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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Toledo, O. — Chevrolet 
automobilių kompanija pra
dėjo dirbti, paimta j darbą 
apie 1,200 darbininkų.

Rugsėjo mėnesio bėgiu 
automobilių Suv. Valstijo
se pagaminta 220,361, arba 
3 nuoš. mažiau negu Rug
pjūčio mėn. ir 47 nuoš. ma
žiau negu Rugsėjo mėnesi 
1929 m.

Per devynis šių metų mė
nesius viso automobilių pa
gaminta 3,061,983, arba 37 
nuoš. mažiau negu per tą 
pat laiką pernai.

'ŽADA IŠLEIST $200,- 
000,000 KITĄ METĄ

Chicago, Ill. — Insull Uti
lities kompanija ruošiasi iš
leisti apie $200,000,000 savo 
dirbtuvių praplėtimams ir 
Įvairiems darbams 1931 me
tų bėgiu, skelbia Samuelius 
Insull. Jo dirbtuvės yra iš
mėtytos po įvairias valsti
jas. Apie $124,000,000 iš tos 
sumos butų išleista Chica- 
gos apielinkėj.

To magnato nuomone, da
bartinis biznių ir darbų ap- 
slugimas yra tik laikinas.

Rugsėjo mėftesį minkštos 
anglies iškasta 38,5^0,000 
tonų; Rugpjūčio m. buvo 
iškastą 35,661,000 tonų.

Pernai Rugsėjo m. iškas
ta 45,110,000 tonų.-

Viso šymet per 9 mėn. iš
kasta minkštos anglies 339,- 
590,000 tonų, pernai per tą 
pat laiką 387,336,000 tonų.

Kietos anglies Rugsėjo 
mėn. iškasta 5,327,000 tonų. 
Pernai Rugsėjo m. iškasta 
6,543,000 tonų.

West Orange, N. J. — 
Sustreikavo Edison dirbtu
vių darbininkai prieš numa
žinimą algų. Mokėta po 93 
ir 97 centus Į valandą, da
bar numušta iki 70c.

Suv. Valstijų iždinė pada
rė sutartis budavojimui fe- 
deralių budinkų Įvairiuose 
miestuose už bendrą sumą 
$43,000,000.

PADOVANOJO BENA
MIAMS PASTOGĘ

Chicago. —William Wrig
ley, kramtomo gurno išdir
bėjus ir Chicagos beisboli- 
ninkų klubo savininkas, pa
vedė budinką neturintiems 
pastogės žmonėmši Tenai 
jiems bus duodama ir užval
gyt. Jis sako negalėjo pa
kęsti matydamas kaip alka
ni ir neturinti kur pasidėti 
žmonės miega kur susitrau
kę atvirame orė. Vieną nak
tį jis išsėdėjo iki 5 vai. ry-l 
to bandydamas išgalvot ką 
daryt. Jis turėjo tuščią še
šių aukštų budinką, kuris 
galėtų nešti nuomos tūks
tančius dolarių Į mėnesį. Tą 
budinką pavedė benamiams 
ir davė $5,000 įrengimams 

Į vidaus, kad butų visos reik
menys žmogaus gyvenimui. 
Įrengta virtuvės ir maudy
nės. Iš kitų gauta lovos, 
kėdės ir užklodai. Žiemos 
laiku Wrigley aprūpins ši
luma ir šviesa, o Salvation 
Army turės aprūpint val
giu. Ten bus galima pri
glausti po 2,000 vyrų kas
nakt.

RIAUŠĖS REICHSTAGO 
ATIDARYME

Berlinas. — Spalių 13 d. 
atsidarė Vokietijos reichs
tagas (seimas) su naujais 
atstovais, kurie nesenai bu
vo išrinkti. Fašistai, kurie 
nuo 12 atstovi! pakilo per 
šiuos rinkimus iki 107, su 

1 dideliausiu trukšmu ėjo į 
reichstagą, net daužydami 
krautuvių langus ir rėkau
dami, “Atbusk, Vokietija!” 
Jų pasekėjai, tūkstančiais 
paskui eidami, lermavo ir 
darė betvarkę.

Fašistai atstovai, įmarša- 
vo į seimą savo karingoj 
uniformoj, apsivilkę khaki 
spalvos marškiniais. Ko
munistai patyrę kaip pasi
rengs fašistai, jie apsitaisė 
savo krutinės raudonai.

Komunistai ir fašistai su
ėję bandė, vieni kitus, užrėk
ti. Bet kada komunistų at
stovas pakilęs pareiškė kad 
pirmas naujo seimo aktas 
turi but panaikinimo Young 
plano (karo skolų mokėji
mo), beveik visi atstovai 
sušokę ant kojų tam prita
rė.

SULAIKĖ SOVIETŲ 
STUDENTUS

New York. — šešiolika 
studentų, atvykusių iš so
vietų rojaus neva studijuo
ti Suv. Valstijų industrials 
ir komercialį gyvenimą, po 
globa' sovietų Amtorg pre
kybos bendrovės, sulaikyti 
Ellis Saloje po įtarimu kad 
jie platino komunizmo idė
jas tarp keleivių ant laivo 
atvažiuojant į Ameriką. Jie 
pasakojo keleiviams iš kitų 
šalių kad revoliucijos Indi
joje, Chinijoje ir kitur yra 
pasekmė sovietų agitacijos, 
[ir kad panaši agitacija yra 
i varoma Amerikoje.

Visiems aišku kad sovie
tų carai nesiunčia čia nieko 
kito kaip tik gabius agita
torius, po priedanga neva 
tyrinėjimų šios šalies gyve
nimo.

REZIGNAVŲS MINIS
TERS ZAUNIS

Berlino žiniomis, atsista
tydinęs Lietuvos Užrubeži- 
nių Reikalų ministeris Dr. 
-Zaunius. Ir esą permato
ma atsistatydinimas viso 
ministerių kabineto.

Lietuvos Pasiuntinybėj e‘ 
Washingtone gauta Eltos 
žinia sako kad Lietuvos 
Respublikos prezidentas ne
priėmė Užsienių Reikalų 
Ministerio Dr. Zauniaus 
atsistatydinimo ir prašę jį 
pasilikto ministerių toliau.

Laiškas iš Lietuvos
Rašo A, Argus.

Iš Kauno Padangės. 
Statyba Lietuvoje.

Po karo nuo 1918 m. iki

Murcia, Ispanijoj, Spalių 
13 d. atsibuvo generalinis 
streikas prijautimui strei- 
keriams Malagoj.

Neduoda pašalpų. Sovie
tų Rusijoj bedarbiams buvo 
duodama pašalpos. Bet da
bar atsakyta jog neduos, 
nes esą gana darbų, lai vi
si eina dirbti.

Miestų darbininkai bus 
varomi dirbti į tolimiausius 
kraštus be jokio atsisaky
mo.

Berline sustreikavo meta
lo darbininkai, virš 100,000, 
protestuodami prieš algų 
numažinimą.

Vokietijoj Rugsėjo mėn. 
pabaigoj bedarbių skaičius 
buvo 3,030,000.'

SAUSUMOS NUOSTO
LIAI LABAI DIDELI 
Washington. — Tik vie

nų kukuruzų derliui sausas 
šios vasaros oras padarė 
$775,000,000 nuostolių. Nuo 
1901 metų kukurūzai nebu
vo tokie blogi kaip dabar. 
Kukuruzų laukta 2,800,000,- 
000 bušelių, dabar bus tik 
1,981,765,000 bušelių.

Kviečių, avižų ir miežių 
padėtis pagerėjo Rugpjū
čio mėnesį.

Bulvių manyta bus apie 
373,000,000 bušelių, bet da
bar tikima 339,000,000 bu
šelių. Bulvių mylėtojai šy
met suvalgys ne tik savo 
bet ir kitų porcijas, nes ant 
kožno gyventojo išpuls tik 
po 2 bušeliu ir 3 kvortas 
bulvių.

NORĖJO SUSPROGDINT 
PILSUDSKĮ

Varšava. — Lenkai suse
kė kad socialistai buvo be
siruošią padėti bombą se
niui Pilsudskiui, Lenkijos 
premjerui, ir jį susprogdin
ti. " Aštuoni socialistų par
tijos nariai areštuoti. Sa
koma kad keli suimtųjų pri
sipažinę prie to suokalbio.

GAISRŲ NUOSTOLIAI
Suv. Valstijose per metus 

gaisrai padaro apie $460,- 
000,000 nuostolių, kurių da-
lį, net $300,000,000, paneša 
biznio įmonės.

NUODINGA DEGTINĖ 
BOSTONE

Boston, Mass. — Pereitą 
savaitę čia suvažiavus de- 
sėtkams tūkstančių Ameri
kos legioninkų, tarp jų vi
sokie šmugelninkai paleido 
nuodingos degtinės, nuo ku
rios keletas mirė, kiti ap
sirgo.

JAVŲ PREKYBA RUG
SĖJO MĖNESĮ

Suv. Valstijose per Rug
sėjo mėnesį parduota kvie
čių 1,011,772,000 bušelių, ku
kuruzų 404,731,000 bušelių, 
avižų 91,652,000 bušelių, ir 
rugių 44,916,000 bušelių. Vi
so javų parduota 1,553,071,- 
000 bušelių javų.

NEW YORKO MIESTO 
BIUDŽETAS

Apie 25 metai atgal visij 
Suv. Valstijų reikalų vedi
mas atsiėjo tik tiek kiek da
bar reikalinga vienam New 
Yorko miestui.

1931 metų New Yorko 
miesto biudžetas apskaiti 
liuota $650,000,000. Reika
lai taip pasikeitė kad kitų 
metų lėšoms reikalaujama 
net $40,000,000 daugiau ne
gu reikėjo 1930 metais.

VIENAME KAPE 48 
ŽMONĖS

Cardington, Anglija. — 
Parvežti iš Francuzijos per
eitą savaitę lėktuvo R-101 
susprogime užmušti 48 An
glai lakūnai ir šiaip daly
viai kelionės į Indiją, tapo 
palaidoti viename dideliame 
kape. Lavonai buvo sudė
ti į paskirus grabus, bet pa
laidoti bendroj duobėj, prie 
didelių iškilmių, netoli bok
što prie kurio prisilaikyda
vo tas nelaimingas lėktu
vas. Jie buvo atlydėti iš 
Londono.

Kaunas. — Rugsėjo mėn. 
pabaigoje pabėgo Kauno 
sunkių darbų kalėjimo sep
tyni kaliniai. Pabėgimas 
buvo išanksto sugalvotas. 
Bedirbdami laukuose dar
bus, kaliniai staiga nugin
klavo sargybinius ir pa
spruko. Iš pabėgusiųjų la
biausia pasižymėjęs plėši
kas Stukas.

Po keletos dienų Stukas 
su savo keliais sėbrais bu
vo atvykęs į Šančius, Kau
no priemiestį. Mat čia gy
vena jo‘tėvas ir čia yra 
daug jo draugų. Stuko bro
lis prieš du metu Šančiuose 
nušautas. Jis buvo savo

1929 m. Kaune pastatyta 
4149 trobesiai — beveik tris 
sykius daugiau negu buvo. 
Iš to galima spręsti kiek 
Kaunas padidėjo.

Po Kauno antroje vieto
je stovi Šiauliai. Kaip ži
nome, karo metu šis mies
tas buvo visiškai sunaikin
tas ir tik dabar įstengė 
šiek-tiek atsistatyti. Nuo 
1922 m. iki 1929 m. pabai
gos pastatyta 1823 trobe
siai.

Toliau eina Panevėžys, 
kur per tą pat laiką pasta
tyta 1617 trobesių: 843 gy
venami namai, 731 negyve
nami, 32 pramonės įmonės, 
8 viešo, naudojimosi ir 3 ti
kybiniai.

Ukmergėje pastatyta 371 
trobėsis.

PERSKRIDO ATLAN- 
TIKĄ

Pereitą savaitę iš Ame
rikos pusės pakilo ir pasie
kė salą arti Anglijos du la
kūnai senu lėktuvu “Colum
bia”, kuriuo 1927 m. kiti 
lakūnai tą pat kelionę pa
darė, tik tuomet biskį to
liau nulėkė negu dabar. Jie 
vos išliko gyvi, be maža ko 
butų turėję kristi į juras 
ir žūti.

CHINAI IR SOVIETAI
DAR NESUSITAIKė

Maskva. — Čia prasidėjo 
Chinų-Rusų tarybos sutai
kymui ginčo už Rytų gelž- 
kelį, delei kurio pernai tos 
dvi šalys vos neišėjo į karą.

Taikos klausimas ikišiol 
buvo tęsiamas, nors sovie
tams pavelyta tuo gelžkeliu 
naudotis.

laiku labai žiaurus plėšikas.
Pabėgusis Stukas vaikš

tinėjo po Šančius. Jį sutin
ka vienas pažystamas Žy
das. Kadangi už Stuko su
gavimą buvo paskirta dide
lė dovana, Žydas pradėjo 
gvoltu šaukti. Stukas pa
matęs kad jau “karšta^ šo
ko į tamsias Šančių gatve
les. Pašaukta policija, ka
reiviai, rezervas, šauliai. 
Visi Šančiai' buvo apsupti. 
Bet, kaip numanoma, Stu
kas suuodęs pavojų persi
kėlė per Nemuną ir nudū
mė toliau.

Buvo apsuptas kitoj Ne-

Mažai statybos srityje 
pažangos rodo Klaipėda’. 
Per septyneris metus ten 
tepastatyta 360 trobesių.

Ir paskutinėj vietoj stovi 
Mariampolė, kur pastatyta 
tik 144 trobesiai.

Čia išvardintuose mies
tuose turinčiuose daugiau 
kaip po dešimts tūkstančių 
gyventojų, per aštuoneriš 
metus pastatyta 4695 gyve
nami namai, 3080 negyve
namų, 526 pramonės įmo
nės, 84 viešo naudojimosi 
namai ir 22 tikybiniai na
mai. Viso naujų budavo- 

[nių tuose miestuose pasta-

BELGAI PRIEŠ PIGIUS
SOVIETŲ JAVUS

Brusselis..— Belgijos ja- 
vij prekiautojams užpro
testavus, ministerių kabine-
tas nutarė sulaikyti pylimą 
sovietų javų į rinką už pus
dykę, kas kenkia šalies ge-l 
rovei.

San Carlos mieste, Tabas
co valstijoj, Meksikoj, poli
tiški priešai uždegė bažny
čią, kurioje žuvo 80 žmo
nių. Kurie norėjo išbėgti 
buvo šaudomi.

Nužudė policijantą. Stur
gis, Mich. — Du banditai, 
po apvogimo banko, bėgo į 
Indiana valstiją. Michigan 
valstijos policijantas gavęs 
žinią, ant vieškelio laukė 
jų atpleškant. Jie ° polici
jantą nušovė ir pabėgo to
liau. Indiana valstijoj su
imti du nužvelgti plėšikai, 
pas kuriuos rasta daug pi
nigų.

15 PRIGĖRĖ
Meksikoje, Hidalgo sri

tyje, buvo užėję dideli po- 
tviniai, kame sakoma žuvo 
daug žmonių.. Chalapa eže
re prigėrė 15 žmonių lai
veliui apvirtus.

Iš kitų vietų pranešta a- 
pie kitų ypatų prigėrimus.

BI TIK “DEMOKRA
TIŠKAI”

Šiose dienose vienas Suv. 
Valstijų atstovų buto narys 
iškėlė aikštėn kad iš val-

muno pusėj esantis miškas, [tyta 8397.
bet jo rasti nepavyko. Ki- Kaip matom, statyba Lie
tą dieną jis buvo pasirodęs. tuvoje eina smarkiu tempu. 
Aleksote, kitame Kauno Kaune statyba eina tie- 
priemiestyje. Čia jis suti- siog rekordiniu tempu. Tik 
ko policistą. Rodos jau pa- kiek atsilieka tuo atžvilgiu 
bėgti negalės. Bet jis pa- Klaipėda, antras musų did- 
spruko. Staiga prišokęs mieštis. Bet čia savotiška 
prie policisto įsakė pakelti' vietos. Vokiečių politika: 
rankas aukštyn, nugurkia- mat, nori parodyti kad 
vo, atėmė revolverį, šovi- esant Klaipėdai Lietuvos 
nius, ir dingo. Žinoma, vi- valdžioje miesto gyvenimas 
sas Aleksotas buvo iškrės- eina visai lėtai.

džios iždo bėgyje pastarų 
keturių metų grąžinta ne
va permokėtų taksų suvirš 
$100,000,000.

Tuos pinigus gavo 17 di
delių biznierių arba korpo
racijų vadai. Ir, kaip tas 
atstovas iškelia aikštėn, 
kiekvienas tų gavusių atgal 
dideles sumas taksų, dova
nojo Republikonų partijos 
(dabartinės valdančios par- 

| tijos) rinkimų agitacijos 
fo/ndui po $10,000.

