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Komunistai Nepa
.STALINAS PRITARIĄS.

ATMOKĖT SENAS 
SKOLAS

SUV. VALSTIJOSE KA
LĖJIMUOSE LAIKOMA 

128,576 KALINIAI
EKSKURSANTAI PUIKIAI

PRIIMTI LIETUVOJE

mes Susivienijimą
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Didina radio išdir.bystę. 
Camden, N. J. — R. C. A.- 
Victor grafofonų ir radio 
išdirbystė tapo padidinta ir 
iki 1 dienai Liepos paėmė 
apie 7,000 daugiau darbi
ninkų. Iki Rugpjūčio mė
nesio toj kompanijoj dirbs; 
apie 20,000 darbininkų, ga
mindami po 9,000 radio se
tų kasdien.

l NUTARĖ PERSIPRA- 
ŠYT, BET TĄ UŽTY 

LI - DELEI AUKŲ 
PRISITUPIMO

“Dirvos” Redakcija gavo 
iš Chicagos iš patikėtinų 
šaltinių labai svarbių žinių 
apie musų “mučelninkus” 
komunistus, ką jie mano 
toliau daryti S. L. A. rei- 

I kainose. Laiškas yra maž- 
idaug sekantis:

Kadangi pirmas bolševi
kų skundas prieš SLA. vir-

Maskva. — Birželio 29 d. 
sovietų cartikas Stalin lai- 

įkė komunistų partijos su
važiavime savo kalbą tokią 
ilgą kad ji užsitęsė net sep
tynias valandas. Po tokios 
kalbos ir jo pažiūrų išdės- 
kalbos ir išdėstymo savo pa
žiūrų į šį smertelną pasau
lį Stalinas tamsių komunis
tų delegatų akyse tapo di
desnė figūra negu iki tolei 
buvo. Jo kalba palietė tris 
svarbius klausimus kuriuos 
pirmiaii jis Užtylėdavo.

Vienas jų yra tai caro lai-

Derasi už naujas algas. 
New York. — Birž. 30 d. 
čia prasidėjo derybos tarp 
kietos anglies darbininkų Į 
unijos atstovų ..ir 1 
operatorių už naują algų- 
sutartį. į P 
tis baigiasi Rugp/ 3t+d...<Jf7 nors tieka nė 
tęsėsi nuo 192'6 metų.

BOLIVIJOJ SUKILIMAS, 
120 UŽMUŠTA

Pietų Amerikos respubli
koj Bolivijoj prasidėjo re
voliucija, sukilėliai užėmė 
sostinę La Paz. Gatvėse j 
mūšiuose su kareiviais 120 

i žmonių užmušta, daug su-
I žeista kų skolos, antras bolševikų

Mušis prasidėjo kuomet P1 °PaSanda užrubežyje, ir 
■jauna studentė kalbėjo ra- ,v. -
gindama žmones priešintis burnas esančias sovietų uni- 
rezignavusio prezidento pa
stangoms sugryžt į valdžią.

šininkus tapo iš teismo iš- Užėjus policija tą kalbėto- 
mestas ir kadangi geresnių ją nušovė ir pradėjo šaudyt 
pamatų kitam skundui jioj j susirinkusius. Paskui pa- 
nesuranda, tai musų komu- dį<įeSnis bruzdėjimas ir 
nistams pasiliko vienintelis ,__r •• x----  1 » . v, . , . „ pasDnesinimas, policija ta- įsejimas: užmiršt viską kas 1 1 ,_r . . . J .
buvo laike S.L.A. seiriio ir P° nugalėta ir minia uzval- 

‘ ‘ ‘ dė miestą.kasyklų I gl7žti atgal piie O1'ganiza- 
. ‘ C1JOS.la alffu' x:x__ i—.....

SUV. VALSTIJOS TURI 
\$20C,0C9,Q00 PERVIRŠIO 

> Baigiant fiskalį 1930 me- 
; tą, Suv. Valstijų "iždinėj yra 
$200,000,000 perviršio, delei 
suėjusių daug mokesnių už; 
taksus: Vienok valdžia ru-. 
pinami kur gaus užtektinai 
pinigų sudaryti $4,500,000,-1 
000 sumą sekančio meto lė
šoms, kuomet šymet darbai' 
neina ir ineigos nuo taksų 
bus žymiai mažesnės.

, šitas buvo nutarta viena- 
Dabąr^nė.. sutar- ^e komunistu susirinkime,.

- į s yienbalsiaį 
! nes dar ir dabar randasi’ 
I vienas kitas karštuolių ku- 
Irie nori tęsti “kovą” tolyn. 

Prezidentas Hoover kai-.Bet didelė diduma nemato 
bedamas iš Washingtono į jokio kito išėjimo kaip tik 
gubernatorių. suvažiavimu gryžti atgal ir užmiršti vi- 
Salt Lake City, Utah, Bir-' sas savo “kančias”.

DARBININKUS DAR 
BLOFUOS

Taipgi tapo nutarta lik-

želro 30 d. pasakė jog peri 
pirmus šešis šių metų mė-j 
nesiūs visoje šalyje įvairių' 
viešų darbų buvo užvesta (viduoti savo visą “pildomą 
už $1,700,000,000, kas reiš- ■ tarybą”, išrinktą Meldažio 
kia net už $200,000,000 dhu-'salĖie, ir mokėti mokesčius 
giau negu buvo per tą pat,i senąjį Susivienijimą kaip 
, .. . mokėjo iki šiolei.
laiką pernai. i Tačiau komunistai

Šie darbai pagelbėjo ap-| žiopli įr žino kad apie 
mažint bedarbę, zkuri 
buvus dar didesnė.

įmokėjo iki šiolei.
i Tačiau komunistai

Ohio valstija užima pirmą 
vietą tarp kitų valstijų.
Nors Ohio valstija užima 

ketvirtą vietą gyventojų 
skaičiumi tarp 48 valstijų, 
tačiau turi daugiau kalinių 
savo keturiuose valstiji- 
niuose kalėjimuose negu ki
ta kuri valstija.

Ohio valstijoj kalėjimuo
se randasi 8,806 kaliniai — 
daugiau negu bendrai su
dėjus 17 kitų valstijų kali
nius.

Šias žinias surinko ir pa
teikė Atstovų Butui Wash
ingtone kongresmanas Carl 
G. Bachmann iš West Vir
ginijos. Jisai yra karštas 
prohibicijos rėmėjas.

Jo surinktomis žiniomis, 
šioje šalyje 48-se valstijose 
yra 100 valstijinių kalėji
mų, 3,703 apskričių kalėji
mai. Valstijiniuose kalėji
muose bendrai yra 115,670 
kalinių, o penkiuose fede- 
raliuose kalėjimuose yra 
11,906 kaliniai, taip kad sy
kiu su valstijų kalėjimais 
kalinių susidaro 128,576.

Kaip Klaipėdoj Pasitiko 
Amerikiečius

Klaipėda. — Birželio 4 d. 
Vytauto Didžiojo iškilmių 
komiteto Klaipėdos skyrius 
gavo žinią kad sekantį rytą 
7 vai. atvyksta Klaipėdos 
uostan laivu “Oscar II” di
delė Amerikiečių Lietuvių 
ekskursija. Ši žinia greit

mus, įvairius palengvini
mus. Kapitonas išreiškia 
viltį kad tai nebus paskuti
nė Lietuvių ekskursija ku
ri vyksta jo laivu. Jam y- 
pač malonu, sako, kad jam 
pirmutiniam teko garbė at
gabenti oficialę Vytauto D. 
ekskursiją į Lietuvos uostą 
Klaipėdą. Tokioj pat pras-

pasklido po miestą. i mėj kalbėjo ir Juozas Smit- 
Paminėtu laiku susirinko I rus, Skandinavų-Amerikos 

gana daug žmonių uostei linijos įgaliotinis, lydėjęs 
svečių pasitikti. Minia kan-'šią ekskursiją.
triąi išlaukė kol prieš 9 vai. j Pati kelionė, neskaitant 
jurose pasirodė didžiulis j vienos mirties (laive pasi- 
laivas. Laivas sustojo prie mirė Jonas Dagilis iš Cleve-

lando, kurio kūnas paliktas 
Kopenhagoje ir iš ten pa
siųstas Amerikon šeimai), 
buvus nenuobodi ir tetru
kus 13 dienų. Išviso atvy
ko 325 Lietuviai: iki šiolei 
gausiausia ekskursija.

Ekskursija laive turėjus 
net savo dienraštį, kuris su
pažindino keleivius su svar
biausiais įvykiais ir su tuo 
kas svarbu laive. Buvo net 
rengiama šventės ir koncer
tai. Visi jautėsi lyg viena 
šeima.

Dar plaukdami juromis 
gavo įvairių pasveikinimų 
radio.

Vaišės Klaipėdoj
Išlipusiems iš laivo eks

kursantams vietos Šaulių 
vadovybė surengė “Vikto
rijos” viešbutyje pietus. Ir 
čia buvo pasakyta daug šir- < 
dingų kalbų ir visi buvo lą-' 
bai patenkinti.

Po pietų 5 vai. ekskursan
tai uždėjo ant žuvusiųjų ka
po vainiką. Vakare Šaulių 
salėje surengta didelis kon
certas, dainavo Kipras Pet
rauskas ir Ant. Sodeika.

Dalis ekskursantų specia
liu traukiniu išvyko toliau 
į Did. Lietuvą, daugiausia 
į Kauną, o dalis pasiliko 
Klaipėdoj, norėdami arčiau 
susipažinti su savo broliais 
Mažojoj Lietuvoj.

Kauno stotyje svečius vėl 
gražiai priėmė ir vaišino.

Ši ekskursija liks atmin
tina jos dalyviams iki jų 
gyvos galvos. . “L.A.”

krąnto lygiai 9:30 vai. Vis: 
didesni būriai miestelių rin
kosi į pavandenį.

Vietinės įgulos kariškas! 
orkestras užtraukė, laivui1 
besiartinant priestotėn, pa-i 
sveikinimo maršą, į kurį i 
laivo orkestras atsakė Lie
tuvos Himnu. Iš laivo mo
savo šimtai Lietuviškų tau
tiškų ir Amerikoniškų vė
liavėlių.

Susidaręs iš keleivių cho
ras ant laivo denio sudaina
vo “Vilniaus Kalneliai”, ,

Valdžios atstovai 
sveikina

Vos pritempus šalines 
virves, užeina laivan Ame
rikiečių pasveikinti komite
tas su valdiškų įstaigų at
stovais. Užeina Vytauto 
Didžiojo iškilmių komiteto 
Klaipėdos skyriaus pirmi
ninkas Stikliorius, Lietuvos 
Šaulių Sąj. Klaipėdos rink
tinės vadas Bruvelaitis, Kl. 
Šaulių būrio pirmininkas 
Vanagaitis, Amerikiečiams 
priimti Kauno komiteto at
stovas Maj. Ardickas ir k., 
Klaipėdos krašto komen
dantas Pulkin. Liormonas, 
Klaipėdos uosto direkcijos' 
pirmininkas Visockis ir di
rekcijos narys Vidingas, i 
gubernaturos reikalų vedė-1 
jas Klemas, Klaipėdos mui-l 
tinės viršininkas Mackevi-, 
čius ir kiti. Daugybė kitų 
kurie atvyko pasitikti sa-1 
viškių, veržėsi į tiltelį ir 
norėjo kuoveikiausia pasi
matyti. Bet juos policija 
suturėjo iki atlikta reikalin
giausios kontrolės apeigos: 
suspės pasimatyti, ramina 
policija.

Į laivą suėjusieji širdin
gai pasveikina iš toli atvy
kusius brolius; tautiškai 
pasirengusios mergaitės ir 
uniformuoti vietiniai, šau
liai apdovanojo svečius gė
lėmis. Toliau supažindino 
ekskursantus su visos die
nos programų.

Kelionė buvo smagi
Ekskursantai gyrėsi tu

rėję labai smagią kelionę, 
patenkinti laivu, laivo va
dovybe ir dėkoja širdingoj

■trečias, atsinešimas į ma
žumas esančias sovietų uni- 

įjoje.
Kaslink caro laikų skolų, 

Stalinas, kuris pirmiau ty
lėdavo apie tai, dabar atvi
rai pasakė jog sovietų val
džia yra gatava atmokėti 
dalį tų skolų, jeigu šalys ku
rios turi tokius reikalavi
mus sutiks duoti komunis- 

I tams kreditus. Tų senų sko
lų atmokėjimas busiąs kai
po sovietų nuošimtis, už su
teiktų^ kreditus. ■ -:

Stalinas turėjo mintyje 
privatinius svetimų šalių 
interesus kurie buvo sudėję 

I pinigus Rusijoj, bet nekal
ba apie atmokėjimą pasko
lų kurias kitos šalys davė 

į carui arba Rusijos valdžiai. 
| Stalinas aiškiai pasakė 
savo klausytojams kad ko
munistinė propaganda va
roma iš Maskvos svetimose 
šalyse yra jiems kelmas ant 
kelio gavimui pripažinimo 
ir suėjimui į draugingus 
santikius.

Kaslink “kulakų” ir reli
gijos, jis sako kad vyriau
sybė nesiliaus naikinus di
džiuosius ukius ir suvalsty
binus jų žemes, taipgi bus 
po senovei varoma religiš
kas persekiojimas ir naiki
nimas tikybos.

Vadai atlaikė daug slap
tų pasitarimų, kurių pasek
mės paprastiems mužikams 
komunistams neturi būti 
žinoma.

Nors sovietų rojuje visi 
turėtų būti geri komunistai 
ir lenktis carams iki žemei, 
bet matyt prie to žmones 
priverst negali, todėl Stali
nas šios konferencijos lai
ku buvo labai saugojamas: 
buvo apstatytas eile raudo
nosios policijos kur tik ne
pasisuko.

GAŽOLlkAS PLAUKS 
800 MYLIŲ

Republic Steel korporaci
ja gavo užsakymą padary
ti už $15,000,000 plieno dū
dų, kurios bus sudėtos į že
mę per 800 mylių nuo Te
xas aliejaus lauko iki Kan
sas valstijos ir jomis bus 
varoma gazolinas Į Kansas 
miestą ir kitus punktus to
je valstijoje.

Dėjimas tokių milžiniškų 
sumij į dūdas ir jų įrengi
mą vistiek išskaitliuojama 
busiant pigiau pristatyt ga
zoliną už 800 mylių nuo jo 
ėmimo iš žemės, negu atsi
eina gabenimas traukiniais.

100 AUKŠČIO BUDINKAI 
BUSIĄ GALIMI

Atlantic City, N. J. — Su
važiavime budavojimo ma- 
terijolų gamintojų paaiškė
jo jog tapo išrasta naujos 
rūšies konkretas, kuris leis 
statyti budinkus po 100 ir 
daugiau aukštų. Naujasis 
konkretas sako yra nuo 25 
iki 35 nuošimčių lengvesnis 
už senus mišinius. Konkre- 
to lengvumas duos dėti plo
nesnius plieno rėmus, tokiu 
budu sumažės spaudimas ir 
nebus reikalinga perdaug 
stiprių pamatų, kokių da
bar negalima pabudavoti 
labai aukštiems budinkams.

nėra 
savo 
užsi- 

j baigtų tamsių darbininkų 
| išnaudojimas, užtai sakoma 
i jie tą nutarimą pasiryžo už- 
tylėt, palaukt su oficialiu 
likvidavimu savo “pildomos 
tarybos”, o tuo tarpu ban
dyti per visą Ameriką va
žinėti ir rėkti apie “nuken- 
tėjimą” ir tuštinti darbinin
kų kišenius kiek tik galima, 
niekinant seimą ir S.L.A. 
valdybą.

