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LR DARBININKŲ ŽINIOS

Devyni užmušta. St. Jo
seph, Mo. — Gegužės 9 d. 
Armour mėsos apdirbimo 
įstaigoj ištiko sprogimas, 
kame užmušta apie 10 dar
bininkų. Išsyk manyta kad 
žuvusių bus apie 20. Suar
dyta šešių aukštų budin- 
kas.

Didelis gaisras. Bayon
ne, N. 4 — Gulf Refining 
Co. aliejaus išdirbystės su
degė trys priestotės, laivas, 
sandėlis ir sunaikinta 6,- 
000,000 galionų aliejaus — 
nuostoliai $5,000,000. Gais
ras prasidėjo nuo sprogimo 
ant ihažo laivuko. Sužeis
ta keliolika darbininkų...

Nubaustas už Iškalno 
Suplanuotą Žudystę 
Kaunas. — Balandžio 25 

ir 26 dd. Vyriausias Tribu
nolas, išsvarstęs praloto K. 
Olšausko bylą išnešė naują 
sprendimą. Tuo sprendimu 
K. Olšausko pasmerkimas 
patvirtintas, jis pripažintas 
kaltu kitu baudžiamo šta- 
tuto straipsniu, kuriuo nu
baustas už išanksto apgal
votą įvykdyti žmogžudystę.

Vietoj Kauno apigardos 
teismo paskirtų 5 ir pusės 
metų grasos kalėjimo, Vy
riausias Tribunolas padidi
no bausmę iki 6 metų sun
kių darbų kalėjimo, atėmė 
visas piliečio teises ir ne
užskaitė jau išsėdėto laiko.

teisme nauji įtartieji nepri
pažinti kaltais, nėra pagrin
do jų įtarimui, o tik labiau 
pasitvirtina kaltė' pral. Ol
šausko, kaipo aiškiai norin
čio nuo kaltės išsisukti.

Keista buvusio seimo 
nario pasaka

Buvęs seimo atstovas Sa
kalauskas, vienas iš lašinių 
bylos dalyvių, norėjo pagel
bėti Olšauskui. Jis pasa
kojo juokingą nuotikį, 4<uris 
greičiausia visai pramany
tas. Prieš penkis metus jis 
gyvenęs Kaune Rūtos vieš
butyje. Viename kambary-

(Pabaiga ant 6-to pusi.)

SUMIŠIMAI IR ŽUDY
NĖS INDIJOJE

Bombay. —‘ Po suarešta
vimo Indų vado Gandhi, iš 
ramaus priešinimosi Indi
jos gyventojai pradėjo kel
ti riaušes. Mieste Šolapur 

■ prasidėjo , svarbiausias su- 
1 kilimas.1 Viris 10 -žmonių 
užmušta pirmose dienose. 
Minia apsupus šešis polfci- 
jantus apipylė* kerosimi ir 
sudegino.

Vėliau valdžios kareiviai 
užėmė tą miestą ir paskel
bė karo stovį. Tas miestas 
turi virš 100,000 gyvento • 
JU-

Lordas Irwin, Indijos vi- 
cerojus išleido pareiškimą 
pasmerkiantį tautinį Indų 
judėjimą ir dabartinę padė
tį, skelbdamas jog Spalių 
20 d. Londone įvyks konfe
rencija kurioje bus apkal- 
ma suteikimas Indijai do
minijos teisių, panašiai Ka
nadai.

CHINAI NACIONA
LISTAI SUMUŠTI

Peiping. — Šiaurinės ar
mijos kariumenė beveik vi
siškai- išnaikino parinktą 
nacionalistų valdžios divi- 

I ziją prie Lunghay Ry. De
šimts tūkstančių kareivių 
užmušta arba sužeista, o 
15,000 nacionalistų paimta 
į nelaisvę.

Šiauriniai Chinų sukilė
liai traukia ant gen. Kai- 
Šeko sostinės Nankino.

50 UŽMUŠTA FILIPINŲ 
SALOJE

Manila. — Tarp Filipinų 
policijos ir Morų puslauki
nių bastūnų iškilus kovai 
50 žmonių užmušta. Morai 
iš pasalų užpuolę policiją 
pradėjo šaudyt ties vienu 
apleistu kaimu, kuomet po
licija gavus žinią apie ne
ramumus vyko ten tvar
kos sužiūrėti.

TAUTININKAI LAIMĖJO 
SLA. RINKIMUS

Sūv. Valstijų atstovų bu
to imigracijos komitetas ra
ginamas suvaržyti ateivy- 
bės įstatymus ir labiau ver
sti žiūrėti deportavimo įs
tatymo, ištrėmimui svetim
šalių komunistų iš šios ša
lies. '

Reikalauta Jam riet . 15 
Metų Kalėjimo

Kaip norėta' kitus išrast 
žmogžudžiais

. Kaunas. — Balandžio 26 
d. pradėta svarstyti pasku
tinį kartą Vyriausiam Tri
bunole pral. Olšausko bylą. 
Kaip jau skaitytojai žino, 
jis kaltinamas už pasmau
gimą savo buvusios meilu
žės, Birštone 1928 m. rude
nį.

Apigardos teismas pral.

Kaip dabar spėjama, šio 
meto žieminių kviečių bus 
525,070,000 bušelių. Pernai 
kviečių gauta• 578,336,000 Olšauską yra nubaudęs še-
bušelių, o per praeitus 10 
metų bendrai kviečių gau
ta po 550,536,000 bušelių.

Kanadoj bėgyje 1930 me
tų bus praleista apie $500, 
000,000 įvairiems viešiems 
darbams, kasyklų įrengi
mams, dirbtuvėms ir elek
tros stotims.

GAVO SUMUŠT NOSĮ 
3,000 PĖDŲ AUKŠTYJE 
New York. —. ,Lakūnui, 

pasikėlus į orą su 5 pasa- 
žieriais, vienas jų prislinko 
prie lakūno-ir ėmė su juo 
ergeliuotis, tąsytis. Lėktu
vui gręsė pavojus, ką matė 
ir ant žemės buvę žmonės; 
kada lėktuvas ėmė kraipy
tis. Lakūnas negalėdamas 
atsikratyt to pasažierio da
vė jam kumšte j nosį taip 
kad tas nuvirto. Tada su
valdęs lėktuvą nusileido že
mėn. Tą pasažierį leido ei
ti be sutrukdymo, bet jis 
neužilgo sugryžęs apmėtė 
lėktuvą akmenais ir pabėgo 
nuo policijos. Manoma kad 
jis buvo girtas.

SUDEGĖ 200 NAMŲ
Ryga. — Gauta žinių iš 

Rusijos kad miestelyje Po- 
krovske gaisras sunaikino 
200 namų. Ar kas žuvo.iš 
žmoniij nepaminėta.

Hull, Anglija. — Panai
kinimui ubagavimo, miesto 
taryba nubalsavo mokėti po 
$12.50 j savaitę akliems.

Japonijoj dabartiniu lai
ku bedarbės klausimas sto
vi aršiausioje padėtyje ne
gu kada kitados. Šiuo tar
pu ir mažai vilties tėra da
lyką pagerint. Dirbtuvės 
neturi gana darbo, prie to 
ir čia įvesta naujausios ma
šinerijos, kurios užėmė vie
tas daugelio darbininkų.

16 NUŽUDYTA
Maskva. — Prie Mur

mansko gelžkelio linijos ra
sta dviejose bakūžėse nu
žudyta 16 ypatų: penkios 
moterys, 10 vyra ir vienas 
kūdikis. Bakūžės buvo už- 
rakytos. Valdžia tyrinėja 
tą žudystę.

Prie kaltės jis dar 
Sakosi 

kad 
ne-

val-
nu-

šiais metais kalėjimo. Ol
šauskas buvo nepatenkintas 
sprendimu ir norėjo pasi
teisinti.
nėra prisipažinęs,
kad tai darbas ne ‘jo, 
jis, kaipo kunigas, to 
butų dasileidęs.

Ir apigardos teismo 
stybės gynėjas teismo
sprendimu nepatenkintas— 
jis reikalauja aukštesnės 
bausmės, tvirtindamas kad 
tikrai pral. OJšauskas savo 
meilužę Danilevičaitę-Ust- 
jauskienę yra nužudęs.

Pirm poros mėnesių vyr. 
tribunole prova buvo pra
dėta nagrinėti, bet Olšaus
ko gynėjai advokatai ėmė 
įrodinėti kad esą surasta 
tikrieji Birštono įvykio kal
tininkai. Nors tribunolas 
tokiems nurodydams nepa
tikėjo, nes ir anksčiau Ol
šausko gynėjai ant daugelio 
kitų bėdą metė, bet pagal 
įstatus turėjo provą atidė
ti ir dabar paskutinį kartą 
ji svarstyta.

Olšausko gynėjų apkaltin
tas Dobkevičius kaltu ne- 
prisipažysta. Ir jų prista
tyti liudininkai nieko pana
šaus neparodė,ką Olšausko 
apgynėjai norėjo. žodžiu,

MIRĖ DR. NANSEN
Oslo, Norvegija. — Ge

gužės 13 d. staiga mirė nuo 
paraližio ir širdies ligos D r. 
Fridtjof Nansen, 68 m., ži
nomas kaipo šiaurės žemių 
tyrinėtojas ir darbuotojas 
žmonijos pagerinimui. Vi
sa Norvegija sykiu su visu 
mokslo pasauliu jo liūdi.

Dr. Nanseri pasižymėjo 
kada pirmą sykį aplankė 
šiaurinį žemgalį su Framo; 
ekspedicija 1893 m. Jis po 
to padarė keletą kitų kelio
nių, ir 1931 metais dar ma
nė ten apsilankyti su “Graf 
Zeppelin”. Jis žadėjo vyk
ti jieškoti savo draugo, ki
to Norvego šiaurės tyrinė- 
tojo Dr. Amundseno, žuvu
sio šiaurėje 1928 m. Mirtis 
tą jo kelionę sulaikė.

100VĖTRA UŽMUŠĖ 
ŽMONIŲ

Kansas City, Mo. — Per
eitos savaitės vėtroje žu
vusių skaičius pasiekė 109 
ypatų. Vėtra palietė tris 
valstijas, Texas, Kansas ir 
Oklahoma.

TYRINĖS AMERIKOS 
SUKTYBIŲ ŠALTINIUS
Gegužės 22 ir 23 d. Wa

shingtone šaukiama konfe
rencija aptarimui kaip iš
vengti klastingų transakci
jų įvairių vertybės popierių 
apivartose. Tai yra pir
mas tos rūšies susirinkimas 
sušauktas S. Valstijų Pre
kybos Buto. Bus aptarta 
budai patirti ir sulaikyti 
suklastavimai vertybių po
pierių, kurių nuostoliai sie
kia nuo $500,000,000 iki 
$1,500,000,000 metuose.

Japonija Gauna Paskolą
Londonas. — Japonijos 

vyriausybės atstovai pada
rė sutartis gavimui $62,- 
500,000 paskolos. Paskola 
imama išsimokėjimui bėgy
je 35 metų.

MO-INDUS VADOVAUS 
TERIS

Bombay. — Uždarius ka- 
lėjiman vadą Gandhi ir jo 
įpėdinį, Abbas Tyabji, jų 
vietą užėmė moteris, Saro- 
iini Naidu, poetė ir veikė
ja, kuris žadins Indijos gy
ventojų dvasią prie prieš
taravimo Anglijai, su tiks
lu atgauti savivaldybę.

TAI BENT GALVA!
Ely, Nevada. — čia ran

dasi žmogus su kiečiausia 
galva. Jo vardas yra Bob 
Tucker. Ji susivaidijo su 
savo pačia, kuri griebus 
kirvį smogė jam į galvą. 
Kirvio kotas nulužo, per
kirsta kaulas, toj vietoj kur 
kirsta, bet kaulas helužo ir 
nesudužo, kaip, paprastai 
atsitinka.

KAREIVIAI VALDO 
MIESTĄ

Sherman, Tex. — šiame 
mieste prisiėjo apšaukti ka
ro stovis kuomet įtužus mi
nia sudegino, teismo, namą 
ir nužudė negrą vyrą ap>- 
kaltintą užpuolime baltos 
moteries. Areštuota 23 as
menys sąryšyje su riaušė
mis. Iki riaušininkų vadai 
nebus visi areštuoti kariu
menė iš miesto nesitrauks.

EUCHARISTIŠKAS KON
GRESAS

Kartagenos mieste, Tu- 
nisijoj, praeitą savaitę at
sibuvo katalikiškas Eucha- 
ristiškas kongresas, ku>' 
dalyvavo tūkstančiai dva
siškių ir šiaip žmonių iš vi
so pasaulio.

Tafn mieste Romėnai 146 
metais pirm Kristaus išžu
dė 450,000 žmonių šešių die
nų bėgyje. Kartagena tais 
laikais buvo labai civilizuo
tas kraštas.

PADIDINO NAMINIŲ 
BRAVORŲ REIKMENŲ 

BIZNĮ
Washington. — Aukš

čiausio Teismo pareiškimas 
kad nelegališka yra ir par
davinėti reikmenis gamini
mui alkoholiškų gėrimų pa- 
dino tų reikmenų pardavi
mą. Daugelis žmonių ma
nydami kad tų padargų 
pardavinėjimas bus panai
kinta stengėsi jų sau prisi
pirkti.

Žuvo lakūnas. Meksikos 
lakūnas Pablo Sidar išsi
rengė 6,000 mylių kelionėn 
į Buenos Aires, bet 
žės 6 d. laike audros 
to į jurą ir prigėrė.

“Graf Zeppelin”,
kas dirižablis, kuris pasi
rengęs be sustojimo nuskri
sti į Braziliją, jau visas vie
tas išpardavė ir mano šiose 
dienose iškeliauti.

Gegu- 
nukri-

Vokiš-

i '■pAREILA neišrinktas, ko- 
į miinistai nelaimėjo — iš 
džiaugsmo delei šito neku- 
rie turbut galvas į lubas 
atbalados bešokinėdami.

Iš patikėtinų šaltinių ga
vome žinių kad komunistų 
kandidatai rinkimuose kaip 
ir nominacijose seka užpa
kalyje tautininkų-socialistų 
kombinacijos.

Tie kurie tikėjo (nors 
patys save apgadinėdami) 
kad Tareilos rėmėjai buvo 
susidėję su bolševikais, ir 
dabar tiešysis (save apgau
dinėdami) kad “tiems 
prieteliams-griovikams 
tiek nepasisekė.... ”

Štai kaip balsavimų 
sėkmės stovi:

Ant prezidento:
Gegužis gavo balsų 
Bacevičius (kom.) 
Dr. Graičunas

Ant vice-prezidento:
Mikalauskas 6,113
Petronis (kom.) 4,627

Ant sekretoriaus:
JdJgeliutė : ; 
Jeskevičiutė (k.)

Ant iždininko:
Gugis
Salaveičikas (k.)
Tareila

Ant iždo globėjų:
Raginskas
Januškevičius 
Jusitis (kom.) 
Joneikis ”
Ant daktaro-kvotėjo:

Dr. Klimas
Dr. Palevičius

ne-

pa-

6,030 
4,36!

