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Pasikėsinimas Nu
žudyt Voldemarą
DARBAI

NUKAUTAS ADJUTANTAS GUDINĄS, 
TRYS YPATOS SUŽEISTA

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Audėjų kova tęsiasi. Eli
zabethton, Tenn. — Nežiū
rint darbininkų streiko, au- 
dinyčių savininkai pasiry
žo atidaryti savo dirbtuves 
ir varyti darbą su streik
laužiais. Mieste privaryta 
kariumenės ir policijos ap
saugojimui diiibtuvių nuo 
streikerių. Stteikerių or
ganizatoriai pareiškė jog 
dės pastangas ka*d nei vie
nas audinyčių ratas nepa
sisuktų paskirtą atidarymo 
dieną.

Ten streikuoja arba delei 
streiko 'negali dirbti 5,500 
darbininkų.

Kuomi streikas baigsiu 
nežinia, bet darbininkai, 
beveik visi juodieji, kenčia 
skltrdą tikėdami iškovoti 
sau trumpesnes darbo va
landas ir geresnę užmokes
ti. Ten dirbama net ik 59 
valandų Į savaitę.

New Yorke gręsė strei
kas 150,000 budavoji'mo a- 
matų darbininkų. Streiko 
išvengta kada budavotojai 
sutiko padidinti algas 10 
nuošimčių ir penkių dienų 
darbą j savaitę.

Išti'kro, Ibudavojimo dar
bų amatninkai dabar yra 
geriausiose sąlygose.

Joplin, Mo. — Zinko ir 
švino kasykloj ištikus .eks
plozijai du darbininkai už
mušti, 11 kitų išsigelbėjo 
po kelių valandų, kadg at • 
kasta išeiga. \ ‘ r.

Fordas budavos dirbtuvę 
Lenkijoj? Lenkai skleidžia 
linksmus gandus kad For
das žada įsteigti savo dirb
tuves Lenkijoje, kuriose iš
dirbtų kas mėnuo pof2500 
automobilių.

Komisarai bus buržujais. 
Sovietų valdžios viršininkai 
Maskvoje galvoja kad val
džia paskirtų $200,000,009 
įsteigimui automobilių dir
bimo fabriko. Kadangi Ru
sijos mužikas bijo pažiūrėt 
Į automobilį ir žegnojasi 
matydamas pro šalį važiuo
jant, aišku kad automobi
liais važinės tiktai komisa
rai, ir taip pasidarys bur
žujų klesa, lirieš kurią mu
žikams vėl reiks kovot. .

Lietuvos Pasiuntinybė A- 
merikai Gegužės 6 d. iš Wa- 
shingtono telegrafu prane
šė “Dirvai” sekančią žinią:

“Gegužės 6 dieną vakare 
prie teatro durų Kaune Mi- 
nisteriui Pirmininkui ‘Vol
demarui su šeima einant j 
teatrą dar nesusekti pikta
dariai šovė iš revolverių. 
Nukauta Adjutantas Gudi
nas, sužeista Adj. Virbic
kas ir Ministerio Pirminin
ko giminaitis berniukas.,'

Ministeris Pirmininkas* ir 
žmona išliko sveiki.”

KENO TAI DARBAS?
Tikrai galime sakyt kad 

nei 'Valstiečių Liaudininkų, 
nei Krikščionių Demokra
tų, bet gali būti socialdemo
kratų, o dar tikriau tai ko
munistų teroristų.

Už ką socialdemokratai 
galėtų keršyt? Nagi už pa
staru laiku kratas ir areš
tus jų tarpe.

Komunistų tikslus žino
me. Ir tikriausia tai bus 
jų darbas už Gegužės 1 die
nos tramdymus jų demon
stracijų.

Toks pasalingas pasikė
sinimas nužudyti, ir nužu
dymas bei sužeidimas paša
linių, yra žygis pačių že
miausios rūšies bailių. Jie 
atlikę savo darbą “del idė
jos” pasislepia, kad paskui 
butų persekiojami nekalti 
kiti jų idėjų draugai.

Nei komunistai nedova
noja už nužudymą savo ko
misarų ir draugų, negali ti
kėtis kad jiems butų dova
nota šita žudystė, taigi nu
kentės ne vienas iš jų tar
po nekaltas, jeigu patys 
kaltininkai pasislėpę už nu
garų nekaltų draugų norės 
savo nevertą gyvastį išgel
bėti.

Jeigu del idėjos kovoja 
ko paskui slepiasi?

Tokius niekšus visi tų pa
čių idėjų nariai turėtų pa- 
smelkti, suprasdami kai?) 
nežmoniškai jie įstumia ki
tus į bėdą.

KO JIE NORI?
Tokie žudeikos, pasitarę 

su tūlais- kitais savo idėjos 
draugais, sumano prašalint 
iš valdžios ne savo pažiūrų 
žmones, įvest sumišimą, te
rorą, paskui patys stengtis 
užgriebti valdžią.

Tpkie niekšai, kurie po 
savo piktų dairių slepiasi,

f PROF. VOLDEMARAS

GIRTI MASKVOS 
MOTORMANAI

DAUG UŽMUŠA
Maskva. — Girti motor* 

manai kurie valdo miesto 
tramvajus per mėnesį su- 

: važinėja ir sužeidžia po a- 
pie 150 žmorlių. To kaltė 
yra netikusioje tvarkoje. 
Profsojuzų taisyklės yra 
tokios, kad jeigu ryte tram
vajų išdavėjai neduoda ko- 

Įkiam motormanui važiuoti 
j tramvajum delei jo girtu
mo, motormanas. turi tris 
valandas laiko prirodymui 
'kad jis negirtas ir kad tu
ri būti pavelyta važiuot;

Nusigėrusiam reikia tik 
po vandeniu galvą pakiši 
ir svaigumas laikinai pra
eina ir. jis gauna važiuot.

Yra tokių 'kurie suvaži
nėjo po 100 žmonių savo 
darbo laiku, bet vistiek jie 
laikomi darbe.

United Press korespon- 
I dentas -iš Kauno praneša 
|kad šdVikai buvo trys, ša
lip paminėtų aukščiau, su
žeista dar artistė Podenai- 
tė.

Iš Rygos gautos Londo
ne žinios sako kad atakas 
ant Voldemaro galėjo būti 
delei uždraudimo Gegužės 
1 demonstracijos arba del 
išardymo socialdemokratų 
partijos.

jeigu ‘įsigriautų į valdžią 
jie ir liaudį, darbininkus ir 
visus nekaltus žmones šau
dytų, kartų, kaip daro ki
tur kur tik jie pagauna i 
savo nagus galę.

Laikas in tamsiausiam 
darbo žmogeliui suprasti 
kad tie gaivalai tik virvę 
jiems ant kaklo neria, o ne 
už jų gerovę kovoja.

20 UŽMUŠTA RIAUŠĖSE
Indijoj, Bombai mieste, 

Gegužės 3 d. Mohametonų 
ir Indusų tikybinėse riau
šėse užmušta 25 ir apie po
ra šimtų sužeista. ,

RUOŠIA DARBININKIŠ
KĄ TRUSTĄ

New York. — John Ras- 
kob, buvęs pirmininkas De
mokratų partijos kampani
jos prezidento rinkimuose, 
ir pirmininkas General Mo
tors Corp, firiansii komite
to, skelbia jog ruošia suor
ganizuoti trustą iš penkių 
bilijonų dolarių, iš kurio 
galėtų gauti paskolas pa
prasti darbininkai lengvais 
išsimokėjimais, įsigij imui 
sau namų ir kito nejudina
mo turto, panašiai kaip da
bar veikia tūlos kompani
jos ii skolindamos pirkimui 
automobilių.

2,000 UŽMUŠTA ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Teheran, Persija, — Ko- 
rassahe, prie sovietų rube- 
žiaus, Įvyko didelis žemės 
drebėjimas ir kaip nekurie 
pranešimai ,sako užmuštą 
apie pora tūkstančių žmo
nių.

Maskva praneša kad už
muštų skaičius siekia, apie 
900 ypatų. Sovietų pusėje 
nukentėjusių -visai mažai.

KALINIAI NUTEISTI 
MIRTI

San Francisco. — Penki 
Folsom kalėjimo kaliniai, 
kurie 1927 metais sukėlė 
kalėjime riaušes ir jbse už
mušta 13 ypatų, nuteisti 
pakorimui. Visi jie yra kri- 
minališki nusižengėliai.

BERLINE UŽMUŠTA 
27’ŽMONĖS

i Berline, nuo Gegužės 1 
dienos per tris dienas, po
licijos susišaudyme su ko
munistais 'viso nužudytą 27 

jypatos. Riaušės įvyko . ra
dikalų gyvenamoje srityje 
Neukoelln. Komunistai už- 
sistatė barikadas ir iš jų 
šaudė. Policija nenorėda
ma jų šaudyti paliko ir lie
pė užbaigti savo durn&vo- 
jimą, bet tada komunistai 
manė kad policija pasiduo
da ir yra nugalėta, ir pra
dėjo kelt didesnes betvar
kes. Tada pribuvo šarmo
ti automobiliai su 300 ‘'ka
reivių. Krautuvėms pasa
kyta užsidangstyt langus 
ir žmonėms nesirodyt nie
kur, ries 'bus nušauti.

Suimta apie 900 komu
nistų.

Policija ėmėsi išrasti kas 
yra tikri kaltininkai šito 
kraujo praliejimo ir kas 
Berlino komunistus prie to 
sugundė. Gal kokie žiop
liai v ridai pažadėjo užimt 
Berliną prisikalbinus j sa
vo pusę kariumenę. tegul 
tik darbininkai pradedą su- 
kilįiną.....

DEPORTUOTA 91
Iš Su v. Valstijų pereitą 

savaitę deportuota 91 sve- 
I timtautis. Jie surankioti 
.iš Įvairių sričių.. Keletas 
i jų yra kriminalistai ištre- 
■miami atgal, kiti yra slap- 
,ta isigavę imigrantai. 
|- ’ ‘ --------------------

ŠTAI NAUJOS MADOS 
PIEMENYS

i IVenezueloj, pietų Ameri
koj, avių: augytojai laikoj 

Į vietoj šunų, tam tikras pri- 
■ jaukintas gerves, yakamik 
vadinamas, kurios avis ge
trai saugoja, ir kada vakare 
i laikas varyti avis namon 
tie paukščiai gabiai par,va- 

I ro, nežiūrint kaip toli nuo 
I namų 'butų nuėję.

UŽMUŠTA 50 MOKINIŲ
Rye Cove, Va. — Gegu

žės 2 d. vėtrai prašlavus šį 
miestelį sugriauta mokyki- 
la ir užmušta apie 50 vai
kų, daug sužeista. Tuo lai
ku mokykloje buvo 250 mo
kinių.

Šioje audroje kitose sri
tyse taipgi .padalyta daug 

'•nuostolių.

Dvidešimts Penki Metai
I

—--- ------Kaip Amerikos Lietuviai Sutiko Linksmą Žinią.
—

Kaip pradėjo plisti gandai leidžia komunistams “Ratf- 
apie spaudos atgryžimą i doną Artoją”), trumpai pa- 

. Dvidešimts penki metai žymėdamas kad “Rusijoj 
šukako nuo atgavimo spau- valdžią leido Lietuviams 
dos Lietuvoje, ir štai even- spaudą ii' leidimą caras Ni- 
čiame jubilejąus metus, mi- kalojus II užtvirtino Balam 
nedarni laimėjimą morališ- džio 24 d. (Graikiško ka- 
kos kovos. Tai svarbios su- lendoriaus)”.
kaktų vės, kurias Lietu-1 “Lietuva” prie šitos- ži- 
viams privalu švęst ne vien nios pridėjo pastabą kad 
Lietuvoje bet visur kur tik žinią neįtikėtina, panaši ži
burėlis Lietuviu gyvena iš- nia jau pirmiau vaikščio 
eivijoje, be skirtumo nuo- jusiems gandams, ir todėl 
iiionių, kaip kad visi, be i jai tikėti negalima.
nuomohiij skirtumo, prieš Tokiu budu žinia apie 
25 metus dalyvavo kovojo, spaudos atgavimą ir visuo-
už spaudos atgavimą, ir su- menėj e buvo sutikta šaltai;
glaustomis eilėmis kovą'su abejonėmis; niekas šitos 
stūmė pirmyn, kol ją lai-; žinios teisingumą neginei- 
irieji). | jo, bet niekas ją ir nesvei-

Vįsos kovos ir jų aukos kino, vis laukė aiškesnių ži- 
už spaudos atgavimą šių ri-ių. Tik vienas Bostone 
mėtų jubilejun neineina to- Lietuvių katalikų klebonas 
del apie jas kalbėt neprisi- Kun. J. Žilinskas šitą žinią 
eina. Lieka tik prisimint pasveikino, sulyg savo par- 
kovos pabaigą, pergalę, lai- eigų atlaikydamas iškilmin- 
mėjimą. Todėl čia ir prisi- Į gas mišias, šiaip visuome 
mena anos; dienos kuriose nė, inteligentija vis laukė

24 UŽMUŠTA MEKSIKOJ
Jalisco valstijoj susirė- 

muose valdžios kariumenės 
su sukilėliais užmušta 17 
sukilėlių ir septyni karei
viai.

VĖTRA SUGRIOVĖ KA
LĖJIMĄ

Columbus, O. — Gegužės 
2 d. užėjus vėtra išvertė 
miesto kalėjimo, sieną. To
je nelaimėje užmušta du 
■kaliniai, keli sužeista ir ke
liolika dingę, gal but pabė
gę-

pasiekė mus Amerikos Lie? 
tuvius gandas jog Rusijos 
Valdžia nuėmė Lietuvių 
Spaudos uždraudimą ir lei
do spausdint knygas ir lai-' 
kraščius Lietuvių kalba, 
Lotyniškomis raidėmis.

Gandeliai jau per pus
metį mus pasiekdavo spė- 
jant -jog spaudą Lietuvoje 
bus leista, tai vėl gande
liai paskiau atėję skelbė 
kad spauda jau leista. Bet 
tai buvo tik spėjimai, si 
kuriais mums apsipratus 
paskui ir tikroms žinioms 
tikėt nuo ‘kart nesinorėjo, 
■net iki spaudos atgavimą 
patvirtino gyvi faktai.

i aiškesnių žinių. O žirilo? 
fenų)?.; Amerikos ir Lietuvos 
Lietuvių tais laikais ‘ne
skraidė' taip greitai kaiį 

, šiandien. Ypatingai tab 
laikais buvo atsargumas 

'kad paskalą, senseciją ne 
paėmus teisybė-. vieton.

Tokiu budu laikas nusi
tęsė kiek ilgiau, o privatiš- 
kds žinios vis tankiau atei
nančios. skelbė jog spauda 
jau atgauta.

Amerikos Lietuviai jai? 
po. truputį pradėjo įtikėt ii 
galinus viskas pasitvirtinę 
kuomet pasirodė iš Lietu
vos laikraščiai. u

< Pirmi laikraščiai
BANDITAI PRISIPAŽI
NO PRIE ŽUDYSČIŲ 
Buffalo, N. Y. — Sugau

tas banditų gaujos narys, 
A. Kalkiewicz, prisipažino 
kad jo veikimo bėgiu jo 
gauja nužudė šešis žmones, 
iš jų vieną savo bandos na
rį, kuri nužiūrėjo neištiki
mu. ' Po šito pirmojo suga
vimo suimta dar du kiti jo 
draugai, Kwiatowski ir S. 
Ziolkowski. N užudyto jų 
bendro vardas Cho j nieki.

Buffalo yra garsi Lenkų 
kolonija, taigi šie banditai 
ir yra Lenkų vaikai.

Sudegė moteris. Ports
mouth, O. — Išmetus dėžę 
degtukų ant akmens, deg
tukai užsidegė ir pasiekė 
rubus 63 metų senutės. Ji 
deganti ėmė bėgti pagalbos 
ir tuo laiku taip apdegė 'kad 
po parbėgimo namon mirė.

Vokietijos seime socialis
tai ir demokratai davė su
manymą panaikint Vokieti
joj mirties bausm. Komu
nistai balsavo. už' palikimą, 
ir bausmė palikta.

Pirmutinis pranešimas Į Pirmutinis savaitra š t f s 
Apie spaudos atgavimą j pradėjo eit Rusijos sostine- 

pirmiausią žinią atsiuntė i je, St. Peterburge (šian- 
“Lietuvai” Gegužės 12 die-Įdien Leningrad), paskui iš 
ną, 1904 metais. Jos korės- ; Seinų “šaltinis”,, i'š Vilniaus 
pondentas V. Kapsukas i “Ūkininkas”' ir pirmutinis
(jis šiandien rodos Gardine1 (Tąsa' ant G-to pusi.)

“DIRVOS” AGENTŪROJE
g Parduodama Laivakortes i |
= Lietuvą ir iš Lietuvos |
f Geriausiomis Linijomis

visoms Ekskursijoms kokios |
's tik šią Vasarą Į Lietuvą rengiamos. =
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Balionų lenktynės. Ge

gužės 4 d. čia prasidėjo ba
lionų lenktynės, kuriose da
lyvavo 12 balionų su žy
miausiais lakūnais.

Vieni. tuoj buvo privers
ti nusileisti užėjus vėtrai, 
tik trys liko ore ir laikėsi 
ilgiausia kiek gali, padary
mui rekordo. Vienas atsi
dūrė saloje Kanadoj už 900 
mylių nuo pradėjimo vie
tos. Jis gal bus bus laimė-

rosi teismo keliu atgauti 
savo teises universitete bū
ti.