Tas parodo kaip elgiasi 
“demokratiškai” išrinktos 
partijos: jų pasūdyti val
džioje šulai išranda kad jų 
draugai ir rėmėjai “permo
kėjo” taksų, ir pažada grą
žinti jeigu duos tūkstančius 
dolarių į partijos fondą.

Panašius sauvaliavimus 
matėme ir Lietuvoje kada 
ten valdė partijos kurios 
manė kad tik joms priklau
so Lietuva ir niekas nega
lės jų iš valdžios išimti.

tas, bet niekur Stuko nei 
mažiausio pėdsako.

Kitą dieną jį matė jau 
Veiveriuose, bet ir iš ten 
nematomas paspruko. Kol 
pagaus šį pragarsėjusį plė
šikų vadą, ilgai teks saugo
tis nuo jo plėšrios rankos.

Iš septynių kalinių vienas 
jau sugautas, likusieji Stu
ko vadovaujami dar tebe- 
sislapsto.

Statyba Lietuvoje. Smar
kiausia Lietuvoje turbut 
plėtojasi statyba. Per aš
tuonis metus nuo 1922 iki 
1929 m. pabaigai Lietuvoje 
pastatyta 133,417 trobesių. 
Iš jų 75,099 negyvenizni ir 
56,219 gyvenamų. Per tuos 
■aštuoneriš metus pastatyta 
105 tikybiniai namai, 415 
viešo naudojimosi ir 1579 
pramonės įmonės.

Statybos smarkumo at
žvilgiu pirmoje vietoje sto
vi Kaunas. Prieš karą Kau
ne buvo tik 1584 trobesiai.

MOTERYS KANDIDA
TĖS Į KONGRESĄ

Šį rudenį, Lapkr. 4 die
ną, balsavimuose iš įvairių 
valstijų į Suv. Valstijų kon
gresą kandidatuoja trylika 
moterų. Viena iš jų, Ruth 
Hanna McCormick, kandi
datuoja į senatą, kitos į at
stovų butą.

KITA SOVIETŲ ŠMU- 
GELYSTĖ

Suv. Valstijų muitinės 
valdyba uždėjo 10 nuoš m- 
čių pabaudos šalip muito 
kainos ant sovietų degtukų. 
Mat, atgabenta iš Rusijos 
labai daug degtukų, bet ant 
dėžučių visai neišskaitomai 
išspausdinta žodis “Russia” 
su tikslu apgauti Amerikos 
publiką. Mat, komunistai 
nujaučia kad jų degtukų 
gali nepirkti jeigu aiškiai 
matys jog iš Rusijos.
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Korespondencijos DAYTON
PITTSBURGH

Vilniaus užgrobimo minė
jimas. Šį mėnesį sukanka 
10 metų kaip Lietuva ne
teko sostinės Vilniaus, ku
rį Lenkai apgaule ir kruvi
nu kardu pavergė. Lietu
vos sūnus liūdi netekę sa
vo sostinės ir savų brolių, 
kurie kenčia prislėgti po 
žiauria Lenkų letena.

Išreiškimui protestą prieš 
grobikus, parėmimui Vilnie
čių jų kovoje prieš okupan
tus ir pareiškimui vieningo 
Lietuvių pasiryžimo atgau
ti Vilnių, visi Lietuvių tau
tos sunai, nežiūrint kur jie 
gyvena, rengiasi tinkamai 
atžymėti šias liūdnas su
kaktuves. Tat ir mes Pitts- 
burgo ir apielinkės Lietu
viai, po SLA. 3-čio apskri
čio vardu rengiame Spalių 
26 d. (sekmadienį), 7:30 v. 
vakare, LMD. salėj, iškil
mingą ir drauge gedulingą 
paminėjimą. Vakaro pro
gramas bus įvairus ir pla
tus. Pakviestas vienas di
desniųjų Lietuvių chorų, be 
to eilė gabių solistų, tarp 
jų plačiai žinomi A. Sadaus
kas, p. Grinienė ir kiti. A- 
part solistų bus pasižymė
jusių muzikų ir du didžiu
liai simfonijos orkestrai.

Be muzikalės dalies bus 
ir kalbėtojų, tarp jų žymus 
Amerikiečiai Penn. valsti
jos atstovai.

Inėjimas į šį parengimą 
bus visiems veltui.

Pamirškite tą dieną visi 
savo vargus nors keletui va
landų ir atsilankykit į tą 
iškilmingą susirinkimą, pri
siminimui savo tautos, jos 
džiaugsmų' ir jai priešų pa
darytų skriaudų.
Reng. kom. pirm. P. Dargis.

100,000 žmonių. Todėl šios 
konvencijos tikslas buvo ap
tarti tolesnius žmonių ap
saugos budus ir patį per
sergėjimą žmonių, tiesiog 
mokinimą atsargos.

Laike šio suvažiavimo 
buvo ir išstatymas visokių 
mechaniškų apsaugos įmo
nių, 52 skirtingų rūšių. Iš 
tų padargų 14 išdirbama 
Pittsburge. Šioje srityje tų 
žmonių apsaugos reikmenų 
išdirbama į metus už apie 
$350,000,000.

Taipgi paaiškėjo kad ge
ležies ir plieno industrija 
šioje srityje praleidžia mi
lijonus dolarių kas metžii 
įvairiems pagerinimams ir 
apsaugai darbininkų nuo 
nelaimių darbe.

Reikalaukit anglies “ilgų
jų tonų”. Pėnnsylvanijoje 
nustatyta kad anglies par
davėjai turi duoti pirkėjui 
anglį ne 2,000 svarų toną, 
bet “ilgąjį toną” kuris susi
deda iš 2,240 svarų. Tai 
yra kietos anglies saikas.

Minkštoji anglis gali būti 
parduodama 2,000 svarų 
tonais.

Automobilių nelaimės. Šį 
sekmadienį Pittsburgo sri
tyje automobilių nelaimėse 
užmušta šešios ypatos, ki
tos septynios sužeista.

Dirbtuvėj saugiau negu 
namie. Nesenai Pittsburge 
atsibuvusiame viešo saugu
mo suvažiavime, kame, da
lyvavo 7,000 delegatų iš vi
sų Amerikos miestų, vienas 
kalbėtojas pasakė kad da
bar žmogui dirbtuvėje yra 
saugiau negu namie ar gat
vėje. Namuose nuo visokių 
nelaimių miršta daugiau ir 
gatvėse užmušama automo
biliais daugiau negu dirb
tuvėse.

Visoje šalyje, kaip iš de
legatų paaiškėjo, per metą 
laiko nuo nelaimingų atsi
tikimų netenka gyvasčių į
txxxxxxxxxzxxxxxxxxx:

“Margučio” vakaras pa
vyko. Spalių 11 d. Vengrų 
salėje įvyko puikus artistų 
Vanagaičio ir Olšausko va
karas. Išpradžių jiedu su 
pagalba Clevelandiečių ar
tisčių, L. Banionienės ir F. 
Dagilaičiutės, suvaidino ko
mediją “Namų židinys”, la
bai prijuokindami publiką.

Mokyklų vaikų taupymas. 
Mokyklose įvestas tarp mo
kinių pinigų taupymas duo
da geras pasekmes. Vaikai 
gauna tam tikras pamokas 
apie svarbą taupymo pini
gų ir kas metai per mokyk
las pasideda į banką apie 
$70,000, Išviso dabartiniu 
laiku mokyklų vaikų taupy
mų bąnke yra $1,017,335.

Kiek moterys praleidžia 
pasigražinimui. Pittsburgo 
ponios ir panelės per metus 
laiko ant pasigražinimo sa
vo veidų, lupų, ir garbinia- 
vimo plaukų praleidžia net 
$14,650,000.

Visoje šalyje kas metai 
moterys tam tikslui išlei
džia $980,000,000, kaip pa
aiškėjo iš skaitlinių patiek
tų moteriško pasigražini
mo įstaigų užlaikytojų ir 
reikmenų išdirbėjų suvažia
vime atsibuvusiam William 
Penn motelyje pereitą sa
vaitę.

Bankų depozitai didėja. 
Pittsburgo srityje nuo Bir
želio iki Rugsėjo pabaigai 
bankuose pinigų padėliai 

I padidėjo netoli $100,000,000. 
Reiškia, iš kur nors ateina 
į šią sritį daugiau pinigų 
ir tokiu budu bankuose at
siranda daugiau pinigų, ne
žiūrint bedarbės ir darbi
ninkų išėmimo savo sutau- 
pymų.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę ” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už puse kainea

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,009. 
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitSs fiive sAremai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New Y»rk. N. T.

| Kanados
i Naujienos
su Daytoniečiais p. O. Kar- 
pavičienė, “Dirvos” redak- 

itoriaus žmona, o iš Chica- 
gos su Vanagaičiu atvyko 
A. A. Žukas. Visuomis.

Paskiau Vanagaitis ir Ol
šauskas prilinksmino publi
ką gražiomis dainomis, juo
kais. Jeigu jiedu butų dai
navę per naktį, visi butų sė
dėję ir klausę.
. Prie programo pagraži
nimo prisidėjo ir vietiniai: 
harmonistas Varašjus su
grojo ketvertą gabalų didž- 
balse armonika, p-lė G. Pau- 
lauskiutė akompanavo po
rai Olšausko dainų; mažas 
Maršalių sūnūs pagrojo ar
monika; jis yra Varašiaus 
mokinis. P-lė H. Mockevi
čiūtė, vietinių tautiečių biz
nierių Mockevičių dukrelė, 
skambino pianu.

Nors publikos nebuvo 
tiek kiek galėjo būti, bet 
pasidėkavojant rengėjų su
manumui “Margučio” nau
dai liko $134.

Gerb. Vanagaičio atsilan
kymu padaryta dar vienas 
gražus darbas: jis paaiški
no kokią naudą neša dailė, 
muzika, o ypatingai jauni
mo patriotizmo sukėlimui, 
kuriam tikslui jo yra siekia
ma įrengti kurioje nors ge
roje radio stotyje Lietuvių 
valandą, iš kur galėtų gir
dėti visos Amerikos Lietu
viai gražias musų tautiškas 
dainas. M. K. Mockevičius 
pasiūlė sutverti Radio Klu
bą mokant 10c į metus, o 
kas duos ir daugiau bus 
priimama su dideliu ačiū. 
Tas p. Mockevičiaus suma
nymas paremta ir darbas 
varoma toliau.

Nors ir nesinori, vienok 
riekia priminti kokį negra
žų darbą varo musų broliai 
patriotai iš Lietuviškos ba
žnyčios pastogės. Jie tą 
pat vakarą kada musų ar
tistai čia davė savo progra
mą, surengė kortavimo va
karą, su tikslu pakenkt pra
kilniam ir šių gerbiamų ar
tistų darbui.

Visų tų žmonių negalima 
kaltint, tačiau gėda turėtų 
būti tūliems jų neva vado
vams,^ pas kuriuos nėra jo
kios sąžinės nei padorumo. 
Jie puolasi už akių kenki 
kitiems, kuomet Lietuviams 
dabar labiausia reikia vie
nybės. Ar ilgai jie patys 
galės laikytis ardydami Lie
tuvių vienybę? Visi geri 
Lietuviai ir tikri katalikai 

t dalyvavo koncerte, jie net 
piktinosi savo brolių judo- 
šyste. O tautiečiai kurie 
remdavo bažnytinius reika
lus stambiomis aukomis tu
rės susiprasti kad su anais 
žmonėmis negalima drau
gauti, nes jie yra veidmai
niai ir ardytojai tautiškos 
vienybės. Reikia prašyti lai 
atleidžia jiems Viešpats, nes 
savo aklume patys nežino 
ką daro. Susipras gal, beti 
bus vėlai.

Prie progos reikia pami
nėti kad su artistėmis iš 
Clevelando buvo atsilankius 
pasisvečiuoti ir pasipažinti

BROOKLYN, N. Y.

J. V. Adomaičio išleistu
vės. Spalių 4 d., Kasmo- 
čiaus salėj įvyko Tautinin
kų Klubo surengta vakarie
nė atsisveikinimui su Lietu
vos šaulių spaudos atstovu 
p. J. V. Adomaičiu, kuris 
gryžta Lietuvon. Dalyva
vo gražus buris vientaučių. 
Prie užkandžių ir draugiš
ko pasikalbėjimo buvo ir 
programas iš muzikos ir 
viešų kalbų. Muzikos pro
gramą išpildė p-lės Palta- 
navičiutės, Lietuvių visuo
menei žiriomo veikėjo, M. 
Paltanavičiaus dukterys.

Gražias kalbas pasakė: 
Dr. B. K. Vencius, J. Gin- 
kus, A. Mikalauskas, J. Jo
kūbaitis, Inž. K. Pusnikas, 
M. Strumskienė. Pratarė 
kelis žodžius ir stipruolis 
A. Kandratas. Tarp kalbų 
p-lės Paltanavičiųtės grojo 
smuiku ii- pianu.

Prie pabaigos kalbėjo p. 
Adomaitis, garbės svečias. 
Toastmasteriu buvo J. Sa- 
gevičius, Taut. Klubo pir
mininkas.

Baigiant užkandžius, sve
čiai sudovanojo vakarienės 
šeimininkių vardu $17.26, 
ką šeimininkės perdavė Vil
niaus Lietuvių našlaičių 
fondan.

Pabaigus vakarieniauti, 
p-lei V. Paltanavičiutei ve
dant pianu, visi sugiedojo 
Tautos Himną. S.

NEW YORK, N. Y.
A. L. E. Centro posėdis. 

Rugs. 23-24 d. atsibuvo pir
mas Amerikos Liet. Eko
nominio Centro posėdis, ku
riame aptarta daug svarbių 
dalykų.

Organo klausimu nutar
ta tuo tarpu nei Ek. Cen
trui nei Vaizbos Butams jo
kio paskiro organo neturė
ti, savo pranešimus teikti 
visai musų spaudai.

Išklausius p. A. S. Tre
čioko, Ek; Centro nario, tik 
ką gryžusio iš Lietuvos, ir 
kitų pranešimus, apkalbėta 
klausimas važinėjimo sve
čiuotis Lietuvos (turizmo). 
Išnešta pageidavimas kad 
kas vasara butų suorgani
zuota Amerikoje gimusių 
ekskursijos Lietuvon.

Ek. Centras šiame darbe 
kooperuos su atitinkamo
mis organizacijomis Lietu
voje ir su Amerikos Lietu
vių Laivakorčių Agentų D- 
ja Amerikoje.

Išnešta rezoliucija del 
Vilniaus vadavimo akcijos, 
su užgyrimu Amerikoje kū
rimo Vilniui Vaduoti Są
jungos.

A. L. Ek. Centro laikinas 
adresas: 15 Park Row, 
Room 538 . New York

Skaitykit “Dirvą7’ — žinosit 
kas dedasi tarp musą žy

miausių Sportininkų.

KAIP AŠ KELIAVAU 
i AMERIKĄ

Kelionė per Kupiškį į 
Kauną

Kiekvienas žmogus, gy
vendamas šiame pasaulyje, 
ar Lietuvoj ar Amerikoj ar 
kur kitur, ar senas ar jau
nas, rūpinasi apie savo gy
venimą, padaryti jį kaip 
nors geresniu ir linksmes
niu. Aš gyvendamas Lie
tuvoje, neturėdamas pado
raus gyvenimo, tankiai sva
jodavau apie savo gimtąją 
šalį, Ameriką. Mat, gimiau 
Amerikoje ir kūdikiu būda
mas su tėvais parvažiavau 
Lietuvon.

Žinodamas kad kiekvie
nas Amerikoje gimęs, gali 
sugryžti nevėliau kaip prieš 
21 metus amžiaus, aš baig
damas 19 metų pasiryžau 
važiuoti į savo gimtinę. 
Turėdamas Amerikoj gimi
nių greit kreipiausi į juos 
prašydamas laivakortės ir 
neužilgo gaunu atsakymą 
kad man viskas kelionei pa
rūpinta ir pasiunčiama. Už 
kelių savaičm laiko gaunu 
laišką iš Kauno nuo agento, 
kuris kviečia mane atva
žiuoti su tėvu padaryti ap
likacijos pas Amerikos kon
sulą. Tuoj išsiėmęs liudy- 
mą iš Lietuvos valdžios iš
vykau į Kauną.

■ Išvažiavom iš namų apie 
pietus ir pasiekėm Kupiškį 
saulei leidžiantis. Bevaikš
čiojant po Kupiškį ir belau
kiant traukinio1 į Kauną 
saulė nusileido. Saulei nu
sileidus, iš' miesto ėjom į 
stotį. Kolei nuėjom iki sto
ties jau buvo •< tamsu. > Stos 
tyje besėdint, bešnekučiuo
jant, belaukiant atėjo dvy
likta valanda. Tą valandą 
turi išeiti traukinis į Kau
ną. Tuoj nusipirkom bilie
tus ir išėjom laukan pažiū
rėti ar dar neateina trau
kinis. Mums besižvalgant, 
pasigirsta traukinio balsas. 
Tuoj viską metę ėjom prie 
stoties laukti traukinio. Iki 
traukinis atėjo buvo jau po 
dvyliktai nakties.