423

6,089 
4,60'J

5,180 
3,24’.' 
1,319

Jr.
6,121 
5,981 
4,30.1 
4,288

6,010
4,622

nei

Tokios tai skaitlines, to
kia tai tikrenybė.

Komunistai prakišo, 
vienas jų nepatenka į val
dybą, nors jų pusėje yra du 
penktadaliai balsuotojų.

Daugiausia iš visų komu
nistų kandidatų balsų ga
vus Jeskevičiutė, bet už 
Jurgeliutę į tą pat vietą 
gavo 1,381 balsą mažiau.

Neskaitant Dr. Graičuno, 
kuris tik del juokų kandi
datuoja, ir Tareilos, kuris 
buvo smerkiamas musų pa
čių su įnirtimu kokio nepa
rodyta nei komunistų kan
didatams, mažiausia balsų 
iš visų musų pusės kandida
tų gavęs Adv. Gugis,- ir jis 
stovi vos 933 balsais prieša
kyje komunistų kandidato.

Tareilos ir Salaveičiko 
balsus sudėjus į vieną pasi
rodo kad jiedu gavo 5,566 
balsus, arba 386 daugiau 
negu Gugis, todėl Gugis nė
ra didumos SLA. narių iš
rinktas.

Daugiausia iš visų tauti
nių kandidatų gavo Ragin- 
skas, 6,121 balsą, nors Mi
kalauskas stovi antras su 
6,116, Jūrgeliutė trečia su
6,080, Gegužis ketvirtas su pirties laukia.

6,030, Dr. Klimas penktas 
su 5,010 balsų.

Gugis gavo mažiau ir už 
mažiausią musų kandida
tą, Januškevičių, kurs ga
vo 5,981, arba visai arti 
6,000, kuomet Gugis stovi 
labai toli iki 6,000 skaitli
nės.

Nors bolševikams turėtų 
būti svarbesnis iždininkas, 
nes jie tik į iždą taikosi, 
ant prezidento Bacevičius 
gavo daugiau balsų negu 
Salaveičikas ant iždininko, 
o vice prezidentu Petronis 
ir sekretorium Jeskevičiutė 
paėmė pačias viršūnes. Gal 
but ir patys komunistai ir 
jų šalininkai netiki kad Sa
laveičikas ir Bacevičius tin
ka į tas vietas. Į lyginant 
menkesnes vietas kaip sek
retoriaus, vice prezidento 
ar ir daktaro kvotėjo, bal
savo visu drąsumu. Tos. 
vietos nėra menkesnės, bet 
taip apie jas musų organi
zacijose manoma.

KĄ LEMS EISIMAS?
Kaip SLA. nariai turėtų 

žinoti, šitie balsavimai ne
turi reikšmės, nes jeigu bol
ševikai atsiųstų į seimą sa
vo delegatų nors vienu dau
giau jie galėtų atmesti mū
sų laimėjusius kandįdatus 
ir užtvirtinti savo valdybą.

Bet kaip balsavimuose 
taip ir seimo delegatų 'Skai
čiumi bolševikai bus užsili
kę.

Socialistai gi ir pasigavo 
tą striunelę griežti mums 
tautininkams: Jeigu jus ne
duosit mums ko mes norim 
mes susidėsim su komunis
tais ir jus viršysimi

Jeigu tautiškų delegatų 
butų 200, komunistų 180, o 
socialistų 21, jie galėtų pri
sidėti prie komunistų ir ne
užtvirtinti tautiškų išrink
tų centro valdybos narių, o 
seime galėtų išrinkti naują 
valdybą. Žinoma, tada so- 
cialistai ir iš komunistų iš
reikalautų sau vietų, viską“ 
jiems neatiduotų. Vienas 
socialisto' balsas galėtų už 
nosies vedžioti visą seimą 
nuo pradžios iki galo.

Seimas komunistams šy- 
met daug nežada, jei bent 
tik į valias pasirėkavimo, 
kaip paprastai. Jeigu mu
sų pusės nebus dviejų treč
dalių delegatų tai nebus ga
lima pravest apvaržymų ko
munistams ir dalykai liks 
po senovei.

Seimas įvyks Chicagoj ?, 
prasidės Birželio 16 d.

Tai jaunavedžiai! Jor- 
daston, Anglija. — Turtin
ga senė, 68 m., ištekėjo už 
21 metų amžiaus vaikino. 
Dabar bent turės kas- jos
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Suvedant paskutines gy
ventojų surašo skaitlines 
pasirodo kad Pittsburgas 
per 10 metų padidėjo 73,- 
569 gyventojais.

1920 metų cenzo buvo nu
statyta 488,943, šymet gi 
pasirodo esą 662,512 gyven
tojų.

Iš to padaugėjusių skai
čiaus. 43,475 yra žmonės tų 
priemiesčių kurie ’per - pas
tarus kelis metus prisidėjo 
prie Pittsburgo. Taigi pa
ties senojo miesto gyyenj^)- 
jų skaičius padidėjo i3Q,0&^; 
dūšiomis.

šio Barkoskio, kas sukėlė 
čia didelio skandalo virš 
metai atgal.

Pinchot, būdamas guber
natorium, paliuosavo iš ka
lėjimo vieną iš tų privati
nių policijantų, kuris daly
vavo nužudyme žmogaus 
Nant-y-Glo miestelyje. Tas 
policijantas, sugryžęs į sa
vo vietą vėliau prisidėjo 
prie nužudymo , Barkoskio, 
sako federacijos vice prezi
dentas.

DAYTON APIE JACK SHARKEY IR 
MAX SCHMELING

Geriau kalėjimas negu su 
pačia gyvent. Tūlas Niko
las Zserk teisme pasakė kad 
jis geriau eis dirbti kalėji
me negu namie būdamas 
šers • pačią, taigi teisėjas 
davė jam 30 dienų. Jis jau 
ir pirmiau kalėjime buvo, 
taigi bausmė jo nepabaidė.

> t Rasta upėj lavonas be 
galvos^ Ip Ohio upės išim- 
įa vynąkaą <ląiwiąą be gal- 
yp§.,Xiyphaš.’vandenyje iš- 
Buyęs j jąų’( ilgoką laiką.

KOMARAS IMSIS Š.L.A. 
3-ČIO APSKRIČIO 

PIKNIKE

Lietuvis galiūnas Juozas 
Komaras užkviestas daly-

Trys užsimušė. Downing
town, Pa. — Trys žmonės 
užsimušė nukrisdąmi su or
laiviu iš 1,000 pėdų aukštu
mo. Kurie matė atsitiki
mą sako lėktuvas orė suge
do, motoras nustojo veikti, 
ir lakūnų matyt bandyta jvauta 'imtynėse SLA. 3-čio 
nušilęj^tį jęąl^ngya į sukant ąpąkyičįo „ fpikniįęę Birelio 

’ ratu žemyn, bet lėktuvui 8 d. Komaras sutiko sto- 
pakrypus jie pradėjo kristi ti su bent vienu stipruoliu, 
ir nukritus ant žemės lčk-ę Lietuviu, ar- svetimjaučiu.,., 
tavas užsidegė. , Iki žiųonės V Apie Mietą ir kiįaš šfonlk-.' 
davažįavo prie nukritusio1 menas bus pranešta vėliau, 
lėktuvo viskas buvo’^stfdėgę 3 * ! ” •* ė* *• 
ir net nebuvo galima pa- ------------

. žint nelaimingųjų. . | Miškų gaisrai. Venango 
-----------7*~ s apskrityje .miškų

Trys prigėrė. Reading, tiek įsisidutė pereitą savai- 
Trys jauni vyrukai*, kurių tg.. kad sunaikino aliejų ir 
vyriausias buvo 19 metų ūkių nuosavybes. Delei la- 
amžiaus, prigėrė Schuylkill , jjai šilto oro, viskas išdžiu- 
upėj Gegužės 9 d., norėda--Vę, taip kad gaisrui pagau-s 
mi išgelbėt nuo prigėrimo ti~ ir plėstis buvo lengva. 
16 metų mergaitę, kuri bu- Ugnis apgaubė didelį plotą 
vo pergiliai nubridus ir nu- prie Bully Hill netoli Alle- 
sigandus ėmė šaukti pagal- gheny upės.
bos. Ji ir jos sesuo buvo iš- --------------
vykę maudytis su tais tri-i Derasi už pigesnį anglies 
mis vaikinais. Mergina iš-, vežiojimą. Pennsylvanijos 
brido, bet vaikinai pergiliai anglies kasyklų operatoriai 
atsidūrę pateko srovėn ir padavė Tarpvalstijinei Ko- 
prigėrė. Jie visi buvo au- inercijos komisijai Washin- 
dinyčios darbininkai. j gtone prašymą atpiginti an-

Beveik tuo pat laiku td-glies vežimo kainas į Nau- 
liau paupiu įkrito į upę Ed- jąją Angliją ir rytines val- 
vardas Sadowskutis, 7 m., stijas bendrai.
ir prigėrė. | Dabar nugabenimas ang-

---- ---------- liesi tono atsieina: į Bosto- 
Kaltina buvusį guberna- įjU|$4122^ 1''Portland, Me., 

torių. Pennsylvanijos Mass., $4i8Q,
•bo federacįjos vice" -'pr^^l^į į6.3^?|0kngor, Me.' ' 
dentas savo' prakalbo ję^pęiv Ariglięs^ganljntojai sako' 
eitą savaitę apkaltino, fbu- kad tokioj pefvežimo kai- 
vusį PennsylvanijBŠ giib'er- nos. yra žyritiai’ perdidelėš 
natorių Pinchot kaipo prie- ir jos kenkia anglies garny- 
žastį nužudymo angliaka- bai ir kasyklų darbams.

apskrityje . miškų gaisrai

Misijos. Nuo Balandžio 
28 d. iki Gegužės 5 d. čia 
laikė misijas Kun. Vaike- 
vičius Lietuvių bažnyčioje. 
Tas misijonierius turi ge
rą iškalbą, moka įvairių a- 
nekdotų, kas labiau patrau
kia žmonių atidą klausymui 
jo pamosklų. Gan energin
gai barė visokios rūšies 
griešninkus, kuriems užda
rė dangaus vartų iki tol kol 
jie nepataisysią savo gyve
nimo. Tačiau vargiai gel
bėjo misijonieriaus barįmai 
chroniškiems griešninkams 
— kurie buvo dori žmonės 
iš pirmiau tokie pasiliks do
ri ųs savo valios i ir toliau, o 
kuyae linkę prie visokių pa
gundų ir griekelių tie eis 
savo senais takeliais.

Parapijos choro balius. 
Gegužės 17 d. White Eagle 
salėje įvyks balius parapi
jos naudai. Parapijos cho
ras, kuris šį balių rengia, 
susideda iš energingų jau
nuolių, todėl nėra abejonės 
kad balius bus pasekmin
gas ir linksmas.

Tai bent žuvis. Per visą 
savaitę čia buvo rodoma 
publikai už 25c įžangą ju
rų milžinas gyvūnas bang- 
žuve vadinamas, kuris sve
ria 66 tonus (tonas yra du 
tūkstančiai svarų) ir ilgio 
tari 55 pėdas.

Miestas sparčiai auga. 
Iš šių metų darytų stilis
tikos .žinių, pasirodo kad 
Daytonąš turi ’ jau- 200,000 
gyventojų. 1920 m. statis
tikos parodo gyventojų bu- 
bus 152,559, o 1820 m. turė
jo tik 1000 gyventojų.

Apie Lillian Gish, 
žvaigždė Lietuvaitė 
Gish (Gižaitė) yra 
Springfield, Ohio, o 
gyvenus ir augus Daytone. 
Tą žinią paduoda ir artisr. 
tės gyvenimą, aprašo Kau
no dvisavaitinis, žurnalas 
“Naujas Žodis”. J. A. U.

su Lietuviu

pasitaikė proga. Šiaip gi 
aš jį visą laiką pliekiau, o 
prie to aš buvau prastame 
prisirengime toms kumšty
nėms. Šarkis gi yra geras 

i muštukas kada jis jaučiasi 
jog reikia būti geras. Šar
kis žino viską kas reikalin
ga kumštynėse”.

Smėlingas yra kito kis ne
gu Scott, šis Vokietis sa
ko jis nesielgs kaip Scott 
darė, norėdamas klasta lai
mėti, ant kiekvieno užgavi- 
mo susiriesdamas buk jį T 
uždraustą vietą mušęs.;

’ Smėlingas < sako ims vis
ką ką jam Šarkis duos, in 
neužsileis jeigu Šarkis1 ‘ne
tyčia kur ir užduos.' Šniė? 
lingas giriasi, jeigu Šarkis 
Bandys užduoti jam žemai 
jis smogs Šarkiui aukštai, 
į smakrą, ir paguldys.

Smėlingas nors gimė Vo
kietijoj bet negeria alaus, 
ii’ jis dar yra nevedęs. Jis 
sveria 190 svarų ir nori pa
sidaryt 185 kada reiks sto
ti prieš Šarkį. Smėlingas 
yra 24 metų amžiaus, ne
rūko, ir yra geroje sveika
toje.

Šios kumštynės labai in- 
teresuftja publiką ir ineigos 
iš jų galės būti iki poros ar 
pervirš poros milijonų do- 
larių.

laiku piliečiu galima palik
ti išbuvus Kanadoje 5 me
tus. Todėl patartina kad 
visi kurie jau išbuvo 5 me
tus išsiimtų popieras da
bar. , K. B.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti **T$- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus# kainos

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės

1JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New Ynrtu W T

b

Filmų 
Lillian 
gimus 
vėliau

RUOŠIASI ŠIMTMETI
NIAM JUBILEJUI

Chicaga, nors subankru- 
tijus, ruošiasi prie 1933 m. 
parodos, kuomet sueis 100 
metų nuo to miesto įsikūri
mo. Sąryšyje su sukaktu
vėmis ten atsibus ir pasau
linė paroda.

Charles G. Dawes, Ame- 
rikos^ąmbasadorius Londo
ne,? greituoju parvyko Chi- 
■cagon, ir trumpu laiku su- 
rjnko/ $10,000,000, parodos 
ruošimui. Taigi pirmi dar
bo žingsniai padaryta ir pa
roda tikrai įvyks.

KANADA
Parduodame Laivakortes Visų Li

nijų. ^Padarome afidavitus tėvams, 
žmonoms, vaikams, broliams ir se- 
s<r<ms. Išsistorojame pasus, vij:as; 
siunčiame pinigus į visas apsaulio’ 
dalis. Teikiame informacijas asme
niškai ir raštu apie imigracijų ir, 
pilietybę. (22)

General Service Agency
909 Queen Street West 
TORONTO, ONTARIO

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.
i Nukirpkit 1930 ar anks

tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

šmeling visai naujas
Max Schmeling, Vokietis 

kumštininkas, kuris supo
ruotas muštis 
Jack Sharkey .New Yorke
Birželio 12 d., yra Ameri- 

į. kai naujas ir pačioj Vokie
tijoj nėra perdaug atsižy- 

, mėjęs prieš pąsirodymą šio- 
. j e šalyje.
i Tik pora metų atgal tas 

Teutonas atvažiavo Ame
rikon laimės jieškot, ir kai 
gavo progą muštis su ge- 

. ,rais vyrais, jo manadžeriai, 
, (kurių jis turėjo perdaug) 

pridarė jam, bėdos. Jis bu- 
, vo suporuotas virš metai 

laiko atgal su Anglu Scott, 
J kurį šią žiemą Šarkis leng

vai .sumušė, bet kada atsi
sakė su Scottu eiti, New

■ Yorko atletų komisija jam 
atėmė teisę kumščiuotis ir 
jo progos daugiau pasiro
dyti dingo. . Turėjo kelias 
kumštynes ir sekėsi, bet to
liau turėjo sustoti ir gryžo 
į Vokietiją.