THOMAS, W. VA.

Noriu plačiau paminėti 
apie velioni Mikolą Kali
nauską. Jis buvo užmuš
tas anglies kasykloje Vasa
rio 1 d. Paliko dideliame 
nubudime moteris Marijo
na su vienuolika vaikučių, 
astuoni sunai ir 3 dukte-

tojas, nes nors apie vieną 
dar žinių nebuvo, tikima 
tas bus nusileidęs kur ar
čiau ir tik negali duoti ži
nios apie save.

Nužudė mainerį. Curtis'- 
villėj, netoli Cheswick, ' su
sivaidijo du angliakasiai, to 
paties namo gyventojai, už 
vieno, jų vaikų perdideli 
lermo kėlimą. G. Musz, 42 
metų amžiaus, užlipo ant 
antro aukšto pasakyti kad 
Ben Matouso vaikai liautų
si baladojęsi. Abu šeimi
ninkai sĮfcivaidijo, ir viršu
tinis, Matous, paliepė savo 
sunui atsinešti revolveri. 
Sūnūs, 26 metų amžiaus, su 
revolveriu atėjęs, pradėjo 
šaudyt ir tą žmogų nušo
vęs pabėgo. Tėvas suimtas 
ir laikomas kaipo liudinin-

rys. Vyriausias sūnūs 23 
metų, jauniausias — 2 m.

M, Kalinauskas buvo lai
svų pažiūrų žmogus, mylė
jo apšvietą, rūpinosi išau
ginti vaikučius dorais ir 
aprūpinti , juos prideramu 
mokslu.' Nors sunkiai dir- 

]bo kasyklose, bet stengėsi 
išleisti < Vaikus -aukštesnius 
mokslus;‘ vyriausias sūnūs 
tarnauja raštinėje; - duktė 
(mokytojauja; * kita duktė 
(lanko aukštesnę mokyklą.

Kalinauskai labai gra
žiai ir padoriai sugyveno.

Velionio laidotuvės buvo 
Vasario 4 d. su bažnytinė
mis apeigomis. Prie kars
to buvo suneštą ir susiųsta 
daug gyvų gėlių nuo drau
gų ir mokyklų, šermeny
se dalyvavo daug palydovų

Velionis per 32 metu ka-

Į| Kanados 
I Naujienos IĮ t| _____ _____

TORONTO, ONT.
šis tas iš Lietuvių 

gyvenimo.
Darbai. Prasidėjus pa

vasariui atsirado ir Toron- 
toj po truputį daugiau dar
bų, ypač prie statybos, ir 
tuo bedarbių skaičius pa
mažėjo, nors nedaug. Šiais 
metais labai daug žmonių 
privažiavo į Toronto tikė
damiesi darbo gauti, bet 
daugumas apsivylė; visi ne
gali darbų gauti, ir daugy
bės vaikščioja gatvėmis ar 
sėdi darbo biurose laukda
mi darbų. Tame skaičiuje 
yra daug ir Lietuvių, ir iš 
jų girdisi tas žodis: Dar
bo, darbo, o jo kaip tik nė
ra, 'ir rimtai reikia pagal
voti kas bus toliau darbo 
žmonėms.
, Organizacinis gyvenimas. 
Torontoj Lietuviai gyvuo
ja smarkiau kaip visoj Ka
nadoj. Kiekviena draugija

j lios naujos'.draugijos keti- 
i (na išdygti, viena tai Kata- 
i (likto Jaunimo kuopa, kita gi 
> moterų kokia tai altoriaus 
|[ puošimo draugija.

Kaip pastebėta, į bažny
čią ateina visokių žmonių: 
vieni valgo per pamaldas, 
kiti juokiasi, treti įsivaiz
duoja kad teatre randasi; 
ketvirti inėję nežino kaip 
pasielgti, rodos pirmą kar
tą pakliuvo tokion vieton.

Toronto Lietuviai labai 
dideli galvočiai: vieni nori 
miesto majoro vietą užim
ti — tai raudonukai; o ki
ti šventais būti, bet negali 
be griekų apsieiti. Socia
listai norėtų būti' socialis
tais, bet komunistų bijosi. 
Tautininkai labai nedrąsus 
prie savo tautiškumo.

Gabiausi ir drąsiausi tai 
alučio ir bačkutės draugai: 
jie įsigėrę drožia visiems, 
ir katalikui, ir cicilikui, kas 
tik pakliuvo.

Ei, Toronto Lietuviai ir 
Lietuvaitės, imkit į rankas 
“Dirvą”, tai bus jūsų ge
riausias kelrodis Lietuvy
bės takuose. J. Liberalas.

Baisus Ateiviy Išnaudojimas
J. Basanavičius, iš She

nandoah, Pa., rašo:
' Aš turiu klausimą kas- 
link išsiemimo pirmų pilie
tiškų- popierų.

Jau trys metai kaip su
ėjo laikas gaut antras po- 
pieras, bet neimu todėl kad 
labai' daug pinigų kainuo
ja. Pas mus tokia 'mada: 

i popieras imti reikia su ad- 
Įvokato pagalba, ir imant
[pirmus popierius aplikan- 
tui kainuoja sūvirš $50. Aš 

j hėmanąu kad advokatas 
[būtų tam reikalingas, jis i 
klausimus neatsako, ■ turi
atsakyt pats aplikąntas.

Aš patemijau laikraš
čiuose kad kitur be advbka-

didesniuose miestuose, ar
ba apskričių miestuose kur 
šiaip miesteliai mažiukai.

“Dirvos” redakcija pasi
teiravo apie tai Natūraliza
cijos Biure Clevelande ir 
štai kaip atsakyta apie vir
šuje paduotą atsitikimą: 
: “Ateiviai; neturi mokėti 
’niekam tokių mokesčių už 
popieras. Advokatas ne
reikalingas. Aplikantai te
sikreipia tiesiog i Potts
ville, Schuylkill Co.j Pa., ir 
ten jiems išduos pirmas po
pieras.

“Ant tokių' advokatų rei
kia paduoti skundą į Chief 
Director of Naturalization. 
S. L. Gordon, Philadelphia,

kas.

Nepasisekė pasikart. Ma
rė Fornoff, 22 metų amž., 
nuo 855 Lovitt way, sugal
vojo pasikarti savo namuo» 
se. Pasirengė ir pasikabi
no po lempa, bet, tą pama
čius jos penkių metų mer
gaitė persigandus išbėgo j 
kaimynus rėkdama gelbėt. 
Atbėgusieji nupjovė šniū
rą, ir nuvežus j ligoninę ją 
atgaivino.

Subruzdimas Pittsburgo į

syklose dirbo ir buvo gera? 
patyręs savo darbe. Mir; 
tingas akmuo atėmė gyvy
bę.

M. Kalinauskas paėjo iš 
Suvalkų rėdybos, Alytau? 

j parapijos, Luksnėnų kai
mo. Paliko jo giminių ir 
draugų Amerikoje ir Lietu
voje. Kurie norėtų plačiau 

! apie ji žinoti klauskite pc 
(šiuo antrašu:

Marijona Kalinauskienė 
Box 235; Thomas, W. Va

Universitete. Universiteto] CHICAGO, ILL. 
valdyba atleido vieną pro-Į 
fcsorių ir prašalino du stu- čia veikia du Šiaurinei 
dentu, nariu Liberalų Klu-] Lietuvai gelbėti komitetai.
bo universitete įtariant tą Vienas susideda iš katalikų
klubą pavirtime propagan-,ir šiaip tautininkų, o an 
dos įstaiga. To klubo pre- tras po globa A. L. T. San- 
zidentas buvęs komunistas.! daros.

Iš šito kilo subruzdimas. | Pastarojo komiteto masi- 
Amerikos Civilės Laisvės nis susirinkimas įvyks Ge-
Unija, kurioje prašalintas: gūžės 17 d., Chicagos Lie-
profesorius yra sekreto-] tuvių auditorijoje. Bus su
ritini, pasiryžus kovoti su!muzikaliu programų, 
universiteto valdyba už pa- šio komiteto valdyba yra 
laikymą universitete aka-.iš šių žinomų Chicagiečių: 
demiškos liuosybės. Profe-i Pirmininkas Stasys K. Gri- 
soriui, sako, jokios kaltės sius, ratšininkas V. F. An- 
negalima užmesti jeigu tik driulis, iždininkas Dr. A. 
tą kad jis per tą Uniją ko- Zimontas.
vojo prieš privatines kom- i Aukas reikia siųsti išra- 
panijų policijas ir jų per- šant iždininko vardu, per 
didelį sauvaliavimą. ‘ sekretorių 1971 Canalport

Tiedu studentai irgi va-1 avė., Chicago, Ill. N.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ;

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- h 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai rauna laikrašti ‘*TS- •
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus# kalnas. □

>4
Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 Ir 1,000. 3
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. J

Del platesniu informacijų kreipkitės Siua adrerat

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 1
307 W. 30th Street New York, N. Y. <

viena kitai nepasiduoda ir 
ruošia vakarus, mitingus, 
garsinasi spaudoje kas ką 
nuveikia.

Jaunimo kuopelės artis
tai jau pradėjo važinėti i 
kitus miestelius teatrus vai
dinti. Balandžio 13 d. Ha
miltone lankėsi, kur pasek
mės buvo vidutinės.

Paskui, musų komunistė 
liai vėl pradėjo smarkiai 
veikti, vienijasi su kiti; 
■tautų raudonukais, r^t gat
vėse mitinguojant «e gu- 
zikuoti dėdės juos nemie- 
laširdingai išvaiko, o kitur 
nuvaro į tamsius ofisus. 

‘ Sulyg “Laisvės” korės- 
pondentų žinių tai ir Lie
tuviai neatsilieka, ragini 
stoti į kovą už raudoną 
skarmalą. Bet Kanados po 
nai taip pradėjo vargšu: 
raudonukus mylėti 'kad ii 
salėse juos aplanko.

Katalikų fronte darbas 
irgi kaip iš pypkės rūksta 
Susitvėrė Lietuvių parapi
ja ir toks trukšmingas dar 
bas varoma kad jau ir baž 
nyčią įsigijo: vyskupas pa
skyrė jiems vieną už 20,000 
dolarių. Kunigas atrodo Į 
gaspadorių, pusėtinai sto
ras, tik puškauna kaip ge
nerolas. Toje bažnyčioje 
tuoj visko atsirado: žmo
nės supirko visokių daiktų 
už apie $1,500: arnotus, kie
tokus, ir-tt. Jau ir .choras 
atsirado, ir vargoninkas y- 
ra; jo choras tikrai Lietu
viškas, nors dar trūksta 
praktikos ir tvarkos, bei 
naujas darbas, nėra pady- 
vo. Tik visa bėda kad kle
bonas nepatenkintas tuo 
choru kam jis perdaug Lie
tuviškas. Girdėti klebonas 
ragina kokį kitą chorą mo
kytis. Kad tarp Toronto 
parapijos chorų neatsitiktų 
taip kaip atsitiko Lietuvoj 
Gruodžio 17 d. 1926 metais: 
viena valdžia nuvertė kitą, 
be vargo, be ginklų.

Klebonas yra senas A- 
merikonas, ne grinorius ir

BROOKLYN, N. Y.

šis tas iš musų gyvenimo
Brooklyne eyra geras bu- 

ris “Dirvos,”’ 'Skaitytojų, p 
iš čia žinučių niekas pas
taru laiku nepaduoda.

Pas mus Lietuviai veikia 
ir traukia savo jaunimą į 
darbą. SLA, 38-ta; kuopai 
turi vaikų mokyklėlę, kuri 
gerai mokina vaikus Lietu
vių kalbos ir rašybos. Var
gas buvo tik sų lėšomis už
laikymui mokyklos. -Taigi 
mokyklos komisija paren
gė konertą ir 'balių Balan
džio 28 d., kas gerai nusi 
sekė, salė buvo pilna. Pro
gramą atliko* patys jaunuo
liai. Buvo leidžiama lai 
mėjimui ir radio setas.

Gegužės 2 d. SLA. 38-tos' 
kuopos -susirinkime1- koncer
to komisija pranešė jog iš 
įžangų atliko pelno apie 
$60, o nuo radio tikietų su- 
virš $140, taigi mokyklos 
naudai liko pora šimtų do
larių. Buvo i pasipiktinimų 
tik ant komunistų vietini: 
laikraščio, kuris gražiai i: 
“draugiškai” nulupo už pa ' 
garsinimą to. vakaro. Pa 
lyginant štaijkaip užmokė
ta “draugučiams”: “Vieny 
bė” paėmė $16, “Garsas’* 
$19, o. “Laisvę”. net $35. O 
iš komunistė neatėjo nei 
tuzinas. Už 'tai "kalte' kri
to kuopos pirmininkui, ku
ris pataikaudamas raudo
nukams pasiskubino duoti 
ir jiems uždirbti!

i SLA. Narys;

to pastoja piliečiu.
Aš nenoriu imt antrų po-! 

pierų per tai kad nenoriu^ 
už dyką daug pinigų mo
kėt. Duokit paaiškinimą] 
per “Dirvą” kaip galima 
išsiimti popieriai be advo
kato pagalbos ir išnaudoji
mo.

ATSAKYMAS
Advokatai už tokį: ne

žmonišką lupimą už ; pilie
tiškas popieras gali lengvai 
pakliūti, tik reikia netylėti. 
Pirmiausia, jie nieko ben
dro su pilietiškų: popierų 
išdavimu neturi. Pirmas 
popieras. arba aplikaciją 
pilietybėj išpildoma tąm ti- 
kruosę pilietybės biuruose

Pa.
“Jeigu yra tokių advoka

tų Clevelande man praneš
kite.”

Kas reikia daryti?
Tai yra svarbus klausi

mas, kurio iki šiolei nei pa
tys pilietybės • jieškotojai 
neiškėlė, nei musų laikraš
čiai nepatyrė. Geistina bu
tų kad laikraščiai šį prane
šimą pakartotų arba nors 
kiek suminėtų, pagelbėji
mui musų žmonėms darbi
ninkams išsisaugoti tokio 
begėdiško advokatų išnau
dojimo.

Lietuviai dabar beveik 
visi pasiryžę apsigyventi 
Suv. Valstijose; todėl svar-

tūri patyrimo čionai tini ų

bū patapti piliečiais., Vie- | 
nok jie susiduria su] Įtbkip* 
mis sunkenybėmis kaip vir- Į
šuje pasakyta.

“Dirvoje” kelios savaitės į 
atgal buvo pranešta kad į 
nuo Gegužės 1 d. p.abran- I 
gina pilietybės aplikacijas; I 
bet tik keliais dolariąiSį ir 
vistiek advokatų nereikią." |

Kur tik yra atsitikimų su j 
Lietuviais panašių kaip1 vir- t 
šuje J. Basanavičius iskei'T 
lia, prašome atsikreipti Į Į 
“Dirvos” redakciją,, o mes J 
pranešime kur reikia krei-‘| 
ptis pilietybės reikalais.

"DETROIT, MICH.

Balandžio 21, d. automo
bilio nelaimėje užmuštas, 
Vladas. Matulionis. Jis bu
vo apie 50 metų amžiaus, 
paliko du sunai ir viena 
duktė; taipgi liko du bro
liai, vienas gyvena Cleve
lande, o kitas Pennsylva- 
nijoj. Palaidotas Balandžio 
25 d. katalikiškose kapinė
se su bažnytinėmis. apeigo
mis. Laidotuvėse dalyvavo 
brolis iš Clevelando ir jo 
dutkė.

Lai buna tau, brolau, len
gva šios šalies žemelė.

Brolis St. Matulionis.

REIKALAUJAM 
AGENTU

Platinimui “Dirvos”

GE

1
ger 
Mė

Lir 
Kuril 
Kada 
Visi ■: 
Gaud 
Bil t 
Ar k 
Ar t 
Už < 
Datų 

L Ar !
Kits 
Buvc 
Nelei 
Lieti 
Tikti

Ali

r Ir sa 
Keiki 
Kad 
Ir d: 
Ilgai 
Suko 
Tada

"Naujasis Buick viršija 
visus kitus kokius aš
kada važinėjau"

' t"
Liet. Bonų Kuponai

. Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
mokestį už “Dirvą” ir. “Var
gšų Karalienę”. Priimame 
jau 1929 m. kuponus, nors 
dar jie sueis tik Liepos m.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

.^ĘRIĘS 116 . ’.T
Sedans - - - $1220 to’$1620
Coupes - - -$1195 to $1250
Sport Car - - $1225 f v\ 

‘ S SERIES 121^
Sedans - - - $1450 to $1520 
Coupes • " -$ 1395 to .$-1'450 
Sport Car - ,-$1325

SERIES 129
Sedans - - - $1875 to $2145
Coupes - - - $1865 to $ 1875 
Sport Cars - - $1525 to $1550
These prices f. o. b. Buick Fac
tory, special, equipment extra. 
Buick delivered prices include 
only reasonable charges for 
delivery and financing.' Con
venient terms can bė arranged 
on the liberal G. M. A. C. Time

Payment Plan.

“DIRVOS” AGENTAS

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit Ave.

ANGLIJOJE
Lietuviu gyvenime, 'tūrėtų “I>irvcs" agentas Anglijai ir ško- 
. . - .. . .. i lijai yra J. NAUJOKAITIS, per k:i-
dailgiau Žiūrėti taikos., O ne rj galima užsisakyti prcnlimcrat;}.