PRAŠOSI DOVANOTI
Taip pat patirta kad šio

se dienose komunistų komi-

butų i nutarimus paskelbus

Youngstown, O. — 
no ir geležies darbai 
tik su apie 60 nuoš. norraa- 
lio, kaip parodo paskutinė
se dienose surinktos žinios. 
Per pastarus du mėnesius 
darbai vis ėjo menkyn.

PI te
eina

Gumų darbai Akrone pa
starose dienose apmažėjo, 
nekurios dirbtuvės visai su-_____ ___ ______ _____
stojo surašymui invento- sija, kurion inėjo stambus 
rius. Su pradžia Liepos vėl|įi. „bav° ?uvy'
pradės dirbti.

.. VOKIETAITĖS NE- .. 
ATSILIEKA

Vokietijos mergelės ir 
moterėlės palaikymui savo 
veidelių ir lupelių raudono
mis išleidžia metuose nema
žą sumą $2,500,000, sulyg 
valdiškų raportų. Pereitą 
metą sunaudota 524 tonai 
lupų tepalų, iš kurių buvo 
importuota už $1,750,000, 
kiti vietinio darbo.

22 UŽMUŠTA RUSIJOJ
Ant Irkutsko gelžkelio iš

tikus traukinio nelaimei už
mušta 22 keleiviai.

Nušovė komunistą. New 
Yorke Birž. 30 d. Meksiko- 
nai ir Ispanai komunistai 
suruošė protesto demons
traciją. Vienas policijantas 
priėjęs paklausė jų ar turi 
leidimą. Tada vienas ko
munistas griebė policijanto 
lazdą ir ėmė jį mušt. Poli- 
cijantas užpuoliką nušovė.

Ikus pas nekuriuos S. L. A. 
Pild. Tarybos narius ir pra
šė kad viskas butų užmirš
ta ir kad but leista visiems 

. tiems kurie laike seimo už 
kėlimą trukšmo buvo išmes
ti iš salės, palikti kuopose 
ir organizacijoje taip kaip 
buvo seniau.

Taigi, darbininkai, kurie 
duodatės komunistų agita
toriams mulkintis, netikėkit 
jų “kovoms” ir neduokit pi
nigų, jiems reikia tik savo 
pilvus palaikyti, o ne jums 
gero daryti. Jie niekur neis 
iš Susivienijimo ir matysit 
kaip visomis galėmis kovos 
kad neišmestų laukan už jų 

j kriminališkus pasikėsini
mus ant Pild. Taybos.

INDAI SUKILO PRIEŠ 
FRANCUZUS

Tęsiantis Indijos kovoms 
prieš Angliją, dabar pradė
jo plisti sukilimai Indo-Chi- 
nijoj prieš Francuzus. In- 
do-Chinija yra yra Prancū
zų valdovą kolonija .Toli
muose Rytuose.

Sukilimams prasidėjus, 
Prancūzai valdininkai pra
dėjo bausti sukilėlius mirti
mi. Daug Europiečių nu
žudyta.

Šie žmonės kelia riaušes 
ir demonstracijas protes
tuodami prieš taksus ant 
ryžių.

RE-NAUJAS LAKŪNŲ 
KORDAS

Chicago. — Du broliai la
kūnai Hunter pasikėlė į orą 
Birželio 10. dieną sumuši
mui rekordo pirmiau pada
ryto ilgo išbuvimo ore ir 
jie perviršijoi pernykštį re
kordą jau dviem dienom.

Pernai du lakūnai išbuvo 
ore 420 valandų, ne pilnai 
20 dienų.

50 ŽUVO NUO ŽAIBO IR 
LIETAUS

Toronto, Kanada. — Bir
želio 27 d. žaibas trenkė į 
darbinį laivą netoli Brock- 
ville, Ont., sprogo jame bu
vęs dinamitas ir užmušta 
arba prigėrė 30 darbinin
kų.

Vienuolika ypatų užmuš
ta netoli Capelon, Ont., su
simušus traukiniams, kurių 
bėgiai buvo lietaus pagrau
žti ir traukiniai nugriuvo.

Apie desėtkas ypatų nuo 
tos pat perkūnijos ir lietaus 
žuvo Suv. Valstijų pusėj.

CHINAI BĖGA NUO 
BADO

Mukdenas, Mndžurija. — 
Traukiniais, laivais, veži
mais ir pėkšti šimtai tūks
tančių Chiniečiij traukia į 
šiaurę iš Centralinės Chi- 
nijos, kur siaučia badas.

Bado apimtose srityse tik 
ir eina gandai “Keliaukim 
šiaurėn”. Visokių laipsnių 
ir abiejų lyčių žmonės pul
kais traukia į Mandžuriją.

20 KOMUNISTŲ 
UŽMUŠTA

Meksikoj, Matamoroj ko- 
kunistų susirėmime su po-

kalboj laivo kapitonui už licija užmušta 20 komunis- 
suteiktus svečiams malonu- tų ir du policijantai.



X DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Giminiai apmažėjo. Su- 
lyg surinktų žinių, Pennsyl
vanijos valstijoje pereitais 
metais gimimų skaičius nu
puolė daugiau negu kurios 
kitos valstijos, o prie to žy
miai prisidėjo ir Pittbur- 
gas.

.Pernai gimė visoje vals
tijoje 189,524 kūdikiai, 1928 
m. gimė 200,769 kūdikiai ar
ba 11,245 daugiau.

Pačiame Pittsburge 1928 
m. gimė 15,216 kūdikių, d 
1929 m. gimė 14,713,1 arba 
503 įnažiau.

Su apmažėjimu gimimų 
apmažėjo ir kūdikių mirtin
gumas.

1928 m. visoje valstijoje 
mirė 14,467 kūdikiai mažiau 
metų amžiaus, 1929 m. mi
rė 13,367 kūdikiai.

Pittsburge mirė 1928 m. 
1,141, o 1929 m. 1,081.

Dauguma miestų artimai] 
Pittsburgo taipgi 
mažiau gimimų.

169 užmušta kryžkelėse. 
Pennsylvanijos valstijoj y- 
ra 12,264 kryžkelių kur per
eina automobilių ir šiaip ve
žimų važinėjami, keliai per 
gelžkelių bėgius. Iš jų tik 
18-tas nuošimtis apsaugoti, 
o 10,045 skerskeliai yra at
viri nelaimingiems atsitiki
mams.

Tuose skerskeliuose 1929 
metais buvo užmušta 169 
žmonės, 525 žmonės sužeis
ta ir daug automobilių su
daužyta susimušimuose su 
traukiniais.

Pittsburge atsibuvo kon
ferencija tuo klausimu suin
teresuotų žmonių apkalbė
jimui kaip butų galima pa
tašyti skerskelius ir sulai
kyti žmonių užmušimų. Ap
kalbėta iš kur gauti pinigus 
perdirbimams kelių prava- 

ižiavimui pro apačių gelž- 
i kelio bėgių.

KAIP SEIVAI LIETE.
VIE BETA OHIO 

VALSTIJOJE
ke Lietuvos ir Lenkijos pa
dalinimo.

Fultonas apie 1809 metus 
išrado garu varomą laivą, 
bet kai pirmieji Lietuviai į 
Ameriką keliavo laivai dar 
buvo varomi garu ir vėju, 
visi' laivai turėjo žėglius, 
nes inžinais dar nebuvo ga
lima pasitikėti.

Jurgelaitis .jeigu dabar 
“ j dar butų gyvas butų virš 

(virš 80 metų amžiaus.
I Dabartiniai musų veikė
jai tarp 40 ir 50 metų tada 
Į buvo arba kūdikiai ar dar

m. 
iš
iri.

STEUBENVILLE, O.

nepa

DAYTON
KANADOS 
LIETUVIAMS

Trys nužudyta. Valstiji- 
turėjo Į niame kalėjime Rockview 

trys vyrai nužudyta elek
triškoj kėdėj Birž. 30 d. už 

Barkoskio užmušėjai už- žmogžudystes. Du iš jų 
daryti kalėjime. Po ilgų ir negrai iš Pittsburgo, o vie- 
nuobodžių tardymų, buvę nas Frank Tauza iš Wilkes 
anglies kompanijos polici-1 Barre, Pa-> kuris seniau gy
vautai, Lyster ir Watts, su-Įven0 Bridgeport, Conn, 
tiko be tolimesnių bylinėji
mąsi pritinti bausmę ir .' ei- Dujos naikina laukų au
ti kalėjiman už užmušimą gį. Lincoln miestelio ąpie- 
ukininko angliakasio Jono linkės ūkininkai padavė tei- 
Barkoskio iš Tyre. ,, , smui reikalavimą milijono 

Jiedu rasti kaltais neno- dolarių atlyginimo iš Clair- 
ringame žmogaus nužudy- ton koksų ‘kompanijos, kū
me ir Lyster gavo 1 metus, rips fabrikų dujos, sunaiki- 
o Watts 10 mėnesių 
mo.

kalejif’A^ laukų augį. Dujos ken
kia ir žmonėms, ėda akis, 
noris ir gerklę.

Neduoda targavot.
_v____„ _ _ ___  rė Aidukaitiehė, nuo South
metais jau atsibuvo 1,300 21 st., antru Įtartu verčia- 
mažesnių ir didelių miškų ma uždaryt krautuvėlę, ku- 
gaisrų, kaip raportuota į rioje sugauta pardavinė- 
valstijos miškų departmen- jant degtinę, sako policija.
tą.
NO EXCUSE FOR A

“SPLITTING HEAD”
There’s no need for an aching head to spoil 

your day. At the first warning throb take Dil
lard’s Aspergum. Chew it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard’s Aspergum is jhe new and 
easier way to take aspirin.

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

Because you chew Dillard’s Aspergum tho 
aspirin mixes thoroughly with the saliva so that 
alj its soothing qualities arc effective quickly, 
continuously.

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

Daug miškų dega, 
sylvanijos valstijoje

Penn- 
šiais

Ma-

Ji aiškinasi turėjus tų biz
ni varyt palaikymui savo 
vyro, kuris serga, ir trijų 
mažų vaikų. Bet Liepos 1 
d. Įsakyta jai krautuvę už
daryti.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City 

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

Washington, ’ D. C.

PADĖKA
Mes Lietuviai .pacientai 

Valstijos Sanatorijoje So. 
Mountain, Pa., dėkojame 
‘Dirvos’ redakcijai už siun
tinėjimą mums laikraščio 
dovanai. Mes turim labai 
didelį džiaugsmą iš “Dir
vos”, skaitom visi pasimai
nydami. Čia musų Lietu
vių yra apie 12.

Varde Lietuvių
F. A. Raginskas.

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

kiams į Lietuvą -‘‘Dirvą’’.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $!,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 “T&- 
vynę” dpvanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kaiaoa.

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

Del platesniu informacijų kreipkitSs tisą aikrevat

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

Lietuvis atvažiavęs Ameri
kon 1872 m., laike pre

zidentavimo Grant’o.
“žvaigždė” Balandžio 

numeryje perspausdina 
tisai “Auszrą”, iš 1883
Tarp kitko toje “Auszroje” 
užtinkame kad Ohio vals
tijoje gyveno Lietuvis, ku
ris pribuvo Amerikon 1868 
metais. Štai kaip tas Lie
tuvis, vardu Antanas Jur-j 
gelaitis, rašė “Auszrai” pa
tyręs kad išeina Lietuvis- į 
kas laikraštis:

“Springfield, Ohio, Anie-j visai negimę.
rikoj, Kowinio 5 d., 1883. j Jurgelaitis ir jo kiti Lie- 

“Brangus prieteli.au re-j tuwninkai “isz Maskolijos” 
daktoriau: j tada apie spaudos atgavimą

“Radau lenkisžkoj gaze-] nesvajojo, nes buvo kokie 
tčTj/ kad trys lietuwiszki' 
laikraszczei iszėina prusi- 
sžkoje Lietuwoje; tai ap- 
szwiete mano akis, kad ir, 
musu giminystė turi dar 
tiek walnybes prusiszkoj 
Lietuwoj; ale rusiszkoj Lie- 
tuwoj nežinau ar yra kokia 
drukarnija ar ne.

“Esu Amerikoj jau wie-| 
nuolika metu — ir randasi 
mus giminystės Į 15 ar 20,- 
000. Mes turim kėlės ta- 
worczystes, ar tris parapi
jas ir kunįgu tris Lie tu w- 
ninkus. Buwom rodą už- 
wedę Lietuwiszką gazėtą 
(laikrasztį) Amerikoj isz- 
l'eisti, ale su mažu kapitalu 
— ir turėjom perstoti; , 

“Norėcziau jus gazėtos 
kelis eksempliorius^^ąd 
siųstumet dėl apgarsinimo 
sawo linkimo. Po apturė
jimo jus gazėtos atsiųsim 
prenumeratą arba piningus. 
Asz storawosiuos paskui su 
abonentais pamaczį jums 
neszti.

“Musu welyjimas yra kad 
kiek tiek korespondencijos 
padarytumėt su Amerikos 
Lietuwninkais. Tiktai ne
žinau ar mus kalba bus su-; 
prantama gerai ar ne. Asz i 
pats esu isz Maskolijos Su- 

Iwalku gubernijos, Wilka- 
wiszkio pawiete.

“Gal būti, jus prietelius 
tikras raszo.

“Antanas Jurgelaitis.”

Palyginimai
Ar kas apie šį Jurgelai

tį yra girdėjęs vėliau ir ai' 
jisai dalyvavo vėlesniame 
Amerikos Lietuvių gyveni
me dabar nežinia. Niekur 
rodos jo vardo musų Ame
rikos istorijos kūrimosi lai
kais nesimato.

Jurgelaitis atvyko Ame
rikon 77 po Lietuvos pada
linimo (padalinta 1795 m.). 
Jeigu atvykdamas buvo a- 
pie 25 m. amžiaus, tai ka
da “Auszrai” rašė buvo 36 
metų.

Kada kūrėsi Susivieniji
mas Lietu vii} Amerikoje jis 
■turėjo būti apie 42 m. am
žiaus.

Tada Lietuvių Ameriko
je buvo daugiausia 20,000, 
kaip jis pats sako, taigi ko
lonijos buvo skystutės.

Ar daug anksčiau pirma] 
jo pradėjo Lietuviai atva
žiuoti Amerikon sunku pa
sakyti, nors gausus važia
vimas galėję jau eiti bent 
per 25 metus. Kosciuška ir 
keletas 'kitų atvažiavo lai-

astuoni metai nuo jos už
draudimo. Lietuvos nepri
klausomybės klausimas ne
buvo net sapnas, nors nuo 
jos netekimo buvo praėję 
77 metai, o iki atgavimo bu
vo 46 metai.

Jeigu tų laikų Lietuviai 
pamatytų dabartinius mu
sų laikraščius tikrai stebė
tųsi ir daugiau pusės musų 
kalbos nesuprastų.

