė atsilankyti. Į

Rugsėjo pradžioje Šaulių!

Sąjungos bute buvo su
šauktas bendras Amerikie
čių pasitarimas. Į pasita
rimą, tiesa, susirinko ne
mažas būrelis Amerikiečių, 
bet deja nei vieno iš Cleve
land©. Jūsų koresponden
tas A. Argus buvo nuvykęs 
Į šį pasitarimą, norėjo, bent 
su vienu Clevelandiečiu pa
sikalbėti, bet nei vieno ne
pavyko surasti. Daugiau
sia buvo Chicagiečių, Bos- 
tonierių. Clevelandie č i ų, 
kaip pareiškė vienas Bosto- 
nietis, čia nėra.

Susirinkime buvo išpildy
ta tam tikras programas, o 
po to buvo linksmi šokiai. 
Ir man teko, pradžioje tau
tišką šokį, paskui fokstrotų 
ir kitų moderniškų šokių 
pašokti. Amerikiečiai daug 
nesivaržo: čia su didžiausiu 
pilvu pilietis, pasigriebęs 
gražią Amerikietę ir šokdi
na. O panelė gan linksmai 
dūksta, kaip Kaune vadina, 
su “pilvūzu”. Amerikiečių 
panelių buvo neperdaifgiau- 
sia, tat ir teko kiek pasi
varžyti norint pašokti.
-Del- šokimo galima štai 

ką pasakyti: musų tautiš
kus Amerikiečiai šoka, vi
dutiniškai, bet moderniškus 
šoka gana gerai. Galima 
buvo stačiai pasimokyti.

Amerikiečiai bendrai Lie
tuviams nekliudė kai mes 
flirtavome su jų panelėmis. 
Girdi, jus flirtuokit su mu
sų Amerikonkom, o mes 
flirtuosimi su vietinėm Lie
tuvaitėmis ir niekad nesu-, 
sikivirčysime. Mes taip ir 
darėm, tiesiog broliškai da-. 
linomės vadinamomis “pa
naitėmis”.

Linksmai pašokusius Ą- 
merikiečius 
palydėjome namon. Kai ku-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ir Amerikietes

Žymiausio Lietuvių Dainininko

Juozo Babravičiaus
— rengiama —

DIDELĖ RUDENINĖ EKSKURSIJA

LIETUVON
Skandinavų Amerikos Linijos 

Populiariu ir Dideliu Laivu 

“ F R E 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 New York City
248 Washington Street ■ Boston, Mass. 
130 No. La Salle Street Chicago, Ill.



DIRVA

Korespondencijos DAYTON Kanados
PITTSBURGH

Atsidarė nauja dirbtuvė. 
Spalių 8 d. atsidarė nauja 
geležies dirbtuvė prie Ohio 
upės, netoli Economy mies-. 
telio. Tai yra labai moder
niška geležies apdirbimo įs
taiga, pabudavota už $12,- 
000,000.

Joje gali paginta 45,000 
tonų geležies į mėnesį.

tomobilių nelaimėse Pitts
burgo distrikte užmušta 
151 ypata, 3,313 sužeista.

LIETUVIŲ RADIO
DIENA SPALIŲ 12

Naujienos
TORONTO, Ont

Nors nedidžiausias skai
čius Lietuvių čia randasi,

Taxi šoferiai vėl nerims
ta ir kalbama apie naują 
streiką. Streikas tik šią 
vasarą baigėsi.

šios savaitės pradžioje 
Pittsburge atsibuvo suva
žiavimas mokslo ir industri
jos vadų atidengimui pa
minklo žymiam išradėjui ir 
pastūmėtojui žmonijos pro
greso, Jurigui Westinghou
se. Paminklas pastatyta 
Schenley parke.

(Apie Jurgį Westinghou
se buvo platus aprašymas 
“Dirvoje” pereitame num.)

Nauja ligoninė. Pereitą 
savaitę pradėta budavoti 
nauja $1,500,000 vertės li
goninė, kurioj bus gydoma 
specialiai akių, ausų ir no
sies ligos. Ligoninė būda
vo j ame Medikaliam centre, 
prie Falk Klinikos, ant 5th 
avė.

Nedėlioj, Spalių 12 d., di
delė radio kompanija, Co
lumbia System, duos Lietu
vių programą.

Programas prasidės 1:30 
vai. dieną Eastern Standard 
įime (į vakarus, pritaikytu 
laiku vėliau).

Per 10 min. bus Lietuviš
ki! dainų programas, kurį 
išpildys artistas J. Babravi
čius ir naujai iš Lietuvos 
atvykus artistė p-lė Ona 
Katkauskaitė.

Antras 10 minutų kalbės 
Lietuvos Atstovas p. B. K. 
Balutis iš Washingtono.

Programą užbaigs vėl su 
dainomis.

Lietuviams patartina pa
taikyti nurodytą valandą 
pasukti savo radio j tą sto
tį kuri broadkastys Colum
bia sistemos programą.

Vanagaitis ir Olšauskas. 
Spalių 11 d. čia bus nepa
prastas koncertas. Visi ge
rai žino tuos du musų artis
tu, Vanagaitį ir Olšauską. 
iPrie jų dar pribus dvi Cle- 
velandietės artistės, Flo
rence Dagilaičiutė ir L. Ba- bet pažiurėjus net keista 
nionienė. Na 0 jiems vi- darosi kaip jie susiskaldę į 
siems pagelbės vietiniai, p- 
lė T. Paulauskiutė, pianistė, 
ir B. Varašius, žymus har- 
monistas. Užtai visi vieti
niai ir apielinkių Lietuviai 
sujudo ruoštis į šį vakarą.

Vanagaičio ir Olšausko 
koncertas įvyks Ungarų ko
lonijos salėj, nuo 7:30 vai.

Teko patirti kad vietos 
draugijų sąryšis rengia sa
vo ką nors tą pat vakarą su 
tikslu pakenkti šiam gra
žiam dalykui. Tas atsitiko 
vienam pusgalviui užsikar- 

’ ščiavus. Bet turbut ne ką 
jie peš. Vienas iš Rengėjų.

Tai labai negražus darbas 
iš draugijos pirmininko — 
kito žmogaus šlovės plėši
mas ir skundimas policijai 
del to kad jam patiko kito 
vaikino mergina.

Jei katalikas tokiu budu 
bolševikų taip pat nemažai 
bolševikų atip pat nemažai 
ten papuls, nes jų yra su 
geresnėmis širdimis is su 
aukštesniu protu. šex.

KAIP GALIMA ĮKURTI S. L. A. SENELIŲ 
PRIEGLAUDOS ŪKĘ

KATALIKIŠKAS VY
TAUTO MINĖJIMAS

Plėšikai prigirdė kūdikį. 
Waynesburg, Pa. — Plėši
kai užpuolę ūkininko namą 
netoli čionai, ir kada namiš
kiai pajuto nuo namų nu
važiuojantį automobilį, pa
šokę apsidairė ir lopšyje 
nerado savo 4 mėnesių kū
dikio. Apsižiūrėjus patirta 
kad pavogta pinigų. Kūdi
kis rasta lauke pas šaltinį 
prigirdytas. Spėjama kad 
vagys inėję ir išgirdę kūdi
kį krenksint norėjo sulai
kyt nuo išbudinimo kitų ir 
pasmaugė, o paskui inšešę 

' įmetė į vandenį kad nei ne- 
atsigautų.

Juodrankiai nušovė ketu
ris žmones. Braddock, Pa. 
— Spalių 6 d. du Vyrai, at
važiavę prie valgomų daik
tų krautuvės ant Sixth st., 
paleido iš kulkosvaidžio šū
vius ir krautuvėje nušovė 
krautuvės savininką, jo mo
terį ir du pašaliniu. Su jais 
buvo atvažiavus mergina, 
kuri valdė automobilį, ir po 
apšaudymo automobilis nu
dūmė link Pittsburgo.

Spėjama kad tai juodran- 
kių darbas.

Amerikos Lietuviai kata
likai pasistengė paminėti 
Vytauto 500 m. mirties su
kaktuves net su kardinolų 
pagalba. New Yorke Spa
lių. 5 d. minėjimas suruošta 
Šy. ;Patriko Katedroj, kur 
kardinolas Hayes sakė pa
mokslą ir suteikė palaimini
mą.

“Draugo” pranešimu, pa
našiai daroma ten kur yra 
kardinolai — jie kviečiami 
prisidėti, bet jie turbut pri
sideda tik su pamaldomis 
už Vytauto dūšią ir viskas.

Atsisakyti jiems nepato
gu, nes Vytautas buvo ga
lingas savo dienose ir prie 
jo Lietuvoje įsigalėjo kata
likystė. Nuo Vytauto lai
kų katalikystė buvo oficia- 
lė Lietuvos tikyba.

Spalių 6 d. Chicagoj bu
vo “Vilniaus Valanda” per 
radio, sąryšyje su apvaikš- 
čiojimu Spalių 9-tos — pa
minėjimo 10 metų sukaktu
vių nuo Vilniaus užgrobi
mo.

Kaukių balius. SLA. 105 
kp. rengia gražų kaukių ba
lių Barney Community sa
lėj. Už pasirėdymus bus 
dovanos. Gros Varašiaus 
orkestras.

Sugavo didelę žuvį. K. 
Znamenskas yra giliukin- 
gas meškeriotojas, nes jis 
visada pagauna daug žuvų. 
Bet Spalių 4 d. jam pasise
kė geriau negu kitados ka
da — jis paprasta meškere 
sugavo didelį, net 25 svarų 
karpą. Tai didėlė reteny
bė šioje apielinkėje tokia 
žuvis ir tokiu budu sugau
tą- ■ ■■ .

Saugokit vaikus nuo deg
tukų. Spalių 4 dieną pava
karį 7 in. mergaitė, Emilija, 
Adomaičių, gerų 
duktė, pasiėmus 
nuėjus į pašiurę 
ugnį, nuo ko pati 
apdege veidą. Nuvežta li- 
gonbutin ir pasveiks. Tė
vai begesindami Ugnį irgi 
apdegė rankas. J. A. U.

Lietuvių, 
degtukų 
susikūrė 
smarkiai

įvairias partijas, grupes, ir 
vieni prieš kitus tik urzgia, 
vieni kitus nuklampyti no
rėdami.

Keistų dalykų dedasi mu
sų laisvamanių bolševikų 
tarpe, kurie sukelia apie sa
ve nemenkas kritikas, bet 
iš jų nieko gero ir negali
ma tikėtis.

Bet kai pradeda šelmavo- 
tis tokie žmonės kurie nuo 
jaunų dienų vadinasi šven
tais, prisilaiko tikėjimo ir 
kitus vadina blogais, tai 
reikia ištiesų. ‘stebėtis.

Vietos Lietuvių pašaipi
ųjų draugijų, Sūnų ir duk
terų (bolševikų), ir šv. Jo
no (katalikų) pirmininkai 
yra jauni vyrukai. Vienas 
skaitosi Maskvos apaštalas, 
antras Romos. Maskvos 
apaštalas tvarkingiau savo 
idealus veda, bet Šv. Jono 
dr-jos pirmininkas tai taip 
keistas kad nėra žodžių jį 
nei aprašyti. Jis ne tiktai 
draugijos susirinkime per
sekioja narius už buvimą1 
greta su mergina, bet pra
dėjo ir ypatiškai “kariau
ti” už merginas, kaip koks 
ritieris. Santikyje vienos 
merginos su kitu vaikinu 
jis taip “pasidarbavo” kad 
ta porele turėjo kęsti ir nuo 
žmonių ir tarp savęs šir- 
Oico sąlygą nežinojimą.

"" ejįs]<u:i.gįja tuo,mį. svarbi
kad jos dalyviai spės parvykti 
Į iškilmingiausią Vytauto Di
džiojo apeigų dieną Kaune Spa
lių 27 d. Tat visi kurie mano
te ši rudenį aplankyti Lietuvą 
ar vykti ten apsigyventi, va
žiuokim su Rudenine Ekskursi
ja Spalių 11 d., su p. J. V. Ado
maičiu priešakyje. Turistas.

Lietuvos Konsulatas Pietų 
Afrikoje 

šiuomi praneša kad 
Rugsėjo m. Konsulato 
fesas pakeičiamas ir 
sekantis:

Lithuanian Consulate 
“Kloof Lodge”, Kloof Road

Cape Town, So. Afrika.
Telegrafinis adresas: Lie
tuva, Capetown.

nuo 
ad- 
bus

Rudenine Ekskursija 
Lietuvon

Spalių 11 d. švedų Amerikos 
Linijos nauju motorlaiviu M. 
S. Kungsholm išplaukia Lietu
vių ekskursija Į Lietuvą, per 
musų nuosavą uostą Klaipėdą, 
šios ekskursijos palydovas yra 
p. J. V. Adomaitis, Lietuvos 
Šaulių Sąjungos spaudos atsto
vas, kuris išbuvęs apie tris mė
nesius Amerikoje gryžta Lie
tuvon.

Kviečiamas L. L. A. A. A. 
pirmininko sutiko vądovaut šią 
ekskursiją. Kam. teks keliau
ti sykiu su p. Adomaičiu, musų 
tautos karžygiu, tam ištikro 
teks proga pasinaudoti kelionės 
malonumais. Vadovas yra su
sipažinęs su Liteuvos gyveni
mu visapusiai, todėl teiks ke
liaujantiems žinių bei patari
mų kurie yra reikalingi žinoti 
Amerikos Lietuviui jo apsigy
venimui Lietuvoje,., kaip tai: 
ūkio, pramonės ir t. p. šakose, 
kad nepadarytume tų klaidų

Iki šios savaitės pradžios, 
nuo pradžios šių metų au-

DAUG GERŲ DOVANŲ
Męs užrašome visus laikraščius 

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

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

BROOKLYN, N. C.

Lankėsi Lietuvoje. The 
Dayton News Spalių 5 d. 
talpina atvaizdus . dviejų 
vietos, vaikinų, William En- 
glehardto, 21 m., ir Luther 
Borkenhageno, 21 m., ku- 
riedu šią vasarą lankėsi Eu
ropoj ir apsilankė Lietuvo
je, pas savo dėdę netoli 
Tauragės. Viename paveik
sle atvaizduojama Lietuviš
kas pakinkytas vežimas 
šieno krovimo vaizdas.

dies skausmus nešti, O tas kur>os pirmiau pasidarė per ša- ' | lino onlTTfril 'HO71 n All TY1Q
narsuolis manė kad mergi
na bus jo. Kartą jaunuolis 
asmeniniai sutikęs pirmi
ninką užklausė kame daly
kas kad jis sukėlė tokius 
liežuvius. Žmogelis ėmė tei
sintis ir gintis^ ant galo pa
bėgo. Bet ant rytojaus jis 
nubėgo į policiją, parodė to 
vaikino paveikslus, sakyda
mas kad jis jį nori mušti; 
kriminaliai jį įtarė apie jo 
gyvenimą Lietuvoj, ir tt., 
ir tokias ceremonijas atli
kęs laukia kada galės skris
ti dangun....

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”.

ISTORIŠKA APYSAKA

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

DETROIT

Broliaiavės..
kuris

Bus
labai

į Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
; organizacija Suvienytose Valstijose, 
; kurios turtas viršija $1,000,000.00.
“ Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
“ * pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
J SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
n imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai Rauna laikrašti “Ttt- 
J vyne" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kaisee.