The- Hertz Buick Co.
1440 West 25th St'

suiručių, tada ir pačiam di
desnė nauda bus.
; Teko nugirsti kad .dar kė-

Adresas: J;'NAUJOKAITIS .
3 White’s Garden^,- Stqir Place, 
Planet St.,. QomnwrciaL-Road, k-

Londqh, ’’Ėnglanif. • j

Mr. W. M. K., Shorewood, Wis. , 
(Vardas pagal užprašymo)

Šis entuziastiškas pareiškimas .tik paw-, 
do dvžšią tūkstančių kitų kurie perėjo ant 
Biuck’o po to kai patys gerai išbandė. ;(- 
Būtinai pavažiuok Buick’u pirfn pirkimo? 
Jjib atsargiau palyginsį su kitais, tuo, laį,. 
biau faktai veš tave-prie Buick’o!
Liberalis G. M.- A. C. Išsimokėjimas Pla
nas duoda įsigyti Buick’ą lengvomis išly
gomis.

Buick Motor Company, Flint, Michigan;
Division of General Motors Corporation

Economy Buick Co. 
1Ž508-20 -'Euclid Ave. 

12516 Shaw Ąve.The Ohio-Buick Co.
1900 East 24th. St.;.

The Broadway Buick Co.
8401, Broadwav 

. 4255 Pearl Road

KADA GERESNI ATTTIWn RILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARAS JUOS
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DIRVA

;apti piliečiais., Vie* • 
? susiduria: su; tokip. 
nkenybėmis kaip vir- 
įsakyta.
/oje” kelios savaitės 
buvo pranešta kad 
įgūžės 1 d. pabran- 
ilietybes aplikacijas, 
■keliais dolariais, it 
advokatų nereikia.' 
ik yra atsitikimų sit
is panašių kaip'vir-' 
Basapavičiuš. iske-> ( 

šoįne atsikreipta 'į' 
' redakciją,, p mes 
te kur reikia. krei-J’ 
lybės reikalais.1 •

GERB. SPRAGILAS

GIES-GERB. SPRAGILO 
MĖ 25 METŲ SPAUDOS 

“BILIJUŠUI”
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ROIT, MICH.

žio 21, d, ąutcįnio- 
laimėje . užmuštas, 
latulionis. Jis bu- 
50 metą amžiaus, 
i sunai ir viena 
ipgi liko du bro- 
is gyvena Clever, 
kitas Pennsylva- 
iidotas Balandžio 
ilikiškose kapinė- 
lytinėmis apeigo- 
otuvėse dalyvavo 
Jlevelando ir jo

“Galėsit džiaugtis iš knygų 
“Turėsi ko sau skaityti 
Ir jei norėsi rašyti”.
Diena atėjo mums linksma 

[Kad sugrąžinta vėl spauda.
Ale gailą kad taip stojos, 

'Viskas virto aukštyn kojom, 
Kai laikraščių tik priviso, 
Lietuviai baisiai pakriko. 

I Pirmiau nebuvo partijų, 
[Nei musų tarpę peštynių, 
[Visi tik spaudos ilgėjom 
Ir vienas kitą mylėjom.

(Dabar niekas nęnor skaityt 
[Rašo, tik nor visus mokyt, 

. Ir partijos nori valdžios 
Kad sėsti kitam ant galvos.

Anie buvo -gėri laikai, 
Visi buvo tautos vaikau 

(Dirbo savųjų gerovei, 
[Garbinga laikė senovę; 
[Spaudos savo neturėjo, 
jKoliot -kitus' negalėjo, 
.tr jei piktumą turėjo 

[Viskas tylomis nuėjo.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas. |

tau, brolau, len- 
Jies žemelė.
St Matulionis.

Linksma diena ta atėjo 
Kurios visi.taip ilgėjo! 
Kada spaudos neturėjo, 
Visi Skaityti norėjo! 
Gaudė' lapelius visokius, 
Bil tik1 buvo padrukuota, 
Ar kas gero pasakyta, 
Ar tik taip sau ] 
Už dru'ką savo kentėjo, 
Daug kalėjimuose sėdėjo, 
Ar Sibirą paregėjo, 
Kits net į dangų nuėjo.... 
Buvo laikai tada tokie, 
Neleido skaityt nei jokių 
Lietuviškų, savų knygų, 
Tiktai liepė imtis Ruskų. 

ixiiiiia. aiiuoi ua<x paniicju.
Ale kai draudimas buvo Dabar į laikraštį rašinėja, 

Žiūrėk tas ėmė ii' įdėjo....
I Jeigu Spragils butų caras

pamozota. Tada tik Piemens -barėsi, 
pnteio .I Viens kitą niekint mokėjo.

LAUJAM 

t N T V 

u “Dirvos”

J

Dabar vyrai net mokyti 
Viens kitą durnium vadina. 
Arba jeigu tik užpyko, 
Tuoj laikrašti savo leidžia 
Ir purvais visus apdrėbęs 
Po to vėl rankas nuleidžia. 
Boba ant bobos supykus 
Pirma andaroką pakilėjo, 
Dabar į laikrašti rašinėja, 

tik norėjo Žiūrėk tas ėmė ir Įdėjo.... 
.Lietuviškai, savaip Skaityt T . „ ,
t : x x Jeigu Spragus butu carasIr savus laikrascius matyt. T. xTZ Jis vėl padarytu gero:KAike cara. moMe. nrasA 1 J ■.- °

Imtų spaudą uždarytų 
llr piemenystes išnaikintų. 
Tada vėl meilė sugTyžtų, j 

j Ir pasmerkimai išnyktų, i 
I Partijos galą vėl gautų, 
Bė laikraščiu nežuvautų;

i Lietuviai broliais vėl butų, 
Viens kitą gerbtų, mylėtų:

, Gaila kad aš nesu garag, 
ĮPakajaus negaliu įvest,.' 
[Spauda ermyderius darys'; 
Ižmoneliai viską turės kęst.

* » *

ia
is

Wis. v 
io)

Keikė carą, meldė, prašė 
Kad spaudą tuoj atiduotų 
Ir dru’kų mus atvaduotų. 
Ilgai tas caras neklausė, 
Suko nuo prašymų ausį, 

‘Tada į Prusus kiti ėjo 
Ir vistiek skaitymo turėjo. . 
Iš Amerikos irgi siuntė 
Knygelių nemažai pundų, 
Kad tik prasčiokai skaitytus 
Ir savo kalbą laikytų. 
Ir Lietuviai nepražuvo, 

’“Nors užtai kalinyj puvo, 
Diena atėjo vėl linksma, 
Sugryžo musų vėl spauda. 
Atsimenu, vaikas buvau, 
Pirmas kelnaites nešiojau, 
Baloje varles žuvavau, 
Kai pirmą knygelę gavau. 
Maldaknygė išbadyta, 
Eilių eiliom išskaityta. 
Jau nusibodo ją vartyt, 
Ir sunku buvo išskaityt.- 
Metus prie jos prasėdėjau, 
Skaityti gerai mokėjau, 
Ir kada naujos atėjo, 
Visi žinoti norėjo, 
Tai gerklę tampyt reikėjo, 
O kiti klausyti atėjo: 
Skaityti visiems turėjau, 
Nors pats gerai nežinojau 
Kas tų mokytų rašyta 
Ir kam tiek daug pasakyta. 
“Tai tau, vaikeli, gadynė”, 
Sakė seneliai tabokiai,

Antifonas:
Jeigu Kudirka 
Ir draugai jojo 
Kad šitaip stosis 
Butų žinoję, 
Sakau jums tiesą, 
Už spaudos laisvę 
Visai nebūtų 
Jie nei kovoję!
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Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate
Park Row Nęw York City |

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.
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Birželio-June 12
Keliaus iš

Clevelando Į New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke. 8:30^ ryte.

Lietuvos, komunistai dir
btuvėse kur yra keli darbi
ninkai, suorganizuoja atlai
kyti dirbtuvėje slaptą dar
bininkų mitingą. O kaip 
tik mitingą atlaiko tuoj pa
talpina savo organe “Bal 
se” žinią apie tai. Matote, 
susirinkimus laiko slaptai, 
o po susirinkimo garsina 
viešai.

Jeigu kas sako kad ko
munistai nėra provokato
riai ir išdavikai tas nema
to saulės nei giedriausioj 
dienoj.

su melagingais gandais iš
eiti prieš tą nekenčiamą 
vyriausybę negu būti kiek' 
paskiau su teisybe. 1

Taip “valstybiniai nusi
statę” kaip' “Tėvynė” yra 
“Naujienos” ir “Keleivis”, 
kurie kad sumanytų tai iš 
žemės kastų Lietuvą šmei
žiančias žinias.

kraštininkas stengiasi pa
skleistas žinias Įvertinti ir 
paduodamas tų žinių turi
nį stengiasi savo skaityto
jus painformuoti kad to
kioms žinios negalima tikė
ti, arba jos visai yra nepa
matuotos del tokių ar to
kių motivij”.

Butų labai puiku jeigu iš
tiktųjų taip 'butų, tačiau [ ®
“Tėvynėje” to nėra. Į Lietuviški komunistėliai

“Tėvynė” visuomet viso-! P1’^rukę medegos šmeiži- 
kius gandus ir šmeižtus!1}111^ Lietuvos valdžios ir 
prieš Lietuvą paleistus mu-jJ®8 atstovo Washingtone, 
su tautos priešu paima užj'suSa^v°j° kokios medegos 
geriausi faktą ir visuomet, iPasklaryti. ir parašė grubi-

HUDSON-ESSEX
NAUJI RE

KORDAI
Hudson Motor Company viršinin

kai sako kad per pirmus keturis 
1929 metų menesius, eksporto iš
siuntimai pasiekė naują aukštą re
kordą, greta su smarkiai kylančiu 
bizniu namie. J. S. Draper, - gene
ral is eksporto vedėjas, sako kad

Tasmanijoj ten senai Įsteigtų su
statymo ištaigų, jų pačių užlaiko
mų. Taipgi Japonijoj. Prie to yra 
punktai Buenos Aires, Bahia Blanco 
ir Sao Paulo Pietų Amerikoje.

Hudson viršininkai sako kad vi
sose pasaulio dalyse jaučiama tvir
ta Hudson ir Essex karų kompeti
cija kitfems 1929 rnetų sezone. Iki 
šiolei eksporto departmentąs turėjo 
atmesti nemažiau 3,000 užsakymų

šiame periode 
son ir Essex 
ir Kanados sto

Hu.l-

tuo pačiu periodu 1928 metais, kas 
buvo irgi rekordinis periodas iki to 
laiko.

Numatoma kad eksporto biznis
įpic 70,000 Hud-

“Tėvynė” baisiai įsižeidė 
J. O. Sirvydo teisinga pa
staba kad “Tėvynė” paki- 

ant Varšavos meškerės 
tai “Tėvynė” ilgame sa- 
editoriale savotišku bu- 
išbarus Sirvydą, teisi-

bo 
UŽ
VO 
du
nasi kad talpinus Varšavai 
malonias’žineles del to jog 
padorus laikraštininkas (ži
noma, toks kaip “Tėvynės” 
redaktorius — Ž. R.) nega
li laukti kol ką pasakys tau
tos pasiuntinis Washingto
ne, ir sako: “Kiekvienas 
valstybiniai nusistatęs lai-

nors'ir mikčiodama apie tų 
gandų teisingumą, kimba 
prie dabartinės Lietuvos- 
valdžios ir ją kaltina, arba 
nori kad gandai butų tei
singi.

Jeigu “Tėvynė” butų iš- 
tikro padoriai ir valstybi
niu nusistatymu vedama ji 
tokius šlykščius ir nepama
tuotus gandus kuolabiaų- 
sia neigtų.

“Tėvynė” išeina sykį į 
savaitę ir gali paspėti gau
ti žinių nuo Lietuvos Pa- 
Isiuntinybės Washfingtone.

Tačiau taip “valstybiniai 
nusistačiusiam” laikraščiui 
kaip “Tėvynė’’ tas. nėra ga
lima. Jai smagiau pirma

jonišką laišką Lietuvos Pa
siuntinybei su paklausimų 
ar atstovybė suteiks ko
kiam komunistėliui laisvą 
įkeliavimą į Lietuvą ir ar 
Lietuvos vyriausybė ne
kliudys tam komunistėliui 
varyti komunistinį darbą.

Tai labai negudriai ko
munistai pakabino slieką 
ant savo' meškerės, kurį jie 
patys prariję šauksis pagal
bos.

son ir Essex karu, vidutiniai skai-' 
tant, ir galės pasiekti Mė®175,000 be 
sukėlimo, dideles nuostaboj; pačioje 
Hudson Įstaigoje.

Hudson operuoja kitose šalyse iš 
savo užlaikomu skyrių ir per kitus 
.pardavėjus. Hudson Įstaiga Britą- 
'pijai Londono dabar išplatina po 
1,000 karų kas menuo, ir pasirodo

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

kad Essex aukšta pozicija kaipo ,1a- 
[ biausia perkamo karo Amerikoj pa

silaiko ir tėnai. Berlinc, iš kur ap
rūpinama tik Vokietija, per pasta-

• I rus du metus išleista G,000 karų. 
Originaliai planuota toje Įstaigoje 
išleisti tiktai 1200 karų per metus, 

: bet. pirmo meto reikalavimai buvo 
netoli ,3200.

Visa Europa, išskyrus Angliją ir 
Vokietiją, bus aptarnauta iš naujos 
Įstaigos Brusselyje, Belgijoj, kuri 
galės .išduoti po 15,000 karų per 
metus. /

Hudson ir Essex karai sustatomi 
Į ir Australijoj, Naujoj Zealandijoj ir

DZIMDZI DRIMDZI
Maršrutas

Gegužės mėn.:
12 — Boston, Mass.
15 — Montello, Mass.
19 — Lowell, Mass.

(po pietų)
19 — Lawrence, Mass.

(vakare)
23-25 — Worester, Mass.

— Athol, Mass.
— Westfield, Mass.

Birželio men.:
— Hartford, Conn.

2 — Newark, N. J.
5 — Ansonia, Conn.
8 — Philadelphia, Pa.

12 — Baltimore, Md.
16— Scranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa.
14 — Wilkes Barre, Pa.

26
29

1

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
Į LIETUVĄ

Puikiu Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA 
iš New Yorko j Klaipėdą 
per S o u t h a m p t o n ą

Birželio-June 18 d. 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS” vasarine ekskursija 

•„(’J'';Su Prityrusiu Palydovu t

Liepos-July 7 dieną 1929
• .- .Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

PIRMUTINĖ EKSKURSIJA
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas

p. STASYS GEGUŽIS
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 

Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis
Klauskite apie gavimą kolektives vizos Amerikos 
piliečiams

be ekstra mokesnio

Hear 
the radio program 

ofthe Hudson-Essex 
Challengers' ’ 

every Friday Evening

THE ‘CHALLENGER

Duoda visus
EKSTRAS

Pasirinkimas SPALVŲ toks didelis kad 
beveik duoda Individual! Skirtingumą

dalyvaujantiems, S.L.A. Ekskursijoje.

BE ESKTRA LĖŠŲ—pasirinkit Spal
vas bent modelio, iš daugybės visokiu- 
sutaikymų kad galėsit turėt beveik in
dividualiai skirtingą nuo kitų.
BE EKSTRA LĖŠŲ—visi patogumai ir 

Hydrauliškų Trankymo

XI

Laivakortes parduoda ir į kelionę 
išrengia visi

CUNARD LINIJOS Agentai

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

išnašumas 4 
Sulaikytojų.
BE EKSTRA 
švelnus tikras 
dvigubos veikmės 4 ratų Brėksų.
BE EKSTRA LĖŠŲ—Puikus, gražus 
išvaizdoje karas su radiotoriaus užden
gimais ir jų atsakančia kontrole mo
toro šilumos visokiame ore.
BE EKSTRA LĖŠŲ—orinis valytojas, 
BE BLIZGĖJIMO atmušimo veidrodis, 
priešakinio stiklo valytojas, starteris 
ant d?.sh lentos, elektriška miera ga- 
zui ir kurui ant dash lentos, saugus už
raktas, ir žibančioj dalys chronium iš
lietos 
žios..
Visos 
visos 
kalingos 
moderniško karo, 
tys ii" matysit kad jos kainuoja virš 
$100 ekstra pačios per save— 
gaunat be esktra mokėjimo.

LĖŠŲ—užtikrinimas ir 
veikimas naujos rūšies

taip kad visada skaisčios ir gra-

tos ypatybės yra naudingos—ir 
ypatybės kokių norit, jos rei- 

prie pilnai Įrengto, puikaus 
Sudekit tą viską pa

čia jas

24% Daugiau Spėkos—ga
li lenktyniuot pradėjimo 
greitume ir į kalnus važia
vime su viskuo ką motoro 
pasaulis duoda..
Iššaukia susilygint greitu
me iki 70 mylių Į valandą— 
atsakau tume po 60 mylių Į 
vai., ištisai visą dieną—ir 
Ekonomijoje su 18 iki 20 
m. ant galiono ir daugiau.

(P ir aukščiau
^OoOiš dirbtuvės

LENGVAS PIRKTI -

PAVEIZDAN, šiame mieste jū
sų Pirmas imokėjimas, su ju
sti dabartiniu karu, gali būti 
tiktai $268.00, ir męsiniai išsi- 
mokėjimai po S-J8.42.
Jūsų dabartinis karas gal pa
dengs visą pirma jmokėjimą. 
The H. M. C. Purchase Plan 
suteikia žemiausias išlygas iš
simokė jimams.

Vasarai į 
TĖVYNĘ!

Dvi speciaiiškos
Ekskursijos

puikiausiais United States
Lines garlaiviais

.S. S. LEVIATHAN
(per Cherbourgą)

Pasaulio didžiausiu garlaiviu.
Iš New Yorko išplauks birželio (June) 12 d.