Yra dar gyvų tų laikų 
ateivių, bet labai mažai, y- 
ra gal ir Lietuvoje tokių 
sugryžusių iš Amerikos. 
Tačiau kurie sekė musų 
spaudų, matė jų keičiantis 
ir išmoko dabartinės 
bos, W-

Čia yra vos kelios Lietu
vių šeimynos. Buvo jų ka
da. daugiau, bet sustojus 
angliakasykloms išvažinė
jo. Tarp likusių Lietuvių 
[šeimynų yra p. Žekai. Jie 
nors gyvena tarp svetim
taučių, Lietuvystės
miršta ir užauginę didelę 
šeimyną mokina ją pagal 
geriausio supratimo. Dvi 
dukterys yra vienuolyne, o 
sūnūs išėjęs aukštesnį mok
slą pasirinko kunigystę, ir 
štai Birželio 12 d. Detroito 
vyskupo liko įšventintas į 
kunigus, o Birželio 15 d. 
savo mieste čionai, laikė pir
mas mišias. Po pamaldų jo 
tėvui surengė pokilį, kuria
me dalyvavo daug svetim
taučių, taipgi buvo keletas 
Lietuvių ir iš kitų miestų. 
Smagu buvo girdėt kai vie
los Lenkų parapijos klebo
nas,-kuris tame pokilyje da
lyvavo, pasakė Lietuvius iš- 

kad 
s

kak

Mokyklų Išdirbiniai
Daug rašyta laikraščiuo- 
apie Lietuvių Ekonomi-

; Konferencijų, kuri įvy- 
> New Yorke Birželio 10 
, apie rūpinimusi didint 

į Lietuvos eksportų, apie pa
čių Lietuvos gaminių nau- 

’ dojimų ir tt.
Iš to daugiausia matyt 

•yra pasiružimo duoti ranka 
. privatiniams Lietuvos fab

rikantams.
Nėra minties kad reikia 

privatinių fabrikantų ga- 
, minius boikotuot, bet noriu 

priminti dar [vienų gamy
bos sritį — tai švietimo įs
taigų mokinių išdirbinius, 
kurie turėtų būti platinami, 
jei ne pirmiau tai bent sy
kiu su privatinių fabrikan
tų išdirbiniais;

Lietuvos kiekvienoje mo
kykloje yra mokomi įvai
rus rankų darbai'; kurių-iš
dirbinių išplatinimas padė
tų toms mokykloms kilti ir 
plėstis. Gimnazijose, ran
kų darbų mokyklose mėtų 
bėgiu padaroma daugybė 
gražių rankdarbių, bet dė
lei jų neišplatinimo mokyk
los turi daugį nuostolių ii’ 
vargsta, rankdarbiai palie
ka nesunaudotų nes mažai 
kas Lietuvoje gali nusipir- ' 
kti tokius gražius darbus, -j

Reikėtų susirupint par- 
traukimu tų rankdarbių iš 
Lietuvos mokyklų į Ameri- 
kų, jie Amerikiečiams pa
tiktų, o jų pirkimas padėtų 
mokykloms tą mokslo šaką p 
plėsti. Lietuvoje padaro
ma daug gražesni rankdar
biai negu Amerikoje, ir jie 
rastų vietą puošniuose A- 
merikonų namuose.

J. Armėnas.

se 
nę 
ko 
d.,

aukštinančią kalbą, 
Lietuviai yra narsus, 
didvyriai vadovavo ir va
dovauja Lenkus, todėl mes 
Lenkai turim lenkti galvas 
prieš Lietuvius. Retai gir
disi iš Lenkų tokių teisybės 
žodžių.

Po to kalbėjo Kun. Žeko 
mokyklos draugas Kun. E. 
Šteigmanas iš Clevelando, 
Žemaičių kilmės patriotas. 
Klausant jo kalbos Lietu
viai net apsiverkė. Jei tu
rėtume daugiau tokių ku
nigų patriotų kaip jis butų 
kas kita. ' i

Po Kun. šteigmano kal
bėjo pats Kun. Pranas Že
kas, • puikiai ^aįškiai .Lietu-, 
viškai. Stebėtina kad Kum 
Žekas, čia augęs, mokinęsis, 
prie svetimtaučių, moka 
taip gražiai Lietuviškai. Iš 
to aišku jo tėvų, gerų Lie
tuvių, įtekmė į jį. 'Ar daug 
yra šioje šalyje tokių gerų 
Lietuvių,-kuriems čia augu- 
siems, apeitų Lietuvystė 
kaip matosi iš Kun. Žeko.

Gaila tik kad tuo tarpu 
Kun. Pr. Žekas gavo para
piją tarp svetimtaučių Wis
consin valstijoje.

Kun. Žeko pokilyje daly
vavo Lietuviai iš kitų mie
stų, tarp jų buvo jo teta, 
Monika Križiunienė iš Cle
velando. Petras Šušinskas 
su šeimyna, Adomas Vek- 
teris su šeimyna, Juozas 
Ušinskas su šeimyna, Po
vilas Maksimavičius, Star 
sys Lobelė, graborius Adol
fas C. Jakubauskas su šei
myna, ir Kun. E. Šteigma
nas — visi iš Clevelando.

Iš ,Vandergrift, Pa., buvo 
Veronika Andruliunienė, iš 
Pittsburgo Mik. Vaiangevi- 
čienė, Ona Aurilienė, Mika
lina Bernotienė, Mare. Ri- 
čiutė, T. Žekiutė, ir iš Mc
Keesport, Pa., Rožė Kaziu- 
liunienė su dukteria.

Daugelis tame .vakare da- ; 
lyvavusių linkėjo kad Kun, 1 
Žekas galėtų su laiku dar- < 
buotis savųjų tarpe, kas be 1 
abejo ir pasitaikys. ;

Pinavijas.

Milžiniškas seimas. Ame
rikos Katalikų Šv. Jono vy
čių organizacija čia turėjo 
konvenciją. Prasidėjo Bir
želio 23 d. ir tęsėsi ketu
rias dienas. Dalyvavo de
legatų iš Suv. Valstijų ir 
Kanados abiejų lyčių apie 
8,000. Miestas buvo išpuoš
tas vėliavomis, katalikiško
se bažnyčiose atsibuvo pa
maldos, gatvėse laikyta pa
radai, o svetainėse bankie- 
tai ir kitokie programai.

Kur ta žadėta gerovė. 
Prieš prezidento rinkimus 
Republikonų agitatoriai ai
škino kad jeigu bus išrink
ta jų partijos šalies admi
nistracija tai bus gerovės 
laikai, o jeigu išrinks De
mokratus tai užviešpataus 
bedarbė ir badas. Nors Re- 
publikonai laimėjo rinki
mus, bet taš ką jie skyrė 
Demokratams Įvyko jų val
dyme.

Dabartiniu laiku kaip vi
sur taip ir čia viešpatauja 
bedarbė, fabrikantai nau
dojaisi progomis ir numuša 
mokesčius tų darbininkų 
kurie dar dirba, ir iš darbi
ninko reikalauja atlikt dar
bą už du.

Jeigu ant nelaimės pre
zidentu butų tekęs Smith ir 
prie Demokratų ši bedarbė 
butų buvus tai Republiko- 
nai butų turėję ką šnekėti, 
6 ta partija ir jos preziden
tas . butų buvę 1 prakeikti.

Piknikas. Liet. Katalikių 
moterų draugija' Liepos 6 
d. rengia pikniką visiems
žinomoj vietoj. Piknikas 
žada būti linksmas ir drau
giškas. - J. A. U.

Yra žioplių. Vienas Day- 
tono Italas, Giallombardo, 
atsilankęs Louisville, vieš
butyje susipažino, vienu po 
kitam, su keturiais vyrais, 
kurie nusidavė esu biržos 
dalykų žinovai ir lošdami 
biržoje akcijomis laimi dvi
gubai kiek Įneša. Vienų die
nų Italas davė jiems $100 
ir tuoj gavo $200; kitų die
na davė $200, paskui $500, 
ir gavo atgal $1,000. Prie 
jų prisidėjęs ketvirtas buvo 
jam perstatytas kaipo tos 
biržos reikalų vedėjas ir 
pranešė kad jeigu jie visi 
turėtų sudėti gana pinigų 
jie uždirbtų labai daug. Vi
si turi sudėti po $20,000 ir 
uždirbs po dvigubai. Ita
las turėjo tik $17,000, tada 
ir anie sutarė dėti po lygių 
sumų. Ir tada to Italo vi
si pinigai dingo. Jis yra 
50 m. amžiaus ir turi pen
kis vaikus.

“Kanados Lietuvis” nuo
lat primena ten gyvenan
tiems Lietuviams kad jie 
imtųsi žemdirbystės, Įsigy
dami ukius ir taip sudary
dami savo kaimus.

Toks patarimas yra pil
nai vietoje. Dabar Kanado
je gyvenančių Lietuvių 
skaičius nežinomas, bet jų: 
yra ten gana daug. Seniau 
apsigyvenusieji tūli turi įsi
kūrę ukius, kiti miestuose 
verčiasi smulkia pramone, 
o likusi dalis gyvena iš už
darbio. Dabar bedarbėms 
siaučiant, šie pastari ken
čia bedarbių krizj. Prie jų 
priklauso ir vėliausi atei
viai iš Lietuvos.1 Kaipo sve-i! 
timkalbiams,, begalo didelis 
vargas negaunant darbo. 
Todėl laikraštis, matyda
mas Lietuvių' vargų ir pa
geidauja kad jie Įsigytų že
mę ir ant jos apsigyvenę, 
gyventų sau. Tik tam ne
suranda budo, todėl pagei
dauja kad Lietuvių 
zavimui susidarytų 
organizacija.

Organizacijų tam 
Lietuviai Kanadoje 
jau turėjo; ji nieko 
kė. Tiek reiktų tikėtis ir iš 
dabai1 susidariusios. O ko
dėl nesiimti kolonizavimui 
pavieniu ? Saskachewan ir 
jai gretimose valstijose yra 
dideli plotai žemės, kuria 
valdžia dalina dykai žmo
nėms norintiems gyventi 
ant jos. Norinti žemę gau
ti turi būti Anglijos pilie
čiai, arba padavę raštiškų 
prižadų (“pirmas popieras” 
gavę) tokiais liktis. Įsigy
venimui r,odos valdžia sko
lina tam tikrų, sumų pini
gų. Informacijas link tos 
žemės suteikia valdžios Įs
taigos ir agentūros Cana
dian National i» Canadian" 
Pacific geležinkelių kom
panijų.

Kanados Lietuviai gale- 
tų pamėgint gaut šitos že
mės, ir iš miestų keltis ten 
gyvent.

koloni- 
kokia

tikslui 
kartų 
nevei-

Labai patogi ir links
ma kelione

ŠVEDU AMERIKOS
LINIJA

LIETUVA
Per Gothenburgą, Švediją

Su ...............................artimais susisiekimais sir 
KLAIPĖDA

Puikiais Motorlaiviais
Gripsholm Kungsholni

ir
S. S. Drottningholm

1930 Metais Išplaukia
Laivas iš New Yorko
DROTTNINGHOLM Liepos 16
GRIPSHOLM Rugpjūčio 9
KUNGSHOLM “ . ,16
DROTTNINGHOLM 23
GRIPSHOLM Rugsėjo 6
KUNGSHOLM . “ • 13
DROTTNINGHOLM 20
GRIPSHOLM Spalių 4

Musų laivai yra greiti, dideli ir 
moderniški. Išplaukia beveik kas 
savaitę iš New Yorko ir atgal. 
Jei Tamista manai atlankyti Tė
vynę Lietuvą, platesnių informa
cijų kreipkis prie arčiausio ągen-1 
to arba pas:

_ “Margutis” Jau $2
Muzikos ir dainos mylėtojams yra 

•proga užsiprenumeruoti “Margutį” 
už $1 iki Balandžiu (April) 15. Kas 
Suskubs tas uždirbs $1. Senieji ir 
naujieji skaitytojai, paskubėkite iš
naudoti tą progą.

“Margutis” turi didelį knygyną. 
Galite pigiai knygų ir gaidų nusi
pirkti. Reikalaukite sąrašo.

“Margutis”
3210 So. Halsted St. Chicago, Ill.

Swedish American Line 
'121 State St. New York

.ŠOKIAMS MUZIKA: 
Albumas visokių Lietuvišku Šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ..........75c 

1-mai smuikai ...........$1.25
Ir kitiems Instrumentams.
Reikalaukit “Dirvoj”

XT/AQ Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
mJLvzM jums grįžti. Skausmai, del inkstu, kepenų ar pūslės 

MT U A netvarkos, jūsų smagumo 'neužmuš.
I JuL 1\. Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

jpt Eli r% gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
VJ VzJLLf goniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDAL
^Haarlem oTl^ tikrąsias^ ir neimkite nWlVAQ 

g^K.TOgi'1111kitų. Vaistinėse trijųfl^£jL/l 1 ^70
dydžių. Ieškokite "Gold Medalį vardo kekvienoje dėžutėje.4.
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SEIMO

Visi komunistai stovi ant 
! kojų ir ūžia, rėkia, kaukia, 
protestuoja, kalbasi tarp 
savęs, turbut tariasi sukelt 
revoliuciją.

Socialistai sėdi 
si, laukia progos 
tiečius galės nuo 
gelbėt.
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Kaip socialistams neteko 
išgelbėt tautiečių nuo 

bolševikų.
(Tąsa iš per. num.)

Tada pradėta giedot A- 
merikos Himną, ištyrimui 
ar bolševikai ir socialistai 
mokės atsistot kada seimo 
bėgyje reikės stot prašyt 
balsas. Visi atsistojo ge
rai. Ale nežinia kam, pas
kui pasigirdo ir “Lietuva 
Tėvynė”, ir komunistų ko
jos sulinko. Socialistai kaip 
tik išsilaikė ant kojų.

Po kaip kurių mažniekių, 
Jurgeliutė pradėjo šaukti 
delegatus priduoti manda
tus, ir šaukė sekančiai:

“First kuopa”, “Second 
kuopa”, ir tt. Delegatai ėmė 
rėkt kad skaitytų kuopų 
vardus Lietuviškai, ale ji 
atsako: “Mes čia gimę ir 
augę tai suprantam Ame
rikoniškai”. Ir visi delega
tai paraudę nutilo.

Scenoje buvo pastatytas 
ir “Maikis” arba radio "mi
krofonas, padidinimui bal
so kalbančiųjų, ba šiame 
seime visa valdyba buvo 
labai nusigandus ir negalė
jo net balso išduot ir reika
lavo moksliškų išradimų 
pagalbos. Ale tas “Maikis” 
šunų ir kačių balsais stau
gė, čypė ir švilpė, lyg ruoš
damasis komunistams pa
gelbėt kada išmuš jų valan
da. O ką scenoje kalba ar 
sako valdyba delegatai ne
girdi nei žodžio.

Jau praėjo virš valanda 
laiko nuo seimo atidarymo, 
jau 12:14 vai. dienos, o sa
lėj * vis tyla, jokio riksmo 
nesulaukiam — gal bolševi
kų visai nėra.

Ale kur tau:
12:17% vai. — tiktai urr! 

Pirmininke! prašau balso! 
Mes protestuojami Mes rei
kalaujam! Mes nepripažys- 
tam! Mes reikalaujam Ba
cevičių paskirt į komisiją! 
Ir tt. ir be galo.