Teises atgavęs, jis vėl su- 
gryžo j Ameriką, o tuo tar
pu muštynių promoteriai 
pasirūpino surengti jam 
kumštynes su Šarkiu.

Dabar šmeling atvyko 
čia su vienų. tikslu — su
mušti Šarkį palikti pa
sauliniu čampionu, nes šios 
kumštynės yra galutinos už 
čampionatą. Vokiečiai jį 
sutiko su dideliu entuziaz
mu ir nori kad jis iškeltų 
jų tautos vaędą visame pa
saulyje.’

, Apie šią Lietuvio su Vo- 
kiečiu kovą galvojant par
eina į mintis., musų tautos 
istorija iš 500 metų atgal,, 
kada Lietuviai kovėsi su 
Teutonais, ir nežiūrint Vo
kiečių ginklų gerumo ir vy
rų lavumo Lietuviai juos 
sumušė. tįiJįiįį ♦ 
L Dabar susWfes tų tautų 
du galiūnai. ‘' Vokiečiai su 
Lietuviais dabar gražiai 
sugyvena, išskyrus ką Vo 
kiečiai pykstaiant musų už 
Klaipėdos -krašto atėmimą 
Bet mes turim daugiau tei
sės prie Klaipėdos negu jie. 
kadangi tas kraštas, ir da.i 
daugiau Prūsijos, priklau
sė mums viršItiOO metų at
gal.

Šarkis turi sumušti Smė
lingą ir del to kad mes tu
rim turėt atifiokėjimą Vo
kiečiams už jų istoriškas 
skriaudas musų tautai, o 
antras dalykas, Šarkis sto
ja kovon kaip Amerikonas, 
kurioje šalyje, iki šiolei vi
si čampionai buvo. Šarkis 
turi padaryt garbę Ameri
kai, sykiu iškeldamas į gar, 
bę ir Lietuvius.

Risko sako kad 
laimės

Clevelande .yra 
rus kumštiniįikas

- Risko, kuris pora metų at
gal mušėsi su"Šarkiu ir ga
vo viršenybę ant Šarkio pa
gal punktų. Risko mušėsi 
ir su Smėlingu, ir Vokietis 
jį sumušė metai atgal.

Nrs Risko krito prieš tą 
Vokietį, jisai vienok tiki | 
kad Šarkis yra geresnis ir 
smarkesnis kumštininkas 
už Smėlingą. “ '"

Štai ką sako .Risko* Lcioyaiovjiuao imvo 
“Smėlingas man,e suga- tas iki sekančio parliamen- 

vo savo giliųkiu, kada jam,to susirinkimo. Dabartiniu

MEDICINOS 
FONDAS

Rašo Dr. A. L. Graičunas.
Manau kad pakankamai 

buvo paaiškinta Amerikos 
Lietuvių laikraščiuose, .kas 
tai tas ir kam reikalinga? 
Medicinos Fondas.

Reikia tik pradėtas dar
bas prideramai nuveikti.

Pas labiau apsišvietusias- 
tautas pakanka < paaiškinti 
tikslą ir. darbas eina pilnu 
tempu, i ;Pas: mus LietaviUs 
riors ir tiksliausias reikalas; 
butų, negana padaryta at
sišaukimo į visuomenę: rei
kia sunkiai pačiam dirbti 
jei nori ką nors atsiekti. 
Visuomenė nors ir atjaus
tų bet nesiskubina su pa
galba, ypač kur piniginė 
pagalba liečiasi. Reik prie 
kiekvieno eiti ir maldauti, 
ir tai dar žmogus mano kad 
didelę malonę daro jei cen- 
tą-kitą davė.

Medicinos Fondas yra 
visos Lietuvių tautos reika
las. Todėl nieko nelaukiant 
tverkime savo, kolonijoje 
grupę iš trijų ar penkių as- 
,menų ir sudėję Visų pirma

nuo savęs -po skatiką ir pa- - 
kolektavę nuo draugų-pa- 
žystamų, siųskime pinigus 
sekančiu adresu pašto per
laida :

Medicinos Fondas
Dr. Jonas Staugaitis 
Mickevičiaus g. 11a 

Kaunas •’ Lithuania;
Ta pati vietos veikgjų. 

grupė gali surengti pramo- i 
gą, kurios pelną paskirti 
Medicinos Rondui.

Tveriant grupes reikią" 
pasisaugoti kad į jas riėįsi-' 
gautų kokie penaudėliai ku
rie ne tik pakrikdo grupę; 
ir sutrukdo jos naudingą 
veikimą, bet dar ir pinigus 
pargiebę pabėga, kaip jau 
ne syki yra atsitikę tarpe 
.mugų^.-.r;^,^,’" .........

Iri ■' GARSINKIS . |

Šarkis

populia- 
Johnnj

Kanados
Naujienos

UMAI MIRĖ LIETUVIS
Toronto, Ont. — Kazi

mieras Šeimys, vos metai 
laiko kaip ■ atvažiavęs iš 
Lietuvos, padirbęs kiek gi
riose, pribuvo į Toronto ii 
ilgokai gyveno be darbo. 
Gegužės 5 d. Šeimys išėjo 
darbo jieškoti ir matomai^ 
suradęs išdirbo visą dieną. 
Kartu su juo gavo darbą ir 
Rūkas, kuris tuoj pametė 
del nepaprasto darbo sun
kumo ir užvaizdos žiauru
mo. Bet Šeimys matyt ken
tė ir pabaigęs darbo dieną 
taip susirgo kad nustoję? 
žado negalėjo nei namon 
pareiti. Policistas pastebė
jo jį gatvėmis klaidžiojant, 
pristatė į General Hospital, 
kur už penkių valandų ir 
mirė. Nors laikraščiai ra
šo kad mirė iš priežasties 
didelio karščio, bet Lietu
viai kuriems teko pas tą už
vaizdą dirbti tvirtina kad 
jis dirbdamas prie statybos 
galėjo užsimušti-patrukti.

Velionis priklausė prie 
Šv. Jurgio draugijos, buvo 
nevedęs, ir paėjo iš Daukšių, 
kaimo, Padovinio vals., 26 
m. amžiaus. Artimų gimi
nių Kanadoj neturėjo.

K. B.

Bando Nustatyt Pilietybės 
Popierų Išdavimą tik po

Dešimts Metų
Paskutiniame Kanados 

parliamento posėdyje buvo 
pasiūlyta bilius kad ateiviui 
neišduotų pilietybės popie
rų be dešimties metų. To
kiam biliui daug parliamen
to atstovų priešinosi ir jo 

I persvarstymas likos atidė-

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga,i jei vargsti inkstais iri pūsle. ./Saugokitės." ; 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medal. Haarlem, 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me- (, 
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite1 švėiiatojė'^tr',>New‘yhdifrtipr6ved‘ ‘ ' 
Gold Medal Haar- ^ąND IMPROfer lem Čapsttles”" i; 
ir gamta atsilygins. ry IMĮlg-'jv Visose vaistinėse tri
jų dydžių. Ieškoki- te “Gold Medai”
yardo dėžutėse. Ne- totaafeįjįgaĖB imkite kitokių.

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

LETTHEC & B LINE be vour 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;^0 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 
PortStanley6:00 a.m. Returning, leaves there 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
June 20th to September 6th.
rare $3.00 One Way; $5.00 Round Trip. 

Auto Rate $4.50 and up.
Write forfree folder and Auto M.ap. Ark TĮ 
for details on C&B Line Triangle, Circle I? 
and All Expense Tours, also 193Q Cruise 

de Luxe to Chicago.
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
B. 9th Street Pier
Cleveland, Ohio

Vidurvasario Exkursijos

LIETUVON

Birželio Išplaukimai
S.S. America  , ,..........  „..„birželio 4
S.S. Leviathan ................ ........ ...............Uit28
S.S. Pres. Harding .................   birželio 14
S.S. Geo. Washington ......;......................birželio 18
S.S. Pres. Roosevelt .......................  birželio 21
S.S. Republic ......................................... „birželio 25

Išplaukimai į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg

Atostogų laikas—Tėvynėj. Kick metų jus laukėte praleisti vasara 
savo tėvų žemėj, tarpe mylinių genčių, pažįstamuose kudikystęs vaiz
duose, lankydamais senus draugus.

Griškite tėvynėn bet kuriuo šių išplaukimų—pasigėrėkite nepaly-^ 
ginomais patogumai^ bet kurio iš šių puikių United States Lines laivų 
ir padarykite jūsų šių m,etų atostogų kelionę ilgai atmenoma exskursrja.

Pilnų informacijų, kainų ir 1.1, klausk vie
tinio laivakorčių agento ar rašyic tiesiog į

UNITED STATES. U NES
45 Broadway Ndw York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland. O..



SLAPTOS SPRAGILŲ SĄ
JUNGOS SEIMAS

TMD. REIKALAI
Iš TMD. WISCONSIN AP 

SKRIČIO SUVAŽIAVI
MO RACINE, WIS. 
BALANDŽIO 13 D.

DIRVA

INDAI NORI SĄVIVAL 
DYBeS

3

Štai gerb. Spragilo, vy
riausios galvos Slaptos 
Spragilų Sąjungos, slaptas’ 
įsakymas visiems Spragi- 
laičiams ir Spragilaitėms:

Visi ir visos, iš visų pa
saulio kampų ir galų ir šo
nų, rinkitės j slaptą seimą 
stokjardų sostinėj Čikagoj, 
ba ten atsibus septyni sei
mai, tai turim padaryt dar 
vieną, aštuntą, ir didžiausj, 
slaptą savo seimą.

Slaptos Spragilų Sąjun
gos seimo slapti nutarimai 
bus: slaptai dalyvauti vi
sų organizacijų seimuose, 
ir duoti Amerikos ir viso 
pasaulio Lietuviams žinias 
apie slaptus darbus tų par
tijų ir organizacijų kurios 
turės savo seimus Čikagoj.

Tie seimai bus:
1) Amerikos Lietuvių or

ganizacijos vadinamos San
dara, bet gana suglerusia 
be jokios sandaros;

1. Suvažiavus kuopų at
stovams, apskričio pirmi
ninkas F. Povilianskis ati
darė šią metinę apskričio 
konferenciją 2 vai. po pietų 
su trumpa prakalbėle.

2. Priimta dienotvarkė iš
10 punktų.

3. Raštininkas M. Kaspa
raitis peršaukė apskričio 
valdybą, dalyvavo pirmi
ninkas F. Povilianskis, raš-

■ tininkas M. Kasparaitis ir 
organizatorius V. Valuko- 
nis. Nedalyvavo vice pir
mininkas V. Živatkauskas 
ir iždininkas M. Vijūnas — 
jie abu negalėjo pribūti dė
lei nesveikatos.

4. Išrinkta komisija pa
tikrinimui mandatų J. Ma
čiulis -ir V. Staupickas. Tuo 
gi tarpu apskričio organi
zatorius V. Valukonis pa
sakė kalbą TMD. reikalais, 
vaizdžiai nupiepdamas šios 
organizacijos istoriją ir nu- 1 
rodė planus ateities dar- j 
bams, kviesdamas kuopų ’ 
veikėjus imti gyviau dirbti 
TMD. labui.

5. Sekanti atstovai daly- į 
vavo su kuopų įgaliojimais: ■

Waukegan, Ill., 13 kp.; ] 
J. Mačiulis, J. Masiliūnas, j 
S. Adomkus, Kastas Taut- ]

- ti raportai vienbalsiai pri
imta.

8. Veikiančio komiteto 
vardu rapordą išdavė M. 
Kasparaitis: Turėjo suruo
šę pikniką, kuris apskričiui 
davė pelno $37.25; manoma 
buvo ruošti ir kitokių pra- 

( mogų, bet užėjus bedarbei 
pabijojo. Raportas vien
balsiai priimta.

i 9. Kuopų atstovų prane
šimai apie kuopų stovį:

Waukegan, Ill., 13-ta kp. 
turi narių 19, ižde pinigų 
$128.89; bėgyje metų laikė 
tris susirinkimus ir buvo 
paruošę vieną pikniką. Nu
siskundė ant C. V. neveik
lumo, kad ima nuo narių 
mokesčius, o knygų neduo
da. Tokius Lietuvius gali
ma prirašyti kurie mažai 
skaito ar visai neskaito, o 
kiek apsišvietęs atsisako, 
girdi prie jūsų ne tvarka: 
knygų nariams neduoda, 
atskaitų kuopoms neišduo
da, ir pirmininkas su vice 
pirmininku organe 
voj” barasi. Kuopa 
čių į centrą nesiųs 
gaus iš C. V. pilnos 
tos.

Kenosha, Wis., 119 kp.: 
Metų bėgyje laikė du susi
rinkimu. Ižde pinigų turi 
$13.30; narių 15. Nieko ne
buvo paruošus, vien gerai 
parėmė apskričio suruoštą 
Birželio 23 d. Jacobs Island

“Dir 
mokes- 
iki ne- 
atskai-

vaiša. pikniką. Kai C. V. prisių;
2) Tėvynės Mylėtojų Dr- Kenosa, Wis., 119 

jos, kuri verčia savo narius) Jonas Kasparas, Pr.
‘mylėt tik knygas;

3) Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, kurioj vietoje 
vienijimosi Lietuviai gata
vi vienas kitą suplėšyt j 
šmotelius;

4) Socialistų Sąjungos, 
kurioj nėra nei vienos jun
ges ar sąnario;

5) Fašistų štabo, kurio 
niekas, nepažysta ir nežino 
ką tas žodis reiškia;

6) Komunistų bolševikų 
partijos kuri negali apsiei
ti be Susivienijimo milijono 
ddlarių;

7) ' Tautiškų ir sociali 
tiškų redaktorių, susitari
mui vienas kitą nekoliot, 
ale po teisybei įsižiurėt kaip 
kuris išrodo, kad paskui 
turėtų medegos kaip vienas 
kitą niekint;

8) Aštuntas seimas turi 
būti Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičių, kur da
lyvaus ir vyriausia galva 
gerb. Spragilas.

Po seimo, gerb. Spragilas 
užkvies visus delegatus ii' 
laimėjusius ir pralaimėju
sius SLA. kandidatus į So
dus, Mišigan, pas Bačiuną 
lošti golfo.

Visi seimų ir golfo tur-

kp.: 
Jan

kauskas.
Racine, Wis., 121 kp.: 

A. Masilionis, J. Kapočius, 
J. H. Philip, S. Gibavičius. 
M. Kasparaitis.

Milwaukee, Wis., Vincas 
Staupickas ir V. Valukonis.