Keleiviai asmeniškai bus prižiūrimi Jos. Turck, gerai žinomo 
United Statės.Lines atstovo.

S. S. GEORGE WASHINGTON
(tiesiai j Bremeną)

Iš New Yorko išplauks birželio (June) 19 d.
Ši ekskursija bus asmeniškai prižiūrima John Kurtysz, United 

States 'Lines keliavimo aksperto.
Tamstos kelionei viskas ir bagažas bus puikiausiai sutvarkyta 

tiesiai Į vietą kur važiuosi. Tamsta keliausi savo tėvynainių ma
lonioj grupėj, valgysi geriausią maistą ir džiaugsies laivų pato
giais, įtaisymais bei pasilinksminimu, kuo United States Lines 
garlaiviai pasižymi.

Pirk bilietus į ten ir atgal.
/■ Pilnesniu informacijų, kainu ir t. t. klausk paprasto garlaivių agento, arba 
tiesiog rašyk’ Į

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS

West Side Sales Branch 3716 Prospect Ave. Rand. 6030 2195 East 55th Street Branch 
6375 Lorain Ave. Rand. 4227 3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 Randolph '4332

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Ad. ' WAshington 

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATIantic

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount

3800

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO. 
2050 E. 105th St. 

v.’.
7107 Euclid Ave.

17601

Dover

14461

13908

2910

8552

8930

1042

2920

GArfield
W. BAKER KING MOTOR CO.

PEnnsylvania 
MERKLE MOTOR SALES, Inc. 

Lorain Ave. CLearwater
SCHNEIDER MOTOR SALES

Center, O. Westlake 81
THE K. F. SPIETH CO!

Euclid Ave. EDdy 2522
ROY TURNER MOTOR SALES CO.
St. Clair Ave. GLenville 2552

R. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOuIevard 1970

W. O. WINCE MOTOR SALES
Chagrin Falls, O. Chagrin Falls 267

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. . GArfield 09,94

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.
Bedford, Ohio Bedford 318

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5.411 Broadway BRoadway 0038

SOLON GARAGE 
Solon, Ohio

D. I. STERLING & SON
Berea, O. Berea 171 W
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Dienos Klausimais
' .......... ..................................................................................................................................................... ĮĮĮĮiiiii............ . , į------- -- -------- ------------------ ----------

“JAUNIMO DIENOS” KLAUSIME
“Vienybė” pakelia gana 

įdomų klausimą, apie ren
gimą kas metai Lietuvių 
“Jaunimo Dienos”. Laiką 
tam siūlo pavasarį.

Sumanymas geras, tiktai 
reikia gero iŠkedenimo kad 
atsiekti reikalingų tikslų.

Paskui, nors sykį ir nors 
vieną dalyką turime suim
ti ir padaryti visi išvien — 
Visos srovės kiek tik musų 
Amerikoje ■ yra (išskyrus 
komunistus). Jeigu visi iš
vien dirbdami padarysime 
daugiau jaunimo Lietuvis - 
ku, daugiau jų gaus visos 
srovės, visokių pakraipų 
organizacijos. Pirmiausia 
reikia taip sakant sėti kad 
butų kas pjauti. Jeigu vėl 
kožna srovė kas sau išbėgs 
pjauti sau naudą iš jauni
mo tai tiek pjaus kiek pa
sėjo. ...

Jaunimas pas mus Ame
rikiečius pražiūrėta.. Pra
žiūrėta jau 20 ar 25 metai 
atgal. Niekam nei į min
tį neužeidavo kad reikia or
ganizuoti čia gimusius ir 
daryti iš jų Lietuvius. Ku
rie, del tėvų nemokėjimo 
Angliškai, turėjo kalbėt ii 
mokėjo Lietuviškai tai ge
rai; kurie patys ėjo į mu
sų ateivių draugijas ir vei
kė tie turėjo persiimti mu
sų ateivių dvasia, o jauni
mui tinkamo, prie ko pultų 
visi jaunuoliai, kaip turi ki
tos tautos, nieko nedarėm.

•—:----------------------------------
jų vietą reikia statyti nau
jus, ir tuoj Kaunas liks vi
sai moderniškas miestas.

Spaudos Savaitė
“Sandara”, paminėjimui 

spaudos atgavimo sukaktu
vių, išėjo 16-kos puslapių. 
: Su tuo numeriu “Sanda
ra” skelbia ir Spaudos Sa
kaitę, kurios bėgiu ragina 
s Sandaros kuopas rengti va
karėlius ir duoti paskaitas 
ar prakalbas apie spaudą, 
ir užrašinėti “Sandarą”.

Nauja Tarptautinė
Kalba

Vienas profesorius Eu
ropoje praneša kad jis, po 
daug metų pastangų, išdir
bo tarptautinę kalbą, kuri 
busianti populiari. Jo kal
ba pavadinta ‘Panopnikus’.

Taigi dabar pasaulis tu
ri tris tarptautines kalbas, 
kurios gatavos pavaduoti 
šiandienines kalbas, kurių 
yra tūkstančiai.

Dabar tik lieka visoms

tautoms griebtis tas tarp-
tautines kalbas mokytis, o 
kai jas išmoks tai ir vėl ne
susikalbės.

Jau iš to aišku kad taip 
bus, nes ir tas profesorius 
žinodamas kad yra kitos 
pirma jo išdirbtos kalbos 
dar dirbo savo, kad tik jų 
butų daugiau.

Lietuvoje įvesta “Švaros 
Savaitė”. “Keleivio” re
daktorius, kuris pernai bu
vo Kaune ir pataikė apsi
nakvoti distrikte kur bobos 
vaikšto basom blauzdom, 
pasakys: Labai, labai ten 
švaros reikia!

Bet Amerikoje “Švaros 
Savaitė” jau daug seniau 
įvesta, kas reiškia kad ir 
čia taip pat yra nešvaru
mo, ką ištikro mes ir' ma
tom savo akim.

Chicagiečiai Bradchulis, 
Draugelis, Krukonis, Stul
pinas pasiuntė Prof. Val
demarui šitokį pasveikini
mą: “Laiminga yra ir bus 
tauta kurios vadus gina 
Dievo ranka.”

LIETUVOS RAUDA
(Už šias eiles Pirma Dovana) 

O tu, praeitis, kokia tu garbinga, 
Atminus tave man ašaros byra, 
Nes Lietuvos sūnus labai narsus buvo, 
Gindami tėvynę net ir patys žuvo. 
Bet meilė jųjų niekad nepradingo, 
Ainių širdyse ant visados liko.

25 METAI EILIŲ KONKURSO

Dabar pamatėm, jau per- 
vėlai, ir griebiamos jauni
mą organizuoti. Bet kadan
gi musų ateivių gyvenimas 
jau eina žemyn, sujudintas 
dabar jaunimas jeigu ir 
dirbs ką, tai vistiek turės 
nutraukti kada baigsis se
nieji ateiviai jų palaikyto
jai. Patys iš savęs neturės 
jau gana jiegų nei vakarė
liuose pelnų padaryti nei 
kam savo ^Lietuviškumą pa
rodyti.

Lietuvoje tūrėtų kas nors 
daugiau į jaunimą atsižvel
gti ir ištraukę jį iš politi
kierių nagų auklėti dorą, 
patriotingą ir sveiką kūniš
kai ir dvasiškai.

Konkės jau nėra....
Šią vasarą nuvykę Lietu

von Amerikos Lietuviai ne
matys Kaune vienos- seno
vės liekanos — arkliu trau
kiamų tramvajų.... Kaip 
kon'kė išrodo galės matyti 
muzejuje.

Kon'kė buvo senas likutis 
iš senų laikų, kuria iki šiol 
Kauniečiai naudojosi, galė
dami pigiai (už 4 centus) 
nors lėtai per Kauną per
važiuoti.

Autobusai ima brangiau 
ir mokestis yra zonomis, 
pagal tolumo važiavimo.

Kada įves elektrišką va
žinėjimą kainuos dar dau
giau.

Nuo pernai jau Kaune 
varoma šie darbai: vandens 
suvedimas ir kanalizacija, 
asfaltavimas gatvių, stato
ma arba pastatyta trys ar 
keturi dideli tiltai, dabar iš
mesta kenkė. Uždrausta 
taisyti senus-namus bet įi

SPAUDOS ATGAVIMO 25 METŲ SUKAKTUVĖMS 
PAMINĖTI

(Už šias eiles Trečia Dovana)
Per keturias dešimtis metų tamsybėj
Išlaikė mus tautą tironai,
Bet jie neišplėšę mus brangią tautybę —
Giliai apsiriko, valdonai!....

Žandarai po kaimus ir naktį -ir dieną
Mus knygnešius sekė ir gaudė,
Į Sibirą šaltą išvarė ne vieną,
Ne vieną mus brolių sušaudė....

Mes spaudą atgavom nors brangiai kainavo,
Nors daugelis brolių kentėjo;
Jie savo gyvybę už spaudą aukavo —
Ii- saulė šviesi užtekėjo.

Tais metais kai tamsus šešėliai slogino,
Ant sprando sau nešėm siaubimus,
Prie rato, slaptomis, motutės mokino
Iš knygos skaityt savo sūnūs.-.

Diegai tie prigijo, jie augb, bujojo,
Kasdieną jų skaičius didėjo;
Nors vėtros juos laužė, bet jie neatbojo —
Juos kėlė, gaivino idėja.

In vaisių sulaukėm mus .-šventojo darbo:
Laisva mus tėvynė paliko,
O tie kurie vargino mumis ir spaudė —
Iš jųjų kas šiandien beliko?!....

Alytus; i Ant. Sk—is.

Širdis man tapo suspausta krūtinėj, 
Ant rankų uždėta pančiai geležiniai, 
Retežiai sunkus net ik kaulo spaudė, 
Garbinga praeitis mano širdį graužė; 
Ašaros mano man veidus išėdė, 
O ilgas miegas man akis užvėrė.
Kas man praskaidrins nubudusį veidą, 
Nedoras Gudas taip mane apleido.... 
Neklausė jis balso, dejavimo aido, 
Nekreipė manin padoringo veido, 
Kurčios jo ausys, lupos nebylingos, 
Jausmo nerodė del manęs meilingo. 
Nuo galvos mano nuplėšė vainiką, 
Uždėtus retežius ant rankų paliko, 
Ir sūnų meilę norėjo atimti 
Kad lengviau butų mane užmigdyti. 
Bet dangun kilo dejavimo garsas, 
Širdies suspaustos veržės gailus balsas, 
Sūnų daug mano Sibire pražuvo, 
Daugel tamsiuose urvuose supuvo. 
Kelkis, Vytautai, parodyk narsumą, 
Sutrinki priešą ir jojo drąsumą, 
Gelbėki brolius kurie lėtai žūsta, 
Ašarų kloniai iš akių jų plusta.... 
Bet tu, Vytautai, daugiau nesikelsi, 
Ir kardo savo priešams nepakelsi, 
Kas išgirs mano graudulingą balsą 
Ir išties vargšei pagalbingą ranką?.... 
Kas nuims mano pančius geležinius, 
Kas užtars mane liudėsyj paskendus? 
Nieks neduos rankos, nėra ko tikėti, 
Svetimas laimės man nenor’ linkėti, 
Tat sūnų savo aš pagalbos šauksiu, 
Juos prie krutinės savo meiliai spausiu, 
Gal mano sūnai sukils kaip galiūnai, 
Aukaus gyvybę, nesigailės kūno, 
Už laisvę .mano aukausis meilingai, 
Nuo jų ateitis pasiliks garbinga!' 
Jie man nušluostys nubudusį veidą, 
Mylės širdingai, kad Gudas apleido; ■ 
Pabuosuos pančius rankų geležinius, 
Atgis dvasia man, linksma liks krūtinė. 
Neturės vargo prie manęs būdami, 
Nebus retežiais Gudo apkalami!

i Pabusk, Lietuva, gana tau miegoti, 
Pasaulis tdVe pradėjo jieškoti, 
Ir surakintas tau rankas paleido, 
O sunai tavo nušluostė tau veidą ;’
Nuvilko rubus svetimų tau duotus, 
Sumynė po kojų Gudų išnaudotus, 
Uždėjo vainiką vėl ant galvos tavo, 
Buk linksma, Lietuva, pakelk akis savo. 
Sųnųs didvyriai tave narsiai gina, 
Po ilgo miego ir vėl atgaivinę! ' 
Nes tikrai kėlės tie narsus didvyriai, 
Stvėrė už kardo, ąpgynė tėvynę, 
Parodė svietui garbingą Lietuvą 
Kuri taip ilgai užmarštyje buvo. 
Ir mes, Lietuviai, ilgiau nemiegokim, 
Stvėrę'si darbo laiką sunaudokim, 
Dirbkim išvieno del labo tėvynės, 
Viską aukaukim del laisvos tėvynės. 
Ton nesigaili jie net kraują lieti,

I Mes čionai turim jiems dirbti padėti. 
Dirbkim išvieno, sutartyje, dailiai, , 
Argi mes nesam Gedimino ainiai? 
Keliam Lietuvą kad ji garsi butų, 
Kad daugiau priešų rankom nepakliūtų 
Užtekėj saulė laimės ir del musų, 
Su laisva Lietuva visi linksmi bukim!

Kanados Lietuvaitė.

PRIESPAUDOS LAIKAI
Mano tėvas man kalbėjo 
Kiek Lietuviai nukentėjo — 
Kiek mus broliai nukentėjo 
Kuomet spaudos neturėjo.

GARBĖ VARPININKAMS
(Už šias eiles Trečia Dovana)

Ar pamenat, broliai, tuos laikus kitados
Kada .Rusams valdant neturėjom spaudos?

Kai už “lementorių” bei maldos knygą
Ne viens turėjo kalėt laiką ilgą?

Bet tas nenuslopino Varpininkų dvasios, 
Dar narsiau jie dirbo iš širdies visos;

Jie pastangas dėjo nevisiems girdėtas
Kad atgauti teises tautos pražudytas;

Slaptai jie gabeno spaudą mums iŠ Prūsų
Ir skleidė po kaimus tarpe brolių musų,

Kad šie prigimtoje kalboje mokytųs
Ir vaikus pratėvių dvasioje auklėtų.

Tik per sunkų darbą ir pasišventimą 
Atsiekė jie tikslą ir didį troškimą.

Uoliai Varpininkai budino tėvynę,
Iš tamsybės glėbio gelbėjo ir gynė.

Kai spaudą atgavom viskas kitaip virto,
Tėvynės padangėj aušra tuoj prašvito,

Lietuva atgimus ir laisvai gyvuoja,
Ten musų trispalvė garbėj plevėsuoja!

Tat už spaudos laisvę ir šalies liuosumą 
Garbė Varpininkams už jųjų darbštumą!

■------ —.. ------Lapntft--------

Jie į Prusus tada ėjo, 
“Lementoriaus” del vaikelių, 
Bet nelengva tatai buvo — 
Daugelis kelyje žuvo.
Juos maskoliai visur gaudė, 
Nepagaunamuosius šaudė, 
Sak’, Lietuviai lai nebando 
Nešt del savęs kontrabandą.
O katruos gyvus pagavo 
Tie Sibiran iškeliavo, 
Tiems sudievu jau Lietuva, 
Sibiro tyruose žuvo....
Linksma buvo ta mums diena 
Kada spaudą sugrąžino, 
Ir ant kaimų ir ant dvarų 
Nebijodami žandarų,
Sklaidom, skaitom “lementorių”, 
Ūkininkų kalendorių, 
“Lietuvos Žinių” sulaukėm1, 
Visi vienu balsu šaukėm:
“Lietuva, Tėvyne musų, 
“Dabar tu tikrai nežūsi, 
“Savo sunūs mes tau duosim 
“Ir nuo priešų atvaduosimi” 
z/ -;: /--—-----Stasys Gargždiškis.

(Už šias eiles Antra Dovana)
Jau dvidešimts penki sukako meteliai 
Kaip spaudą atgavo brangi Lietuva, 
Kaip širdis jos ėmė vėl laisvai kvėpuoti, 
Ir kilti iš vargo nusilpus tauta.
Nusilpus, išvargus, priešų nuteriota, 
Eiles metų buvus be savo spaudos, 
Žmonės jos prislėgti it debesio juodoj 
Turėjo kentėti po priešo valdžios.
Žiauri valdžia Ruso mus brolius kankino 
Už savišką raštą, už geismą šviesos^ 
Bet dvasia didvyrių, ką guli kapuose, 
Niekad neapleido jaunosios kartos — 
Visi eilėn stojo ir narsiai kovojo 
Su drąsa, už teisę tėvynės savos, 
Tikėjimas, viltis ir meilė šventoji 
Liepsnojo širdyse sūnų Lietuvos.
Tikėjimas teikė jų dvasiai stiprumą, 
Viltis skaisti švietė ir puošė takūs, 
Meilė juosius traukė prie mokslo šaltinio 
Prie syvų gaivingų — tautinės spaudos. 
Atėjo tas laikas kad saulė prašvito, 
Dangūs nusiblaivė, atgijo Spauda, 
Užžibo aukuras mus mokslo žinyčios, 
Graži, kultūringa pakilo tauta.
Minėjant tas brangias tautai sukaktuves 
Aš šitą dainelę jausmingai-pinu, 
Ir skleidžiu po svietą, tegul visi žino 
Kad puošiu tėvynę garbės vainiku!

Biruta.

LAUKIANT
Džiaugiuosi, linksmą
Dainelė traukiu
Kai mylimosios
Ateinant laukiu. /

Kuomet išvystu savo mergelę 
‘ Nušvinta rodos pati saulelė,

O kai prieina ji prie šalelės 
Drebėt net ima mano širdelė.

