
“BffiVA* LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Bate:

In the United States.............. . ......... $2.00
Canada and Mexico....................  2.50
Lithuania and other countries........  3.00

Advertising rates on application.
“D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879

PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO GEGUŽĖS-MAY 9, 1930

“DIRH” SAVAITINIS LAIKRASTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metine Prenumerata:

Sav.enytose Valstijose...................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... 2.50
Lietuvoje ir kitur... ......................... 0.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsiražy- 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“D i R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 19 KAINA 5c VOL. XV (15-TI METAI)

Vėtrose žuvo daug
KOMUNISTAI NEAP-i NUŽUDĖ SEPTYNIS |

VERTĖ PASAULIO | SAVO VAIKUS IVERTĖ PASAULIO
NEPASIGAILEKIT!

IR DARBININKŲ ŽINIOS

žmonių
ŽMOGUS BE GALVOS 

LOKOMOTIVE
New York. — Lokomoti- 

. vo budelėje traukinyje link 
New Yorko Gegužės 5 d. 
važiavo lokomotivo inžinie
rius ir vienas darbininkas. 
Darbininkas išsirėmė per 
budelės langą kaip tik tuo 
laiku kada iš to šono smar
kiai atūžė kitas traukinis, 
kuris ir nunešė darbinin
kui galvą. Lokomotivo in- 
nierius kitoj pusėj būda
mas to nepatėmijo ir važia
vo sau toliau. M t. Vernon 
stotyje, pro kurią traukinis 
pralėkė nesustodamas, vie
nas žmogus pamatė loko- 
motive žmogų be galvos ir 
pranešė policijai. Sekan
čioje stotyje traukinis ta
po sulaikytas.

AMERIKOJ ŽUVO ĮMANOMA KAD 1,000 ŽU- 
DESĖTKAI ŽMONIŲ

Dallas, Texas. — Gegužės 
6 d. siaučiant smarkioms 
vėtroms paskirose Texas 
valstijos dalyse užmušta 44 ir jurų vandens užsilieji- 
ypatos, nors manoma kad ”
užmuštų bus daugiau kada 
bus gauta žinių iš visų sri
čių. Tarp daugelio miestų 
sutraukyta telegrafo ir te
lefono vielos, delei ko nega
lima gauti pilnų pranešimų 
apie dalyki} stovį.

Gegužės 1 dieną vėtros 
palietė kelias vakarines val
stijas, kuriose užmušta a- 
pie 20 žmonių, nuostolių pa
daryta labai daug:

VO ŽEMĖS DREBĖ
JIME

Rangoon, Burma (Azija).
— Užėjus žemės drebėjimui

mui išnaikinta visas Pegu 
miestelis su namais ir gy
ventojais. Anksčiau many
ta kad žuvusitj bus 3,000, 
bet vėlesnėmis žiniomis ti
kima žuvusių skaičius bus 
apie 1,000 žmonių..

JA-

$900,000,000 naujiems vie
šų reikmenų darbams. Pre
zidento Hoover paskirtas 
komitetas surinkimui žinių 
apie šioje šalyje ruošiamas 
naujas viešų reikmėm.} elek
triškas budavones patyrė 
kad iki šiolei planuojama ir 
daug jau pradeda tų buda- 
vonių rengti už sumą $900,- 
000,000.

Detroit. — Per Balandžio 
mėnesį Fordo dirbtuvėse iš
leista 9,371 automobilis j 
dieną, arba viso 206,340 au
tomobilių ir trokų. 1929 m. 
to mėnesio bėgiu buvo pa
gaminta 191,190 automobi
lių. Per Kovo mėnesį šy- 
met pagaminta 169,045 au
tomobiliai.

Audinyčių miestai mažė
ja. Surinkus statistikos ži
nias pasirodo kad Naujojoj 
Anglijoj audinyčių. miestai 

. apmažėjo gyventojų skai
čiumi, kadangi tuose mies
tuose pasikeitė audimo in
dustrija į blogąją pusę — 
daugelis audinyčių išsikėlė 
į pietines valstijas.

Hazelton, Pa. —
sios anglies unijos darbi
ninkai atmetė savo atstovų 
raportą apie padarytas su 
kasyklų operatoriais nau
joms algoms išlygas ir nu
tarė kad delegatai vėl eitų 
ir derėtųsi daugiau. '

šeši užmušta. Liverpool, 
Anglija. — Ištikus sprogi
mui vienoj aliejaus produk
tų gamykloj užmušta šeši 
darbininkai, 17 kitų aptroš- 
kinta gazais.

Kieto-

VĖTROJ ŽUVO 200 
PONIEČIŲ

Tokio. — Sakhalino pa
kraščiuose siaučiant smar
kiai vėtrai Gegužės 4 d. nu
skendo daug žuvininkų lai
vų, išblaškyta dviejų mili
jonų dolarių vertės prigau- 
dytų silkių ir prigėrė apie 
200 žuvininkų.

VĖL NEW YORKO BIR
ŽA SUBANGAVO

New York. — Gegužės 5 
d. akcijų biržoje padaryta 
nepaprastai didelė apivar- 
ta — vienos dienos bėgiu 
parduota 8,279,260 akcijų.

ITALIJA BUDAVOS 29 
KARO LAIVUS

Roma. — Italijos kabine
tas užtvirtino budavojimą 
29 naujų kariškų laivų, jų 
tarpe vieną kreiserį, du 
žvalginiu laivu, keturis lai
vus naikintojus ir 22 sub- 
marinus.

VAIKAI NUŽUDĖ VAIKĄ
Wewoka, Okla. — Du 

vaikai, 8 ir 11 metų, nužu
dė 3 metų vaikutį, sulieda- 
mi jo rubus gasolinu i,r pa
degdami. Vaikai sako žai
dė ir kur tai gavę gąsdino
apsitaškė visi ir patys ne- laiko vedė prieš Anglus ra- 
juto kur atsirado ugnis ir .maus priešinimosi karą. Jis 
mažasis vaikutis užsidegė, skelbė kad Anglai nedrys jo

INDŲ VADAS GANDHI 
AREŠTUOTAS

Jalalpur, Indija. — Ge
gužės 5 dieną Anglijos ka- 
riumenė suėmė Indų vadą 
Gandhi, kuris virš mėnuo

40 UŽMUŠTA *
Žiniomis iš Brazilijos, Pa 

rahyba srityje riaušininkai 
iš pasalų užpuolę nužudė 40 
valstybinių kareivių. Suki
lėliams veikiant, pastarose 
keliose dienose užmušta 50 
kareivių. Tie sumišimai ne
turi bendro su visos Brazi
lijos reikalais, tik kilo vie
noje srityje.

232 MOTINOS IŠVAŽIA
VO FRANCUZIJON

Washington. — šiose die
nose išplaukia Francuzijon 
j buvusius karo laukus ir 
kapinynus 232 motinos ap
lankyt kapų ten palaidotų 
savo sūnų, kritusių mūšiuo
se su Vokiečiais laike karo. 
Ten yra palaidota desėtkai 
tūkstančių Amerikos karei
vių. Šią vasarą valdžia pa
skyrė lėšų del 6,000 motinų 
kurios nori pasivažinėti.

Geriau butų tuos pinigus 
pavedus bedarbių šelpimui, 
nes motinos po virš 10 me
tų jau užmiršo savo žuvu
sius vaikus ir joms kelionė 
bus tik “gud taim”.

skelbė kad Anglai nedrys jo 
suimti ir ragino savo vien
taučius nenaudoti Anglį} 
aptaksuotos druskos, o pa
tiems imtis druską iš juros.

Žinovai sako kad jam bū
nant kalėjime Anglija tu
rės daugiau bėdos negu jei 
jis butų laisvas. Tas mažas 
žmogutis, mokytas vyras, 
filosofas ir baigęs Oxfordo 
universitetą, žino ką daro 
ir savo pasekėjams jis liko 
lyg šventas.

Daugelyje Indijos miešti} 
prasidėjo riaušės, kuomet 
paplito žinios jog Gandhi 
uždarytas kalėjime. Delhi 
mieste kilo streikas, du nu
šauta, 50 sužeista.

Gandhi jau 1919 metais 
buvo Anglų areštuotas už 
politišką veikimą.

NUŽUDĖ NE TĄ KURIS 
ĮŽEIDĖ

Scottsboro, Ala. — Dvi 
jaunos merginos nori išlik
ti nuo bausmės pasiremda
mos savo apsigynime kad 
jos ne tą vaikiną nudurė 
kuris jas įžeidė. Jos norė
jo atsikeršyt vienam kuris 
vienai jų kirto j žandą.

Columbus, O. - Iš dide- Ar neišklausyti šitokio širdingo prašymo- 
komunistų Gegužės 1 d. su- lės biednyštės įpuolus dės- Duokit mums apsvietos Laikraščių 
rengė demonstraciją, neš-!peracijon, viena motina, 
darni raudonas; vėliavas ir Ethėl Yelden, 44 m., revol- 

• šūkaudami kapitalizmą pa-Įverio šūviais nužudė septy- 
smerkiančius obalsius. Jie nis iš dešimties savo vai- 
atmaršavo į Union aikštę, kų, paskui pati bandė nu- 
kur biskis prieš tai Ame- Į sižudyt, bet nepavyko. Nu- 
rikos karo veteranai turėjo žudyti vaikai yra nuo.3 iki 
savo mitingą ir kalbose pa- 15 metų amžiaus, 
smerkė komunizmą, sovie- Moteris gyveno pardavi- 
tų Rusiją ir vietinius komu-(nedarna laikraščius gatvėj, 
nistus. J* 
vas S. V. kongrese, Fish, 
kalbėdamas kąro vetera
nams pasakė: komunistai 
kurie neišsitenka Ameriko
je, nenori prisilaikyti šios 
šalies įstatymų, turėtų bū
ti iš čia išvaryti į Rusiją.

Beveik visuose Amerikos 
miestuose komunistų 
tė apsiėjo ramiai, be 
tynių ir šaudymų.

Europoje kaip kur 
buvo susirėmimų, Paryžiu
je buvo dideli areštai, suim
ta 687 Francuząi ir 94 sve
timšaliai.

Berline demonstravo ko
munistai ir paskui juos so
cialistai, .bet patys sau. vie
ni. ] 
pirma Gegužės yra didelis 
“atpuskas”.

New York. — Apie 25,000

New Yorko atsto-Įtrys jos vaikai taipgi par- 
U. konPTPSP Fish dcinrSiA LilzToortinc

šven- 
muš-

atsi-

davinėjo laikraščius.
Gegužės 6 d., kada vaikai 

naktį miegojo, priėjus su 
revolveriu prie vaikų ji ati
džiai suvarė kulkas jiems i 
galvas. Aštunta kulka no
rėjo sau galą pasidaryt, bet 
tik susižeidė. Išgirdę šau
dymą subėgo kaimynai ir 
rado ją sužeistą prie vaikų 
lovų.

Ji yra ištekėjus už antro 
vyro; pirmasis miręs, o an
trasis uždarytas kalėjime. 
Trys kiti jos vaikai nebuvo 
namie, vienas tarnauja ka- 
riumenėje. Pirm nužudy
mo, ji buvo tuos vaikus nu
sivedus pas- fotografą- ir-,--- --- * O1VCUUD pUO 1 

Mat ir tiems ir tiems Jave nutraukt paveikslus.

MOTINA JONES SULAU
KĖ 100 METŲ

Silver Spring, Md. — At
kakli kovotoja už darbinin
kų reikalus, smarki agita
torė, kuri keli desėtkai me
tų atgal užėmė reikšmingą 
vietą darbininkų organiza
vimo lauke, Motina Jones 
Gegužės 1 d. apvaikščiojo 
savo 100 metų sukaktuves. 
Ji jau visai silpna, bet dar 
parodė gyvumo tose sukak
tuvėse priimdama darbinin
kiškų organizacijų atsto
vus ir su jais kalbėjosi sa
vo sena tema — prieš kapi
talistus, kuriuos pasmerkė 
ir dabar, kaip smerkdavo 
kitados. Ji sulaukė daug 
sveikinimo telegramų iš vi
sų šalies dalių, gavo daugy
bę gėlių.

NEVALIA TURĖT NA
MIE “BRAVORO”

Washington. — Gali pra
sidėt užpuldinėjimas krau
tuvių ir atiminėjimas visų 
jose užlaikomų svaiginan
čių gėrimų darymo įrankių, 
katilų, bačkų, bonkų, kor- 
kų ir tt., sako Suv. Valsti
jų iždo pagelbininkas, pa
siremdamas Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendžiu, jeigu 
tokie dalykai išstatyta par
davimui su tikslu patrauk
ti žmones ir paraginti juos 
prie nelegalio svaiginančių 
gėrimų išdirbimo.

Krėtė laivo lankytojus. 
Vokiečių laivo “Bremen” 
keleivių išlydėtoj ai kurie 
buvo užėję į laivą, kuomet 
ėjo laukan visi buvo kre
čiami. Mat, valdžios agen
tai sugalvojo kad jie gali 
neštis iš laivo prisipirkę ge
rų Vokiškų gėrimų.

Ruth Hanna McCormick, 
kuri laimėjo nominacijas 
ant senatorės iš Illinois val
stijos, savo nominacijoms 
pravaryti išleido $252,572.

GREIT NETEKO PAČIOS
Elyria, O. — Vietoj apsi

džiaugti, čia vienas vyras 
labai liko nusiminęs: už va
landos po vestuvių dingo 
jo žmona. Jis įtaria jos tė
vus dukters prapuldyme, 
nes jie buvo priešingi jų ve
dyboms.

APDEGĖ MIESTAS
Nashua, N. H. — Kilus 

gaisrui Gegužės 4 d. išde
gė pietrytinė šio miesto da
lis, apie 125 namai, daug iš- 
dirbysčių ir bažnyčia. Virš 
500 žmonių liko be pasto
gės. Nuostoliai apie trys 
milijonai dolarių.

Čia gyvena daug 
vių ir Francuzų.

Lietu-

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖS

Iš 78 didžiųjų šios šalies 
miestų surinktos žinios pa
rodo kad per keturias sa- 

vams užmušta šeši žiūrėto-! vaites iki Balandžio 19 d. 
jai ir 36 sužeista. Daly va- automobilių nelaimėse už- 
vo apie 40,000 žmonių. Įmušta 605 ypatos.

šeši užmušta. Guadala- 
jaroj, Meksikoj, laike orlai
vių aikštės atidarymo su
griuvus įrengtiems pasto-

Šiuomi kreipiamės į jus, 
broliai Amerikiečiai su ma
lonės prašymu: mes mal
daujam ir labai prašom jū
sų, geraširdžiai broliai, ne
užmirškite < musų švietimo. 
Mes jau pradėjome supras
ti kad švietimasi bei proto 
lavinimas yra brangiausias 
turtas kiekvienam žmogui. 
Todėl ir drystame kreiptis 
prie jūsų, Amerikos broliai 
ir seselės, užrašykite mums 
savo Amerikoje esančius 
Lietuviškus laikraščius, ku
rie mums yra labai naudin
gi ir reikalingi.

Lietuvoje nėra to kaimo, 
gatvės, bei namo kad ne
būtų vienas-kitas artimas 
giminė, kaimynas, brolis ar 
sesuo gyvenanti Amerikoje. 
Bet kaip daug jie rūpinasi 
savo likusiųjų Lietuvoje ap- 
švieta? Mes čia tankiai bū
reliais susirenkame ir nu- 
dejuojame kad mes neturi
me garbės savo tarpe turė
ti kokį Amerikos Lietūris- 
ką laikraštį, kaip pasitaiko 
turi kiti. Jeigu kuris kur 
gauna laikraštį iš Ameri
kos tai skaitome jį .su dide
liu džiaugsmu.

Pavyzdžiui, musų valsčiu
je viename kaime vienas 
ūkininkas gauna iš Ame
rikos “Dirvą”. Tas ūkinin
kas neapsigina viso kaime 
gyventojų, kurie eina pas ji 
ir prašo jo tos Amerikos 
Lietuvių žvaigždės pasis
kaityti.

Mums patiems užsirašyti 
Amerikos Lietuvių laikraš
čius nėra galimybės iš eko-. 
nominio atžvilgio. Laikraš
tis kainuoja $3 arba 30 li
tų, o surinkti 30 litų tai ' 
mums reikalinga parduoti • 
10 pūdų avižų arba tiek pu- ' 
dų miežių.

Gerbiamieji giminės, bro
liai ir seserys, mes laukia
me kad padarytumėt mums ; 
tą malonę, kiekvienas užra- ' 
šykit saviškiams Į Lietuvą • 
nors po vieną savo myli- ' 
mesnį laikraštį.
išrašyti vidurinės bei tauti-| 
nes minties, kaip tai “Dir-Į 
va”, “Tėvynė”, “Vienybė”, 
“Sandara”.

Turim viltį, brangus bre- 
liai-sesutės, kad musų pra
šymo neatmesit, ir užrašy 
šit mums savo laikraštį — 
tai bus mums brangiausia 
dovana iš Amerikos. Nc- 
prašom aukų nei to kas la
bai brangiai jums atsieitų, 
prašome tik laikraščio.