; Pomirtiniai skyriai —- $150, 300, 600 ir 1,000.
J Pašalpos Skyriai — S6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
u Del platesnių informacijų krelpkitli adresai

g I JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
« tot h Street New Ywrit N. Y.

P

M

Statys $10,000,000 vertės 
budinką. Fisher Brothers 
tuoj pradės .statyti Detroi
te, ant Second Blvd, tarp 
Lothrop ir Bethune 
milžinišką budinką, 
kaštuos $10,000,000. 
dešimties aukštų, bet 
platus ir talpus.

Kuomet per SLA. seimą i 
Chicagoj J. J. Bačiunas įtei- ‘ 
kė per adv. Bagočių savo 1 
dovaną musų organizacijai, i 
seime dalykas priimta be i 
jokios atidos — pt tik pri- j 
imta ir viskas, ir dauguma 
delegatų vargu atsimins tą, 
kadangi apie tai nebuvo nei : 
jokių kalbų, nei svarstymų. ,

Iki šiolei, nei organe nei 
ypatiškai nuo SLA. centro 
valdybos nepareikšta p. Ba
čiunui nei paprastas ačiū.

Klausimas, ar SLA. val
dyba ar patys nariai per 

1 kitą ar dar kitą seimą su
gebės įsteigti senelių prie
glaudą? Prieglaudos rei- 

[ kalas valdybai ir Seiman at- 
. važiuojantiems smarkuo

liams išrodo toks tolimas, 
svetimas, nereikalingas, ir 
išrodo kad niekas nenori 
nei nagų terliotis su tuo.

Kitų tautų žmonės ir 
organizacijų nariai kitaip 
supranta prieglaudų reika
lą, užtai kai patyrė kad p. 
Bačiunas turi 10 akrų že
mės prieglaudai padovano
ti tuoj kreipėsi į jį ir rei
kalavo užleisti jiems. Ten 
jau butų buvę arba vaikų 
arba senelių prieglauda, tik 
duok žemę. Tačiau jis nori 
pavest Lietuviams. Bet Su
sivienijimo vadai ir veikė
jai labdarybės nesupranta 
ir neįvertina. Jei seneliai 
neturi kur pasidėt, tuščia 
jų, kam apie juos rūpintis, 
tegul miestų valdžios jais 
apsirūpina, sako.

Vadus pasekdami, ir pa
prasti nariai taip mano : 
aukų nieks neduoda, prie
glaudos negalima įsteigti. 
Dirbt tikruoju keliu niekas 
nei nebando.

Koks malonumas prigulė
ti Susivienijime jeigu or
ganizacijos vadai tik poli- 
kas varinėja, o nesirūpina 
senstančių Lietuvių atei
čių?

Prie dabartinės centro 
valdybos tas turbut nebus 
galima atsiekti — visa ji 
be lipo, be energijos, be ini- 
ciativos. Bijo tik kad kas 
nebartų už padarytas klai
das, ir nieko naujo nenori 
pradėti;

“Tėvynės” redaktorius p. 
Vitaitis visur aplink save 
mato tik “fašizmo” vėtras 
ir su vėjais laikraštyje ka
riauja. Lietuvą jis kas nu
meris gatavas savo špalto- 
se suplėšyt, nors to padary
ti negali. Bet kad. kalbėt 
apie ką nors konstruktyvį, 
apie tai kas pakeltų orga
nizaciją visuomenės akyse, 
padarytų vertesne patiems 
nariams — to musų organe 
nėra.

rie moka rėkt del mokesčių 
“kėlimo” turėtų pagalvot 
kad tie “mokesčiai” nebūtų 
nei vertė dviejų pakelių ci- 
garetų į metus (moterims— 
pakelio špilkų).

Štai dar ką reikia pergal
voti. Tikrai nežinau, bet 
man rodos, jeigu Susivieni
jimas gali skolint savo pi
nigus ant mortgičių — ir, 
kaip šiame seime paaiškėjo, 
net pražudyt desėtkus tūk
stančių dolarių, — tai gali 
investyt kelis tūkstančius 
dolarių ir į savo nuosavybę 
— senelių prieglaudą, kuri 
vadintųsi “real estate” — 
nejudinamas turtas. Juk 
Susivienijimui valia turėt 
namą New Yorke arba, jei 
užsimanys kelt į Pennsylva
nia, valia bus ir ten buda- 
votis ar pirkti nejudinamą 
turtą.

Taigi, jei but galima iš S. 
L. A. iždo išstatyti senelių 
prieglaudos budinkus, kam 
reikalauti aukų ir verkti 
kad niekas jų neduoda, per 
ką nėra vilties prieglaudos 
idėją įkūnyti?

Šitaip esant, paskui prie
glaudos išlaikymas jau ne
graužtų galvų. Kaip minė
jau, ten pat ant tos ūkės 
galima padaryti per vasarą 
pelno už kelis tūkstančius 
dolarių, prie to užsidirbant 
dar prie uogų ir vaisių su
žiūrėjimo pačioj Bačiuno 
farmoj.

i Toliau, kaip andai minė- 
visus Tautiškus Cen- 
vietoj mėtyt po įvai
kį tas vietas, kas sei-

jau, 
tus, 
rias , | < z t , 
maš paskirti Senelių Prie
glaudai'.

Jeigu musų organizacijos 
veikėjų protai neneša į tą 
pusę, o rupi, kaip jiems taip 
ir organui, tiktai tuščios 
politikos, Lietuvių demora
lizavimas, ne vienijimas, 
lai tą viešai pasako ir pa
reiškia musų labdaringam 
SLA. nariui p. Bačiunui kad 

j su jo dovana nenori terlio
tis.

Geistina butų kad SLA. 
nariai per organą ar kituo
se laikraščiuose išsireikštų 
ką jie mano apie šį klausi
mą. S.L.A. kuopos taipgi 
privalėtų daryti ką nors, 
rašyti centrui paklausimus 
ką darys su ta dovana? Juk 
kiekvienoje kuopoje randa
si po vieną-kitą senelį kurie 
pas susirinkimas prašo pa
ramos.

K. S. Karpavičius.

Vytauto Didžiojo mirties 
500 metų sukaktuvių pami
nėjimas įvyks Spalių 26 d. 
Lietuvių salėje. Pragramas 
rengiama platus; muzikali 
programą prirengs naujas 
vargoninkas muz. J. Jan
kus. Šv. Antano parapijos. 
Kalbėti tarp kitų užkvies
ta Lietuvos Kohsulas iš 
Chicagoš p. Kalvaitis. Pra
šome įsitėmyti dieną.

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

‘ “DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Nejaugi nėra vilčių?
Visiems protaujantiems 

SLA. nariams turėtų būti 
aišku kad ką tik darysim 
organizacijai geresnio, da
rysim sau. Senelių prie
glauda butų tik prieglauda 
sau, nes kas gali tikrint ku
ris nepateks į kokią nors 
prieglaudą, senatvės sulau
kęs, jeigu pasiryžęs Ameri
koje gyvenimą baigt?

Nariams mokesčių uždė
jimo klausimas tuo tarpu 
dar nei nešiliestų. Bet jei* 
gu ir reiktų uždėti pora 
centų į mėnesį, tai tie ku-

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokini" 
mui apie Suv. Valstijų valdžių, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie- 
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj’ 
6820 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, OHIO.
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kapos kiaušinių — didžiau
sią dovaną už visų kitų.

Taip tai baigėsi didelis 
1930 metų Rugsėjo 21. die
nos “Margučio” Golfo Tur- 
namentas Tabor Farmoj.

Kitą sykį pasakysiu kas 
do nauda iš golfo ir kaip 
per golfą mes galėtume pa
naikint visas musų partijas 
ir visi but gerais Lietuviais.

KAIP GERB. SPRAGILAS 
LAIMĖJO GOLFO 

ČAMPIONATĄ

Aną sykį papasakojau 
kas buvo atvažiavę j “Mar
gučio” Golfo Turnamentą 
Tabor Farmoj, o dabar pa
sakysiu kaip golfas lošiasi, 
kad visi žinotumėt apie ką 
šneku. O tada pasakysiu 
kaip aš laimėjau turnamen
tą.

Golfas susideda iš: dide
lio lauko, kelių desėtkų ak
rų žemės, kurioje tam tik
romis vietomis, už krantų, 
kupstų, duobių ir krūmų, 
žemėje yra skylutės; tose 
skyliukėse įkišta ilgoka pa- 
gaikštė su numeriais 1, 2, 
3 ir tt. Toliau, iš maišo vi
sokių lazdų su buožiukėmis 
ant apatinio galo, iš baltos 
ar kaip pamargintos boliu- 
kės, kiaušinio užpakalinio 
galo didumo, ir paskiausia 
— iš golfisto ar golfistės. 
Ba tie visi dalykai: ir pie
va, ir laukas, ir skylutės ir 
lazdos ir boliukė arba /skri
tuliukas gali but, ale jeigu 
nebus golfisto ar golfistės 
tai nebus nei golfo.

Na tai dabar, kai tas vis
kas yra, svarbiausia golfo 
lošime užduotis yra nuva- 
ryt tą mažą boliukę iš vie
no lauko galo į kitą, per 
kalnus, kupstus, klonius ir 
krūmus, Į skylutę.

Ir- golfistai štai kaip pra
deda: sustoja po keturis ir | 
nuo pradėjimo vietos kož- 
nas savo kuolu muša boliu
kę į pirmą skylę. Ale kur 
tau pataikys už kelių šimtų 
sieksnių įvaryt į skylutę že
mėje, kuri’on vos kumštis 
telpa. Taigi, pasideda bo
liukę ant medinės didele 
galva vinies, kurią įsmeigia1

padarę, pradeda išnaujo, ir 
tt. ir be galo.

Kada eina čampionatąs, 
susitaria kelias skyles va
rys, t. yra kelis sykius ap
eis aplink lauką: sykį, du 
ar tris. Kožną boliukės už- 
gavimą ar nepataikymą už
sirašo, ir kožnas stengiasi 
apeit tas skyles su mažiau
siu boliukės mušimų skai
čium.

Kada atėjo čampiontas, 
susirinko visi į pradėjimo 
vietą, kaip koks vaiskas su 
kuolais ir su baltom kul
kom, kurias į vėjus šaudė.

Ale kiti pamatė kad gerb. 
Spragilas neturi golfisto 
kelinių.

— Ei, kaip tu golfą loši 
be kelinių! — rėkia vienas.

— Ką zauniji: aš su kel
nėm, ar nematai! — sakau 
aš.

— Ale turi turėt golfisto 
kelines, — sako jis.

— Kur aš jas gausiu? — 
sakau aš.
.. — Pasiskolink iš Vanago, 
— sako jis.

Ale kur tau: Vanago kel
nėm apsiavęs prapultum jo
se, kaip penkių purų maiše.

— Aš galiu išlaimėt čam- 
pionatą ir be tų kelnių, — 
sakau aš.

Na ir prasidėjo lošimas. 
Visi užsimoja, drožia bo- 
liukei, ji nulekia į pievą ir 
paptelėjus laukia iki vėl jai 
atėjęs droš. Aš užsimoju, 
rėžiu — apsisuku aplinkui, 
ir matau: visi aplink stovė
ję golfistai guli ant žemės 
nuo mano kirčio, o boliukė 
kur stovėjo ten ir stovi. Pa
silenkiu, pasiimu boliukę, 
įsidedu į kišenių, nunešu į 
pirmą skylę ir įmetu. O ki
ti po pievas vaikosi paskui 
savo boliukės.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Po dviejų mėnesių tylėji
mo, pagalinus ir “Tėvynė” 
prabilo apie komunistų bub- 
nijamą “didžiumos” Š.L.A. 
delegatų “seimą” Mieldažio 
salėje, ir skaitlinėmis į dul
kes ištaško komunistų “di
džiumos” burbulą. Tačiau 
keista kad “Tėvynė” taip 
ilgai nedasiprotėjo parodyt 
SLA. nariams kokia “di
džiuma” komunistai giria
si. SLA. nariai butų grei
čiau pažinę draskančius vil
kus ir juos išviję iš kuopų, 
neduodami nei pradėt jas 
draskyt.

Kaip tik atėjo žinia kad 
Lietuvos socialdemokratai, 
pasivadinę “politiniais emi
grantais”, gyveną Vilniuje 
ir Rygoje yra šelpiami Len
kijos zlotais ir kad Plečkai
tis, sėdintis Vokietijos ka
lėjime, turi su jais artimus 
ryšius, tuoj Amerikos Lie
tuviški socialistai stvėrėsi 
už galvos ir ėmė gvoltu rė
kti, “Nauja provokacija 
prieš socialistus!”.

Tai visai negudrus socia
listų riksmas. Juk tie pa
tys socialistai ir tuo pačiu 
balsu staugė gindami ir tei
sindami savo sėbrą. Plečkai
tį pakol tas išgama buvo 
dar nesuimtas.'

Margučio ir Dzimdzi- 
Šios Žiemos 
Maršrutas 

------- —
Spalitj (October) mėn.:

11— Dayton, Ohio
12— -Cleveland, Ohio
15— Youngstown, Ohio.
18— Niagara Falls, N. Y.
19- —Rochester, N. Y,
22— Utica, N. Y.
24—Amsterdam, N. Y. 
26—Westfield, Moss.

Lapkričio (Nov.) men.: 
2—New Britain, Ct. (po p.) 
2—Hartford, Ct. (vakare) 
7—Ansonia, Conn. 
9—Waterbury, Conn.

16— Worcester, Mass.
23— Gardner, Mass, (po p.) 
23—Athol, Mass, (vakare) |

27—Montello, Mass.
30—Worcester, Mass.

Gruodžio (Dec.) men.: 
5—Lawrence, Mass. 
7—So. Boston, Mass.

IL—Brockton, Mass. 
14;—Providence, R. I. 
21—New Haven, Conn. 
31—Bridgeport, Conn.

Sausio (Jan.) men.:
4—Brooklyn, N. Y.

11—Newark, N. J.
13—Paterson, N. J.
15— Kearny, N. J.
16— 17—Elizabeth, N. J.
18—Bayonne, N. J.
22—Easton, Pa.
25—27—Philadelphia, Pa.

Vasario (Feb.) men.': 
L—Baltimore, Md. 
4—Shenandoah, Pa. 
6Minersville, Pa.

Kalėdinės Ekskursijoj j
LIETUVĄ laivu

S. S. LEVIATHAN 
(Pasaulio didžiausiu laivu) 

išplaukiančiu iš New Yorko gruodžio 6tą 
(per Cherbourg) 

asmeniškai vadovaujamas prityrusiu keliavimo expertu.

S. S. GEORGE WASHINGTON
■ (Didžiausias Amerikos cabin laivas)

išplaukia gruodžio lOtą 
(Tiesiog į Hamburgą)

Asmeniškai JOSEF TURCK, gerai žinomo New Yorko 
reprezentanto, vadovaujant.

Abi ekskursijos suteiks Jums galimybę būt savo tėvynėje laiku 
švęst linksmas Kalėdas. Pilni prirengimai gali būt iš anksto padaryti 
jūsų ir jūsų bagažo transportacijai, tiesiog į Tamstos kaimą.

Pilnų informacijų ir kainų kreipkitės į vietini savo agentą ar 
tiesiog į

UNITED STATES LINES
CLEVELAND; OFFICE 

Robert E. Good 
Hotel Cleveland Building

GENERAL OFFICES 
45 Broadway 

New York City

8—Kingston, Pa.
10—(Binghamton, N. Y.
12-—Scranton, Pa.
15—Wilkes-Barre, Pa.
22—Pittston, Pa.