Dalyvavo keturios kuo
pos prisiųsdamos 13 atsto
vų. Pridėjus pirmininką, 
su sprendžiamais balsais 
buvo 14 delgatų.

Svečiais užsiregistravo iš 
Chicagos TMD. Seimo ren
gimo komisijos narys Ma
tas Biekša; iš Racine — J. 
Burokas. Svečiams suteik
ta patariamas balsas.

Pakviesta kalbėti Matas 
Biekša, kuris pranešė kad 
TMD. busintis seimas įvyks 
Birželio 18, 19, 20 dienomis 
Sandaros salėj, 3331 S. Hal- 
sted st.,' Chicago, Ill.

6. Skaityta protokolas iš 
pereito suvažiavimo ir li
ko vienbalsiai priimtas.

7. Valdybos raportai:
Apskričio pirmininkas F. 

Povilianskas pranešė jog 
darbavosi praeitus metus 
kiek išgalėdamas.

Sekr. M. Kasparaitis at
likęs kas reikėjo, surašęs 
nutarimus buvusio suvažia-

pilnas atskaitas ir duos na
riams knygas tada bus ga
lima kuopa sustiprinti na
riais ir pinigais.

Racine, Wis., 121 kuopa 
1929: m. narių užsimokėju
sių turėjo 14, šymet dai 
mokesčiai neišrinkti. Už 
pareitus metus mokesčiai į 
centrą nesiųsta, nes neži
noma kam siųsti, ir nesiųs 
iki nebus sutvarkyta Drau
gijos reikalai. Laikė tris 
susirinkimus, aukavo $15 
liedniems moksl e i v i a m s 
Varpininkams, ir pirko du 
“Sandaros” šėru. Ižde pi
nigų turi $48. Progai pa
sitaikius kuopa parodo gy
vumą.

(Bus daugiau)

Išgyveno iki 150 Metų 
Amžiaus

London Times užrekordavo mir
tis, 1929 m., 43 ypatų gimusių prieš 
1829 m., taigi virš 100 metų am
žiaus. Tų pat metų Times rapor
tavo mirtis 468 ypatų po 90 ir dau
giau metų amžiaus. Per pastarus 
15 metų. skaičius mirusių, užrekor- 
duotų per London Times, ypatų pa
niekusių 90 ar daugiau metų, buvo 
5,087.
: Surinktos žinios parodo kad dau
guma tų ilgai gyvenusių žmonių pa
ėjo iš ištaigų tarnautojų, dvasiškių, 
arba mažų prekiautojų, kurių inei- 
gos yra nedidelės ir jie negalėjo vi
sada žymiai persivalgyt. Gana žy
mi dalis jų buvo iš biednųjų prie
glaudų, kur jie mito visai menku 
maistu.

niro nusidavimai bus pra
nešta visuomenei.

GYVYBĖ .
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ’KEPENŲ.PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

HAARLEM 0Il'4’w

vimo, garsinęs apskričio ir 
kuopų veikimą organe ‘Dir
voj’ ir prięlankioj spaudoj, 
pasiuntęs L. B. Mokslei
viams Varpininkams auką, 
ir sušaukęs konferenciją.

Organizatorius V. Valu
konis pranešė jog kiekvie
na proga agitavęs, kvietęs 
Lietuvius tapti nariais T. 
M. D., vedęs susirašinėjimą 
su kuopomis'agitacijos rei
kalais.

Iždininkas M. Vijūnas 
pridavė bankinę knygutę, 
iš kurios matyt jog apskri
čio ižde yra pinigų $94.72.

Visi valdybos narių duo-

Sir W. Arbutnot Lane, žinomas 
Britanijos medikalis autoritetas, be 
abejonės turėjo tuos dalykus minty
je kada patarė tiems kurie nori iš
gyventi ilgą laiką, prašytis priimti 
į Britišką biednųjų prieglaudą.

Faktai iš gyvenimo Tamo Parr 
parodo kad nuosaikujnas valgyme 
ir gėrime gali prailgint gyvenimą 
žymiai už vidutiniško * skaičiaus me
tų. Tarnas Parr guli palaidotas 
Westminster Abbey, Londone. Ka
da jis mirė 1635 m. jis buvo virš 
150 metų amžiaus. Gal jis butų iš
gyvenęs dar ilgiau jeigu ne Arun- 
delo Erlo užsimanymas nuvežti jį | 
parodyti Karaliui Karoliui I kaipo 
“senovės liekaną',. Jis buvo nepra
tęs prie gausingų valgių, ir persi
valgęs mirė.

Jeigu senas Tarnas Parr butų ga-1 
Įėjęs “pasiimti Lucky, vietoj valgy
mo pervirš”, jis dar gal ir šiandien 
butų gyvenęs. “Kuomet jus esat i 
gundomi persivalgyt, kuomet akys 
yra didesnės už skilvį,” sako Lucky 
Strike išdirbėjai, “pasiimkit Lucky 
vietoj valgyt daugiau“. Ir tai ge
ras patarimas. Mes visi Valgom per
daug.

Jau eilė metų kaip Indi
joje eina bruzdėjimas atsi-

■ kratyti Anglijos valdžios 
arba nors gauti savivaldy
bę. Pati Anglija to išmoki
no Indijos gyventojus.

Anglijos valdovų- tikslas 
buvo plėsti vakarų civiliza-l 
ciją, mokslą ir kultūrą In
dijoje, ir Indai, daugiau ap
sišvietę ir susipratę, atsi- 
suko ir pradėjo reikalauti j a,_b._ strię,aitiB 
savo teisių.

Kolegijose ir universite
tuose pačioje Anglijoje ir 
Indijoj, tūkstančiai studen
tų išmoko demokratybės ir 
politiškos laisvės principų. 
Tie studentai ir yra vado
vai Indijos judėjimo atsi
kratyti svetimos valdžios.

Kita priežastis kuri pa
stūmėjo Indiją reikalauti 
laisvės buvo tai Wilsono pa
skleistas obalsis kad kožna
tauta turi teisę pati valdy
tis. Indijos žmonės manė 
kad jie laike karo gelbėda
mi Anglijai lengviau susi
lauks prijautimo jų tautiš
kiems jieškiniams, bet tas 
neįvyko, todėl jie ėmėsi at
viros kovos, kurią tęsia jau 
eilė metų.

Tiesa, Indijoj tik pačios 
viršutinės klesos, turtingie
ji, yra mokyti, masės yra 
tamsios ir bemokslės, vie
nok jos atsiliepia į šauksmą 
savo vadų.

j Kaip 1921 metų statisti- ties Indų papročių laikyti kinę Anglais: Anglija ne- 
ikos rodo, Indija turėjo gy- moteris atskirtas nuo gyve-j duoda jiems jokių geresnių 
vėntojų 248,000,000, iš jų 
229,000,000 buvo bemoks
liai.

Mokslo platinimas Indi
joje buvo sunkus todėl kad 
nėra veik galima gauti mo
terų mokytojų iš priežas-

nimo, lyg kokias verges. į valdiškų vietų, visas aįsa- 
Dar viena priežastis del komingas valdžios. vietas 

ko mokyti Indai nepasiten- j Indijoje apsodinę Anglais.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis- — Vice-Pirmininkai

1420 Howe Street, Racine, Wis.
v.j Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

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

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodų 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 par 
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti dūmai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargi-1 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vienų dienų. Rašykit tuojau 
ir naūdokit tų metodų. Nešiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponų kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimų. ,

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Iskilminga
Ekskursija

i

SKANDINAVU- 
AMERIKOS LINIJOS 

populiariu laivu

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

11 vai. ryto
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

D. L. K. VYTAUTO DIDŽIOJO 500 METŲ 
MIRTIES SUKATUVĖMS PAMINĖTI

PIRMIAU NEGU BUS PERVELUI

erziną ju»ų

mb

It’s toastedir šeštadienį vakarais, 
N.B.C. tinki).

'Ateinanti įvykiai 
qieta $?vo 

šmėklas priekin*

"J u v i etoj 
užsirūkykt Lucky?7'

Būk blaivus—būk blaivus Visiems dalykam;,' 
nit. ir rūkydamas: Vert k t6£'£^$į£S. šmqk|os,* 
išvengdamas, perdėjirp.ų, .išlaikyti {4
moderniška' visiįdavi4uD4 figurį. vietoj 
-7 užsirūkyk Ltįcky". * > ą « V 7 A’ !■.

Lucky Strike, .puikiausi ciefa- 
retai, kokius jus kada ruket, 
pagaminti.iš puikiausių ta
bakų — iš Smetcntts vifco ta
bakų tier liktis-— “JIE SPRA
GINTI”. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo procesą. 
Visi žino kad šijuma valų ir 
taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau 
gerklę.

Jusu Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—-prieš kosulį.

* Jungtinių Valstijų viešosios sveikatos 1923 m. raporte, 38 knygoj, 1271 puslapy randam sekanti: ’‘Tarpe žemu vyrų, žemesnių 5 pėdų 
7 colių, 20% svorio perviršius padidina mirtingumų 30%, virš normalio. 40% svorio perviršius mirtingumų pakelia 80%.” Mes ne- 
tvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūnų. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug 
gerumų išbandėt, “jų vietoj-—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, 
išsilaikysit moderniškų, gražių figūrų.

“ ©1930, The American-Tobacco Co.,Manufacturers
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Bruožai iš Lietuvos Istorijos

“ŠVENTADARBIAI”

NEDORI IR NEŽMONIŠKI ŽYGIAI

Šiame numeryje perspau-' 
sdiname pranešimą iš “Lie
tuvos Keleivio” apie toli
mesnę eigę apeliacijų ir pa
stangų išteisinti pralotą Ol
šauską ii’ išliuosuoti nuo 
kalėjimo. Nors ta žinia, ku
ri telpa ant pirmo puslapio, 
pati viską pasako, tačiau 
negalima praleisti šio to ne
pastebėjus.

Vienas Amerikos humo
ristas sykį pasakė, pajuoki
mui sugaunamų ir nubau
džiamų žmogžudžių, sekan
čiai: “Kodėl žmogžudžiai, 
kada buna sugaunami, ne- 
pasisakp kad jie to neda
rė, ir butų paleisti.... ”

Tai rodos mažos reikš
mės žodžiai, bet žinom kad 
žmogžudžiai taip ir sako, 
vienok nuo įrodymų, nuo 
aplinkybių kurios parodo 
juos žudystę papildžius, iš
bėgti negalima. Ir, kaip 
Amerikoje, žmogžudis bu
na pakariamas arba nužu
domas elektriškoje kėdėj e.

Imkim Olšauską ir jo gy
nėjus bei jų pasalingą bū
dą kaltininką išteisint. Jei
gu tai butų Amerikoje, jie 
savo pastangomis išteisinti 
Olšauską o įkaitinti kitus 
be jokios sąžinės ir gėdos 
atiduotų pakorimui ar nu
žudymui elektra visai ne
kaltų žmonių.

Jie surado, įtarė ir nore 
jo kad teismas imtų ir nu
baustų už tos moteries nu
žudymą kitus kelis. žmones, 
kad tik kunigas butų palei
stas ir pripažintas nekaltu.

Nesakome kad nereikia 
gintis ir bandyti ištrukti 
nuo bausmės, jeigu seksim, 
tačiau kunigui ir visai eilei 
dvasiškuos, kuri slaptai jį 
remia, bandyti įkaitinti ki-‘ 
tus tai yra daugiau negu 
nežmoniška.

Amerikoje, net paties di
džiausio užkiėtėjusio žmog
žudžio sąžinė neleidžia jam 
įtarti kitą jo papildytoje žu- 
dystėje. Jeigu turi pinigų, 
toks per advokatus ginasi 
įvairiais techniškumais ir 
kartais laimingai išsisuka.

Apie trys metai atgal vi
są Ameriką sudomino Cin
cinnati (Ohio) byla buvusio 
žyiųauš advokato, paskui 
virtusio šmugelninkų kara
lium ir tapusio milijonie
rium, George Remus. Jis 
nužudė savo pačią. Leido 
milijonus dolarių apsigyni
mui, tapo pripažintas silp
napročiu, vietoj kalėjimo 
ar elektriškos kėdės, pateko 
per vienas duris į beprot
namį, per kitas išėjo, ir 
šiandien laisvas. Jis galėjo 
už savo milijonus net nu- 
pirkt kaltininką kuris butų 
pasiėmęs kaltę už jo žmo
nos nužudymą, bet to ne
darė. ■

Yra žmogžudžių, bet jie 
turi sąžines, nesistengia į- 
painioti kitų už juos kentė
ti, kaip daro Lietuvos buvęs 
žymus dvasiškių vadas, ku
nigas pralotas Olšauskas.

Lai tai butų gynėjų su
manymas kitus įtarti, vie
nok pralotas, jeigu sakosi 
esąs nekaltas ir yra doras

žmogus, turėtų jiems griež
tai tą uždrausti. Bet ne: 
senis, kuriam butų gana gy
venti, nori prapuldyti jau
nus žmones, kad tik pats 
išsisukti.

Sulaikyta įleidimas 
Komunistiškų Laikraščių

Tapo sulaikyta įleidimas 
į Lietuvą Rusijos laikraščių 
“Izviestija” ir “Ekonomi- 
českaja Žizn”, kuriuose la
bai šlykščiai šmeižiama Lie
tuvos vyriausybė. Mat, iš 
Lietuvos į Rusiją pabėgo 
kelios Žydelkaitės, kurios 
pradėjo rašyti juodinančius 
Lietuvą > raštus.

Vytautas Didysis
Paruošė K. S. K.

ko jis, ir persergti kad ne
reikia šios jaunos gentkar- 
tės žmonėms, šiame mokslo 
amžyje, remtis ant senų te
ologiškų ramsčių, kurie bu
vo geri praeityje, nes dabar 
jie kiti visai bereikŠmingi.

Keiča savo Kailį
Lietuvos socialdemokra

tai iki šiolei buvo nusistatę 
panašiai Rusijos komunis
tams, kad žemė turi būti vi
sų nuosavybė. Dabar jie 
nori pakeisti savo progra
mą ir pasireikšti jog jie su
tinka palikti žemę jos sa
vininkams.

Žemdirbystės šalyje neto
li eisi skelbdamas kad rei
kia iš ūkininkų žemes at
imti.

Religijos Transformuojasi
Dr. A. Eustis Haydon iš 

Chicagos universiteto, kal
bėdamas visapasauliniarųe 
protiškos hygienos kongre
se, kuris įvyko Washingto
ne, pasakė kad visos religi
jos kiek tik jų pasaulyje 
yra dabartiniu laiku per
gyvena savo didžiausi kei
timąsi. Moderniškas moks
las griauna pamatus seno
viškoms teologijoms ir re
ligiškoms filosofijoms, sa

Gimdymo Kontroliavimo 
Veikalas Scenoje

Anglė rašytoja, Dr. Ma
rie Stopes, pagamino sce
nišką veikalą vardu “Our 
Ostriches (“Musų Striu- 
šiai”). Veikalas liečia gim
dymų kontroliavimo, ir jo 
pasirodymas patraukė di
delę publiką.

Drama paremta ant pa
tyrimų varguolių gyveni
mo tyrimo komisijos Lon
done.