Lauksime tos malonės iš 
Jūsų, mieli broliukai ir se
sutės. Kaip greitai mes ap- 
sišviesime ir susiprasime 
taip greit busime laiminges 
ni, podraug ir jus, broliai- 
sesutės, busit linksmesni 
kada parvažiavę į Lietuvą

Patartina

, rasite mus daug protinges- 
■ nius ir gudresnius.

K. A. Kaimo 
• Pasvalys, Lietuva.

Nuo Redakcijos: 
vienas balsas iš ' 
šaukiantis iš jūsų, 
kiečiai “Dirvos” skaitytojai 
ir neskaitytojai to be ko 
Lietuva bus tamsi ir ilgai 
nesukultur.ės. Tai šauksmas 
apsvietos, laikraščių — tik
rų-, rimtų tautiškų laikraš
čių.

Tai yra laiškas vieno kai
mo gyventojo, bet jis yra 
balsas desėtkų tūkstančių 
kitų kaimiečių ir miestie
čių, JŪSŲ pačių BROLIŲ- 
SESUČIŲ. Rodos taip ir 
matome juos ištiesusius į 
mus rankas, šaukiančius—- 
“Gelbėkit! Duokit 1 Duokit 
mums LAIKRAŠČIŲ 1”

Įsitėmykit, ne aukų, ne 
dovanų prašo, bet laikraš
čio, kuris kainuoja tik $3 
metams, kas reiškia vos po 
1 centą iš jūsų dienos už-' 
darbio per metus.

Nieko nelaukę, šiandien, 
kaip tik paskaitysit šitą 
atsišaukimą, sėskit prie sta
lo ir ilgai negalvoję kam ir 
kur, išrašykit “Dirvą” į sa
vo pačių tėviškę, savo tė
veliui, broliui ar sesutei, ir 
lai jų namas buna viso kai
mo ar kaimyninių viensėdi
jų sueigos vieta 1 u r jie ga
lės susėdę klausytis kaip 
vienas iš jų tarpo, geriau
sia mokantis, skaitys “laik
raštį iš Amerikos — “Dir
vą”.

Jeigu jūsų brolis-sesutė 
tiesioginai iš jūsų neprašo 
laikraščio tai gal but neži
no kad jums laikraščiai čia 
lengvai prieinami ir ar jus 
turit ką bendro su laikraš
čiais.

Neabejokit nei valandėlę 
kad ‘Dirva’ jiems nepatiks; 
įdėkit Į laišką $3, įrašykit 
pilną adresą Lietuvoj ir čia 
savo, ir užadresavę “Dir
vai” pasiuskit. Su sekančiu 
numeriu “Dirva” pradės 
jiems eiti.

Už tris dolarius metuose 
I pralinksminsit visą kaimą 
— užrašykit saviškiams į 
Lietuvą “Dirvą”.

Artojas.

Štai dar 
Lietuvos 

, Ameri-

PANAIKINO MIRTIES 
BAUSMĘ

Čili respublika Pietų A- 
merikoje panaikino mirties 
bausmę Ir amžiną kalėjimą 
už kriminališkus prasižen
gimus. Už žmogžudystes 
bausmė nustatyta mažiau
sia 20 metų. Bet žmogžu- 
dis išbuvęs kalėjime 20 me
tų nebus paleistas jeigu ne
parodys pasitaisymo žymių 
ir jog yra vertas išleisti į 
gerųjų pasaulį.



Korespondencijos
PITTSBURGH

Du prigėrė. Verona kal
no . vandens rezervuare Ge
gužės 3 d. prigėrė du vai
kai, 12 ir 14 m., o trečias 
jų draugas dingo, sakoma 
iš susigraužimo, nes jis ma
tė anuos du prigeriant ir 
negalėjo pagelbėt.

mušta po 26.9, gi per metą 
iki Bal. 20 d. 1930 m. užmuš
ta po 29.9.

Atidaro dar tris klinikas. 
Pittsburgo Odos, ir Vėžio 
ligų fundacija, įsteigta as
tuoni metai atgal, ruošiasi 
čia atidaryti dar tris nau
jas klinikas. Tik fundaci
jos valdyba stengiasi per- 
sergėt žmones nuo perdide- 
lio įsivaizdinimo kad tapo 
atrasta nauji budai vėžio 
liga gydyti.

Fundacijos valdyba ragi
na žmones tankiau lankytis 
į klinikas sveikatos išegza-| 
minavimui, kad butų gali
ma vėžį patėmyti anksti iš- 
kalno jeigu jis apsireikštų.

--------- 1---------------

Varnas varnui į akį. Čia 
Balandžio 30 d. buvo toks 
atsitikimas: policijantas šū
viu sužeidė kitų policij antą, 
ir tai iš1 piktumo.

Kaip žinoma, parkuose: 
ant suolų ar po krūmais ne
valia niekam miegoti, ir po- 
licijantai vaikščiodami užti
kę ką miegant kerta lazda 
per padus ir išbudinę veja 
laukan.

Policijantas Burns, 50 m., 
vaikščiodamas po Highland 
parką užtiko miegant kitą 
policij antą, Waters, 55 m. 
Burns išbudino savo bend
rą ir pabarė kad nemiego
tų. Waters už tai papyko 
ir išsitraukęs revolverį per
šovė anam per kaklą.

Allegheny apskrityje gy
ventojų skaičius per pra
ėjusius 10 metų bus paau
gęs 355,000, kaip rodo šių 
metų gyventojų surašo ži
nioj. Išviso šiame apskri-.. 
tyje gyventojų priskaityta 
pervirš 1,500,000.

V aismedžiai . nušaldy ta. 
Balandžio mėn. pabaigoje 
užklupęs šaltas oras gero
kai pakenkė vaismedžiams, 
ypač pyčėms, kurių Alleg
heny, Franklin ir Adams 
apskrityse daugiausia au
ginama.

1928 m. Pennsylvanijoje 
pyčių užaugo 1,867,000 bu
šelių, 1929 m. buvo 1,157,000 
bušelių. Kiek bus šymet 
dar neapskaitliuota.

New Brighton, Pa. — 
Ant ūkės žaibas užmušė 58 
metų darbininką, kuris lai
ke perkūnijos pereitą sa
vaitę arė. Pora arklių liko 
nepaliesti.

Ambridge, Pa. — Ištikus 
sprogimui vaisių parduotu
vėje du žmonės užmušta ir 
suardyta keli aplinkiniai 
namai.

DAYTON

Automobiliais užmušimai. 
Per pirmus tris šių metų 
mėnesius Allegheny apskri
tyje automobiliais užmušta 
121 ypata, 25 daugiau negu 
tuo pat laiku pernai.

Visokių kitbkių nelaimin
gų mirčių (užmušimų, nu
šovimų ir pačių per savę) 
per tris pirmus mėnesius 
buvo 407.

Mirčių automobilių ne
laimėse nuošimtis padidė
jo 3.1% ant 100,000 gyven
tojų, parodo surinktos ži
nios per 52 savaites iki Ba
landžio 20 d. šių metų.

Paveizdan, per pirmus 
keturis šių metų mėnesius 
automobiliais užmušta 65 
ypatos, daugiausia negu 
kuriais kitais paskirais me
tais tokiu pat laiku.

1928 m. ant 100,000 gy
ventojų Pittsburgo srityje 
automobilių nelaimėse už

Seneliui laimė. Vargin
gas senis, Jesse Cook, 64 
m. amžiaus, kuris jau per 
eilę metų pardavinėja ant 
gatvės kampo laikraščius, 
gavo nuo advokato iš Ches
ter, Pa., pranešimą kad jo 
dėdė mirdamas paliko jam 
visa savo turtą, $7,000,000 
vertės.

Ar ne kvaili tie dėdės su 
savo palikimais? Šis dėdė 
be abejo žinojo kad jo gi
minietis yra biednas, todėl 
galėjo keliolika metų atgal 
užrašyti jam nors dalį sa
vo turto kad žmogui nerei
kėtų tiek vargti, nes pats 
vistiek į grabą nenusineša.

Mirimai. Sveikatos ko- 
misijonierius praneša kad 
Daytone per Balandžio mė
nesį nuo širdies ligos mirė 
48 ypatos, 10 daugiau negu 
tą pat mėnesį pernai.

Nuo gyslų galvoj trūki
mo per Balandžio mėnesį 
mirė 18, nuo vėžio — 14, 
nuo džiovos 12, nuo pneu
monijos 16?

Gimimų Balandžio mėne
sį buvo 260, mirčių 178 ir 
12 kūdikių mirė.

HART, MICH.
Iš Lietuvių gyvenimo.
Hart miestukas turi apie 

2,000 gyventojų; labai šva
rus. Į rytus nuo miestuko 
yra kaimas apgyventas Lie
tuviais . ūkininkais, kurių 
skaitlius siekia iki 40 kie
mų. Tarpe Lietuvių gyve
na ir vienas-kitas svetim
tautis. Ūkininkai užsiima 
auginimu įvairių javų, gy
vulių ir paukščių. Iš Lie
tuvių ūkininkų nuo seniau 
jau įsigyvenusiais yra kele
tas, kaip Matulis, Misevi
čius, Bakanas, Vasiliaus
kas, Karneckas, Macejaus- 
kas, Balčius, O rentas ir ki
ti. Kiti apsigyvenę vėliau, 
tai dar neįsigyvenę.

Iš organizacijų Lietuviai 
čia turi Lietuvių Ūkininkų 
Pašalpinę draugiją su apie 
45 nariais ir SLA. kuopą su 
15 narių. Laikraščių ūki
ninkams pareina daugiau
sia “Tėvynės”, o mažiausia 
‘.‘Vienybės”. Po keletą eg
zempliorių pareina “Dir
vos” ir kitų. Komunistai 
savo laikraščius siuntinėja 
daugiausia dykai, keno ad
resą sugriebdami, apdova
noja net ir Kapsuko “Rau
donu Artojum”.

Velykų šventėje, ūkinin
ko Sikorskio ukėje buvo ba
lius L. U. Draugijos, į ku
rį susirinko apie 100 sve
čių,' kaip suaugusių taip ir 
jaunimo. Buvo pasakyta 
pora prakalbėlių, po to bu
vo šokiai, kurių tarpe buvo 
leista per akcijoną pardavi
mui moterų suvežti uždary
tose skrynelėse Velykoms 
paruošti valgiai,;, Išpirkus 
ir suvalgius valgiūs, baigėsi 
šokiai, o , prie pabaigos, 
Karneckui vadovaujant dar 
pašokta ir Lietuviški šo
kiai, kaip Karvelėlis, Aguo
nėlė ir kiti. Gaila kad jau
nimas šiuose šokiuose neda
lyvavo.

Balandžio 27 d. čia lan
kėsi Lietuvis kunigas, Tė
vas Alfonsas, kurs Belgų 
bažnyčioje aprūpino Lietu
vius katalikus dvasi škai.- 
reikalais.

Balandžio 18 dieną sude
gė butas ūkininko V. Bla
žio.

SLA.. kuopa tariasi su- 
rengt vasarą gegužinę, kur 
tikisi svečių iš Grand Ra
pids, Jackson, Muskegon ir 
kitur. Vienas iš daugelio.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50. m. amžiaus. Visi nariai rauna laikraiU **Ti- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. iSleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,080.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės iiue adresu t

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA t
807 W. 30th Street New Yerk. N. T. t

>»

PHILADELPHIA, PA.
Čia esanti tautinė para

pija gerai gyvuoja ir turi 
daug rėmėjų. Jos vadovu 
yra Vysk. Žukauskas, labai 
prakilnus ir pakantą my
lintis žmogus.

Parapija gražiai gyvuo
ja, skolų mažai turi, turi 
gražias kapines, turi Vy
tauto parką piknikams, da
bar parke stato didžiulę 
salę su visais patogumais. 
Pernai šiame parke turėjo 
pikniką “Vienybė”, ir kiek 
teko girdėti šymet taipgi 
rengs, bet dabar jau ras 
puikią salę.

Jonukas.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nūkirpkit 1930 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

AMERIKOS 
KALĖJIMAI
Kožnas kalinis papuolęs 

kalėjiman, turi paduoti vir
šininko raštinėn savo gimi
nių vardus ir antrašus, pa
vyzdžiui tėvo, motinos, se
serų, brolių. Jeigu kalinis 
gerai užsilaiko, tie paduo
tieji giminės turi teisę vie
ną kartą į mėnesį tam tik
roj dienoj atlankyti kalinį 
ir su juo pasimatyti. Tos 
pačios teisės yra ir mote
rims prie savo vyrų kalinių 
bei vyrams prie savo mote
rų.

Toks gerai užsilaikantis 
kalinis turi teisę du kartu 
į mėnesį parašyt savo gi
minėms laiškus, bet negali 
rašyt pašaliniams savo pa
žystamiems ar draugams, 
ir nors geriausias kalinio 
draugas butii, negalima nie
ko jam parašyti ir apie sa
ve pfanešti.

Bet kaliniui gali rašyti 
laiškus kas nori, žinoma 
Anglų kalboje, ir tokius 
laiškus, jeigu jie nepriešin- 
gi kalėjimo taisyklėms, ad
resatas visada gauna. Ži 
noma, laiškai esti kalėjime 
raštinėje atplėšiami ir per
žiūrimi; jeigu laiške ran
dasi kas nepatinkamo kalė 
jimo cenzūrai tai kalinis tr 
laiško negaus. Ne tik laiš
kus galima kaliniui iš lau
ko rašyti, bet galima ir pi
nigų pasiųsti ir kalinis pi
nigus tikrai gaus. Pinigą' 
prilaikoma kalėjimo rašti
nėje, o kaliniš gauna prane
šimą kad jam tas ir tas tiek, 
ir tiek pinigų atsiuntė. Ka
linis turi teisę ant tų pini 
gų duoti kalėjimo viršinin
kams užsakymą kad nori 
tą ir tą, kas .kaliniui už pi
nigus velytina įsigyti. Pir 
mas dalykas j tai jokio vai 
gomo daikto jnegalima gau 
ti, bet gauna tabokos, kas 
kaliniui yra brangiausiu 
dalyku; gali gauti šeptuk? 
dantims šveisti; knygų, py
pkę, degtukų ir kaip kada 
kortas lošimui, tai viskas

Kaliniams didelis džiaug 
smas sulaukus laiško nur 
ko nors iš lauko, arba ir do
vanų pinigų, bet jis pats at
sakymo duoti laišku nega
li, todėl to ir nereikia nuc 
kalinio prašyti arba tikėtis, 
o nesulaukus atsakymo ne
reikia manyti kad gal tyčia 
nerašo.

Ohio valstijoje yra kalė-- 
jimo įstatymai pagal kurių 
niekas nėra galutina. Pa
vyzdžiui prasikaltimai yra 
dalinami į rūšis. Sakysim 
vaikėzas pavogė automobi
lį, teisėjas davė jam baus
mės 5 metus - kalėjimo. Ka
linis už tą nusikaltimą pa
puolęs kalėjiman patiria 
kad sulyg valstijos įstaty
mų kalėjimo viršininkai ga
li jį laikyt kalėjime nuo tų 
teismo paskirtų 5 metų iki 
25 metų. Jeigu kalėjimo 
viršininko malonė tai jis 
gali kalinį paleist po 5 me
tų, ar po 10 metų, ir gal: 
laikyt 25 metus....

Paleidimas iš kalėjimo 
priklauso nuo viršininkų į 
noro ir kalinio užsilaikymo 
kalėjime.

Už kitas bausmes saky
sim nubaudžia nuo vienų 
ikį 10 metų, už kitas nuo 1

iki 20 metų, ir tt. Kalinis i 
ten papuolęs gali išbūt me
tus ir gali išvargt 20 metų 
už tą patį prasižengimą.

Visur kur eini turi žinot 
jog esi žmogus, saugot ra
mumą, gerai užsilaikyt ir, 
žinoma, turėt milžinišką 
kantrybę. Netekęs to nu
stosi pasiliuosavimo teisės 
ir jų atgavimui niekas ne
pagelbės, nei giminės nei 
draugai, kaip kada nei pi
nigai negelbsti. Užtai A- 
merikos kalėjime negali bū
ti jokių agitacijų ir kurs
tymų, nežiūrint ar esi kal
tas ar ne. (Bus daugiau.)

Pina vi j as.

BEPROTIS NUŽUDĖ DU
Columbus, O. — Valsti

jos bepročių name pereitą 
savaitę vienas naujai įleis
tas pamišėlis, 31 metų am
žiaus, nužudė du kitu pa
mišėliu, su kuriais buvo su
leistas į vieną kambarį. Už- 
žiurėtojai pribuvo pervėlai 
ir nespėjo išgelbėt, bet už- 
žiurėtojai atbėgę pamišėlį 
nušovė.

KELEIVIAI IR LIETU
VOS MUITAI

Lietuvos Generalinio Kon
sulato Laiškas) .

.1. Nauji keleivių daiktai 
parvežami Lietuvon apmo
kami muitu bendra tvarka. 
Bė muito praleidžianla tik 
tiek naujų daiktų kiek mui
tas už juos neviršytų dau
giau kaip 25 litai, ši muito 
lengvata teikiama tik vie* 
na kartą galiojančio paso 
savininkui.

2. Keleivių daiktai, kiękl 
jų reikalinga kelionei, pra
leidžiami be muito. Kelei
vių kelionės daiktais skai
toma esamieji prie jų ir 
jiems reikalingi kelionėje 
vartojami daiktai (drabu
žiai, skalbiniai, avalinė ir 
tt.).