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

visą kaimą!

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row’ New York City 

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

Washington, D. C.

LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į

LIETUVĄ

(Swedish American Line) 
PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK-KLAIPEDA 
(Via Gothenberg) 

-—-————— ------ -------- ----- —
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 

Rengia RUDENINĮ? EKSKURSIJĄ 
NAUJU MOTORLAIVIU

KUNGSHOLM
Ekskursijos vadas p.' J. V. ADOMAITIS 

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas 
Išplaukia iš New Yorko SPALIŲ ii d.

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:.

M. S. KUNGSHOLM .......... šešt. Spalių 11
Spalių 11 d. išplaukia Lietuvių Ekskursija Į Lietuvą

S. S. DROTTNINGHOLD ........ šešt. Spaliu 18
M. S. GRIPSHOLM .. .1.......... šešt. Lapkr. 1
M. S. KUNGSHOLM ..........................  šešt. Lapkr. 8
S. S. DROTTNINGHOLM .............. šešt. Lapkr. 29
M. S. GRIPSHOLM .......................... šešt. Rūgs. 6

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

RAŠYKIT:
SWEDISH AMERICAN LINE

21 STATE STREET NEW YORK CITYM A
į žemę, arba ant krūvelės'' Taip dariau nuo pirmos 
šlapio smėlio, užsimoja kuo- skylės iki paskutinei. Kam 
lu ar lazda, ir drožia per, čia, sakau, daužyt tokią 
boliukę taip kad ji nulekia gražią boliukę, paskui dar
į lauką kažin kur. Paskui 
drožia antras, trečias, ir tt. 
Ir kožnas eina savo boliukės

jos jieškot.
Kada visi parėjo ir atėjo 

vakaras ir buvo laikas iš-
jieškot. Paskui varo tolyn, 
iki davaro į pirmą skylutę. 
Kas į mažiau sykių davaro 
tas skaitosi geresnis. Ale 
yra devynios skylutės, iš
mėtytos po laukus, ir į 
jas visas reikia taip boliu-

dalint dovanas, gerb. Spra
gilas sėdi prie garbės stalo, 
tarp kitų garsių golfistų ir 
golfisčių. Gerb. Vanagas 
dalina dovanas, šaukia visų 
vardus, vieniems duoda di
desnius, kitiems mažesnius

kę numušti. Taigi golfis- puodukus, kitiems laikro- 
tas ir golfistė apeina kelis džius, kitiems ar kitoms 
kilometrus įki parvaro bo- lempas kitokius daiktus, o 
linkę į paskutinę skylę. Tą 1 gerb. Spragilas gavo pusę

moj susispietę prie “skylutės” Golfistai Bačiuno (Tabor) Far

Komunistai išleido dabar 
organizuojamo raudonųjų 
“susivienijimo” organą pa
vadindami ji “Tiesa”. Jie, 
kaip draskyme SLA. taip ir 
užvardydami tą savo šlam
štelį, labai daug suklydo 
manydami kad jų niekas 
nesupras, ir pavogė iš prie
šakio to žodžio dvi raides, 
N ir E. Jeigu nebūtų pa
vogę tų dviejų raidžių tai 
jų šlamšto vardas pilnai at
sakytų jo turiniui apie Su
sivienijimo PiTd. Tarybą — 
“Netiesa”.

“Tėvynė” labai tankiai 
apsiverkia Lietuvos cenzū
ra ir išrėžia cenzoriui grau
dingus pamokslus už var
žymą spaudos žodžio lais
vę. Tačiau “Tėvynė” ne
pažvelgia į savo cenzoriaus 
dešinę ranką, kuri taip pat 
be pasigailėjimo cenzūruo
ja “Tėvynei” atsiųstus raš
tus. Matomai “Tėvynei” tik 
Lietuvos cenzūra baisi, kuo
met pačios “Tėvynės” cen
zūra. O. K.

Tik gi keista ta “Tėvy
nė”, nes daro tai ko pati 
negali pakęsti.

UGNIES PASLAPTIS TAPO 
SUSEKTA

Pastarų laikų archeologų tyrinėji
mais Yukatane ir kitese Meksikos į 
dalyse patirta kad primitiviai tų sri-1 
čių gyventojai išvystė saVo žinoji
mą apie saulę iki pažymėtino laips
nio. Susižingeidavimas saule prive
dė senovės Indi jonus studijuoti ją 
moksliškai. Primitivių Meksikonų 
tikėjimas buvo, labai maišytas. Sau
lės garbinimas yra ta pati paslaptis i 
kaip ir ugnies garbinimas. Kuomet, 
pirmutinis primitivis žmogus, aud
ros išgąsdintas, atrado ugnį kurią 
žaibas įdegė trenkdamas į seną me-1 
dį, ir patyrė kad ugnis šildo taip I 
pat kaip saulė, ir jos šviesa praša-1 
liną tamsą nakties, jis tuojau pri- [ 
skyrė šiai naujai keistai spėkai 
viršgamtiškas ypatybes.

Šiandien, moderniškas mokslas at
ėmė nuo ugnies paslaptį ir Amerikos 
industrijos pažingėjimas paeina tie
siog nuo ugnies išvystymo iki auk
ščiausio laipsnio. Kaip Lucky Striko 
Cigaretų išdirbėjai sako, kiekvienas 
žino kad karštis valo taigi jie pri
taikė karštį prie cigaretų išdirbinio. 
Lucky Strike turi tam tikrą naslap- 
tą būdą karščio kuris juos iškepina 
ir prašalina pavojingus ėdančius da
lykus kurie graužia gerkle ir ver* 
čia kosėt. (Skelbimas)

Sako

IRVIN S. COBB
Atsižymėjęs Autorius

“Senas slapyžodis—‘Lai pirkėjas būna 
atsargus,’ pasidavė slapyžodžiui, ■'‘■Pirkit 
saugume,’ ir šitas stebuklas pasidarė del 
išdirbystės teisingumo, kuris charaeteri- 
zuoja kiekvieną puikų Amerikos pro
duktą. Įžymus pavyzdys modemiško 
išdirbėjo norint nuolatos duoti publikai 
geriausią produktą, yra naudojimas Ultra 
Violet Ray ‘Spraginime’ LUCKY STRIKU 
tabakų. Bet, kuris gali tą procesą matyti 
kaip aš jį mačiau kuomet lankiau LUCKY 
STRIKE dirbtuvę. Tikrai puikus,”

LUCKY STRIKE — puikiausias ci gar e t as, kurį Jus kada 
rūkei, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabakoDerliaus-TUOMET “JIE SPRAGINTI”.Visižino, 
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 
šaulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS” naudoja 
.Ultra Violet Ray.t "It's toasted"

jūsų Gerkles Apsauga—Pries knhejimus—pries kosuli

Sutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Irvin S. Cobb asmeniškai liudyt ir pereiti pasižymėjusių 
asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusi Spraginimo Metodą, p. Cobb pranešimas yra pirmynėiga.

© 1930. The American Tobacco Co.. Mfrs.



DIRVA

SPALIŲ DEVINTA

Štai jau ir desėtkas metų 
. praėjo nuo to kai Lenkai 

pasalingai užėmė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Dešimts me
tų kai Lietuva gyvena be 

' savo svarbiausio centro, be 
didelės dalies savo žemių— 
lyg paukštis su apkarpytais 
sparnais.

Kai paukštis gali pa- 
. sėkmingiau skrajoti su pil

nais sparnais, taip Lietuva 
butų visai kitokia su pilna 
savo teritorija. Kitoks ju
dėjimas, kitokia pramonė, 
kitoks net jausmas. Kiek 
butų daugiau energijos pa
dėta dirbimui-švietimųi Vil
niaus krašto tamsių gyven- 

: tojų, kiek kultūriško darbo 
! pačiame centre — Vilniuje!

O dabar? — Dabar netu- 
■ rint Vilniaus, Kaune kaip 
; mažame miestelyje viskas 

per dešimts metų ėjo ma
žesniu maštabu.

Vilnius, su daug puošnes
niais ir didingesniais na- 

; mais-budinkais butų pasi- 
5 didžiavimas Lietuvių mažai 

tautai, nes pagal tautos di
dumo pilnai atsakytų, būti 
jos sostine. Kaunas gi, su- 

\ lyginamai mažas Žydiškas 
miestas, tiesiog gėdą, darė 
Lietuviams prie svetimtau
čius savo lūšnomis, kuomet 

| kitų šalių diplomatai lanky- 
; davosi Lietuvoje. Pakelti 

Kauną iki pusės Vilniaus 
didingumo reikia daug pri
dėti, kuomet Vilniuje viskas 
buvo ir yra gatava, tiktai 
prie Lietuvių butų buvę iš- 

? gražinta, pataisyta. Len
kai gi, nusibankrutiję ir 
nuskurę sau, dar labiau nai
kina ir prastina Lietuviams 
priklausanti miestą.

Kokia garbė ir išdidumas 
butų buvę Lietuviams šy- 
met švenčiant Vytauto 500 
metų mirties sukaktuves 
turint Vilnių!

Vytautas Vilniuje ir apie 
Vilnių augo, tenai viešpa
tavo, iš Vilniaus iškėlė Lie
tuvą Į galingą ir garsią tų 
dienų valstybę. Ten pat ir 
Trakai netoli, kita artima 
Vytauto širdžiai vieta. Vil
niuje guli Vytautas palai
dotas. Visapusiai imant, 
Vilnius yra Lietuvių tautos 
šventų švenčiausia vieta — 
kaip anos Romovės iš senų 
senovės buvo. Bet mes Vil
niaus neturim — jis priešų 
naguose.

“Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim!” skamba 
garsinga-graži daina Lietu
vių tarpe. Ir ar gali kuris 
nors Lietuvis nurimti iki 
Vilnius bus priešų naguose, 
žinant kaip didis ir reikš
mingas jis mums yra!

Vilnius turi būti musų — 
dabar nors širdyse, o su lai
ku ir tikrenybėje, ir netu
rim nurimti, atsižadėti savo 
karingos dvasios ir aukų 
Vilniui atvaduoti.

Lai minint Vytauto 500 
metų mirties sukaktuves ir 
Vilniaus 10 metų užgrobi
mo sukaktuves niekui’ tarp 
musų nepasirodo juoda ge
dulo vėliava — neš juodas 

— ženklas yra ženklas neteki

mo likimo kelių ir bevilčio 
išsižadėjimo, kaip į mirties 
nagus t kūną ant visados ati
duodant.

Vilnius yra gyvas, Vil
nius yra musų, ir musų jis 
bus — jei ne šiandien tai 
rytoj. Visur iškelkit tri
spalvę vėliavą su vyties 
ženklu — su minčia kad tas 
ženklas bus kada nors iš
keltas Gedimino Kalne Vil
niuje.

Kokiu budu Vilnius bus 
vėl musų tuo tarpu nesiran
da pranašų kurie pasakytų 
tą. Bet Lietuvoje visų jau
nųjų širdyse verda kraujas 
Vilniaus atvadavimo: Jie 
šaukte šaukia: Leiskit mus, 
mes Vilnių tuoj atvaduo
simi

Gal senesnieji, kurie turi 
teisę leisti ar neleisti, nesu
pranta jaunų širdžių ir jie- 
gų ir savo senu užsigrudi- 
mu sėdi sau ir galvoja. O 
gal jie mato kad dabar dar 
nelaikąs leisti, nes jaunų 
neapgalvotas žygis gali la
bai brangiai kaštuoti, gali 
paimti daug gyvasčių ir dar 
gali baigtis tuščiomis.

Bet tą valandą išmuš — 
ir Vilnius BUS musų!

Ponas Vitaitis Nesuprato
“Tėvynės” redaktorius p. 

Vitaitis susirūpino del “Dir
vos” pareiškimo kad “reiks 
jieškoti panašios vietos Į 
Platelių dvarą” p. Vitaitj 
iš “Tėvynės” redakcijos iša 
imti. .

Mintis buvo tokia: kadan
gi p. Vitaitis perdaug vien
pusiškai partiviškas laik
raščio vedime ir delęi tuš
čios kokių ten Lietuvos par- 
tijų interesų pasiryžo su
ardyti Amerikos Lietuvių 
tautininkų vienybę, vesda
mas “Tėvynę”” ne SLA. la
bui bet Lietuvos Liaudinin
kų ir socialdemokratų par
tijų vadų, kurie nori gauti 
valdžioje vietas, mes tauti
ninkai prie to neprisileisim,

o vieton to jieškosim budo 
kad tą musų demoralzuoto- 
ją nuo musų organizacijos 
laikraščio redagavimo, pra
šalinti. Tą ’padarys ne vie
nas p. Karpavičius, bet di
duma SLA. narių, už ką p. 
Karpavičius visai garbės 
nenori savintis.

Pamokos su komunistais 
mums užtenka. P. Vitaitis 
per “Tėvynę” šaukė, rėkė 
kaip tik užėmė redaktoriaus 
vietą, kad visi Lietuviai yrą 
lygus ir gali prigulėti Su
sivienijime. Kada komunis
tai sugužėjo ii’ ėmė sėst p. 
Vitaičiui ir visiems kitiems 
ant sprando, prisiėjo šauk
tis ir policijos pagalbos ir 
teismuose atsidurti. Ar tas 
nedaro Lietuviams gėdos 
kultūringo pasaulio akyse?

Delei susimetusios Lietu
voje politikos, p. Vitaitis su
sigiminiavo su socialistais 
ir nori kad visa diduma tau
tininkų SLA. narių giedotų 
su juo išvien apie “demo
kratines parliamentarizmo 
nuotaikas” ir leistųsi socia
listams užsisėst sau ant 
sprando, kaip buvo su ko
munistais, „

Iš p. Vitaičio niekas ne
reikalaują garbinti Lietu
vos diktatorių šeimos, tik 
nedėmoralizųoti S.L.A. na
rių tokia politika kuri nei 
p, Vitaičiui nei Susivieniji
mui mažiausos naudos ne
duoda.'

Pasididžiuoti jog esąs 
Sandariečiu, o flirtuoti su 
Grigaičiu ir remti jo visą 
politiką yrą ne garbė, bet 
prasižengimas prieš Sanda
ros principus,.

New Yorko srityje ran
dasi 10,000,000 gyventojų. 
Paėmus nuo New Yorko 
rotušės po 40 mylių Į vieną 
ir kitą galą, tame plote gy
veną 10,740,693 žmonės. Tas 
plotas turi 3,763 ketvirtai
nes mylias ir apima ketu
rias apskritis New Yorko 
ir ąštuonias New Jersey 
valstijos.

RUDENĖLI!
Ir vėl, pilkasai rudenėli,
Pas mus tu atplasnojai, 
Ir -vėl su žagre artojėli 
Į lauką išviliojai.

Ir vėl jis verčia juodą vagą,
Ir vėl dainelę traukią,
Bet jam krūtinėj skausmas dega, 
Jis vasarėlės laukią.

Ir vėl užtraukei tų, seneli,
Su vejų liūdną dainą,
Kuri per laukus, ir miškelį
Sau' skrieja,, plaukia, -eina.

Ir vėl tu dangišką žydrinę
Rūkais tamsiais užklojai,
Ir žemės mirštančią krutinę 
Trempi, nepaguodoji.