Kai ima kalbint,
Žodelį taria,
Jos akys žėri,
Net širdį veria....

Nenoriu nieko, tik šios mergelės, 
Nelaukiu nieko tik tos dienelės 
Kada sau jąją paimti gausiu 
Ir prie krutinės karštai prispausiu!

- Adonis.

PAKILK, DAINELE!
Iš virpančių stygų krutinės 
Pakilkite balsai dainelės, 
Ir lyg aidai šilų tėvynės, 
Lyg spinduliai vilties žvaigždelės 
Palieskite šaltasiūs sielas!
Uždegkit širdis liepsna meilės, 
Priminkite jaunystės dienas, 
Atskleiskite paveikslus laimės.
Ir dvasią mintimis sparnuotą 
Sustiprinkit kad ji nenuilstų, 
Tegul ši žemė liūdna, miglota 
Laimės ir grožės rojumi virsta! 
^Skambėkit stygos sidabrinės, 
Žavėk dainele mylimoji, 
Lai iš liepsnų musų krutinės 
Susikuria meilė bendroji.

V. Fallertas.

Įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms te-
vyneje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Sapnininkai
ygc APDARYTA

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

LAIMĖTOJAI

Šiame “Dirvos” numery
je telpa eilės laimėtoją 
“Dirvos’- Konkurso pami
nėjimui 25 metų spaudos 
atgavimo sukaktuvių.

Pirma dovana — $5.00 
pinigais arba tidk vertės 
knygomis (jeigu norės) pa
tenka Kanados Lietuvaitei 
p-lei Klecevičiutei iš St. Ca- 
lixte, Kanadoje.

Antra dovana — “Balti
jos Aras” ir “Vargšų Ka
ralienė” ($3 vertės, arba 
tos vertės kitų knygų) — 
Biruta, M. A. Karbonskie- 
nė, iš Brooklyn, N. Y.

Trečia dovana — trys 
šios dovanos paskirta, ir 
jas laimi, šie:

Ant. S—kis, Skrinskis iš 
Alytaus,

Laputė, P. Mockienė, iš 
Chicagos,

Gvazdikas, Vladas Aravi- 
čius, iš Perlojos, Lietuvoj.

Visos kitos eilės kokias 
kas prisiuntė, jeigu bus tin
kamos, bus sunaudotos se
kančiuose “Dirvos” nume
riuose.

GEGUŽINĖ AMERI
KOJ IR EUROPOJ

Amerikoje iš komunistų 
gegužinės- buna tik juokų. 
Jei jie kur surengia mitin
gą ir ramiai apsieina nie
kas jų netrukdo. Gali kal
bėt apie nuvertimą kapita
lizmo ir įsteigimą rojaus, 
bet mažai kas jų klauso. 
Čia mat darbininkai sotus 
ir žino' kad komunistai ne 
ką kitą jiems padarys kaip 
tik atims ką turi. Europoj 

!kas kita. Ten daugiau var
go, ir vargstanti darbinin
kai paseka komunistus, ti
kėdami jų saldiems priža
dams, kurie priveda prie 

I kraujo pralejimo. Vargšai 
tada nukenčia,"o vadai kai 
zuikiai pasislėpę juokiasi;

“TARPININKAS”
VAIZBOS. DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie Nejudomą 
Turtą, Apdraudą, Ūkius, Svei-
katą; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietu vii/ 
kalbos; Nepaprastos Įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t.. 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy
ki t sau ir sav6 giminėms.
Prenumerata metams tik $1. 

Pavienis numeris 10c.
Užsienyje $1.50 metams.

“TARPININKAS”
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ulMUOLATlNIS ryšis - su 
senąją gimtiną Lietuva 

per paveiksluotą žurnalą 
“Naujas Žodis ’. Išsirašy- 
kit tą vienintelį laikraštį 
kuris duoda gražius Lietu
vos ir viso pasaulio paveik
slus. Amerikoj “Naujo Žo-
džio” kaina metams tik $2. 
Rašykit: “N. Žodis”, Kau
nas, Maironio g. 6.

Jei Tamistą įdomauja 
Pietų Amerika

Jos turtai, gamta ir joje žmonių 
gyvenimas 

skaityk

“Pietų Amerikos Lietuvį”
. Tik “P. A. L.” suteiks TTamistai 

Įvairias if Įdomias žinias, beša
liškai nušvies jus Įdomaujančius 
klausimus ir visuomet bus Ta
rn istai malonus ir naudingas iš 
kito tolimo pasaulio svečias.

Kaina metams $3.
Siųskite apdraustu laišku sekančiu 

adresu:
SEMINARIO LITHŪANO 

Caixa postal 3902, Sao Paulo, Brazil.
Taipogi galit užsisakyti ir per sa

vo pažįstamus Brazilijoj.



D I R V A

(Tąsa iš pereito num.)

— Kuo gali įrodyt kad tavo žodžiai 
yra teisingi? — užklausė krivė.

— Savo tėvo kardu — pažiūrėkit Į ji 
ir pamatysit! — atsakė Šeirys.

— O kas galėtų patvirtint kad tas 
kardas priklausė tavo tėvui, ne iš ko kito 
tu jį pasisavinai? — vėl klausė krivė. — 
Kas pasakys kad šis kardas yra kunigo 

. . Karniaus nuo Nemuno, kuris žuvo mū
šiuose prie Baigos ir kad šis vaikas yra 
jo sūnūs?

Ir vaidilos, ir šiaip vyrai ir kunigai 
kurie buvo sujoję teismui, ėmė apžiurinė
ti kardą, leido jį iš ranikų į rankas, bet 
nei vienas nepasakė nieko, išskyrus kad 
kardas gražus ir prigulėjo dideliam žmo
gui. Šeirys ėmė jau baimintis kad gali 
žūti tarp savų visai nekaltai. Tik štai 
vienas vyras prašnekėjo, beveik paskuti-. 
nis, kuriam kardas atėjo į rankas:

— Aš pažystu šį kardą, nes aš buvau 
Nemuno srityje ir viešėjau Karniaus pi
lyje !

Nudžiugo vaikinas ir puolėsi prie to 
kalbančio vyro. Vienok tas dar nebuvo 
viskas. Vyras, kardą pažino, nes ant jo 
buvo iškaltas Karniaus ženklas. Ar jis 
vaiką pažysta?

— Ar galėtum pasakyt kad šis vaiki
nas yra Karniaus sūnūs? — klausė krivė.

— To pasakyt negaliu, nes senokas 
laikas kaip ten buvinėjau ir vaikas dar 
buvo mažiukas. Bet apžiurėkit jo kūną, 
jei ant jo rasis toks pat ženklas kaip ant 
kardo, 'viskas bus aišku.

Nereikėjo ilgai laukti, Šeirys pats pra- 
. dengė savų,pakaklę^ tępąi matėsi įdegin
tas kūdikystės dienose toks pat ženklas 
kai buvo ant kardo.

Dabar krivių krivaitis, vietoj pirmes
nės nuožvalgos, labiau vaikinu džiaugėsi, 
ir visiems susirinkusiems garsiai apsakė 
šio jaunikaičio pasiryžimą. Prakilnus tie 
vaikai kurie taip už savo tikėjimą ir die
vus prisiekia kariauti, sakė krivis savo 
žmonėms. Ir apdovanojęs Šeirį kuo galė
jo, leido jam toliau keliauti.

— Dar mes esam liuosi nuo kryžei
vių, — sakė saviems krivaitis, — bet die
na po dienos galim jų laukti, todėl ruoš
kitės visi ir padarykit sau tokias prisie- 
kas prieš krikščionis kaip padarė šis vai
kinas prie savo mirštančio tėvo! Žinot 

'ką tie naujo tikėjimo nešėjai padarė Na- 
tangijoj — viską j žeines pavertė!....

Išėjo Šeirys, ir išėjo ilgiems klaidžio
jimams, nes tiesiog į šiaurryčius einant, 
rytiniu Kuršmario pakraščiu, kelionė tris 
syk trumpesnė ir kelias tiesus. Bet norė
damas išvengti nežinomų pavojų, keliavo 
antru šonu Kuršmario. Pirmiausia priėjo 
Rudavos kaimą, bet laikydamasis nuoša
liau kaimo, ėjo toliau paupeliu kurs jau 
tekėjo į Baltiją. Iš rytų pusės buvo ki
tas upelis; kurs subėgo į Kuršmarę. Tarp 
tų dviejų upelių eidamas išėjo į siaurą, il
gą žemės liežuvį kuris nusitęsia nuo da
bartinio miestelio Kranco iki pat Klaipė
dos ir atidalina Baltiją nuo Kuršių užlajos. 
Tai puiki Neringos sala, gintaro kraštas, 
vėliau rašytojų pavadinta Šiaurės Sahara. 
Kuomet šito žemės liežuvio arba iškilipio 
nebuvo čia buvo vienas ištisas Baltijos ju
ros kampas. Šis žemės liežuvis yra vie
nas smiltynas, vietomis gana aukštas, vie
tomis žemas, vietomis apugęs pušimis, o 
vietomis visai nuogas ir į jį žiūrint išrodo 
lyg tyruose butum. Smėlio kalnai vėjo 
taip išmarginti kad smiltys guli ’ bango
mis, išsiduobėjusios ir iškilusios. Jeigu 
nebūtų kieto pajūrio kurį vanduo sugula, 
tuo smiltynu žmogus nedaug galėtum pa
eiti ir sukritęs turėtum -žūti, ypač kuomet 
užeina vėjuotas oras ir prasidedi smėlio 
audros. i

Keliavo Šeirys prieidamas žuvininkų i 
sodybas, ir pasiklausdamas kelio į Klaipė

dą vis žengė šiaurėn. Žmonės jam atsakė 
priderančiai, nors jų labai mažai tame lie
žuvyje gyveno. Vietomis tas liežuvis siau
ras ir užėjus ant viršaus kopų matosi abie
jose pusėse mėlynas vanduo ir dangus: 
niekad savo gyvenime jis tokio reginio ne
buvo matęs.' Vienų vienas jaunas vaiki
nas stovi ant kranto, lyg rankom pasiek
tų vienoj ir kitoj pusėj gilius vandenis jei 
rankos butų ilgos. Ir tarpais jis jautėsi; 
kaip koks milžinas, kuris rodos visą pa
saulį valdo ant tuščio smiltyno stovėda
mas. Daug matom per sausžemį einam 
vandens juostų, upių, bet čia per vandenį 
eina nutiesta žemės juosta. Kitaip lygi
nant, butų lyg didelis rąstas numestas į 
platų be kraštų vandenyną, milžinams vai
kščioti. Jokios kitos gyvybės nesimato iš
skyrus paukščių žuvėdų skraidančių per 
smilčių krantą į vieną ir į -kitą pusę. To
liau eidamas, priėjo ir smiltyno platumą 
ir iš čia matėsi jura tiktai vienoj pusėj, ar 
Baltija ar Kuršių, žiūrint kurioj pusėje 
sausumos jis ėjo.

Pirmiausia jis laikėsi rytinio juostos 
šono, iš Kuršmario pusės, bet tas pusė per
daug iškarpyta — vingiai ir išsikišimai j 
vandenį, ir keliavimas buvo perdaug ne
tiesus. Tada perėjo į Baltijos pusę, tas 
kraštas daugiau tiesus, ir juo traukė to
liau.

Žuvininkų kaimeliai buvo visi iš Kurš
marės pusės, taigi jeigu norėjo nesusidur
ti su žmonėmis visai nesusidūrė. Čionai 
gi žuvininkams buvo užveja nuo Baltijos
vėjų ir audrų.

Atėjo iki Nidos kaimelio, ties kuriuo
kitoj pusėj Kuršmarės į jas subėga Nemu
nas ir kur buvo pirklybos ir žmoningas 
kaimas vadinamas Rusnė. Bet ką jis ži
nojo kad nuo Nidos jam dar daugiau pu
sė kelio iki Klaipėdos, ir kad nuo dabar 
išeina į du trečdaliu kelio kuris veda jį 
tolyn nuo namų, vietoj artintis jų. Klai
pėdoj turėjo viltį rasti pažystamų ir su 
dasigauti į Rusnę ir iš ten Nemunu parke
liauti namon. Nemunas Klaipėdos nesie
kia, dar gana toli iki Klaipėdai, bet į ten 
tas žemės liežuvis nuveda ir ten jau Kurš- 
marė sueina į siaurumą, per kurią įplauk
davo Skandinavai ir paskiau Vokiečiai,
kurie norėjo pasiekti Nemuną/ir jo aukš
tesnes sritis.

Kelionė truko daugel diepų, ir per tą 
laiką vaikinas matė juros audras, smar
kius lietus, nuo kurių nebuvo kur pasidė
ti, nors į žemę kaskis, ir kelis sykius jau
tėsi taip beviltis ir susigraužęs kad rodės 
butų geriau mirti negu tokį gyvenimą neš
ti, nežiūrint kad kartais jautėsi visagalis 
milžinas.

Pasiekęs Klaipėdą, persikėlė nuo to 
savo perkeliauto žemės liežuvio ant ryti
nės pusės Kuršmario švarpos, ir ten jau 
buvo pats Klaipėdos kaimas. Palengva 
čia klausinėjosi pirklių kurie plauktų į 
Nemuną ir į Lietuvą, nes tai butų pro jo 
tėviškę, bet nerado nei vieno laivo kurs 
tai kelionei rengtųsi. Rado daug savo pa
žystamų, nes jie Nemunu važinėdavo pro 
i o pilį, bet dabar pirkliai kurie vyko Kau
no linkui jau buvo išplaukę. Mažai tada 
kas lankydavosi tolyn Nemunu į Lietuvą, 
išskyrus pirklius iš Danijos ir kitur ir pa
čius Klaipėdiečius, kurie prisipirkę iš ki
tų atėjūnų prekių sykį kitą per vasarą 
patraukdavo Nemuno vaga.

Klaipėdoj jau karštai kalbėjo žmonės 
apie krikščionis ii1 jų siekius ant to kai
mo. Ne paslaptis buvo kad kryžeiviai tu
ri tikslo susisiekti pajūriu su Kuršio kar
dininkais, ir svarbu jiems užimti visą pa
jūrį nuo Rygos iki Aismarės. Buvo čia' 
ir kardininkų špiegų, bet Klaipėdos užėmi-1 
mas užsitęsė dar keletą metą, kada Vo
kiečiai ir čia įsteigė savo tvirtovę, pava
dindami Memelsburgu.

(Bus daugiau.)

MOTINA ,
(Pavedu savo žmonai)

Kas dieną nerimsta ir naktį nemiega?
Kas lydi mažučio silpnuosius žingsnius? 
Kas saugoja kūną ir kūdikio sielą? — 
Tai Motina aukoja savo metus.
Dar žvėrys urvuose ir paukščiai lizduose, 
Ir dar nepasklidus rytuose aušra, 
O Motinos meilė jau šypsos veiduose, 
Jam dainą dainuoja per nakt’ supdama.
Mokytoja ji ant pasaulio geriausia:
Ji aiškiai supranta vaikučio mintis;
Lyg angelas-sargas šio svieto tikriausias, 
Jos sergsti ir mato budrioji akis.
Draugai artimiausi apleidžia, užmiršta, 
Kaip greitai juos gaunam taip greit jų nėra, 
O Motinos meilė niekuomet nemiršta, 
Ji buna su mumis visur, visada.
Tas Motinos skausmą tik gali atspėti 
Ir josios suprasti giliausius jausmus 
Kam teko nors kartą kančias jos kentėti, 
Tik tas gal įvertint tikrai jos skausmus.
Teatrai ir pokiliai jos nevilioja,
To vietoj ji meldžias namie už vaikus; 
Linksmumą, jaunystę, sveikatą aukoja 
Kad tik užauginti padorius sūnūs.
Nors viso pasaulio turtus įsigytum, 
Ir viso pasaulio tau tektų garbė, 
Jei Motinos meilės tikros n’išpažintum— 
Gyvenimas butų kartumo taurė.

Vincas Greičius.

KOL GYVI ESAM!
Jei trokšti amžiais tu gyventi, 
Ne žūt, ne nykt, ir nepasenti, 

Sau idealą reik turėti,
• Tiksliai jo siekti, dirbt, krutėti. 
Iš snaudulių, o broli, kelkis, 
Kaip didvyris kasdieną elgkis, 

Kas širdį, valią tvirtą turi 
Tas sau ir šaliai laimę kuria.

Bandyk turėt draugus garbingus, 
Dirbki tik darbus gerus, naudingus.

Per nieką auksas ir brangenybė 
Prieš prakilniąją žmogaus vertybę.

Nors į kapus eis miręs kūnas, 
Bet tikras darbas niekad nežūna.

Kol esam jauni, sveiki ir gyvi, 
Lai darbų vaisiai buna akyvi.

Sėk grūdą dirvon tokį ką dygtų, 
Augumo per amžius kad pasiliktų, .

Ip,iš jo naudą visi turėtų, 
Tąve už trusą gerą minėtų!

Putinėlis.—

Po visu kalbu ir 
darbu, smagumas kuri 
jus gaunote rūkydamas 
ir teturi svarbos

Lameli
C I G A R E T A I

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels yra padaryti iš rinktiniausių auginamų tabakų.

Camels mišinys Naminių ir Turkiškų tabakų niekad 
nebuvo prilygtas.

Camels yra lengvi ir smagus.

Jų skonis nenubosta.
. ' . . . 'Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo.

Camels turi malonų kvapsnį kuris yra primnus 
kiekvienam.