3. Be muito taipgi pra
leidžiama vartoti rankiniai 
daiktai reikalingi jų savi
ninkams keleiviams jų a- 
mate ar specialybėje.

4. Gryždami Lietuvon ap
sigyventi Lietuvos išeiviai 
gali gauti iš Finansų Mi
nisterijos leidimą savo visą 
mantą (vartotus naminius 
daiktus) įsivežti be muito, 
jeigu pristatys Lietuvos 
muitinei savo vežamų daik

tų sąrašą (trijose kopijose), 
Lietuvos Konsulato paliu
dytą.

500 AMERKIEČIŲ SU 
VYKS EKSKURSIJA

GEGUŽĖS 24
“Dirva” gavo sekantį tele
gramą nuo Scaųdįnayian- 
American Linijos reikale
Ekskursijos Geg. 24 d.:

“New York, Geg. 2.
“Smagu mums pranešt', 

jums geras naujienas kad 
didžiajai ekskursijai į Lie
tuvą, kuri išplauks iš New 
Ybrko ant musų laivo ‘Os- 
gar II’ Gegužės 24 d. tie
siog į Klaipėdą, dabar jau 
tikrai užsirašiusių yra 350 
Lietuvių pasažierių, ir yra 
numatoma kad su jūsų ge
ra kooperacija bus pasiekta 
500 pasažierių.

“Yra dar gerų vietų tre
čioje klesoje. Mes ačiuoja- 
me agentams už jų gerą pa
ramą iki šiolei ir didžiai 
įvertiname jūsų nuolatines 
pastangas šiam dideliam 
žygiui.

“Laivas ‘Oscar H’ plauks 
tiesiog į Klaipėdą, kur Lie
tuvių svečių laukia iškil
mingas pasisekimas.”

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

darė maloniomis ir tSS E™8 ^ĮF* B ■ bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo- goww I EJB jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-se 35c, 75c ir $1.50 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

KURIE kcnči 
JI % JI ras Palengvin: 

cnldc’zj Mini'

METŲ 
NAUJAS

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokit* 
“Gold MetU ”, vardo kiekvienoje dė
žutėje.
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Įsakant Šventakuprių par- Todėl Jo Špygencija Am-j vių kaip Bruklyno šventa- 
tijos Ambasadoriui iš vy - [ basadorius įsakė šventa- kupriai žiuri Į dabartinę S. 
riausios Šventakurpių Par-1 kupriu nartiios' šniiiiiados L- vaWbos rinkimų po- 

cii-nltrninf T2111VIimn : U J lUUVr.

siųsta Slaptos Spragilų Są-i 
jungos vyriausiai galvai
Gerb. Spragilui į jo, orga-pų vaduotis, išgauti atgal is 
na Šventakuprių partijos j “Tarkos” dženitorijos pa
gamintus, bet per cenzūrą veikslus. Šnipijada panau- 
neperėjusius paveikslus pa- do jo Šventakuprių gudrybę 
švęstus garbei ir apierai Į ir paveikslus iškniaukė, o 

paskui susinešė su Slaptais 
Spragilaičiais, kurie prista
tė viską gerb. Spragilui, už
tikrindami šventakupriams

švęstus garbei ir 
SLA. politikierių.

šitie paveikslai turėjo til
pti Šventakuprių partijos 
-organe “Tarkoje”. Bet vy- 
siausiai politikierių ponijai 
įsakius “Vienybės” cenzo
riai nepraleido.

P??! biurui kad, neatsižvelgianti11111^;
kokiom priemonėm prisiei- j Viršutinis paveikslas pa

rodo kaip Tareilos šalinin- 
i kai gabena . Tareilų i SLA. 
i iždinę, o tas SLA. valdybai 
i ir bokštams išrodo balsų 
! skaldymu, bolševikų šune
liui džiaugsmu kad šiems 
susiskaldžius gali laimėti 
komunistai.

! Antras paveikslas paro- 
kad Gerb. Spragilo organas1 do kaip Gugio šalininkai 
neturi cenzoriaus ir patai-, tempia ir stumia socialistą 
pins žiniai visų gerų Lietu- į SLA. iždinę.

JIEŠKOJIMA1

tfrnevičius Mikolas, gy
venęs Nanticoke, Pa., pas 
Kanievskį. Buvęs vargo- 
ninku.

Kcrnazickis Petras, gy
venęs Pittston, Pa., buk tai 
suimtas ir esąs Wilkes Bar
re kalėjime. Prašoma tik
rų žinių.

Usvaldas Antanas ir jo 
žmona Bajorinaitė, kilę iš 
Šakalinės, Gaurės v., gyve-

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.,

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiu- 
irint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

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

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, lik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti ųei už persiuntimą.

ną Brooklyne ar New Yor
ke, iš užsiėmimo plaukakir- 
pis (barber).

Zamžickienė- Bėlaząroya 
Elena, Amerikon atvykus 
su Jonu Belazžirovu 1905 
m., gyvenanti Binghamton, 
N. Y.

Danielis, gyvenąs Con
necticut vals., turįs seserį 
Oną.

Karalevičius Mykolas, a- 
pie 24 m. Amerikoje, iš Ra
guvos, Panevėžio ap., 1913 
m. gyvenęs Brooklyn, N. 
Y., vėliau Pittsburge. Jieš- 
ko duktė Marijona.

šatas-Sgatas Zigmas, gy
venęs Amsterdam, N. Y.

Adomavičiai, Jonas, An
tanas ir Kazys, pasivadinę 
Adams. Jieško brolis Vin
cas.

Jieškoiųieji arba apie 
juos ką nors žinantieji ma 
lonėkite atsiliepti į
.. Consulate General of 

Lithuania
15 Park Rrow New York

i Turtingo Žmogaus Pusrytis 
Karaliaus Edwardo VII 

Laikais (1901-1910)
( Lucky Strike cigaretų išdirbėjai 
i varo plačią kampaniją pamokinimui 
! žmonių nuosaikumo papročių valgy- 
| me, gėrime ir rūkyme, kaip jau pa
starų kelių metų mokslo patyrimą

I parodė jog tas yra svarbiausia svei
katos atžvilgiu.

Prisivaizduokit šiandien kent ką 
valgant sekmadieni /pusryčius kaip 
valgydavo dar nesenai turtingi An
glai viešpataujant karaliui Edwar- 
oui VII. Nereikia nei eiti toli at-

I aalu-iEdtiawgršpauraliveiknja
gal į istoriją. Dar ir dabar gyve
na daug žmonių Suvienytose Valsti
jose kurie atsimena tą karalių ma
tę ar net susitikę, nes jis mirė 1910 
metais.

Valgymas didelių pusryčių pat 
Anglus buvo paprastas dalykas — 
stalai būdavo nukraunami visokiais 
valgiais ir valgydavo iki prisikini- 
šimo.

Gyvasties apdraudos kompanijų 
ekspertai surinko žinias nurodan
čias kaip pailgėjo gyvenimas žmo
nių tuoj kaip jie pradėjo suprasti 
nuosaikumą valgymo.

Dabar mes visi žinom kad svei
kata reikalauja nuosaikumo visame 
kame, taigi Lucky Strike išdirbėjai 
žymiai pasitarnauja visuomenei pa
sakydami, “Jeigu esat gundomi per- 
sivalgyt, verčiau pasiimkit Lucky.“

TMD. REIKALAI

kad TMD. seimo 
sumanymai ir

tekus į gramozdus darosi rių pavyzdžių pas mus ir 
■ne savo vietoje. dabar dar yra. Bet tai bu-

Prieš didį karą Rusijoje vo ženkleliai artistiškai ap- 
nu" buvo išleisti dvis p a 1 v i a i daryti, ir juos negalima pa

tarkite naujų sumanymų, į ženkleliai paminėjimui Ro-j lygint prie .musų “artistų” 
pasiųskite dovanų, o tas i manovų ■ viešpatavimo, ku-1 tvarinių.
priduos dalyviams daugiau 
ūpo matant kad jus neuž-l 
mirštat ir stovit su jais.

Nekurie TMD. nariai ir Į 
kuopos darbuojasi savo or
ganizacijai su pasišventi
mu, su energija, kodėl ne
galit ir jus taip daryti?

kykite susirinkimus Jr
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GEGUŽES 24 DIENA.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1582J Frontier Bldg., 
Mi Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. III.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New. York Cit’

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

Washington, D. C.

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 
storumo. Eina treti metai.

Jame telpa kas numeris 2 daine
lės: chorui, arba solo, duetams.

Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

“Margučio” kaina metams $3 (30 
litų). Amerikoje $2.

“Margutį” leidžia ir redaguoja 
Komp. A. Vanagaitis.

Dainų melodijų ir žodžių labai pa
geidaujama. Ypatingai senų liau
dies dainų. Už didesnį skaičių bus j 
atlyginta. Jeigu kas turite prašom 
prisiųsti. Geriau su gaidomis.

Adresas:
“MARGUTIS” '

3210 jSo. Halsted St.
Chicago, III. U.S.A.

TMD. Seimas ir Kaip 
prie jo Rengtis

Chicagoje, T.M.D. seimo 
vengimo komisija apsvars
čius reikalus liečiančius T. 
M. D. seimo rengimą nuta
rė seimą padaryti Birželio 
1-8 ir 20 d. vakarais. Pra
džia seimo 8 vai.

Nutarta 
reikaluose
įnešimai butų siunčiame T. 
M. D. seimo komisijos var
du: 1331 So. Halsted st., 
Chicago, Ill.

Nutarta kviesti Į seimą 
kuopų delegatus, TMD. vei
kėjus ii1 pavienius narius 
kurie priklausė prie TMD.. 
ir įdomauja jos labu.

Prie to nutarta pareika
lauti iš TMD. buvusio cen
tro sekretoriaus kad jis su
teiktų visų narių antrašus, 
ypatingai 
kad butų 
reikalingas 
pie TMD.
darbas pavesta M. Biekšai.

Taigi, T.M.D. kuopos ir 
pavieniai nariai, dabar ma
tote jog jau nustatyta; sei
mui laikas. Seimas tikrai 
įvyks,;tik reikia prie jo ren
gtis. Į

Ne visos kuopos galės 
pasiųsti delegatus į seimą,! 
bet seime gali dalyvauti sul 
savo įnešimais, pasveikini- j.aį gramozdiški.

Tą dieną šimtai Amerikos Lietuvių vyksta su didžiausia 
ir Įdomiausia ekskursija paminėti Lietuvių didžio karžy
gio 500 metų mirties sukaktuves. Plauks iš New Yorko 

Į Lietuvos uostą KLAIPĖDĄ
Vytauto Ženkleliai

Lietuvos valdžia išleido 
pašto ženklelius su garbin
gos atminties Vytauto pa
veikslu. Taip daro visos 
civilizuotų tautų valstybės 
paminėjimui garbės verto 
žmogaus, ar, istoriško nuo
takio,. išleisdamos tam tik
rus ženklelius ar pinigus. 
Taip padarė ir Lietuva pa
minėdama 500 metų nuo 
Didžio Vytauto mirties pra
slinkus.

Šitie pašto ženkleliai iš
rūdytų gražus jei jie butų 
vienspalviai; jie atspaus
dinti dviem spalvom ir tas 
jų išvaizdą sudarko, nes 
Vytauto biustas įspraustas 
į netikusias dekoracijas.

Gaila kad Lietuvos piešė
jai, su artistų pretenzijo
mis, turi keistą skonį pieši
me, ir tam pasidėkavojant 
jų tvariniai, kaip kiti taip 
ir pašto ženkleliai, juos 
matančiam visuomet sutei- 

oet seime gan aaiyvauu sui^. nemalonų skonį, nes 
. v. . .... i piešiniai be technikos, fik

savo įnešimais, pasveikini- gramozdiški. Artistiš- 
mais ir aukomis, todėl lai- fca Vytauto fotografija pa-H

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
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Ekskursiją rengia
AMER. LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJ-GA 

dalyviu tos milžiniškos ekskursijos, 
pas sekančius agentus:

Bukit ir Jųi
Vietas užsisakykit dabar

kuopų valdybų, 
galima pranešti 
informacijas a- 
ir seimą. Tas

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N., Y.

J. VASILIAUSKAS
814 Bank Sc. Waterbury, Ct.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct. 

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago

A. VELIČKIS
502 South Av. Bridgeport, Ct. 

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

K. MAKAREVIČIUS
1 95 Liberty St. Ansonia, Ct. 

P. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.

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

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO

187 Oak St. Lawrence, Mass.
“AM. LIETUVIO” Agentūra

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

"DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

MISS J. RODIS (RAUKTYTĖ) 
50 Sterling st. Worcester, Mass.

N. GENDROLIUS
395 Broadway. S. Boston, Mass.

K. KAŽEMEKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

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

SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.
“TARPININKO” Agentūra

A. Kupstas, 331 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

MATAS BIEKŠA,
Sandaros Agentūros Vedėjas 

373 Kensington Ave.
Roseland., Qb’cn^o. TIL

j.

dar su mumis

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGK8TE TO
ATEITSES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą fi
gūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — Bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet jus 
ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų akys 
didesnės už pilvą, to vietoje imkite Lucky. 
Ateities Įvykiai meta savo šešėlius priešakyje. 
Vengkite to ateities šešėlio vengdami perdė
jimų, jeigu norite išlaikyti tą lanksčia, Jauną 
figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Tas ištarimas aprašo Lucky 
Striku extra, slaptingą kaitinimo metodą. 
Visi žino, jtfg karštis apvalo, ir todėl 
“TOASTING” (Apkepinamas) ne tiktai pra
šalina nešvarumus, bet prisideda prie kvap
snio ir pagerina skonį.

“It’S toasted”
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingi! Bukite nuo
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. Mes, tačiaus, 
pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky” tai tuo budu jus išvengsite per
dėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarą per N. B. C. Radio tinklus.
© 1930, The American Tobacco Co., Manufacturers •*
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LERMUOJA DEL DEGTUKŲ

JAU tapo faktu Lietuvos' 
degtukų gamybos pave

dimas išimtinai Švedams.
Dabartinei Lietuvos vy

riausybei priešingos parti
jos savo spaudoje paprastu 
savo budu neigia Lietuvos 
degtukų gamybos pavedimų 
Švedams. Tų laikraščių ra
šymas yra tai sena papras
ta daina: Ką kiti daro yra 
negerai, nors ir gerai.

“Lietuvos Ūkininkas” ir 
kiti opozicijos laikraščiai 
įtemptai rašo apie “žalą.” 
arba blėdingumą šaliai deg
tukų monopolio patekimo Į 
svetimos šalies piliečių ran
kas.

Žalos tame jokios nesi
mato : degtukai nebus pa
branginti, o iš padidėjusio 
Lietuvos degtukų eksporto, 
reiškia ir gamybos, bus di
desnė nauda valstybei, dau
giau darbo Lietuvos žmo
nėms.

Gavus 60,000,000 litų pa
skolą valstybė galės dikčiai 
pagerinti savo vidujinį gy
venimą. Aišku kad dabar
tinė vyriausybė nemėtys pi
nigų klioštorių ir bažnyčių 
statymui ar krikščioniškų 
organizacijų pala ikymui, 
kaip darė krikščionių-de
mokratų partija kada buvo 
prie valdžios iždo; neleis 
pinigų bernų sojuzams už
laikyti nei steigimui Len
kiškų mokyklų, kaip darė' 
socialdemokratai su vals
tiečiais liaudininkais. Šita 
vyriausybė nesiinteresuoja 
finansiniu stiprinimu ko
kių nors savo organizacijų, 
bet žiuri šalies bendros ge
rovės kėlimo.

Paskola gauta ant 6-to 
procento, o tą procentą at
simokėti galės iš už degtu
kus gaunamo akcyzinio mo
kesnio. Šalis del to nieko 
nenukentės.

Jeigu šalies reikalų page
rinimui reikalinga pagal
bos, nelyginant ūkininkui 
pagerinti savo ūkį, tai kam 
laukti jeigu gavęs pagalbą 
gali pasigerinti?

Tos partijos kurios rėkia 
prieš dabartinės vyriausy
bės darbus yra kaip tie ko
munistai: jos nori kad Lie
tuva nei kiek nekiltų, kad 
vyriausybė nerastų niekur 
jokios pagalbos, kad gyven
tojai skurstų ant Dievo va
lios, o tada joms butų pro
ga tęsti savo paprastą nu
senusią dainą: Žiūrėkit ko
kia ta valdžia: nieko gero 
nepadarė, nieko neįstengia. 
Jeigu mes valdytume tai 
butų kas kita!

Nori Pertvarkyt švenčių 
Įstatymą

Lietuvoj buvo įvesta per- 
griežtas švenčių įstatymas, 
kuris yra kenksmingas ša
lies gyvenimui. Paveizdan, 
sekmadieniais ir šventadie
niais žmonės ateina į mies
tą, bet negali nieko pirkti, 
nes krautuvės turi būti už
darytos. Tas atsiliepia į 
biznį.