Ir vėl nuobodus rudenėli, 
Slapčia tu atplasnojęs 
Pravirkdeį beržą svyrūnėli, 
Jam lapus nupašiojęs.

Ir dar tu bęldies į langelį, 
Dainos tavos klausyti — 
Gana jau virkdai tu berželį — 
Per naktį, nabagytį ....

Jonas Morkūnas.

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošę K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

Lietuvos-Lenkų Valstybė
Nuo. Liublino Unijos (1569 m.) iki vi

siško Lietuvos-Lenkijos valstybės suplėšy
mo (1795 m.), tos dvi valstybės, bereika
lingai sustumtos į krūvą, vargo išvien per 
226 metus.

Po Liublino unijos Lietuva nustojo 
būti atskira savistovi valstybe, tapo dali
mi vienos bendros valstybės, kurios cen
tras buvo Lenkijoje. Ten buvo renkamas 
bendras karalius, ir jis ten nuolat gyveno. 
Lietuva, sumažinta atėmimu pusės savo 
žemių, besudarė mažesniąja dalį visos val
stybės. Lietuvos įtaka naujoje valstybėje 
buvo antraeilė. Visas politikos gyvenimas 
gavo Lenkiškumo žymes, pačioje Lietuvo
je Lenkų įtaka labai pakilo. Bendras Lie
tuvos-Lenkijos valstybės gyvenimas labiau 
tapo Lenkiškas negu Lietuviškas.

Tų dviejų tautų susivienijimo sutar
tyje buvo viena labai didelė yda: nebuvo 
nustatyta naujo karaliaus rinkimo tvar
ka, pasitenkinta bendru pasakymu kad ka
ralių rinks išvien Lietuva ir Lenkija. Ka
da 1572 metais Zigmantas Augustas mirė 
ii’ tuomi pasibaigė Jogailos giminė, prisi
ėjo jieškoti naujo, valdovo, bet nebuvo jo
kių įstatymų kurie nurodytų kam pridera 

-teisė rinkti, kaip tie rinkimai bus atlieka
mi, kas valdys po karaliaus mirties iki bus 
išrinktas naujas karalius.

Naujo karaliaus rinkti susivažiuodavo 
visi bajorai, dešimtys tūkstančių žmonių, 
Didikai atsivesdavo burius kariumenės. 
Prasidėdavo varžytinės del kandidatų, ka
dangi svetimų valstybių kunigaikščiai, no
rėdami gauti Lietuvos-Lenkijos sostą at
siųsdavo savo atstovus,’ kurie pinigais ir 
visokių galimų ir negalimų laisvių žadėji
mais stengdavosi patraukti savo pusėn 
kuodaugiąusia šalininkų, įgyti kuodaugiau- 
sia balsų. Ne visada pavykdavo išrinkti 
karalių iškart, kartais vieni apskelbdavo 
karalium vieną kandidatą, kiti kitą. Iš
rinktieji kandidatai turėdavo ginklu rišti 
klausimą katram teks sostas. Tokią rin
kimų tvarką arba tikriau sakant netvarka 
labai silpnino valstybę ir turėjo privesti 
ją prie visiško iširimo.

Henrikas Valois. Po Zigmanto Au
gusto mirties seimas, sušauktas naujam 
karaliui rinkti, padarė nutarimų kuriais 
labai suvaržė karaliaus valdžią. Prie ka
raliaus pastatė tarybą iš 16 senatorių, ku
ri turėjo prižiūrėti visą karaliaus veiki
mą. Be senato žinios karalius negalėjo 
atlikti jokio svarbesnio dalyko, be seimo 
pritarimo neturėjo teisės šaukti bajorijos 
į kariumenę, pašauktos negalėjo dalyti į 
mažesnius burius. Paskelbta kad jei ka
ralius peržengtų pripažintas tautai lais
ves, tai jo galima neklausyti. Tokiu budu 
iš karaliaus padaryta lyg koks samdinin
kas.

Karalium tapo išrinktas Francuzijos 
kunigaikštis Henrikas Valois, bet jis ne
silaikė savo duotų prižadėjimų, mėgino 
įvesti neapribotą savo valdžią, delei ko ėjo 
vaidąi tarp karalius ir jo samdytojų. Po 
kelių mėnesių Paryžiuje mirė Henriko bro
lis, taigi šis norėdamas įgyti Francuzijos 
sostą, viską pametęs pabėgo Francuzijon.

Steponas Batoras (1576—1586). Sei
mas susirinkęs paskelbę kad išbėgęs kara
lius Henrikas netenka sosto, ir karalium 
išrinko Transilvanijos kunigaikštį Stepo
ną Batorą. Naujas karalius pasirodė iš
mintingas valdovas, gabus karo vadas ir 
labai tiko tuo laikų, kadangi reikėjo vesti 
karas su Maskva. Steponas Batoras atė
mė. iš Maskvos Polocką (1579 m;) ir pri
vertė Maskvos carą Joną IV prašyti tai
kos, Taiką padaryta dešimčiai metų. Mas
kva atsisakė nuo Livonijos, sugrąžino Lie
tuvai Polocko kraštą.

Nuveikęs Maskvą, Batoras mėgino 
įvestį geresnę tvarką Lenkijoje, sustiprin
ti karaliaus galę, bet nesuspėjęs tų dalykų

atlikti mirė.
Zigmantas Vaza. Mirus Batorui at

gijo sena netvarka. Didikai atvyko į rin
kimus su ginkluota kariumene. Vieną pu
sė apšaukė karalium Švedijos kunigaikštį 
Zigmantą Vazą, sūnų Zigmanto Augusto 
sesers Kotrynos, kita gi pusė išrinka Aus
trijos kunigaikštį Maksimilianą. Zigman
tui pavyko nuveikti Maksimilianą ir taip 
jis stojo Lietuvą-Lenkiją valdyti.

Zigmantui Vazai užimant Lietuvos- 
Lenkijos sostą, Švedai manė suvienysią 
šias dvi valstybes su Švedija. Tėvui mi
rus, Zigmantas Vazą užėmė ir Švedijos 
sostą, bet Švedai jį prašalino ir išrinko 
sau kitą karalių. , Keršydamas už tai, Zig
mantas užvedė karą prieš Švedus, bet bai
gėsi nelaimingai, nės Švedai atėmė iš Len
kijos plotą žemės Baltijos pajūryje ir ke
lis miestus Prusnose.

Zigmantui III (jis taip buvo vadina
mas) taip pat kaip ir Batorui teko vesti 
karas su Maskvą, tiktai daug lengvesnėse 
sąlygose. Maskvos kunigaikštijoje buvo 
iškilę naminės suirutės. Lenkijoje atsira
do kažkoks Rusas vienuolis, pasiskelbė esąs 
mirusio Jono IV sūnus Dimitras, išlikęs 
nuo nužudymo. Tą pasivadinusį Maskvos 
caraitį palaikė kazokai. Jų padedamas 
Dimitras užėmė Maskvos sostą, bet neil
gai viešpatavo. Maskvos bajorai Dimitrą 
nužudė. Netekus caro, valstybė visai su
iro. Tuo naudodamasis Zigmantas apgu
lė Smolenską. Maskvos bajorai išrinko 
caru Zigmanto sūnų Vladislovą, Lenkų ka- 
riumenė užėmė Maskvą. Tuo tarpu Zig
mantas paėmė Smolenską (1611 m.) ir pats 
norėjo tapti Maskvos caru. Maskvos gy
ventojai, daug prikentėję nuo kazokų ir 
kitokių plėšikų, ėmė vėl spiestis, sudarė 

.savo, kariumenę, išvaikė kazokus,“atėmė 
Lenkų kariumenės' Maskvą, ir išsirinko 
naują carą, Mikolą Romanovą (1613 m.). 
Maskva padarė santaiką su Zigmantu, ati
davė , Lietuvai Smolenską, Novgorod-Sie- 
verską ir kai kuriuos kitus ano krašto mie
stus,.

Po Zigmanto III mirties karalium ta
po. išrinktas jo sūnūs, Vladislovas.

Vladislovui mirus, karalium tapo Jo
nas Kazimieras (1648-1668 m.), kurio lai
ku prasidėjo nauji karai su Maskva.

Karas su Maskva ir Švedija. Kraštai 
palei žemutinį Dnieprą buvo nuolat užpul
dinėjami Krymo Totorių. Tų kraštų’gy
ventojai priprato prie karo, gyveno lais
vai, beveik jokios valdžios nepripažinda
mi. Jie vadinosi kazokais.

Lenkijai prijungus tuos kraštus prie 
savo valstybės, Lenkų bajorai ėmė būriais 
kraustytis į tuščius padnieprio kraštus, 
vadinamus Ukraina, statė tenai dvarus, 
palivarkus, steigė miestus, imdami nenu
gyventą žemę dirbti, susidėjo didelius tur
tus. Dvarams ginti ponai laikė savo ka
riumenę, pasidarė tikrais karaliukais, jo-1 
kįos beveik kitos valdžios nepripažindami.

(Bus daugiau)-

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankios rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jięškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuwen, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 3.5c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

LIETU V Q S 
ŽEMLAPIAI

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

nytkaimiai; upės, ir tt,
REIKALAUKIT ^DIRVOJE”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

šie nąnji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:

K. A. Makarevičius, An
sonia, Conn., prisiuntė' $6, 
iš jų $1,50 už knygą “Vy
tautas Didysis” Stasio Bu- 
janausko, $1,50 už Onos Ar- 
bačauskienės, $2 už “Dirvą” 
Jurgio Barštio ir $1 už sa
vo “Dirvą”.

P. P. Jaras iš Baltimore, 
Md., rašo: Siunčiu čekį už 
$1.65, iš kurio $1.50 už kny
gą “Vytautas Didysis” ir 
15c už knygą “Du Broliai”. 
Tas abi knygas pasiuskit Į 
Lietuvą mano broliui.

Jonas J. Savickas, iš Du
quesne, Pa., rašo: Siunčiu 
$1 už knygą “Vytautas Di
dysis” ir 18c pašto ženkle
liais už apysaką “Du Bro
liai”.

Jonas Savukinas iš New
buryport, Mass., rašo: Pri- 
siunčiu $1.50 ir prisidedu 
prie išleidimo knygos “Vy
tautas Didysis”, o už 20c 
prisiųskit man knygelę “Du 
Broliai”.

Simas Čaplikas, iš Forest 
Sta., Me,, prisiuntė $1 už 
antrą knygą “Vytautas Di
dysis”.

Magdelena Buda iš Han
over, Md., rašo: Siunčiu $1 
už knygą “Vytautas Didy
sis”, prisiųskit kai bus ga
tava.

, įS- S.tępšys,. vietinis, užsi
mokėjo $1.50 už knygą “Vy
tautas Didysis”.

Zuz. Cižinauskįėnė, vieti
nė, užsirašė knygą “.Vytau
tas Didysis” užsimokėdama 
$1,50.

A. Senkus, vietinis, užsi
rašė knygą “Vytautas Di
dysis”, užsimokėjo $1.

Pov. Samoška, vietinis, 
užsimokėjo už knygą “Vy
tautas Didysis” $1.50.

G.YDUOLE, KURI 
VISAD GELBST-I 
.Tos “New and Improved Gold1 
Medal Haarlem Oil Capsules",; 
žinomos kaip gyduolė inkstu,; 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma-. 
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri. 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy-. 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-. 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medalį 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

Prašalinimui Sprando. Sustingimo, 
kuris patina nuo peršalimo, nusipir
kite bonką PAIN-EXPELLERIO. 
Vikriai patrinkite juctni sprandą. 
Po dviejų ar trijų patrynimu sustin
gimas v.igiškai pranyks.

• PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu. Taip pat naudojamas nuo 

•Skausmų Muskuluose, Peršalimų, 
Rėuinatiškų. Skausmų, Dantų Skau
dėjimo, Išsinarinimų Išsitcmpimų, 
Nusirausimų,. Neuralgijos, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Knygutė, kurtojo nurodoma jo 
vartojimas daugely. atsitikimų. yra 
pridėta prie kiekvienos PAIN-EX- 
PELLERIO bonkos.

Reikalaukite PAĮN - EXPELLE- 
RIO. Esantis INKARAS. ant pa
kelio parodo, kątį tai yra tikrasis Ii-

I nimentas.
n Parsiduoda visose Vaistinėse J 
m po 35 c. įč 70,c. už bonką B 
S arba užsisakykite stačiai iš B
Bt» LqboroMgi _ eJ

F-AJ. UK'.HVER tf CO.
SJPsjh BROOKLYN,



D I R V A

Juros Merga
Šiuomi pranešame “Dirvos” skaitytojams kad su 43-čiu numeriu bus pra- 
dėta čia talpinti ta senai žadėta Istoriška K. S. Karpavičiaus apysaka — 
“JUROS MERGA”. Apysaka bus ilga, skaitymo užteks apie metams lai
ko. Patartina visiems atnaujinti savo prenumeratas, kurie gaunat para
ginimus, taipgi atnaujinti prenumeratas saviškių Lietuvoje ir kitur, o prie 
to užrašyti “Dirvą” saviškiams Į Lietuvą ir paraginti savo draugus čionai 
išsirašyti “Dirvą”. Visi bus patenkinti šia nauja žingeidžia apysaka.

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

VYTAUTAS DIDYSIS
DIDŽIAUSIAS PASAULIO CIVILIZUO

TOJ AS IR TURTŲ KŪRĖJAS

* Juozas Laukis.
Liepos 13 d., 1789 m., jaunas Pary

žiaus kurpius, Jonas Lenoir, sau Įprastą 
valandą ėjo gulti. Ant rytojaus, Liepos 
14 d., jis atsikėlė, apsirengė, pasivalgė 
pusryčių ir dirbo iki vakaro mažoj dirbtu
vėlėj prie Picpus gatvės 14 num. Vakare 
pasivalgęs . tirštos putros su bulvėmis ir 
juoda duona ir atsigėręs vyno, pasiėmė sa
vo dieninių užrašų knygelę ir joje įrašė: 
“Nieko nepaprasto šiandien neatsitiko”.

Picpus gatvė ėjo truputį toliau kaip 
už kilometro nuo šių dienų didžio viešo Pa
ryžiaus pleciaus, vadinamo Bastilės Aikš
te. Tą dieną, Liepos 14 d., 1789 m., minia 
iš apie penkių šimtų vyrų ir moterų puolė 
valdžios kalėjimą stovėjusį toj vietoj, per
galėjo silpną sargybą, paleido kalinius bu
vusius ten uždarytus ir sugriovė budinką 
iki pamatų. Tai buvo istoriškas nuotikis 
— Bastilės išgriovimas, pradžia Francu- 
zijos respublikos, liuosybės.

Jaunas Lenoir galėjo matyti dulkių 
debesius iškilusius aukštyn, jei jis nebūtų 
buvęs perdaug įknibęs į savo darbą su yla 
ir kūjeliu; jis butų galėjęs girdėti minios 
šauksmus ir sargybos šuvius jei butų kiek 
klausęs. Tačiau jis nieko nematė, nieko 
negirdėjo, dėlto jam tą dieną nebuvo, nie
ko nepaprasto.

Ir kitą dieną, ir sekančią po tos ir per 
ištisas savaites, metus ir gentkartes jis ir 
jo vaikai ir vaikų vaikai sėdėjo toj dirbtu
vėlėj, ėjo gulti vakarais, kėlėsi rytmečiais, 
valgė tą pačią putrą ir gėrė tokį pat vyną. 
Argi galėjo neatsitikti nieko nepaprasto 
tą minėtą dieną, Liepos 14, 1789 m.? Ar
gi Bastilės nugriovimas, simbolinantis re
voliuciją, vadinamą perversmingiausia vi
soj istorijoj, ištiesų taip maža reiškė kur
piui Lenoir ir jo eilės žmonėms?