MANO MEILĖS NESUPRANTI 
-E, meilute, kad žinotum, 
Tom pačiom mintim plasnotum, 
Tai tikrai mane mylėtum, 
Man gyvent ir vargt padėtum.

Mano meilė begalinė, 
Neribota' lyg mėlynė, 
Ir tu joj lyg vakarinė 
Skęsti žvaigždė sidabrinė.

Mano meilė išsvajota, 
Padabinta, išspalvuota, 
Tave puošia lyg žydrinė 
Žemės žydinčią krutinę.

Bet tu man lyg ta aušrinė, 
Rožėm žydinti mėlynė ‘ 
Tik šaipais, šaipais ištolo 
Ir mylėt nerandi noro....

Mano meilės svajonėlės 
Lyg pražydusios gėlelės 
Vis tau beldžiasi į širdį, 

■ Bet tu nejauti, negirdi....
Mano mintys nuolat skrenda, 
Nuolat bėga, nuolat brenda, 
Ir per sapną tyliai slenka, 

" Tave miegančią atlanko. 
Bet tu man šalta >kai ledas, 
Pasakyk kodėl taip dedas: 
Ar nemoku aš mylėti, 
Tave gerbti ir žhvėti?..,.

Jonas Morkūnas.* * *
LIAUDIES DAINA

Pavasaris jau atėjo, 
Visur linksma ir gražu — 
Ir nuo oro ir nuo vėjp 
Saldu, gardu ir ramu.

Medžiai skleidžias, jau žaliuoja, 
Pievoj žolės žiedus krauna,

■ Paukščiai čiulba, trililiuoja, 
O upeliai kalnus griauna.

Ein artojas lauko arti,
Pempė keliu sveikin jį,
O veversys, nors ir mažas, 
Garsiai rėkia trilili.........

Prisiuntė J. Stankevičius.

(Tąsa iš pereito hum-.)

Pradžioje Vytautas keitė tikėjimą po
litiniais sumetimais, bet į senatvę jo butą 
rimta kataliko ir jis padėjo katalikų baž
nyčiai Lietuvoje tvirtus pamatus.

Jis dar turėjo'sumanymą perkelti Vo
kiečius kryžeivius Dniepro kraštuosna, kad 
ten tarp Gudų ir Rusų, o ypač tarp Toto
rių, platintų katalikybę. Tas neįvyko, nes 
kryžeivių ordenas buvo jau supasaulėjęs 
ir nutolęs nuo savo tikro tikslo.

Vytauto Valdymas ir Karai
Vytautas greit suprato po iškilmingų 

Krokuvos vestuvių ir Lietuvos krikšto ko 
Lenkai siekia Lietuvoje. Keistučio ir Bi- 
rutos sūnūs norėjo pats įsigalėti Lietuvo
je ir ją ginti nuo svetimo gaivalo, ar jis 
butų kryžeivis, ar Lenkas, ar Rusas, Tra
kai, jo tėvo mylima sostinė, vis dar buvo 
ne jo rankose. Jogaila Trakus atidavė 
Skirgailai, o Vytautą laikė toliau nuo Že
maičių, Gardine ir Brastoje. Šiuo laiku 
Lietuvos tautiniai reikalai supuolė su Vy
tauto asmeniniais reikalais ir jis, nesivar
žydamas duotais Jogailai ir Lenkams pa
sižadėjimais, nutarė siekti savo tikslo, ku
rio gal niekuomet nuo Krėvos pilies ir sa
vo tėvo mirties nebuvo užmiršęs. Mato
mai Jogaila jautė kas darosi Vytauto sie
loje, ir vis jį toliau nuo Trakų stūmė. Iš
siuntė jį kariauti su Vengrais. Tuo' budu 
Lietuviai atmušė nuo Vengrų miestą Hali- 
čą ir grąžino Lenkams, taip pat jam teko 
atimti Jogailos reikalavimu nuo kryžeivių 
miestą Vizną, Mozūrams priklausiusį. Tuo 
gi tarpu Vilniun Jogaila siuntė Lenkų ka- 
riumenę savo pilį sergėti.

Tuo laiku kryžeiviai po vadovyste Ra- 
bės puolė Liętuvą ir apiplėšė iki pat Vil
niaus. Tik besiartinant Vytautui su sav'6 
kariumenę,' kryžeiviai išspruko su grobiu 
iš Lietuvos. ; •

1389 m. Jogaila davė Vytautui Lucką, 
ne Trakus. Vytautas savo dukterį išdavė 
už Maskvos kunigaikščio Vasyliaus. No
rėjo Jogaila tam pasipriešint, bet vestu
vės įvyko. Jogailos šalininkai labiau pra
dėjo Vytautą sekti. Jogaila davė Vytau
tui suprasti kad tuos kraštus valdo tik lai
kinai. Kaip seniau Gudai, taip dabar Len
kai įsigalėjo Jogailos rūmuose. Tai Vy
tautui buvo nepakenčiama.

Jis buvo gerai susipažinęs su kryžei
viais ir daug ko nuo jų buvo išmokęs. Da
bai’ jis su jais sugalvojo bendrą planą prieš' 
Jogailą ir Lenkus. Sukilimas pradėta Ve
lninėje, bet Voluiniečiams Vytautas buvo 
mažai žinomas tai pasisekimo ten neturė
jo. Sužinojęs Gardine kad Velninėje su
kilimas - nepasisekė, Vytautas apleidžia su 
kariumene Gardiną ii* pereina į Prusus 
1390 metais. Jogaila su savo šalininkais 
ir Lenkų būriais užplūdo Vytauto apleisto 
Gardino ir Brastos žemes. Vilnių sustip
rino. i /

Nesnaudė ir Vytautas su kryžeiviais. 
Jis sumušė Skirgailą, užėmė visus kraštus 
iki Vilniaus ir patį Vilnių, tik pilyje Jo
gailos šalininkai išsilaikė. Vytautas pa
ėmė Gardiną. Lenkijoje' iklo nesusiprati
mų ir'Jogaila turėjo atiduoti Vytautui vi
sos Keistučio žemes, dar pridėdamas Luc
ką, ir Vytautas tapo Lietuvos valdovu.

Vytautas Didis Lietuvos Kunigaikštis 
1392—1430 m.

Vytautas, lygus Gediminui ir Algir
dui *savo išminčia ir garbe, mūšiuose nar
sus kaip Keistutis, paėmęs Lietuvą į savo 
rankas įvedė geresnę tvarką. Nuo Algir
do mirties per 15 metų šalyje buvo nuola
tiniai brolių nesusipratimai, naminiai ka
rai ir suirutės. Ją valdė Jogailos broliai, 
brolėnai ir giminaičiai. Vytautas greit 
visus juos suėmė savo kieton rankon ir 
Lietuvos žemes, kaip senovėje Mindau
gas, suviehijo. Krašto gerovė padidėjo, 
Lietuva praturtėjo ir Vytauto galybė la
bai išaugo. Teko jam nemažai kariauti,

bet jo karai buvo laimingi ir Lietuvos že
mės nebūdavo teriojamos kaip seniau. Te
ko Vytautui kariauti pradžioje su įsigalė
jusiais Jogailos laikais Gudų kunigaikš
čiais. Vytautas, nuo Pskovo ir Naugar- 
do pradėjęs ir Kijevu bei Podole baigda
mas, visus juos nugalėjo, dažnai jų mies
tus šturmu imdamas.

Kariauti Vytautas išmoko nuo savo 
tėvo Keistučio, su kuriuo dalyvaudavo ka
ruose kaip tik pradėjo sueiti į vyrą, bei
tą mokslą pagilino susidurdamas pas kry
žeivius su Europos įvairių tautų ritieriais 
ir kariumenėmis. Jis buvo ir puikus ka
riauninkas ir gudrus politikas. Gal ir Ru
sų kunigaikščius jam sunkiau butų buvę 
sumalti, jeigu su Maskva nebūtų turėjęs 
giminystės.

Nugalėjęs Jogailos paliktus kunigaik- 
štukus, Vytautas turėjo kilnesnį sumany
mą, būtent: sulaužyti Totorių galybę, ku
rie visai Europai ir Maskvai kaip koks 
juodas debesys gręsė.

Vytautui rūpėjo apsidrausti nuo kry
žeivių, kad jie nepultų Lietuvos. Čia jis 
buvo sumanęs arčiau sueiti sutartin su 
Naugardu, bet tas laikėsi nuošaliai. To
torių chanas Tochtamišas, Tamerlano su
muštas, atbėgo pas Vytautą. Krimo Tu
torial ties Juodomis juromis pasidavė Vy
tauto valdžion ir Lietuvių kariumenė daug 
kur sulaikė ir sumušė vejančius Tochta- 
mišą Totorius. Tada Vytautas nusiuntė 
dovanų Jogailai būrelį Totorių.

Tochtamišas žadėjo Vytautui Krimo, 
Azovo, Kazanės ir Astrachanės Totorių 
paramą. Galingas Lietuvos kunigaikštis 
kelis tūkstančius Totorių atgabeno Lietu
von gyventi. Galėjo tai būti kaipo užsta
tas. Suruošė Vytautas didelę savo kariu
menę, prie jos prisidėjo popiežiaus Boni
faco IX paraginti katalikai iš įvairių kraš1- 
tų, ir 1399 metais susidarė kryžiaus karas 
prieš Totorius. Gal del popiežiaus para
mos Maskva laikėsi dabar nuošaliai. Ki
jeve buvo vyriausias Vytauto štabas. Di- 

I ręsnės, krikščionių kariumenės nematyta 
tuose kraštuose ir vadas Vytautas tada 
buvo labai garsus.

Žygiavo Lietuvių kariumenė toli į ry
tus iki . Vorkslos upės. Čia kitoje pusėje 
buvo nesuskaitoma Totorių kariumenė. 
Totoriai pradėjo neva tartis, o nuošaliai 
perėjo upę ir apsupo Vytauto kariumenę 
iš visų pusių. Armptos čia nieko nepadė
jo. Mušis Vytautui nepasisekė, nors bu
vo toje gadynėje didžiausias. Vos ketvir
ta dalis Vytauto kariumenės gryžo Lie
tuvon. Daug Lietuvių kunigaikščių žuvo, 
bet Vytautui pasisekė išlikti. Vytauto ga
lybei buvo didelis smūgis. .

Vytauto visi priešininkai, pamatę jį 
pralaimėjusį ir sumuštą, pradėjo kelti sa
vo galvas. Tą jo nepasisekimą Lenkai pa
naudojo savo unijoms.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
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.)

Šiame numeryje ant 5-to 
puslapio pradėjome spaus
dinti trumpą scenišką vei
kalą, tragediją iš kovų už 
spaudos atgavimą. Veika
las yra parašytas autoriaus 
gyvenančio Lietuvoje.

Pastarais laikais pasiro
dė didelė stoka sceniškų 
veikalų musų mėgėjų teat
rui, o naujų mažai zteišlei- 
džiama, todėl “'Šventdar- 
biai” bus kaip tik mielai vi
sų teatralių grupių sutik
tas.

Dalykas dedasi Lietuvo
je, kaimiečio gryčioje, tai
gi dekoracijos labai leng
va -pritaikyt. Reikalauja 
tik trijų moterų ir penkių 
vyrų suvaidinimui.

Kadangi trumpas, tiks 
ir prie koncerto ir prie ki
to trumpo veikalo, komedi
jos. Labai žingeidus.,

“Šventadarbiai” bits ■ iš
leista į knygelę anksti šią 
vasarą ir draugijos kurios 
norės įsigyti knygelių ga
lės gauti laiku rudenio se
zonui atidaryti.

Šis veikalas yra vienas iš 
serijos kurie bus “Dirvos" 
išleisti šią vasarą, taip kad 
ateinančią žiemą v teatrų 
lošėjai turės eilę naujų vei
kalų savo publikai.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City,

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

Washington. D. C.'

Už S3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirva”

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

Guard against
SORE THROAT

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.

. 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 healing to tissue.

LISTERINE
kills germs in

15 SECONDS



DIRVA 5

ŠVENTADARBIAI
VIENO VEIKSMO TRAGEDIJA Iš į 
KOVŲ UŽ SPAUDOS ATGAVIMĄ !

______ _—
Parašė N. Gintalas. Į

10,000 litų, bet aš nežinoj 
ar tuos pinigus skaitai kad 
tai doig ar nedoig. . Taigi 
prašoj parašyk man laiškę

Veikianti asmens:
Girnius, ūkininkas, knygnešis, apie 45 m.
Agota, jo žmona, apie 40 m.
Jonas, jų sūnūs apie 22 m.
Ona, Girniaus samdininkė, apie 20 m.
Marė, kaimynė, Jono mylimoji, apie 18 m.
Kinčius, kaimynas, apie 50 m.
Urednikas, Rusas, apie 45 m.
Stražnikas, Rusas, apie 45 m. Barzdoti.

Dalykas dedasi Žemaitijoje.
Laikas — šventadienis.

Viskas atsitinka ūkininko Girniaus troboj.

Scena I.
Girnius ir Agota.

Girnius (nekantriai vaikšto po aslą, ir 
krapšto ir dega pypkę, ir vėl užmiršta rū
kyt. Sėda ant lovos, vėl stojasi, eina žiū
rėt per langus. Tolumoje girdėti jaunimo 
dainavimas). — Kaip jau bus taip. Gal 
Dievas duos, viskas baigsis gerai.... Kam 
čia graužtis tiek daug del to....

Agota (ineidama iš kamaros) — Sakiau 
kad eik j bažnyčią, tokia graži diena.... 
Gal butum pasitikęs Kinčių, juk reikia iš 
kur nors imti tuos šimtą rublių. \.. Ne
gausi pasiskolint, išlicituos....

Girnius — Et, motin, be reikalo rūpinie
si. Kai reikės, tai pinigai ir bus. Bėdos 
nėra....

Agota — Tu visuomet taip sakai, o kai 
reikia gauti tai nežinai pats kur stvertis. 
Reikėjo tau prasidėti su tais laikraštpa- 
laikjais.... Prisieis ir ūkis greitai pra
rasti.

Girnius — Nesirūpink, del tos šimtinės 
neprarasi ūkio.

Agota — Tik turėk tu iš ko berną nusi
samdyt,; o ne Rusams sukišti. Matai, pats 
jau sergi, Jonas vėl visokiais reikalais už
siėmęs. Kokie trobesiai, net bjauru žiū
rėt. Stogus reik- dengti.... Žmonės juo
kiasi, girdi V'GIfnftis savo "stogus dangum' 
žada dengti.... Ir- vis per tuos laikraš
čius.... Juk laikraščiais stogų neužden
gsi. ...

Girnius — Na ir kas čia tokio: pataisy-
. siu ir stogus___

Agota — Ar girdėjai didesnį juoką? Ir 
kuo tu pataisysi kad nei kapeikos kišeniu- 

' je neturi, o čia duok šimtą rublių....
Girnius — Jonas mums padės.
Agota — Kaipgi? Iš Jono tu daug pa

sinaudosi .... Kad butų mokslą baigęs tai 
gal uždirbtų, o dabar kur jį dėsi, tik duo
ną bereikalo valgo. Sakiau jam, neprasi
dėk su niekais, klausyk mokytojų, bet kur 
tau! Nelausė, tai ir išvarė iš gimnazijos. 
Ir tu kaltas: pats būdavo duodi tų Lietu
viškų laikraščių, ir knygų išvažiuojančiam 
vaikui.