SUKAKTUVĖS
(Už šias eiles Trečia Dovana)

Tiek laiko vergavus brangi Lietuva 
Tiek skurdo ir vargo kentėjus, 
Šiandieną sau džiaugias palikus laisva 
Spaudos sukaktuvėms atėjus.
Kudirka, Valančius ir daugel kitų
Sveikatą aukojo mus šaliai, 
“Aušra” suspindėjo ir “Varpo” garsai 
Iš miego mus kėlė, broleliai.
Jie kvietė Lietuvius numest grandines 
Nuo rankų, ir bjaurėtis Gudo, 
Kurs kraujo Lietuvių paliejo marias 
Ir tiek į Sibirą išgrūdo!
Nerimo, netilo Lietuvių širdis,
Siūbavo troškimai kaip marios;
Sutruko grandinės, ir širdys visų J
Patyrė tiek laimės, tiek galios! ■■■'
•Dabar tegul mato, te stebis visi ?
Koks tvirtas mėgintas Lietuvis.
Net bąla įširdę mus priešai pikti, 
Net stingsta jų piktas liežuvis!

Gvazdikas.'

RYTAS
Niaukias dangus, temsta dausos, kyla tamsus debėš 
Spaudžia sielą, jautrią širdį begalinis liūdesys.
Štai, giružė supas, blaškos, nerimauja man širdis 
Kad gražus, saulėtas rytas apsiniaukė kaip naktis. 
Kur dingai, sulėtas ryte, toks malonus ir gražus, 
Ir kam pakeitei juodaisiais auksinius savo dažus? 
Kur dingai, saulėtas ryte, toks žavėjantis, puikus, 
Negirdi nei kaip audra čia laužo verkiančius miškus 
Ar girdi kaip šakos braška, lužda medžiai milžinai, 
Ar žinai kad su pasauliu jie jau skirias amžinai?
Gryžk, gražus, saulėtas ryte, juk tu juos užauginai, 
Saulei šviečiant, vėjui ošiant, tu giružę ugdinai;
O dabar, girdi kaip rauda, medžiai kalbasi liūdnai 
Kad tokios audros nematė ilgas laikas, jau senai. 
Gryžk, saulėtas, puikus ryte, nusibodo mums audra, 
Išsklaidyk padangę tamsią ir lai šypsos vėl giedra.
Bąla debesys tamsieji, slenka dausom pamažu, ... ■ 
Ir nurimo audra siutus, vėl padangėje gražu.' 
Nusibodo ir prailgo mums be tavęs valanda/.
Sveikas buk, saulėtas ryte, šviesk, saulute, visada,

Juozas Morkūnas.

(Užrašyki t saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kail 
metams $3.00. Pusei mėtų puse kainos)

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigt 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje



DVIDEŠIMTS PENKI I prisirengė paminėt šitą di
delį tautos laimėjimą'. Lai
kraščiai toli gražu ne visi' 
užtektinai įvertino šias su
kaktuves. Kiek teko tėmyt 
Lietuvos laikraščius, ten ir
gi šaltumo netrūksta. Nors 
rengiama paminėjimai, ta
čiau visgi prie jų rengia
masi be reikalingo entu
ziazmo.

METAI
CHEVROLET DIDELI 

LAIMĖJIMAI
AMERIKONAS APIE

(TĄSA NUO l-MO PŪST,.) 

dienraštis, “Vilniaus Ži
nios”, kurių redaktorium 
buvo šiandieninis Lietuvos 
Prezidentas, A. Smetoną.

Pirmutinį iš Vilniaus lai
kraštį aš gavau “Ūkinin
ką”, kuris pirmiau ėjo Til
žėje. Nežinau kaip pasi
rodymas Lietuvoj pirmųjų 
laikraščių veikė į kitų A- 
merikos Lietuvių sielas; 
atsimenu kaip šiandien kad 
pirmas “Ūkininko” egzem
pliorius, atėjęs iš Vilniaus 
(nr. 4) mane sugraudino. 
Varčiau jo lapus ir vis ne
tikėjau kad jis’ eina jau iš - . . - .
Lietuvos sostinės Vilniaus. 1 - vvi- . - -

Jį laikrascius ir siuos susilp
nino. Šiandien Lietuvoje 
eina apie 100 visokių laik
raštukų, bet nėra nei vieno 
kuris užtikrintų sau ryto
jų, o tai todėl kad jie ne 
visuomenei, ne savo šaliai 
tarnauja, tik saujelėms at
skirų žmonių.

Čia Amerikoj musų spau
dai karas irgi sulolšė rolę. 
Ateivystei apsistojus trūk
sta laikraščiams palaikyto
jų, o esančius 
katilas”1 ryja, 
beveik baigia savo dienas. 
Dar didesnei nelaimei, ir 
čia laikraščiai užsikrėtę sa
vitarpinėmis peštynėmis, ir 
tluos pačius savo palaikyto
jus varo nuo savęs,- prie 
skaitymo svetimų sensaci
jų. Labai gaila kad taip 
svarbaus Lietuvių tautos 
laimėjimo 25 metų sukak- 
tuvehiis negalime pasigė
rėt to laikotarpio branda. 
Tas laikotarpis musų spau
dai nieko nedavė. Musų 
spauda buvo daug sveikes
nė ir stipresnė prieš 23 me
tus, negu šiandien. Gaila.

V. S. J.

Kaip dabar stovime
Iš kitos pusės, liūdna kad 

per tuos 25 metus musų 
spauda vieton sustiprėt, 
vieton pagerėt, sukudo, su
menko ir pasirodo be spė
kos. Lietuvoj daug paken
kė karas, o po karo politi
kos įveisė peštynes, kurios 
iš pavienių žmonių perėjo

bei raš- 
Žodžiu 

nuveikė; 
tik sau

lankys.
Mes neturim jokių poli

tiškų tikslų, todėl pasitiki
me kad Akrono ir apielin- 
kės Lietuviai mus bešališ
kai parems, o mes stengsi
mės atsilankiusius paten
kinti. Užtikrinam kad ne- 
sigailėsit atsilankę.

Komitetas.

LIETUVĄ PER 
RADIO

Žiurėjau į cenzūros liudiji
mą ir tam netikėjau; juk

Chi- 
mal- 
cen-

“liudįjimą”.
ant juostelės Rusijos 
ženklelis ir Vilniaus 
antspauda mane įti-

pirmiau Tilžėje ir net 
cagoje spausdinamos 
daknygės visos turėjo 
zuros

Tik 
‘pašto 
pašto
kino kad tikrai Lietuvių 
spauda jau ątgauta ir Lie
tuva jau turi savo laikraš
čius. Tada minčia apibė
gus visus Lietuvių vargus 
ir kovas paneštas del savo 
spaudos, gailestis suspaudė 
krutinę, o džiaugsmas iš
spaudė keletą ašarų.

šaltas paminėjimas
Ir štai šiandien švenčia

me 25 metų sukaktuves sa
vo spaudos atgavimo. Tai 
džiaugsmo, pergalės ir lai
mėjimo sukaktuvės, kurias 
privalo minėt kiekviena 
Lietuvių kolonija su dideliu 
triumfu.

Bet gi gaila kad šitos 
taip svarbios sukaktuvės 
musų sutinkama šaltai, su 
menku įvertinimu. Čia A- 
merikoje tik trijose kolo
nijose Lietuviai išanksto

“tarpinimo 
Laikraščiai

Iš SLA. 198-tos Kuopos 
Jaunuolių Darbuotės.

Jau sukako metai kaip 
Jaunuolių skyrius veikia. 
Turi savo valdybą atskirai 
nuo 198-tos kuopos ir at
skirą iždą. Laiko susirin
kimus, rengia pramogas, 
lavinasi dailės srityje, turi 
Lietuviškos kalbos 
liavos mokyklėlę, 
įsakant jau daug 
su vaidinimais ne
bet ir kitoms draugijoms 
patarnauja.

Bet tai dar ne viskas kas 
buvo iki šiol veikiama. Pas
kutinių laiku i 
skaitlingai Į susirinkimus: 
tai nebuvo galima daug 
•kas ir nuveikti. (Vienok da
bar skyrius 
tvarkė ir 
sueina veik

Balandžio 
susirinkime 
buvo išrinkta sudaryti pla
nus vasarinio sezono pra
mogoms patiekė raportą 
apie savo planus, tarp ku
rių dabartiniu laiku rengia
ma “Vestuvių Balius”, ku
ris Įvyks Gegužės 18 d. va
kare, salėje 772 Raymond 
st. Tai bus pramoga ko
kios dar Akrone Lietuviai 
nematė. Pirm “Vestuvių” 
ceremonijos bus puikus di
delis programas iš muzikos, 
dainų, deklamacijų, kalbų, 
ir tt. Po “Vestuvių” bus 
puiki vakarienė visiems ku
rie šiame vakare dalyvaus. 
Laike vakarienės taipgi tę
sis programas, kurį išpil
dys patys jaunuoliai. Tik
rai tai bus Lietuviškas va
karas.

Tani vakarui reikia iškal- 
no Įsigyti tikietus kad bu
tų žinoma kiek svečių atsi-

JOHN PHILIP SOUSA GROS 
PIRMADIENIO VAKA

RAIS PER RĄDTO.
Detroit, Gegužės 4. — Pa

sekmės didelio populiariškumo 
naujo šešių cilinderių Chevro
let paaiškėjo kuomet Chevro
let -Motor Company vice prezi
dentas R. H. Grant paskelbė 
kad virš pusė milijono tų nau
jų karų išėjo ant kelių nuo 
pirmos dienos šių metų.

Reikšmingas vaizdas šio, pa
sisekimo, sako, yra tas faktas 
kad Chevrolet Į keturių mėne
sių laiką pabudavojo daugiau 
šešių cilinderių karų, negu ki-

.tį automobilių išdinbėjai kada 
Peršovė policijantą. Ge- nors pagamino per ištisą metą, 

gūžės 6 d. naktį gatvėj ant .. š*. skaitlinė butų galėjus bu- 
2, _r 5 , ti didesne, sako Mr. Grant, jei
E. Market st. ir Johns aye. Chevrolet dirbtuvės -butų galė- 
policijautas Grubbs sulaikė Į jysios išpildyti visus užsaky- 
du nužiūrėtu vyru, kurie 
pirm to apvogę restauran- 

nesueidavo | tą. Krečiant juos, vienas 
;iš,jų policijantą peršovė ir 
jie abu pabėgo. Policijan-, 
tas randasi kritiškoje pa
dėtyje miesto ligoninėje.

Tai yra pirmas atsitiki
mas nuo 1919 metų šiame 
mieste policijantui nuken
tėti nuo plėšikų. 1919 me
tais krečiant tris sulaiky
tus vyrus nušautas polici- 
jantas Werne.,

galutinai susi- 
i susirinkimus 
visi nariai.

14 laikytame 
komisija kuri

SERGANTI ŽMONĖS
Kviečiami užeiti pas dr. smedley jo ofisan pasitarti 

PYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

.ei

Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C & B Line Palatial Steamers 
VV7HETHER. traveling by train or auto, enjoy an ail night's ride on beautiful 
W Lake Eric. C&B Line Steamers arc magnificent floating hotels with large com* 

fortablc staterooms, excellent dining room service and courteous attendants, 
Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE”

Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway. 
Cleveland and Buffalo Division Cleveland and Pt Stanley, Can., Div.

Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service, leaving Cleveland. 12:00mld-
p. m., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley, 6:00a.m..

May 1st to November 15th. Jane 29th to September 7th.
Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.

New Lotu
Fares

Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

Daily service, leaving Cleveland. 12:00mid
night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 

Jane 29th to September 7th.

'$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

$3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip 
Autos Carried $4.50 and up
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Lietūvos Pasiuntinybė iš 
Washingtono praneša kad 
Gegužės pabaigoj žada bū
ti įdomios paskaitos apie 
Baltijos valstybes iš Balti- 
morės radio stoties. Skai
tys Pulk. Hollyday, buvęs 
1920-1921 metais Militariu 
Attache Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estonijoj. Šią vasarą 
Pulk. Hollyday vėl vyksta 
į Lietuvą ir Įeitas Baltijos 
valstybei. Jis rinks mede- 
gą savo knygai, kurią jis 
mano apie šias valstybes

parašyti. Pargryžęs jis ža
da taipgi iliustruotas pa
skaitas apie Lietuvą.

Radio paskaita apie Lie
tuvą, antgalviu “Lithuania/, 
a Nation Reborn”, bus Ge
gužės 28 d., nuo <3:15 iki 
3:80 v. po pietų (Eastern 
Standard Time).

Pulk. Hollyday yrą žino
mas ir senas Lietuvos drau
gas. Paklausykit ką jis pa
sakys apie Lietuvą, ir pa
rašykit jam savo pastabų 
del jo paskaitos. Jam gali
ma rašyti: Col. Worthing
ton Hollyday, care or Bal
timore Broadcasting Stu
dios, Baltimore, Md.

Imus kokie užplūdo nuo to kai 
Įvesta naujas karas.

“Beveik kiekvienas šių metų 
mėnuo buvo produkcijos rekor
das, Patenkinimui visų užsa
kymų užplaukusių į iš visų ■ ša
lies kampų, išdirbimas buvo 
didinama kiek tik leido galimy
bės Chevrolet Įstaigų”, sako 
Mr. Grant.

Išskelbimui šio nepaprasto 
pasisekimo kuris leido išvaryti 
virš 500,000 karų į trumpiau 
negu keturis mėnesius laiko, 
Chevrolet kompanija prisikvie
tė John Philip Sousa ir jo gar
sų pasaulinį beną vienos valan
dos grojimams per radio visai 
šaliai Pirmadienio vakarais. 
Tai pirmas to garsaus Maršų 
Karaliaus grojimas per radio. 
To garsaus ibendmeisterio mu- 

Skailykit “Dirvą” — Žinosit Izika bus bėgyje reguliarės Ge
ltas dedasi tarp musu žy- herai Motors “Family Hour”, 

. . „ , pradedant nuo 8:30 vakare.miausių Sportininkų. Nors Mr Sousa grojo dides- 
Įniam skaičiui žmonių negu ko
kis kitas direktorius benų mu
zikos istorijoje, vieną sykį gro
damas prie 153,000 būrio žmo
nių Tarptautinėj Parodoj Glas- 

I gowe, bet pirmadienio vakarais , 
jis turės didžiausią klausytojų i 
skaičių negu kada klausė vie- i 

Į no muzikos programo.
Trisdešimts viena stotis nuo 1 

vieno šalies krašto iki kito ir i 
nuo Didžiųjų Ežerų iki Meksi
kos Užlajos bus prijungta prie 
Souso’s radio retežio. Delei jo 
didelio populiariškumo kaipo 
beno dirigento 
riaus manoma jog klausytojų 
bus daugiausia negu kada ra
dio turėjo.

Chevrolet viršininkai neapsa
komai džiaugiasi ir dėkingi' už 
tai kad Sousa apsirinko Chev
rolet valandą savo pirmam iš
ėjimui Į radio publiką, kuomet 
jis per virš septynis metus at
sisakinėjo Į radio..groti'.

Prie to darom naujausios mados 
visokius rėmus paveikslams.

Dabar, pavasario laiku, Vaikams 
ir Mergaitėms kurie eina prie Pir
mos Komunijos, kurie atsilankys 
pas mus fotografuotis gaus gerą 
dovaną: didelį paveikslą arba Ko
dak, kas ką pasiskirs, ir dar prie 
to gaus vieną spalvuotą paveikslą 
ekstra. Kainos visiems prieinamos.

ANTANAS ŽITKEVIČIUS
2105 St. Clair Ave. Cleveland

Užlaikyki! grindis ir baldus ži
bančius ir švarius su O-Ce^ar 
Polish Mop ir O-Čedar Polish. 

Gaukit juos krautuvėse.
*

kompozito-
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Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas
»vRlMBE” rasit juokingų dainų . ir juokų. “RIMBE” 

Kazys su Dėde apie prašmatnius gyvenimo reikalus.
“RIMBE” rasi pono Rimbo’ prakalbą apie ženočių ir senber

nių gyvenimą. “RIMBE” rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie
tuvių politinius klausimus.

Būtinai pamatyk! t “Rimbą” ir susipažinkit 
siųskit 10c, tuoj jis bus pas jus. Prenumerata 
koje ar Lietuvoje tik $1.00. Užsirašyki! sau ir 
giminei Lietuvoje.

su juom. Pri
metama Ameri- 

savo draugui ar

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. Boston, Mass.SANDARA

.©

© 

© 
kalbasi

j (Naudotų Karų
Bargenai

NASH, 
BUICK, 
CHRYSLER, 
OLDSMOBILE, 
OAKLAND,

© 
© 
© 
©

Coupe ir Sedanai
Už niekad negirdėtas 

žemas kainas.
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje. Tkn /llPlfPI* Mooh Pfl 
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės'

Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto
se šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago,' Ill., prenumerata metams Amerikoj $2;
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

SANDARA atlieka įvairius spaudos darbus: nuo viziti
nės kortelės iki storiausios knygos; gražiai,- pi
giai ir greitai.

SANDARĄ (Vai-Mont Calendar Co.) spausdina įvairios 
rūšies KALENDORIUS, kaip tai: De-Lux, Wall 
Pockets, Hangerius, 12 lapų su Lietuvių Tautinė
mis ir Istorinėmis šventėmis, pritaikintus įvai
rioms biznio šakoms.

6816 Superior Ave.
atdara vakarais.

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

■BOB'
NASH “400”
Mes turini juos

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau I 

nereikia dapirkti. * 
Lengvais Išmokėjimais.