Metai slinko. Komuna ir po jos Di- 
rektoriatas iškilo ir puolė. Regykloj pa
sirodė Napoleonas, paėmusis jauną Le- 
noirą ir nuvariusis jį beprasmėn skerdy
nėm Vėliau prie kitų Lenoiro ainių gry- 
žo paskutiniai karaliai, provincinio plėti
mosi metu dar kitiems jų laiko iškilo Tre
čioji Respublika. Tačiau mažoji Paryžiaus 
dalis, Picpus kvartalas, pasiliko be per
mainos, taip kaip dešimtys tūkstančių ki
tų bendruomenių Francuzijoj ir visame 
plačiame pasaulyje, nepaisydamos perver
smų draugijos sluogsnyje aukščiau jų — 
jie po senovei valgė, gėrė, mylėjosi, trusė- 
si ir miegojo per ištisus šimtmečius, ne
žiūrint to ar galingą sostą valdė karalius, 
imperatorius ar prezidentas.

Žmonės keitė savo politines vietas ne
paliaujamu tikslingumu nuo pat pirmuti
nio gentkartes vado puolimo po godaus 
puoliko smūgiais. Bet, išskiriant smarkius 
žmogaus ūpo plūdimus, taikomus į valdan-. 
čios klęsos; ar visos kitos tautos, išnaiki
nimą, istorijos lapuose nedaug tėra pažy
mėta. Karas ir revoliucija, du pragaištin
gi visuomenės sriautai, ima savo dvilypę 
pradžią iš maištraus šaltinio, kur aklas 
ekonominis būtinumas ir ekonominis troš
kimas yra keistai susipynę. Pamažu, ap
graibomis per šimtmečius politinės kovos 
nauda gabaus iškyla į viršų. Francuzų 
revoliucija, ryšyje su visa eile politinių 
įvykių, pamažu vedusių žmoniją iš nuož
mybės pelkių, buvo tik paviršutinis stai
gus pakeitimas senos tvarkos nauja; es
mėje buvo tik lėtas šlubuojantis žingsnis 
vieneto pagerinimų keliu. Čia, kaip ir ki
tuose perversmuose, sugriuvo ir tapo at
statytos ištisos įstaigos; valdžios formos

griežtai pakitėjo; iškilo originaliai laisvės 
ir lygybės suopročiai; visuomenės stati
nys tapo išjudintas iš pamatų; ir nauja 
Francuzija, naujas pasaulis, buvo trimi
tuojami šimtuose karo laukų ir laistomi 
krauju nesuskaitomų tūkstančių žmonių.

Del šitos ir pirmesnių priežasčių de
vyniolikto šimtmečio Francuzijos pilietis 
sutapo laimingesnis, laisvesnis žmogus, 
negu baudžiavos laikų baudžiauninkas ar 
Romos vergas; jis buvo laimingesnis ir 
laisvesnis už baudžiavos laiko poną, ar Ro
mos poną. Taip, revoliucija, karas ir ko
vos truputį pastūmėjo žmogų pirmyn jo 
likimo keliu, tačiau dar tik nesenai, apie 
trisdešimts metų atgal, Lenoir ir kiti jo 
rūšies tarp pasaulio žmonių tebegėrė tą 
patį vyną, tebevalgį tą pačią duoną, tebe
darė tuos pačius daiktus nuo ryto iki va
karo ir nuo vakaro iki ryto, ką jie daryda
vo per šimtmečius. Sulyg to ką jie gal
vojo ir darė, o ne sulyg to ką jie turėjo 
teisę galvoti ir daryti, jie visvien galėjo 
gyventi po Cezariu ar Karoliu Didžiuoju.

Po to, tuč tuojau po pramonės revo
liucijos devyniolikto šimtmečio viduryje 
įvyko tokia didelė permaina, taip toli sie
kianti savo išsišakojimais kad net dabar 
yra sunku atspėti galutinas pasėkas. Su
sisiekimo gadynė išaušo.

Visiška permaina įvyko kiekviename 
darbe, kiekviename protarpyje, kiekvienoj 
vertėj, kurią žmonija žinojo. Paliuosavi- 
mas baisių ekonominių jiegų tvyrančių vi
suomeniniame kūne gabaus suteikė atski
ram žmogui sugębumą daryti ir sugebamą 
galvoti tuos dalykus, kuriuos politinės pa
stangos šimtmečiai išvystė tik iki galiiny- 
binės teisės laipsnio. Per trumpą laiką 
kuris praėjo nuo to laiko, vidutinio vaka
rų pasaulio gyventojo gyvenimas pratur
tėjo daug daugiau negu buvo turtingiau
sio praėjusių gadynių galiūno gyvenimas.

Visuomeninis organizmas ir, ypatin
gai paprasto žmogaus dalis jame, atsimai
nė per pastarus trisdešimts metų daugiau 
negu jis persimaitė per du tūkstančiu me
tų pirm to.

Veiksniai prasidėję prie šitos pirmu
tinės revoliucijos, kuri tikrai palietė pa
vienių žmonių gyvenimus visuomenėje, bu
vo įvairus ir painus savo budu, tačiau visi 
jie iš esmės linko prie sukūrimo pabūklo 
greitesniam perkėlimui žmonių, daiktų ir 
minčių. Atradus rato pradą — kilnoji
mosi būdą neigiamą gamtos, del jo įgim
to reikalavimo, negalimo organiniams dai
ktams — fizinių susisiekimų menas ap
snūdo. Taip pat, išradus rašomą kalbą, ir 
po daug šimtmečių vėliau spaudą, nebuvo 
didelės pažangos meno idėjoms skleisti. 
Devyniolikto šimtmečio moksliški atsieki- 
mai kelių trumpų metų bėgiu davė pra
džią garlaiviams, gelžkeliams, telegrafui 
ir telefonui.

Praktiškas pritaikymas šitų pabūklų 
plačiam vartojimui viešai susisiekti įvyko 
pamažu ir tik pirmame dvidešimto šimt
mečio dešimtmetyje jie pilnu saiku pradė
jo paliesti žmonijos likimus. Paskui ši
tuos pabūklus panaudojus jų ištobulinta
me stovyje sekė išvystymas ir visuotinas 
panaudojimas radio, lėktuvo ir motorinių 
ratų. Šiandien galima sakyti mes stovim 
pas susisiekimo gadynės slenkstį, tačiau 
jos atėjimu padarytos permainos jau arti 
ir neišvengiamai siekia patį žemiausį pa
saulio gyventoją.

(Bus daugiau)

SAP.MXYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

VYTAUTAS 1430—1930 Vytauto pusbrolis Jogaila

LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

pER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-raše-šaukė “Išleiskit 
VOS ISTORIJĄ, kurią galėtų lengvai skaityti ir suprasti ne

populiarišką LIET U- 
tik inteligentas bet ir

paprastas darbininkas.” SĮ 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 Birutes, 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 $l arba $1.50 už apdarytą. Atminkit, už šitą 

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

Adresuokit' laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai '<3^

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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KRIAUNOS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Šis miestelis randasi Ro
kiškio apskrityje. Mieste
lio istorija neturi didelio 
ypatingumo ir didelės isto
rinės reikšmės. Miestelis 
turi keletą krautuvių ir se
ną akmeninę bažnyčią. Ši 
bažnyčia yra seniausia ry
tų Lietuvoje, 
dinė 
tyta 
voje

Pirmoji me- 
koplytėlė buvus pasta- 
kaip tik jvesta Lietu- 
krikščionybė. Ji sto- 
ant pat upės kranto, 
vadino Kriaunos, nuoKurį 

ko ir miestelis pavadintas.
Bažnyčios sienoje > yra 

įmūryta labai didelis girnų 
akmuo. Baudžiavos laikuo
se čia buvo kankinių dva
ras. Žiaurus ir ištvirkęs 
dvarponis versdavęs mote
ris su juo paleistuvauti. Vy
rai ar- broliai nedrysdavę 
pasipriešint, nes užplakda
vęs mirtinai. Jis ir kunigą 
prie altoriaus nušovęs už 
tai kad kunigas su pamal
domis nelaukęs pono atva
žiuojant.

Bet buvęs čia vienas ku
nigas, kuris ranka rankon 
ėjęs su ponais ir visas po-

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

J. C BLASER
Hardware

6933 Superior Ąye.
Metaliniai Langų Ventiliatoriai 

Tiktai po 39c.
Visokių padargų taisymas.

Darom raktus. End. 0280

no nedorybes pakęsdavęs. 
■ Senelis Lašinskas pasakojo 
1 jog ponui mirus velniai su-j 

čiupę jį su grabu ir nune-
• šę į pelkes. Tą patį pasa

kojo ir Milaknis. Jis vedęs 
arklius kurie buvo užkin
kyti puikioj karietoj, kurio
je buvęs vežamas grabas, 
papuoštas eglėmis ir kas
pinais. Iš vakarų pusės už
ėjęs juodas debesis su dide
liu vėjo kriokimu. Viesu
las vežimą susukęs ir ap
vertęs, o grabą su pono la
vonu į padanges pakėlė. 
Vėliau ėjo kalbos buk pie
menys matė kaip pono la
voną kiaulės draskė.

Prieš karą čia klebonavo 
Kun. Kušleika, kuris buvo 
pasižymėjęs savo didele jie- 
ga ir dideliu kiekiu degti
nės išgėrimo.

Miesčiukas stovi ant vie
tos, neprogrešuoja, kultu- 
turos žvilgsniu yra žemas.

Bažnyčia turi stebuklin
gų atlaidų. Prieš rugiapjū
tę yra atlaidai “Apveiz- 
dos”, kas turi kokią ligą ar 
bėdą tai pasižada kiekvieną 
metą lankyti Kriaunas die
noje “Apveizdos” ir tris sy
kius keliais apeiti apie baž
nyčią. Taigi čia dažnai ma
tosi moterėlių su nušašu
siais ir nubrozdytais ke
liais.

Prie miestelio nepertoli 
yra palaidotas Smalstis, 
buvusis žymiausis sukilimo 
laike Lietuvoje social-revo- 
liucijonierius. Jis buvo bai- 

j universitetą ir
hucijonienus 

Į gęs Maskvos

A. S. BARTKUS t

paėjo iš Kamajų miestelio. 
1904 m. Rusų kazokai atva
žiavę į Kamajus lauko pa
trankomis sušaudė jo na
mus. Jis tuo laiku pabėgo 
į Francuziją ir ten vedė ka
talikę Francuzaitę. Jis bu
vo gana patriotiškas socia- 

llistas. Žmona gana puikiai 
įkalbėjo Lietuviškai. Bolše
vikų laikais Rokiškyje jis 
buvo švietimo komisaru, 
bet jam komunistai nepasi
tikėjo, nes nebuvo prisira
šęs komunistų partijon. Jis 
slaptai vedė propagandą 
prieš komunistus. 1919 m. 
man teko su juo kalbėtis.

— Ką tamista manai apie 
komunistus? — aš jo už
klausiau.

—- Kuoblogiausia, — at
sakė jis.

— Ar amžinai jie liks 
Lietuvoje?

— Lietuvoje jų dienos 
baigiasi, — pasakė jis.

Kai bolševikai pabėgo jis 
liko Lietuvoje ir buvo su
imtas Lietuvos kariškos 
valdžios. Visi žmonės apie 
jį liudijo palankiai, todėl į 
jį žiurėjo kaipo į savo žmo
gų. Pareikalavo jį į Kau
ną ir jis buvo pasiųstas su 
dviem kareiviais palydo
vais. Kareiviai patingėjo 
su juo eiti ir ant kelio jį nu
šovė. Šiuo nuotikiu beveik 
visa Lietuva pasipiktino, ir 
kareiviai buvo nubausti.

Dabar Kriaunose jokių ' 
pramogų nėra, išskyrus šio- : 
kių tokių nuotikiu kleboni- J 
joje.

Pažymėtina kad į Kriau
nas buvo keturi kilometrai, 
pelkės, kas kliudė susisie
kimui. Vokiečiai per tą pel
kę išvedė puikų vieškelį, 
“Pakene” vadinamą.

P. Kriukelis.

ROBERT J. BULKLEY APIE PROHIBICIJĄ

RQ8&2T J- BuLKLE-y Moo/ee Pnom .

Robert J. Bulkley, 
Demokratų Partijos kandidatas 
ant Suv. Valstijų Senatoriaus, 

štai ką pasakė Youngstowne
Spalių 1 d.:

“Jau tapo priparodyta visa
pusiai iš. praktiško gyvenimo, ir 
pats Teisingumo Departmentas 
prisipažino kad visuotina pro- 
hibicija nėra galima įvykdyti 
vienos Federalės Valdžios pas
tangomis. Tas departmentas 
šaukiasi' į valstijų valdžias pa
dėti prohibiciją vykdyti. Nė
ra abejonės kad daugelis vals
tijų kooperuos, bet ir tai ne
galima tikrint kad ta pagalba 
ką reikš. Iš kitos pusės, taipgi 
žinoma kad valstijos kurios ne
turi savos prohibicijos neduos 
jokios pagalbos. Taigi turi bū
ti pripažinta jog Federalė val
džia sutinka kad 18-tas priedas 
turi būti pataisytas arba visai 
panaikintas. Dabar mes susi
duriam su ta tikrenybe kad to 
įstatymo panaikinimas paleng
va turės pradėt plėstis iki da
lykas paliks pačių valstijų nuo-

Vienintelis

F o
LAIŠKAS IŠ LIE

TUVOS
jūsų 
bus

Cleveland. Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausia dovana 

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

[ 1197 E. 79th St. Cleveland t
| “Studija su dviem parodos langais” ?
| — Telefonas Randolph 3535 |

©©@©©©©©@©©@©©©®©©®©©®|

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Į kitus 
mažiau

“Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokais- 
konvertais) parsiduoda po 5c.
miestus užsakymai nesiunčiama 
kaip penkių (5) laiškų. Prisiųskit 25c
pašto ženkleliais ir gausit 5 laiškus ir 5 
vokus. Laiškai tinkami draugams, gimi
nėms ir pas mylimas paliktas Lietuvoje.

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

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.gi

©I
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pusi.)
! rie iš jų kitą dieną išvyko 
; iš Kauno. “Šis šokis, mums I 
! atsisveikinimo šokis” kai-į 
■ bėjo maršą šokdami Ame-, 
: rikos biznieriai.

Neužmiršę mus šiais me-| 
tais, neužmirškite ir kitais, i 
Lietuva yra Jūsų gimtinė, Į 
Jus visuomet priims.' Lie
tuvos nepamirškit amžinai. 
Kitais metais vėl gausiai 
aplankykite mus. Daug iš 
jūsų jau žiemavos Lietuvo
je, o tie kurie išvykstate, 
kai sugryšite kitą sykį, li
kite čia ant visados. Lai 
Jūsų daug vargusius kunus 
priglaudžia Lietuvos žeme
lė.... Valio, broliai Ame
rikiečiai, sesės Amerikietės ! 
Jūsų malonios draugystės, 
kurią mes patyrėme Lietu
voje, neužmiršim niekados.