Sustojus traukiniui mes 
sulipom į vagoną. Po kelių 
minutų traukinis pradėjo 
eiti. Tai buvo man pirmas 
sykis važiuoti traukiniu — 
išrodė labai nepaprasta, ir 
kadangi buvo rudens laikas 
buvo labai tamsu ir pro 
traukinio langą nieko ne
buvo matyt, man atrodė 
kad traukinis ant vietos 
stovi. Tik tuomet pastebė
jau kad jis greit važiuoja 
kuomet privažiavom Suba
čiaus miestą.

Kauną pasiekus buvo jau 
rytas, saulė buvo užtekėjus 
ir gerai aukštai pakilus.

Išlipus iš traukinio greit 
ėjom į miestą. Keletą žing
snių paėjus sumanėm pasi- 
sisamdyt vežiką, na ir jis 
nuvežė mus į tą vietą kur 
mums reikia būti.

Viską atlikę pas konsulą, 
išėjom pasivaikščioti, Kau
no pažiūrėti. Besivaikščio- 
jant ir besigrožėjant Kau
nu nejutom kaip diena pra
slinko ir saulė pradėjo leis
tis. Tada pradėjom trauk
ti į stotį kad nepavėluotu
me traukinio.

Stotyje nusipirkom bilie
tus atgal Į Kupiški. Saulė 

[jau buvo nusileidus. Vėl sė-

Žinomi ir visų mylimi Artistai vėl iškeliavo po 
kolonijas linksminti Lietuvius

Hi—Birockton, Mass. 
14-—Providence, R. I. 
21—New Haven, Cohn.. 
31—(Bridgeport, Conn.

Margučio ir Dzimdzi-
Maršrutas

Spalių (October) mėn.:
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.

dom į traukinį ir sveiki ir 
linksmi, savo darbą atlikę 
ir Kauną apžiūrėję, gryžom 
namon. Praėjo vsa naktis 
iki atvažiavom į Kupiškio 
stotį. Išlipant iš traukinio 
jau buvo rytas ir iš stoties 
einant į miestą saulė užte
kėjo. Atėjus į .miestą, dar 
tik kur ne kur matėsi žmo
gus. Iš čia, nieko į nelauk
dami, skubimis ėjom na
mon, nes . namai nuo miestų 
netoli.: Parėję namon, kad 
ir pavargę, susėdę, pradė
jom namiškiams pasakot 
apie savo kelionę ir apie, 
musų didmiestį ir, sostinę 
Kauną,

Turėdamas visas žinias 
apie išvažiavimą į Ameriką, 
diena po dienos laukiau iš 
Kauno pakvietimo.

(Bus daugiau.)

VIEKŠNIEČIAI, PASI-
DARBUOKIT SA

VŲJŲ LABUI
Viekšnių jurų skautai ra

šo į Amerikiečius štai ką:
Mes Viešnių Jurų.. Skau

tai prašome “Dirvos” skai
tytojų ii- bendradarbių pa
dovanoti musų steigiamam 
knygynėliui knygų kurias 
tik išgalite. Pageidautina 
“Gyvenimo Dumble”4 “Juo
das Karžygis”, “Kryžeivis”, 
“Baltijos Aras”, taipgi vi
sokios dainų knygelės kad 
tik Lietuviškai.

Nuolankiai prašome pa
remti mus Jurų Skautus.

Antrašas;
Jurų Skautų “Naro” valtis 

Naujoji g-vė 30 
Viekšniai Lithuania.

JIEŠKOMI
Petkevičiai, Adolfas, Juo

zas ir Benediktas, kilę iš 
Tytavėnų miestelio, Rasei
nių ap., prieš karą- gyvenę 
Chicago j.

Mončius Jonas, kilęs iš 
Kaspariškių k., Plungėnų 
vai.

Jieškomieji arba asmens 
žiną apie juos prašomi pra
nešti jieškomųjų adresus 
Lietuvos. Pasiuntinybei:

Lithuanian Legation
2622 — 16th St., N. W. .

Washington, D. C.

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.: 
1—Baltimore, Md. 
4—Shenandoah, Pa. 
6Minersville, Pa. 
8—Kingston, Pa.

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

Laivakorčių Agentų 
Suvažiavimas

Spalių 18 d., Hoboken, N. 
J. (Continental hotel) atsi
bus Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Asosiacijos Ameri
koje suvažiavimas. Ta pro
ga bus išleistuvės į Lietuvą 
artisto J. Babravičiaus su 
jo ekskursija.

Agentai tarsis apie kitų 
metų ekskursįjas, rinks są-, 
vb organizacijos valdybą ir. 
tt. . i ■

Už $3 męajinksininsit visą. kai-.. j 
mą, —. užrašykit saviškiams’ ( 
Lietuvoje* - thetams -“Dirva”

Labai patogi ir links
ma kelione i

Švedą
Amerikos

' (Swedish American Line) 
PATOGUS JR GREITAS SU

SISIEKIMAS
Dideliais, Naujais ir Moderniš

kais Motorlaiviais
New York-Klaipeda

(Per Gotli&nburgą)

Praleiskit Kalėdas
Lietuvoje

DVI KALĖDINĖS EKSKURSI
JOS Išplaukia iš NEW YORKO

S. S. “DROTTNINGHOLM” 
LAPKRIČIO 29 d. V. D. M.

M. S. “GRIPSHOLM”
GRUODŽIO 6 d. V. D. M.

Užsisakykit vieta 
Laivas iš 
GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
♦DROTTNINGHOLM 
*IV1. S. GRIPSHOLM 
*Kaledine Ekskursija

New Yorko

Lap. 29 
Gruod. 6 

į Lietuvą

Platesnių informacijų kreip
kitės pas arciausį Jums agentą 
arbe bent kurią musų Linijos 
raštinę. Gauk Lietuvių kalboj 
cpecialj cirkuliorį apie Linijos 
patarnavimą. Gaunami pas a- 
gentus ir musu raštinėse. Pa
šyk:

Swedish American Line 
21 State St. New York

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

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

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj” 
6820 SUPERIOR AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO.



DIRVA

KELIONĖ Iš “MARGU
ČIO” GOLFO TURNA- 

MENTO ATGAL
arba

Per Golfą j Santaiką ir 
Meilę.

meilė ir sutikimas ir kaip 
lengviausia išnaikint parti
jas ir vaidus del jų.

Va: kada gerb. Spragilas 
buvo nuvažiavęs j “Margu
čio” Golfo Turnamentą, ra
do ten golfą mylinčius so-

Kas do nauda' iš golfo ? 
paklaus gerb. Spragilo ku
ris nors raudonas bolševi- 
kėlis. Juk tai tik dykaduo
nių, buržujų išmislas, kai 
neturi kur kitur pasikart.

Ale kai gerb. Spragilas 
nuvažiavo ir ištyrė, išrado 
kad iš golfo yra labai daug 
naudos darbininkams.

Dideliuose golfo laukuo
se, kurie tušti stovi, dabar 
turi užsiėmimo būriai dar
bininkų. Jeigu kuris laukas 
butų dirbamas, labai sun
kiai darbininkai turėtų art, 
akėt, sėt, pjaut, o dabar, 
tik žolę apipjauna, akmenis 
išrenka, apžiūri aplink duo
bukes žolę, ir daugiau nie
ko, o užmokėt gauna.

Paskui, kokia didelė in
dustrija yra išdirbimas tų 
visokių lazdų — ba kožnas 
golfistas turi po apie de
šimts; jiems reikalingi mai
šai lazdas nešiot, taipgi kožr 
nas turi po pusę tuzino bo- 
liukių, kurias labai lengvai 
išmėto ir vėl reikia pirkt.

O dar ant galo kiek dar
bo yra siuvėjams kurie dir
ba prie siuvimo golfistams 
rūbų. Visi kas tik eina gol
fą lošt perka golfininkų rū
bus, kojines, avalines ir ke
pures. Viskas tas reikalin
ga padirbt, ir prie to dirba 
tūkstančiai darbininkų.

Ale komunistas pasakys 
kad tie darbininkai kurie 
dirba golfistams reikmenis 
galėtų išdirbt ką nors nau
dingo.

O gerb. Spragilas jam at
sakys: visi “naudingi” dar
bai dabar stovi: nedirba ge
ležinės, nors geležis labai 
reikalinga; nedirba siuvyk
los, nedirba maisto gamyk
los nei kitokios, nors tie da
lykai anot komunistų nau
dingi. O golfistai ištisą va
sarą lošia golfą, plėšo keli
nes, avalus, daužo-mėto bo- 
liukes, ir laužo lazdas, tai
gi j jų vietas vis gaminama 
nauji.

* * *
O dabar papasakosiu kaip 

per Golfą gali įvykt visų 
Amerikos Lietuvių vienybė,

cialistus, fašistus ir tauti
ninkus. Visi jie vienas su 
kitu gražiai kalbasi, golfo 
boliukes po pievas, krantus 
ir krumus vaikosi, manda
giai tarp savęs apsieina, ei
dami vakare gult pasako 
gražiai labanakt, ryte — la
bą rytą, o kai skiriasi po 
turnamento, širdingai atsi
sveikina ir paskui vienas 
kito per laikraščius nedrys- 
ta kolioti, ba žino kad kitą 
sykį vėl susieis golfą lošt ir 
bus negražu jeigu ką ne
gražiai padarys.

Nei vienas golfo neišnau
doja savo partijos pakėli
mui ar propagandai už sa
vo srovę: golfas visų lygus, 
taigi per golfą visi esti vie
nas kitam lygus, visi jau
čiasi linksmi ir pasitenkinę, 
vienas kitam draugingi, ir 
taip nežino apie jokią par
tiją, kaip nieko apie parti
jas negalvojo Lietuvoje sy
kiu “kiauliukę'” žaisdami.

Taigi, per Golfą tarp A- 
merikos Lietuvių ineis su
tikimas, meilė ir vienybė ir 
išnyks, visos partijos ir par- 
tiviški skirtumai.

Jau šiame Turnamente 
gerb. “Dirvos” Redaktorius 
lošė golfą su Gugiu ir Jur
gelioniu, neskaitant visų ki
tų pažiūrų žmonių. O ga
lim tikėtis kad kitą turna
mentą matysim golfą lo
šiant :

Vitaiti su Karpavičium, 
Grigaitį su Valaičiu;
Pruseiką su “Draugo” 

redaktorium,
Mikelsoną su “Darbinin

ko” redaktorium,
Ir tt. ir be galo.
Tada jie prie tų pačių 

stalų valgys, kortuos, vie
nas su kito šonkauliais va
karuškose šoks, vienas kitą 
į savo butus vesis ir fun- 
dys savo atsivežto skysti
mėlio, ir nuo to paties me
džio pas Bačiuną obuolius 
ir grušias skins, ir nejaus 
prieš vienas kitą jokios ne- 
apikantos ir keršto, kaip 
yra dabar, kada vienas su 
kitu nesusieina.

O ištiesų, ištiesų sakau

jums kad: tarp skaitytojų 
“Dirvos” ir “Tėvynės”,' 
“Vilnies” ir “Draugo”, 
“Naujienų” ir “Vienybės”, 
ir jų visų sumaišytų į krū
vą, — išnyks neapikanta ir 
partiviška kova ir tuščios 
polemikos, kaip greitai jų 
redaktoriai užsičiaups vie
nas ant kito spjaudę ir vie-, 
nas kitą niekinę.

Kada redaktoriai neturėsi 
ką veikti, vietoj peštis už 
politikas važiuos Golfą loš
ti.

Taigi, gerb. visų laikraš
čių skaitytojai, kada jūsų 
redaktoriai ima vienas kitą 
koliot, bartis už • Lietuvos 
politiką ir kitokius niekus, 
o jums laikraštyje nieko 
gero neparašo, varykit juos 
Golfą lošt!

Ale dar ne viskas, ba 
gerb. Spragilas nepasakė 
kaip su savo laimėtais kiau
šiniais iš Golfo Turnamen
to parvažiavo. Kaip nuva
žiuot taip ir parvažiuot rei
kėjo tiek pat mylių kelio at
likt, ale gryžom su savo for- 
dužėliu net dvi dienas, ba 
jo sveikatėlė visai nusine
šiojo.

Važiavom ir pastumdami 
jį ir pakeldami, ir apsilo
pydami, ale į pabaigą jis 
pradėjo jaustis gerai: vežė 
kai padūkęs, nei lūžo nei 
truko: nuo pat Rocky River 
per Klyvlandą tarškė jom 
gerai ir džiaugėmės kad 
iki parvažiuosim į “Dirvos”
redakciją daugiau nieko ne
atsitiks. Jau pravažiavom 
Ę. 55th, E. 65th, E. 66th, ir 
štai jau matosi Lietuvių 
Bankas, nuo kurio “Dirva” 
visai netoli, ir jau busim 
namie. Ale davažiavus ties 
Banku viena ašis pokšt, ki
to rato gumas pūkšt, ir mes 
vėl apvirtom, ko tik neįsiri- 
tom į banką. Nuo čia jau 
turėjom pėkšti pareit Į re
dakciją, ba musų fordužė- 
lio dūšia apleido ir jį pasi
ėmė Žydas senų geležgalių 
rankiotoj as.

Parėjom į redakciją, ra
dom gerb. Redaktorių su 
jo kompanija jau senai su- 
gryžusius, ir’pradėjom pla- 
nuot kaip pėr Golfą įvesti 
tarp Amerikos Lietuvių re
daktorių ir veikėjų taiką ir 
meilę.

Su šiuomi baigiasi gerb. 
Spragilo apsakymas apie 
garsią kelionę į “Margučio” 
Antrą Metinį Golfo Turna
mentą Tabor Farmoj.

Patogumas

VAŽIUOKIM Į LIETUVĄ . 
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu 

per KLAIPĖDĄ 
susisiekimas via Kopenhagen.

Ganėtinai Gero Maisto 
Malonus Patarnavimas

S. S. “UNITED STATES”
S. S. “HELLIG OLA V” .
S. S. “OSCAR II” ..........

Informacijų ir laivakorčių kreipkit i savo agentų arba

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

New Y o r
... Lapkr. 1 
... Lapkr. 8
.. Lapkr. 22

UGNIS, ŽMOGAUS TARNAS
Kuomet pamąstai šių dienų pato

gumus ir progresą, taip daug paei
nantį nuo sukontroliavimo ugnies, 
neišrodo nei taip keista kad primiti- 
vis žmogus skaitė ugnį kaipo dan
gaus atsiųstą stebuklą.

Jis žinojo tik kelis budus jos nau
dojimo. Jis kepė, arba tiktai spirgi
no, savo maistą ant liepsnų, virino 
vandenį ir naikino viską nenaudin
go ugnyje. Ugnis sunaikino visus 
nemalonius kvapus ir išvalė puodus 
ir ginklus.

Moderniškas’ žmogus daug būdų 
ugniai ir karščiui naudoti. Visi ži
no ' kad ugnis valo, sako Lucky 
Strike Gigaretų išdirbėjai, ir tas pa
sakymas turi ilgą ir žingeidžią isto
riją, nueinančią toli į prehistoriškus 
laikus. Modemiškas ugnies supra
timas paeina nuo tūkstančių metų 
keisto garbinimo šitos _ sunkiai su
prantamos galybės. Ėmė- šimtus 
gentkarčių iki žmogus gavo pilną 
supratimą apie karštį kuris daleistų 
naudoti jį prie perkaitinimo tabako 
del Lucky Strikes prašalinimui iš jų 
kenksmingų ypatybių kurios degina 
arba ėda gerklę. Prie to kaitinimas 
tabako padaro Lucky Strikes ne tik 
puikiausiais cigaretais kokius, kada 
ruėt, bet Luckies yra visada švelnus 
jūsų gerklei.

Ar jau išrašei “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą!

| juoTFsTĮ 

g ir Svietas Juoksis g 
L sykiu su Tavimi ']

Komunistų spauda rašo 
kad kas užrašys daugiausia 
skaitytojų dabartiniame va
juje gaus Raudoną Vėliavą 
kaipo garbės dovaną.

“Dirvos” Juokų Red. pa
siskelbia kad visiems komu
nistams duos po šmotą rau
dono skarmalo dykai.

Kiekvienas paukštis žino, 
kame sukrauti sau lizdą. 
Žinodamas, kame jo buvai- 
nė, jis tuo pačiu parodo, kad 
žino savo paskyrimą. Ne
jaugi žmogus protingiau
sias visų gyvūnų, negal ži
noti to,'ką žino paukštis?