Girnius — Išvarė, išvarė, ką padarysi. 
Ne jis pirmas, ne paskutinis tokis.

Agota — Ar negerai dabar butų jei vai
kas butų mokslą baigęs?

Girnius — Gerai tai gerai, bet jau po 
laiko,.ir dabar jam ne apie mokslą kalbėti, 
jam rupi vesti.... O kai ves tai visi mok
slai išgaruos.

Agota — Na jau mat, leisčiau aš jam 
kad marčią parsivestų ant mano galvos! 
Kad ji nesulauktų....

Girnius — Leisi ar neleisi, bet reiks Jo
nui vesti. Gaus turtingą žmoną, o tuomet 
ir mes galėsim pasitaisyt savo ūkį ir bė
dų atsikratyt.

Agota — Neleisiu, ne. Kas kaltas kad 
taip apleidai ūkį. Ir bus mat vaikas be- 
parsivedąs kokią išponiškėjusią gimnazis
tę, kaip Giniotaitė, o aš apie ją turėsiu 
klupinėt?!

Girnius — Giniotaitės jis neims, nes turi 
geresnių.

Agota — Kad ir norėtų imti neleisčiau, 
šluotą paimčiau. Uždrausiu bėgioti į mie
stelį" prie jos. Dar ko neužsimanys....

Girnius — Na tai ką. Giniotaitei jis 
lekcijas duoda, už tai gauna užmokėt, o 
patinka jam visai kita.

Agota — Neleisiu ant savo galvos mar
čios parvesti, kalbėk kaip nori.... (išei
na.) _ _ .

Girnius — Prasidęk žmogus su bobom.
Et, kaip norėsiu taip ir padarysiu, patiks 
jai ar ne....

Scena 2 
Girnius ir Jonas.

Jonas (ineidamas per vidurines duris)— 
Tėtuši, o gyvuliai ar jau pašerti?

Girnius — Nesenai gavo, gali dar pa
laukti.

Jonas — Ar negryžo dar Ona? Turėjo 
parnešti laiškų.

Girnius — Ar nuo meilužių? Gal pali
kai Šiauliuose, kad lauki laiškų ?....

Jonas — Kam man tos meilužės, aš tu
rėjau gana draugų.

Girnius — Na jau.... Juk vis turi ko
kią nors. Nesigink geriau, sakyk teisybę. 
lllllbę.korgkkns.iu,eaąrsyykatei Nes inyi.s,

Jonas — Ne, tėtuši, neturiu. Nežinau 
kas tau gali patikti....

Girnius — Tai gerai. Aš žadu tave ap- 
vesdint.

Jonas — Mane? Tėtuši, ką kalbi?!
Girnius — Taip, Jonai. Tas reikalinga 

musų laimei. Esi jau vyras metuose, ga
li suprasti musų padėtį. Trobesiai griūva, 
šimtą rublių reikia sumokėti valdžiai pa- 

| baudos kad pagavo “Aušrą” beplatinant, 
o pavasarį reik pirkti arklį. Dar penkio- 

i lika rublių turiu skolos advokatui kaip 
stojau teisman.

Jonas — Bet, tėtuši, aš dar visiškai apie 
vedimą nesvajoju....

Girnius (papykęs) — Geriau tylėk, kaip 
norėsiu taip padarysiu. Ar ne per tave 
išleidau visus pinigus ir į skolas suklim- 
paų? Leisdamas į mokslą turėjau visą iš
teklių sukimšti, o namie nebuvo kam dirb
ti, pats nesveikuoju....

Jonas (bučiuoja tėvui ranką) — Tėveli, 
bet kad tu žinotum, aš tikrai negaliu.... 
, Girnius,— Nesipurtink jau taip labai.... 
Parinkau tau gerą mergišką, galėsi džiau
gtis'. Jos motina našlė, reik šeimininko. 
Žemė gera, pinigų, gyvulių ir kraičio ik- 
valiai yra, o duktė vienturtė. Abu sklypu 
suleidus butų geras plotas žemės. Na, gal 
numanai jau? Aš noriu tau piršti Žukau
skienės Marytę. O judu rodos smailižiau- , 
jat į vienas kitą....

• Jonas (nusistebėjęs) — Tegul jau bus 
tavo valia, tėveli.... (Pats sau džiaugia
si) Tik kažin ar sutiks Žukauskienė.

Girnius — Vyras esi kad neprieštarau
ji bereikalo. (Bučiuoja Joną). Su Žu
kauskiene aš jau kalbėjau, ji irgi nori ta
ve užkuriais. O Marytė tave rodos išsi
žiojus akim vedžioj,a....

Jonas (sau, linksmai)* — Marytė džiaugi 
sis.,.. (Tėvui) Na kad tėvelis taip spi- 
riesi tai tegul bus....

Girnius — Pasikviesk ką nors į piršlius 
ir brakš; kitą sekmadienį paduokit jau už
sakus. Be to, Žukauskienės giminietis yra 
Telšių spravnikas, gal bijos tuomet žan
darai mus persekioti. Galėsime drĄsiau 
platinti knygas. Atmink, sunau, kolei aš 
gyvas, ir, po mano mirties neapleisk to 
švento darbo! Kad ir ant musų lavonų, 
Lietuva turi keltis!

Jonas — Taip, tėveli, manyje yra ta pa
sišventimo ugnis, įgimta nuo " tavęs.... 
Niekas manęs nuo to darbo nesulaikys.... 
O dabar, bėgsiu Marytei pranešti linksmą 
naujieną.... Aš .maniau, tėtuši, kad tu 
man visai kitą turi išrinkęs.... (Išeina.)

Girnius (vienas, juokiasi) — Nenori ves
ti, mat, jeigu tik ne su ta kurią pats susi
uostė. .., (Atsidusta, sėda prie lango, ku
ria pypkę, bet užmiršta rūkyt.) Na, tai 
man dabar daug ramiau ant krutinės.... 
Bet ką ta mano boba pasakys apie marčią 
išgirdus — iš piktumo pliš.... (Ima ke
purę, išeina laukan.)

(Bus daugiau)
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, • I 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvSn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo__ -35c 1

Keleivis-Debesėlis
Pilkas debesėlis plaukia 
Per dangaus gelmes, 
Į slaptingą žydrą tolį— 
Į šiltas žemes.
Ten jis savo lengvą naštą
Maloniai pames
Į plačių Juodųjų jurų 
Mėlynas gelibes.
Ei, pasveikink, debesėli,
Debesų versmes,
Tas gilybes, tas platybes, 
Gyvas, neramias.

M. Vaitkus.

Naujos gadynės žentai
Marytė buvo labai pamy- 

lus Jonuką. Jiedu tarėsi 
apsivesti. Marytė siuntė 
Jonuką prašyti jos tėvelio 
pavelijimo. Kada Jonukas 
sugryžo, nosį nuleidęs, Ma
rytė klausia:

— Ar tu jau kalbėjai su 
mano tėveliu?

— Taip, kalbėjau....
— Na ir ką jis pasakė?
— Griežtai atsisakė....
— Atsisakė mane leisti 

už tavęs?
— Ne, aš prašiau pasko- 

linti man 50 dolarių....

Meilė ir ekonomika
Ji: Aš tau griežtai pa

reiškiu kad kol tu man ne
atneši prižadėtų: brosleto,
laikrodžio ir auskarų, iki ar tau duot žinią per tele-
tol neperžengsi mano kam
bario slenksčio....

Jis: Ot kaip.... Net ir 
čia.kreditų sumažinimas.

Nepaprastas atsitikimas 
Kaune

— Ko sėdi, bėgk greičiau 
į gatvę! Visa minia susi-l 
rinko!

■ — Kas ten ar gaisras ?
— Ne, dar blogiau!
— Žmogų suvažinėjo?
— Dar blogiau! Ponia 

neteptom lupom praėjo!

Tikrai Žydiškai
Joškė, atvažiavęs į Kau

ną, nusipirko Raudonojo 
Kryžiaus Loterijos bilietą. 
Išvažiuodamas namon pali
ko bilieto numerį pas1 savo 
draugą Ickų ir prašė žiūrė
ti ar jo numeris neišloš ką:

— Jeigu išlošiu doig tai 
tu man dok žinią per tele
gram, o jeigu nedoig tai per 
atkritkeš.

Vieną dieną Ickus suži
no kad Joškės numeris iš
lošė 10,Qp0 litų. Atsisėdęs 
tuojau rašo laišką:

“Joške, tavo bilet išlošė

gram, ar per atkritkeš. — 
Tavo įeik.” •

— Per klaidą išgėrė bor 
ką rašalo vietoj šnapso.

— Ar davėte kokių vąis 
tų rašalo išvarymui?

— Taip, prikimšom jau
į burną penkis kilogramu 
sugeriamo popierio.

Del ko žmogus susirgo
— Gerbiamas ponas dak-| 

tarė, prašau skubėti pas li
gonį.

— O kas jam atsitiko?

—Ar turi papirosą?
—Ne, daugiau nebeperku
— Kodėl taip?
—Noriu atpratinti - tavi 

nuo rukimo.

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto Jubilejinės

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON 

GEGUŽĖS-MAY 24
Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS
Apleidžia Clevelandą 4:00 po pietų 

Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

Kupinas
gerumo, kuri teikia saules šviesa
YRA prielankių pasauly vietų kur saulė ir žemė 
sujungtos padaryti tabaką stebėtinai geru, 
švelniosios Turkijos lapai, kurie noksta auksi
nėj rytų saulės šviesoj ... nunokę lapai nuo 
Šaulės sušildytos žemelės, musų pietinėj šalies 
daly pąrinktįniausi šių tabakų maišo jų

lengvą, puikų naturišką gerumą nepasekamoj 
Camel rūšy. ,

Tyros saulės šviesos kibirkštys yra surinktos 
Camel cigarėtuose. šį skonį, moderniški moks
liški išdirbystės metodai konservuoja; ir jums 
jį atneša lengvu ir šviežiu.

Neatsisakykit sau

(įįAMELS
gausumo. © 1930, R. J, Reynolds Tobacco 

Company, Winston-Solcza, N. C-



Vištytis
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

randasi mažas mies-

Kraš-

Vil
kite-

pa- 
dau-
pas-

Apie 20 kilometrų nuo 
Kybartų miesto (Suvalkijo
je), stačiai į pietus palei 
7 pačią Vokietijos sieną prie 

ežero
telis Vištytis. Gyventojų 
jame yra apie 600. 
tu miestelio teka upelis Vy-. 
dupis. Vištytin sueina ke- 

, turi vieškeliai: Kybartų, 
Pajevonio, Gražiškių ir Vi
žainio (Vižainis yra Lenkų 
okupuotas).

Apskrities miestas 
kaviškis yra apie 30 
metrų atstu.

Vištyčio gyventojus 
skirsčius tautybėmis, 
giausia yra Vokiečių,
kui Lietuviai, Žydai, ir yra 
keletas save Lenkais vadi
nančių. Aplinkiniuose kai
muose gyventojai daugiau
sia Lietuviai ir Vokiečiai, 
randasi kaip koks ir “šlėk
ta”.

Maldos namų Vištytyje 
yra keturi: katalikų, evan
gelikų, Žydų ir Rusų. Mat, 
prieš karą buvo daugelis 
valdininkų Rusų, ir buvo 
apgyvendinta viename da
bar išparceliuotame dvare 
atsiųstų iš Rusijos kacapų.

Prieš karą lenkuojančių 
Vištytyje buvo daugiau ir 
bažnyčioj pasitaikydavo su 
jais susimušt už giedojimą.^

Pradėjus tvertis Lietuvai 
vietos Lenkai buvo užvedę 
Lenkų kariumenę Vištytin 
ir buvo Vištytį su jo apie- 
linkėmis okupavę apie įtik
tus laiko, kuriuos vėliau 
Lietuviai išmušė. Dabar 
Lenkų kariumenės dalys 
stovi apie 12 kilometrų nuo 
Vištyčio į pietus.

Prieš didįjį karą Višty
tis buvo garsus prekybos

miestukas, nes prekės ku
rios eidavo į Suvalkus ir į 
kitus aplinkinius miestus iš 
Vokietijos, daugumoj eida
vo per Vištytį, ypatingai 
jomarkai Vištytyje buvo la
bai dideli, žinoma ir gy
ventojų buvo daug daugiau 
kaip dabar, nes laike karo 
didesnį pusę miestelio iš
degino, todėl ir jo gyven
tojai sumažėjo.

Vokiečių okupacijos lai
ku Vokiečiai buvo nutiesę 
siaurąjį gęlžkelį’Iš Vokieti- 
ijds pro Vištytį tolyn Lie- 
I tuvon, kuriuo buvo prista
toma kariumenei karo reik
menys ir atgal gabenama 
buvo miškai ir kitas Lietu
vos turtas.

Tiesa, Vokiečiai miestelį 
buvo sutvarkę: pastatė ma
lūną, iškasė apie keturis šu
linius, kurių beveik mieste
lyje nebuvo, ir pabųdavojo 
maudyklę, tik ją. Vokie
čiams miestelį apleidus,’ ne
trukus blogos valios žmonės 
sugriovė.

Palei vieškelį einantį į 
Kybartus prie Vokiečių sie
nos yra didelis akmuo, tai 
antras po Puntuko savo di
dumu Lietuvoje. Apie tą 
akmenį eina padaviųias buk 
po 1812 m. pralaimėto Na-

■ poleono su Rusais karo, 
Prancūzai nenorėdami ei
nant Vokietijon atiduoti 
Vokiečiams ginklus, paslė
pę palei akmenį žemėje, ta-j iš Vokietijos, gi dabar šie- 

itįiau Ąr^tas tfefeh ničkaš^e-^na yra gerai saugojama ta: 
bando persitikrint.

' Apie Vištyčio ežerą yra 
> Į toks padavimas. Kur dar 
bar ežeras buvę didelės pie- 

Įvos ir jose kartą naktiga- 
Iniai išgirdę- viščiuką čyp- 

i sint. Vėliau tas viščiukas

prakalbėjęs žmogaus balsu susitvarkęs, naujų namų 
naktiganiams kad imtų sa- statosi, gatvės grendama, 
vo arklius ir jaučius ir beg- ir tt.
tų, nes užsilies Vanduo. Ku
rie bėgo išbėgę, kurte likę 
prigėrę, nuo to buk dabar
tinį miestelį ir praminę Viš
tyčiu. Ežeras nors vadi
nasi Vištyčio ežeru, bet iš- 
tikrųjų jo Lietuvai labai 
mažai teko, nes trumpu lai
ku prieš karą Rusų valdžia 
atidavė Vokiečiams ir da
bar Lietuvos pusėje jo yra 
apie 5 ha, nors ežeras yra 
gana didelis, ilgio turi 7 ki
lometrus ir pločio 4 kilo- 
metus ir vietomis daugiau. 
. Nuo Vištyčio miestelio 
pietų pusėn apie 5 klm. yra 
Vištyčio miškas, beveik vi
duryje miško palei kelią 
vadinamą - “Skardupkelis”, 
randasi nedidelis be medžių 
kalnelis ir palei kalnelį ran
dasi mažutis beveik išsekęs 
ežerėlis; kalnas ir ežeras 
vadinami vienu vardu, bū
tent Budų kalnas, Budų e- 
žeras.