12:37 v. pirmininkas pa
sako kad posėdį uždaro ir 
kitas posėdis prasidės 2 vai. 
po pietų.

Taip baigėsi pirma truk- 
šmo sesija.

Sesija II:
2:16^ vai. po pietų: Ge

gužis: Kaukšt, kaukšt kūje
liu į stalą: Sesija atsidaro, 
prašau visų užsilaikyt ra
miai, mandatų komisija iš
duos raportą....

2:17:03 vai.: Au-au! Kvy- 
kvy! viaukt-viaukt! Pirmi
ninke, prašau balso! Mes 
neturim mandatų komisi
jos! Mes reikalaujam pa
skirt į komisiją Bacevičių! 
Au-au! kniau-kniau! ir tt. 
jr be galo.

„ įneša už- 
grot Lietuvos himną, tada, 
sako, bolševikai susės.

4:23% vai. po pietų: Sa
lėj ramiau. Gegužis: Da
bar mandatų komisija iš
duos raportą.

Komunistai: Au-au! kau- 
kau! mu-mu! kvy-kvy! Mes 
komisijos neturim, mes ne- 
pripažystam! Mes reikalau
jam Bacevičių!

4:45 vai. kas tai atnešė 
rekordą ir uždėjęs ant gra- 
fofono užgrojo Lietuvos 
Himną. Bolševikų kojos 
sulinko, o socialistai vis lau- j 
kia progos gelbėt tautiečius 
nuo komunistų.

4:47 vai. Gegužis praneša 
kad sesija užsidaro. Trečia 
sesija prasidės rytoj 9 vai. 
ryto.

Taip tai atėjo vakaras ir 
sukako pirma seimo diena.

Birž. 17. Sesija III.
9:25 vai. ryto. Gegužis 

kaukštelėjęs į stalą pasa
ko: Prašau užsilaikyt ra
miai, mandatų komisija iš
duos raportą.

Bolševikai sušoka ant ko
jų, kaip raudoną himną iš
girdę : Mes neturim man
datų komisijos! Mes reika
laujam Bacevičių!

Au-au! kvy-kvy! mu-mu!

ir tt.
9:34 vai. Gegužis prane

ša kad iš salės bus prašalin
ti keturi bolševikai už ler- 
mo kėlimą.

Socialistai sėdi, kuždasi 
ir laukia kada ateis proga 
gelbėt tautiečius nuo komu
nistų.

9:56 vai. Gegužis pasako 
maršalkoms kad reikia pa
kviesti policiją trukšmada- 
rius išmesti iš salės.

10:14 vai. renkasi polici- 
jantai, balti ir juodi (šie 
pastarieji tai komunistų 
broliai, su kuriais jie net 
miega). Maršalkos sodina 
delegatus, sakydami kad iš
ves laukan ir tuos kurie sto
vi. Komunistai stovi.

10:22 vai. policijantai ve
da už čiuprynos Žaldoką ir 
tris kitus. Vedantiems pa
stoja kelią komunistės bo
bos, viena puolė policijan- 
tui po kojų, tas ant jos už
griuvo, kita griebė įkando 
policijantui į ranką, nes 
ra kraujo praliejimo 
kas do revoliucija.

Komunistų keli vadai 
mesti iš salės, rodos visi 
retų aprimti, bet likusieji 
vėl lermuoja.

10:35 vai. Gegužis ir kiti 
įsako policijai išvest visus 
kurie tik stovi.

Komunistus kai šeškus iš 
salės už čiuprynų neša lau
kan, nešami dar kaip kuris 
sukviauksi: Draugai! nepa
siduokit! laikykitės! ir jo 
balsas pasibaigia už durų.

Vienus vedant, likusieji 
vis tą patį rėkė: Mes netu
rim ! Mes reikalaujam!....

nė- 
tai

iš- 
tu-

Ir kada buvo likęs tik vie
nas, ir tas stovšjp ir rėkė 
iki policijantas jį ištaraba- 
nijo laukan.

Salėje likę delegatai pra
dėjo dairytis į langus lauk
dami kada išmesti pro du
ris, komunistai pradės lyst 
£tgal pro langus. Bet lan-

< gai buvo peraukštai.
10:48 vai. Gegužis pasa

ko: Prašau užsilaikyt ra
miai, mandatų komisija iš
duos raportą.

Dabar jau buvo ramu.
11:00 vai. Strumskis at

eina su mandatų komisijos 
raportu, niekas nerėkia.

11:01 vai. iš balkono vie
na draugė atsiliepė: Drau
gai! eikit visi į “Vilnies” 
salę, ten prasidės seimas! 
Bet jau visi draugai buvo 
gatvėj arba nuvežti į poli
cijos cypę, ir ji išėjo viena. I

Taip pasibaigė trukšmas, žymiai pasikeitę, žmonės’ii 
praėjo pavojus, ir sooialis-; daiktai. p visk 
tams neliko nuo ko tautie-i-----------------
čius ir Susivienijimą gelbėt.

Salėj pasidarė ramu, so
cialistai žiuri vienas į kitą! 
nusigandę, pradėjo mislyt 
kad Tareilininkai Įneš da
bar mesti ir juos ir siųsti 
susidėti su bolševikais.

Strumskio iššaukti dele
gatai gavo ženklelius ir li
ko tikrais seimo dalyviais. 
Strumskis įnešė kad reikia! 
policijantams išvest iš salės 
ir “Vilnies” ir “Laisvės” ir 
kitų bolševikiškų laikraščiij 
reporterius, nes vistiek jie

melagingai aprašo, galės 
puikiai “nušviest” seimą ir 
jame nebūdami.

Bet Pruseika ir kiti rrre- 
voliucijonieriai išėjo be pa
sipriešinimo. Jie tik nori 
kad darbininkai kovotų ir 
savo galvas kištų į tarpdu-| 
rį, o paskui jiems auku duo
tų.

ką šiandien turim vienu sy
kiu, nemačius kaip tas vys
tėsi, yra nepaprastas daly
kas žmogui kuris pažinojo 
dalykus kaip jie buvo prieš

30 metų.
Stebuklas yra ir jo pra

regėjimas po tokios daugy-. 
bės metų, kada jis jau nu
seno.

(Bus daugiau)

PRAREGĖJO PO 30 ME-

Chicago. — Mokytojas J. 
F. Fish 30 metų atgal, va
žinėdamas Ohio valstijoj su 
savo tik ką paimta žmona, 
tapo užgautas griūvančio 
medžio ir nuo to nustojo 
regėjimo, šiose dienose jis 
netikėtai regėjimą atgavo 
ir pamatė nuostabų ir nepa
prastą šių dienų pasaulį.

Ištikro po 30 metų viskas

n
(old or n*"

BIB or
IE bad* •
«WVrobaWWli a.-.S'“’"

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

Ypatiškai Vadovaujama Didele 
EKSKURSIJA

HOLLAND AMERICA LINIJOS
vėliaviniu laivu

STATENDAM
iš New Yorko 

RUGPJUČIO-AUGUST 16
Numžainta laivakorčių kaina i abu galu. Puiki kelione ir ma

lonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas į Klaipė
dą per Rotterdam,.

Informacijų klauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Asosiacijos narius:
J. AMBRAZIEJUS .j •

168 Grand St. B’klyn, N. Y.
'•VIENYBĖ”
® 193 Grand St., B’klyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS

814 Bank St. Waterbury, Ct.
A. S. TREČIOKAS

197 Adams St. Newark, N. J.
J. SEKYS

226 Park St., Hartford, Ct.
“NAUJIENOS”

1139 S. Halsted St. Chicago
A. VELIČKIS

502 South Av. Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,©.
K. MAKAREVIČIUS

05 Liberty St. Ansonia, Ct.
K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBSAS

187 Onk St. Lawrence, Mass.
P. MOLIS

1730—24 St. Detroit, Mich.
MISS J. LEONAITĖ, “Amerikos

Chicago.

J. G. BOGDEN K
322 W. Long st. DuBois, Pa.

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicago 

A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa. 

“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstas, 331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass. 
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

P. BARTKEVICZ
678 N. Main St. Montello, Mass. 

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St. 

Cambridge, Mass. 
J. VITKAUSKAS

Richmond Trust Co. 
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa. 
Lietuvio-” Agentūra,

14 Vernon St., Worcester, Mass.

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

Būk blaivus — būk blaivus visiems dalykams, net ir rūky
damas. Venk tos ateities šmėklos*, išvengdamas perdėjimų, 
jei nori išlaikyti tą modernišką, visada jauną figūrą. '’Jų, 
vietoj—užsirūkyk Lucky”.

UŽSUK Lucky 
Strike šokių Or
chestrą kas ket
virtadieni ir šeš
tadieni vakarais. 

N. B.C. tinklą.

Ateinanti įvykiai
meta savo

šmėklas prisakm

Atostogauti 
Lietuvoj

SKANDINAVŲ-AMERIKOS LINIJA 
Oficialinė LIETUVOS VYČIŲ 

EKSKURSIJA
LIEPOS-JULY 5 DIENA

Laivu
FREDERIK VIII

LIETUVON p" KLAIPEDA 
Smagiausia — Patogiausia Kelione 

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos. 
LAIKO NEDAUG - RUOŠKITĖS.

Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų 
agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street New York City

DIRVOS
D. L. K. Vytauto Jubilejinės

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

Apleidžia Clevelandą 4:00 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

D A S I P
Kai isbandet perdėjimus

vietoj 
užsirūkykit Lucky

Sew,®

w ■

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, ko
kius jus kada rukėt, pagaminti iš puiki
ausių tabakų Derliaus — “JIE SPRA
GINTI”.Lucky Strike turi extra, slaptą' 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma 
valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

“It’s toasted”
Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį.

*"Ne .patinga, valgi,, bet pri.ilaikyn.aa valgant ir geriant, ir nedaugiau kaip tri, valgiai i dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Bell’., 
New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyram, it Moterem, norantiem, užlaikyti tinkam, Figūrą. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų 
rūkymas sumažins moderniška, figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "jų vietoj-užsirūkykit 
Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modemišką, graži, figūrą.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.
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Bruožai iš Lietuvos Isterijos Paruošė K. S. K.

KA JIE DARYS?
' ■ Komunistai savo užsimo-’ 

jime užgriebi Susivienijimo 
iždą prakišo, antrame užsi
mojime užduot smūgį teis
mo keliu irgi prasmogė pro

* šalį. Teismas jų geriausius 
.. argumentus rado persilp- 

inais ir atsisakė išduoti “in- 
džionkšiną” prieš SLA. val
dybą, Davė 10 dienų parū
pinti naujus pamatus skun- 

; i dui,:o jeigu,po to negalės 
prisikabyt tai bus po visko.

.... e i e Teismas pasakė kad Ge- 
:, gūžis turėjo teisę komunis

tus‘išmesti iš seimo kaipo 
trukšmadarius, ir tt.

Kadangi pačius goriau
sius jų išstatytus argumen
tus teismas atmetė, aišku 
jie neras nieko natijb ir ne
galės prisikabyti prie inusų 
organizacijos.

Už tokį begėdišką pasi
kėsinimą prieš SLA. valdy
bą, už bandymą kriminališ- 
kai apkaltint, komunistai 
nieko kito organizacijoje 
neužsitarnavo kaip tik bū
ti išmesti. Jeigu jie liksis 
ir aprims; jie bus išmesti 
iki vienam.

Bet vargu jie liksis arba 
gryš atgal: jie bandys.tvert 
savo organizaciją, skaldy
dami Susivienijimą.

Vienok, nežiūrint kiek jie 
skaldys, jie tik gero pada
rys. Jie negaus nieko iš 
SLA. iždo, o kuo daugiau 
narių ištrauks tuo musų 
Susivienijimas liks stipres
nis ir atsakomingesnis lie
kantiems.

•z O kas gali nutikt su ko
munistų “organizacija”?

Nagi tas kas pas juos pa
prasta : prisirinkę pinigų 
jie vienas po kitam iš Ame
rikos prapuls, palikdami 
darbininkams, .kurie jiems 
patikės, tuščią maišą....

jokių derybių ir išlygų.
Šitas nuotikiš gali but pa

vyzdžiu ir Lietuviams, gy
dantiems savo tautos ir kal
bos tiesas bažnyčiose.

(Tąsa iš pereito num.)

ir visai išvyt. Vieną šventa
dienį pasakė pamokslą, ir 
paskelbė, kad toje bažnyčio
je lenkiškas pamokslas šis 
paskutinis, ir negirdėsite 
čia daugiau lenkiškos kal
bos, viskas bus atliekama 
angliška kalba, nes taip pa
tvarkė augštesnėji bažny
čios valdžia.

Ir tokia tvarka imta vyk- 
dint. Po dviejų savaičių 
praktikos, parapijonai su
sitarę, iš savo parapijos mo
kyklos vaikus ir juos pa
siuntė į kitas mokyklas. Pa
tys ėjo į bažnyčią, ir jokių 
riaušių nekėlė. Einant ko- 

Įlektai; niekas nedavė nė cen
to, o kunigui pradėjus sa
kyt pamokslą, visi pakilę; 
ėjo iš bažnyčios laukan. Ku
nigas pyko, barėsi; bet nie
ko negelbėjo. Su krikštais, 
laidotuvėms ir kitais reika
lais parapijonai pas savo 
kunigą nėjo.

Ir kągi? Po trijų mėnesių 
tokio parapijonų “straiko,” algas. Visa išdirbystė įrėri- 
kunigas sugražino bažny- gta Amerikoje gamintomis 
čion parapijonų kalbą, be mašinomis.

“Laisvė” Virs Savaitiniu
Komunistų dienraščiai 

gai mito darbininkų auko
mis, bet štai pradėjo plisti 
gandai kad “Laisvė” arba 
“Vilnis” turės virsti savai
tiniu. Greičiausia “Laisvė” 
turės liauti buvus dienraš
čiu.

Užtai komunistai taip va
rėsi užgrėbti SLA. iždą — 
butų turėję kuo dienraščius 
leisti. Dabar neteks vietų 
bent desėtkas plačiagerklių.

Lietuviams Pavyzdis.
Tankiai tenka patėmyt 

lietuviškuose laikraščiuose 
nusiskundimus ant kunigų, 
kad tie prieš parapijonų va
lią veja iš bažnyčių lietuviš
ką kalbą, ir jos vieton įve
da kalbą anglišką. Iš para
pijų mokyklų prašalina lie
tuviškas pamokas, ir Lietu 
vių vaikai mokinama vien 
angliškai.

Tokiems kunigams kores
pondentai duoda daug šiur
kščių nurodymų, ir su rim
tumu nieko neturinčių pa
mokinimų. Nors tas Viskas 
vadinasi tautos tiesų apgy
nimu, tačiaus praktikoje 
yra žodžiai, kuriais lietuvy
stės neigėjus negalima pri
verst įvertint ir brangiht 
tai, ką jie neįgia. Pamokint 
jos galima tik rimtu darbu. 
Rimtam darbui pavyzdį ga
lima imt ndrs ir nuo tulii 
Chicagos Lenkų, kurie sa
vo kalbos tiesas apgynė ne 
korespondencijomis laikraš
čiuose, ne šiurkščiais kuni
go mokinimais, bet rimtu 
darbu.