Sportas. Šymet Lietu
viams sporte sekasi. Musų 
futbolistai Pabaltijo turny
re užėmė pirmą vietą ir 
Rugsėjo 13 d. Klaipėdoje 
Lietuva futbole sumušė Es
tiją 4:0. Panašiai buvo 
bokse, lengvoje atletikoje. 
Rugsėjo 14 d. Kaune viešė
jo Karaliaučiaus boksinin
kai. Musų boksininkai du 
iš jų nugalėjo papunkčiais 
ir vieną numušė pirmame 
raunde nokautu.

Matyti Vytauto Didžiojo 
Lietuvai gana laimingi.

(Pabaiga nuo 1-mo

naikinimu neapsirupinus ką to
liau darys. Juk to priedo at
metimas imtų gal metus ar ir 
daugiau. Kožna valstija turė
tų perbalsuot ar pritaria 18-to 
priedo atmetimui. To laiko bė
giu galėtų kuopuikiausia išgal- 
vot kaip kontroliuot alkoholi
nius gėrimus, ir kuri valstija 
norėtų galėtų palikt kad ir tuos 
pačius griežtus Federalius įs
tatymus prohibicijar vykdyti.

žiūroje. Negalima sakyti kad 
dabartinis skandalingas dalykų 
stovis pagerės ir nėra ko tikė
tis kad jis taisytis, užtai nėra 

| rimtos priežasties ji ginti.
“Nors tą pripažysta, ir pri- 

pažystą jog prižadai ir viltys 
visuotinos prohibicijos neišsi
pildė, vienok dar yra tokių ku
rie priešinasi panaikinimui 18- 
to priedo, nes jie tiki kad toks 
žingsnis butų pasitraukimas at
gal visuotinoje blaivybėje ir 

•kad nėra konstruktivio progra- 
mo užėmimui 18-to priedo vie- 
tos.

“Uždarymas senoviškų kar- 
čiamų visoje šalyje' reikia pri
pažinti praktišku ir naudingu 
darbu įvedus 18-tą priedą. Ta
čiau kitos valstijos ir be to bu
vo pačios užsidariusios karina
mas. Nėra reikalo spėlioti kaip 
greit kitos valstijos butų pase
kusios anas jeigu nebūtų buvę 
18-to priedo. Faktas pasilieka 
kad tas priedas buvo reikšmin
gas žygis uždarymui karinamų 
daugelyje valstijų ir už tai jam. 
reikia duoti kreditas. Dabar 
nesvarbu kalbėti ar karčiamos 
butų užsidariusios kitais bu
dais. Ką tas priedas padarė 
tai ir gali pasilikti, tačiau kad 
to pasekmė liko nepakenčiama 
ir nepakeliama" blogybė, neturė
tų būti užtylima.

“Reikia apspręsti kas butų 
jeigu tą priedą panaikinus pa
siliktų alkoholiniai gėrimai be 
jokios kontrolės. Apie tai turi 
mąstyti ir protauti žmonės ku
rie nori prilaikyti šalyje blai
vumą ir padorumą. Bet tie ku
rie , susirūpinę blaivybės klau
simu nepagalvoja kad gyvento
jai nenorėtų gryžti į senus lai
kus ir senoviškos karčiamos 
neįvyktų, ko ir nereikia. Bet 
kožna valstija pati sau gražiai 
apsitartų kokiu budu ji kontro
liuos alkoholinius gėrimus ir i 
kokia tvarka turės būti jų pla
tinime. Taigi 18-to' priedo pa- ' 
naikinimas butų tik tekniškas 1 
žingsnis atgal, o ne atžagarei- i 
vystė pačiame gyvenime. ' į 

“Nei viena valstija nebūtų ..
palikta staigiu prohibicijos pa-1 Ganjonas, Martinkus, Pa-

Bet nėra reikalo kad vienos val
stijos koks nors pasiryžimas 
butų užmesta kitai.”

Robert J. Bulkley yra Demo
kratų partijos kandidatas j Se
natą ir pritaria panaikinimui 
18-to priedo, kuris yra prohibi- 
eija. Balsuokit už jį Lapkri
čio 4 d., tuomi parodydami jog 
reikalaujat prohibicijos pašali
nimo su visomis jos blogybė
mis.

Akrono Naujienos
šis ir tas

Nors čia bedarbė siaučia 
ir kurie dirba, dirba ne pil
ną laiką, tačiau iš Lietuvos 
atvykusioms ateiviams ba
do. iki šiolei nesimatė, žino
ma tiems' kurie pirmiau 
dirbdami taupė ir protingai 
gyveno. Nekurie Lietuviai 
įsigijo gražius namus iri 
dar centų susitaupė. Blo
ga tiems kurie sulyg ta die
na gyveno. Kurie taupė ir 
į ateitą žiurėjo, tie ir dabar 
netingi, prižiūri savo užgy
ventą turtą, prie namų turi 
daržus, užaugina sau dar
žovių, kiti užlaiko po didelį 
skaitlių kralikų, sako kra
likas užaugint daug pigiau 
kaštuoja, o nauda iš jų yra 
keliariopa, didesnė negu iš 
vištų. ] 
ėda kas 
gaus, ir 
daugiau 
užsiima
Trumpickas, Martusevičiuš,

lionis, o Ramoška skaitosi 
naminių gyvuliukų užlaiky
toji! karalium: pas jį.yra ne 
tik kralikų, bet bet ir ba
landžių. Jis sako kad jo 
mėgiamiausiu sportu yra 
tų gyvuliukų auginimas ir 
iš to turi didelę naudą.

Sena “Dirvos” skaityto
ja p. Vaiveckienė susirgo, 
gydosi namie.

Taipgi serga p. Jasiunie- 
nė nuo Bell st., irgi gydosi 
namie.

Lukšienė su Untuliene iš
važiavo į Pennsylvania at
lankyt sunkiai sergančią 
seserį. Keliautojas.

t

Kralikas viską su- 
j atlieka nuo žmo- 
• jį pasipjovus yra 

mėsos. Štai kurie 
kralikų auginimu:

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- 7* 
land Universitete, darbuojas an «£ 
Teisių Ofisu advokato t
Anderson & Marriott j 
308 Engineers Bldg. Ž 

krir su visais teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
res teisingų patarnavimų. 4

•t

Broadway 
krautuvė 

Atdara iki

ĮįįKeįįįšra

TOPKOTAI

Trys Clevelando Krautuvės:
725 Prospect Avenue

Kožnas Topkotas, Biznio Siutas arba 
Išeiginis Kožnoje Richman Brothers 
Krautuvėj Visada Yra Viena Kaina

kurie parodė naują
laipsni styliaui

...rūšies ...vertybes
Puikios naujos materijos iš nuostabiai 
gražių mišinių . . . llama vilnos, storų 
suktinių siūlų, ir cheviots gražiausio
se sezono spalvose pilkose, rusvose, 
rudose, mėlynose . . . vieneiliai Rag
lan, dvieiliai ir Chesterifeld modelių, 
taip pažymių stilių kaip jus matot ki
tur. už brangią kainą . . . puikaus ap
dirbimo ir stiprios rūšies.
Ko daugiau galit reikalaut jeigu norė
tumėt mokėt ir $50 už topkotą? Bet 
musų kaina, tiesiog iš dirbtuvės jums, 
yra tik $22.50.
Pas mus yra milžiniškas pasirinkimas 
. . . galim pritaikyt kokis tik jums pa
tiks, stilium ar materija.

Prospect & Ontario

Ashtabula Krautuve:
5716 Broadway

1S4 Main Street
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> IŠ LIETUVOS a
EKSKURSANTŲ 

LAIŠKAI
Kaip Eina Lietuvos 
Laukų Sausinimas

Žemės nusausinimo dar
bai Lietuvoje pradėti tik at
gavus nepriklausomybę. Bet 
plačiau mastu ir sistemin
gai šie darbai pradėti vos 
1927 metais.

Šiais metais vykdomi 76 
didesni nusausinimo projek
tai, 370 smulkių ūkininkų 
lėšomis vykdomų projektų,' 
paskirta atlikti 19 kanalų 
remonto darbų. Pagal tuos 
projektus bus nusausinta 
tiesioginiai 65,000 ha žemės 
ir neteisioginiai apie 90,000 
ha., paliečiant apie 1000 at
skilų ūkių ir per 100 dvarų. 
Tiems darbams įvykdyti 
teks iškasti 3,480 kilometrų 
kanalų.

Kiek didesnė dalis vykdo
mų projektų nesiekia nė 
1000 ha. nusausinamos že
mės ploto, tačiau daug yra 

, ir tokių , kurių nusausina
mas plotas siekia tūkstan
čius ha. ir reikalauja mili- 
jininių išlaidų. Tai daugiau
sia upelių baseinų tvarky
mo darbai, kurių čia keletą 
pažymėsime. Mariampolės 
apskr. tvarkomas Kirsnos 
upelio žemupis su Įtakomis, 
kuom bus nusausinta 3,000 
ha. žemės ir kaštuos 1,700,- 
000 lt. (šiemet atliekarha 
dalis darnų ir išleidžiama 
900,000 lt.) Vilkaviškio ap
skr. Rausvės upės baseinas: 
3,100 ha., 650,000 lt.

Panevėžio apskr. Juodos 
upės, pereitais metais pra
dėtas tvarkyti, baseinas, 
kurio sutvarkymas nusau-

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VARČIŲ;
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekes 

už mažiausia' pinigų”

Flora Flower Shoppe
1203 East 79th St.

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

S. Ambroziak Endicott 2191

sins 6000 ha. ir kaštuos 1,- 
800,000 lt. (šiemet leista 
600,000 lt.).

Ten pat tvarkomas Lave- 
nos upės aukštupis, nuve
dant apie trečdalį vandens 
8 kilometrų kanalu (per 
Sanžilos upeli) į Nevežį, že
miau Panevėžio. Šis darbas 
gana didelis, kanalas bus 10 
m. pločio dugne. Lavenos 
upės dalies vandens pakrei
pimas į Nevežį apsaugos 
nuo potvynių apie 5,000 h'a. 
žemės plotą. Visas darbas 
kaštuos 784,000 lt. (šiemet 
skirta 400,000 lt.).

Biržų apskrity vykdomi 
du dideli projektai. Tvarko
ma pernai pradėtą Tatalos 
upės baseinas per Vabalni- 
nikų, Daujėnų, Krinčino ir 
Pabiržės valsčius. Darbas 
bus baigtas kitais metais. 
Tuo bus nusausinta 7,400 
ha. žemės, kaštuos 1,875,000 
lt.

Mažupės baseinas (liečiąs 
ir Panevėžio ap.) sutvar
kytas nusausins 4,500 ha. 
Sutvarkymas kaštuos 800,- 
000 lt.

Šiaulių apskr. vykdomi 
projektai Švitinio, Viršyčio, 
Sidabro, Šventupio, Beršte- 
lio upių baseinų tvarkymo 
darbai, kas nusausins apie 
10,000 ha. žemės.

Prie Palangos šiemet su
tvarkyta Rožės ir Žibos u- 
pelių baseinai, kuo nusau
sinta apie 1,500 ha. Darbas 
kaštavo per 200,000 lt.

Tiep apie šių metų dide
lius darbus. Be šių didelių 
projektų vykdymo, šiais 
metais paruošiami 1931 me
tams nusausinimo projektai 
■60,000 ha. nusausinti. Daro
mi 32 dideli tyrinėjimai, 
.į Prie nusausinimo darbų 
Wrba* ąpie- 70 kiilturteehni- 
kų ir jų padėjėjų ir prakti
kuojasi 90 Kėdainių kultur- 
technikų mokyklos mokinių. 
Birželio mėnesį prie nusau
sinimo darbų dirbo per 8000 
darbininkų, o prasidėjus va
saros darbams apie 6,500, 
neskaitant pačių ūkininkų 
atliekamų smulkiu darbu.

“L. A.”

Rašo Ona Pechkaitienė. Vėl
Išdaguose (šakių apsk.), 

mano tėvynėj, pabuvom sa
vaitę laiko, ir Birželio 29 d. 
sekmadienį nuvažiavom į 
Šakius į bažnyčią ir pažiū
rėt Šakių. Mat, Šakiai pir
miau buvo tik silkėmis pa
kvipęs miestas, bet dabar 
tai sparčiai auga, naujam 
miestui užleista beveik tiek 
pat žemės kiek turi senas 
miestas. Naujame .mieste 
jau daug naujų namų, gim
nazija, ir pradėta būdavot 
nauja bažnyčia. Žmonės 
kalba kad dar truks dešimts 
metų iki pabudavos, mat, 
gerų norų netrūksta, bet li
tų mažai.

Pasakoja kad valdžia ža
da varyt didelį plentą nuo 
Šakių iki Jurbarko. Tai bu
tų puikus darbas atlikta, 
tik kažin kada tas įvyks.

Šakius palikom ir važia
vom namon į mano tėvynę. 
Ten radom atvažiavusį Peč- 
kaičio brolį vežtis mus pas 
save. Mat, jo sūnūs parva
žiavo iš kariumenės pama
tyt nematytų dėdės ir dė
dienės — tai tas sūnūs ku
ris gražiais savo laiškais 
parviliojo mudu parvažiuot 
į Lietuvą. Mudu sakėva 
kad tas vaikinas turės su 
mumis važinėt po Lietuvą, 
o jį kaip tik į mėnesį laiko 
po musų parvažiavimo lei
do parvažiuoti pasimatyt ir 
tik porai dienų. Sakė jis 
kad kariumenėj. būvant ne- 
,nori jų visai niekur .išleist. 
" Reikėjo ””a®sveikint “šu 
savaisiais, o kaip atsiskyri
mas buvo tai nei nerašau, 
nes kožnas gali supransti 
kaip sunku skirtis. Tiek 
tik susiraminom kad dai
ne visai išvažiuoju, dar su
sieisim iki reiks Lietuvą ap
leist.

parvažiavom į Peč-
kaičio tėviškę. Radom tą 
jauną kareivį musų belau
kiant, su kuriuo, po pasi
sveikinimo, ėmėm plačiai 
kalbėtis: jis musų klausinė
jo apie Ameriką, o mes jo, 
kaipo daugiau žinančio, a- 
pie Lietuvą. Ir taip atėję 
vakaras ir laikas ilsėtis, 
nes rytoj musų kareivis tu
ri gryžt atgal į tarnystą.

Birželio 30 d. rytą saulei 
gerai patekėjus visi sukilom 
ir išėjom pavaikščiot po so
dą, kuriame paukščiai čiul
ba, gėlės žydi, kvapas toks 

: malonus — mat, tai pui
kiausias pavasario laikas; 
rodos nesinori nei valgyt, 
tomis gamtos grožybėmis i 
gali būti gyvas. Bet išgir
dom šeimininkę kviečiant 
mus pusryčiaut, sako, pa
pusryčiavus musų kareivė
lį reiks pavežėt į Naumies
tį.

Papusryčiavę pradėjom 
rengtis palydėt jį į Naumie
stį. Naumiestis yra arčiau
sias miestas nuo Pečkaičių 
tėvynės, o nuo Naumiesčio 
gali' gaut autobusą ir va
žiuot kur nori. Musų karei
vis turėjo važiuot į Mari- 
ampolę. Nuvažiavę Nau- 
miestin atsisveikinome, dar 
nemanėm kad paskutinį sy
kį .atsisveikinam, rodos dar 
yra daug laiko ir dar susi
eisim, tačiau tai buvo tik 
tuščia viltis. Buvo pirmu
tinis musų pasimatymas ir 
atsisveikinimas, fe

Laikąs^ taip-^i'eitaLcpra- 
bėgo kad nejut’^rivkaip at
ėjo diena* apleist ir mano 
vyro tėviškę.