Apie tą kalną yra užsili- 
kus pasaka buk 1410 m. po 
Žalgirio mūšiui traukdamo- 
si Lenkų kariumenė buvus 
sustojus pasilsiui ant to 
kalnelio, ir, žinoma, kaip 
kariumenė, matomai buvo 
ir palapines kokias nors pa
sistačius (arba kaip apie tą 
kraštą vadina “būdomis”), 
ir ten buk miręs nuo žaizdų 
vienas Lenkų didikas, kuris 
tame kalnelyje palaidotas.

Dabartiniu laiku Vištytis 
jau beveik niekuo neatsižy
mi. Keletas metų atgal ėjo 
per jį smarki kontrabanda

Nekurį laiką gyvavo vi
durinė mokykla, bęt del | 
stokos mokinių jau likvi
duota. Pradžios mokyklų 
yra dvi, Lietuvių ir Vokie
čių, bet 1926 m. buvo jau 
kalbama steigti ir Lenkų, 
tačiau dabartinė valdžia ne
leido. .

Tai tiek man žinoma apie 
Vištytį. J. S. Kalnėnas.

ir kontrabanda beveik su
stojo.

Šiaip miestelis jau daug

RAŠYKIT DAUGIAU
“Dirva” per kelis sykius 

prašė Lietuvoje gyvenančių 
apsipažinusių su rašyba ir 
galinčių vaizdingai apipieš- 
ti sau žinomų1 miestų ir 
miestelių istoriją ir dabar
tinį jo gyvenimą.. Tie ap
rašymai ir dabar priimami 
ir niekad nėra pervėlu juos 
siųsti. Rašykit ir . siųskit 
dabar arba surinkę medegą 
sutvarkykit ir siųskit už 
pusės metų — viskas tilps.

Gali rašyti ir Kanadoje, 
čia pat Amerikoje ar Pietų 
Amerikoje naujai atvažiavę 
išeiviai, kurie žino faktus 
ir padavimus apie vieną ar 
daugiau miestelių.

Už kiekvieną, aprašymą 
tinkantį laikraščiui rašyto
jas, arba kam jis nurodys, 
gaus visam metui “Dirvą” 
dovanai.

Siųskit antrašu:
“DIRVA”

6820 Superior ąve. 
Cleveland, Ohio 

U. S'. A.
Pastaba: Turime jau ke

lis aprašymus iš pirmiau 
prisiųstus ir jie bus sunau
doti, lai jų autoriai nema
no kad atmesti. Naudoji
me po vieną kas numeris 
kada vietos yra.

❖ ■

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus 

su 45 mėtų 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, 
jų, šlapumų ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų 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. SMEDLĖY, SPECIALISTAS 

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

, Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.
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PASITARTI

Specialistas

Krau- 
taipgi

jis tą

ž

X

t į

Iš PRAL. OLŠAUSKO 
BYLOS

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ąve.

Kviečiame Lietuvius atsilaikyti 
į 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.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.'

NORWICH
TAILORING CO.
LIETU VIAI;>*SIUVĖJ AI

i atidarė Vyriškų Rūbų siu
vyklą ir pardubtuvę. Sių- 
vam SIUTUS ant užsaky
mo nuo $23.50 aukštyn. 
Daugelis Lietuvių mane 
žino kaipo yerą siuvėją ir 
dabar esu gatavas jums 
patarnauti.

Adomas Norwich
7800 Superior prie 79

^■■■■■■■BHIBIIBIBIIIIBBBIBiaBHBiHHIBIBiaBIBHBHBIHIM^
KODĖL JUMS SIRGTI?

Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? fa 
Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surąųdų tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■ 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Sayo moksliškų laboratorijos analizavimu PIR- (■ 
MIAUS1A SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais'metodais. ■ 

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiemi- 
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama i|g 
be skausmo nauju gydymo Metodu. ,

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- 3 
EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už ’ manes. sšs 
Kų padariap jiems tų galiu padaryti ir jums. x

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR B AIDE Y‘SPECIALISTAS’!
Room 402, 737 Prospect Ąve., Cleveland, Q. . 4 , ■

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

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt / 

išvalyt ir išprosyt 
išprosyt ___
išprosyt ______ :—

Moterims
Kotai ir dresėš išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 ;

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

Kelnės
Siutas
Kelnės

$1.00 
.. 50c 
_ 45c 
. 20c

aukštyn

X Tel- CHerry 2370 X
| P. J. KERŠIS t
£ baigęs Teisių Mokyklų Cumber- T 
X land Universitete, darbuojas bu X 
T Teisių Ofisu- advokato j
į Anderson & Marriott ;; 
| 308 Engineers Bldg. !!
❖ kur su visais teisiu reikalais «• 
£ 1 Jetuviai, Slavai, Lenkai, ir ‘’
* Rusai draugai kreipdamiesi tu- , 
j* * rūs teisingų patarnavimų. • •

4*4*4*4*4*4-r4*4*4*4* 4**?

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Ije su juo gyvenęs kaž koks 
neaiškus žmogus. Tas. tan
kiai vartydavęs brauningą. 
Jis kartu su tuo žmogum 
ėjęs teatran ir ten pamatę 
Ustjanauskienę. 
gus Sakalauskui 
ji nors sena bet 
riausią moteris 
(slaptiems) santikiams. Jis 
su ja tankiai turys lytiškus 
santikius. Paskui jiedu su 

j tuo žmogum persiskyrę. 
Tik įvykus Birštono trage
dijai ir paskelbus apie tai 
laikraščiuose, Sakalauskas 
tą žmogų suėjęs Kauno sto
tyje, užėję išgerti alaus, ir 
kai jis paskaitęs laikrašty
je kad nužudyta Ustjanau- 
skienė, tas žmogus nusimi
nęs, sumišęs ir prašęs nie
kam nesakyti. Sakalaus
kas ir mano kad Ustjanaus
kienę ir bus jis nužudęs.

Teismas iš tokio buvusio 
seimo nario vaikiško ir su- 

. galvoto parodymo tik pasi- 
į juoke. Žinoma, nesąmonin- 
• gi Olšausko teisinimai tik 

sunkina jo padėjimą. Bet 
nieką nepadarysi. Tą da- 

, ro jo vienminčiai draugai 
ir tai daryti leidžia jo rimti 

1 gynėjai-advokatai. Matyda
mi kad jau kitokios išeities 
nėra, nors tokiais budais 
stengiasi teismą sukladinti.

Valstybės gynėjas nepri- 
i pažysta tų naujų teisinimų 

ir palieka prie to kad 01- 
, šauskas yra tikrasis Ustja- 
į nauskienės nužudytojas.
■ Ji niekad nebuvo ištekėjus

Reikia pažymėti kad val-
■ stybės gynėjas Vaikys nu- 
j- žudytą Ustjanauskienę ne

vadina Ustjanauskiene, o 
tik Danilavičaite, sako ji 
nebuvo Ustjanauskiene, ji 
buvo panelė, tik Olšauskas 
jai Telšiuose parūpino kaip 
'vedusios pasą, kad tuo pri
dengti savo gėdą-nusikalti- 
mą, kurį jis buvo padaręs 
kaipo dvasiški.

Olšauskas buvo nepamal- 
dus, tai tvirtinęs ir Vysku
pas Karevičius, jis buvo 
gobšus, rūpindavos dvarais, 
pinigais ir moterimis. Men
kos dorovės žmogus. Iš to 
galima privesti kad jis ga
lėjo ir Danilevičaitę nužu
dyti. Jų gyvenimas ir lė
bavimas aiškus, pagrystas 
dokumentais (laiškais, die
noraščiais) ir gyvais įrody
mais.

Jų santikiavimas prasidė
jo Debeikiuose daug metų 
atgal ir baigėsi Birštone. 
Jis nužudęs veždamas Ame
rikon savo ir Danilevičai- 
tės sūnų Ričardą. Jis atė
mė ir Danilevičaitės kas 
moteriai brangiausia — ne
kaltybę, jis atėmė ir jos gy
vybę.

Valstybės gynėjas nesu
tinka su apigardos teismo 
pareiškimu kad Olšauskas 
tą padaręs iš susijaudini
mo. Jis yra šalto kraujo 
žmogus, nors gana nervin-' 
gas, ir visos aplinkybės ro
do kad čia padaryta labai 
šaltai. Danilevičaitė nužu- > 
dyta apgalvotai. Užtai val
stybės gynėjas reiklauja 
bausmę padidinti, reikalau
ja jį nubausti 15 metų sun
kių darbų kalėjimo.

“L. K.”

Tas žmo- 
sakęs kad 
esanti ge- 
intymiems

Akrono Naujienos
Garniui sustojus vaikus 

nešti, tie kurie turi vaikus 
sulaukė šiek tiek bėdų': p. 
karštu vandeniu ir dikčiai 
Pulkų duktė apsipylė veidą 
susižeidė; manoma sugis 
be sužeidimo veido ir akių.

A. Lileikos duktė irgi la
bai susirgo, jai darė opera
ciją. Sveikata eina' geryn, 
manoma pasitaisys.

Gegužes 3 d. A. Suntec- 
kienei jos geri prieteliai su
rengė “party”, svečiai gra
žiai linksminosi, visi linkė
jo jai ilgo amžiaus, ir nors 
ji išnašliavo penkis metus, 
linkėjo Vėl ištekėti ir lai
mingai gyventi. Svečiai Į-į 
teikė jai atminčiai gražią 
dovanėlę.

Gegužės 10 d. Clevelande 
lankėsi ir dalyvavo naujos 
parapijos parengime Akro- 
niečiai A. Sunteckienė su 
Kazlauskais, Kunigiškis ir 
J. Žemaitis.

M. Janickų sūnūs biznio 
reikalais buvo išvažiavęs Į 
Detroitą, gryžo patenkin
tas.

Ig. Termenas gavo nuo 
giminių iš Detroito žinią 
kad ten mirė vienas jų gi
minietis, taigi su šeimyna 
išvažiavo dalyvauti laido
tuvėse.

Kazys štaupas ir A. La
zauskas^ išvažiavo į Dayton, 
Ohio.

E. Sketrienė išvažiavo j 
Pittsburgą atlankyt savo 
sūnų mokinį. j

Veikėjo Ramoškos žmo
na buvo apsilankius Cleve
lande atlankyt. sergančią

savo giminę. Atlankius vėl 
gryžo.

Biznierius M. Jocis savo 
biznį augdina: įsitaisė nau
jausios rūšies mašinas, ne
kurtas pats pagamino. Jis 
yra geras mekanikas ir biz
nierius, užtai jį myli ne tik 
savi bet ir svetimtaučiai. 
Daugiau tokių tautiečių ku
rie eitų moksle ir biznyje 
pirmyn. Pinavijas.

Zepelinas bus užvardintas 
“Akron”. Vienas iš čia bu- 
davojamų kariškų zepelinų 
bus pakrikštytas vardu šio 
miesto, kuriame yra Ame
rikos zepelinų gaminimo, 
dirbtuvė. Akrone bus pa
gaminta du tokie milžiniš
ki zepelinai. •

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

I
Phone Penn. 2533-M

J. G. Poltęr
Lietuvis— POPIERIUOTOJAS —

Maliavoja ir Dekoruoją 
namus.

Greitas ir geras darbas.
J Specializuoju nliėmiinu 
Inuo sienų senų popierų.

Turiu tam moderniškas 
mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi- 
| . so darbo. " Pašaukit arba 
z paleiskit atvirlaiškį.
| J229 EAST 74th ST.
LJJr.-r„rrrJrJ.-r.rr.-f.-.-.-rr.r-.-.-.
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JOHN
ATWATER

J. LAZICKAS, Jeweler
KENT IR EA^L RADIOS

Su kiekvienu 'perkamu, pas mus 
■ Radio gausit dovanų puikų tnarfriii- 

ro setą su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš mamujifo(

Parduodam . laikrodžius, ■ laikrodė- 
deimantus,. taipgi taisom vįso- 
laikrbdėlius.

lius, 
kius

6407 SUPERIOR AV. prie E; 65 St.

ENdicott 4638
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a. s. Bartkus!
X

Vienintelis

F o
Clevelande Lietuvis Artistas į 

t o g r a fa s 
Geriausia dovana jūsų 

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

±
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X

t
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1197 E. 79th St. Cleveland f 
“Studija su dviem parodos langais” ?
— Telefonas Randolph 3535 — 
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SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 
valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.

.SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Taųtįpės 
Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

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

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



IS LIETUVOS <
SVĖDASAI

Svėdasų miestelis stovi 
antroj vietoj Rokiškio ap
skrityje gražumu ir įvairu
mu, bet iš kitos pusės stovi 
pirmoj vietoj visoj Lietu
voj, nes rudenį renkant į 
miestelio tarybą išrinko 
Žydą, nuo ko visi paskui tu
ri raudonuoti iš gėdos. Da
bar Svėdasai galima vadin
ti Žydų miesteliu. Nors 
Lietuvhj balsuotojų buvo 47 
piliečiai, o Žydų 21; bet 
Lietuvių norėjo ■ į valdybą 
ineiti daugelis, kandidatai 
pastatyta trys, tokiu budu 
balsai susiskaldę, o Žydai

didelė ir įtempta statyba 
valstybės lėšomis — taip 
pat žada daug veiklumo pa
rodyti ir privatinė iniciati- 
va bei privatiniai kapitalai 
Krašto kultūros ir ūkio ki
limo atžvilgiu tai yra svei
kintinas reiškinys. Visuo
se kraštuose statyba jei tik 
ji yra varoma atsižvelgiant 
į būtinus reikalus ir pini
ginius išteklius, yra laiko
ma visokiariopos pažangos, 
ženklu. Lietuvoje statyba 
turi itin didelės reikšmės. 
Mus lankantieji svetimša
liai' apie musų ūkišką, ir kul
tūrišką. pažangą, sjrpepdžia 
daugiausia iš musų staty-

statė, vieną kandidatą ir j^l 'kurią jie mato Kaune 
kandidatas gavo 21 balsą. rpUo būdų statybos reikšrhė 

yra didelė ir krašto propa
gandos reikale. Žinoma, 
del vienos propagandos nie
kas statyba taip daug nesi
rūpintų. “L.A.”

ir paliko miesto taryboj.) 
Lietuvių gyvena apie 160, 
piliečių, bet visi apsileidę, 
Žydai juos turi valdyti. Dar 
gerai kad viršaičio neišrin
ko Žydo. Viršaitis liko tas 
pats, Juozas Strukas, išti
kimas žmogus, kuris vals
čiaus viršaičio pareigas ei
na jau dešimtus metus.

Svieto Dengėjas.

STATYBOS SEZONAS 
PRASIDĖJO

Niekad Ųietuva dar ne
turėjo; tokio didelio valsty
bės biudžeto kaip šymet. 
Taip pat niekadą ikšiol val
stybės’, išlaidų sąmatoje ne
buvo numatyta tokių dide
lių sumų įvairios labai nau
dingoj ir reikalingoj staty
bos .rfikalaiii&.'r-i-.