Chicagos Lenkų, šv. Tek
lės bažnyčioje kunigas įve
dė pamaldoms anglišką kal
bą, nuokart pamaihohiiš, o 
vėliaus pasikėsino Lenkų

Valstybė ir Jos Uždavi
niai — Politiškas testamen
tas Dr. Jono Šliupo. “Auš
rininko” mintys 10 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves atšventus. 
leista Šiauliuose 1929 
118 pusi.

Lietuva Kankinė — 
rašė Italas K. Kamoljo (.?), 
vertė Dr. P. M. Vilniui 

| Vadtioti Sąjungos leidinys, 
i Kaimas, 1929 m. 22 pusi.

Jėzus Krištlis ir šventoji 
Romos Inkvizicija. Ar is- 

| torija žino ką nors apie Je- 
I zų ? — Išleista Šiauliuose,
1929 m., Dr. Šliupo spaus
tuvėje. 32 pusi.

Mineralinių Vandenų 
Gradacija ir Šančių Vers
mės mineralinis vanduo. — 

| Parašė Dr. J. Venckunas. 
Kaunas, 1929 m. 40 pusi.

Vilniaus Kalendorius —
1930 m. kalendorius pritai
kytas ūkininkų reikalams.

Iš- 
fti.Lenkų Intrigos prieš Vainikavimąsi

Bet šiuo tarpu Vytautas, į pabaigą sa- 
gyvenimo, ar tai pats nesikęsdamas ar 

verčiamas Lietuvos didikų, pradėjo šaltai 
žiūrėti į uniją su Lenkais, kuri išdalies bu
vo jo paties padaru, ir- nuo to kaip Jogai
la pasiuntė ciesoriui Zigmantui aną nepa
tinkamą laišką, prieštaraujantį Vytauto 
apsivainikavimūi, Vytautas vis labiau ro
dė neapsikentimo Jogaila, o maloniau ir 
gražiau atsiliepia apie Zigmantą ir rodo 
draugingumo kryžeivių ordenui.

Vytautas pasiryžo apsivainikuoti Lie
tuvos karalium, “ar tai kam patiks ar ne”. 
Jo’ pavaldiniai dabar turėjo sudėti jam 
naują prisieką ir sudrutinti Lietuvos pa- 
rubežiries pilis ir apsigynimų punktus. Ne- 
datig reikėjo Lietuviams ir Lenkams iki 
karo kada inerzinti Čekai Hussitai užpuo
lė ant Lenkti Čenstakavos vienuolyno..

Jogaila, jausdamas Vytauto apmaudą, 
pradėjo stengtis Įpykintą bendrą numal
šinti, Išradėjo teisintis buk be jo žinios 
Lenkų pa-kahcleris parašęs ciesorius Zig
mantui Vytautą Įžeidžiantį laišką. Siūlė 
Vytautui net Lenkijos karališką vainiką, 
o tuo tarpu vedė derybas su Hussitais ir 
Vokiečių ordenu, norėdamas juos nuo Vy
tauto atšaldinti ir suerzinti jį su jo drau
gais. Lenkai papirko net popiežių per
kalbinėti Vytautą nuo savo sumanymo, bet 
ir tas negelbėjo.

Vytautui vainikavimosi laikas buvo 
nustatytas pirmiau 8, o paskui- 29 dieną 
Rugsėjo mėnesio, 1430 metais. Tonis iš
kilmėms jau kvietė svečius, ir buvo pa
kviesta Mozurijos kunigaikščiai, didis Mas
kvos kniažitts ir kniaziai Tvėrių, Riaza- 
niaųs, Odojevo, ir daug kitų Smulkių Ru
siškų kunigaikščių, Moldavijos vaivada; 
atvyko pasiuntiniai Totorių, Konstantino- 
poliškid ciesoriaus, ir metropolitas 
tiūs; kurį Vytautas buvo iš valdžios 
tįS;

Artinantis vainikavimosi laikui, 
kai apstatė sargyba savo vakarinį rubežių 
ir ryždši su ginklų pagalba sulaikyti cie
soriaus Zigmanto pasiuntinius gabenan
čius Vytautui vainiką. Vytautas tuo tar
pti pats ėmė abejoti apie įstatymiškumą 
vainikavimosi; Įvykstantį iš rankų Romiš
ko karaliaus; kurs pats nebuvo vainikuotu 
ciesorium, ir be bažnytinių sakramentų, 
ką popiežius nebuvo pavelijęs.

Vienok, prašalinimui iš Vytauto gal
vos abejonių, ciesorius Zigmantas, dar 
prieš siuntimą pasiuntinystės su karališ
ku vainiku, paleido pas Vytautą mokytą 
Vienos profesorių Čigalą išdėstyti dalyką. 
Bet Lenkų sargyba, čigalui su draugu ke
liaujant, juos sulaikė, atėmė dokumentus 
ir riėleido toliau keliauti. Tarp dokumen
tų buvo paimta vainikavimo raštas ir nu
rodymai pasiuntiniams kaslink vainikavi
mo. Vainikavimo rašte Zigmantas pareiš
kia kad jis pakeliąs ne tik patį Vytautą, 
bet taipgi jo Įpėdinius ir tėvonius Į “amži
nus karalius”, Lietuvą visame jos didume 
padarąs karalyste, pagalinus pareiškia kad 
Vytautas, taip ir jo Įpėdiniai, butų laisvais 
savarankiais karaliais, nepriklausančiais 
nei jo ciesorystei nei kokiai kitai šaliai. Iš 
šito aišku buvo kad siekiama suardymas 
Vytauto santikių ir unijos su Lenkija.

vo Pa

li

Neapsieina be Biibžių
Stalingrade', Rusi jbh 

budavota traktdfių dirbtu
vė. Joje sovietai susamdė 
iš įvairių Suv. Valstijų da
lių 100 technikų ir 157 mo
kančius to aihato darbinin
kus ir rildkd jiems didėlės

NENUTILĘ IR NEMIRĘ
Suškaiiibėjo kardai pliėild 
Mus brolelių alei vieno 
Kaip žirgeliai žaibo šuoliu 
Pasileido į pavojų.

Kuomet smūgiai pasipild, 
Erdvės plyšo, šauksmai kilo;
Ir bangavo į mėlynę 
Verdami dangaus krutinę.

O kaiji musų kardų pliėhas 
Mirtim puošė priešų diedas, 
Graudžiai verkė žalios giribš 
Ir vaitojo erdvės tylios.

O kada “Valio!” skambėjo 
Ir mirties mušis žiaurėjo, 
Priešai bėgo kaip apkvaišę;
Be tvarkos ir susimaišę.

Nusidažius kraujais žemė, 
Jų garais dausds aptemę, 
Su mirtim šiurpiai kvatojo 
Kuomet mirštanti vaitojo;

Ir kaip pergalė skambėjo,
Vis mirties šauksmai aidė j b,
Vis jie kilo į mėlynę
Į akordus susipynę.

Ir kuomet naktis prabilo 
Vis mirties šauksmai netilo, 
Vis dar klaidžiojo mėlynėj 
Verkdami josios krūtinėj.

Ir šiandien dar nėiiiitilę;
Ten į padanges iškili;
Vis klajoja lyg šešėliai;
jie ir jų šauksmai pašėlę. 

Ir viš skamba kardai pliėnd 
Muš brblelių alei viėtid 
Tūrį tbli žvaigždžių žydririėj — 
Erdvių Virpančių krūtinėj.

Ir šauksmai dar nenutilę, 
Neužgeso jie iškilę;
Bet vis plasta į aukštybę — 
žvaigždžių mirgančią tolybę.

Ir tie karžygiai nemirę, 
Aitižifiybėri nūsiirę, 
Į thuš drąsą spinduliūdja 
Ir sielos sparnais plasnoja-.

Ir plašnbš dar ilgus amžius
Kol grąžins vėl juos Praamžius 
Čia į žemišką krUtihę 
Vėl ktJVOt ir gint tėvyrię.

Jonas Morkūnas-.

pa-

Pho- 
išme-

Vytauto motina Birute
Pasiuntiniams Zigmantas įsako, an

trame laiške, irgi Lenkams patekusiame, 
kad, apvainikavę Vytautą ir jo žmoną, 
vardan Romos ciesoriaus, Vengrijos ir Če
kijos karaliaus, padarytų amžiną santai
ką su nauja Lietuvos karalyste, įkergiant. 
Prūsiją,' Vidžemį, iš ko susidarytų galin
ga santarvė, prieš kurią niekas spirtis ne
galėtų.

Toks planas, suprantama, perkeitė vi
są rytų Europos padėtį, o Lenkija atsidu
ria tų suvienytų valstybių viduryje kaip 
žvėris spąstuose, ir jeigu tas planas butų 
įvykęs, už savo vaidus ir nesutikimus Len
kija butų buvus tuomet suplėšyta ir pada
linta tarp kaimynų.

Ciesorius išgirdęs apie sulaikymą jo 
pasiuntinių Lenkijos ribose, neturėjo no
ro tuo tarpu siųsti, vyriausios vainikavi
mo delegacijos pas Vytautą, ir taip daly
kas užsitęsė.

Lenkai gi, žinodami dalyką, nenuleido 
rankų bet varė savo darbą pirmyn. Gavę

I j savo rankas vainikavimo projektą, Len- 
Ley- kai stengėsi kuogreičiausia su Vytautu su-

sitaikyti. Už penkiolikos dienų po Čiga- 
lo sulaikymo, jau pas Vytautą atkako Jo
gailos ištikimas vyras, Andrzeiko, kurs Jo
gailos vardu nužemintai prašė Vytauto 
tuo tarpu vainikavimąsi atidėti ir tegul 
pirmiau susitaiko su karalium Jogaila: ka
ralius norys jam savo vainiką pavesti ir 
globą ant savo vaikų. Tai buvo pradžia 
derybų, kurios tuos abu monarchu sutai
kė. Vytautas siuntė atgal su Jogailos pa
siuntiniu savo sekretorių pas karalių, il
gi su draugiškais žodžiais, bet ir su žinia 
kad jis neatidės nei dienus savo vainikavi- 
mosi ir todėl negali su karalium susieiti.

Rugsėjo 8 dieną pas Vytautą jau buvo 
nauji Jogailos pasiuntiniai, kurie varde ka
raliaus ir Lenkų klupsti lankstėsi ir pra
šė kad tik jis atidėtų vainikavimąsi ir su
sieitų su Jogaila parubežyje: karalius vis-j 
ką padarysiąs Vytauto garbei ir naudai, 
ir sykiu savo naudai, nes jis nieko daugiau 
netrokštas kaip su Vytautu gyventi senu 
draugiškumu ir broliška meile. Tai buvo 
Lenkijos šauksmas gelbėti ją iš tos padė
ties į kurią galėjo patekti, ciesoriaus Zig
manto planą vykdant.

(Bus daugiau)

Rašant "Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c. paš
to ženkleli jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

Patented

New 
delight in
Cheese flavor

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

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

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

KRAFT

New Cheese

SIU ITCHEKG EIK

when scofliiiig Žemo is used2 
Right from the first touch, antiseptic . 
healing Zemb takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling tora. 
Bathers and other outdoor folks 
thaqk cooling Zemo for relief from, 
sunburn. Douse it oh ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Zemo is applied. It in
stantly eases razor-smart. Always 
have Zemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60 c, $1.00.

Trakų pilies griuvėsiai

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuačn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo____35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

suose namuose. ' Kaina 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

HAARLEM OI



DIRVA' I

(Tąsa iš pereito num.)

IV.
JAS dėjosi laikuose Lietuvos didkuni- 

gaikščio Liutavario, pabaigoje trylikto 
šimtmečio. Liutavaris, galima taip sa
kyti, buvo aušra Lietuvos didkunnigaikš- 
čių eros, kuri nuo jo tęsėsi per apie 300 
metų. Nuo jo prasidėjo vienijimąsi pa
laidų Lietuvos kunigaikštijų, didėjimas 
valstybės ir žemių plėtimąsi, kas tiktai po 
Vytauto pradėjo nykti, suvirš du šimtai 
metų vėliau.

1291 metais karalius Liutavaris (taip 
nekurie istorikai jį vadina) pasiuntė savo 
sūnų Vytenį su didele kariumene į Lenkų 
žemę, į Brasčius, ir tas kas tenai dėsis nu
stebins mus. Lenkija tuomet buvo suirus 

. naminiais karais, ir todėl pasikvietė kry
žeivius sau į pągalbą, pajutus pagonų Lie
tuvių užpuolimą. Vienok Vytenis suvie
nytas krikščionių kariumenes sumušė, vos 
tik nedaugelis jų tepaspruko iš Lietuvių 
nagų. .

Kirto Lietuviai pagonys savo atkak
liausius priešus krikščionis, kurie į Lietu
vą lysdavo neva naują tikėjimą siūlydami, 
bet norėjo išplėšti iš po Lietuvių kojų pas
kutinę pėdą žemės ant kurios jie stovėjo. 
Krito kryžeiviai, krito Lenkai, jų kaimai 
ir miestai degė, turtai teko į Lietuvių ran
kas, žmonės pulkais buvo vąromi į Lietu
vą į nelaisvę. Tai buvo baisus Lenkams 
motas.

Tame kare, tarp narsiausių Lietuviij 
kariauninkų, matome ir jauną Budrį, ba
jorą nuo Nevėžio. Nuo jo kardo, kai nuo 
dalgio lankoj šienas, krinta krikščionys. 
Kiek sykių prieš jį iššoka naujas priešas, 
tuoj krinta arit žtmės negyvas, tai mirti
nai sužeistas, tai skubiai tolinasi savo žai
zdas gelbėti, jei spėja pasprukti. Nors il
gai kariavo, daug išžudė, bet kiekvienas 
priešo nukirtimas jam lyg daugiau spėkų 
pridavė, * nes jis kariavo su kerštu prieš 
tuos pačius plėšikus kurie jo kūdikystėje 
jo tėvą nužudė, jo brolį pagrobė.

Bet štai, prie Bzuros upės, musų nar
suolis sutiko savo nelaimę: prieš jį išsto
jo, nežinia iš kur atsiradęs, taip pat dide
lis, taip pat narsus ir sumanys kariaunin
kas, kurio šarvai rodė jį Lenku, ne kry
žeiviu esant. Kaip Budrys kirto taip jo 
priešas atsikirto, ir prieš jo spėką išstatė 
savo spėką, prieš jo narsumą ir sumanu
mą dėjo tą pat iš savo pusės. Ir pyko ir 
širdo Budrys iš nepasisekimo su priešu 
taip apsidirbti kaip apsidirbdavo su dau
gybe kitų, bet turbut širdo ir jo priešas 
ir nors iš kardų kibirkštys šoko, vyras ant 
arklio laikėsi gabiai, ir dar iš savo pusės 
bandė pažeisti ar visai nusmogti tą kurs 
iš toli atėjęs ten plėšia ir žudo.

Linksta nuo kardų kirčių vieno ir ki
to plieno šarvai, tarška skydai, bet ginklai 
nuogo kūno vis niekur nepasiekia, ir du 
milžinai kaujasi už gyvybę ir mirtį taip 
įtemptai kad po jų žemė linksta, purvas 
nuo arklių kojų į orą laksto, arkliai puto
ja, piestu stoja, tai vos nesuklumpa.

Jiedu butų galėję ištisą dieną taip pra- 
sikauti, jei ne mažas Budrio prakrypimas, 
kuo pasinaudodamas priešas smogė jam 
per galvą, numušdamas šalmą. Laimė tik 
kad pataikė šalmo paviršiu ir kardas pra
lėkė pro paviršį galvos, ir nors sutrenkė 
smarkiai galvą, bet neprakirto.