Krautuvės atdaros šio
kiomis dienomis, ir jeigu ko 
reikia ūkininkas turi sugai
šti dieną, apleisti darbą ir 
varginti gyvulį važiavimui 
į miestą pirktis. Tas ken
kia ukiui. Tik reikia pa
galvoti kiek tūkstančių dar
bo dienų kas savaitė Lietu
voje nustojama del švenčių 
griežtumo, lyg kad butų ko
kia " pragariška nuodėmė 
žmogui šventą dieną apsi
pirkti, o darbo dieną dirbti.

automobiliais ir vagonais. 
O jeigu iš biednystės Zem
gals neįstengia geresnio bi
lieto nusipirkti tai Latvijos 
valdžia turėtų apsirūpinti, 
nes kaipo kultūringai šaliai 
toks valstybės veikėjų važi
nėjimas daro sarmatą.

Derybos su Vokiečiais 
Baigėsi be Naudos

Kaune ėjusios derybps su 
Vokiečiais Klaipėdos kraš
tą liečiančiais klausimais 
baigėsi be jokių pasekmių. 
Vokiečiai nesutiko ant visų 
Lietuvių išlygų, o Lietuviai 
irgi nenusileido, nes Klai
pėdos kraštas nuo amžių 

[buvo Lietuviškas, o Vokie- 
ičiai tik užgrobikai.

Berlino valdžios atstovai 
Įnori išsiderėt savo vientau
čiams visokių lengvumų ta
me krašte. Kitaip esant, jie 
nepakęsdami Lietuvos val
džios turi parsiduoti ir ke
liauti į Vokietiją, o ten juk 
jiems svetima, ne namai.

Grinius to Nedarytų
Lietuvos laikraščiai pra

neša kad buvęs Latvijos 
prezidentas Zemgals važia
vo pro Kauną į užrubežį 
trečios klesos vagone.

Jeigu tai pataikavimas 
darbininkams tai bereika
lingas, nes ir sovietų komi
sarai važinėja geriausiais

Vis mat Palengvinimas
Lietuvos finansų minis

terija numato steigti šiais 
metais apie 40 naujų degti
nės parduotuvių. Šios par
duotuvės bus įsteigtos di
desniuose ne apskrities mie
stuose. Atidarymo laikas 
priklausys nuo tų miestų ir 
miestelių vietinių sąlygų.

Turi Mokytis 
Kapitalizmo Sistemos

Maskvos carai patyrė kad 
patys gabiausi komunizmo 
apaštalai gali būti kvailiau
si biznio srityje, o kad be 
biznio ir proletary ošiško j 
respublikoj negalima apsi
eiti, prekybos komisariatas 
nusprendė atidaryti komes- 
cijos akademijas svarbes
niuose miestuose, kuriose 
bus duodama kursai preky
bos, kredito ir, bankinių rei
kalų vedimo.

LAISVĖS AUŠRA
Tamsi naktis kaip anglis juoda 
Skandino kraštą Lietuvos, 
O laisvė, mylima paguodą, 
Nerodė mirusios aušros.

Kol laisvės saulė laukiamoji
Nepaskleidė šviesos pirmos, 
Visi mes klaidžiojom tamsoje 
Kantriai belaukdami aušros.

O kuomet saulė patekėjo,
Ginklus kraujuotus šviesdama, 
Jau mus pulkų pulkai stovėjo 
Ir plevėsavo vėliava!

Jau musų karžygiai kovojo,
Vos tik pražydo pažarai, 
Ir tamsos ūkana liepsnojo 
Kai ėmė šviest kovos gaisrai.

Dar tamsią, miegančią padangę 
Pradėjo skaldyti žaibai — 
Žaibai ginklų už laisvę brangią 
Prabilo audringi balsai.

Jau kraujas liejosi upeliais, 
Granatos šniokštė padangėj, 
O mes drąsiai mažais būreliais 
Mirties stovėjom pradalgėj.

Nors nežinojom ar aušrinė 
Mus spindulėliais palytės, 
Ar kelsis Lietuva, tėvynė, 
Bet nenustojome vilties.

Ir musų eilės vis tirštėjo, 
Pulkais apželdinę laukus, 
Ir laisvės saulė patekėjus 
Pamatė Lietuvos sūnūs.

Ir atsiduso mų’s tėvynė
Pamačius kruvinus laukus
Ir tuos kurie meilę ugdinę
Už ją nuėjo į kapus.

Bet draug’ ir džiaugiasi tėvynė 
Numetus leteną mirties, 
Ir linksmai sveikina aušrinę, 
Kuri pražydo iš nakties!

Jonas Morkūnas.

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

1383 metais Jogaila ištraukė ant Ja- 
nušo, Mozurijos kunigaikščio, atsiimti že
mes prigulėjusias Keistučiu!; apgulė Dro- 
hyčiną, kurį viliugyste paėmė, ir netrukus 
Pagirių kraštas pateko į Jogailos rankas. 
Dabar kryžeiviai stengėsi sueiti į tarybas 
su Jogaila, bet abi pusės pradėjo rodyti 
nepasitikėjimą, ir tarybos neįvyko. Ma
tomai Jogaila pyko ant kryžeivių už Vy
tautą ir laikė su jais padarytą sutartį su
laužyta; patys kryžeiviai pranešė Jogailai 
kad taika su juo užsibaigus, išstatydami 
kelias priežastis, kurių išdėstyme matėsi 
Vytauto padaryta įtekmė į Vokiečius.

Tada Vytautas, 1383 metais, gavęs 
kryžeivių pagalbą, apgulė Trakus ir grei
tai paėmė. Bet kryžeiviams ne Vytauto 
galybė rūpėjo, todėl jų pagalba buvo silp
na; jie norėjo tik pabaugint Jogailą. Ži
noma, Jogaila staiga puolęs Vytautą iš 
Trakų išmušė ir išvijo iš Lietuvos. Pa
matę kad Jogaila nesibijo, gabaus kryžei
viai subruzdo nuo Vytauto išgauti kuodau- 
giausia pažadų, jeigu jam ateityje sektų
si. Tėpliavos mieste, Prūsų žemėje, Spa
lių 21 d. 1384 m., Vytautas buvo privers
tas apsikrikštyti, priėmė vardą Vygando..

Priklausomybė nuo kryžeivių nedavė 
Vytautui ramybės. Jis gerai atminė kaip 
Vokiečiai puldinėdavo jo tėvo Keistučio 
valdomas žemes ir kaip nuolat Lietuviams 
reikėjo su jais kariauti. Matė jis kad 
kryžeiviai ne juokais stiprina savo užim
tas sritis. Štai ties Kaunu pasistatė pilį 
Marienverder. Savo priklausomybei kry
žeiviams Vytautas nematė galo jeigu gy
ventų su jais geruoju. Ne toks buvo Keis
tučio sūnūs kad nebrangintų savo ir Lie
tuvių žemių laisvės.

Tačiau pats vienas nusikratyti kryžei
vių jungo negalėjo. 1 Jis suprato kad ir 
Vilnių laukia nelinksma ateitis. Dėlto su
sirūpino nurodyti Jogailai tos padėties 
rimtumą, sutiko pripažinti jį kaipo Algir
do sūnų vyriausiu Lietuvos valdovu, kad 
tik bendromis jiegomis išvytų kryžeivius 
iš Lietuvos. Galų gale Jogaila atsileido 
ir sutiko grąžinti Vytautui kai kuriuos jo 
tėvo kraštus.

Ne su tuščiom rankom Vytautas at
vyko į Vilnių pas Jogailą: jis pirma salptai 
užpuolė keletą Vokiečių pilių Žemaičiuose 
ir suėmė daug kryžeivių. Susitaikęs su 
Jogaila, Vytautas podraug su Skirgaila 
sugriovė naują kryžeivų pilį ties Kaunu. 
Žodžiu, Vokiečių įsigalėjimas Lietuvoje, 
pasinaudojant vidujiniais nesutikimais; li
ko suardytas.

Vytautas, turbut prisigerinimui Jo
gailai, priėmė stačiatikių krikštą ir vardą 
Aleksandras, nes mat Jogaila buvo stačia
tikis.

1385 metais vėl kilo didis karas. Kry
žeiviai, sutraukę daug kariumenės, puolė 
Lietuvą. Šį kartą jie neėmė Trakų ir Vil
niaus, bet aplenkė ir pasiekė Ašmenos sri
tį, kur pirmiau nebuvo buvę. Vytautas 
su Skirgaila sustiprino Nerio upės pakran
tes kad kryžeiviai negalėtų sugryžti tuo 
pat keliu. Tą patyrę, Vokiečiai kitu keliu 
pasiekė Nemuną ir sugryžo su grobiu na
mon.

Jogaila išeina Lenkijon
Šiuo tarpu Krėvon pas Jogailą atvy

ko Lenkų pasiuntiniai piršti jam Jadvygą, 
Vengrų karaliaus Liudviko Didžiojo, duk
terį. Jadvyga nebuvo jokia Lenkų kara
laitė, bet kuomet ji buvo 12 metų mergai
tė, ją Lenkai apsirinko ir apvainikavo sa
vo “karalium” (ne karaliene). Šitaip sa
ko Vengrų istorija. Jadvygos vainikavi
mas įvyko Spalių 15 d. 1384 m.

Lenkai ir_Vengrai pasiuntiniai prašė 
Jogailą priimti krikštą ir jie jam atiduos 
Jadvygą ir Lenkijos sostą. Jogaila kaip 
žinome, sutiko vesti Jadvygą ir tapti Len
kijos karalium. Lenkai gi svajojo apie 
suvienijimą Lietuvos žemių su Lenkija, ir

kaip tas nutiko, jie vykdė tą savo sumany
mą gan atsidavusiai.

Lenkija neturėjo tada savo kilmės ka
raliaus, jai karaliavo Vengras, Liudvikas, 
kurs negyveno Lenkijoje. Liudvikui mi
rus, karalienė Elzbieta skubiai pasiuntė 
savo dukterį Jadvygą į Krokuvą užimti 
valdžią, kad Lenkija neišsprūstų iš Veng
rų įtekmės. Lenkai gal butų neprisiėmę 
jos, bet viduje siaučiant didelėms suiru
tėms turėjo ko nors griebtis, ir sutiko už
leisti dvylikos metų mergaitei savo “kara
liaus” vainiką.

Jadvyga, dar būdama septynių metų 
amžiaus, buvo sužieduota su Austrijos ku
nigaikščiu Vilhelmu, ir vaikai tapo forma
liai bažnyčioje Sutuokdinti 1387 m. Kada 
Jadvyga pastojo Lenkų “karalium”, Vil
helmas, kaipo jos vyras, atvyko į Krokuvą 

’ir su ja karališkuose rūmuose gyveno. Tas 
Lenkams labai nepatiko ir jie vyte išvijo 
Vilhelmą iš Lenkijos. Jadvyga savo vyrą 
labai mylėjo ir kirviu kovojo prieš savo 
persekiotojus, tačiau turėjo tapti auka di- 
desnitį siekių, kuriuos Lenkai numatė.

Kuomet Jogaila apgalėjo Janušą Mo- 
zuriškį ir jo žemes prisijungė sau, Len
kams parupo jas atgauti, ir todėl jie krei
pėsi į Jogailą su piršlybomis.

Vytautas nebuvo tam priešingas. Jis 
dalyvavo Jogailos vestuvėse, buvo pajau
niu laike sutuoktuvių.

Jogailos išėjimu Lenkams į karalius 
Vytautas jautė atsikratysiąs jo ir pasi
naudos proga pats įsiviešpatauti Lietuvių 
žemėse, kas jam ir sekėsi.

Jogaila pribuvo į Krokuvą Vasario 
12 d. 1386 m., Vasario 18 d. apsikrikštino 
kataliku ir tą pat dieną tapo apvesdintas 
su Jadvyga, o Kovo 4 d. apvainikuotas 
Lenkijos karalium.

Prie kitų prižadų, einant Lenkijon ka
raliauti, Jogaila turėjo pasižadėti atgauti 
Lenkų nustotas' žemes ir prijungti prie 
Lenkijos Lietuvą ir Rusiją, kas ir buvo 
pamatu taip vadinamos Lietuviškai-Len- 
kiškos unijos.

Po Jogailos vestuvių su Jadvyga, Len
kų ir Vengrų didikai dar išreikalavo raš
tu patvirtinti duotus pasižadėjimus su
jungti Lietuvą su Lenkija, ir 1387 metų 
pradžioje Jogaila, lydimas kitų kunigaik
ščių, Gniezno arkivyskupo ir su buriu ku
nigų ir Lenkų didikų atvyko Vilniun. Vil
niaus vyskupu paskyrė Pranciškoną Vo
sylių, kurs senai Vilniuje gyveno. Gudams 
leista pasilikti savo tikėjime, Lietuviams 
įsakyta priimti katalikų tikėjimas. Krik- 
ščioniriti Lietuvą ėmėsi patys Jogaila ir 
Vytautas. Vėliau, kai Vytautas labiau 
Lietuvoje įsigalėjo, jis, atsiėmęs Žemaičių 
kraštą nuo kryžeivių, greit ten įvedė ka
talikų tikėjimą. Į Konstancijos visuotiną 
katalikų susirinkimą Vytautas siuntė savo 
pasiuntinius ir ten visam katalikų pasau
liui parodė kuo užsiima tie Vokiečių vie- 
nuoliai-kryžeiviai. Konstancijos susirin
kime prašė duoti Žemaičių vyskupijai vys
kupo. Susirinkimas paskyrė Vilniaus vys
kupą Petrą ir Lvovo vyskupą Joną, kurie 
uoliai gelbstimi paties Vytauto platino 
Žemaičiuose katalikų tikėjimą, šv. Tėvas 
davė Jogailai ir Vytautui aukštus titulus 
jų apaštalavimui pažymėti. Vytautas pa
statė daug naujų bažnyčių: Vilniuje, Tra
kuose, Ukmergėje, Lydoje, Švenčionyse ir 
daugybę Žemaičių vyskupijoje. Vyskupi
jas ir bažnyčias gausiai apdovanojo kad 
turėtų iš ko gyventi ir plėsti tikėjimą ir 
švietimą Lietuvoje.

(Bus daugiau)

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

suose namuose. Kaina 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.,

Politiškas Pasiutimas
Kad žmogus gali sufana- 

tikėti ir net pasiusti parti- 
viškuose reikaluose parodo 
nekuriu šalių valdiški rin
kimai. Argentinoj, Santa 
Rosa mieste, pastarose die
nose laike rinkimų susirė
mimuose tarp politiški] par
tijų pasekėjų užmušta as
tuonios ypatos.

Koks tai paįtekmėjimas 
partijų vadų priveda jų pa
sekėjus prie žvėriškumo, ir 
žmogus manydamas kad jo 
remiamas kandidatas yra 
geriausias, ginklu šoka ant 
kito kuris taip apie savo 
remiamą kandidatą mano.

Nemaža sufanatikėjimo 
apsireiškė ir nekuriu tau
tiečių galvose pastaruose S. 
L. A. rinkimuose tarp šali
ninkų Gugio ir Tareilos.

SUSEKTA MASKVOS 
DOKUMENTAI 

AMERIKOJE

Washington. — Gal bus 
I paskirta senato ir atstovų 
buto komisijos tyrinėjimui 
komunistų veikimo Ameri
koje, kuomet New Yorko 
policijos komisijom erių s 
paskelbė sučiuptus komu
nistų dokumentus. Nors so
vietų agentai nori užginčyt 
jog nesą jokių dokumentų 
ir šįe yra tik suklastuoti, 
vienok komisijonierius lai
kosi savo įtarimų.

Jau dabar New Yorko 
policija pati tyrinėja nuo- 
tikius kurie įvyko įvairio
se; ipdustri jose ir pramonė
se kuriose komunistai va
dovauja.

Pastaru laiku Amerikon 
pradėjo atvažiuoti pulkai 
sovietų atstovų neva preky
bos, tyrinėjimų bei sutarčių 
reikalais, o jie gali būti pa
tys aršiausi komunistų kur
stytojai.

Policijos komisijonierius 
turi 30 tų atvykėlių vardus 
ir dokumentus apie juos, ir 
kongreso imigracijos ko
misijos pirmininkas John
son pareikalavo iš Darbo 
Departmento daugiau žinių 
kuo pasiremiant buvo įleis
ta nesenai atvažiavusių a- 
pie 30 Maskvos agentų.

Night and Morning to keep 
them Clean* Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Car?” 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co.. Dept. H. S.,9 E. Ohio St., Chicago

Guard against 
SORE THROAT

At the first sign of 
colds or sore throat, 
gargle with Listerine, 
the safe antiseptic. 
It kills germs in 15 
seconds, yet is safe 
and hegling to tissue.

LISTERINE
KILLS GERMS IN

15 SECONDS



DIR V A S

NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

WARREN HASTINGS.
Čia papasakosime apie vieną didžiau

sių Anglų kokie kuomet nors gyveno, apie 
vieną vaikiną kuris sutapo valdovu 50 mi
lijonų žmonių. 1

Jis buvo be cento našlaitis, padariusis 
save Indijos despotu!

Tai buvo mažai apmokamas jaunas 
raštininkėlis, kuris iškilo į gabiausi savo 
laiko karžygį ir valstybės vyrą.

Jis įsteigė Britų valdžią Indijoje ne
paisant priešų užsienyje ir priešginų na
mie.

Warren Hastings gimė mažame Ang
lijos kaimelyje 1732 m. Dvylikos metų jis 
liko našlaitis, be tėvų ir turtų.