Jei pavydo žvilgsniai dar; 
mums skausmą, tai reiškia, 
kad ir mes patys sugebėtu
me pavydėti; jei išdavimas 
sukelia mus ašarų, tai reiš 
kia, kad ir musų sielos gel
mėje yra išdavimo sėkla. 
Sužeisti siela galima tik tuo 
ginklu, kuriuo jo pati dar 
nenumetė ant meilės auku
ro. M. Maeterlinkas.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

ARGENTINA
DIDELIS KRIZIS

Kaip žinomą, daugelis iš 
j Lietuvos važiavo Argenti- 
I non laimės jieškoti, tik de
ja labai apsiriko, nes tą 
“laimę” nedaugelis rado, o 
kitiems tenka didelis skur
das kęsti.

Ypač dabartiniu laiku la
bai bloga: visos įmonės nei' 
pusę tiek nedirba kaip me- 

I tai laiko atgal. Kur pirmiau 
buvo darbo keliems šim
tams net ir tūkstančiams, 
dabar dirba keli desėtkai, ir 
tai ne kiekvieną dieną dar
bo turi.

Pastaru laiku eina didėlis 
križis politikoje: opozicijos 
partijos ruošia demonstra
cijas prieš valdžią, eina mi
tingai, reikalavimai kad pa
sitrauktų prezidentas (jau 
jis tapo atstatytas.—Red.). 
Prezidentui sumetama visa 
kaltė del ekonominio krizio. 
Valdžios įstaigos saugoja
mos sustiprintos policijos 
sargyba; niekur neleidžia
ma žmonėms būriais rinktis 
ir stovėti.

Priemiesčiuose kariume- 
nė pasirengus laukia mal
šinti sukilimą. Tačiau val
džia gyventojų pritarimo 
neturi, jau neremia jos ir 
tie- kurie išrinko. Kuo tas 
viskas baigsis sunku pasa
kyti, bet jeigu prezidentas 
nepasitrauks geruoju tai

galimą laukti revoliucijos; 
o tuomet tai žinoma kokia 
gali būti gyvenimo eiga.

Vietos spaudą taip pat 
I valdžiai nepritaria, kriti
kuoja ją kuoaštriausia — 
čia yra spaudos laisvė, gali 
rašyt kaip kas nori ir ką 
nori.

J. S. Kalnėnas.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

Buenos Aires.

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

Washington, D. C.

Jau gatava graži istoriška apysaka “DU BRO
LIAI’. “Dirva’’ išleido ją į knygelę ir gali Įsigyti 
kas nori. Kaina padaryta pigi — tik 15 centų —= 
nors turi 40 puslapių. Mat, kaip kitos knygos pi
giai’ atiduodamos taip ir ši, kad kiekvienas galėtų 
įsigyti. Ji yra taip pat graži ir lengva skaityti kaip 
ir kitos K. S. Karpavičiaus istoriškos apysakos. 
18c su prisiuntiinu. Siųskit stampomis, “Dirvon ”.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

"Ax o* INU"
Sako

Gen. Otto Ho feiK
Vienas Amerikos vyriausių 

pramonininkų.

Allis Chalmers Mfg. Kompanijos 
Pirmininkas

Falk Corp, (išdirbėjai plienu išliejimų ir tt.) Vice
pirmininkas ir Direktorius; First Wisconsin National 
Bankos, First Wisconsin Trust Kompanijos, Wisconsin 
Telephone Kompanijos, Milwaukee Mechanics Insur
ance Kompanijos, National Enameling and Stamping 
Kompanijos, Granite City Steel Co., ir Falk Investment 
Kompanijos Direktorius.

Public Safety Commission of Milwaukee Prezidentas; 
Marquette Universiteto Valdytojas; Merchants and 
Manufacturers Assn, of Milwaukee, Direktorius.

“Jau praėjo los dienos kuomet išdirbėjas 
galėjo ui savo produktų gauti tautiškų priė
mimų lik per dideli skelbimo kaštų. Šios 

dienos kompelicija reikalauja kad produktas 
būtų pažinias per savo ypatingumą. Ir taip aš, 
kaip išdirbėjus, garbinu jūsų veiklu naudo
jimą Ultra Violet Ray ‘Spraginime’ LUCKY 
STRIKE tabakų.”

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

Susu Gerkles Apsauga—Pries kmtejlmus—prieš kosulį

Su'Jnk~s su savo optika nuh’ikai įrodanti faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Gen. Falk pereit visų atsižyme jusiu asmenų raportus, 
kurie liudijo LUCKY STRIKE cigar etų pagarsėjusį Džiovinimo metodą. Tas pranešimas Gen. Falk’o yra šiam puslapy.

© 1930. The American Tobacco Co. Mfrs.
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GRIGAITIS ŠAUKIA—VITAITIS ATLIEPIA

“Naujienos” lyg raudo
nas gaidukas suriko kad p. 
J. V. Adomaitis, šį pavasa
ri atvažiavęs iš Lietuvos 
pasisvečiuoti kaipo Lietu
vos šaulių spaudos atsto
vas, esąs “žvalgybininkas”, 
“šnipas” ir tt.

Iš Grigaičio nieko kito ir 
negalima laukti: kas tik iš 
Lietuvos, o už Lietuvą už
taria tas “šnipas”.

Bet nuostabu tas "kad p. 
Vitaitis, S.L.A. organo re
daktorius, visada atsiliepia 
į kožną Grigaičio šauksmą.

“Tėvynės” nr. 41-me, po 
neva reporterio parašu, iš
pilama tulžis ant p. Ado
maičio, kuriam Brooklyne 
buvb surengta išleistuvių į 
Lietuvą vakarienė. “Tėvy
nės” ištikimi reporteriai su
sekė kad p. Adomaitis ištik- 
ro esąs “šnipas”, “juodosios 
knygos” autorius....

Mat, p. Adomaitis pasa
kęs jog turįs susirašęs var
dus vienuolikos musų veikė
jų Amerikoje kurių veiki
mas yra Lietuvos griovi
mas. Jis sugryžęs Lietuvon 
žadėjęs tuos vardus paskel
bti.

Kad p. Adomaitis nėra jo- 
kis šnipas nei keno nors at
siųstas organizuoti “fašis
tus” liudija daug faktų.

1. Jis visai neatsilankė 
Clevelande ir nevedė jdkios 
korespondencijos su “Dir
vos” redaktorium, nors vi
si žino kad “Dirva” remia 
dabartinę Lietuvos valdžią.

2. “Dirvos” redaktorius 
su p. Adomaičiu susipažino 
Lietuvoje 1928 m., ir tapo 
artimi žmonės, bet kuomet 
matėsi seime Chicagoje, p. 
Adomaitis visai apie jokias 
organizacijas ar šnipavimą 
nekalbėjo.

3. Jo “šnipavimas” ma
žiausia turi reikšmės mums 
Amerikoje gyvenantiems ir 
todėl tokiais raštais apie 
vieną asmenį nereikėtų už
imti laikraštyje vietos.

4. Žinias apie tuos asme- 
kuriuos p. Adomaitis

rašyti ir pasižadėti Lietu
voje paskelbti gali ne tiktai 
“šnipas” bet ir šiaip sau ge
ros valios Lietuvis, kuris 
savo sveikatą prarado be
kovodamas, o čia atrado p. 
Vitaitį ir kitus dešimts jo 
kategorijos dedančius pa
stangas kad Lietuva suirtų 
vien tik del to menko nieko 
— kad ne jo mylima parti
ja ten valdo.

Kokia Vytauto Pavardė?
Vienas “Dirvos” skaityto

jas klausia apie pavardes 
Vytauto, Keistučio, -Gedi
mino, nes šie jų vardai yra 
tik pirmi vardai.

Senovėj žmonės pavar
džių taip kaip šiais laikas 
mes, neturėjo, nei paprasti 
žmonės nei kunigaikščiai.

Vytautas, jeigu jam bu
tų reikėję kitokio įrodymo 
šalim jo vardo, butų Keis
tu tai tis (Keistučio sūnūs). 
Bet Vytauto vardas buvo 
žinomas ir garsus, todėl to 
vardo ir užteko.

Pavardės įvesta sulygi
namai nesenai, o Lietuvoje 
jos įvestos taip kad dau
giausia pagoniškas vardas 
liko pavarde, o pirmas var
das buvo krikščioniškas 
Jonas Radvilas, ar tam pa
našiai. O prastų žmonių 
pavardės inėjo naudonėn

kada 
taip 
buvo

ponai jų negalėjo ki- 
atskirti, nes daugybė 
Jonų, Antanų, ir tt.

Tai Darbininkų 
Išnaudojimas!

Komunistų laikraščiuose 
nematyt nieko kaip tik “au
kų, darbininkai, aukų”.

Štai šį rudenį koks eina 
darbininkų išnaudojimas, 
neatsižvelgiant į baisią be
darbę: “Vilnies” “Laisvės” 
vajai, ALDLD. vadus, Ko
munistų partijos rinkimų 
vajus, SLA. skaidymui va
jus, “Daily Worker” vajus, 
ir tt. ir tt.

Kada gi tu, vargše dar
bininke, susiprasi ir nusi- 
kratysi sau nuo sprando tą 
alkanų išnaudotojų gaują?

Draugijos, Apsižiurėkit!
Ateina nauji metai — or

ganizacijų valdybų rinki
mai. Komunistų padaužos 
valkiojasi iš kolonijos į ko
loniją ir mokina savuosius 
kaip užkariauti draugijų 
valdybas ir paimti iždus į 
savo rankas.

Draugijos, apsižiurėkit, 
o tautininkai vieke jai ne
miegokit. Jūsų pasekėjų 
visur yra daugiau, tik jus 
jų neišjudinat.

Pasitarkit, ir šluokit ko
munistus laukan iš dabar 
esančių vietų, o naujų taip
gi niekur neįsilgiskit.'

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos

(Tąsa iš pereito num.)

Paruošė K. S. K.

nis, 
turi susirašęs, Lietuvoje tu
ri daug pirmiau, nes iš tų 
asmenų viešų darbų Ame
rikoje matyt jų kailis.

Ko, taigi, p. “Tėvynės” 
redaktorius bauginasi kad 
talpina laikraštyje lyg bai
sią reveliaciją apie p. Ado
maičio užsirašytus vienuo
lika vardų?

Nagi tą žmogų sąžinė 
graužia. Partijai pasišven
tęs, socialistų gizeliu tapęs, 
jis tiek niekino Lietuvą ir 
viską kas joje gero daroma, 
per keturis metus, kad da
bar, turbūt suuodęs kad ir 
jo vardą p. Adomaitis par- 
gryžęs Lietuvos spaudoje 
paskelbs, jaučiasi neramus. 
Didžiausios patriotiškos or
ganizacijos organo dvasiš
kas vadas, o pasijuto kad jo 
vardas tenka tarp Lietuvos 
griovikų. Nes ištikro.p.' 
Vitaičiui smagiau butų ma-' 
tyt Lietuvą kraujuose ir 
liepsnose negu ramiai tau-1 
tininkų valdomą.

Bet p. Vitaičio vardą įsi-

LIAUDIES DAINA
Aš išjodams į karą, 
Išvandruodams Į karą —- 
Aš palikau mergužėlę 
Dviejų-trijų metelių.

Aš parjojęs iš karo, 
Parvandravęs iš karo — 
Aš atradau mergužėlę 
Žaliam rūtų darželyj.

Eikš, mergele, pas mane, 
Lelijėle, pas mane,1 
Paduok baltą rankytėlę, 
Pasveikinsiu aš tave.

Neis’, berneli, pas tave, 
Neis’, jaunasai, pas tave, 
Neduosiu baltos rankelės, 
Nesveikinsiu aš tave.

Sėsk, mergele, prie manęs, 
Lelijėle, prie manęs — 
Gal bus linksmesnė širdelė 
Man nuo tavo kalbelės....

Balandėlis ant tvoros
Ir tas jieško sau poros — 
O aš, jaunas kareivėlis, 
Mergužėlės mylimos.

LIAUDIES DAINA
Aukštas dangus, šviežia žvaigždės, 

Didelės ir mažos.
šviesus kelias man, berneliui, 

Pas panelę joti.
Jojau laukus, jojau antrus, 

Nieko neprijojau,
Tik prijojau uošvės dvarą — 

Radau paną vieną.
Ko atjojai, bernužėli,
Tu nelaukiamasis,
Ko prisėdai prie šalelės,
Tu, nemylimasis?
Ne ant savo bėro žirgo 
Mas mane atjojai, 
Ir sesutės žiedelį 
Man padovanojai.....

Dvarams dirbti reikalingi buvo dar
bininkai, kuriuos ponai ėmė duodami dy
kai žemes be baudžiavos pareigų. Tokius 
prasigyvenusius ir laisvę mylinčius vals
tiečius sunku buvo padaryti baudžiaunin
kais, todėl jie kėlė maištus. Ukrainoje 
prasidėjo smarki kova tarp bajorų ir vie
tinių gyventojų, kurie nenorėjo priimti 
baudžiavos. Kada dar imta platinti baž
nytinė unija — stačiatikių tenbuvių su at
ėjūnų Lenkų katalikų; — stačiatikiai su
kurstė kazokus prieš Lenkus. Kazokų mi
nios, apsišaukusios Rusų tautos ir tikybos 
gynėjais, varė žiaurius užpuldinėjimus ir 
plėšimus,

Kazokai, gyvenanti plėšimais ir ne- 
pakenčianti valdžios, kariavo tenai kame 
galėjo daugiausia pasipelnyti. Visuotinu 
kazokų nepasitenkinimu pasinaudojo vie
nas kazokų viršininkas, Bagdonas Chmiel- 
riiekiš, nuskriaustas vieno pono. Sutelkęs 
apie save kazokus, stojo Į kovą prieš Len
kus (1647 m.), susijungęs su Krimo Toto
riais, sumušė kelis kartus Lenkų kariu- 
menę. Po tų laimėjimų prie Chmielnickic 
prisidėjo ne tik kazokai bet ir valstiečiai. 
Bajorų dvarai tapo sunaikinti, pačius ba
jorus kazokai visur žudė.

Chmielnickis tačiau pamatė kad neiš
laikys prieš Lietuvos-Lenkijos kariumenę 
pasidavė Maskvos carui (1652 m.). Len
kijos-Lietuvos valstybei nuo to laiko rei
kėjo vesti karas ne su vienais kazokais bet 
ir su Maskva. 40,000 Maskvos kariame 
nės įsiveržė į Ukrainą, kita gi kariumenė 
iš 100,000 įsiveržė į Lietuvą (1655 m.), pa
ėmė Smolenską, užėmė beveik visą Balt- 
gudiją, svarbiuosius Lietuvos miestus —■ 
Vilnių,-' Gauną, Gardiną — ir baisiai su
naikino visą tą kraštą; Vilniuje Maskvos 
kariumenė išžudė daug žmonių, Kauno gy
ventojai išbėgiojo, pats miestas tapo su
degintas. Caras Aleksiejus naikino unitų 
(stačiatikių-katalikų suvienytas tikėjimas) 
bažnyčias ir vienuolynus, atiduodamas 
viską stačiatikiams. Unitai nenorintieji 
tapti stačiatikiais buvo išvaromi.

Maskvai užpuolus Lietuvą, paskelbė 
Jonui Kazimierui karą ir Švedijos kara
lius Karolis Gustavas (1655 m). Švedijos 
kariumenė, nesutikdama niekur didesnio 
pasipriešinimo, trumpu laiku užėmė beveik 
visą Lietuvą ir Lenkiją. Kai kurie Lietu
vos didikai, vadovaujant Janušui ir Bogu
slavui Radvilams, padarė Kėdainiuose Su
tartį su Švedija, paskelbdami Lietuvos su
sijungimą su Švedija. Švedijos karalius 
turėjo išliuosuoti Lietuvą iš po valdžios 
Maskvos caro. Bet Švedų pasisekimas bu
vo neilgas. Nežmoniškas jų elgimąsi su 
užimto krašto gyventojais sukėlė prieš at
ėjimus neapikantą. Švedai po ilgų kovų 
pagaliaus tapo išvaryti iš Lenkijos ir Lie
tuvos. 1660 m. padaryta taika tarp 
dijos ir Lietuvos-Lenkijos. Švedijai 
pažinta Livonija su Rygos miestu.

Taika su Maskva. Susitaikius su 
dija palengvėjo Lietuvai-Lenkijai karo ve
dimas prieš Maskvą. Daugelis Ukrainie
čių, pamėginę Maskvos valdymo, atsimetė 
nuo jos, sukilo prieš užkariautojus ir Balt- 
gudžiai. Atimta iš Maskvos Vilnius (1661 
nu). Taip pat nevyko Maskvai ir Ukrai
noje. Bet kilę Lenkų-Lietuvių kariumenė- 
je sumišimai neleido karo privesti prie lai
mingos užbaigos. Kazokai su savo hetma- 
nu Dorošenka pasidavė Turkijai. Paga
lios 1667 m. padaryta taika Su Maskva. 
Lietuvai sugrąžinta Polocko ir Vitebsko 
žemės, Maskva pasilaikė Smolenską ir že
mes anapus Dniepro ir šiapus Dniepro 
Kijevo miestą.