Bet nuo Liepos 20 dienos 
pradėjom savo tikrą eks
kursiją po Lietuvos mies
tus, paliekant savo kasdie-' 
ninį miestą, Naumiestį, kul
kas antra diena važiuoda-

TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas. 
Užrašykit saviškiams Į Lietuvą ‘Dirvą’—už 4£3 

metuose pralinksminsit visą kaimą. ★ Taipgi užrašykit 
“Dirvą” savo giminėms ir draugams gyvenantiems Ame
rikoje ir kitose pasaulio dalyse. Jei negalit ant metų tai 
nors ant pusės metų — pusei metų pusė kainos.
Atnaujinkit ir savo prenumeratą metams ar nors pusei.

TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas.

6820 Superior Avenue Cleveland, -Ohio

PINIGU SIUNTIMAS
“J^IRVOS” Agentūra taipgi siunčia pinigus Į Lietuvą— 

kurie manot siųsti pinigais, neužtęskit siuntimo ilgai, 
tada gaus prieš Kalėdas ir apsidžiaugs jūsų prisiminimu.

“Dirvos” Agentūra turi padarius sutartis su Lietuvos 
Bankais, kurie išmoka pilną sumą kiek siunčiama, arti
miausiame priėmėjo pašte. Musų kursas žemas.

Kreipkitės tuojau: vietiniai atsilankykit ypatiškai (ofi
sas atdaras vakarais iki 8 vai.), o iš kitų miestų siųskit 
pinigus laišku čia nurodytu kursu, kas yra su persiunti
mu. Pinigai bus tuoj išsiųsti ir gausit už juos paliudymą.

vom.
Dar noriu kelis žodžius 

užsiminti apie Naumiestį.
Naumiestis stovi labai 

puikioj vietoj-, tarp dviejų 
upių ant kalnelių. Pro vie
ną pusę teka Šešupė, o ki
toj Širvinta. Abi tos upės 
tai rubežius tarp Lietuvos 
ir Prūsų. Naumiestis da
bar biznio žvilgsniu visai 
sumažėjęs. Trisdešimts me
tų atgal kada aš buvau Lie
tuvoj Naumiestis buvo skai
tomas didelis miestas.. Ta
da daug per Naumiestį va
žiuodavo ir eidavo į Prusus, 
o dabar sako kad Lietuvo
je viską geriau gali nusi
pirkti tai kam eit į Prusus. 
Naumiestis pirmiau buvo 
apskričio miestas, o dabar 
perkelta į Šakius, dėlto Ša
kiai auga, o Naumiestis ei
na žemyn. Naumiestyj ne
matyt nieko naujo, tie pa
tys namai ką 30 metų atgal 
buvo. (Bus daugiau).

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St
Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius.

Patyręs Ląikrodi- 
ninkas savo prak- 

IjRiUKfrAįaHB tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
^arD® pilnai atsa- 
kau ir pigiausia 
padabau negu kur 

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

FLorida 6791-R
PAULINA ŠTAUPIENĖ

Rašo J. V. Kiaušas.

IŠ Radviliškio greituoju 
traukiniu vykom į Panevė
žį. Panevėžis dabar yra 
puikus miestas, daug ma
tyt nhujų namų po du ir 
tris ir net po keturis aukš
tus, turi keletą kino teatrų. 
Miestas stovi ant Nevėžio 
kranto. Yra keletas ir fa
brikų ir šiaip mažų dirbtu
vėlių. Pro miestą'eina pla
tusis gelžkelis iš Šiaulių į 
Daugpilį, siaurasis gelžke
lis eina iš Panevėžio į A- 
nykščius, Uteną, iki oku
puotos Lenkais dalies.

Iš Panevėžio autobusai 
eina Į visas Lietuvos dalis, 
lengvai- galima nuvažiuot 
kur tik nori ir nėreik ark
liais baladotis nuo mieste
lio į miestelį.

Apžiūrėję Panevėžį su
stojom pas P. Andrikienę, 
Amerikietę, su kuria sykiu 

■ atvykom į Lietuvą. Malo
nu buvo vėl pasimatyt ir pa
sikalbėt. Po gražaus pavai
šinimo mes autobusu išvy
kom į Raguvą, 38 kilomet
rai nuo Panevėžio, kur tu
rėjom nuvežt dovanų nuo 
sūnaus iš Pittsburgo, Petro 
Kirsnio.

Raguvą privažiavus jau 
buvo 6 vai. vakaro. Pasi
samdė arklį vykom į Tilei- 
kių vienkiemį. Privažiavus 
kiemą, išėjo mus pasitikti 
senelis Kirsnis, kuris paty
ręs kas atvažiavo apsipylė 
ašaromis, kuomet, suminė
jau jo sūnų ir įdaviau do va-, 
ną. Senelis įsivedė mus į 
vidų, išsišnekėjom, papasa
kojau jam apie antrą jo sū
nų, Stasį, kuris mirė šymet 
Kovo ,30.. (į,, Eįttsburgę,, kas 
senelį vėl pravirkdė..

Atsisveikinę su juo .va
žiavom į Nausėdžių kaimą, 
pas Pittsburgiečio K. Sar- 
gaudo tėvelius. Privažia
vus pas juos, tėvas atsakė 
jog tai jis yra Sargaudas ir 
drebančiom rankom norėjo 
griebt mane į glėbį, many
damas kad tai jo sūnūs par
važiavo. Paaiškinau kas aš 
ir kad atvykau tik aplan
kyt, sunaus įprašytas. Se
nelis pakrėtė nuo medžio 
obuolių, pavaišino.

Sugryžom į Raguvą, o iš 
čia dar reikėjo važiuot pu
sę kilometro iki Užunevė- 
žių, bet užeina debesis tar
tum naktis, su smarkiausia 
perkūnija, rodos kad žemę 
su dangum sumaišys.. Pa
sukę arklį pas Žydą, susto
jom pusvalandį, ir tuo tar
pu lietus praėjo. Tuo tar
pu senelis Adomas Dirsė, 
išvedęs arklį į pievą, smar
kiai eidamas atgal į Sarinės 
vienkiemį, netoli Raguvos, 
tapo perkūno Užtrenktas. 
Tas atsitiko Rugp. 23 d.

Patyrėme kad Užunevė- 
žio k. gyventojas, Povilas 
Rinkevičius, 26 m., Rugp. 
17 d. nusižudė perpjauda
mas sau skustuvu gerklę. 
Jis nesutiko su tėvu.

Rugp. 31 d. Radviliškyje 
atidengta paminklas žuvu
sioms už Lietuvos nepri
klausomybę kariams. Ati
dengimas įvyko prie dide
lių iškilmių. Iš Kauno at
vyko aukštų svečių, per

miestelį ėjo visokios paro
dos, plevėsavo Lietuvos vė
liavos, p žmonių tai pilnos 
gatvės: .kas tik gyvas ėjo 
iškilmių pažiūrėti, nes tai 
retas toks atsitikimas kaip Į

šymet, nes sąryšyje su Vy
tauto 500 metų mirties su
kaktuvėmis Lietuvoje atsi- 
buna visokios iškilmės ma
žuose ir dideliuose miestuo
se.

'JiliilllllllllllllllllliliiliiililllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililllllllillliiiiiiiiiiniiiiiiiilllU:

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

Šu kiekvienu perkamu pas irius 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro, 

Parduodam laikrodžius, laikrodė
lius, deimantus, taipgi taisom viso
kius laikrodėlius.

6.407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
fhllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllliHlIIllIIIIIIIIIIIIIHHHIHHnT

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikrds lead negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi 
išegžamiriuoja.

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

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

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

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

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

10406 Euclid Avė. Kampas- E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 —- nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

© ROSEDALE ©1
Dry Gleaning Go.t 

HEnd. 7906 Ž 
C. F. PETRAITIS, Prop, | 
6702 Superior A ve. j |
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“SANDARA”
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje. 
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros, susidedančios iŠ 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis.. Kaina metams Ame
rikoje $2: Vilniaus Krašte, Kanadoje, Bažilijoje, 
Argentinoje ir kitur užsienyje $3.

“SANDARA”
3236 So. Halsted Street Chicago, III.

ŠIOS Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės

YRA netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

/^/AT T\ gyduolė, kuri virš 200 mėtų li- 
goniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDAL
tikrąsias ir

< kitų. Vaistinėse trijųOJJH/11 VF0
dydžių. Ieškokite "Gold Medai”'-vardo kekviėnoje dėžutėje.®

I
saveapay-the

TRAVEL VIA LAKE ERIE
£o Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

LET TH EG & B LINE beypur host for a delightful, refreshing night’s trip 
between Cleveland arid Buffalo dr to Port-Stanley, Can. Every comfort of a 

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

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

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
. • - CANADIAN DIVISION

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
Port Stanley 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.
Write for free folder and Auto Map. Ask TJ 
for detalu on C&B Line Triangle, Circle I? 
and All Expense Tours, also 1930 Cruise V 

de Luxe to Chicago. JJ
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY

WAY
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkeše
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais• ___ ___ __________

Iš Collinwood
šeimyniškas pokilis. S. L. A. 

362-ra kucpa nedėlioj, Spaliu 
19 d., rengia šeimynišką išva-

DALYVAUSIT VAKA
RIENĖJE?

Spalių 26 d., paminėjimui 
Vytauto 500 metų mirties 
sukaktuvių Lietuvių Kultū
ros. Darželio ‘valdyba ren
gia iškilmingą vakarienę. Į 
tą darbą stojo visi patrio
tiški. Lietuviai išvien.

Visi esat kviečiami daly
vauti šioje didelėje iškilmė
je, paminėjimui musų tau
tos karžygio. Tai bus pas
kutinis jam garbės atidavi
mas, ir kiekvienam bus gar
bė prisiminti jog tokioje iš
kilmėje dalyvavo.

Rengimo komisija labai 
prašo visų pasistengti įsi
gyti tikietus anksti iškalno, 
tuomi palengvinsit darbą. 
Tikietai parsiduoda “Dir
voje”, “Cl. L. Žiniose”, pas 
P. Muliolį ir pas draugijų 
atstovus.

Visiems žinomi ir visų mylimi artistai, Olšau
skas ir Vanagaitis, duos puikų juokų vakarą ne
dėlioj, Spalių 12 d., nuo 7:30 v., Lietuvių salėj 
dalyvaujant vietinėms artistėms, L. Banionienei 
ir F. Dagilaičiutei. Pasistengkit atsilankyt, tu
rėsit smagaus juoko. Į sanga labai pigi.

žiavimą ant farmos pas A. Ali
šauską. Ten bus kepamas avi
nas, valgio bus ikvaliai, taipgi 
bus šokiai prie geros muzikos. 
Ypatai tik po $1 porai, pavie
niams irgi $1. Nuvažiuoti ga
lima Euclid avė. iki Metropoli
tan blvd., paskui į Allen road, 
kur pamatysit užrašą “A. A. 
Private Drive.”

“Katriutės Gintarai”. Pra- 
sklidus žiniai jog Clevelande

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau Antano Skučo, paeina 

iš Garliavos par., Pajiesio k. Ga
vau iš Lietuvos nuo jo giminių pra
šymą suteikti antraša arba kad pats 
atsišauktų tenai. Girdėjau gyvena 
Clevelande.

Taipgi pajieškau Jono Kučinsko, 
iš Sodiškių k., Kalvarijos par., gy
veno Bostone, New Yorke, dabar ne
žinau kur.

MARĖ TULAUSKIENĖ
1195 E. 71 Street Cleveland, O.

Italų Darželio atidary
mas. ši sekmadienį, Spalių 
12 d., 9 Vai. ryte, prasidės 
iškilmės Italų Darželio ati
darymo. Italai pašvenčia 
savo Darželį garsiam Ro
mėnų poetui Virgiliui, ku
rio šymet sueina 2000 metų 
sukaktuvės.

Italų Darželis randasi ša
lę Lietuvių Darželio.

Lietuviai pasistengkit nu
eit pamatyti ceremonijų.

Proga įsigyti gintaro karo
lius ir spilkučių. “Dirva’’ ga
vo iš Lietuvos didelį siuntini 
puikių gintarinių karolių ir 
įvairių spilkučių. Kas norėtų 
įsigyti tų dalykų dabar gali at
silankyti iki yra iš ko pasirin
kti.

VIETINIAMS I
I j “Dirvos” krautuvė atdara I 

Į vakarais iki 8 vai. Ture- I 
| darni kokius reikalus sten- j 
Į gkites ateiti iki tai valan- I 
Į dai. IĮ__________Į

Lietuvių Kultūros Darže
lio svarbus susirinkimas at
sibus penktadienio vakare, 
Spalių 10 d., nuo 7:30 vai., 

j Lietuvių salėje. Visų drau- 
I gijų atstovai prašomi pri
būti, nes bus svarbių reika
lų aptarimui sąryšyje su 
Vytauto Didžiojo paminėji
mo vakariene, taipgi . su 
naujai rengiamu programų 
Plain Dealer teatru.

Darželio Vald. i ._______
Pereitą sekmadienį Ohio val

stijoje automobilių nelaimėse Į 
užsimušė 8 ypatos. |

Darželio Cardy Party. Lie
tuvių Kultūros Darželio mote
rys rengia smagią “card party” 
Lietuvių salėje Lapk. 13 d., su 
išlaimėjimu puikių gintaro ka
rolių.

J. C, Selickas, senas Clevc- 
lantietis veikėjas ir geras ‘Dir
vos” rėmėjas, parvažiavo iš- 
Grand Lake, III., kur praleido 
tris mėnesius laiko. Ten būda
mas atkovojo savo pirmesnę 
karišką pensiją, kurią jam bu
vo numažinę.

Draugijų kuriose jis priklau
so prašo palaukti su užmokes
čiu, nes dabar sugryžęs atsily? 
gins- visoms.

bus lošta Spalių 18 d. Lietuvių 
salėje “Katriutės Gintarai”, 
visi Collinwoodo, Clevelando- ir 
Akrono Lietuviai nudžiugo ir 
ruošiasi pamatyti, šis’ veika
las yra vienas iš gražiausių, 
'kuriame atvaizduojamą tikro 

I Lietuvių gyvenimo nuptikis.
Tikėkit ar ne, o Chicago je jį 

i statė net 130 sykių. Matant šį 
i veikalą 'kiekviena ateivė moteu 
ris-mergaitė prisimins savo 

I jaunas dienas, darbus, meilę, 
džiaugsmą ir savo mylimą ber
nelį. O jau tos dainos-daine- 
lės — jos sujudins kiekvieno 
širdį ir, nors valandėlei, nuneš 
mintis į jaunystės praeitį, šį 
veikalą suvaidins naujos para
pijos baž. choro nariai.

I PAJIEŠKOJIMAS IŠ LENKIJOS 
! Pajieškau pusbrolius Joną ir An
taną Meškiunus ir kitus jų brolius 
ir seseris. Paeinu iš Mockabudžio 
k., Vilkaviškio apsk. Dabar gyve
nu Lenkijoj. Padėtis mano labai 
bloga. Adresas toks:

MATEUSZ WASYLIUS 
ui. Pawia 67, m 15.

Warszawa Poland.