Užaugęs jis buvo mažo ūgio, pusiau 
išbadėjęs vaikinas. Jam teko šokti Į gili] 
gyvenimo vandenį ir iš jo išplaukti, arba 
prigerti.

Kuomet jis buvo aštuonių metų, jo dė
dė pasiuntė jį į mokyklą Londone. Čia 
jis pasižymėjo kaipo geras irkluotojas, 
plaukikas ir mokinys. Turėdamas ketu- 
riolika-metų, jis buvo pirmutinis mokykloj.

Viskas buvo gerai kol jo gerasis dėdė 
buvo gyvas. Jam mirus, vaikas turėjo rū
pintis savimi pats. Būdamas septynioli-' 
kos metų jis nuvyko į Indiją raštininkau
ti Rytų Indijos bendrovei.

Po kelių metų raštininkavimo jis stai
ga atsidūrė Indijos sukilimo sūkuryje. Jis 
tapo įmestas į kalėjimą ir maž netapo įme
stas į Juodąją Duobę Kalkutoje. Pabėgęs 
iš kalėjimo ir susidėjo su Robertu Clive, 
tik ką pradėjusiu savo didelę karjerą. Has
tings buvo septyniais metais jaunesnis už 
Clive. Jiedu sutapo dideli draugai.

Būdamas trisdešimts dviejų metų jis 
sugryžo Anglijon. Dabar jis buvo turtin
gas, bet savo pinigus išleisdavo ant knygti 
ir draugų. Jis susibičiuliavo su liberalais. 
Poetas CoWper buvo jo draugas per visą 
savo gyvenimą.

Pritrukęs pinigų po keturių meti] jis 
buvo priverstas gryžti atgal į Indiją. Ant 
laivo jis susirgo ir jį slaugino graži Rusė, 
ištekėjus už netikusio Vokiečio barono.

Jis įsimylėjo į ją, pagelbėjo jai gauti 
perskyras, apsivedė su ja ir visą gyveni
mą buvo jai ištikimas vyras. Šitas atsi
tikimas sukėlė begalinį skandalą, nors da
bar, kuomet jis yra miręs, kiekvienas pri- 
.pažysta kad jis buvo doras ir garbės ver
tas žmogus.

Jis prižadėjo savo žmonai padalyti ją 
Indijos karaliene ir tą jis padarė. Netru
kus jis tapo nevainikuotas karalius. Jis 
pastatė ant kojų nabobus ir juos nuvertė. 
Jis turėjo tik saują raudonšvarkių, bet iš
laikė tą sritį kurią Clive buvo užkariavęs, 
ir prijungė prie jos dar daugiau.

Jeigu Hastings’ui butų buvę duota ra
mybė jis butų išsprendęs Indijos valdymo 
klausimą ir šiandien jokių keblumų nebū
tų, tačiau jam nepalikta ramybė. Rytų 
Indijos bendrovės direktoriai reikalavo 
daugiau pinigų. Jie privertė Hastingsą 
imti' nabobų iždą ir siųsti jį į Londoną.

Hastings * plėšė Indiją, ar teisingiau 
pasakius Indijos plėšikus. Tačiau tai ne
buvo jokia naujiena. Indija visuomet bu
vo plėšiama, labiausia tenykščiai jos val
dovai. Tų plėšimų prie Hastings© buvo 
mažiausia. Jis darė ką galėjo visokio plė
šimo ir priespaudos sulaikymui ir jis su
teikė Indijai geriausią valdžią kokią ji ka
da turėjo. Paskui Westminsterio politi
kieriai pradėjo kištis į tuos reikalus apie 
kuriuos nieko neišmanė. Jie išleido “Tvar
komą Aktą”, atėmimui Hastingso galės.

, Tas, žinoma, padrąsino Indų sukili
mą ir Hastings tuoj pasiėmė karą į savo 
rankas. Jisai suėmė maištininkų vadą, 
Brahminą Nunkobara, nuteisė ir pakorė jį 
viduryj dienos po tūkstančių žmonių akių. 
Tai buvo baisus vaistas nuo baisaus pavo
jaus. Po to nebuvo sukilimi] ir nei vienas 
Indas neišdryso pirštą pakelti ar žodį tar
ti prieš Hastings.

Parliamentas ir Rytų Indijos bendro-' 
ve šoko prieš j j. Jam tapo prisakyta pasi-: 
traukti iš vietos. Jis atsisakė klausyti.

Jis buvo už 15,000 mylių nuo Londono ir 
jis nusprendė kad Anglija neprivalo pra
rasti Indijos. Paskui bandė kontroliuoti 
Aukščiausias Indijos Teismas; tačiau Has
tings pastatė kareivius prieš šerifus ir pa
dėjo teisėjus į jiems tinkamas vietas.

Po to kilo karas su gabiausiu Indų ge
nerolu Hyder Ali. Parliamentas parėmė 
Hastingsą ir leido jam daryti kaip jam ti
ko. Hastings išlavino savo mažą kariu- 
menę ir puolė Hyder Ali didelėj Porto No
vo kovoj. Hyder Ali tapo sumuštas. Jei 
Hastings butų buvęs sumuštas Indija grei
čiausia butų buvus prarasta. Galutinos 
pergalės laimėjimui Hastings pasiėmė 50 
raudonšvarkių ir su jais paėmė turtingą 
miestą Benares. Suėmė valdovą, ir lai
mėjo savo begaline drąsa.

Po to jis ėmė kurti gerą, teisingą In
dijos valdžios santvarką. Indai juomi ti
kėjo. Jis kalbėjo keliomis jų kalbomis. 
Jam pavyko įsteigti Indijoj taiką. Ir ta 
taika, su viena išimtimi, pasilikus ir po 
šiai dienai.

Hastings valdė Indiją tuo laiku kuo
met Britų imperija trupėjo į šmotus. Tai 
buvo pakvaišėlio karaliaus Jurgio III val
dymo laikais. Amerika buvo prarasta. 
Taip pat buvo prarasta Senegalas, Gori ir 
Minork. Indija taip pat butų buvus pra
rasta jei Hastings nebūtų jos išlaikęs pats 
vienas. Jei jis butų buvęs kitokios tauty
bės gal hutų apsišaukęs Indijos karalium 
ir butų įsteigęs dinastiją.

Turėdamas 53 metus jis užbaigė dar
bą, ir atliko jį gerai; todėl jis gryžo na
mon baigti savo dienas savo numylėtame 
Worcesteryje.

Jo nuostabumui', jis tapo užpultas iš 
visų pusių už žiaurumą ir grobišystę, nors 
jis žiaurumo ir grobišavimo sulaikymui 
padarė daugiau negu kas nors kitas jo 
kartos. Parliamentas nubalsavo 119 bal
sais prieš 79 traukti' jį atsakomybėn. Puo
limą vedė aršus ir jau pasenęs Burke. Has
tings tapo areštuotas. Jo byla buvo tę
siama per aštuonis metus. Gabaus jis bu
vo apkaltingas. Apie šitą laiką maž ne vi
si jo pinigai buvo išleisti, todėl jis su žmo
na nuvyko į savo gimtinį kaimą. Čia nu
sipirko sau ūkę ir ramiai gyveno per 23 
metus su savo galvijais, knygomis ir drau
gais. Jis niekuomet nepyko už savo šalies 
nedėkingumą. Jis visą tai priėmė kaipo 
sau pripuolamą dalį gyvenimo žaismės, ku
rioje jis nekurį laiką vaidino didvyrį.

Prieš mirtį dar jis buvo pakviestas 
parliamentan ir ten jam buvo sukelta di
delių ovacijų. Jį apkrovė visokiomis pa
garbomis. Tatai galų gale jis pasimirė su 
šypsą; gi Benaro Indai pastatė šventovę 
jo atminčiai.

Bus: Elias Howe.

L I E T U VO S 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

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

kės tik po 25c.)

Neteisingas pas ikėsini- 
mas. Lietuvos senbernius 
laukia liūdnas likimas: kad 
jų gyvenimas nebūtų be vai
siaus, “Pieno Lašo” draugi
ja sugalvojo ir siūlo val- 

Idžiai įvesti įstatymą apdėti 
I senbernius mokesniais lab
darybei. Tuos mokesnius 
turėtų mokėt nevedėliai vy
rai nuo 32 iki 60 metų am
žiaus.
- Iš šitos žinutės sužinom 
kad Lietuvos moterys (ta 
draugija yra moterų) pri- 
pažysta senbernio amžių tik Į 
nuo 32 metų.

Jeigu vyrai neveda, nuo 
32 metų turėtų mokėti tak
sus užlaikymui kitų vaikų, 
kuomet atsisako savo šei
mynas auginti.

Bet persergėjimas “Pie
no Lašo” draugijai: never- 
skit vyrus vesti, nes jie vis- 
tiek visų jūsų nepaims, ka
dangi Lietuvoje moteriškų 
yra daugiau negu vyrų.

Geras šuva.
—Aš turėjau labai gerą 

šunį, kuris savo uosle at
skirdavo dorus nuo nedori].

—Kur dabar tas šuva?
—Prisiėjo pavaryti, nes 

pradėjo mane kandžioti.
į*

Vegetarijonas
Ach, Maryte, aš taip esu 

nusiminus! Mano meiluž's 
vegetarijonu tapo!

—Iš ko tai sprendi?
—Spręsk pati. Ankščiau 

jis duodavo brangias dova
nas, vedžiodavo į restara- 
nus vakarieniauti, o dabar 
nuolat siunčia gėles ir gė
les!

Moterų tarpe
—Nepakenčiama! Tiesiog 

nedovanotina! Mano vyras 
nei vienos nakties namie ne- 
nakvoja!

—Brangioji, buk tokia 
gerutė ir pasakyk sekretą, 
kaip tu to pasiekei. Mano 
vyras nei vienos nakties 
neatsitraukia—tu laiminga.

—Kodėl nenori vesti Bar- 
bytės? Ji labai išsilavinus

kelias kalbas moka.
—Mat, aš labiausiai bijau 

bobų kalbų.

—Negerai! Atsimink, ka 
kad pareiga eina visuome 
pirmiau, negu malonumai

—Kodėl tamsta pavėlavai 
į darbą?1..

—Daviau sau. dantį iš
traukti.

Pavyduolis —tai kudukii 
kuris bijosi paties vaizduc 
tės sukurtų tamsoje baid^ 
kliu. Buasta

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON 

GEGUŽES-MAY 24 
Keliaus iš 

CLEVELAND ‘ NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

Of Course Sixes Beat Fours
But in the ESįįlEjfL Challenger

Jo patentuotas Super-Six principas suteikia Naujam Essex Challenger aiškią pir
menybę ant visų paprastųjų Six. Pažiūrėkit Į rekordus. Suvirs 5,C00 Naujų Essex 
Challengers padarė tuos rekordus. Jie preprezentuoja vietinius, tautinius ir pa
saulinius rekordus daugelyje atsitikimų. Jie parodo ką kiekvienas Naujas Essex 
Gali padaryti. Jokis “Six” nepasirodė taip visapusiai geras Veikime, Atsakantu- 
nie ir Ekonomiškume.

Dar kas Svarbesnio tai kad Essex Palaiko Naują Išvaizdą per Eilę Metų
Delei to jus labiau įvertinsit Super-Six 
principą. Eilės metų važinėjimas nepa
daro Essex senu. Smarkumas, ekonomi
ja ir gražumas vis buna. Ir jie pasilie
ka ant toliau.
Paslaptis yra tame kad Essex liuesas nuo 
drebėjimo. Jis visada tandus, necypia ir 
nebarška. Jis sutaupo valdytojui daugy
bę bereikalingo nervavimosi.
Jo moderniškas, lygsvarus nustatymas tą 
viską daro. Jis apima Super-Six princi
pą, nustatytus alumino pistonus, nustaty
tą spėkos liniją, nuo krankšašfto iki už
pakalio, ir Lanchester balansuoto ją dei 
švelnumo.

Didelis ir Ruimingas, Taipgi
Naujas Essex Challenger yra didelis ir 
ruimingas su daug vietos viduje ir dides
niu patogumu. Puikus vidaus išpuošimas 
padaro jį skirtingą nuo kitų karų.
Kiekvienas žino kad Six viršija Four. Vi
si savininkai žino kad Super-Six žymiai 
viršija paprastą Six.

UŽ COUPE
Septyni kiti modeliai taip 
pat prieinamų kainų., Di-

f. o. b. Detroit, fdct.ory Jelis pasirinkimas spalvų 
be ekstra lėšų.

$735

ŽEMĖS KAIMYNAI 
DAUSOSE

400 puslapių. 1.50. Audimo virš. $2.25. 
Aprašymas visų žvaigždžių pagal jų var
dus visų žvaigždynų arba konsteliacijų su 
pasakomis apie jas.- Pastudijuokit šią pui
kią knygą, pažinsit savo kaimyniškas žvai
gždes, pažinsit jų sistemas, jų keliones ap
link žemę, arba žemės kelionę aplink sau
lę tarp žvaigždynų. Žinosit kokiu metų lai
ku kur kokios žvaigždės esti.
Knygą parašyta labai populiariai, supran
tama kalba, o apie žvaigždynus paskos yra 
tikrai žavejančios.

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

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

West Side Sales Branch 3746 Prospect Ave. Hend. 9730 2195 East 55th Street Brandh 
6375 Lorain Ave. HEnd. 9736 3737 Carnegie Ave. Hend. 9730 HEnderson 9735

BLAUSHILD MOTOR CAR CO. 
12100 Kinsman Rd......................... WAshinglon 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St ATIantic 2910

FISHER MOTOR SALES
1374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. GArfield 8930

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Enclid Ave. PEnnsylvania 1042

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center,. O. Westlake 81

D. I. STERLING & SON 
Berea, O. Berea 171 W

THE K.~F. SPIETH CO.
14461 Euclid Ave. EDdy 2522

H. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOulevard 1970

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

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. GArfield 0994

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway Michigan 0033
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Atnaujihkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 
Į: Atnetujinkit savo- Prenumeratas kai Pasibaigia : 

[(Užrašykit saviškiams į Lietuvą Dirvą kaina 
metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

Naujas Prezidentas The Ohio 
Bell Company

B
gi

Kanados
Naujienos

Tai mano Draugas
Mes visi aukštai' įvertiname gerą draugą 

kuris visada daro tai kas mums patinka, su
taupo mums laiką ir vargą ir apmažina rnu-
sų rupesnius.

Tokių draugų yra, ir mes darom visk 
jų palaikymui prie savęs.

Jūsų telefonas yra tos rūšies draugas. Vi
sada gatavas padaryti tai ką jus norit, ar 
tai dieną ar naktį,- ar lyja ar sninga./1 Jis pa
gelbsti jums susikalbėti su kuo tik norit, vi
sur — ir biznio reikalais ir smagumui.

The Ohio Bell Telephone Company

RANDOLPH EI D Ei
Randolph Eide,* operuojantis vice 

prezidentas iš The Ohio Bell Tele
phone Company tapo išrinktas tos 
kompanijos prezidentas direktorių, 
susirinkime, kuomet rezignavo E. F. 
Carter, kuris tapo išrinktas vice 
prezidentu American Telephone and 
Telegraph Company, New York Ci
ty. J. F. Carroll, Jr., vice preziden
tas The Ohio Bell Company taipgi 
rezignavo ir priėmė prezidento vie
tą prie The Indiana Bell Telephone 
Company.

Archibald J. Allen, vice preziden
to pagelbininkas iš The American 
Telephone and Telegraph Company, 

I New York City, tapo išrinktas vice 
prezidentu Ohio kompanijoje į vie-! 
tą Mr. Eide.

Mr. Eide turėjo ryšius su telefo
no industrija Ohio valstijoj nuo Ge
gužės 1917 metų, kuomet jis patapo 
generaliu trafiko superintendentu 
buvusioj Central Union Telephone 
Company Columbus mieste. Jis gi
mė Lee, III., ir baigė University of 
Illinois? Po to pastojo telefono biz
niu ir tarnavo įvairioms telefono 
kompanijoms keliuose miestuose iki 
atvykimo į Ohio valstiją.

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.

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO. NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras 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 sileiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, 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. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniais nu® 10 iki 1.
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Lietu viską Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Lietuvos .Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

jų apšvieta tai raudonla- 
piai, kuriuos dykai platina.

Sudėjus tokius ‘apšvietos’ 
platintojus ir jų darbtj vai
sius pamatysime kad jie nei 
už centą tikros apšvietos 
darbo žmogeliui neduoda.

Komunistai savo šlamš
tuose be paliovos puldinėja 
kitus.

Štai kaip Toronto drau
gijos žiuri i Lietuviškumą 
ir savo tėvynės meilę. Vi
soj Amerikoj ir Lietuvoje 
po visus kampus ruošiama 

I paminėjimas Vytauto 500 
metų mirties sukaktuvių, o 
musų kolonijoje nei viena 
draugija neiškėlė to kil
naus klausimo, nes visi mu
sų draugijų vadovai pasi
nėrę partiviškose riejeno
se. Komunistų tarp yra to
kių gaivalų kurie išgirdę ką 
kalbant apie Lietuvą ir jos 
reikalus gatavi šokti žmo
gų sudraskyti, o kad galėtų 

i tai Lietuvą vienu piršto pa-

Akr ono Naujienos

Reiktų rūpintis geresniu | 
veikimu.