Susvyravo Budrys, ir apsvaigęs pa
leido iš rankos kardą ir nudribo nuo ark
lio. Paskui jį nušoko ir jo priešas ir puo
lėsi kardu, šaukdamas pasiduoti nelaisviu 
arba nužudys, —

Bet tuo tarpu Budrys iškėlė savo akis 
į užpuoliką, kurio akys aiškiai pamatė Bu
drio kaktoje ženklą, kurį tuoj ir pažino.

— Broli! — sušuko priešas, Budrio 
nuostabai, kuomet nublokštasis jautė jau 
savo mirtį nuo priešo kardo, ir tai buvo 
Vaisys, Lenkų ęarvuose, Lenkų ginklais ir

už Lenkus kovojąs! Jis irgi numetė sau 
nuo galvos šalmą ir Budrys pamatė jo 
veidą — o tai buvo labai panašus į jo pa
ties veidą, ir poros metų skirtumas amžy- 
je nedaug juos vieną nuo kito skyrė. Kas 
butų juos matęs butų tuoj pažinęs kad tai 
du broliai.

Tai čia tiedu broliai susitiko, po virš 
18 metų persiskyrimo — susitiko karo lau
ke, kaipo didžiausi priešai, tik laimė kad 
vienas turėjo ženklą, gautą jaunystėje nuo 
antrojo, per ką išvengė liūdnesnių pasek
mių. .

— Vaisys?! — sušuko nustebęs, atsi
peikėjęs užgautasis, pažinęs savo brolį iš 
veido, ir rodės viskas turėjo baigtis gerai.

Vienok pažiūrėkim kas toliau dėsis. 
Budrys, per šią pertrauką atsipeikėjęs, po 
trumpos nuostabos atradimo savo brolio, 
užsidegė kerštu matydamas jį svetimose 
plunksnose, visu savo narsumu žudžiusį 
Lietuvius, savo žmones, vietoj gryžti į tė
vynę ir ten gelbėti priešų alinamiems žmo- 
ncliams. Ne taip jis brolį rasti tikėjo: ma
nė kur vergu užtiks, prašantį pagalbos, iš
pirkimo, ir atėmęs vesis namon.

— Tai tu virtai išgama, išdaviku, ir 
žudai savo brolius musų priešų eilėse ?! — 
suriko Budrys, griebdamas už savo kar
do ir užsimaudamas atgal savo šalmą ant 
galvos. — Aš negaliu daugiau tave broliu 
vadinti, nors taip ilgai gailavau! Tu iš 
pat jaunų dienų ranką prieš mane kė
lei, man žaizdas padarei, ir dabar sutin
ku tave su ginklu prieš mane ir musų žmo
nes. O gelbėt ir gint mane prisiekavai.

— Aš kariauju prieš pagonis už tikė
jimą, ir kas drysta šokti prieš krikščionį 
žus kaip pridera pagoniui prieš Dievo pa
rinktuosius ranką keliant! — atrėžė jam 
Vaisys, prisiminęs savo “Lenkišką vierą”.

Vėl užvirė kova, pliekėsi brolis su 
broliu, lyg du šernai, dabar stati ant kojų, 
ir vietoj arklių, dabar putojo jų burnos, ir 
iš kardų ugnis tiško.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Į JUOKIS 

g ir Svietas Juoksis į 
fl sykiu su Tavimi «

Viena
Visos gėlės saulės dieną 
Visos lenkias man po kojų, 
Bet su viena, tik su viena 
Vis juokiuosi, vis kvatoju.
Visi medžiai beržynėly, 
Visi puikus paslaptingi, j 
Bet aš vieną svyrūnėlį 
Iš visų išskyriau irgi, >

Visos žvaigždės naktį tyrą! 
Visos skaisčios, visos mirga' 
Aš vienos pamėgau dainą, 
Dainą tylią stebuklingą.
Man pasaulis džiaugsmo 

tyro—Į
Savo meile aš jį jausiu, j 
Bangose švelnaus efyro i 
Tave vieną pabučiuosiu.

S
Kam jam rūpintis....
Vienas kaimietis plaukė 

garlaivių per didelį ežerą, 
kuomet ištiko audra. Buvo 
baimės, kad laivas gali nu
skęsti. Visi keleiviai lakstė 
po laivą, ieškodami skęstan- 
tiems pagelbinių prietaisų. 
Tiktai vienas kaimietis sė
dėjo ant suolo, ramiai pyp
kę čiulpdamas. Vienas ke
leivių klausia jo, kaip jis

taip ramiai galįs sėdėti?
—O.... bene garlaivis 

mano!....
Šaltai atsakė.

&
Mislė. «

—įspėk tamsta mįslė: iš 
viršaus gazas, viduje cho
lera, —tarė armėnas.

—Sunku įspėti — atsako 
užklaustasis.

—Visai lengva: tai mano 
žmona gaziniuose rūbuose.

šeštadienio žiburiai dega 
Maušos Levino namuose 
Šeimininkas, šventadienio 
ūpo pagautas, pasakoja sa
vo bičiuliui apie jų mieste
lio rabino stebuklus ir mal
dingumą.

—Ar patikėsi ar ne, tai 
jau man nerupi:1 kas. mėne
sį užsidaro musų rabinas 
visai savaitei savo kamba-
ryje — negerdamas, neval
gydamas, nemiegodamas— 
ir ištisą savaitę kalbasi su 
Viešpačiu.

—Kas gi tau apie tai pa
sakojo?

—Pats rabinas!
— Jis pats! O gal jis me

luoja?
—Meluoja? Ar Viešpats 

kalbėtųsi su melagiu?

Nabašninkas Bakšteinaš 
—žemėje didelis kortų itiė; 
jas—ieško dangti, j e ketvir
tojo partnerio prirfėi’ansui; 
Šv. Petrą jis jail Suviliojo; 
tasai atsiveda šv. Igną iš 
Loyolos—bet ketvirtojo nie- 

! kaip nesiseka surasti. Pa
galios sutinka jis vieną se
nyvą poną, prieina prie jo 
ir taria: ; ’j *» <•,

—Prašau dovanoti} vadi-1 
nuosi Bakšteinaš!

—Labai malonu!—atsako 
užkabiritasai:—Esu Henri- 
rikas aštuntasis!

Supykęs nusigręžia Bak- 
šteinas.

—Ir vėl niekė! Mes ieško
me ketvirtojo!

Rytą įpuolė svečias iš No. 
13 pas viešbučio šeiminin
ką:

—Visą naktį išgulėjau

aflt negyvos blakės!
—Ką gi kliudė ponui ne

gyva blakė?
—Taigij nėgyvoji tai ma

nęs nėkliiidė} bėt tiksiančiai 
gyvųjįįj šūširitikusių į jqs 
šermenis!

Liet. Bonų Kuponai
# BonU| kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knyga?.

Nukirpkit 1930 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai’*.

!
 Tek CHefry 2370 ::

P.J.KERšIS j j
baigęs Teisių Mokyklą Cumber- ! J 
land Universitete, darbuojas su ■ * 

•į Teisių Ofisu advokato JJ
| Andersott & Marriott ;; 
| 308 Engineers Bldg, j j 
? kur su visais teisių reikalais ? 
T Lietuviai,, Slavai, Lenkai, ir 11 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- > ■ 
T rėš teisingą patarnavimą. ”

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiinHiliiiiiiiiirj 

KOKIU LAIVU IR LAIKU
i atkeliavotė į Ameriką? v
= Surandu vardus laivų ir dieną atkeliaviiho į Arriferiką. E 
E Šutai so m pasus, vizas ir leidimus sugryžimo. Parduodam laiva- S
E kortes višoniis linijomis. Aprupinam keleivius iki laivo išplauki- E
= mo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, atliekame įvairius S
E valdžios darbus. Siunčiame pinigus, išmokamus dolariais Lietii- E
E voje. Panaudokite mano ilgy metų patyrimą, kreipkitės yp^tiŠ- E
E kai arba per laiškus. E

| G. Kunašauskas 7
= žinomas fer 20 metų 179 EAST' gfet) STftĖET =
E tuo pačiu antrašu. NEW YORK; N. Y'. S
~miiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii»iiiiliimmihiliHiniiHihiHiiirtiijintijih?

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

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ii’ 
karalienė j tokį šauksmą;

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais Burnas 
vedė ant nukirsdinimo, j »

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA” ’

T'AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
1 Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvUhų, iki da-" 
bar.

Žmonijos Istorija
Didelė knyga 620 Puslapių

(TIKTAI TVIRTUOSE AUDIMO VIRŠELIUOSE)
ŽMONIJOS ISTORIJA’’ yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apfa- 

žymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi* ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti. 
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose —- 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys mėtai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą į kur tik kas norės. 
Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.
Reikalaukit “Dirvoje” 6820 Superior Ave; Cleveland, 6Hib



DIRVA

STASĖ GREIČIENĖ, solistė tautiškų dainų pro- 
grame Vytauto iškilmėse Liepos 4 dieną.

EKSKURSANTU 
LAIŠKAI

Rašo Clevelandietė, 
Ona Pečkaitienė.

VYTAUTO JŪBILE
JAUS APEIGOS

Rengėmės, dirbome, dabar 
eikime pasidžiaugti, pasigerėti. 
Nemanau kad rasis nors vienas 
Lietuvis Clevelande ar jo apie- 
linkėse kuris neatvyktų Liepos 
4 d. j Vytauto Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio 500 m. mir
ties paminėjimo iškilmes. Jei 
bent kuris serga fiziškai arba 
proto liga, kaip nekurie raudo
nukai, pasiliktų namie. Bet ne. 
Eis ir jie. Nes kaip jie iškęs 
namie kuomet bus atiduodama 
pagarba tam kurio jei butų ga
lima jie išblaškytų ir dulkes,

Ir bus del ko eiti. Bus pir
mu kartu Clevelando Lietuvių 
istorijoje laikoma mišios atvi
rame ore. Dainuos trys cho
rai suaugusių ir vienas vaikų, 
kas sudarys 
kų. Kalbės 
tojai, o ant 
ir šokiai.

Šiame apvaikščiojime ims da- 
lyvumą kunigai V. G. Vilku- 
taitis, A, Karužiškis, vietiniai, 
ir Kun.
Yorko.

Dainų 
Greičiai
programas užtikrintas.

Valio visi į Vytauto iškilmes.
Išvažiuos visi penktadienio 

rytą, Liepos 4 d., nuo “Lietu
viško Skvero” 8:30 vai.

Clevelando Gelžkelių
Stotis Atidaryta

Akrono Naujienos

apie 300 daininin- 
du garsus kalbė- 
galo bus piknikas

K. Strimaitis iš New 
Pralotas laikys mišias, 
programą tvarkys pp. 
ir čižaiiskai. Puikus

se-Antanina Virbickienė su 
sere Mikalina Eimoniene išva
žiavo į Bostoną pas gimines 
keletui dienų.

GAVO

Kreipkitės vėl:

Pinigus Lietuvoje, siųs-
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
A. Narkevičius .......... Lt. 40
Antanas Kai*pavičius . .. 100
Pranas Karpavičius 100
Vincas Matulevičius .. .. 100
Ona Balsienė .............. .. 100
Pranas Balsys .............. .. 200
Augustas Stravinskas . ... 50
Anelė švambarienė .... .. 150
Augustas Stravinskas . ... 50
Ona Kamintauskienė .. .. 100
Antanina Kundrotienė . .. 300
Marė Zigmantienė .... ... 50
Vilkav. Sm. Kr. Bankas .. 100
Antanas Blagnis ........ . 400
Juozas Nerevičius.......... .. 100

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

aukštus ar

išdygo bu- 
kelis desėt-

pradėta Rug- 
m. • Kaip da- 
kainavo $88,-

buvo
- Van

Nauji didelė Clevelando gelž
kelių stotis jau formaliai ati
daryta. Kad suprasti stoties 
projekto didumą reikia pasaky
ti jog toj vietoj kur stotis su 
visomis savo reikmenimis sta
tyta, tapo nuversta apie 1,500 
įvairių didelių ir mažėsniė bu- 
dinkų, po keturis 
žemesnių.

Daibar toj vietoj 
dinkų budinkai po 
kus aukštų.

Stoties darbai 
sėjo 28 d. 1923 
bar ji. stovi, ji 
000,000.

Šios stoties įkūnijimas 
pastangos dviejų brolių 
Sweringenu. Jiedu pradėjo gy
venimą pardavinėdami laikraš
čius, dabar kontroliuoja apie 
$2,000,000,000 vertės gelžkelių 
linijų šioje šalyje. Jų žinioje 
yra 29,000 mylių geležinkelių.

Tą naują stotį naudos kas
dien po 15,000 žmonių, atva
žiuojančių ir išvažiuojančių.

Vagonus į stotį atveža toli 
iš užmieščių elektriški trauki
niai, gariniams neleidžiama in- 
eiti ir rūkyti stoties budinkų ir 
miesto. Dabar jau veikia 22 
tokie lokomotivai, kurie kiek
vienas kainuoja po $155,000, 
sveria po 204 tonu. Jie gali 
važiuoti po 70 mylių į valandą.

Stoties srityje pradėjo dyg
ti kiti milžiniški budinkai, ku
rie bendrai su stoties budinkais 
kanuoja apie $200,000,000.

Daug prigeria. Clevelando 
srityje ežere ir upėse šią vasa
rą daug žmonių prigeria. Bu
na skendimų ir miesto įrengto
se plaukyklose. Patartina su
augusiems ir mažiems visur tu
rėti mintyje atsargumą, neišdy
kauti vandenyje nardymaisi ar 
valtėse plaukiojant.

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvė vėl gavo 

kelis naujus rekordus, įgrajy- 
tus Mahanojaus mainerių ir ki
tų, ir Miko Petrausko įdainuo
tus. Mikas Petrauskas išva
žiuoja Lietuvon, paliko kelias 
naujas dainas.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Apleidus Clevelandą Ge
gužės 23 d. Oras buvo la
bai gražus, išlydėjo stotyje 
šimtai Lietuvių musų visą 
buri. Gegužės 24 d. ryte 
iš stoties visus autobusas 
nuvežė į laivą. Ten prie- 
stotėje tūkstančiai žmonių’ 
daugiau išlydėto jų negu iš- 
lydėtojų. Po karštos 
rykščios, oras buvo 
ir ūkanotas.

Ant laivo Įspūdžiai
Pirmą ir antrą dieną tai| 
sunku pasakyt, nes nebu
vom nusistovėję, visi nepa
sitenkinę savo kambariais, 
nes trečios klesos ruimai vi
sai maži, vienas pro kitą 
negalima praeit. Pasažie- 
riai bėgioja, įieško gėrės-1 
nių ! kambarių, bet visi to
kie.

Gegužės 25 ir 26 d. pra
dėjo daugelis sirginėt, nors 
oras tas dienas buvo gra
žus.
oras buvo vis gražus ir ke
leiviai pradėjo atsigaut, ąp- 
sipratom savo kambarėliuo
se ir pradėjom šnekučiuot, 
kortuot, kai kur pasigirdo 
grojant tarp pasažierių, o 
benas pas mus groja kas
dien po pietų po valandą 
laiko. Vakare keleiviams 
rodo ‘‘muvies”, taipgi kas
dien mes gaunam laikraš
tuką, jame pasakyta kiek 
kasdien mylių nuvažiavom, 
kas tą dieną atsitiko, ir tt.