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, Ill.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.
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Pirmutinė geriausia ir didžiausia 
Lietuviška Paveikslų dirbtuve Clė- 
velande, kurioje galima sutalpinti 
dideles grupes draugijų, vestuvių, ir 
šeimynų, taipgi ir pavienių. Prie 
to, padidinam paveikslus iš mažų, 
nedaro skirtumo kaip prastų pavei
ksią jus turit, atneškit pas mus ir j 
persitikrinę, busit užganėdinti.

£

i
X

ž

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. į 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- £ 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- 4 

tografijas visokių kitų traukimų. X
1197 Ė. 79th St. Cleveland į 

“Studija su dviem parodos langais” X 
— Telefonas Randolph 3535 — j
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Saugok Savo Sveikatą I
t PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA- E 
| ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS | 
S Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais E 
= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos. E 
= Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos B 
E Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro- E 
E moję duoda man galimybes išgydyt užsisenė j tįsias liga? s 
= vyrų ir moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ir E 
E kaip nustoję ųpo būtumėt nepameskit vilties, ateikit pa- 2 
E sitart su manim. - ' s
| Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver- = 
= tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00. |
= Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimų, g
E Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali- — 
E narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Ašjtaip- g 
g gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi" E 
S durių uirimą, Dusulį, visas Odos Ligas, Reumatizmą, Iii- s 
S lestų Udegimo ir visus kitus negerumus. g
5 Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors sykį i metus, x 
- Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai. S 

| Dr. BAILEY “Specialistas” |
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, 0. f 

: Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. g 
j Mes kalbame Lietuviškai. E

!?;iiiiiiiiiiiiiiiiintIšsikir|‘k “il!) ir ,aikyk ka<ia bl,s reikalinga!i»iiiiiii|iii»inS

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generaliski perkraustytojai, vinduotpjai ir staty
tojai bankinių šėpų ir. mašinerijų. Rakandus pa

kuojanti, išleidžiam ir sukraunam.
5400 St. Clair Avenue Cleveland, OMo-
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Į ® IŠ LIETUVOS a
PRIE KO MEILĖ 

PRIVEDA

iš- 
v.,

šiur-

Pernai Birželio 25 d. 
ėjo iš namų Kurtavėnų 
Paraudžių kaimo gyvento
jos Elzės Mostautaitės du
ktė Marė jieškoti darbo, bet 
negryžo. Praėjo dvi sa
vaitės, o dukters vis nėra. 
Motina susirūpino, bet kai
mynės ramino, girdi, kur 
nors gavo gerą darbą tai ii 
negryžta. Ištikrųjų su jos 
dukteria buvo daug skau
desnis atsitikimas.
pus šių dienų žmoMių žiau
rumas teko mergaitei per
nešt. i*1*

Liepos 4 d. eigulio Juozo 
Zdanavičiaus piemuo Mau- 
ragas, ganydamas gyvulius 
miške, po žabais rado žmo 
gaus lavoną, galva uždeng
ta skara. Nusigando jau
nas piemenėlis. Parbėgi 
namon ir papasakojo šeimi 
ninkei, Liudai Zdanavičie- 
nei. Ji nuėjo pažiūrėti ii 
iš rūbų pažino kad tai Ma
rės Mostautaitės lavonas 
Gryžus pasakė savo posū
niui, Vladui Zdanavičiui. 
Tas nustebo, bet pamotei 
uždraudė apie tai niekam 
nesakyti. Jis lavoną paka
rosiąs. Piemeniui davė 10 
litų kad tylėtų. Žadėjo la- 

; voną į kapines padėti. Zda- 
I nevičienė bijodama, o pie 

muo už pinigus, tylėjo.
H Lavonas dingsta
Rytojaus dieną, Vlada1 

^Zdanavičius pasakojo__pa-1 
. motei kad miške nieko nė 

radęs, o piemeniui parodęs 
J tuščią vietą ir pasakęs, gal 

čia kas ir gulėjo, matai žo 
lė suminta, bet dabar nieke 
nėra. Už prasimanymą iš 
piemens atėmė 10 litų i) 
dar išbarė. Taip ir liko 
slaptyje Mostautaitės 
žudymas.

Rugsėjo 2 d. piemuo
vo nuvykęs pas savo moti
ną į Šaukėnus ir jai viską 
apsakė. Ta, supratus da
lyką, pranešė policijai. Nuo 
čia pradėta jieškoti kamuo
lio. Arti piemens nurody
tos vietos rasta lavonas už 
kastas žemėje. Gydytojas 
nustatė kad galva ir kak
las subadyta peiliu ir pas
kui per smilkinį peršauta. 
Lavonas buvo įdėtas į Zda- 
navičienės maišą, mat žu- 
deikai buvo patogu nuo už
mušimo. vietos iki duobei ‘ 
maiše nešti. Be to gydyto
jas išaiškino kad Marė bu
vo skaistybę praradus.

Kas nužudė ir už ką?
Tolesnis tardymas paro

dė kad Mostautaite minėtą 
dieną kai išėjo iš namų už-Į 
suko pas Zdanavičius ii 
kalbėjosi su Vladu, paskui 
jiedu abu kur tai dingo. 
Naktį kai žuvo Marė, VIa- . 
das vienas ganęs arklius. 
Tėvas eigulis tada sirgo ir 
jo pareigas ėjęs Vladas 
Jis naudodavęsis visais tė
vo ginklais.

Liudininkai 
Vladas buvęs 
gininkas”, su
lių” turįs teisme bylas del 
alimentų. Daug kas matęs 
jį mylintis su nužudytąją 
Mare. Kai kurie paliudijo 
kad ji nuo jo buvus nėščia

pa- 
nu-

bu-

parodė kari 
didelis “mer- 
pora “pane-

ir jis žadėjęs vesti.
Vladas Zdanavičius kal

tu neprisipažysta. Apie nu
žudymą merginos nežinąs. 
Piemuo jam melavęs, sakęs 
matęs po šatromis kaž ką 
nejudantį ar vilką ar šunį, 
o gal žmogų, bet nuėjus pa
žiūrėti tik tuščia vieta ras
ta. Piemeniui 10 litų neda
vęs. Piemuo esąs piktas už 
peilį, kurį Vladas iš jo at
ėmęs. Pamotė visuomet jie- 
škojus progų jį įskųsti. Tą 
dieną prie savo namų su 
Mostautaite kalbėjęs, ji sa
kius einanti į svečius ir nu
ėjus į mišką.-

Šiaulių apigardos teis
mas Vladą Zdanavičių, 27 
m. amžiaus, nubaudė 12 me
tu sunkaus kalėjimo. Jis , 
padavė apeliaciją ir vyriau- 

1 sis tribunolas bausmę su- j 
mažino iki 8 metu. “L.Ž.” ,

{kėliais, kuriuose senutė ne
šiojo. Iš kvotos daviniii pa
aiškėjo kad moteris buvo 

i nužudyta, kūnas išvirtas 
(?) ir kaulai sudeginti.

Šioje žudystėje įtarta se
nosios marti, Antosė Kau
pienė, 32 m. amžiaus, ir su- 

limta ir uždaryta kalėjiman.
“L.A.”

Kita žmogžudystė
Pernai Rumšiškės valse, 

ūkininkas B. užmušė savo 
uošvi, 62 metų seni. Tiesa, 
tai padarė 'būdamas girtas. 
Išsigėręs gryžo iš miestelio 
ir apmušė savo žmoną. Už
sistojęs už savo dukterį se
nis paleido žentui klumpe Į 
koją. Šis gi, paleidęs į se
nį kelis stambius pagalius, 
padarė jam penkias žaiz
das; po to išstūmė senį pro 
duris laukan. Ant rytojaus 
buvo jau rūsyje rastas tik 
senio lavonas. Lavoną ap
žiūrėjęs gydytojas pasakė 
kad senis mirė nuo perdi- 
delio kraujo nutekėjimo.

Balandžio 16 d. Kauno 
apigardos teisme jam bauNužudė, Išvirė, Sudegino

Kovo į ‘21 dieną, Betyga
los vai., Rudinės k., dingo 
62 metų amžiaus moteris, 
Anelė Kaupienė. Tą paty-1 ras, visą laiką apsikniaubęs 
rė Betygalos policijos pun- verkė. Gavęs paskutinį žo- 
ktox vedėjas K. Banys ir 
pradėjo kvotą, kurios metu 
rasta bute kruvinų rūbų, o i 
kieme sąšlavyne sudegintai 
kaulų ir likučiai su medali-)

SPORTAS
miesto auditorijoj rengia ■ dide
les imtynes Charley’.- ’Marotta. 
Dalyvaus žymus Graikas Jim 
Londos su Martinsonu. Prie 
to bus kitos poros gerų imtikų.

Laikykis, Juozai, kad greit 
neprarastum Amerikos.

Pranas Juška Atvyksta 
ant Komaro Sprando
Daug sykių Marotta bandė 

. parkviest į Člevelandą garsų 
Bostono Lietuvį galiūną, Pra
ną Jušką, bet nepasisekė. Juš
ka Clevelande nebuvo kokie 10 
metų, dar tada kada Lietuviai 
imtynėmis nesiinteresavo ir jį 
mažai kas matėt senoj sudegu- 
sioj kareivinėj imantis.

Štai dabar Susivienijimo Lie-1 
fuV^'''Ątmerikoje kuppos Cleve
lande sutarė .rengti1 milžinišką 
pikniką ir pasikvietė Jušką. Iš 
sykio Juška sutiko, ir tokiu bu- 
du Clevelandiečiai matys tą 
musų imtiką kurio visi senai 
norėjo matyt,

Juška yra milžiniškas vyras; 
aukštesnis už Sarpalių, ir to
kį turį gražų muskulįngą kūną 
kad jam pavydi visi ne tik mū
siškiai imtikai, bet ir svetim
taučiai.

Marotta 
tyręs kad 
atvyksta: 
kontraktą kito meto imtynėms. 
Komaro publika nekenčia, to
dėl reikia gauti naują kurį vi
si mėgtų.”

Komaras išgirdęs kad Juška 
atvyksta ant jo sprando, pasi
šiaušė. Juk jiedu pereitą žie-

Bostono viename miestelyj pa
kviesti imtis labdarybei. Duo

VINCĄ VĖL MUŠIS
Brooklyne vėl įvyksta dide

lės kuimštynės, kuriose daly
vauja Lietuvos čampionas Juo
zas Vinča. šios bus šeštadie
nį, Gegužės 11 d.

Kaip matyt musų grinoyiui 
prasidėjo darbymetė. Nei pa- 
silsėt negauna.

ŠARKIS RUOŠIASI DIDELĖN 
KOVON

Jack Sharkey-žukauskas ne
kantriai laukia rugiapjūtės — 
rudens laiko,.; Rugsėjo mėnesio, 
kada jis sukonlraktuotas kum
štynėms su laimėtoju šmelingo- 
Paulino muštynių. Šarkis už 
tai gausiąs apie $150,000.

Vokietis šmeling susikimba 
■su Ispanu Paulino Uzcudun 27 
d. Birželio New Yorke.

Šarkis be Rugsėjo męrięsic 
šią vasarą su niekuo nesimuš. 

Į Visi kiti turės persimušt kad 
butų tinkami stoti su juo.

Jack Dempsey pasiūlė jack 
Šarkiui propoziciją kumščiuo- 
tis su pusiau sunkaus svorio 
čampionu Tommy Loughran.

Kas iš to pasiūlymo išeis ne
žinia. Loughran yra jau sun
kaus svorio vyras kaip ir visi. 
Jeigu jis eis už pusiau sunkaus 
svorio čampionatą jau jam rei
kia apmažint savo švarus. Su 

i sunkiaisiais jis gali stoti.

štai ką pasakė pa- 
Juška į Clevelanda 
“Pasirašysiu su juo

smė paskirta 3 metai sun- mą ko tik nesusimušė netoli 
kaus kalėjimo.

TZ i,. . Kvitbci linus lauuaiyiuei. vuu-
Kaltinamasis, 37 m. vy- ta jiems pusvalandis laiko ir

di, pradėjo tiesiog pusiau 
balsu raudoti, ir į klausimą 
ką turi pasakyti vos žodį 
“nieko” teprak'ukčiojo.

“L.A.”

per tą laiką jiedu norėjo vie
nas kitą paguldyt.

Clevelande Komarag su Juš
ka imsis Birželio-June 9 d., ži
nomoj Neuros farmpj.

JIM LONDOS MAROTTOS 
IMTYNĖSE

(Antradienį, Gegužės 14 d.,

RISKO PRALAIMĖJO
Gegužės 8 d. miesto audito

rijoj Clevelande buvo kumšty
nės Risko su Italu Rocco. Ris- 
ko pralaimėjo punktais.

mhs

da tai PRANAS JUŠKA, vienas iš sępesniiį ir 
koje' ristikų-, pragarsėjęs dar tais laikais kada 
bartinių sunkiųjų imtikų nebuvo.
važiuosiu aš tuos vaikus. pamokyt kaip reikia imtis”,

yw

per praėjusius 20 metų žinomų Ajneri- 
nei Koma/o. nei Sarpaliauš-.-nei kitų da- 

Juška, siųsdamas “Dirvai” šį paveikslų rašo: “At- 
”. Imsis Birželio-June 9 d.

šis paveikslas parodo musų smarkuolį boksininką JUO
ZĄ VINCĄ, jauną milžiną žemaitį įą Šiaulių. Vinča va
rosi aukštyn ir nori .pabandyt savo kumštį ant Šarkio ir 
ant Vokiečio Smėlingo. Vyrai, lukaut!

ATMINKIM VILNIŲ!
Senai mes kovojome del Vilniaus 

atvadavimo, turime kelias organi
zacijas kurios rūpinasi tuo klausi
mu, ir dabar sulaukėme laikraščio 
kuriam rupi vien Vilniaus reikalai.

“Musų Vilnius”
rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui 
Vaduoti Sąjungą ir apie kitus Vil
niumi labiau susirūpinusias organi
zacijas. Trumpai ir aiškiai patiekia 
žinias iš Vilniaus Lietuvių gyveni
mo, aprašo jų vargus, kovas ir lai
mėjimus. Daugybe iliustracijų pa
rodo kaip gyvena Lenkų okupuoti 
Lietuviai ir kitos tautos.

“Mūsų Vilnius” yra nepartinis 
laikraštis ir nerašo jokiais politi
niais klausimais išskiriant Vilniaus 
klausimą. Jį redaguoja ir jame 
bendradarbiauja daugiausia Lenkų 
ištremti Vilniečiai, kurie gerai pa
žįsta kraštą ir jo reikalus.

Metams kainuoja tik $1. Už t'i 
dolarį gausit dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

Adresas: “MUSŲ VILNIUS” 
Kaunas, Laisvės Al. 61, Lithuania. 

—--------------------------------------------- -

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 

( žymiausius mūšų spor- 
I tininkus.

Leah the World m Motor Car l’alue

*1065
Deli vexed

I'ully Equipped

Nothing Afore

To Uuy1

Nash “400” pristatomas, pilnai įrengtas
Kainos Yra MAŽESNES

Nash “400”-Veikimas Yra Puikesnis

NASH inžinierystč padaro’’ didelį skir
tumą tarp Nash “400” ,ir bent kurio 
kito motorinio karo kokį jus .galėtu

mei pirkti už. arba arti, jų žemos kainos. 
Standard Six “400” turi stebėtiną inžiną— 
švelnus ir daug stipresnis. Tai yra aukšto 
spaudimo motoras, su 7 bearingais, su tpr- 
sionąliu vibracijos daiigčiu, Bohnaiitė pis
tonais, gumas patiestas', prie sujungimų ih- 
žiho ir apatinių rėmų, taipgi -Visi kiti ąp- 
gerinimai ir lubrikavimo geras sutvarky-

važiavimo patogu- 
nes Nash inžinieriai ištobulino alloy

Jie turi brangių kąru 
iną,

SVARBIOS “400” YPATYBES—JOKS

Stipraus veikimo 
motoras

Išlaukinis metalas
, chrome apdirbtas

sulaikytojai
(išimtimi del Nash)
Salon Viršui

Alumino alloy 
pistonai 
(Invar Struts) .

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai

Visiškai valdomas
drebėjimas

Ilgesnis ratų .
protarpis

plieno springsus individualiai gaminamus 
didumui ir 
bendrintus : 
laikytojais.
Jie lengva 
riai išvystė — 
mo kontrolę”.
Jų žemos kainos gatavai 
nai įrengtu yra ačiū tam 
prideda., visas ekstra dalis, kaip bumperiai, 

trankymų sulaikytojai, priedi- 
nč tire su prięraktu ir uždangalu, pačioje 

lėšų Virš dirbtuvės';

sunkumui kiekvieno karo, su
su hydrauliškais trankymo su-

valdyti kadangi Nash inžinie- 
“lengviausią pasaulyje valdy-

pristatomų, pil- 
faktui kad Nash

hydrauliški

dirbtuvėje, be ekstra 
(f. o. b.) kainos;

Lengviausias už 
visus valdymas

7-bearingų
krankshaftas

Trumpas sukimosi
radius

Lovejoy kratymo

Salon
fenderiai

Jokių trukdymų 
priešakio matyme

Nash Specialiu
Darbo priešakiniai

bom pertai

THE REEKE-NASH MOTORS CO.
RAndoluh 5311.6607-15 Euclid Ave. Distributor:
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Kas Girdėt Cleve&ande-Apielinkese ji
6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 jj|

Lietuviu Moterų Klubo pas
kutinis šio sezono mitingas' at
sibus pirmadienio vakare, Ge
gužės 13 d., T. Martišauskie
nės namuose, 1203 E. 71 St., 
nuo 7:30 vakare.