Musų kolonijos gyveni-j 
mas kunkuliuoja kaip ko
kioj versmėj vanduo. Čia 
gyvuojančios draugijos vie
na. prieš kitą kovoja, poli
tikuoja, viena kitai pinkles 
stato jei kuri ką bando vei
kti. Kožna draugija, ar to
kia ar tokia, giriasi kad ji 
geriausia pakilus susiprati
me, nors pažvelgus į jas 
nematai tenai i nieko kito 
kaip tik tuos pačius nekul
tūringus žmonelius, besi
varžančius del tuščių poli
tikų ir už jas su didžiausiu 
užsidegimu kovojančius, 
per ką negali nieko naudin
gesnio nuveikti. i

Jeigu viena draugija už- mojimu atiduotų Maskvai, 
simoja ką rengti tai dvi ar 
trys kitos šoka pakenkti. 
Kiekviena nori pati turėti 
pirmenybę, bet tik del kerš
to ir pavydo.

Pažymėsiu kokios drau
gijos kokią “apšvietą” pla
tiną ir kokia spauda .kuriai 
patinka.

Sūnų, Dukterų draugijos 
darbuotojai stengiasi sklei
sti čia “Laisvės” ir “Vil
nies” kelis sykius daugiau 
negu kas tų laikraščių pa
geidauja, nes tai jų visas 
idealas ir “mokslas”.

Šv. Jono draugija savo 
idealu laiko “Draugą” ir 
“Darbininką”. Bet kaip a- 
nų taip ir šių mažai kas 
pageidauja, jeigu dykai įki
ša kam į ranką tai paima, 
o už pinigus niekas neper-

- ka.
Šviesos draugija pirmoje 

vietoje stato savo žurnalą. 
“Kanados Lietuvį”, čia pat 
leidžiamą. Yra dar šali
ninkų “Naujienų”, “Mai- 
kiotėvo” ir kitų.

.-Literatūros draugija su 
Jaunimo sąjunga neturi jo
kio kito obalsio kaip tik 
šviestis ir šviesti, bet visa

SLA. 198-tos kuopos jau
nuolių darbuotė. Beveik vi
si vietos jaunuoliai yra su
sirašę į SLA. 198-tą kuopą, 
bet jie turi savo atskirą nuo 
suaugusių valdybą, laiko 
atskirai susirinkimus ir tu
ri savo iždą; rengia atski
rai savo parengimus savi
tarpiniam lavinimuisi, ir 
turi pasisekimą. Jie nesi
varžo už jokią politiką nei 
susirinkimuose nei paren
gimuose. Per pastarus du 
metu jaunuoliai yra daug 
pasitarnavę draugijoms su 
lošimais. Jie moka sutar
tinai veikti geriau negu-su
augusieji.

vieni prieš kitus. Jeigu tas 
pasisektų tai butų puiku, o 
rodos yra galimą įkūnyti.

Gegužės 17 d. jaunuolių 
kuopa ruošia statyti sceno
je didelį veikalą, “Du Bro
liu”, kuriame dalyvaus virš 
30 aktorių. Atsibus Uk- 
rainų salėj, 562 Corice st-., 
nuo 6:30 vai. vakare. Po 
perstatymo bus šbkiai prie 
Lietuviško orkestro.

Jaunuolių Koresp.

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

NORWICH
TAILORING CO.
LIETUVIAI SIUVĖJAI

atidarė Vyriškų Rūbų siu
vyklą ir parduotuvę. Siu
vant SIUTUS ant užsaky
mo nuo $23.50 aukštyn. 
Daugelis Lietuvių mane 
žino kaipo y erą siuvėją ir 
dabar esu gatavas jums 
patarnauti.

Adomas Norwich
7800 Superior prie 7*:

Kaip butų puiku kad To
ronto Lietuviai mestų skai
tyti šlamštų spaUdą, kuri 
išplėšė iš kiekvieno Lietu
vio doros ir prakilnume 
jausmus, o sukurė pagiežą 
savo broliams. Nieko gero 
neatsieksit tą spaudą sek
dami, o tikra apšvieta jums 
bus nežinoma.

Imkite skaityt ir pamy
lėkite “Dirvą”, kuri teikia 
jums tyros apšvietos, tik
rų, teisingų žinių, įvairių 
naudingų skaitymų, ir jū
sų gyvenimas liks blaives
nis, smagesnis, išnyks iš jū
sų širdžių pagieža savo bro
liui ir tėvynei Lietuvai.

Broliai ir sesutės Toron- 
tiečiai, nesikelkit patys sa
ve už ausų aukštyn į garbę 
jei pajiegiate kokį vakarą 
surengti ir šiaip taip veika
lą neva pastatyti, ar para
šyti kokią pagiežos pilną 
korespondenciją į to tik 
laukiančius šlamštus: tas 
parodo ne jūsų apšvieta. 
bet nusmukimą doroje ir 
apakimą, jeigu drystat taip 
kitus niekinti ir varyti ne- 
apikantos ir ardymo darbą.

Paliovę tą, bukime visi 
broliais Lietuviais, palaiky
kime santikius su savo pa
likta tolima tėvyne, dirbki
me tą darbą kuris pats nau
dą ir garbę duos, apvaikš
čiokime savo patriotines iš
kilmes, tuomet išrodysim 
pakilę ir svetimtaučių1 aky
se, tarp kurių gyvenam.

Šešupės Bangos.

Šiais metais jauneliai tu
ri gabius savo narius val
dyboje, todėl šią vasarą ga
lima daug ko iš jų tikėtis. 
Jaunuoliai nori žinoti ar 
daug organizuotų jaunuo
lių randasi Clevelande. Mat 
jie planuoja surengti šią 
vasarą su kaimynais Cleve-i 
lando jaunuoliais pramogą 
ir turėti sporto rungtynes

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

p——-——į 
4 Phone Penn. 2533-M i

!! J. G. Polter I
j Lietuvis |

? _ POPIERIUOTOJAS — ?
| 2 Maliavoja ir Dekoruoja | 
į namus. z
J Greitas ir geras darbas. į- 
Į J Specializuoju nuėmimu <

I
nuo sienų senų popierų. > 
Turiu’ tam moderniškas 2

< mašinas. <
I, Padarau apskaičiavimus vi- 2 

> so darbo. Pašaukit arba Z 
Į z paleiskit atvirlaiškį. | 

| 1229 EAST 74th ST. į
??

V HAARLEM OIL

i Tel- CHerry 2370 $
P. J. KERŠIS į

'į baigęs Teisių Mokyklą Climber- Y 
¥ land Universitete, darbuojas su

! 4* Teisių Ofisu advokato j"
j* Anderson & Marriott I 
Į | 308 Engineers Bldg. | 
❖ kur stf visais teisių' reikalais -į

1 į Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir
i J Rusai draugai kreipdamiesi tu-
i 4 rėš teisingą patarnavimą. j

jumiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini'

LAZICKAS, Jeweler =
ENT IR EARL RADIOS f

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

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. |
ENdicott 4638 |

^llllllllll!IIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIllllllllll!l!llllllll||||l|||||||||llll|Į|lllllU|Į||Hlllllllį|]llg 

| a. š. Bartkus'j 

X T
X Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas J

otografas ?
Geriausia dovana jūsų f 

draugui ar draugei bus.'T 
Jūsų Fotografija, šiuo lai- * 
ku mes turim Speciales ? 
kairias ant, visų fotogra- i 
fijų. Rėmai puse kainos. ?

. Ž
J 1197 E. 79th St. Cleveland į
i ‘ “Studija su dviem parodos langais” t
j- — Telefonas Randolph 3585 —>

| JOHN J.
| ATWATER K

ž 6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

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

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

Mano patyrimas metodu naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy
kiu su mano .29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

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

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

Užsisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 
nuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- 

Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slauges prižiūri.

GARSINIUS 
DIRVOJE”

DOCTOR B AIDEY ‘specialisi 
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki .7:30 kasdien. Sekmadieniais .10:00 iki 1.
Išsikirpk ši ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

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

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

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

Steamers each way, every night, leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 a.m. 
(E. S.T.) April 15th to November 15th.

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
PortStanley6:00a.m. Returning,leaves there 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
June 20th to September 6th.
Fare $3.00 One Way; $5.00 Round Trip.

Auto Rate $4.50 and up.
IT Write forfree folder  and Auto Map. Ąr^lĮ 
jį for details on C&B Line "triangle, Circle I? 
w and All Expense Tours, also 1930 Cruise Or 

de Luxe to Chicago. II
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY

“SAND AKA”
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautines 

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



D I R V A

t> IŠ LIETUVOS
KRIMINALIAI NUSI
KALTIMAI KOVO M.
Kovo mėnesį visoje Lie

tuvoje kriminalių nusikalti
mų buvo 1,109. Policijos 
išaiškinta 875 atsitikimai, 
arba Apie 79 nuošimtis.

Daugiausia buvo smulkių 
vagysčių, būtent: 869, ku
rių išaiškinta 669. Arklių 
vagysčių butą 9, o išaiškin
ta 8. žmogžudysčių butą 
5, išaiškinta 4 (pasipelniji- 
mo tikslu buvo tik viena 
žmogžudystė ir ta pati iš
aiškinta). Degtinės varymų 
butą 70 ir visi išaiškinta.

Pavainikių kūdikių nužu
dymų butą 8, o išaiškinta 
7. Išžaginimų'butą 9 ir vi
si išaiškinta. “L.A.”

TELEGRAMŲ STA
TISTIKA

192Q m- visoje Lietuvoje 
telegrafo įstaigose buvo 
priimta vidaus telegramų 
145,233 iš 1,963,432 žodžių; 
už jas gauta 395,150 litų. 
Visose telegrafo įstaigose 
buvo apsimainyta vidaus 
telegramų 511,585 iš 7,446,- 
138 žodžių.

1928 met. buvo priimta 
157,066 vidaus telegramos 
iš 2,040,500 žodžių; už jas 
gauta 415,080 litų.

1929 m. visose Lietuvos 
telegrafo įstaigose buvo 
priimta tarptautinių tele
gramų 95,414 iš 1,288,455 
žodžių; už jas gauta 442,- 
297 litai.

RŪPINASI GERINIMU 
GYVULIŲ VEISLIŲ

Lietuvos Žemės Ūkio rū
mų vaidyba kviečia špecia- 
lę gyvulių augintojų orga
nizacijų atstovų ir gyvulių 
ūkio šakos žinovų komisi
jų, kuri svarstys kaip pa
gerinti musų krašto vieti-Į 
nius galvijus. “L.A.” j

Vyras ir žmona galės bu i i 
drauge

Iki šiolei Lietuvoje vieno
je mokykloje vyras ir žmo
na negalėjo būti vienas ve
dėju, kitas mokytoju. Da
bai1 ministerių kabineto nu
tarimu vienoj pradžios mo
kykloj galės mokyti vyrąs 
ir žmona ir vienas būti mp- 
kyklos vedėju. .^“L.Ų.”

VYTAUTO MUZEJUS
Vytauto Didžiojo komite

tas galutinai nusprendė sta
tyti Vytauto metams pami
nėti paminklą muzejų. Va
dinas, nebus statoma kokių 
nors stovylų ar panašiai, 
bet bus pastatyta tautos 
muzejus. “L.U.”

Gauta iš užsienių tarp
tautinių telegramų 97,033 iš 
1,297,784 žodžių.

1928 met. buvo išsiųsta 
tarptautinių telegramų 101- 
511 iš 1,41,935 žodžių; už 
jas gauta 589,033 litai pa
jamų. Gauta iš užsienių 
102,620 telegramų iš 1,410,- 
105 žodžių.

Iš paduotų statistinių da
vinių matyti kad telegramų 
skaičius kasmet mažėja, nes 
telegrafą vis nukariauja te
lefonas. “L.A.”

K. E.Y0CHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se- i 

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00’
Kelnės išvalyt ir išprosyt____  50c
Siutas išprosyt ____________  45c I
Kelnės išprosyt _________ 20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

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 telefonas Penn. 1099M ’

KIEK LIETUVOJE GAU
NAMA PINIGŲ Iš 

AMERIKOS
Per 1929 m. buvo išmo

kėta perlaidų gautų iš Su
vienytų .Amerikos Valstijų 
apie 32,321,300 litų. 1928 
m. — 20,008,000 litų. Tie 
pinigai daugiausia buvo iš
mokėti per pašto įstaigas.

Per pašto įstaigas buvo 
išmokėta 15,584,600 lt.; per 
akcinius bankus — 12,790,- 
000 litų, iš jų žymesnę vie
tą užima Kredito Bankas, 
išmokėjęs 3,790,700 1.; Cen- 
tralinis Žydų bankas išmo
kėjo 3,476,800 lt., Lietuvos 
Bankas išmokėjo 3,015,800 
lt., Brauno banko namai iš
mokėjo 3,144,100 litų. Kiti 
bankai išmokėjo menkesnes 
sumas. “L.A.”

“Nuo “Dirvos” Red. — 
1929 m. žymiai padidėjęs 
pinigų siuntimas parodo 
kad Amerikiečiai žymiai at
siliepė į savo giminių šauk
smą gelbėti del 1928 m. bu
vusio nederliaus.)

Lietuvos Studentų Dr-ja 
Karaliaučiuje

Albrechtas, įkūręs Kara
liaučiaus universitetą, pa
skyrė keletą stipendinų lie
tuviams studentams. Maž
vydą, Bretkūną, Rapagelio- 
nį ir k. Maž. Lietuvos rašy
tojus mums davė Karaliau
čiaus universitetas.

Praslinkus kiliems šimt
mečiams Karaliaučiaus uni
versitetas dėl kai kurių ap
linkybių Lietuvos studen
tams buvo visai neprieina
mas.

Tik šiais laikais, Kara
liaučiaus universitetas vis 
plačiai praveria duris musų 
bestudijuojančiam jaunimui- 
Dabar - Karaliaučiaus uni
versitete studijuoja per 20 
lietuvių studentų. Siekdami 
artimesnio bendradarbavi- 
mo su vokiečiais ir k. tautų 
studentams, norėdami gi
liau suprasti vokiečiu kul
tūrą, mokslą, meną vietiniai 
lietuviai studentai įkūrė 
“Karaliaučiaus Lietuvos 
studentų draugiją.”

Draugijos kūrėjais tenka 
laikyti stud. Tumą ir stud. 
Narkevičių ir stiuriausiu 
draugijos rėmėju, Lietuvos 
konsulą Karaliaučiuje, Bu
drį.

Oficialiai draugija pradė
jo veikti nuo vasario mėn. 
16 dienos, kada Lietuvos 
konsulato bute, buvo suruo
štos įsikūrimo iškilmės— 
vaišės. Iškilmingas vaišes 
naujai įsteigusiai Lietuvos 
studentų draugijai iškėlė 
konsulas p. Budrys ir Lietu- 
vos pilietis p. Blumšteinas, 
Paskutiniuoju laiku drau
gija žymiai sustiprėjo ir da
bar yra arti 20 narių. Drau
gijos pirmininku išrinktas 
stud. Tumas.

Karaliaučiaus studentija 
draugiją sutiko palankiai. 
Vietos spauda naujai įsi
steigusią draugiją sutiko la
bai palankiai, linkėdama 
užbrėžtus tikslus sėkmingai 
įgyvendinti.

Pažymėtina, kad “ Lietu
vos studentų draugija Ka-

raliaučiuje” yra pirmoji 
svetimtaučių dr-ja Kara
liaučiaus universitete.

“L. A.”

.. ROMOS KUNIGŲ 
GALYBĖ

Rokiškis. -— Bažnyčią pa
statę, zparapijonys turi už- 
laikyt pačią bažnyčią ir ku
nigus. Bet kunigai su pa- 
rapijonais nesiskaito. Kle
bonas bažnyčioje visas val
dovas. Kiek kuris sumanė 
tiek ir plėšia arba daro ką 
užsimanė. Pasiskundei ar 
pasipriešinai gausi prakei
kimą.

Musų klebonas įsakė jau
navedžiams atvažiuoti ant 
sumos. Neatvažiavus, rej- 
kia pirma apeiti stacijas, o 
tik tada riša “neatmezga- 
mu mazgu”.

Jaunavedis B. už šliubą 
užmokėjo 50 litų, reiškia jis 
nusipirko 12 žvakių sviesą. 
Be to jam irgi buvo įsaky
ta atvažiuoti ant sumos. 
Svotai atvažiavo po mišpa
rų, o imant šliubą degė 100 
žvakių. Mat, musų kuni
gėlis pamatė kad prie svo- 
tijos priguli Kavoliškio dva
ro ponia tai atsileido ir pa
keitė savo nusistatymą 
prieš mužikus.

Prie altoriaus, buvo ir ki
ti jaunavedžiai, bet jiems 
už 50 litų degė 12 žvakių.