Gegužės 29 d. atsikėlėm,' 
bet ore tamsu, lyjaj vėjas 
didelis, bangos net ant lai
vo viršaus liejasi, nieko ne
matyt, tik vanduo viršuje 
ir’ apačioje. Tikrai darėsi 
baisu, bet girdėjau kitus 
kalbant kad laivas nelabai) 
supasi del tokių bangų.

Gegužiės 30 d. oras buvo 
šaltas, bet jau taip nelyja. 
Mes visi linksmi ir laukiam 
vakaro, nes šį vakarą -bus 
laivo maskaradų balius.

Sulaukus vakaro, buvo 
labai linksma, o musų Cle
velandietė p. Garankštienė 
laimėjo antrą dovaną.

Oras vis šaltas, ir 
raminosi kad antra 
kelionės bus geresnė.

Toliau parašysiu 
giau.

I APIE JONO DAGILIO
I MIRTĮ ANT LAIVO

Rašo Clevelandietis, 
Jonas Lenkaitis.

vaka- 
vėsus

tokie.

Gegužės 27 ir 28 d.

visi 
pusė

dau-

KAMBARIS ANT RENDOS 
Lietuvių šeimynoj, . 

vieniams vyrams. Gražus 
kambarys su maudyne.

1596 EAST 32 ST.

porai ar pa- 
šviesus 

(27)

Laiškas išleistas Christi- 
ansund, Norvegijoj, kur 
laivas pirmiausia pasiekė.

Gegužės 27 d. laivas Os
car II nuo 7 valandos krei- 

1 pėsi šiaurės pusėn, kame 
galima susilaukti didesnių 
vėjų ir, oro atšalimo. Iki to 
važiavom šilto vandens sro
ve taigi buvo šilta ir gražu.

Ekskursijos linksmą ūpą 
nuslopino netikėta mirtis 
Clevelandiečio Jono Dagi
lio, kurs Gegužės 26 d. mi
rė nuo “epilepsia delirium 
tremens” ligos. Jo kūnas 
pašarvotas, vežamas Lietu
von, kur ir bus palaidotas 
jo tėviškės parapijos kapi
nėse. Šiandien (Geg. 27 d.) 
už jo vėlę atlaikė mišias 
ekskursijos kapeljonas Ku
nigas S. J. Vembrė.

(Raašntis nežinojo kad 
velionio Dagilio žmona pa
reikalaus lavono atgal. — 
Red.)

Jonas Dagilis apsirgo ke
lias mylias laivui pavažia
vus nuo kranto, tą pačią 
dieną kai apleidom New 
Yorką. i Jis iškarto parpuo
lė aukštieninkas, apimtas 
delirijos; paskiau kalbėjo 
kai pamišęs, reikėjo net 
prie lovos pririšt. Ir taip 
Gegužės 26 d. mirė.

Clevelandiečiai jo kelio
nės draugai labai delei jo 
ligos ir mirties nusiminė.

Gegužės 28 d. iš priežas
ties tos mirties ant laivo 
nebuvo šokių ir dainų, bo
dėsis tęsėsi per dvi dienas.

Užėjus vėsesniam orui 
buvo daug apsirgimų.

Gegužės 28 d. oras buvo 
gražus, diena saulėta ir šil
ta. Pasažieriai visi links
mi. Laivas ėjo šiaurėn, 
saulė ryte tekėjo pietų šo
ne.

Laivo užžiurėjimas geras 
ir maistas atsakantis. Lai
ve randasi trys patarnauto
jai Lietuviai.

Geg. 30 d. vakare buvo 
maskų balius su trimis do
vanomis už gražiausį pasi
rėdymą. Oras šiandien šal
tas ir lyja. Jau pravažia
vom 2486 mailių nuo Ame
rikos. Keleivių upas links
mesnis, laukia greičiau pa
matyt Klaipėdą ir savo tė
vynę. '

Akrono Lietuviai labai 
laukia “Dirvos” pikniko ku
ris atsibus šj sekmadienj, 
Liepos 6 d. Sako, važiuo
sim visi. Kožnas nori ma
tyt Vinčos kumštynes.

Akroniečiai žino gerai 
kad “Dirva” vis ką nors 
nepaprasto ir naujo savo 
piknikuose duoda. Antra, 
Akroniečiai yra “Dirvos” 
mylėtojai ir rėmėjai. Ne
veltui ir jos pikniko daukia. 
Vyrai vežimų ratus tepa, 
moterys suknias perkasi ir 
pasipuošę važiuos j šj ker
mošių pasirodyti Clevelan- 
dietėms ir kitų kolonijų 
ponioms. Geistina tik kad 
oras butų gražus.

Burliokinė S.L.A. 198-taj 
kuopa siuntė keturis dele
gatus į seimą Chicagon; iš 
jų trys kėlė lermą su savo 
draugučiais, bet ketvirtas, 
B. Versiackas, prie bolše?

vikų neprisidėjo, nepadarė 
sarmatos tikriems SLA. na
riams, kurie nori organiza
cijos savo labui, o ne poli
tikavimams. Tąigi Akroną 
du atstovai SLA. seime. at
stovavo.

P. Sketrienės sunui ligo
ninėje darė operaciją, 
jau sveiksta.

A. Kayris, J. Ramoška ir 
Sajetų duktė lankėsi pas gi
mines Pittsburge. Kelionę 
turėjo gerą.

P. Skutienė su sunais iš
važiavo Į farmas atosto
goms.

didžiausias elektros spėkos 
ir šviesos kompanijas, ku
rių bendras turtas ir in- 
vestmentai neša toli pervirš 
$100,000,000.

Tos penkios kompanijos 
aprūpina elektros šviesa ir 
spėka Akroną, Youngstow- 
ną, Springfieldą ir kitus 
miestus ir miestelius dešim
tyje apskričių. Jos aptar

ia nauja 176,700 elektros spė- 
J1S kos ir šviesos naudotojų.

famous the world over

• Pinaud’s

Keliautojas.

Vienysis didelės elektros 
išdirbystės. Valstijos viešų 
reikmenų komisijai Colum
bus mieste paduota- aplika
cija prašanti pavelyti suvie
nyti penkias Ohio valstijos)

Shampoo 
Leaves your 
hair lustrous, 
healthy, and 
not too dry!

/ Atyour dealer's—or send ^oc 
for full-size bottle to Pinaud, 

Dept.M, 220E.it St.,New York. 
[We will send sample bottle free]

©1
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Finansinis Stovis
Society for Savings in the City of Cleveland

Pirm pradėjimo Biznio, Liepos 1, 1930

TURTAS
Pinigai ant Rankų ir Kituose Bankuose... 
United States Government Bondpai ............
Municipal, State, Railroad ir kiti Bondsai . 
Pirmo Mortgečio Paskolos and Real Estate 
Paskolos už Užstatus .....................................
Real Estate, Banko Budinkas .....................
Kita Priklausanti Nuosavybė .......... ....
Kitokis' Turtas .................................................

'.$12,430,657.83
. 4,077,125.76
. 45,994,601.93
. 38,428,620.97
. 9,810,048.11
. 1,250,000.00

160,561.64
13,732.51 ‘

Viso $112,165,348.75

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas ...................... . ........................
Nepadalinti Pelnai .......................................... ....
Rezervas del Taksų .................. ..........................
Žmonių Taupymai .............................................

7,750,000.00
552,720.20
220,653.00

103,641,975.45

$

Viso $112,165,348.65

Incorporated t84$

<iocieųj fcrĮfatings
in’tW-Citigrof' Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus Į Taupymų Banką

Prospect 2420,

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam.
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

liūs, 
kius

6407 SUPERIOR A V. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? ■ 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■ 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- ■ 
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. J

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje šalyje, sy- m 
kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- ■ 
su keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų. r/

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo' ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- B 
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama jB| 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- S=; 
EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. S 
Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.

Užsisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate ® 
nuo to kreipkitės i mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- ■ 
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00. <

DOCTOR BATUEV ‘specialistas’j
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:3.0 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsikirpk šj ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.V
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W IS LIETUVOS »
, Amerikiečiai Sujudino Visą 

/ Lietuvą
Nėra tokio kaimo Lietu

voje kad nelauktų Ameri
kiečio pasirodant savo sa
manotoj bakūžėj šiais Vy- 

I tauto Didžiojo metais.
| Vieni išsiilgę laukia pasi- 
I matyti su saviškiais, o yra

Šauliai Žengia Ugniage
sybos Darban

Jau seniai buvo nuomo
nių, kad pairą ugniagesy
bos darbą provincijoj pritik
tų paimti šauliams, kaip 
tvirčiausiai ir drausmin
giausiai organizacijai. Ret
karčiais ir girdėjome, kad j r tokių kurie laukia tik do- 
tai vienur, tai kitur šauliai (iarių parvežant. 
miesteliuose, bažnytkai- Amerikiečių diduma pra
šiuose, kaimuose tą darbą, tę parvažiuot niekam iškal- 
pasiima, pakeisdami tam n0 nedavus žinios apie par- 
nevisai tikusius žmones. Bęt’yyjęjm^ todėl kas tik turi 
to nepavyko; -Reikėjo ugųia-| Amerikoj giminių visi mie- 
gesybos organizavimą; pro- gelius daigina ir. bačkeles 
vincijoj plėsti- Tą darbą vėdina.............P. Kriukelis,
gaišino ugniagesybą išma-, 
nančių vadų ir organizato-1 
rių stoka. Musų ugniagesy
bos vadovai, kaip mjr. Ru- keptų daikfai parduotuvė, $450 iki 
„ , ?500 į savaitę garantuotų ineigų.
ZanCOVaS, matydamas pro-. g kamb. greta gyvenimui, žema ręn-

PARSIDUODA
1386 E. 65th st. arti Wade Park 

ave. kampinė mėsinyeia, grosernė ir

vincijoj Ultniagesybos dar- da. Klauskit agento Zimerman, — 
bą pastirą, o dėlto ir gaisrų 2287 Frofessor ave- 
padaromus kraštui milži
niškus nuostolius, susitarė 
SU. Šaulių S-gOS Vadovybe ir j je’St šventadienius.
prie Ankštųjų karininkų ' ona Urbonienė 
kursų įsteigė trumpalaikius'RFD’ stop 69 Ohio
ugniagesybos kursus šaulių 
rinktinių vadams- Berods, 
tie kursai jau seiliau įsteig
ti ir juos baigė kariumenės 
ugniagesių komandų vado- 
vai< bet dabar išėjo ugnia- 
gesybą šaulių vadovai, turi 
netarpiškų ryšių su visu 
kraštu, su liaudimi, o tai jau 
ypač svarbus apsireiškimas.

Reikią atsiminti, kad prie 
kiekvienos kariumenės da
lies yra Ugniagesių koman
dos iš kareivįų, kurie kas 
met, baigę' karo' "tarttybą 
grįžta į tėviškę, išsinešdami 
reikalingus ugniagesybos 
patyrimus. Tai gana 1 svar
bus dalykas, nes tie atsar
gos kareiviai ugniagesiai ir: 
bus organizuotas ugniage
sybos branduolis provinci
joj. Prie jų prijungus šau- 
liškąjį jaunimą gausime ga
na žymią jėgą kovai su Į 
žmonių turtą naikinančia 
liepsna.

2287 Professor avė.

IŠVAŽIAVIMAMS FARMA
' Visiems žinoma Česlauskienės vie
ta. Kviečiam Lietuvius atvyktp pra-

. Turėsit gerus
. . laikus. (27)karininkų c na

- - • s RFD. Stop 69

PAJIEŠKAU
Jieškau savo draugo Kazio Puido

ko, paeina iš Lietuvos rodos nuo 
Aukštos Panemunės. Turiu svarbų 
reikalą.

F. A. RAGINSKAS 
South Mountain 

Franklin Co. Pa.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome , pasko
las ant antro mortgėčio' nuo ‘ 
$300 iki $1500 j 24 valau- 
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais r,ei-:, 
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

PIGIAI! PIGIAI!
IŠPARDUODU VISKĄ 

PHONOGRAPHS IR COMBINA
TION RADIOLAS 
$25.00 iki $200.00 

išmokėjimas dalimis
Recordai dabar parsiduoda už 25c

Smuikos nuo $10.00 iki $20000 
KOLLIE’S MUSIC HOUSE 

9712 Lorain Avenue
Atdara vakarais iki 9 valandą 

Cleveland, Ohio

75c

PARDUODU ANT GREITŲJŲ
Gerą farmą su gyvuliais, javais, 

njašinomis. Farma randasi arti Cle
velando, prie gero kelio, 
mainyt ant gero namo 
butų Corlett srityje.

Gyyenu arti Lietuvių 
Superior. Matykit mane 
fonuokit:

B. RAKAUSKAS 
1340 Russell Rd. Cleveland, 

Telefonas Henderson 5332

Galima ir 
jei namas

salės, 
arba

pr:e 
tele-

o

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

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

HEUER and IREY 
4416 Payne avenue. HEnd. 3576

DYKAI SLOGA IR DU 
SULIU SERGANTIEM
Dykai

nas
Išbandymas Metodo Kurį Kož* 
Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.
turim metodą kontroliuot Du-Mes

štilį, ir norim kad išbandytumet mu
su lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž
damo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti met vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums .mokė-1 
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1987J Frontier Bldg.
462 Niagara St.,

... Buffalo, N. Y.
Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

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

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNULIS

929 Society for Savings Building
GA. 1355rJ MAin 2542 6704

6407

PARSIDUODA
Ant Neff Rd. 6 kambarių pavie

nis namas, 1 garadžius, arti Lake 
Shore Blvd, ir E. 185 st. Lotas 40x 
195. Kaina $7000. Kreipkitės prie 
savininko 991 E. 79 STREET.
Henderson 9896 (28)

© ROSEDALE ©i
"Dry Cleaning Go.f

HEnd. 7906 j
C. F. PETRAITIS, Prop, f
6702 Superior Avė., į

PIKNIKAMS DARŽAS

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

Turim šviežių sūrių, krautuvėj
T. NEURA

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

SVARBUS PRANEŠIMAS
Svarbi naujiena namų savinin

kams: Įsitaisiau mašiną nuimti nuo 
sienų senas popieras lengvai ir grei
tai. Daug popieros ant lubų nesi
laiko, greit atpuola arba sutrūksta, 
tada kaltina popieriuotoją. Jeigu 
nuplėši seną popierą ir uždėsi nau
ją tai popieriuotojas savo darbą ga
rantuoja. Antras dalykas, nuplėšus 
seną popierą pleisteris susitaiso kur 
yra sutrukęs arba skylėtas.

Dar pranešu kas numažinau kainą 
už popieriavimą — per tris- mėne
sius gausit darbą daug pigiau.

FRANK F. SAMUOLIS (29) 
618 5. 107 St. Eddy 4243-W.

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

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

už mažiausia ’pinigų”

Cut-Rate Meat Market
IR GROSERNĖ 

5819 SUPERIOR AVE.
ŠIOS SAVAITĖS'SPECIAL: 

Pork Shoulder_ -js-l--.___ -18%c
Weiners  _________ _ 30c
Spiced Hau _ _______ 35c
Bologna___ ____ i___ .___ 25c .