Po šito ilgo karo Lietuva iir Lenkija 
liko susilpnėjusios, neteko didėlių plotų že
mės. Svetimos kariumenės, per ilgą lai
ką stovėdamos Lietuvoje, labai sunaikino 
visą kraštą. Tvarka valstybėje visai iširo.' 
Maskva gi įgijo daug naujų žemių ir tuo Į 6820 Superior Ave;

Šve- 
pri-

Švc-

sustiprino savo galybę. Bet Maskva, pa
žinus Lietuvoje per karą gerai įtaisytas 
mokyklas, ėmė panašias mokyklas steigti 
ir savo krašte, kviesti iš Lietuvos mokyto
jus, naudojosi jų raštais, versdama juos 
į Rusišką kalbą. Apšvieta Maskvoje 

ėmė žymiai kilti.tai
per

Galutinis Valstybės Iširimas ir 
Padalinimas 

i
Mikolas Kaributas Visnovieckis.

ralius iš Vazų giminės renkant nebuvo di
delių varžytinių. Zigmantui mirus jo sos
tą įgijo jo sunūs Vladislovas, o po Vladis

lovo' mirties jo brolis jonas Kazimieras. 
. Tačiau Jonui Kazimierui atsisakius nuo 

sosto (1668 m.), pasibaigė Vazų giminė, ir 
gryžo sena netvarka. Mažesnieji bajorai, 

, išvesti iš kantrybės didikų tariamomis suk1 
. tybėmis, pasiryžo karalių rinkti burtų 

traukimu. Pagaliaus apšaukė karalium 
pirmutinį pasitaikiusį kandidatą, nusigy
venusį, niekuo nepasižymėjusį kunigaikštį 
Mikolą Kaributą Visniovieckį. Nuo to ka
raliaus prasideda visiškas Lietuvos-Lenki
jos valstybės puolimas. Nors ir didelė sa
vo žemės plotais, ta valstybė del tvarkos 
iširimo visai susilpnėjo ir mažai ką reiškė 
kitų valstybių tarpe.

Jonas Sobieskis. Jis valdė po Visnio- 
vieckio, nuo 1674 iki 1696 m. Jis paėjo iš 
Lenkų didikų, laimingai vesdamas kartis 
su Turkais tuo laiku pakėlė abiejų valsty
bių ginklo garbę. Bet Vidujinės tvarkos 
Sobieskis negalėjo Įvesti. Pavojus iš Tur
kijos pusės privertė Sobieskį susiderinti 
3U Maskva, kuriai, ant visados pripažino 
visą kairįjį Dniepro kraštą su Kijevo mies
tu dešiniame krašte.

Augustas II (1697-1733). Mirus Jo- 
,nųi Sobįeskiui, karaliaus rinkimuose apsi
reiškė visiška netvarka. Bajorai siūlė 
sostą tam kas brangiau už jį mokėjo rin
kikams. Pagaliaus, kada visų kitų kandi
datų prisiųsti atstovai, bajorus bepapirki- 
nėdami, išaikvojo Visus pinigus, atvyko su 
pilnu krepšiu Saksonijos pasiuntinys, ku
ris rinkimus pasuko taip kad Saksonijos 
kunigaikštis Fridrichas Augustas tapo iš
rinktas Lenkijos-Lietuvos karalium. Jis 
vadinosi Augustas II.

Augustas II, susivažiavęs su Rusijos 
caru Petru Didžiuoju, be žinios savo sei
mo ir senato, padarė su Rusija sąjungą 
prieš Švediją (1698 m.). Tai Įpainiojo Lie- 
tuvą-Lenkiją į ilgą karą su Švedija. Pra
džioje viršus buvo Švedų, jis privertė Au
gustą atsisakyti nuo Lenkijos sosto. Bet 
mūšyje prie Poltavos (1709 m.) Petras Di
dysis nuveikė Švedus. Švedijos galybė po 
to smūgio neatsigavo, jos vieton iškilo Ru
sijos galybė. Per tuos karus Rusijos, Šve
dijos ir Saksonijos kariumenė šeimininka
vo kaip norėjo Lietuvoje ir Lenkijoje, ir 

l labai sunaikino tuos kraštus. Varšuvoje 
17,17 m. padaryta Sutartis, Augustui II su
grąžinta sostas, ii’ jis turėjo išvesti iš Lie- 
tuvos-Lenkijos žemių Saksonijos kariume- 
nę. Karaliaus valdžią tada didžiūnai dar 
labiau suvaržė. Rusijos kariumenė pasili
ko Lietuvos ir Lenkijos žemėse. Nuo tų 
metų Rusija ėmė šeimininkauti Lietuvos- 
Lenkijos valstybėje.

(Bus daugiau)

Ka-

SAUSIEJI JAU SUSI.
RUPINĘ

Valdžios prohibicijos vir
šininkai susirūpinę kas ša
lyje nutiks, kadangi pradė
jo visuomenėje smarkiai 
kilti upas prieš prohibiciją. 
Valdžios darbas bus daug 
sunkesnis kada prohibicijos 
priešai galvas iškels aukš
tai. Gali būti taip kad teis
mai mažiau kreips domės į 
baudimą prohibicijos įsta
tymų laužytojų, ir prohibi- j 
cija, nors bus Įstatymas bet 
nepildoma.

Federalis prohibicijos di
rektorius Woodcock sako . 
jog jis dės pastangas sulai- j 
kyti veikimą didžiųjų ko- I 
inercinių prohibicijos įsta- ’ 
tymo laužytojų, visai netu- ' 
ri minties būti policijantu 
prieš 125,000,000 šalies pi
liečių, kurie nei vienas ne
nori prohibicijos prisilaiky- , 
ti.

Sunkiau yra tų valstijų 
piliečiams kurios pačios tu
ri savo prohibicijos įstaty
mą šalip federalio. Tose 
valstijose piliečiai susitin
ka su persekiojimu iš keliu 
pusių, jeigu nelinkę to įsta
tymo pildyti.

Bažnyčios Rengiasi Už
tart Prohibiciją

Prasidėjus dideliam judė
jimui prieš prohibiciją, da
bar, artėjant senato ir kon
greso narių rinkimams, su
judo “sausieji” vadai ir at
sišaukia į bažnyčias skelbti 
“blaivybės” ir prohibicijos 
svarbą iš pamokslų sekma
dienį, Lapkr. 2 d., pora die
nų prieš balsavimus, su tik
slu sulaikyti žmones nuo 
pasidavimo “slapiųjų” Įta
kai, kad neremtų “šlapitj- 
jų” kandidatų.

■ Prohibiciją sumanė ir da- 
bir- stengiasi visomis gale- 
mis išlaikyti protestoniškos 
davatkos abiejų lyčių.

Rinkimai bus Lapkričio 
4 d. Lietuviai kurie esat 
Amerikos piliečiais užsire- 
gistruokit ir balsuokit už 
tokius kandidaįus kurie ne- 
pripažysta tokios netikusios 
tvarkos kaip prohibiciją.

Wooster, 0. — Netoli čia 
kasykloj užtroško nuo ga- 
zo keturi darbininkai.

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

HAARLEM OIL

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

30č
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Cleveland, O.

R* Naudokite išlaukiniai nuo j 
E® Skaudami; Muskulu i
įk Peršalimi;
K Skausmų Krutinėję
K Sustingusio Sprando <
K Pečių Skaudėjimo .
E Išsinarinimų ir
B? Išsitempimų - 
F Neuralgijos
F Persitikrinkite, ’-J ------- 
krąjįi 
į pakelio pagelbės jums apsisaugoti, 
p Knygute, kurioje paduodama pilni 
L nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
F PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 
L dedama prie kiekvienos bokutės.
k, Parsiduoda visose vaistinėse 

po 35c. ir 70c. bonka.
•' Arba galima užsisakyti stačiai iš

Žo-bord/dr/eso/“ . _ 
FA<lrbchter j? ccg)

BERRY AND SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, F4.V

itikrinkite, kad gaunate tik- 4 
INKARO vaisbaženklis ant (
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įs Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

PABĖGĖLĖ
DALTIJOS juros pakraštyje, kur tai apie šventosios upės žiotis, išlipo di

delis buris jurų bastūnų Vikingų, kurių vadovė buvo moteris. Sukruto 
Žemaičiai pajutę svetimus atėjūnus, ir ruošėsi j karą prieš juos. Ta mote
ris buvo didoko sudėjimo, stipri kūne ir galinti daug pakelti vargo. Joje 
matėsi visos vado ir karžygio ypatybės. Vyrai jos klausė ir pildė jos įsa
kymus ir paliepimus.

Kas ji tokia buvo ir iš kur atsirado?

PRADĖS EITI PER “DIRVA” KITAME NUMERYJE.
“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.

DIDŽIAUSIAS PASAULIO CIVILIZUO- 
TOJAS IR TURTŲ KŪRĖJAS

Juozas Laukis.

(Pabaiga iš pereito num.)

Bet jei bendra transportacija padidi
no visuomeninį veiklumą ir kaipo aksti
nas paveikė taip galingai į augį ir vieneto 
gerovę, tai ką besakyti apie išvystymą tik 
dabar pasiekusi praktiško subrendimo 
Suv. Valstijose ir tik gemanti kitur greitai 
paduoda likimo judrumą, laisvę ir užval
dymą ne į didelių burių, o į paties paskuti
nio visuomenės vienete — šeimos rankas. 
Tiesa, bendros didmeninės transportacijos 
būtinumas visuomet bus, tačiau ar tas tie
sa kad jog neatirųami, patogumai yra žy
miai padidinti šiandien ir jie bus dar dau
giau padidinti ateityje padidėjusiu pasa- 
žierihio automobilio vartojimu.

Rodos nebus perdaug pasakius kad 
motoriniai ratai yra didžiausias turtų kū
rėjas koki pasaulis kuomet matė.

Išplėtimu bendros fizinės transporta
cijos pabūklų ir papildymu bei praplėtimu 
jų padidintu indi vidinės motorinės kilno
tos panaudojimu tapo įvesta nepalygina
ma gerovės gadynė visame pasaulyje — 
gadynė kur tikrasai uždarbis — pirkimo 
jiegos ai- lėšų proporcija yra didesnė negu 
kuomet buvo pirmiau. Tai nėra paprastas 
supuolimas kad tautos gyvenimo norma 
yra aukštesnė maž ne tiesioginėj propor
cijoj apsties motorinių ratų vartojamų 
kiekvienoj šalyj. Mes matom intensivės 
automobilių plėtimosi pasekmes Suvieny
tose Valstijose ir pradedam matyti tas pa
čias pasekmes užsieniuose, pasauliui iman
tis ratų, ir gabaus palyginamai motoro 
gadynei besiartinant. Daugelyje šalių ši
tas judėjimas tik prasideda, nes pradinės 
lėšos yra perdidelės ir bendra kilnote turi 
pasilikti didelėj apstyj ilgus metus; ta
čiau plūdimas griežtai prasidėjo ir gabaus 
motoriniams ratams vieta nebus užginčy
tą.

Mums nereikia toli jieškoti tos naudos 
kurią transportacijos-kilnotės gadynė at
gabeno. Jei paimsime automobilį kaipo 
rūšį, nors del paties jos vartojimo platu
mo siekiančią šiek-tiek anapus kitų veiks
nių, tai rasim pačias permainas ir didžiau
sias medegines naudas pereinant tūkstan
čių tūkstančiam žmonių, kurie dirba pa
čiose tos įmonės išdirbyklose. Po šitų 
žmonių eina begalinė eilė ekonominių pa
togumų — rudakasiui, kuris geležį kasa 
iš žemės Superior ežero pakrantėse; plan
tacijos darbininkui Java saloj traukian
čiam iš medžių ratams gumą; medžių kir
tikui Kanadoje; korko kirtikui Ispanijoje; 
darbininkams gaminantiems grafiją, bari- 
ją, asbestą, tantalą, tungsteną, šilką, med-' 
vilnę ir nesuskaitomą daugybę kitų mede- 
gų desėtkuose šabų, kas viskas naudoja
ma motorinių vežimų gaminimui.

Pervežiotojai, prieplaukų darbininkai

ir laivų krovėjai jaučia tiesioginę veikmę, 
kuomet žalioji medega yra siunčiama į ga
myklas, ir gatavas gaminis vėl siunčiama 
tolyn.

Paskui kitą kryptimi eina kita bega
linė eilė, apimanti žmones pardavinėjan
čius automobilius ir žmones prižiūrinčius 
jus; toliau, pardavinėtojai gazolino ir dar
bininkai kurie dirba jo gaminime; visi jie 
trusia kurdami naują turtą ir toliau aks- 
tindami prekių apsimainymą kiekvienoje 
pramonėje, tarnaujančioje žmonių reika
lams ir norams. Baisi ekonominė įtaka, 
taip, bet savo kebu ją padidina mažiaus 
matomi bet taip pat galingi veiksniai pa
einanti iš motorinių ratų vartojimo.

Gal apčiuopiamiausia nauda paeinan
ti iš automobilių skaičiaus padidėjimo Su
vienytose Valstijose per paskutinį dešimt
metį yra pasekusis jį nejudinamos nuosa
vybės Vertės padidėjimas. Priemiesčių 
plotai tolydžio ėjo platyn nuo’ jų miesti
nių centrų; dykos žemės per mylias nuo 
gelžkelio stoties tapo tirštai apstatytais 
miesteliais ir kaimais.

Visame pasaulyj žmonės išmoksta ju
dėti ant ratų ir juda greitai ir pagreitin
tas tempas traukia paskui save ekonomi
nio patogumo ir paakstinimo traukinį į 
liaujas gyvenimo ir laimės normas neiš
vengiamai.

Jonas Lenoir šiandien negalėtų įra
šyti savo dienynan “nieko nepaprasto ne
buvo”, nes labai nepaprasti dalykai deda
si. Jei Bastilė vėl butų Užpulta tai koks 
rūpestingas jo draugas tuojau pasisku
bintų pranešti jam telefonu kad įdomus 
įvykis ketina įvykti ir kad jis nieku budu 
neprivalo praleisti jo nepastebėjęs. Ir Jo
nas butų nusistebėjęs kodėl jis nepatėmijo 
autobuso arba tramvajaus patarnavimo 
nutraukimo; ir jis, sulaikęs savo elektri
nius darbo įtaisus bėgtų į krautuvėlę to
liau nusipirkti vėliausios laidos “Le Petit 
Parisien”. Jis pamatytų pirmo užpuoli
mo atvaizdą padarytą sumanaus laikraš
čio fotografo iš lėktuvo ore; jis pasiskai
tytų ką jo paties tėvynainiai manė apie šį 
daug reiškiantį įvykį — ypatingai ką ma
nė ministerių pirmininkas būdamas ant 
laivo “Majestic” Atlantiko viduryje, o pas
kui sugromubuotų Londono; New Yorko, 
Melbourne ir Buenos Airės spaudos aiški
nimus. Sugryžęs į savo dirbtuvę, jis pa
siklausytų savo radio, ir gabaus pranešė
jui pilnai jį įtikinus kad viskas vėl ramu 
ir kad minios jau neužankščia gatvių, jis 
išsivarytų savo automobilį iš garažo ir nu
važiuotų pats tą vietą pamatyti.

Žinoma, tikrasis Jonas Lenoir iš 1789 
metų nei nesvajojo nieko panašaus visiems 
tiems dalykams. Jam Francuzų Revoliu
cija, kuomet jis išgirdo apie ją, buvo nuos
tabus ir garbingas dalykas; bet nežiūrint 
jos jis valgė tą pačią putrą, gėrė tą patį 
vyną, trusė, žaidė ir miegojo taip pat tą 

I dieną ir kitą ir ištisus sekančius mėnesius 
Į ir mėtūš; ir jo vaikai ir vaikų vaikai darė 
(tą patį.

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

TAPKIT KNYGOS PR ENUMERATORIAIS

VYTAUTAS DIDYSIS . .
Virš 300 pusi. $1 ir $1.50

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.

Birute Keistutis

LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

Į5ER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-rašė-šaukė “Išleiskit populiarišką LIETU
VOS ISTORIJĄ, kurią galėtų lengvai skaityti ir suprasti ne tik inteligentas bet ir 

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

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

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

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. Pabartume stengtis išsirašyti apdarytą knygą, už $1.50, 
neš tai bus knyga ant visados. Tačiau kad šiais bedarbes laikais sunku su pinigais, tai 
leisime knygų ir popierjos viršeliais, už $1.00 (abi knygos).

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai .'E 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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KURKLIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

šė bolševikus, atėmė iš 
didelę patranką ir daug 
tų ginklų.