PAJIEŠKOJIMAS
Aš Motiejus Laučiunas pajieškau 

savo brolio Stasio Laučiuno, iš Lic= 
I 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

GANSONUI SEKASI
Jack Gansonas Spalių 3 cl. 

| turėjo imtynes Lynn, Mass., su 
I Bull Staith iš Manchester, N. 
i H. Gansonas savo priešą pa- 
| guldė pirmą sykį į 28 miliutas, 
antrą sykį i 4 minutas.

Gansonas rašo kad buvo iš
važiavęs į Kanados miškus me- 

I džioti ir, dabar jaučiasi puikiai, 
I sveria 229 svarų, šį sezoną, sa- 
| ko, aš kibsiu į didžiuosius im- 
I tikus ir bandysiu priverst Gus 
I Sonnenibergą imtis su manim 
vėl už pasaulinį čampionatą.

Dar turiu tris imtynes: Spa
lių 6 d. Montreale, 8 d. Quebece, 
ir 10' dieną Holyoke, Mass.

I tai atgal, parvykęs iš Kąlifor- 
I nijos, aš jam sakiau kad eitų 
I vėl imtis, nes jis turi progas 
j paristi daugybę šių dienų imti- 
kų. Kelias savaites pasitreini- 
ravęs jis gali pasirodyt geriau 
negu kuris iš dabar žinomų im- 
tikų. Aš linkių Kandratai ge
riausių pasekmių ir smagu kad 
turėsim kitą Lietuvį sportinin
ką Amerikos visuomenės aky
se.

Dabar noriu pasakyt plačiau, 
apie savo medžioklę ir žuvavi- 
rrią Kanadoj. Aš esu buvęs S. 
Valstijose ir Britiškoj Kolum
bijoj, Kanadoj, bet niekur ne
mačiau tokios puikios gamtos 
kaip Quebec provincija.

Mes su imtynių prcnioteriu 
Mr. Riopel išvažiavom iš Mon
treal už 128 mylių į šiaurę j jo 
kempę. Ten radom sportinin
kų iš New Yorko, Atlantic Ci
ty, Philadelphia ir Floridos. Jie 
visi suvažiavo medžioklei.

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių pavienis, su visais 

įrengimais, naujas; lotas -50x257, 
Parsiduos pigiai. Kreipkitės greitu 
laiku. • (43)

1892.0 ABBY AVĖ. CITY

Aš patėmijau kad Brookly- 
niškis Antanas Kandratas, 'bu
vęs Lietuvių; čaimpionas, gųyžta 
į 'imtynes. Kada aš pirmą sy
kį susitikau Kandratą trys me-

M(r. Riopel davė man 3.03 Sa
vage šautuvą ir sykiu su kitais 
trimis medžiotojais ir vadovu 
mes išėjom tolyn už 30 mylių 
šiaurėn jieškoti briedžių.

Ant nelaimės man nepasitai-

Butėno koncertas. Spalių 3 
d. buvo gražus Jono Butėno 
koncertas, nors nepasekmingas 
finansiškai, nes publikos atsi
lankė. mažai. Ponui Butėnui

Pirmas krikštas. Spalių 5 d. 
Kun. A. Karužiškis . susilaukė 
originalės parapijonkutės: pir
mu kartu M. M. N. Pagalbos 
parapijoj pakrįkštino Jono -ir 
Anelės Jurkevičių (nuo 815 
Rudyard rd.) dukrelę, Dolores.

Kažin kas bus pirmutiniai 
šioj parapijoj, imti šliubą?

Juozas Vasiliauskas, S. L. A. 
339-tos jaunuolių kuopos na-

Mirė. Spalių 5 d. mirė Jo
nas Juškevičius, apie 50 metų 
amžiaus, nevedęs. Palaidotas 
Spalių 8 d. iš šv. Jurgio Lie
tuvių bažnyčios. Velionis sir
go suvirš metus. Liko rodos 
keturi broliai. Rep.

Neuros vestuvės. Spalių ' 4 
d. įvyko iškilmingos vestuvės 
plačiai žinomo Clevelandiečio 
veikėjo ir biznieriaus Tado 
Neuros su p:le Malvina Pauliu- 
kaite. šliubas buvo 9 vai. ryte 
Šv. Jurgio bažnyčioj, dalyvau
jant daugybei žmonių. Paskui 
Lietuvių salėje buvo vestuvių 
puota, kurion atsilankė labai 
daug svečių, pp. Neurų draugų 
ir giminių.

Gelbės bedarbiams. Miesto 
taryba nutarė padaryti $200,- 
000 paskolą užvedimui nekuriu 
miesto darbų, prie! kurių gaus 
užsiėmimo apie -2,000 darbinin
kų, visai neturinčių darbo ir 
neturinčių iš ko misti. Darbas 
bus padalintas ant trijų dienų 
į savaitę kožnarh su užmokes
čiu po $14.40.

Kiti sako kad šitą darbą su
galvojo Republikonų partija at1 
einant rinkimams, kad gavus 
daugiau balsų. Republikonai 
sudaro didumą’ miesto taryboj.

Nesenai pienas buvo pabran
gintas, bet ’ sumažėjo riaudoji- 
imas, taigi šiose dienose pienas 
vėl atpiginta centu.

pagelbėjo žinoma artistė Stasė 
Greičienė, akompanavo Regina 
Greičiūtė ir MikdŠ Yozavitas, 
pastarasis iš Chicagos. P-lė 
Greičiūtė ir p. Yozavitas pa
skirai paskambino pianu pui
kius dalykus, o koncertas bai
gėsi pp. Butėno ir Greičienės 
duetu.

rys, išvažiavo' į Columbus uni
versitetą mokytis.- Linkėtina 
jam geriausių pasekmių.

Auksinės vestuvės. Juozas 
ir Kazimiera Skodžiai, seni Cle- 
velando gyventojai, šį šeštadie
nį, Spalių 11 d., rengia savo 
auksines vestuves (vedę išgy
veno 50 metų). Po pamaldų 
bažnyčioje, Lietuvių salėj bus 
balius per visą dieną. Skodžiai 
gyvena, 3766 E. 116th St.

Pereitą savaitę, Spalių 2 d., 
kada Clevelandą atlankė pre
zidentas Hoover, komunistai 
suruošė demonstraciją ir norė
jo maršuoti pas miesto audito
riją, kur prezidentas, kalbėjo. 
Policija juos sulaikė, kilo riau
šės ir peštynės, bet niekas sun
kiai nenukentėjo.

Komunistai ėjo neva rėkau
dami kad'duotų darbo, bet di- 
dulma buvo dirbantieji.' Gerai

Community Pundo vajus šy
met bus Lapkričio mėnesi. Su
rinkti nustatyta $4,650,000 — 
apie trimis šimtais tūkstančių 
daugiau negu pernai. Bedar
bei esant Cclrhmunity Pundas 
šelpė daug šeimynų neturinčių 
kuo misti, pertai šymet pasida
rė net $286,000 deficito.

Nuo šių mteų bus sudarytas 
$750,000 netikėtiems reikalams 
fondas, kuriam, pinigus prašys 
iš praeitų mėtų didžiųjų aukau
tojų. Tą fondą sudarius pas
kui į jį daugiau nebus renka
ma jeigu nebus reikalinga.

Vaikų choras. Spalių 12 d., 
po ankstyvųjų rr.fšių bus prira
šinėjami vaškai ir' mergaitės 
nuo 8 iki 14 metų prie vaikų 
bažnytinio choro. Apart lavi
nimosi bažnytinio giedojimo jie 
laiks nuo laiko, mokysis Lietu
viškų dainelių ir vadins teatrus. 
Tėvai neprąjpjskit šios puikios 
progos praląvinti savo - vaikus 
giedoti, dainuoti, vaidinti.

Vaikų katekizacija. Atsikė
lus į savo vietą parapijos vei
kimas kasdieną ' eina į stipres
nes vėžes. Spalių 5 d. buvo 
daug naujų vaikučių ant Kate
kizmo pamokų, kuriuos kunigas 
rengia prie pirmos komunijos. 
Katekizmo pamokos buna tuoj 
po pirjmų mišių.

Cleveland© tramvajų darbi
ninkai norėdami pagelbėt be
darbiams savo eilėse tariasi su- 
trumpint savo darbą taip kad 
galėtų gauti daugiau dirbt 550 
ekstra darbininkų, laikomų at
sargai.

Svetimtaučiai. Pereitą sek
madienį ant abiejų mišių buvo 
daug žmonių. Nemaža jų bu
vo ir svetimtaučių, nes padavus 
“Katriutės Gintarai” arba Va
nagaičio vakaro apgarsinimą 
sako dar nemoką Lietuviškai 
skaityti.

PILIEČIAI IR PILIETĖS. 
REGISTRUOKITĖS!

Svarbus Senato ir Kon
greso atstovų rinkimai bus 
Lapkričio 4 dieną. Bet jus 
nors esat Amerikos pilie
čiais neturėsit teisės paduo
ti savo balso už juos jeigu 
neužsiregistruosit. ’

Registravimo dienos yra:
SPALIŲ 10 ((penktad.)
SPALIŲ 11 (šeštad.)
Paraginki! savo pilname

čius vaikus registruotis ir 
balsuoti.

butų kad į dirbančių rrrevoliu- 
cijonierių vietas pastatytų be
darbius, o raudonukus išsiųstų 
į Rusiją.

Persekioja narkotikų parda
vėjus. Federaliai agentai už
puolė Clevelandą ir Ohio gau
dydami narkotiškų nuodų pla
tintojus. Areštuota 24 ypatos 
ir pagrobta virš $25,000 vertės 
tų nuodui

Akronel areštuota 30 ypatų 
ir atimta daug tūkstančių do- 
lariųi vertės narkotikų.
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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. MUBIOBTS
6.606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Šis atvaizdas parodo naujai suma
nytą budavoti Apskrities Viešos Ge
rovės Grupę, kuriame butų jaunųjų 
teismo butas, nusižengėlių vaikų už
laikymo vieta, našlaičių vieta, mote
rų pensijos įstaiga, aklųjų pagalbos 
įstaiga, taipgi kareivių ir jūreivių 
šelpimo įstaiga.

Paskola šios grupės statymui bus 
duota nubalsuoti rinkimuose Lapkri
čio 4 d. Reikalinga $1,850,000 pa
skolos. Tas apmokėtų žemę ir pa- 
budavojimą su visu įrengimu.

Dabar tos visos paminėtos įstai
gos išmėtytos po miestą ir randasi 
sugrustos senuose budinkuose.

Kad ta įstaiga reikalinga parodo

šie fa.ktai. 1929 m. Juvenile Court 
(jaunųjų teismas) turėjo 8,325 by
las, kuriose į teismą turėjo atsilan
kyti apie 40,000 žmonių.

I Prasikaltusių vaikų namuose buvo 
13,512 vaikai, po apie 170 į dieną. 
Kitos: ypatos apskrities sužiūrėtos 
buvo: 1,016 biednų ir apleistų vai
kų,. 775 motinos su kūdikiais, 126 
raiši vaikai, 1J517 džiovininkai, 1,109 
pamišėliai, 1,720 silpnapročiai, 270 
aklų, 440 biednų kareivių arba jų 
šeiųiynų, ir 230 kareiviams ir jūrei
viams suteikta laidotuvių patarna
vimas. Taigi toms įstaigoms darbo 
yra ir reikalinga pastovios vietos.

BALSUOKš UŽ, LAPK. 4 d. ,

LOTAI PARSIDUODA
Lietuviams proga įsigyti kaimynystėje 

Naujos Parapijos

Mes turėsim speciali išpardavimą lotų (namams 
plečiu)' SEKMADIENĮ, SPAJLIŲ-OCT. 12 d., nuo 9 
v. ryto iki 5 vai. vakare. Lotai randasi kaimynystgj 
Naujos Lietuvių M. M. N." Pagalbos bažnyčios, ku
ri randasi ant Neff Rd. ir Marcella Ave. šie lotai 
parsiduos už visai-žemą kainą, Spalių 12 d. Mes tu
rim tik 9 lotus likusius —■ kas bus pirmesnis tas 
gaus. Nereikia turės cash pinigų. Kreipkitės in
formacijų tarp 5 ir 7 vai. vakare.

Telefonas Kenmore 2415

arba ypatiškai į namus pas

MRf JOSEPH KŲNCIC, Prop.
'17202 Grovewood Ave. Cleveland

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

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNULIS

929 Society for Savings Building 
MAin 2542

V. ŠTAUPAS
6704 Superior Ave. FL. 6791R

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

Barbers P rinters-P tiblishers
“DIRVA”

6820 Superior ave. ENd. 4486 
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

V. KASPARAS
6706 Superior Ave.

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Bakers

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
VINCAS DEBESIS

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
ST. CLĄIR BAKERY

7011 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Restaurants
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave.

VINCAS EIDUKAITIS
6301 Superior Ave.

K. STONIS 
6824 Superior Ave.

BOLES. ANDERSON 
" 1264 E. 71 StreetDry Cleaners

C. F. PETRAITIS
6702 Superior Av. HEn. 7906

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756G roceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St. HEn. 671G

T. NEURA 
2047 Hamilton ave. PR. 9709

J. MISEVIČIUS 
1457 East 71st St.

B. GUDŽIŪNAS 
6901 Superior aye. ENd. 9720 

JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street-

BEN VELIČKA ( 
8101 Pulaski Ave.

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS

6712 Superior Ave. HEn. 2498
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Ave.

JONAS ČIŽAUSKAS
Muzikas—1247 East 67th St.

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis

J. Vensloyas

Druggists
C. PAKELTĮS

8121 Sowinski Avenue

kė į briedį šauti, bet vienas iš 
musų būrio nušovė briedį 1800 
svarų sunkumo.

Girios ten pilnos visokių lau
kinių gyvulių, o ežerai ir upės 
pilnos žuvų. Patarčiau Lietu
viams 'kurie mėgsta medžioklę 
ir žuvauti vykt į Kanados gi
rias.

PARSIDUODA NAMAI
E. 173rd, arti Lake Shore Blvd,, 

2 šeimynų, 5 kamb. viršuj ir apa
čioj; 2 karų garadžius, 1 metų se
numo, už $9400, arba mainais.

• 2 šeimynų, po 4 kamb. viršuj ir 
apačioj, 2 metu senumo, 1 karo ga- 
radžius, parsiduos- pigiai arba mai
nais ant loto arba seno pavienio.
Kreipkitės 991 EAST 79TH St. 

Hoffman (41) Henderson 9896

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

j Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS) 

g Lietuvis Dentistas 
§ 1304 E. 68th Št. 
g Kampas Superior Avenue 
n (Virš Lietuvių Banko) 
B TELEF. HENDERSON 8068

MOTORAMS ALIEJUS 
Garantuotas motorinis aliejus-- 
5 gal. kenas ?2.50. 1 kvorta 15c., 

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

HEUER and IREY 
4415 Payne avė. Hend. 3576

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt jr išprosyt se

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

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

Moterims
Kotai ir dresčs išvalyt ir

- išprosyt nuo $1.25' aukštyn
SIUTAI IR OVĖRKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

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

U.------------ -----------------------

ĮGALIOJIMAI
Į reikalingi Lietuvoje pirki- į 
Į m ui, pardavimui, valdymui ; 
! žemių ir kitokio turto. •

: K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos i 

Konsulate Notaras.
į Rašykit laiškais arba atsi- ! 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
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