John Židonis, ’Manager.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ĖNdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

V. D. Štaupas, Jeweler
Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.

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

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

FLorida 6791-R

❖❖•J-

tį 
t t

K. E. YOCHUS
A. S. BARTKUS!

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

jusų
bus 5

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės
Siutas 
Kelnės

$1.00
. 50c

45c
20c

Fotografas
Geriausia dovana 

draugui ar’ draugei 
Jūsų Fotografija. Šiuo lai
ku mes turim speeialeš 
kainas ant visų fotogra- 

į f i jų. Rėmai puse kainos.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”
— Telefonas Randolph 3585

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

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

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

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

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

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

Auto Rate $4.50 and up.
Write forfree folder and Auto Map. Ask I 
for details on C&B Line Triangle, Circle ? 
and. All Expense Tours, also 1930 Cruise1 r 

de Luxe to Chicago. |
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
E. 9th Street Pier 
Cleveland, Ohio

B

Moterys Prašom Sėstis!

4

išvalyt ir išprosyt ----
išprosyt _____ .______
išprosyt ____________

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Na/nų telefonas Penn. 1099M

Išvažiavimams Farma
Gerbiami Clevelando Lietuviai: 

Šiuomi pranešu jog esu dabar ant 
ūkės Stop 69, Brunswick, O. (ar
ti Neuros). Lankydamiesi pikni
kuose malonėkit pas mane susto
ti, o visus atsilankiusius manda
giai priimsiu. (33)

PRANAS TULAUSKAS
'Stop 69 Brunswick, Ohio 

Norėdami mane matyt mieste ra
sit po antrašu 1006 East 70th st.,

Puiki Farma
graži vieta šeimyniškiems 
ir visuomeniškiems išva
žiavimams. Tik 10 mailių 
IŠVAŽIAVIMAMS

V and B FARM” Green Rd. 
nuo miesto. Davažiavimas 
lengvas: nuo Euclid ave. 
pasukit į kalną j Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit 
“V. and B. Farm—Private

J j Drive 1
Vic Anderson, Savin.

Tai yra prasižengimas prieš Sveikatą 
Prosyti Senovišku Budu

BEMOSKLIA1 LIETU
VOJE NYKSTA

Džiuginančių žinių ateina 
apie pastaro Lietuvos nau
jokų ėmimo rezultatus. Tos 
žinios paliečia musų naujo
kų raštingumą. Pasirodo 
kad paskutinio ėmimo nau
jokų tarpe labai mažas nuo
šimtis beraščių. Taip vie
noj kariumenės dalyj iš 300 
kareivių tik 6 beraščiai.

Žinoma, kitose dalyse jų 
buvo daugiau, bet >ne tiek 
kiek jų buvo pradžioje ne
priklausomo musų gyveni
mo ar net prieš porą-treję- 
tą metų.

Kad ir be priverstino mo
kymo, švietimas Lietuvoje 
gerai prigijęs, jei šio ėmi
mo naujokai atėjo į kariu
menės eiles mokanti rašyt 
ir skaityt.

Be to 
tai kad 
naudami 
tikrą ir
kursą, ir pastojusieji tar
nauti bemoksliai gryžta na
mon visi pramokytu

Priverstinas mo k y m a s 
pradinėse mokyklose be a- 
bejojimo sunaikins ir tą ne
žymų nuošimtį beraščių, 
kurį dar galima užtikti pa
augusiame jaunime. “L.A.”

reikia pasakyti ir 
kariumenėje tar- 
vyrai praeina tam 
bendro lavinimosi

Barbers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

Bulding Contractors
M. ROMAITIS

13416 Edgewood Avenue

BaJkers
ST. CLAIR BAKERY 

7011 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave. 

VINCAS EIDUKAITIS 
6301 Superior Ave.

JOHN SHARKY 
6700 Superior Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

1404

2047

6901

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton ave. PR.

J. MISEVIČIUS 
1457 East 71st St.

B. GUDŽIŪNAS 
Superior ave. ENd. 
JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street

BEN VELIČKA 
8101 Pulaski Ave.

Druggists
C. PAKELTIS 

8121 Sowinski Avenue
JOHN ZVALSKIS
4501 St. Clair ave.

6711

970C

9720

v. Staupas
Superior Ave. FL. 6791R 

J. J. LAZICKAS
Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-P aperhanger;
VINCAS DEBESIS

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance

P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

B. RAKAUSKAS
1340 Russell Rd. He nd. 5332

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave. 
BOLES. ANDERSON 

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

>905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous

6712
LIETUVIŲ BANKAS 
Superior Ave. HEn. 2498

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Ave.

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

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis

J. Botirius
J. Venslovas

Naudokite Mašininį Metodą!

It jus esat viena iš tų moterų kurios
degina savo energiją ir sveikatą po vieną
dieną kas savaitė, vergaudama prie pro-
sijamos
su savo
Jardais

lentos? Atakuoja kašę skalbinių
pačios neapsaugotais kurkulais.

paklodžių ir pagalvių apvalkalų, 
jardais stalų, užtiesalų ir napkinų, ir tuzi
nais rankšluosčių ir nosinukių, marškinių
ji’ daugybės apatinių, prijuosčių ii’ nami-
nių apvalkalų, kurie visi išnaudoja labai
daug sveikatos’ ir laiko? Šiandien prosi-
jimas, rytoj nuvargusios rankos ir pečiai,
skaudamos strėnos ir nuvargusios kojos
— o kitą savaitę Vėl at pati vargo diena?

Ar jus manot tęsti šitaip be pabaigos,
ar paseksit pavyzdį savo kaimynų ir drau-
gių, kurios pasiliuosavo nuo prosijimo die
nos vergystės naudodamos Elektrišką Pro-

sytoją? Atlikti prosijimą su Elektriška
Prosijama Mašina yra ir žingeidu ir ma-
lomi. Dirbant sėdit sau patogiai, tiktai
įtaikot skalbinius į einamą mašiną. Ma-
šina pati atlieka visą darbą . . ir
ji atlieka greičiau ir geriau negu jus ga-
lit atlikti rankom, ir i pusę tiek laiko.
Suprantama, jeigp jus nteurėjot progos
išbandyti Elektrišką Prosy to ją, jus galvo
sit ar galėsit jj valdyti pasekmingai. Bet
tą galit lengvai persitikrinti atsilankant
į musų Elektriško Prosijimo Mokyklą, ir
ypatiškai išmandyt visus Elektriškus Pro-
sy tojus: Apex,
Hortor, Simplex
neuždeda jokios
nimai yra
davimui.
nomis nuo

The Electrical
. 14 AUKŠTAS HOTEL STATLER

Easy, Graybar, Ironrite,
ir Tho'r. Atsilankymas
atsakomybes ir pamoki-

dovanai, o čia nėra nieko par-
Mokykla atdara savaitės die-
9 iki 5.

League
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DIRVA

Ant 6-to pusi, telpa daugiau ; 
vietinių žinių ir laiškai “Dir-1 
vos” ekskursantų. Paskaitykit. I

I

CLEVELANDE BUS

CLEVELANDE RENGIAMA NEPAPRASTAS PIKNIKAS IR PIRMOS KLESOS

Nesiduokit suvedžioti. Bol
ševikai visaip išverčia S.L.A. Į 
seimų ir iškraipo faktus. Su-i 
rengė Clevelande net prakalbas j 
apjuodinimui centro valdybos.. 
Publikos dalyvavo mažai, ir tų 
dauguma nenariai, taigi jų 
spyčiai mažai davė naudos.

Pasinaudodami seimo nuoti- 
kiais jie renka iš žmonių aukas, 
patys aplupdami darbininkus.

Lietuvių Salės Bendrovės di
rektoriai susirinkime Birželio

DAUGYBĖ 
SVEČIŲ

Lietuvos ir Pabaltijo sa
liu čampiono kumštininko 
Juozo Vinčos pamatyti pil
noje jo veikmėje suvažiuos 
ši nedėldienį Į Clevelandą 
šimtai Lietuvių iš artimų 
ir tolimų kolonijų, nes tai 

Į pirmas ir vienatinis Vinčos 
pasirodymas šioje srityje

24 d. vienbalsiai nutarė ne- 
Šaųikt pusmetinio šėrininką su
sirinkimo, nes per tris metus 
šėrininkai i pusmetinius susi
rinkimus nesilankė ir susirin
kimai neįvyko, o lėšų pasidaro. 
Direktorių permatoma kad to
kie susirinkimai yra be vertės.

Lithuanian Savings & Loan 
Ass'n šymet kaip ir seniau mo
ka 17 dividendo už pirmą pus
metį, ir visi šėrininkai yra kvie
čiami į Banką atsilankyti ir pa
siimti. '

Šią savaitę nesuspėjom pa
daryt pilno statemento, jis tilps 
kitame numeryje.

Pranešime kom. narys
Jonas žaunis.

Dar vis važiuoja Lietuvon. 
Paskutinė šios vasaros 'Lietu
vių 'Laivakorčių Agentų Drau
gijos ekskursija Lietuvon bus 
Rugpjūčio-August 16 dieną lai
vu “Statendam”, Holland Ame
rican Linijos. Kurie nori va
liuoti dar spėsit prisiruošti, to
dėl kreipkitės j “Dirvos” Agen
tūrą.

Taipgi daug laivų ir visomis 
.linijomis išplauks dar Liepos 
mėnesio begiu, kas norit galit 
išvažiuoti. Viską jums parū
pins “Dirvos” Agentūra.

Atvažiavo iš Lietuvos Jonas 
Galonis pas žinomą tautietį A. 
Šimkūną. Laivakortę ir doku
mentus parūpino “Dirvos” A- 
gentura.

tarp Lietuvių.
Gauta žinių apie atvyks

tančius burius Lietuvių iŠ 
Pittsburgo, iš' Detroito, iš 
Columbus, taipgi iš artimų 
kolonijų Akrono, Youngs
towno, Loraino, Toledo ir 
kitų.

Kaip nuvažiuoti į Neuros 
farmą yra nurodymas šia
me puslapyje telpanči am e 
skelbime. Automobi 1 i a i s 
nuvažiavimas lengvas ir 
nereikalauja siekti Cleve
lando, Visiems reikia klau
sti kelio tik į Brunswick, O. 
Iš to miestelio centro Neu
ros farma yra tik dvi mai
lės atstu.

Ruošiasi Į šį jomarką ir 
visi vietiniai kurie tik my
li išėjimus ir sportą. Va
žiuos ‘ automobilių automo
biliai pilni Clevelandiečių.

Ir ištikro yra ko . važiuo
ti, nes už mažą $1 kainą 
matys du dalyku: puikias 
sunkaus svorio pirmos rū
šies vyrų kumštynes ir( im
tynes Komaro su Chicagie- 
čiū milžinų Antanu Ačium.

Prie to, jaunimui bus ge
ra proga pasišokti ištisą 
dieną; prie gero orkestro.

Ką “Dirva” rengia paren
gia atsakančiai, taigi kas 
dalyvaus šiame piknike bus 
pilniausia patenkintas.

Juozas VINCA su Rocky STONE

Buvo puikus koncertas. Bir
želio 27 d. atsibuvo V. Grei
čiaus piano mokinių koncertas 
Wm. Taylor and Sons audito
rijoj. Prisirinko gražus buris 
giminių ir, pažystame išgirsti 
ir pamatyti kaip mažos gerge- 
lės ir jauni berniukai lavinasi 
muzikoj. Programas tęsėsi iš
tisą valandą.

VINČA JAU CLEVE
LANDE

Juozas Vinča pribuvo Į 
Clevelandą iš Bostono su 
Gansonu. Vinča apsistojo 
pas Karpavičius ir trein - 
ruojasi Marottos klube.

KOMARAS LAIMĖJO
Pereitą ketvirtadienį Taylor 

Bowl arenoj ėmėsi Komaras su 
George Hill. Komaras dusyk 
savo priešą paguldė, bet 'ir jis 
Komarą sykį parsiplėšė.

Šį ketvirtadienį Komaras su
sikimba su Italu Gardini To- 
rontoj. Gryžta į Clevelandą 4 
d. Liepos ii- nedėlioj, Liepos 6 
d., imsis “Dirvos” piknike su 
Antanu Ačium iš Ghicagos.

Liepos 13 d. Komaras turės 
imtynes Pittsburge.

VĖL LAIMĖJO
Jakubs Undertakers basebo- 

lininkai pereitą sekmadienį nu
galėjo Rudolph Schwartz tymą 
ir tuomi laimėjo devintą iš ei- 
ės pergalę.

Joseph Maxse pravedė prie 
laimėjimo padarydamas home 
run. Maxse, Mažeika ir A.' 
Lasko geriausia pasižymėjo. I

Jakubs lošikai jau laimėjo 
devynis sykius, nei sykio ne
pralaimėjo.

Liepos 4 d. “V. and B.” Kar
moj atsibus išvažiavimas su 
visais pikniko smagumais.

18 aukštų budinkas. Ant 
kampo Ontario ir Huron 
gatvių bus budavojama 18 
aukštų ofisų budinkas. Tas 
bus šalę Medical Arts Bu- 
dinko. Kainuos $2,500,000.

|nA!NlNA14th Euclid
j DUSYK Į DIENAI 
i Puikiausias iš visų | I , iI Paveikslų

Viskas Ramu
Vakarų Fronte” | 

I • 50c. $100 $1.50 {
j POPIEČIAIS: 50c. 75c. $1.00 Į

SCHMELING PRIPAŽINTAS 
ČAMPIONU

Vokietis Smėlingas, Šarkio 
visai sumuštas, tapo pripažin
tas pasauliniu čampionu, kas 
padaro iš tų kumštynių daugiau 
komediją negu tikrą dalyką.

Jau Vokietis buvo visiškai i 
pribaigiamas ir kada paskutinį I 
syki parmuštas negalėjo atsi
keli, ėmė sakyt kad Šarkis jį 
užgavo. Nors tą matė tik vie
nas žmogus, kiti atletų komisi
jos nariai jam užsileido, neuž
sileido tik vienas senis Muldoon, 
kuris ir dabar tiki kad Šarkiui 
priklauso ta garbė.

Bet tegul taip lieka. Jiedu 
vėl suporuoti šį rudenį ii- mušis 
Rugsėjo mėnesį už tikrą čam- 
pionatą, nes gėda butų Vokie
čiams tokį savo “čempioną” 
garbint.

KAIP NUVAŽIUOTI: Automobiliais visi važiuokit MEDINA- 
BRUNSWICK Route 42 į pat BRUNSWICK centrą. Iš centro tik 
2 mailės Į Neuros farmą. Brunswick yra 25 mailės nuo Cleve- 
lando į pietus. Iš Pittsburgo, Youngstowno ir kitur, Clevelando 
siekti nereikia. Iš DETROITO ir kitų vakarinių miestų važiuo
kit per Route 20 iki Medina ir paskui į Brunswick. (Išsikirpk šį.)

l<as gyvas — Ohio — Pennsylvanijos — Michigan — Indianos — West Virginija — 
valstijų Lietuviai ruoškitės į šį nepaprastą Pokili. Jums pasitaiko labai puiki proga —

pagretu trys dienos šventos — turėsit laiko palengva atvažiuoti, o po kumštynių tą pat popie- 
t" gdKoit Lvaz-uoti ir spėsit sugryžti į darbą.