Klubas rengia išvažiavimą, 
kuris atsibus seredoj, Gegužės 
22 d., Regnatz klube. Kurios 
gali nuvykti po pietų gali būti 
iki vakaro ir vakare bus Ban- 
kietas nuo 6:30 vai. Kurios 
negali anksčiau galės atvykti 
j laiką vakarienei.

Ateikit j mitingą ir patirsit 
smulkmenas. Po mitingo bus 
užkandžiai. Visos narės būti
nai stengkitės būti šiame mitin
ge. Kito susirinkimo riebus iki 
rudens. Raštininkė

Mirė Antanas Cirkelis. Per
eitą sekmadienį mirė .Ąptanas 
Cirkelis, 51 metų amžiaus, nuo 
Hecker avė.' Palaidotas trečia
dienį iš šv. Jurgio bažnyčios, 
dalyvaujant daugeliui lydėtojų, 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
nubudime moteris, dvi dukte
rys ir du sunai.

Hazeltone, Pa., gyvena vie
nas jo brolis, kuris taipgi daly
vavo laikotuvėse.

Velionis Antanas vos savaitė 
laiko kaip parvažiavo iš Hazel- 
tono, kur dalyvavo laidotuvėse 
savo kito brolio, kasykloje už
mušto, ir sugryžęs pats apsir
go ir mirė.

Visų Tautų Choras. Pereito 
sekmadienio generalė Visų Tau
tų Choro .repeticija buvo įdomi 
tuomi jog į ją atsilankė dviejų 
šimtų Liuteronų choras su mo
kytoju Denk: Dabar šis didis 
choras siekia arti dviejų tūks
tančių narių.

Prof. Williams pranešė kad 
priėmimas naujų narių tuoj 
užsidarys, nes jau tik mėnuo 
laiko teliko iki Muzikos šven
tės, kuri atsibus Birželio 17, 
18 ir 19 d. miešto auditorijoj.

Lietuviams dainininkams rei
kėtų šiuo dalyku labiau susi- 
domėji. Ateina keliolikti Iš L. 
V. 25 kp. ir bažnytinio choro, 
bet kur kiti. Reikėtų laikyti 
sau už didžiausią garbę būti 
nariu tokio choro ir tokios di
delės iškilmės. Ateikit kurie 
mėgstat dainuoti. Praktikai 
atsibuna miesto auditorijoje 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 8, o nedėliomis nuo 3.

Pirmu du vakaru pildys di
dysis choras, o trečią — mo
kyklų vaikų choras. Bus ope
ros solistai ir Nikolai Sokolovo 
simfonijos orkestras1. Suėmus 
viską krūvon Clevelandas tu
rės didžiausias muzikos jiegas 
scenoje. Vincas Greičius.

P. J. Žiūrįs, chemijos inži
nierius, pereitą savaitę dalyva
vo chemikų suvažiavime Co
lumbus, O,, metiniame Ameri
kos Cheimikų Draugijos posė
dyje. P. J. žiuris yra tos or
ganizacijos nariu.

Gegužės 7 d. jis išvažiavo j 
Chemišką Parodą New Norke, 
kur atstovaus savo laboratori
ją ir vieną iš savo klientų, Ex
celsior Varnish Co. žiuris yra 
ištobulinęs didumą išdirbinių 
paminėto kliento, taigi yra pa
skirtas jų atstovu didelėje che
mijos parodoje.

Pradingo V. K. Yurgilas. Pa
žystami ir draugai sako kad 
jau pora savaičių pradingo iš 
namu plačiai žinomas veikėjas 
V. K. Yurgilas. Bijoma kad 
kas blogo su juo nebūtų atsiti 
kę. Kiek laiko atgal jis buvę 
pakliuvęs į niekšų rankas tu
rėdamas prie savęs apdraudos 
komroanijos pinigų, bet pasise
kė ištrukti 'kiek nukentėjus.

I
Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter i
Lietuvis |

— POPIERIUOTOJAS — 1Maliavoja ir Dekoruoja' ?
| namus.
? Greitas ir geras darbas. |
j Specializuoju nuėmimu J 
į nuo sienų senų popierų. <
< Turiu tam moderniškas »
| mašinas. z
J Padarau apskaičiavimus vi- i

Į
so darbo. Pašaukit arba ? 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74 th ST. i I

_______________i*

Svarbus pranešimas.. Cleve- 
landiečiams ir apielinkių Lietu
viams žinotina -kad rengiama 
didžiausias piknikas kokio dar 
Clevelande nebuvo. Rengia Ka
talikiškų Draugijų Sąryšis Bir
želio 30 d., Frank Mervar par
ke. Bus didelis programas ir 
dalyviams ,bus duodama pui
kios dovanos už atsižymėjimus.

Lankėsi svečias. “Dirvoje” į 
lankėsi M. L. Balčiūnas iš West 
Virginia, Thomas miesto. Jis 
yra geras ■“Dirvos” -rėmėjas. I

Gražus vakaras. Šį sekma- i 
dieni, Gegužes 12 d., Lietuvių I 
•salėj' rengiama gražus progra-j 
rias paminėjimui “Motinų Die-i 
:ios”. Bus vaidinama juokiu-11 
jas veikalas, “Nusižudėlis”, iri 
.riti pamarginimai dalyvaujanti 
vietos žymesiems juokdariams 
r muzikantams.

Artistai Jonas ir Marijona 
Nžauskai palinksmins visus so-1 
.o ir duetais. Gerai žinoma 
gražbalsė p-lė Alena Grigiutė 
taipgi dainuos solo.

Programas prasidės lygiai 6 
vai. vakare. Verta visiems pa
matyti, o po tam linksmai pa
sišokti. Kom.

Gatvėse automobilių nelai
mėse iki pereitos savaitės pa
baigos šymet užmušta 65 ypa
tus. Pereitą metą per tiek pat 
laiko buvo užmušta 68.

Darbų įvalias. Cleveland© 
unijistai darbininkai įvairiuose 
amatuose šiuo tarpu turi ge
riausias darbo aplinkybes ne
rti kada turėjo. Geriausia se
kasi budavojimo amatų darbi
ninkams.

Unijų federacija sako kad 
labor prie organizacijų prigu- 
i 70,000 darbininkų. Vienok, 
tako, mašinerijų' pagerinimai 
:as metai šioje šalyje išmeta iš 
larbo po 200,000 darbininkų, 
f'aigi, unijų viršininkų' minčiai 
iž 10 metų nuo dabar darbinin- 
:ų klausimas bus slinkus ir 
;eikės rasti budus jį išrišti.

'Budavojimo darbuose, bijoma 
■.tokos darbininkų, nes' paskol
os 'kad New -Yorke įvesta 5 

iienų darbas ir mokestis padi- 
linta, ten gali daug išlėkti.

šiais metais Clėvelando sri
tyje. Cuyahoga apskrityje, ke- 
’įii taisymui ir budavojimui nu
matoma praleisti $10,000,000. 
Tai yra dalis iš $63,000,000 
numatyto 10 metų programo 
kėlių budavojimui. '

Nuplikytas mirtinai. Jay 
Keep, inžinierius prie Niekei 
Plate gelžkelio, tapo nupliky
tas ir mirė kuomet tušti vago
nai atsimušę į jo lokomotivą 
sudaužė ir pasileido garas.

40 metų vyskupavimo. Ohio 
valstijos Episkopahj diecezijoj 
vyskupas William A. Leonard 
jau vyskupauja 40 metų. Tas 
nelabai patinka kitiems dva
siškiams, nes jie negauna pro
gos. Kiti ir numirė belaukdami 
jo vietos.

“Sausas” skandalas. Lancas- 
'or, Ohio, du gudrus prohibici- 
jos agentai pradėjo naudoti 
jaunas merginas sugavimui al
koholio pardavinėtojų. Jie- to
kiu būdu sugavo du, bet kada 
išėjo jų būdas aikštėn jie tapo 
prašalinti iš vietų.

Paskiau dar ‘paaiškėjo kad 
tiem agentam merginas davė 
vienas protestonų dvasiškis, 
tokiu budu prisidėdamas prie 
merginų moralybės puldymo.

Tos mergaitės su prohibicijos 
agentais važinėdamos girtau
davo, nes "jie' vežiojosi svaigi
nančių gėrimų patys.

Šitas parodo kokių nedorų 
įmonių imasi “sausieji” ir dva
siškiai kurie nori sulaikyt ki
tus nuo gėrimo.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis'-

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Kurie rengiatės važiuoti ne
laukit. ilgiau, ateikit užsiregis
truoti, Lietuvos ir Amerikos pi
liečiai, kad jusli kelionei reika
lingi popieriai butų galima pa
ruošti be skubėjimo ir kad tik- 
rSf viską gautumėt anksčiau 
prieš laiką.
- Ateidami atsineškit fotogra
fijas ir gimimo metrikus (met
rikai reikalingi tiktai Lietuvos 
piliečiams).
z> “Dirvos” agentūra atdara ir 
vakarais iki 8 vai.

-NAUJI REKORDAI
Okeh kompanija išleido Bir

želio mėnesiui sekančius nau
jus rekordus:

Juozas Olšauskas įdainavo: 
“Kam Man Anksti Kelti” ir 
“Ant Kalno Malūnėlis”.

Taipgi puikus muzikos rekor
das, “Linksmas Jaunimėlis”, 
polka, iir “Agotėlės Valcas”.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
fonas Andzilaitis . . . . Lt. 100 
Aliota šermūkšnienė ... .. 150 
Marė Daraškevičienė ...... 100 
Vincas Trakiausiais ...........100
Tofilė špelienė .......... 100 
Mikolas Grigas ....... ... 200 
Veronika Gudelaitė ...... 100 
fięya Navalinskienė ...... .50
Ona , Alabaūiiene .... 1... 100 
Tamošius Žilinskas .............100
jonas Tamulionis .............. 240

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

1820 Superior Av. Cleveland. O

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai i 1243 Payne avė. arti E. iŠ

Lietuviška Valgykla 
(>S24 Supei•ior Avė.* 

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

CHAS. STONIS

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

KRAUTUVE didelių verčių 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
.. Musų biznis eina gerai.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c 
Siutas išprosyt .......... 45c 
Kelnės išprosyt .......... 20c

Moterims
Koatas išvalyt, ir išprosyt 1.50 
šilkinė dresė išvalyt ir

išprosyt .......................... 1.50
Pavasariniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES.— 25c.
921 St. .Clair, arti Ę. 9th St,

JUOZO VINČOS, Lietuvos 
bokso čampiono, ir
. PRANO JUŠKOS, Lietuviško 

liuto-imtiko paveikslai ir kitos 
sporto žinios^ telpa ant 7 pusi.

Metropolitan Opera šymet ir
gi išėjo pasekmingai: per sa
vaitę laiko turėjo $177,3'03 ir 
publikos - atlankė 63,277. šy
met ii- ineigos <biskį mažesnės 
ir publikos buvo kiek mažiau.

Jau tik Menuo Laiko Teliko!
aziuojami su

Vėtra pereitos savaitės pa
baigoj išstatė nelaimėn garląi; I 
vi iš Buffalo su 23 pasažieriais. | 
Po paros laiko, laivas ir paša-i 
žieriai išgelbėti.

11

Plain Dealer Radio Ar
tistų Diena Miesto 

Auditorijoj
Suvirs 100 radio pasaulio artistu 

dalyvaus Clevelando miesto audito
rijoj Subatoj, Gegužės 11 d., Plain 
Dealer dienraščio surengtoje Radio 
Peržvalgoje.

Suvirs 50 jų yra patys žymiausi 
radio programų artistai kuriuos gir
di Clevelandiečiai- kas vakaras sa
vo namuose; su jais atvyksta keli 
žymiausi radio programų skelbėjai, 
vienas garsus choras, du orkestrai 
ir buris kitų linskmintojų, visi ypa- 
tiškai ir taip kaip jie radio studi
joj dainuoja arba veikia.

Bus du pilni perstatymai — po 
pietų ir vakare ;— ir kiekviename 
bus skirtingi artistai ir programai. 
Šie programai nebus per radio lei
džiami.

Popietinis programas taikoma y- 
pa tingai vaikamo .ir jaunimui, da
lyvaus Vaughn De Leath su daino
mis “Gingerbread Parade” ir kito
mis visų mėgiamomis; Wendell Hali, 
“raudonplaukis muzikantas”, su tū
lais specialiais numeriais; James 
Melton, “Seiberling’s Own” tenoras; 
Olive Palmer; Phil Cook, komedi- 
jantas; South Sea Islanders, tikri 
Hawaiians; Valentinova ir garsus 
Rusų choras; Sax Kvartetas, ir Co
co Couriers.

Taipgi bus Blue Flash Indians ir 
Sohioans del orkestrų ir Big Six 
iš radio skelbėjų pasaulio su Phil 
Selznick iš Club Madrid kaipo savo 
rūšies ceremonijų vedėjai.

Vakariniame pregrame bus Bur- 
big ir Ross, komedijantai; Lee Sinis, 
Brunswick artistas; Redferne Hol- 
linshead, gailus tenoras; Franklyn 
Baur,. “Voicep-of Firestone”; Jess.’cn 
Dragonet-te, ir the Islanders, Rusų 
Choras ir Phil, Cook, su orkestrais 
:r visais skelbėjais.

Prie to visko' Universal siunčia 
lu garsiu dramos artistu iš movies 
— Joseph Schildkraut ir jo tėvą, 
Rudolph, kurie dalyvaus abiejuose 
jrogramuose.

Kainos yra 50c., 75c ir $1. Par
'd duoda iškalno ir laike perstatymų

LIETUVON

BŪTINAI TURIM PARDUOT
Turiu parduot savo 2 šeimynų, pc l 

5 kambarius viršuje ir apačioje na- j 
mą. beveik už pusdykę. Kreipkite” 
tuojau (20)
1338 Giddings rd. Florida 3532R

Quality Pine Oil Soap 
Skalbimui ir Dry Cleaning, sauges
nis, geresnis ir pigesnis nagu Nafta 
Red Hat Naikina Vabalus ir kitus 
tranus. Maliavos Valymui
tranus. Tinka Maliavos aVlymui. 

Metalo ir Rakandų Vaksas: Auto
Valytojas.

Daug kitų produktų, wholesale ir 
retai. 40 metų patyrimo. (21) 
QUALITY CHEMIGAL MFG. CO. 
1487 E. 55th St. Cleveland, O.

Reikalaujam Agentų Ohio valst.

PAJIEŠKAU VYRO
Pajieškau tinkamo draugo apsi- 

vedimui, kuris norėtų sueiti su ma
nim į gyvenimą ant ūkės. Meldžiu 
atsišaukti laišku šiuo adresu:

A. KILINS
Box 18A East Douglas, Mass.

ANT RENDOS KAMBARIAI
5 gražus kambariai, fornasas, su 

skiepu del drabužių skalbimo, yra 
garadžius. Gera vieta del mažos 
šeimynos, rėnda nebrangi. Viršuje 
1248 EAST ’79TH ST. arti Supe
rior. (19)

Bargenas Bargenas
Išvažiuoju Lietuvon, par
duodu savo Wiilys Knight 
Coupe automobilį. Gera 
proga kas kreipsis tuojau.

P. VASILIAUSKAS
6820 Superior Ave.

Randolph 1476

į Tel- CHerry 2370 1
| P. J. KERŠIS |
X baigęs Teisių Mokyklą Cumber- T 
į! land Universitete, darbuojas su A

Teisių Ofisu advokato į
* Anderson & Marriott ? 
t 308 Engineers Bldg. | 
•!• kur su visais teisi” reikalą— 
-į Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- į 
J rėš teisingą patarnavimą. į-

Laivakorte iš New Yorko i Kaimai atgal
; $186.00

WWWWWWWWWW
Reikalingi Dokumentai

Prie visų dokumentų reikia fotografijų. Nu- 
sifotografuokit mažas, del pasportų, kokias 4.

Piliečiai vyrai ir vedę poros ir jų vaikai eina, 
į vieną Amerikos pasportą-ir buna sykiu vieno
je fotografijoje.

Jeigu vyras pilietis, o moteris ne, tai vyras 
vienas arba jeigu yra vaikų ir su vaikais čia gi
musiais fotografuojasi ant vienos, o moteris pa
skirai. Vyras su vaikais gauna Amerikos pas- 
portą, moteris turi važiuoti Lietuvos pasu. 4 5

Ne-Piliečių Gryžimas
Kurie ne-piliečiai, važiuojanti šu Lietuvos 'pa

su, vyrai ar moterys/nori gryžti, tiems reikia 
dar šalip visko išsiimti ir Gryžimo Leidimas.

Gavimui Leidimo Gryžti reikia žinoti:
1) Laivas kuriuo atvažiavai į Ameriką; 2) 

Kokią dieną,-mėnesį ir metais; 3) į kokį miestą 
ir iš kokio atvažiavai.

Nors ką iš tų klausimų atsiminus, galima su
rasti visas informacijas apie įvažiavimą.

Leidimas Gryžimui labai ilgai trunka gauti,, 
todėl kurie tikrai pasiryžę važiuoti, o nesat pi
liečiais būtinai imkit ji rūpintis DABAR.

Ne-piliečiams reikalinga turėti liudymai apie 
savo income taksus. Povilas Vasiliauskas, 

“Dirvos” Administratorius, “Dirvos” Eks
kursijos vadovas.

Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks
prabėgti. Kreipkitės laiškais arba ypatiškai atsilankykite.

“Dirvos” Agentūrą
6820 Superior Aye. , - Cleveland, Ohio