Tikimasi kad Kurkliai

jų tik neatsiliks nuo kultūros, 
ki- bet greitu laiku stengsis 

dasiekti kiek galint dau- 
ne i giau. J. Y.

Važiuojant plentu nuo 
Ukmergės Į Uteną, pusiau- 
kelyje privažiuoji šalia per 
vieną kilometrą ' stovintį 
Kurklių miestelį. Nors ir 
nedidžiukas, gal tik apie 500 
gyventojų teturi, bet savo 
gamta, savo dideliu slėniu, 
kuriame jis pats stovi, kaž 
kaip tai vilioja, duoda gra
žų vaizdą. Upė Virinta su 
savo intaku gražiai juosia 
miestelį, kuri toliau suteka 
į Šventąją upę.

Per miestelį nuo plento 
iki Anykščių eina didelis 
vieškelis, prie kurio guli 
garsus savo didumu Pun
tuko akmuo.

Kiekvieną pavasarį, ai’ 
rudenį, ar lietui palijus la
biau, rodos miestelis jau 
skęsta tvane, bet geroji upė 
Virinta kaip matant paky
la ir išneša visą vandenį. 
Tokiais atvejais miestelio 
gatvės lieka dideliais pur
vynais. Tą purvą žmonės 
greitai jau gys lauk, t. y. 
brukuos gatves, praves ša
ligatvius.

Miestelyje yra puikiai 
įrengta šešių skyrių moky
kla. Dviejuose paskutiniuo
se skyriuose mokinama že
mės ūkio mokslas, kuriuo 
labai įdomaujasi jaunieji 
ūkininkai.

Miestelyje gerai gyvuoja 
didelė garinė pieninė, ūki
ninkų koperatyvas ir ban
kelis. Žmonių patarnavi
mui yra pašto įstaiga.

Organizacinis gyvenimas 
jaunųjų tarpe irgi neblo

gai auga. Žinomiausios tai 
yra šios trys: Šaulių, Jau
nosios Lietuvos ir Pavasa
rininkų. Pavasarininkai tu
ri savo puikų dūdų orkes
trą. Nors šis dalykas jau 
neretai girdimas Lietuvoje, 
bet Kurkliškiai mano jau 
konkuruotis su kitais. Jau 
jie gana plačios apielinkės 
jaunimui griežia per gegu
žines ar vakarėlius.

Taip pat, dėka gerų chor
vedžių, jau nuo seno Kurk
liai yra garsus savo Jauni
mo choru. Iš kitų parapi
jų daug žmonių atvažiuoja 
į Kurklių bažnyčią šventa
dieniais pasiklausyt gražiai 
giedant.

Senųjų tarpe gal ir nėra 
tiek pažangos kaip jaunųjų, 
bet skirtumas kaip buvo 
prieš dešimts ar penkiolika 
metų visgi didelis. Senis 
kurs moka pats skaityti ar 
turi namie kam paskaityti, 
tai net nesupranta kaip gy
venti neužsisakius laikraš
čio ar nesužinojus kas ja
me parašyta. Degtinėlė, ku
ri “Ruskio čėsais” buvo ge
riausias draugas, dabar tai 
— yr’ gerai, nėr’ tai galima 
apsieiti.

Kurkliai dar yra garsus 
savo - pievomis. Kaip kiek
vienas maždaug Lietuvos 

.miestelis turi savo ypatybę, 
taip Kurkliai turi savo — 
sakoma “Kurklių pievos”.

Iš istorinių nuotikių tai 
■žinomiausias tik bus gal 
vienas. Pirmas pėstininkų 
pulkas ties Kurkliais sumu-

BARTKUS I
Vienintelis

F o s
jūsų 
bus

CIevelande Lietuvis Artistas 

t o g r a f a 
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 ?
“Studija su dviem parodos langais j

— Telefonas Randolph 3535 — -

Akrono Naujienos
_____________________

šis ir tas
Pabaigoj Rugsėjo m. mi

rė Juozas Gramas, 62 metų. 
Rodos buvo našlys. Jo mo
teris ir giminės yra palai
doti Pittstone, Pa. Velio
nis norėjo kad ir jį ten pa
laidotų, nes turėjo kapinė
se nusipirkęs sklypą. Jis 
čia Akrone sirgo ir buvo 
prižiūrimas veikėjo Petro 
Jurgelo. Gramui mirus jo 
kūnas Jurgelo rupesniu li
ko nuvežtas į Pittstoną ir 
ten jo giminės jį palaidojo 
su bažnytinėmis apeigomis.

Ilga bedarbė naikina Ak
rone Lietuvius. Šiose die
nose apleido Akroną ir iš
važiavo į kietąsias anglia
kasy klas .Antanas Lileika ir 
Juozas Jonuška.

Pas muzikantą V. Vasi
liauską lankėsi iš Detroito 
Marė Begauskiene. Ji su 
kaimynais važiuoja į Penn. 
valstiją pas savo vyrą, sako 
Detroite yra didelė bedarbė 
ir nenorint turėjo apleisti 
Detroitą.

Spalių 3 d. Beniui Jonavi- 
čiuį ir jo žmonai, 10 metų 
vedybinių sukaktuvių pa
minėjimui, jų draugai su
rengė “surprize party” ir 
atminčiai įteikė puikią do
vaną. Keliautojas.

Dirbs po šešias valandas.' 
Goodyear ir Goodrich gu-

J, C BLASER
Hardware

6933 Superior Ave.
Metaliniai Langu Ventiliatoriai 

Tiktai po 39c.
Visokių padargų taisymas.

Darom raktus. End. 0280

DAUG GERŲ DOVANŲ
Mes užrašome visus laikraščius 

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

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

BROOKLYN, N. C.
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mų dirbtuvėse įveda tik še
šių valandų darbo dieną iš 
priežasties bedarbės, taip 
kad galėtij duoti darbo di
desniam skaičiui darbinin
kų.

AR TURI 
LAIKO

JIEŠKOJIMAI
(Iš Lietuvos Konsulato 

Chicagoje)
Aleksys A., kadaise gyve

no 665 W. 18th st., Chicago.
Botyrius Vincas, kilęs iš 

Mariampolės ap., gyvenęs 
Peacock, Mich.

Drungilas Pranas, pirm 
karo gyvenęs Chicago j.

Naruševičius-Narušis Ig
nas, kilęs iš Alytaus vai. ir 
ap., gyvenęs Chicagoje ir 
Nokomis, Ill.

žilis Ant., kilęs iš Krakių 
v., Kėdainių ap. Gyvenęs 
Springfield, Ill.

Šlekys Pijus, kilęs iš Gi
žių vai., Vilkaviškio ap. At
siliepė jo žmona Adelė Šle- 
kienė.

Vilkickai, Klemas, Stasys 
ir Adolfas, iš Šiaulių, gyve
no Chicago j.

Žičkus Pranas, kilęs iš 
Žarėnų vai., Telšių ap, gy
venąs Chicagoje.

Aukščiau išvardyti as
mens yra prašomi atsiliepti 
arba kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteik
ti žinių.

Lietuvos Konsulatas 
201 N. Well St. Rm. 1904

Chicago, Ill.

fjn ® ROSEDALE ©i 

f EH'Dry Gleaning Go.t 
X Skfia HEnd. 7906 f f C. F. PETRAITIS, Prop. |
J 6702 Superior Ave., |

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

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

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

Greita
Šiluma

kur tiktai jos norit 

:: .. kada tiktiai jos norit

Stropi šeimininkė tu" 
ri laiko aplankyt viso
kias vietas ir drauges 
nes ji savo pirkimus 
atlieka telefonu ir ne
reiklia- bėgiot iš krau
tuvės į krautuvę.

Vyras kurs dirba iš
tisą dieną ir I turi ko
kiu nors reikalų atlik
ti atlieka j uote telefo-. 
nu, nereikia bėgioti ir 
vargintis po nusidirbi- 
mo per dieną;

Pardavėjas turintis 
ką nors pasiūlyt pate
lefonuoja savo numa
tytam pirkėjui ir susi
taria kada pasimatys.

Klausk bent vieno 
kuris turi telefoną ar 
norėtų apsieiti be jo ir 
kiekvienas atsakys jog 
negalima.

Telefonas sutaupys 
jum daug daugiau ne
gu kaštuoja jis užlai
kyti savo namuose.

The Ohio Bell 
Telephone Co.

Bus šimtai sykių tokių atsitikimų šią žiemą kad jums 
prireikės šilumos, greitu laiku . . . Drebuliu purtan
čiais rytais, kuomet lauke speigai siaučia . . . Šilumos 

z miegkambariui, maudynei, arba kūdikio kambaryje. 
Turėdami Portable Electric Heater jus galit turėt šilu
mos kur tiktai jos reikia, tuo laiku kaip tiktai prirei
kia . . . Nusipirkit vieną jų deleį patogumo . . .

The ELECTRICAL LEAGUE
14th Floor HOTEL STATLER PRospect 3466

Pratęsimas Bankinio Langelio
Prie Jūsų Namų

1
gEVElK visi patogumai ir patarnavi

mas koki šis bankas teikia gulima 

. turėti greitai ir saugiai prie jūsų durų 

per atlikimą Bankinių reikalų paštu, ar

ba Banking-by-Mail patarnavimų. Tas 

būdas naudojama lygiai taip tų žmonių 

kurie niekad dar nėra matę Cleveland©, 

ir tų kurių ofisai randasi tiktai už kam

po gatves. 0 Knygele aprašanti visą tą 

paštu patarnavimą siunčiama dovanai 

kožnam ant pareikalavimo.

Incorporated 1849

in the (Sity nt Cleveland 
public Square

Dėkit Taupymus į Taupymų Banką

LABAI

MALONI

SMAGI

ŠILUMA

KADA

REIKIA

© 
I©

“Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokaįs- 
konvertais) parsiduoda po 5c.
miestus užsakymai nesiunčiama mažiau 
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 Šalele
3— Sveikinimas *
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:

Į kitus I©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Patogumas ir ekonomija gazinio Radiantfire 
visiems žinoma. Mes norėtume kad jus žino
tumėt kaip nebrangus jie yra, atipgi. Rude

© 
© te 
te 
te 

, te
^@©©©@@©@©©©©©©@©@.©©©@@S

©I
© “DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

nį ir Pavasarį jie ypač reikalingi, nes jie pa
keičia daug vėsių rytų ir vakarų į linksmus, 
sveikus ir patogius, kuomet anglies ugnies 
butų perdaug — ir kuomet be jokios ugnies 
dar negalima apsieiti.

THE EAST OHIO GAS CO.
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$ IŠ LIETUVOS $
SMULKIOS ŽINIOS

Rugsėjo 20 d. Klaipėdoje 
lankėsi Angliško kariško 
oro laivyno keturi hydro- 
planai, išviso jais atvyko 20 
karininkų ir lakūnų.

Tarptautinė Pacifistų Są
junga, dirbanti del pasauli
nės taikos, atsiuntė savo at
stovą į Kauną sutverti ten 
savo skyrių, su tikslu išau
ginti karams priešingą jau
nuomenę.

Žemės ūkio ministerija, 
pagerinimui kiaulių veislės, 
užperka Anglijoj geros vei
slės kuilių, kurie bus išda
linti • po pavyzdinius ukius 
Lietuvoje.

Lietuvos Unive r si t e t o 
studentų namams budavoti 
vyriausybė paskyrė 250,000 
litų ir tiek pas duosu sekan
čiais metais. Tuose namuo
se bus įrengta studentams 
bendra salė, valgykla ir gy
venimui butai.

Prancūzų garsus rašyto
jas Jean Nauclere apsilan
kė Lietuvoje, laikinai apsi
stodamas Panevėžyje prie 
gimnazijos direktoriaus p. 
Lindės. Jis renka medegą 
savo veikalui apie Lietuvą, 
ir parašė Paryžiaus laikra
ščiams straipsnį vardu ‘Ko
de! Prancūzai turi mylėti 
Lietuvą’.

Kai kurie piniguočiai no
ri steigti Balbierišky j (Ma- i

riampolės aps.) naują alaus 
bravorą. Jie nesidėtų į jo
kias sąjungas ir per tai ga
lėtų atpiginti alų.

Lietuvos prezidentui pa
duota daug malonės prašy
mą nubaustųjų Tauragės ir 
Alytaus sukilimuose prieš 
dabartinę valdžią. Kai ku
rių prašymai tapo išpildyti 
ir apie 20 žmonių bausmės 
dovanota, kitiems sumažin
ta. Devyniolikos prasikal
tėlių prašymai atmesti.

Kaune budavos Lietuvos 
vyriausybė tarptautiško or
laivių susisiekimo stotį. Jo
je bus atliekami visi pasų 
ir vizų tikrinimo darbai. 
Stoties budavojimas kaš
tuos apie 50,000 litų.

Nauju mokslo įstaigų įs
tatymu tapo suvaržyta stu
dentų prigulėjimas į poli
tiškas organizacijas, delei 
ko partijų vadai pradėjo 
kelti baisų lermą.

Katalikų vadai rėkia kad 
uždraudimu studentams po
litiškose organizacijose pri
gulėti griaunama bažnyčios 
ir tikėjimas. Mat, partijų 

vadams rupi kad gali ne
tekti sau stiprių stulpų.

Vienok jaunimui turėtų 
rūpėti tiktai mokslas, o ne 
politikos, bet musų partijų 
vadai kitaip į jaunimą žiu
ri.

EKSKURSANTU 
LAIŠKAI

Tel-CHerry 2Ę70; 4
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
land Universitete, darbuojas su -% 
Teisių Ofisu advokato T
Anderson & Marriott | 
308 Engineers Bldg. | 

kur su visais teisių reikalais * 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir : 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
rėš teisingą patarnavimą. T

LIETUVOS STUDENTŲ 
DRAUGIJOS

Pernai Lietuvos universi
tete buvo apie 4,000 studen
tų. Išstojo apie 500 stu
dentų. Šį rudenį manoma 
įstos naujų studentų apie 
1,000.

Vienas nesveikas Lietu
vos studentų tarpe reiškinis 
yra tai nepaprastai didelio 
skaičiaus organizacijų turė
jimas, sako universiteto 
rektorius prof. Čepinskis. 
Universiteto studentų tar
pe yra apie 70 organizaci
jų, kurios yra visokiausio 
plauko ir pakraipų — dau- 
'giausia politiškos. Univer
siteto studentams užtektų 
7—8 organizacijų, kurios 
hdtų4ir« stiprios ir naudin
gesnės universitetui ir pa- 
tiėms studentams;

Studentų tarpe pažymėti
na santaikos stoka. Jie iš 
pat jąunų dienų sekioja ko
kią nors politišką partiją, 
per ką vieni nuo kitų kuo- 
griežčiausia skiriasi.

JAUNIMO TAMSUMAS
Rageliai. — Rugsėjo 7 d. 

po atlaidų jaunimui įkau- 
šus buvo šiuose kaimuose 
muštynių: Rageliuose; Nor
kūnuose, Reičiuose, Rady- 
šiuoSe, Kurkliečiuose ir 
Meldučiuose. Didėsios kai
me net mergina norėjo bas
liu savo kavalieriaus prie
šą apdaužyti. Buvo sun
kiai ir sužeistų.

Tai taip gyvena musų 
tamsus jaunimas.

RAGELIAI, Rokiškio ap.
Rugsėjo 7 d. čia pripuo

lė Šv. Jokimo atlaidai. Jau
nuomenės privažiavo daug. 
Privažiavo ne melstis bet 
paulioti. Na ir uliojo. Vos 
tik spėjus užsibaigti pamal
doms, kaip Čepelio kluone 
prasidėjo kitos ‘pamaldos’: 
tai pradėjo peštis garsieji 
Ragelių ir Rokiškėnų vajo- 
kai. šlykštus ir šiurpus vai
zdas kai vajokai kruvini ir 
pamėlynavę pešasi, o minia 
ig apie .400 žmonių laiko ap
sukus’ ir iš jos vis randasi 
naujų vajokų. šauliai nie
kaip negalėjo mušeikų su
tvarkyti. Pradėta švilpti. 
Bet policijos nebuvo galima 
prisišaukti, nors tik vienas 
policijantas buvo.

P. Kriukelis.

Cleveland, Ohio

KADEDĮT DOVANOS

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas. 
Užrašykit saviškiams į Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 

metuose praliriksminsit 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.

6820 Superior Avenue

PINIGV SIUNTIMAS
“jQIRVOS” 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.

DIRVA

Rašo Jonas Lenkaitis
Po 24 metų sugryžau į 

savo tėvynę. Radau didelį 
skirtumą: moksle visi labai 
pažingėję, vaikams mokyk
lų lankymas irgi priversti
nas, kas yra labai gražus 
dalykas ir nauda jaunimui 
ateityje.