Parapija žvakes perka, o 
kunigai .jomis spekuliaciją 
varo. Tas ir kiti kunigų 
apsiėjimai žmonėms nepa
tinka ir jie šimtais susi
pranta ir dedasi prie tau
tinės bažnyčios., ,

P. Kriukelis.

AUKOS
Surinktos Vilniaus Lietuvių 
Našlaičiams ir Beturčiams 

Moksleiviams
Detroit, Mich., šv. Anta

no parapijoj: Kun. Borei- 
šis $2; po $1: A. Grigaitis, 
J. Bedalienė, A. Rigis, K. 
Magolis, Saremskienė, J. 
Perminąs, S. Kasparas, B. 
Visockas, G. Bilaitis, J. Ka- 
likauskas, V. Bučius, J. Jo- 
delis, J. Jucius, S. Bendo- 
rienė, F. Makauskas, A. 
Kilminskas, J. Dambraus
kas, A. Stermantaitė, J. Sa- 
plys, Z. Miceliunas, Broc- 
kaitienė, V. Barus, Viliu- 
tienė, Lapinskienė, G. Saka
lauskas, Balčiūnas, Navic
kas, Lopetienė, M. Slavic- 
kienė, J. Žiurinskas. Viso 
$33. Smulkių $22.75, sykiu 
pasidaro $55.75.

Privačiai Detroite surin
kta: po $10: Kun. Čižaus- 
kas, Dr. J. Jonikaitis, S. 
Ambrazas; po $5: A. Mai- 
gienė, V. Mikalauskienė, E. 
Vilutienė, J. Adomėnas, J. 
Lopeta; po $2: M. Petraus
kas, P. Pašnis, A. Berno
tas, V. Bukšnis, M. Rut
kauskas, S. Stepulionis; po 
$1: J. Gudynas, P. Mikala
jūnas, F. Slavinskas, S. Šal
tis. Viso $73.

Cleveland, O., privačiai: 
Liet. Kat. D-jų Sąryšis $30; 
po $5: Kun. A. Karužiškis, 
J. Urbšaitis; P. J. Žiuris 
$4; po $2: P. Brazis, J. Ku

dirka, J. Zvalskis, P. Ak- 
šis. Viso $49.

Padėkos žodis
Tariu širdingiausią- ačiū 

Kun. Boreišiui už jo šir
dingą atsinešimą ii1 atjau
timą Vilniečių Lietuvių bė
dos ir vargo ; taipgi ačiuo- 
ju Seselėms Nukryžiavoto 
Kristaus užlcidusioms man, 
kolektą, kurią tą dieną no
rėjo rinkt savo prieglaudai. 
Ačiū poniai S. Kudirkienei 
už prieglaudą, vaišes ir do
vaną, ir važinėjimą po biz
nierius; taipgi p. Dėdelie-:
nei už dovaną. Ačiū p. A. 
Blažiui už širdingą ateitie-1 
šimą, p-lėms M. Andriuliu- 
-niutei ir O. Kaupaitei už. 
lydėjimą per biznierius, ir 
visiems Detroitiečiams au
kautojams.

Nežinau kaip dėkuoti pp. 
V. ir P. Štaupams, pas ku
riuos būdama . Clevelande 
gyvenau, už jų gerą širdį 
ir rūpesčius. Jie mane už
laikė dykai ir dar apdova
nojo. Taipgi tariu nuošir- 
,dų ačiū Dr. J. T. Vitkui už 
vaišes ir dykai gydymą ma
nęs.

Jei kas iš tautiečių at
minęs musų pavergtą sosti
nę Vilnių ir už ląisvę kovo
jančius Lietuvius norės pa
gelbėt tai meldžiu siųsti se
kančiu adresu:
Litewski Centr. Komitet 

Dobroczynnosci 
Wielka 12—1.

Wilno via Poland.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Naujos Lietuviškos kortos
Finansų ministerija jau 

spausdina naujas Lietuviš
kas lošiamas kortas. Kor
tos, sako, atrodo labai gra
žiai. “L.U.”

BIZNIERIAI
Kurie Priguli prie Lietuvių Vaizbos 
Buto (Lithuanian Chamber of Com
merce.)

MARTIN KAZEN 
Gias ralis Statybos Kontrektorius 

1306 E. 68th St,
A. SHEPORAITIS 

Duonkepyklos Savininkas
7011 Superior Ave.
JONAS BRAZIS

Vedėjas Brazių Brolių Vyriškų 
. Drabužių siuvimo pramonės.

6905-07 Superior Ave.
KAZ. OBELIENIS 

Bučernės ir Grocernės savininkas 
1404 E. 66th St. Cor. Wade Park

P. MULIOLIS
Generalė Apdraudos Agentūra ir 

Real Estate
1306 East 68th Street

V. ŠTAUPAS 
Laikrodininkas irGražnų Krautuvės 

Savininkas
6704 Superior Avenue
C. F. PETRAITIS 

Savininkas Rosedale Dry Cleaning 
6702 Superior Ave

A. C. JAKUBAUSKAS 
Lietuvis Graborius 

6621 Edna Ave.
P. A. ŠUKYS 

Spaustuvininkas ir Cleve. Liet. Ž. 
leidėjas

1308 East 68th Street

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariška s laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

AQUITANIA MAURETANIA
Yorko j Kauną £203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val- 
cris, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

1022 Chester Ave.
Clex eland, Ohio

I BERENGARIA I
| o paskui sausžemiu į Kauną. 
jPamatykit pakeliu Londoną.
| Taipgi tiesiai į Londoną kas 
įPėtnyčią nauji, aliejų varomi j laivai. Trečios klesos laiva- 
Jkortės i abudu galu iš Nevv*^

I CUNARD LINE

Prpspect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI 

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

&

T. NEURA 
Bučernės ir Grocernės Savininkas 

2047 Hamilton Ave.
J. J. LAZICKAS - 

Laikrodininkas ir Gražnų Krautu
vės savininkas 

‘6407 Sunerior Avė.
P. DEBRO

Grocerio ir Saldumynų Krautuvės 
savininkas 

1396 East 66th St.
J. MISEVIČIUS

Grocernės ir Bučernės savininkas 
1457 East 71st St.

B. RAKAUSKAS 
Generalis Apdraudos Agentas ir 

Real Estate
J. P. KVEDERAS 

Bučernės ir Grocernės savininkas 
13438 St. Clair Ave.

B. GUDŽIŪNAS 
Bučernės ir Grocernės savininkas 

6901 Superior Avė.
K. STONIS 

Restaurant-Valgyklos savininkas 
6824 Superior Ave.

V. KASPARAS 
Bąrbernės savininkas 
6706 Superior Ave. 

LIETUVIŲ BANKAS
6712 Superior Ave. HEn. 2498

R. PUHGERIS 
Advokatas 

Williamson Building 
P. V. CHESNULIS 

Advokatas
929 Society for Savings Building 

ANTANAS RAILA
Real Estate ir Insurance 

1046 East 76th St.
L. SEREIKA 

Duonkepyklos Savininkas
7011 Superior Avenue

M. ROMAITIS 
Generalis Statybos Kontraktorius

13416 Edgewood Avenue
C. PAKELTIS 

Aptiekos Savininkas
8121 Sowinski Avenue

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis 

J. Botirius 
J. Venslovas 

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

JONAS ZAUNIS 
Šildų-Sign Dirbėjas 

1205 St. Clair Avenus 
“DIRVA” 

Laivakortės ir pinigų siuntimas. 
682,0 Superior avė. 
JOHN ZVALSKIS 

Lietuvis Aptiekorius 
4501 St. Clair avė.
WM. ŽEMAITIS 

Saldainių krautuvė 
6716 Wade Park avė. 
. LEON MOSKAL 

Real Estate 
1306 East 68th St.

J. BARDZILAUSKAS 
Grosernė ir Saldainių Krautuvė 

6412 White Ave.
JUOZAS ŠEŠTOKAS 

Real Estate 
1306 East 68th St. 

JUOZAS PELVALIS 
Grosernė ir Saldainiai 

6502 Superior Ave.
ANTANAS BARTKUS 

Artistas Fotografas 
JOHN SHARKY 

Saldainių Krautuvė 
. 6700 Superior Ave.

BOLES. ANDERSON 
Lietuviškas Restaurantas 

1264 E. 71 Street 
VINCAS EIDUKAITIS 

Saldainių Krautuvė 
6301 Superior Ave.

K. E. YOCHUS 
1276 Addisbn Rd. 

Rūbų Siuvėjas ant Užsakymo 
BEN VELIČKA 

Grosernė ir Mėsinyčia 
8101 Pulaski Ave.

VINCAS DEBESIS 
Popieriuotojas ir Maliavotojas 

6014 Superior Ave.

Tas komitetas yra vie
nintelis, užlaiko Vilniuje 10 
prieglaudų, leidžia savo au
klėtinius į gimnaziją, mok
slui negabius mokina viso
kių amatų, k. t. verpimo, 
audimo, mezgimo, rūbų ir 
baltrubių siuvimo, gražių 
rankdarbių. Berniukus mo
kina batsiuvystės, rubsiu- 
vystčs, dailydystės, šaltkal- 
vystės, knygrišystės,, ir pri
vačiai pas Lenkus matinin- 
kystėS, daržininkystės, bi- 
tirtfnkyštės. Taipgi tižiai^ 
ko vieną priglaudą Seinuc-
se, ..

Į Jus, Amerikos Lietu
vius kreipiasi kovotojai už 
Vilniaus, savo pavergtos 
sostinės, liuosy'bę, tai padė
kite mums. E. Vileišienė.

Prašau kitus laikraščius 
(perspausdinti šitą.
Už $3 metuose pralinksminsi t 
visą kaimą — užrašykit saviš- 

kiants j 'Lietuvą “Dirvą”.

IT’S WISE TO CHOOSE A SIX

A demonstration tells 
yon why it’s wise 

to choose a six

Visur kur pirkėjai sutihka jog pro
tingiausia yra “pasirinkti sau ir pirk
ti Six”. Ir jeigu jus norit žinot kodėl, 
ateikit ir išbandyk'it Chevrolet Six.

Patirkit kokį nuostabu skirtumą pa- ■ 
daro du daugiau cylinderių—švelnu
me, ramume, veikime ir patogume.
Ir patirkit koks di
delis skirtumas ki
tu Chevrolet mo
derniškų ypatybių 

—keturi ilgi pusiau 
apvalus springsai— 
keturi Lovejoy hyd-

ROADSTER •495

raulišk’i trankymų sulaikytojai—ketu
ri waterproof breksai — ir stiprus ir 
tvirtas kiėtmedžio ir plieno subudavo- 
jimo viršus puošnaus Fisher darbo.

Ims tik keletą minutų persitikrinti vi
sas ^priežastis kodėl yra protingiausia 
pasirinkt sau Chevrolet Six. Taigi at- 
silankykit šiandien pas pardavėjus.

, cimatykit jį. Ir iš- 
tirkit apie Chevro
let lengvą išsimokė- 
jimo planą — vieną 
iš liberališkiausių 
kokis tik yra auto- 
motivų industrijoje.

OR PHAETON
The Coach or Coupe $565 I The Club Sedan ... .$625
Th, Sport Koadtitr $555 Th* ................. ’į75. . .1 The Special Sedan ..$725
The Sport Coupe ., .$655 | (6 wire wheels standard)
Truckst Light Delivery Chassis, $365; The Sedan 
Delivery, 3595t JM Ton Chassis, $520; IM Tan 
Chassis with Cab, 162!; Roadster Delivery (Pick-up 

box extra). $440.
ALL PRICES F. O. B. FACTORY, • FLINT, MICH.

CHEVROLET SIX
Broadway Chevrolet Co.

6851 Broadway Michigan 0800
Central Chevrolet, Co.

7002 Euclid Ave. ENdicott 3400
Detroit Ave. Chevrolet Co.

11915 Detroit Ave. BOulevard 1762
Downtown Chevrolet Motors, Inc.

1935 Euclid Ave. MAin 6000
Bedford Chevrolet Sales Co.

. Bedford, O. - Bedford 543
Frankel Chevrolet Co.

1258 E. 105th St. CEdar 0058
Heights Chevrolet Co.

2926 Nlay field Rd. FAirmourit 8358 
Kinsman Square Chevrolet Co.

3224 E. 93rd St. BRoadway 3290

Larrick Chevrolet Co.
870 Ę. 152hd St. EDdy 7760
/ - Al Krenkel Chevrolet Co.
3330 Broadview Rd. ATIantic 4720

Merrick Chevrolet Co.
35 E. Bridge St., Berea, O. Berea 47 

The Shaker Chevrolet Co,
15311 Kinsman Rd. WAshington 0356 

Utility Chevrolet Co.
8018 Lorain Ave. M'Elrose 7040

West Park Chevrolet Co.
15315 Lorain Ave. CLcarwater 2200

West 25th St. Chevrolet Co.
31'40 W. 25th St.' ATIantic 2040

Brownlee Chevrolet Inc.
17516 Detroit Ave. LAkewood 3520

ŠEŠIŲ CYLINDERIŲ ŠVELNUMAS UŽ VISAI MAŽĄ KAINĄ



8 DIRVA

Kas @lrdet Clevelande-Apšelinkese ! i CollillWOOd SPORTAS

11 6820 Superior Ave, Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486
y ................................. ‘
“Dirvos” Ekskursantai 

bus tarp 500 kitų
“Dirvos” ekskursija Lietuvon 

šymet bus didžiausia, ir galima, 
iškalno sakyt smagiausia iš vi-, 
sų kada nors buvusiu, nes Cle-'fįama ,miesto auditorijoj tre- 
velandieciai važiuos sykiu su 
apie 500 kitų Amerikos Lietu
vių, kas yra pirmas atsitikimas 
musų istorijoje, ačiū istoriš
kam metui ir visiems Amerikos 
Lietuvių agentams pasistengus 
padaryti vieną bendrą milžiniš
ką ekskursiją Vytauto sukak
tuvėms paminėti.

Dar du nauji pasažieriai įsi
rašė į ekskursiją:

Ona Kulikauskienė
Kazimieras Žilis
DAR SPĖSIT ir jus

rorit važiuoti ir esat Ameri
kos piliečiai. Kurie nereika- 
luujat gryžimo popierių ir va
žiuosit apsigyvent ant visados,1 
tie spėsit ir Lietuvos piliečiai . voje”, pas P. Muliolį ir pas Lie-

Pir'miausia kas reikia daryti tuvių Darželio valdybos narius, 
tai nueiti pas fotografą nusi-i 
traukti pasportui reikalingus 
paveikslukus, o viską kitką su
žinosit “Dirvos” agentūroje.

Pats “Dirvos” redaktorius 
Karpavičius palydės pasažie-

Mu- 
pat

Visų Tautų Balius I
Linksmiausias, margiausias 

ir įvairiausias šio pavasario, 
nuotikis yra tai Visų Tautų 
Pavasarinis balius, kuris ran-

I SLA. Organizatoriaus 
as A. Žuko Prakalbos 
io I šį sekmadienį, Gegužės 11 < 

Clevelandiečiai SLA. nariai 
į bendrai publika turės progos 

Gegužės 21 Pirm^ kart^ išgirsti viešai kal-
1 bant SLA. Generalinį Organi- 
į zatorių A. Žuką. Jis daugiau- 
■ šia kalbės SLA. reikalais, su
jungiant savo kalbą su savo 
plačiu patyrimu per pastarus 
du metu važinėjant po S.L.A. 
kuopas per visą Ameriką. Žu
kas patyrė ir žino kad gera' 
daro tai svarbiausiai musų or
ganizacijai ir kas yra jos prie
šai ir ko jie jieško bandydami 
įsibriauti į Susivienijimą.

d.

kurie

rius iki 
rauskas 
Kauno.

laivo, o Antanas 
bus vadovas iki

pri- 
kad

P. Muliolis išrinktas. Iš 
vatinių šaltinių patyrėme 
vietinis biznierius P. Muliolis 
laimėjo rinkimus L. R.-K. S. A. 
prezidento vieton gaudamas ko 
ne dusyk tiek balsų kaip jo 
oponentas. Muliolis išrinktas 
trečiam terminui, vėl porai me
tų.

čiadienio vakare,
d. Balius tęsis nuo 8 iki 2 vai.

Inėjimams į balių bus dola- 
ris. Už tą įžangos tikietą kož- 
jias turės progą išlaimėt! pui
kų 5 pas. Durant automobilį ir 
kitokius dalykus.

Bus dovanos už gražiausius
I kostiumus.
i Prie to pokilio rengimo 
lyvauja 12 tautų ir pelnas 

-■ padalintas lygiai tarp visų 
rimams jų Darželių miesto apr- 
ke. | - -

Ruoškitės dalyvauti, matysit'bai svarbių dalykų liečiąnčiųsi 
įvairių tautų kostiumais išsirė-1 Amerikos 
džiusius, didelę auditoriją mar-' ir musų ateities šioje šalyje.
guojančią daugybe žmonių. j Be to dar tą pai vakarą bus 

Tikietus galima gauti “Dir-| kitas gražus ir įvairus progra
mas: bus sulošta komedija — 
“Tiktai Niekam nesakyk”, iš 
ubagų gyvenimo Lietuvoj žy
do karčiamoj. Bus koncertas, 
kurį išpildys Collinwood 
pielinkės bei Clevelando j 
kantai ir dainininkai.

Dalyvaujantieji galės 
mėti $10 ir $5 pinigais, 
programo bus šokiai.

Visą tą dalyką rengia SLA. 
362-ra kuopa šioj nerišlioj, Sla
vėnų salėj, 15810 Holmes avė.. 
Collinwoode. Pradžia nuo 5 v.