Jaunimas dabar daug lin
ksmesnis, gražiai pasirėdęs, 
panašiai kaip Amerikoje. 
Amerikiečiai ne ką gali pa
sirodyt su savais pasipuoši
mais. Čia Amerikiečius iš 
apsiėjimų pažysta ir tuoj 
priėję užkalbina: “Tamista 
esi Amerikietis?”

Kaimuose matosi gražių 
namų, bleke tai dokalkom 
dengtų, kai kurie, namai net 
visi blizga. Daug ir nauja
kurių gražiai įsigyvenę.

Kur buvo kokių Žydų ar 
Lenkų dvarai apie Bartni- 
kus, Vilkaviškį, Mariampolę 
dabar daugiausia išdalinti; 
ten matosi naujakurių na
mukai. Jie sako, nereikia 
bent ponų pristavų mums 
paskui sekioti, mes patys 
ponai, patys sėjąm ir pjau
nam.

Vasara šymet Lietuvoje 
buvo šilta, sausa. Kai par
važiavau į Kaupą, per Sek
mines tai gerokai palijo, 
bet Suvalkijoj nebuvo lie
taus iki Liepos mėnesio. Ja
vai užaugo gražus, tik ši
lainėse blogesni. Rugių gru
dai smulkesni. Linų šymet 
veik nėra, labai prasti. Va
lymas šymet greitas, bet 
tada buvo perdaug lietaus, 
kviečiai ap'dygb,', Nuo lau
kų javai suvalyti Rugpjū
čio mėnesį.

Rugsėjo 6 d. buvo didelė 
šalna, ryte viskas baltavo.

Dabar papasakosiu kaip 
Lietuvos žmonės apsieina 
su Amerikiečiais ir ar ver
ta Amerikiečiams gryžti.

Visi apsiena su Ameri
kiečiais labai gražiai, visi 
myli, visi prašo ateiti pas 
juos pasižiūrėti.

Bet kuomet aš parvažia
vau pas savus ir pirmą kar
tą po 24 metų pamačiau, 
negalėjau pažint nei savo 
brolių nei nesučių. Kai su
sirinko reikėjo pirma klaust 
kožno kas jis per vienas. 
Jie ateina, sveikina, vardu 
vadina, o man nepažysta
mi. Atrodo kai į svetimą 
kratą nuvažiavęs. Bet ma
lonu susitikti.

Visi, kaip seni taip ir jau
ni, ar panelė ar jaunikaitis, 
nepasipūtę taip kaip Ame
rikoje jaunimas nešasi. Čia 
moka gražiai su žmogus pa
kalbėt ir yra labai manda-. 
gus.

Kurie dar nebuvot Lietu
voj tai ateinančią vasarą 
parvažiuokit su ekskursija, 
turėsit linksmą kelionę, tai 
bent bus piknikas. Čia yra 
ir alučio gardaus ir visko 
ko tik širdis trokšta.

Labai patarčiau Clevelan- 
do senberniams parvažiuot, 
čia yra panelių pasirinkti. 
Lietuvos panelės į Ameri
kietį žiuri pasistiebusios, 
žinoma, turi būti blaivas ir 
turėti dolarių. Panelių čia 
kai roželių.

Bet ir senmergės gali 
parvažiuot su dolariais, čia 
gaus sau puikų ponaitį, pa-į

ti bus namų šeimininkų, ne
reikės bijoti bosų.

Lietuvoje žmonės visi ly
gus, valdžia gera, teisinga, 
piliečiai ją myli; jokių ne
ramumų nėra. Visi žmonės 
šymet linksmai švenčia Vy
tauto Didžiojo metus.

Apie Vilkaviškį. Vilka
viškis atrodo sulietuvėjęs, 
yra gražių Lietuviškų krau
tuvių, kai kur dar yra už
rašai dviem kalbom, bet la
bai mažai. Mieste ir Žyde
liai apsidavadiję, be barz
dų; labai mažai su barzdom 
matysi. Jaunesnieji visai 
barzdų neaugina.
; Susisiekimas iš Vilkaviš
kio su kitais miestais leng
vas: du litai į Mariampolę, 
į Kauną 5 litai, o autobusų 
daug yra, jie eina į visas 
puses. Dar yra ir mažų 
automobilių ir jie veža kur 
kas nori.

TAURAGĖS ŽINIOS
Tiltas. Plentų valdyba 

atidavė rangovui, Kauno 
miesto pil. Sandleriui, gele
žinio tilto per upę Jurą sta
tymo darbus, prie Tauragės 
miesto plente. Darbai pra
dėti. Pamatai pašventinti 
Rugsėjo 8 d. Tilto statyba 
bus baigta Spalių mėn. pa
baigoj. Kainuos apie 240,- 
000 litų.

Prieš karą čia irgi buvo 
geležinis tiltas, bet. karo 
metu Vokiečiai dinamitu 
susprogdino ir dalis išve
žiojo,. Likučius iš vąndens 
išėmė pleniųb¥aldyba. ,,

Grindimas. Tauragė iki 
šiolei neturėjo grindimo į 
geležinkelio stotį. Todėl 
prekių ir sunkumų vežioji
mas rudenį-pavasarį; sla
piuoju metu, buvo sunkiai 
įmanomas. 1928 m. miesto 
savivaldybė išgrindo didelę 
Stoties gatvės dalį ir liko 
tik apie 200 metrų negrys- 
ta. Gelžkelių valdyba pa
darė grindinį nuo stoties 
iki Stoties gatvės galo, pa- 
gelžkeliu. Ta gatvės dalis 
šį rudenį, 5 metrų pločiu, 
bus pusiau išgrysta, o kita 
pusė kitais metais baigta, 
nes miesto savivaldybė ne
turi lėšų, o paskolos užtrau
kti tam tikslui nenori.

Be to, Tauragės miesto 
savivaldybė šymet išgrindo 
turgavietės dalį ii* pastatė 
išvietes. Tatai kainavo 10 
tūkstančių litų.

Elektros stotis. Stočiai 
sudegus, elektros stoties 
valdytojas Gudžiūnas, su
sitaręs su Gitkino malimu, 
Rugsėjo 7 d. pradėjo gyven
tojams vėl teikti šviesą. Tuo 
budu jis tikisi atsigriebti ir 
kitais metais vėl koncesiją 
miesto apšvietimui paimti.

Stegia Vokiečių pradžios

ĮGALIOJIMAI
! reikalingi Lietuvoje pirki-
> mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

; K. S. Karpavičius
Į Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Į Rašykit laiškais arba atsi

lankykit ypatiškai.
I “DIRVA”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

mokyklą. Vokiečių kultur- Meldikviržių kaime, Taura- 
bundas Tauragėje steigia gės, valsčiuj. Tauragėj yra 
pradžios mokyklą, ši mo- ir Vokiečiams ir Evangeli- 
kykla kuriama vokietinimo kams-Lietuviams po moky- 
tikslais, kaip kad esamoji klą, kurias užlaiko valdžia, 
tokia pat mokykla veikia) Giružis.
^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllillllllllllli^  

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

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

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. |

ENdicott 4638 |
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| ATWATER

f SERGANTI ŽMONES |
X 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
gų ir kitokių su tuo. bendrų.

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

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

XX

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

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
■būtinai ateiti pas Dr. Smedleys ■ kurią lĮįjįfai jus išgydys: , ,

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

“SAND AKA”
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, Bazilijoje, 
Argentinoje ir kitur užsienyje $3.

“SANDARA”
3236 So. Halstcd Street Chicago, Iii.

kurie k<
B J ras paleng’ 

ciiloc’p

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa» 

darė maloniomis ir gĮj8*3^1 E R bandyk šiandie?Tri 
lengvai vartojamo- BvvH B • B B J4 dydžių vaistinė
mis, Greitai praša- BSSBS H se 35^ 75c įr $1.50 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.
^andimPr0^

METŲ
naujas

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokit* 
"Gold Medai” vardo kiekvienoje dė- 
žutėje. ® ®



i Kas Girdei Clevelande-Aptellnkese
“DIRVA”, ,6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

SPORTAS
Bal-

Išvažiuoja Lietuvon. Spalių į - 
18 d. Skandinavų Amerikos Li-{ ! 
nijos laivu “Frederik VIII” iš-
važiuoja Lietuvon per “Dirvos” | 
agentūrą sekanti Clevelandie- |

Vincas Jurevičius su žmona, |
Jonas Kuras su žmona ir sū

num Kaziu,
Mikolas Porauckas.
Jie išplaukia su artisto Bab

ravičiaus ekskursija.
Laimingos kelionės, nes 

mano negryžti.

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

Iš Collinwood

Išvažiuoją j New Yorką. i 
ketvirtadienį po pietų išvažia
vo į New Yorką “Dirvos” re
daktorius Karpavičius. Ten da
lyvaus artisto Babravičiaus iš
leistuvių vakarienėj ant laivo 
“Frederik VHP, penktadienio 
vakare, šeštadienio rytą pasi
tiks stotyje Clevelandiečius pa- 
sažierius vykstančius Lietuvon, 
paskui dalyvaus Liet. Laiva
korčių agentų suvažiavime, pa
sitarimui apie kitų metų eks
kursijas Lietuvon, ir tt. Gryš 
pirmadienio rytą.

nių laivų linijų. Jis yra ge- 
j rai pamokytas, ir aš spėju 
kad jis savo mokslą Įgijo 

Į bekeliaudamas. Jis yra bu- 
ivęs visose žemės dalyse ir 
I kalba labai gerai Angliškai. 
Jo Lietuviška kalba kiek 
prastoka, bet mes ■ pasikal
bėjom tūlą laiką labai sma
giai.

ŠĮ laišką rašau iš Brisba- 
|ne. Šis mieštas yra sostinė 
Queensland provincijos. Šis 
miestas yra arčiau ekvato
riaus (viduržemio) negu 
Sydney, Melbourne ar Ade- 
laide{ Tai yra labai gra
žus miestas ir klimatas čia 
panašus kaip Kalifornijoj.

Australijos žmonės, ne
žiūrint Į kurią dalį Austra
lijos nuvyksti, yra dideli 
mėgėjai arklių lenktynių. 
Ir naturališka, kur yra ar
klių lenktynės /ten yra daug 
ir gemblerių, o per .tai buna j 
daug ir visokių sukčių. Ho- , 
telis kuriame aš apsistojęs 
talpina vien tik arklių lenk
tynių žmones. Jie amžinai j 
tik ir šneka apie arklius, , 
lažybas ir viską kitą kas 
ną su gembleryste; tai 
sai prasti žmonės.

(Bus daugiau.)

Prašo Lietuvius, Balsuot 
už JĮ ant Teisėjo

DUOKIT 
CLEVELANDUI 

DARBO
“Duokit 'Clevelandui DARBO! 

suokit YES ant Visu Paskolų“.
Tokiais obalsiais apsiginklavę iš

ėjo į kampaniją žmonės pravarymui 
visų sumanytų bondsų paskolų ir 
taksų padidinimų, užvedimui pla
čiau miesto darbų. Visi bus ragi
nami balsuoti Lapkričio 4 d. už tai. 
Visų noras yra pagelbėt sumažint 
bedarbę.

Kiekviena paskola kuri tik paduo
dama balsavimui apima didelį viešos 
statybos nrogramą, daug to darbo 
butų pradėta tuojau. Kitas darbas 
tęsis per penkis metus, ir vienas 
projektas, Cuyahoga Upės ištiesini- 
mas be abejo patrauks į Clevelaridą 
naujų industrijų.

Clevelando balsuotojams bus pa
duota balsuoti astuonios paskolos — 
jos visos yra reikalingos miesto ge
rovei. Bus balsavimas už padidini
mą mokyklų bud inkų budavojimo; 
Metropolitan Parko plėtimui, pirki
mams žemių ir kelių, taipgi apskri
ties programas1 apima keturis daly- į 
kus: 1 $6,000,000 didžiajam tiltui 
iki Main st.; 2. 1,850,000 Jaunųjų 
Teimsabučiui ir Namams; 3. sveika
tos įmonėms; 4. apskritas keliami.

Miesto programas apima svarb:us 
dalykus: 1. Padidinimą miešto reika
lų Vedimo lėšų; be to miestas turė
tų $1,050.000 nuostolių, tokiu budu 
daug darbininkų turėtų būti paleis
ta, kitiems algos nukapota.

2. $1,250,000 ligoninės bondsai. 
Tai butu džiovininkų budinkas, kur 
dabar 250 žmonių sutalpinta pavo
jingame sename name.

3. $2.500,000 gatvių pratęsimui 
ir platinimui.

4. $5,000.000 gatvių grindimui ir 
nuobėgų dėjimui. Tai butų progra
mas penkių metų darbui.

4. $3.250.000 Unės ištiesinimui
sulyg Kulas-Kellęr Plano. Tai bu
tų pradžia darbo suvedimui Cleve
lando su Atlantiku per Didžiuosius 
Ežerus. St. Lawrence upe.

6. $5,000,000 dęl didžiųjų vanden
traukių. Penkių metų programas 
su daugeliu darbo.

- 7. $5000 del Mall Development. 
Tas darbas butų galima tuojau pra
dėti, kadangi jau budavojama Sta
dionas ir Mokslo įstigos budinkas.

8. $14,000,000 nuobėgų snna'ki-
nimo įstaigoms, kurios butų 
vota keliose miesto dalyse.

Sarpaliaus Laiškas iš 
Australijos

Imtikas Karolis rašo iš 
Brisbane, Australijos, “Dir
vos” redaktoriui sekančiai:

Gavau jūsų laišką, laik
raštį ir kortelę, kuri prane
ša apie mano tėvo mirti. A- 
pie tai jau buvau gavęs ži
nią iš savo daktaro brolio.1 
Man pasidarė labai nesma
gu del tėvo,mirties, nes no
rėjau jį aplankyti prieš iš
važiavimą Į Australiją, bet 
buvau toli nuo jo ir negalė
jau.

Musų darbo sezonas čia 
jau baigiasi. Dar turim ke
turias ar penkias 'savaites 
darbo. Po to aš,; dar vis ne- 
apsisprendžiu ar vykt tie
siog Į Suv. Valstijas ar ke
liaut aplink pasauli ir ap
lankyt Lietuvą. Bet ma
nau palaukt iki kito meto, 
kuomet aš vėl važiuosiu i 
Australiją. Kitą metą čio
nai važiuosiu iš Londono, 
nes tas promoteris kuriam 
aš dirbu, pradės rengti im
tynes Londone su ateinan
čiais metais. Jeigu sugry- 
šiii j Suv. Valstijas, norė
čiau praleist kelis mėnesius 
laisvai, nes man pradėjo at- 
sibost imtis ištisai be pasil- 
sio. Aš noriu prisiruošt ke
lionei Į Londoną, nes esu 
tikras kad ta propozicija 
man gerai apsimokės. Tai
gi matot, aš turėsiu būti ke
lionėse per kelis sekančius 
metus.
i Čia būdamas pi’alaimėjąi 
tik vienas-•.•imtynes,..-prieš 
Strangler Lewis,, ir pada
riau ant Australiečių labai 
gerą Įspūdi.

Nepersęnai susiėiau vie7 
ną Lietuvį pienai.' Jisai yra 
jūreivis ir tarnaują kaipo 
viršininkas vienoj .iš Ryti-

“Katriutės Gintarai” scenoje, 
ši šeštadienį, Spalių 18 d., M. 
M. N. Pagalbos bažnytinis' cho
ras stato scenoje “Katriutės 
Gintarai” Lietuvių salėje. Tai 
bus pirmutinis šio sezc.no toks 
programas.. Apart teatro, kuris 

' • užimantis, 
grupė merginų vadovaujant M. 
šležiutei patieks, vieną, numerį 
šokių. Jaunimas galės smagiai 
pasišokti po programo, 
Luizos orkestras.

Clevelande kas metai nuo be
reikalingų gaisrų buna pervirš 

j $3,000,000 nuostolių. Daug tų 
! gaisrų įvyksta per neatsargu-j bus labai gražus ir 
mą, ir jie labai lengvai butų 
galima išvengti.

Ateinant žiemai patartina 
šį žiūrėti pečius ir kaminus, 

- kūrinant šilumai pasitaiko 
sidegįmai.

žiop-
SLA. 
žmo- 
laiku 

o

Komunistų papą L. Prureika 
lankėsi Clevelande su prakalbo
mis ardymui S'LA. Rado 
lių kurie jo pa'klausė ir iš 
išsimėtą. Mat, žino kad 
nės lilcdami SLA. gali su
susiprasti ir neduoti aukų, 
atkalbintus galės ilgai mulkint.

Ir mulkina, štai “Vilnyje” 
parašė kad atsilankęs Cleve- 
landc rado 140,000 bedarbių — 
ir žioplesnį tiki. Clevelande iš
viso yra apie 130,000 dirban
čių už algas darbininkų.

ap- 
nes 
už-

gros

sek-
Rengkitės ’ Vytauto vakarie- 

nėn! Jau laikas įsigyti tikiė- 
tus vakarienei, nes paskui bus 
pervėlu. Suaugusiems $1, vai
kams 50c.
“C. L. žiniose”/ pas 
pas komiteto narius.

Vakarienė atsibus 
programų bažnytinėj 
tą nedėldienį, Spalių

Suaugusiems $1, 
. Gaukite ’“Dirvoje”,

Mulioli ir

su gražiu 
salėj ki- 

26 d.

Vaikų choras. Pereiti 
miadienį ’ Kuri. A! • Karužiškiui 
pareiškus apie reikalingumą ir 
naudą jaunamečių bažnytinio 
choro, tuoj susitvėrė vaikų cho
ras. Šį sekmadienį po pirmų 
mišių taipgi bus priimami nau
ji nariai į chorą. Malonėkite 
ateiti. Rep.

ei- 
vi-

Common Pleas Judge Harrison 
W. Ewing vėl kandidatuoja į t? pa
čią vietą rinkimuose Lap.-Noy. 4 d. 
šešių metų terminui. Judge Ewing 
turi tik vieną oponentą, todėl nerei
kės jo vardo jieškoti tarp daugybės 
kitų vardų.

Judge Ewing tapo paskirtas com
mon pleas teisėju per Gubernatorių 
Vic Donahey Spalių mėn. 1925 m., 
kuomet rezignavo Judge Dan B. 
Cull. Lapkričio mėn. 1926 m. jisai 
buvo kandidatas ir tapo išrinktas 

|sū daugiau kaip' 71,000 balsų didu
ma, parodydamas 
kurną tarp, kitų

Dabar jis yra 
Bar Association, 
sociation ir kitų 
gu.

Judge Ewing gyvena '2524 Edga- 
hill road, Cleveland Heights. Pasi- 

T.iotuviai už jį balsuos.

savo populiariš- 
teisėjų.
užgirtas Cleveland 
Cuyahoga Bar As- 

* visuomeninių jstai-

Politiškos prakalbos. Lietu
vių Piliečių klubas rengia dide- 

prakalbas kitą ketvirtadie- 
Spalių 30 d., Lietuvių salė- 
nuo 7:30 vai. vak. Bus ge- 
kalbėtojai, p'apasakos 'daug

svarbių dalykų apie -rinkimus.
Kviečia komisija:

Adv. V. J. Pugheris, 
Fr. Sakalas;
Fr. Piečaitis.

les 
nį, 
j e,

at-Naujas “Margutis”. Jau 
ėjo naujas ^Margutis’’, musų 
mylimo artisto Vanagaičio re-

v .v T. x A 4. ■ daguojai.T.as juoku ir muzikosGryzo is Lietuvos. Antanas- .? .. .__ . .v v. .s la’krastis. Ateikit įsigyti, ja-Murauskas, įsvaziaves pavasari- J . ... ., .. T. , i me telpa kelios gražios naujossu “Dirvos ekskursija Liętu- . . 1 . . . ... Tr .v ; i dainos. Ant vireslio Vytautoven, gryzo antradieni vėl i Ole-i .. . T_.,. .. . .T T T. n i • paveikslas. Kiti paveikslaivelanda. Parvyko laivu Fre- ... 
T -1 TTTTT, m 4. 1 ’ P& VlUU ]•£■'.denk VIII. Tuo pat laivu su- 1 _ . . . __ ...
guyžo ir česlauskienė su dūk- rl'T™ Vanagaitis 

liko Dirvoje keletą, naujų
I nu chorui ir solistams, vėl v 

j au

Nauja parapija auga. M. M. 
N. Pagalbos parapija auga tur
tu ir parapijonais. Lietuvių 
rezidencijos apie naują parapi
ją dygsta kaip grybai po lie
taus. Vieni perkasi namus, ki
ti nuomuoja, o dar kiti perka 
Žeimių sklypus ir mano patys 
budavotis.

Trys savaitės atgal nusipir
ko puikią stubą 18402 Edger
ton rd., M.' Plaušiunieriė su sa
vo žentu; Visai arti 'bažnyčios 
gyvena Babarskai, Petrauskai, 
Šalaševičiai. švarpai turi lotą 
ir pavasarį žadą statyt namą.

išbuda-

Co,

tel-

terimis.
Murauskas kitų, vasarų 

sako važiuosiąs. Tai butų 
trečias sykis.

pa- 
dai-

•ir Dzimdzi- 
Publikos už- 
ir neapsivy- 
su Olšausku

A. Bigriila. “Dirvos” skaity
tojas iš Fostoria, O., lankėsi 
redakcijoje. Jis čia atvažiavo 
pakeliu į Chesterland pas Šau

Po ilgos ir sunkios liMirė.
gos Spalių 14 d. mirė M. Kaš- 
kevičius. Liko moteris, du au
ganti' vaikai ir vienas suaugęs.

Fisher Body Co., viena iš di
džiausių šio miesto dirbtuvių, 
pradėjo gaminti automobiliams 
viršus, dirba 2,000 darbininkų. 
Trumpu laiku tiki paimti dar
ban apie 6,000 darbininkų.

P. P. Muliolis, 'LRKSA. pre
zidentas, važinėjo New Yorke 
ir Wilkes. Barre; Pa. Gryžo šį 
ketvirtadienį.

Lietuvių Radio 
Valanda
Nedčlioj, 

SPALIU-OCT. 19
Pradžia 11 vai. išryto 

STOTIS W-H-K, 1390 kilc. 
215-7 met. Cleveland, O.

Meldžiaimę nusistatyti savo ra
dio ir išgirsti programą Lietu
viu kalboj.

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 metų senumo. 1 karo ga
radžius, parsiduos pigiai arba mai
nais ant loto arba seno pavienio.
Kreipkitės 991. EAST 79TH St. 

Hoffman (41) Henderson 9896

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau Antano Skučo, paeina 

iš Garliavos par., Pajiegio k. Ga
vau iš Lietuvos nuo jo giminių pra
šymą suteikti antraša arba kad pats 
atsišauktų tenai. Girdėjau gyvena' 
Gįėvelande.
’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'.

Vakarinių mokyklų studen
tai. šymet į vakarines aukš
tesnes mokyklas įstojo 6,100 
mokinių, jaunų ir senesnių.

Sumažėjo mokinių skaičius 
tik amatų mokyklos vakarinė
se pamokose', nes ten brangiau

Vietoj papras-
tik

reikia mokėti.
tai 300 mokinių ten Įsirašė 
186.

sa-Išmušė langą. Pereitą 
vaitę pirmadienio naktį vagi- 

I liūs išmušė P. Štaupienės bran
gių graždaikčių parduotuvės 
langą ir kaip ką pagrobęs pa
bėgo, 'Brangesni daiktas ta
čiau buvo ant nakties iš lango 
išimti.

Gražus “Margučio” vakaras. 
Pereitą sekmadienį Lietuvių sa
lėj atsibuvo grąžus ir labai di
delis “Margučio” 
Drimdzi vakaras, 
sigrudo pilna salė, 
lė, nes Vanagaitis
visus pavaišino, gražiu progra
mų. Pirmiausia suvaidino, su 
pagalba vietinių artisčių, F. 
Dagilaičiutes ir L. Banionienės, 
trumpą smagią komediją, “Na
mų židinys”, Vanagaitis buvo 
senas jaunikis, kuris atėjo pas 
panelę pirštis. Olšauskas buvo: 
tėvas, Banionienė motina, Da- 
gilaičiutė duktė; Atlikta labai 
gražiai.

Antra dails buvo dainos Va
nagaičio, Olšausko, Zdanio, bet 
neapsimoka rašyti apie tai pla
čiau, kurie buvo girdėjo, o ku
rie nėjo lai gailisi...

Su Vanagaičiu, ir 
sykiu atsilankė ir A.

Spalių 15 d. visa 
davė beveik tą patį
Youngstowne. Gryžo atgal į 
Clevelandą, o iš čia iškeliauja 
į Niagara Falls ir paskui į ry
tines valstijas. Bet tik Vana
gaitis, Olšauskas ii- Žukas.

Ohio Grand Opera 
Pradės Veikti

Antonio Rossitto yra impresario 
ųaujai suorganizuotos Ohio Grand 
Opera kompanijos Clevelande, kuri 
duos pirmą savo perstatymą miešto 
auditoriios muzikalėj salėj Lapkričio 
5 d. vakare. Bus statoma “Rįgolet- 
to”, diriguos G., Somma iš Chicagos 
ir Philadelphijęs. Yra sumanyta 
padaryti populiares kainas, ir duoti 
šios operos Xikt,ai vięną perstatymą, 
o kas (trečia rsąvaįte , duoti po kitą 
Itališką operą,,.ąeptynias išviso.

Choras, susidės, iš 125 balsų, ir jau 
lavinasi, taipgi^ bus baletas iš 30, 
visi Clevelandiškiai. Svarbieji ar
tistai bus sukviesti iš kitų miestų, 
žymus žvaigždės, kurie priklauso 
prie kitų operų arba priklausė — 
nekurie net iš ’ ■Metropolitan.

Po ‘.‘Rigolettp“ bus statoma “La 
Traviata“, “II Trovatore,“ “Caval- 
leria Rusticana“ ir “Pagliacci“, “Ma
dame Butterfly“, “Carmen“ ir pas
kutinė “Faust“,^ Carmela Cafarelli 
iš Clevelando, kuri dainavo tik Ita
liškuose miestiiosęi, pirmu kartu pa
sirodys operoj “Madame Butterfly“.

Tai tokie yra planai šios žiemos 
sezonui, o iki vasara ateis ši kom
panija gales duoti kitus veikalus, 
kokius publika labai mėgsta.

Vėliau 
statymo 
atvirame

(Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

PAJIEŠKOJIMAS Iš LENKIJOS
Pajieškau pusbrolius Joną ir An

taną Meškiunus ir kitus jų brolius 
Paeinu iš Mockabudžio 

Dabar gyve- 
mano labai

ir seseris.
k., Vilkaviškio apsk.
nu Lenkijoj. Padėtis
bloga. Adresas toks:

MATEUSZ WASYLIUS 
ui. Pawia 67, m 15.

Warszawa Poland.

Darželio atidarymas, 
sekmadienį prieš pie-

Italų
Pereitą 
tus buvo iškilmingas atidUry-

Darželio Rockefel-mas Italų 
ler Parka. Dalyvavo dideli Ita
lų žmonės, profesoriai ir val
džios atstovai, prisiuntė svei
kinimų. net pats Mussolini.

Darželio viduryje pastatyta 
paminklas garsiam, poetui Vir- 
giliui, atsiųstas iš Italijos, do
vana Italų valdžios. Mat, šy
met suėjo 2000 mteų nuo Vir- 
gilio gimimo, Italams pasitaikė 
puiki proga surengti didėlę iš
kilmę.

Lietuvių Darželiui žemė 
skirta šalę Italų Darželio,

Rengia T. B. S. S". Superior avenue pusės.

pa- 
nuo

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.

6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

mano prisiruošti prie 
operos “Aida“, ir ta 
ore.

pa
bus

Olšausku 
Žukas.
ta trupė 

programą

ŠTAI KUR GALIT PRISIRUO- 
' ŠTI PILIETYBEI

Sekančiose vietose Lietuviai 
gali pasimokyti išsiėmimui ant
rų pilietybės popierių patapi- 
mui pilnais piliečiais1:

Broadway Library, Broadway 
ir E. 55th St;, ketvirtadienio v.

Glenville Library, 660 Park
wood drive, trečiadienio yak.

St. Clair Library, St. Clair ir 
E. 55 st., ketvirtadienio vak.

South Library, Scranton 
Clark avė., trečiadienio

Collinwood Library, 
152nd St., pirmadienio

John Adams School,
116th St., pirmadienio

Roosevelt School, E. 200th, 
St., Euclid Village., pirjmad. v.

Woodland Ave Bath House, 
E. 93 ir Woodland, trečiad. v.

Citizens’ Bureau, Old Court 
House, trečiad. ir ketvirtad. v.

Kurie dirba naktimis, spe
cials klesos yra antradienio 
ryte 9 vai., Citizens’ Bureau.

Pamokos buna nuo 7 iki 9 v.
Lankydami tas klesas sutau

pysit vargo, laiko ir išlaidų ga
vimui pilietybės popierių.

Visų informacijų apie pilie
tybę kreipkitės į Citizens’ Bu

v.
856 
vak. 
3817 
vak.

ir

E.

E.

DEL BŪVIO PAGE
RINIMO

Visi nori savo gyvenimo bū
vio pagerinimo, ypač dabarti- 
tiniu laiku yra daug jaunų ir 
suaugusių žmonių kurie, lanko 
mokyklas ir turi viltį paleng
vinti savo būvį per mokslą: mo
kinasi kokio nors užsiėmimo ar
ba amato, kad galėtų geriau gy
venti. Kiti vėl taupo kožną ga
limą centą kad užtikrinus sąu 
geresnę ateitį.

Pinigų . taupymas yra tikrų 
tikriausias kelias kuris veda į 
laimingesnę ateitį, ir tie kurie 
eina į mokslą turį turėti sutau
pytų pinigų kad turėtų iš ko 
mokslą tęsti.

Gera įstaiga taupymui pini
gų yra tai Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugija, kuri moka 
už padėtus taupymui pinigus 
5 nuošimčius nuo dienos padė
jimo, kas padaro greitesnį tau
pymų augimą, ši įstaiga yra 
■saugi, nes skolina tik ant pir
mų mortgečių. Galima jon at
eiti dienoms, ir vakarais: utar- 
nihko, ketverge ir subatos.

The Lithuanian Savings
& Loan Association

6712 Superior Avenue.

JI reau, Old Court House.

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių ' pavienis, su visais 

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

18920 ABBY AVĖ. CITY

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius 
B Patyręs. Laikrodi

ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
nietų. Ūž savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kiiųr. JemykjtĮ antrašą;

6704 Superioi* av. Cleveland, O.
FLorida 6791-R

PAULINA ŠTAUPIENĖ

PAJIEŠKOJIMAS
Aš Motiejus Laučitinas pajieškau 

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

, . ;M. LAŲČIUNAS
359 Puller st. < t • i ' Akron, Ohio

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

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau 'savo tėvą- Vincą Andriulį. 

Iš' Lietuvos paeina KitaviŠkių mies
telio, Trakų apsk;, Žiežmarių v. Jau 
25 mėtai Amerikoj. 'Gyveno 'Bosto
ne. išvažiavo New Yorkan, dabar 
buK esąs Milwaukee, Wis. Prašau 
paties atsišaūkti arba žinančių pra
nešti dukterei:

Veronika Andriunas
448 Celtic s-t. Akron, Ohio

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNULIS

929 Society for Savings Building 
MAin 2542

Barbers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

Bidding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS

13416 Edgewood Avenue

Bakers
st. CLAIR BAKERY

7011 Superior i Aye. HEn. 6289

Confectioners ,
j. UA'Rnvn.ATTSKAS

6412 White .Avė..
j JUOZAS PELVALIS , 

6502, Superior Ave.
VINCAS EIDUKAITIS

6301 Superior Ave.

Dry Gleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av.. HEn. 7906

1404

2047

6901

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 

•1168 East 77th Street
KAZ. OBELIENIS 

E. 66th St. HEn.
T. NEURA 

Hamilton avė. PR.
J. MISEVIČIUS 

1457 East 71st St.
B. GUDŽIŪNAS 

Superior avė. ENd. 
JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street

BEN VELIČKĄ 
8101 Pulaski Ave.

Druggists
C. PAKELTIS

8121 Sowinski Avenue

6704

6407

V. ŠTAUPAS
Superior Ave. FL. 6791R 

J. Jf LAZICKAS
Superior avė/ ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA” 

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

1308 E. G8th St. ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

16606 Superior Ave.

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave.
BOLES. AfJDERSON'

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous

6716

9709

9720

LIETUVIŲ BANKAS 
6712 Superior Ave. HEn.

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. ClairAve.

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

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis

J. Venslovas

2498

PAJIEŠKOJIMAS
Barbora Kontrimaitė jieškąu savo 

pusbrolį Praną Letuką, paeina Rie
tavo parap., Raseinių ap., Lozorių 
k. Gyveno Worcester, Mass., da
bar nežinau kur. Prašau atsiliepti. 
Barb. Kontrimaitė-Prospaliauskienė 

755 Euclid Ave. Akron, Ohio

(THOMAS)

D
Lietuvis Dentistas
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko)

TELEF. HENDERSON 8068

MOTORAMS ALIEJUS 
Garantuotas motorinis aliejus— 
5 gal. kenas $2.50. ’ 1 kvorta 15c., 
kvortos 25c. (27)

Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare.
HEUER and IREY 

4415 Payne avė Hend. 3576

2

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

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

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25
SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

$1.25 up
60c up 

50c 
25c

aukštyn

sezc.no