Iš miesto nuvažiuoti reikia 
imti Nottingham karą St. Clair 
iki E. 162 St. ir ten išlipus ra
sit Holmes avė.

Atsilankykit visi kurie žin- 
geidaujate prakalbomis ir gra
žiu programų. Reng, Kcm.

da- 
bus 
ku-

Mokosi Lietuviškai. Iš ne
kuriu Collinwoodo naujos pa
rapijos baž. choro narių teko 
sužinoti jog jie laike pamokų 
rūpinasi ir apšvieta. Laike pa
mokų, pertraukose vienas-kitas 
pasiima musų rimtesnius laik
raščius ir mokosi skaityti Lie
tuviškai. Su laiku šis jauni
mas žada įsisteigti nuosavą 
knygynėlį. Tai yra labai pa
girtinas darbas. Tas parodo 
jog Collinwoodo jaunimas nė
ra taip ištautėjęs kaip neku- 
rie mano. Jeigu jų nekurie ne
moka Lietuviškai skaityti arba 
rašyti tai tik ačiū tokioms ap
linkybėms, tai nėra jų pačiu 

i kaltė. x ireimruoųs.
| O kaip jie mėgsta darbuo-l y* ‘ .. . .
tis! Paklausk liuosnorių išda-1 j0 susitaikyti su New Yorko 
linimui plakatų ar darbininkų atletų komisija, nes ji buvo jį

Laimėtojas bus pripa
žintas Čampionu

Amerikos laikraščiai prane
ša kad laimėtojas Šarkio-Šme- 
lingo kumštynių bus pripažin
tas pasauliniu sunkaus svorio 
kumštininkų čampionu. Jiedu 
susitinka New Yorke Birželio 
12 d. ir kuriam pasiseks savo 
priešą numušti tas liks čampio- 
nas.

šmelingas atplaukė Ameri-

ĖMĖSI KOMARAS
Pereitą penktadienį miesto 

auditorijoj įvyko imtynės, ku
riose ant greitųjų pakviestas 
dalyvavo ir Komaras. Jis ėmėsi 
su Graiku Vąšeli, bet kadangi 
laiko buvo duota tik pusė va
landos tai išėjo lygiomis.

Kitos poros buvo: Eiistace 
su Evko, jiedu abu vienas kitą 
po sykį pasiguldė.

Browning ėmėsi su Draak, 
kurį paguldė į 17 minutų.

Pradinėj poroj buvo Young 
Gotch su negru Johnson.

SAVININKAS PRIVERSTAS 
PARDUOTI 
KAINA $4350

7 kambarių pavienis namas ant 
East 67 street prie Superior, Lietu
vių kaimynystėje. ~ 
tik $1,500, likusius išsimokėjimui 6 
procentu. Skubėkit pasinaudoti šia 
nroga)
Y Telefonuokit GLENVILLE 6801

Reikia įmokėti

PARSIDUODA
Saldainių ir Groserio krautuvė, ge

rai išdirbta vieta. 4707 Payne avė. 
Savininkas parduoda, turi apleisti 
miestą. Kreipkitės tuoj. ((19)

ŠIKATIS NUGALĖJO 
STEINKE

New Yorke Geg. 5 d. ėmėsi 
_____  _____ s su Vokiečiu 

mingai Vokiečių sutiktas. Jis Steinke, šikatis paguldė Vo- 
i jau išvažiavo į sau paskirtą vie- kietj j 48' mjnutas. Steinke 
I tą treiniruotjs. sveria 240 sv., šikatis 218.
I Kaip tik atvažiavo, jis ture-j---------------- =-----------------------

oi I Idlllį^clo d LĮJlct U1VC Z11I1CL i" i nCW 1 Ol’KC (_xG 

kon Gegužės 3 d. ir buvo iškil- Ričardas šikatis
Steinke.

I Žukas apsakys daug kitu la- Paren^muose’ tai keliat rankas,SUSpendavus apie metai laiko, 
'bai svarbių dalykų liečiančiųsi yiSL Y18.1. ”?!? dirbt.1 L*etuvis’ atgal. Jis turėjo padaryti tam 
i a -i t • x • • kame kultūriškame lauke. tikrus nažadeiimus kad dau-(Amerikos Lietuvių gyvenimo .< uktus pazaaejimus Kaa aau
'ir musų ateities šioje šalyje. i giau nepadarys tokių nenusi-

Šale Rockefeller Park

PARSIDUODA NAMAI
Du namai, 1349—1345 Russell rd. 

arti Superior. Du namai, 8 kamba
riai. Savininkas gyvena

1349 RUSSELL RD.

PARSIDUODA NAMAS
šeši dideli kambariai, išbaigtas 

trečias aukštas, du furnasai, angli
nis ir gasinis, didelis garadžus. 
Parduoda pats savininkas. Arti Su
perior, 1244 E. 114 SL (19) 

GArfield 0155 M.

PAKVIETIMAS DAINUOTI
Gerb. Clevelando, Collinwoo

do ir apielinkių jaunime! Lie
pos 4 d. yra rengiama 500 me
tų Vytauto mirties sukaktuvių 
paminėjimas. Tose iškilmėse 
stos du chorai: vienas bus po 
vadovyste J. Čižausko ir giedos 
ląike pamaldų mišias, o kitas 
choras pildys tautišką progra
mą vadovaujant šio pranešimo 
rašytojui. Todėl prašymas vi
sų rengimo komisijos narių ir 
chorų mokytojų yra kad visi 
stotumet į darbą kaip mūras. 
Laikas jau trumpas, nes 
apie 7 savaitės beliko, todėl 

i kimes darbo tuojau.
Vytauto 500 metų mirties B Tautiškl! dairių pamokų 

sukaktuvių apvaikščiojimo ko- kas ir vieta dar nenuskirta, bet 
mitetas savo susirinkime Geg. norintieji imti dalyvumą šita- 
6 d. padarė daug naujų svar-J me milžiniškame bendrame 
bių tarimų sąryšyje su ruošia- jckor® be skirtumo pažiūrų ar 
mornis iškilmėmis Liepos 4 d. Par^J’J, galit ateiti užsiregis- 

Plačiau bus pranešta sekan- truoti ketvergais laike pamokų 
Sekantis Pagalbos baž. choro

ir a- 
muzi-

išlai-
Po

M. M. N. Pagalbos baž. 
ras pirmu kartu pasirodys 
no j c šį šeštadienį, Geg. 10 d., 
Liet, salėje. Jie suloš 3 veiks
mų komediją “Iš Septynių Ne
gražiausia”. Mergaitės šoks 
“Jūreivių baletą”, apsidengu
sios jūreivių uniformose. Bale
tą mokina p-lė E. šležiukė. Ša
lip to bus tą vakarą ir kitokių 
scenos margumynų. Pradžia 7 
vai. šokiai tęsis iki vėlumai 
prie Luizos orkestro.

cho Pratinnų kaip padarė pernai at- 
: sisakydamas muštis su Anglu 
I Scott, už ką tapo suspenduotas 
ir negalėjo Amerikoje muštis.

Dviejų arba vienos šeimynos na-' 
mai parsiduoda. Dideli atpiginimai? 
Šie namai reiškia tikrą investmen- 
tą. Reikia parduoti nes savininkas j 
turi išvažiuot į New Yorką. 
kit apžiūrėt. Savininkas 

1142 DALLAS RD.

CLEO’S FURNITURE SHOPPE 
lepiname Visokius Rakandus ir Dir
bame apmušimo, ir taisymo darbą. 
Darome visokias pintines gėlėms.

Darbą pristatom į visas miesto 
dalis. (20)

10018 DETROIT AVE.
Phone MElrose 1979.

Atei-
(21)

tik
im-

lai-

Collinwood’o Labdaringa Mo
terų Draugystė, nežiūrint di
delės bedarbės, iždą vis didina. 
Kiekviena narė surengia savo 
namuose “card party” ir pasek
mės buna nuo $25 iki $50 pel
no. žmonių atsilanko iki 150 
ypatų. Išlaidų nedaug, todėl 
pelno atlieka, šeimininkė šiek 
tiek lengvai, dalyvius pavaišina, 
o ineigos eina .iždan. Visi sma
giai praleidžia laikąr o draugį- 

Geras suma-
Lietuvių Darželio Lygos mi

tingas bus laikomas penktadie- jai buna nauda, 
nio vakare, Gegužės 9, nuo 8' 
vai., 
gi ji 
ti.

'Lietuvių salėj. Visi drau- 
atstovai prašomi dalyvau

Darželio VaM.
čiuose. numeriuose.
komiteto susirinkimas įvyks 3 
d. Birželio Lietuvių salėje.

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los Draugija, Clevelande gy
vuojanti per 21 metus, šią va
sarą rengia ne vien savo direk
torių bet bendrą išvažiavimą 
visiems akcijonieriams ir rė
mėjams šios įstaigos.

Kurie dar nėra prisidėję yra 
kviečiami prisidėti prie šio Lie
tuvių Banko. C 
šimtį už padėtus taupymui pi
nigus. Ir sykiu kviečiame da
lyvauti šiame išvažiavime, apie 
kurio laiką pranešime vėliau.

Skelb. kom. narys J. žauhis.

15232 
Collin- 
telefo- 
M, o

Į Episkopalų bažnyčioje, 
St. Clair avė., visai prie 
wood High School, arba 
nuodami Kenmore 3314 
kiek vėliau bus paskelbta vieta 
ir laikas suvienyto choro pa
mokoms. Vincas Greičius.

Gegužės, komunistų 
buvo visai prasta: 
vieno susirėmimo s>: 
nei vienaim “kapita-

Liet. Moterų Klubo susirin
kimas atsibus pirmadienio va
kare, Geg. 12 d., 8 vai., E. 79th 
st. knygyne. Tai bus paskuti- 

Čia moka 5 nuo- njs susirinkimas šio sezono, to-
del būtinai dalyvaukit. O. K.

pikni- 
kostu-

išėjo
Pub-

“Dirvos” “grinoriškas” 
karas, pereitą sekmadienį 
pasekmingai ir linksmai, 
lika turėjo gerus laikus šokda
ma Lietuviškus šokius. Matė 
trumpą bet gražų programą, o 
po to prasidėjo balius.

Pirmiausia suvaidinta vieno 
veiksmo veikalas “šventadar- 
biai”. Roles atliko: Girniaus— 
A. Zdanis; jo žmonos — A. 
Pautienė; jų sunaus — J. Ar
mėnas; Marytės — M Dovidai- 
tienė; Onos — E. Urbšaitienė; 
Kinčiaus — S. Čerauka; Ured- 
niko — J. V. Mitchell; žanda
ro — A. Murauskas. Visi vai
dino gerai.

A. S. Kulbickas su P. Luiza 
pajuokavo ir Luizai pianu pri
tariant Kulbickas sudainavo 
tris populiariškas dainas, kas 
publikai patiko.

Po to Bartoševičių 5 metų 
dukrelė Sylvia pašoko klasišką 
šokį, o jos sesutė Genovaitė, 7 
metų, parodė akrobatiškų išsi- 
lankstymų, kas publikai labai 
patiko, nes tai pirmą sykį Lie
tuvių salėje tokie dalykai teko

Lietuvių Vaizbos Buto 
kas visiems Lietuviams 
meriams rengiama Birželio 8 
d. Neuros darže. Tikietus kož- 
iias gali gaut pas savo kaimy
ną biznierių. Kurie neturės au
tomobilių, tuos nuveš karai už 
specialę kainą. Tikietai gau
nami pas C. F. Petraitį.

Piknike už visokius atsižy- 
mėjimus bus dovanos “cash”, 
ir tam tikslui jau aukavo: P. 
Debro $5; K. Obelienis $3; M. 
Romaitis $3; Lietuvių Bankas 
$3. Kas daugiau ?

Rrrevoliucijonierių šventė 
be kraujo praliejimo. Clevelan- 
de pirma 
žvilgsniu, 
nebuvo nei 
policija ir
listų bernui” nei proletarijošiui 
nesumušta nei viena nosis.

Gatvėse pademonstravo apie 
500 komunistų ir jų pasekėjų, 
o žiopsotojų buvo tūkstančiai, 
kaip paprastai esti kada gatvėj 
"ts'buna cirkas ar kas pana 
šaus.

Komunistai nešė visokiausius 
užrašus su obalsiąis nuo kurių 
viepų tik kapitalizmo tvarka 
turėtų sugriūti, tokie jie karš
ti ir reikšmingi.

G A VO

Pj p:cg.'amo prasidėjo šokiai 
ir tęsėsi iki vėlumai.

Adolph Yotens
Elektrikos Kontraktorius

Jveda elektrą į namus arba dirbtu
ves, 
bus

bei atlieka įvairius elektros dar- 
gerai, greitai ir pigiai.
1353 East 66th Street
Telephone, Penn. 1737-M.

Hinigus Lietuvoje, siųs- 
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Marė Zigmantienė .... Lt.
Kazys Paškevičius ............
Grasilda Murauskienė ...
Mikasė Dvaranauskienė
Vincas Alšinskas ........
Jurgis Bražinskas . ..
Magd. Kažemekaitis ..

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

50
50 

600 
. 50 

100 
100 
100

f?3

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas.
Telefonas EN dicott 1763

Edna Avenue Cleveland, Ohio6621

ANT RENDOS
5 kambariai su visais įtaisymais 

ir garadžius. $30. Savininkas C. F 
Petraitis, 6702 Superior av. Telef 
HEnderson 7906.

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
Senai įsteigta vieta, daug prekių, 

parsiduos delei savininko nesveika
tos. Kaina tik $750, reikia įmoket 
pusę, likusius išsimokėjimui.

6903 SUPERIOR AVE.

jam butų surengta 
su Tunney arba su 

jeigu jis laimės su 
Jiedu suporuoti 15

ŠARKIS JAUČIASI GERAI
Jack Šarkis ruošiasi - reika

lauti kad 
kumštynės 
Dempsey, 
Smėlingu,
raundų, bet žinovai sako kari 
jų kova nedatęsės iki pabaigai, 
vienas kuris bus išmuštas.

Šarkis, jeigu laimės, nori dar 
pabandyti Dempsey arba Tun
ney ir jiems atsilyginti^ jeigu 
jie dar bus tikę kumštynėms. 
Jis nori su jais susitikti 1931 
metais.

Piknikam^ Vieta
Štai puiki vieta draugijoms ii r ki

tokiems išvažiavimams ir piknikam^. 
Geras kelias urivažiuoti. Yra puiki 

I didelė salė šokiams prie ežero. In
formacijų klauskit pas Ramanaus* 

Geriausias pirkinis mieste: 4 kam- kus ir Juodviršius, Medina X209 ar- 
bariai apačioj ir viršuj, maudynės! ba 2J159. Savininkas Frank Mor- 
ir visi patogumai. Lotas 40x100 ir j lock. Route 57. 
garadžius. Mainys ant pavienio na
mo arba loto. Ag?ntai nesikreipk i t.

918 ALHAMBRA RD.

NAMAS PARSIDUODA

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-71)38 Superior Ave.

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

'už mažiausia pinigų"

PUIKI FARMA
parsiduoda, su namu, ge- 
dviem pašiūrėm, dviguba

49 akrų,
I ru tvartu, 
garadžium, komų ir javu aruodais;

| 3 VlŠtineS, 9 Vionli’nSo nioninS via- 
i kas nauja,

2 kiaulinės, pieninė, vis- 
išskyrus namų ir tvartą.

I Gera žemė, yra medžių, arti gatvės 
ir karų linijos. Tai yra bizniška

• vieta, skersai nuo Neuros šokių sa- 
i lės: Turiu parduoti nes; išvažiuoju 
I Lietuvon. Kreipkitės tuoj ,

* KATRĖ CHESLOW,
I BRUNSWICK, O.

nymas.

C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

S

O ROSEDALE ©i 
Dry Cleaning Co

SUBATOJ, 
GEGUŽĖS 10 D

TEATRAS, JUOKAI IR 
BALIUS 
rengia ,

Motinos NeperstojančiosMusų
Pagalbos Bažnytinis Choras 

Lietuvių Salėje 
6835 Superior Ave.

Bus suvaidinta gražus veikalas, 
“Iš Septynių Negražiausia”, 

dainuos Bažnytinis Choras pir
mą kartą Lietuvių salėje ir pir
mą kartą publikoje. Tai pirmi 
žingsniai East Clevelando jau
nimo. Chorą vadovauja žino
mas mokytojas V. Greičius.

Prie to bus dar suvaidinta “žy 
das Kriaušius” monologas, E. 
Clevelando Lietuvaitės šoks ba

letą.
Pradžia 7 vai., durys atsidarys 
5:30. Įžanga pigi. Šokiams 

gros Luizos Orkestras.
Na tai visi į Lietuvių salę šeš

tadienį, Gegužės 10 d.

Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius 
Patyręs Laikrodi 
ninkas savo prak 
tikoje per daugel’ 

‘metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:kitur. Tėmykit
V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior av. Cleveland, O. 

FLorida 6791-R

Štai visiems nepaprasta ir svarbi naujie- 
l’.tiri nudžiugins Cleveland© ir kaimyniš

kų miestų Lietuvius —

Ned. Liepos-July 6
CLEVELANDE LANKYSIS

GARSUS LIETUVOS BOKSININKAS

JUOZAS

VINCAI