Šymet pirmą 'kartą lyra, 
nuskirta didelės lėšos Lie
tuvos pradžios; - vidurinėm® 
ir aukštesnėsėms mokyk
loms statyti. Gana daug 
statybos darbų , yra’nurna-' 
čius' ir susisiekimo ministe
rija. Pirmiau, išmintingi, 
musų valstybės vyrai kel
davo savo balsą prieš per- 
didelius ir nelabai reikalin
gus statybos užsimojimus, 
kada valstybės biudžetas 
sunku buvo subalansuoti, 
tenkinant tik būtiniausias 
valstybės valdymo reikme- Spį 
nis.

Šymet štai pirmą kartą) 
valstybės, biudžete figuruo-| 
ja didelės sumos ne tik pa
prastiems valstybės valdy
mo- ir tvarkymo reikalams, 
bet ir dideliems kraštui 
naudingiems darbams. Tuo, 
žinoma, gali džiaugtis kož- 
nas Lietuvis, nežiūrint jo 
asmeniškų pažiūrų į vieną 
ar kitą politinį klausimą. j 

Šymet numatoma ne tik Į;

KODĖL KAIMAI 
TVIRKSTA

Lietuvos kaimai pasken
dę degtinės juroje, įvairus 
ištvirkimas liko kasdieni
nis ir įprastas dalykas.

Kai kuriuose laikraščiuo
se rašoma Jsad dora ,ir kul
tūra Lietuvoje kyla. Tai 
tačiau yra tik savotiškas 
pasigyrimas.

Prieš karą Rokiškio ka
lėjime per. ištisus metus 
pereidavo 30 asmenų. Da
bar per metus pereina virš 
130.' O ;iteismp. .bylų vien 
tik Taikos Teišėjai per me
tus praleidžia keletą tūks
tančių. Gal kas iš to ir ste- 
stančiu.

Gal kas ir stebėsis kad 
Lietuvos liaudis nupuolus 
doroje. Kaimai, lyg mažos 
beždžionėlės, seka ką daro 
vyresnieji. Pabandyk per
spėti kaimietį tai jis atšau
na: “Mokyti tą daro, kodėl 
mums tas nedaryti?” Ir 
ištikro, musų inteligentija 
tai mielės užraugti visiems 
blogumams. Kokie vadai 
tokie ir pasekėjai.

Štai tik mažas vaizdelis 
iš inteligentų gyvenimo Ro
kiškio padangėje. Senas 
Rokiškio vargonininkas, 60 
metų suvirš, plikas. Daly
vauja visuomenės darbe. 
Bet pasižymėjo negražiais 
romansais — su jaunomis 
mergaitėmis net, teisme tu
rėjo: bylinėtis.

. Ragelių vargoninkas pa- 
'metė šeimyną ir eidamas 
per Lietuvą ištvirkauja.

Rokiškėlių mokytojas vi
sur pridarė skolų ir skan
dalų kad jau žmonės neno
ri jo priimti ant buto.

Vienoje vietoje mokyto
jai padarė balių. Po ba
liaus, abi lytys suvirto į 
vienas lovas. Viena kai
mietė už “meilę” nukabino 
laikrodėlį.

Net ir labai žymus asme- ____

D I R V A. / . 4BWT {jj

kaimui parodo. Į Rokiškį 
iš Kauno atvažiuoja vieno 
valdininko nelegališka' žmo
na. Savą tikrąją moterį jis 
kaž kur pavarė. Ši “žmo
na” per valdininko miela-

Šįrdystę įsigijo gražų vien
kiemį ir už 90,000 litų miš
ko, o kaimas tą purvą labai 
mato, ir matomos pagundos 
juos supurvina.

P. Kriukelis.

RICHMAN
BROTHERS

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo .Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 

500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė 
sutvarkymus švęsįi šį didelį įvykį iškilmingai, spektak
liais, parodomis visuose kaimuose ir miestuose.

štai nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt 
tų viską, bet ir pasisvečiuot su savo giminėm ir draugais

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. “CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO BIRžEIilO 7, 1930 

IŠ BOSTONO BIRŽELIO 8,, 1930
Specialiai traukiniai i š Hamburgo iki Memeli

Oficiališka eksursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos

Informacijų kreipkitės prie bile agento nario

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ ASOCIACIJOS

, . ARBA I

HAMBURG-AMERICAN LINE
Union Trust Building, Cleveland, Ohio

-■šfnufospf ■■

Superior High Level Bridge

Electriška Lyga Persikels 
Rugpjūčio 1 d.

Elektriška Lyga šiuomi pranešę 
‘‘Dirvos“ skaitytojams ,kad, nors ji 
persikėlę j savo naują didelę' vietą 
į Builders Exchange Building, nuo 
Rugpjūčio 1 d., dabartinėj jos vie- 
,toj ant 14-to Aukšto Hotel Statler 
vis dar tebeatsibuna elektriškų ga
minių parodo kaip buvo iki šiolei.

Toje parodoje yra. visi elektriškos 
srities padargai. Ji buna atidary- 
ta kasdien nuo 9 ryto iki 5 po pie 
x". Visi “Dirvos” skaitytojai yra 

i specialiai kviečiami atsilankyti ka
da laikas pavelija. Inėjimas dova
nai ir nieko ten nesiūloma parduoti

Paroda susideda iš trijų paskir- 
I stymų:

1. Kolekcija visų elektriškų pa
dargų paprastai naudojamų namuo
se — ir didelė jų įvairybė.

2. Pilnas išstatymas namų nr- 
švietimo įtaisų kiekvienam kamba
riui.

3. '■ Vielų sdvedžiojimo z įtaisai ir 
visi nurodymai’ kaip kiekviename na
me galima suvedžioti vielas.- / >

Kielelėmis apsilftiikęs parodoj ras 
ką nors sau ’žinge.idaus ’ ir svarbaus 
pasimįk’ymuį.,

Elektriška 2Lyga. nori pertikrinti 
visus 'lankytojus ’ kad nėra visiškai 
jokių lėšų surištų' su atsilankymu, 
ir visiškai nieko ten- neparduodama. 
Ta Lyga pasilaikė lėšomis įvairių 
elektriškų padarbų pardavėjų ir pa
laikoma visuomenės Labui.

r r

PATOGUMAS
Elektriškas Šaldytuvas (Ręfrigerator) yra pabu- 
davotas teikimui didžiausio kiek galima patogumo. 
Jis operuoja automatiškai, be jokio užžiurėjimo ar 
rūpinimosi. Palikit ji dienų dienas ar savaites, ir 
kada atidarysit ji, patirsit kad viskas kad jin sudėta 
išsilaikė geriausiame stovyje. Jo patogumas palie
čia ir visokių žalumynų prisipirkimą taipgi .... 
nes jame yra pakankamai vietos prisikrovimui pri
pirkto perviršio, ir galit žinot kad viskas kas sudėta 
išsilaiko tokioje pat padėtyje kaip buvo tuomet kuo
met parnešėt ir sudėjot.

MIERA DEL JŪSŲ ŠEIMYNOS

i CUNARD LINIJA LIETUVON
| Greitas reguliariška s laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 
i Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

! BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
jo paskui sausžemiu į Kauną. Yorko j Kauną .203 ir bran-
I Pamatykit pakeliu Londoną. pau. Atskiri kambariai, ęr-
Taipgi tiesiai i Londoną kas dy> Seras val-
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi £sj mandagus patarnavimas,
laivai. Trečios klesos laiva- .D.e> įitų mformacijų klaus-
kortės į abudu galu iš New ^ite bile Cunard Ag.ento, ar-, ' ba rašyki pas:

CUNARD LINE 10?2 chester A™- . . n.. Cleveland, Ohio

Ar butų dvi ypatos jūsų šeimynoje ar dešimts, jus galit 
turėt Elektrišką 'Šaldytuvą kaip tik tokio didumo kokis 
jums reikalingas. Pamatykit paskiausius modelius . . . 
Frigidaire, General Electric, Kelvinator ir Westinghouse 
musų Parodoj Visko Elektriško del Namų. Pasirinkit čia 
didumą ir kokio išdirbinio jums patinka;-pirkit, kur jums 
patinki. . •••■ . .••-U ■ <. a . t

The ELECTRICAL LEAUE
14th Floor HOTEL STATLER PRospeet 3466Prospęet 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraųstome,..visokias. mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. į Rakandus ■ supakuojam ir išsiunčiam. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Vyrams Reikia šios 
Extra Rūšies 
ir Vertybės

šiandien vyrai reikalauja duoti visą rūšies 
gerumą ir vertybę kiek pinigai gali duoti.
Todėl tai jus matos tokią daugybę vyrų per
kant savo pavasarinius ir vasarinius siutus 
iš Richman’s. Jie žino, iš patyrimo, jogei 
Richman Brothers Rubai yra turtingos išvai
zdos, materija ir darbas yra kaip tų ką par
siduoda už daug aukštesnes kainas.
Taipgi yra priedinis užtikrinimas kad šie pui
kus rubai yra geros rūšies ir vertybės kadan
gi juos gamina 3800 darbininkų kurie yra 
dalininkai šioje kompanijoje . .• . įr ku
rių gabumai yra pasekmė metodų išvystytų 
musų penkiasdešimts vienų metų patyrime 
gerų rūbų gaminimo.
Jus tikrai norėsite pamatyt šiuos rubus pir
miau negu pirksit. Didelė daugybė pasirinki
mui spalvų ir marginių, mierose kurios jums 
puikiausia pritiks.

Ekstra Kelinės Darbui ar Išėjimams

$2.50 iki $6.00

Kožnas Biznio Siutas, Ploščius, Golf 
arba Išeiginis Siutas Visose Richman 
Brothers Parduotuvėse S. V. yra vi

sada viena ir ta pačia kaina.

Į '-$22^
THE RICHMAN BROTHERS CO.

TRYS CLEVELANDO KRAUTUVĖS 

725 EUCLID AVENUE — PROSPECT ir ONTARIO 
5716 BROADWAY

Broadway Krautuvė Atdarą Kas Vairas Iki 9 yal.
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Iš Collinwood SPORTAS

Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 jį

Išlydykime Clevelando 
Ekskursantus!

“Dirvos” Ekskursantai apleis 
Glevelandą visi sykiu, vienoje 
kompanijoje. Išvažiuos iš Erie 
Station, East 55th\ St. netoli 
Broadway; Ten yra daug vie
tos susirinkti išvažiuojantiems 
ir išlydėtojams’. A. J. Naunči-

Automobilį
Ateinančioj sėrėdoj visi Lie

tuviai dalyvaukit miesto didžio
joj auditorijoj, visų tautų kos
tiumuotame pokilyje. Tai bus 
Gegužės 21 d. šalip to kad ga- 

... _. . - .- įlėsit pasilinksminti, už įžangos
kas fotografuos visus Lietuvius tikiet išlaimėt! nau-,
kūne ten dalyvaus, paveikslas ją Durant automobilį ir keietą 

■ . . i kitų dovanu, kurias suteikė d-
Ateiti į stoti gali ne tik giPįį- dėsės miesto krautuvės.

Štai dar kas: vietos didieji 
teatrai, Keith’s ir Loew’s tam 
vakarui duoda savo geriausius 
aktorius ir cjidžiausius orkesi-. 
triiš publikai palinksminti. Kasi, 
nenorės šokti užteks tik vieno, 
prągijąmų, pąpiątyti, kurįsr busi 
didesnis >negu paprastai teatre 
terika' riiatiyti.

Salėje 'žėrės visų tautų kos
tiumai —bus' 'lyg koks' gėlių 
daržas vaikščiojančių vyrų ir 
moterų savo tautiniuose kos
tiumuose.

Pelnąs. šio pokilio ėis Kultu- 
ririįarris Darželiams.

Ant Euclid avė. netoli publik 
skvęro nuo šio ketvirtadienio 
Kibler krautuvės lange yra iš
dėta pavyzdis tų darželių, spe
cialiai pagamintas supažindini
mui publikos.

Lietuviai, paširodykim kad ir 
plušų yra. Clevelande nemažai 
įr kąd mylim išeiti ir maišytis 
su kitbmis kautomis. Jaunimas 
kviečiamas dalyvauti nes galės 
įkvaliai pasišokti, * nereikės ir 
mąugųsiems snausti.

Tikietai tik po $1, gaunami 
“Dirvoje’.’ įr pas P. Mulįolį.

(Kųriė turit paėmę tikietų 
pardavimui, grąžinkit' juos Ge
gužės 19 d. pas P. Muliolį.)

M. M. Nė Pagalbos bažn. cho
ras tapo formaliai užkviestas 
pildyti tautiškų dainų progra
mą Vytauto 500 m. jubilėjuje 
Liepos 4 d. Choras užkvietimą 
vienbalsiai •' ■ priėmė. Kadangi 
tame apvaiksčiojimė bus tiktai 
vienas tos rūšies choras, o ki
tas bus giedojimui mišių, to
dėl rengimo 'komisija ir Suvie
nyto Choro vadas meldžia visų 
kitų chorų ir pavienių asmenų

STETCHER PAGULDĖ 
MALCEVIČIŲ

New Yorke Gegužės 14 
eniėsi Joe Stetcher, buvęs čem
pionas, su puslietuviu Malcevi- 
čium. Stetcher paguldė Malce- 
vičių į 32 minutas.

d.

Ar jąu išrašėt “Dirvą” 
saviškiams j Lietuvą^ — už 
$3.00 metuose pralinksminsi! 

visa kaimai

nės bet įr abelnai visi kas tik 
turi laiko.

' Visi turi susirinkti stotin a- 
pie 3 valandą po pietų/perikth- 
difenį, Gegužės 23 d. • Trauki
nes išvažiuos apie 4 vai'.

• Taigi, ateikit atsisveikint 
savo draugaįs-pažysiamais!

SU

■ ’ Išleistuvės. , “Dirvos” eks
kursijos pasažieriai turi gerus 
laikus: giminės ir draugai ren
gia šeimyniškus išleistuvių po- 
k’.lius, atsisveikinėja, įduoda 
dovanas parvežimui giminėms 
Lietuvoje. Neužmirškit ir jus 
Įduoti per savo kaimo ąr ąpie- 
iiilkės išvažiuojantį kokią dova
nėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms. Jie susitikę parva
žiavusius klausinės apie jus, o 
gavę dovanėlę su ašaromis ap
sidžiaugs. Lengviausia nuvež-, 
ti yra keletas dolarių pinigais. 
Važiuojančiųjų vardai jau bu- 
£o skelbta “Dirvoj” pora nu
merių atgal.,

’ Lietuvių Moterų Klubas Ge
gužės 14 d. turėjo išleistuves 
ąavo iždininkei Onai Pečkaitie- 
•nei, kurią apdovanojo klubo 
yardu įr įteikė. $10 parvežimui 
Ęaunan’ Lietuvos našlaičiams.

’ Atgijo Sahdaros 18 kp. Ge
gužės. 14 d.'.-Lietuvių- salėj at- 
Šitįųvo vietos tautininkų susi- 
iųnkimąs, kuriame tapo atgai
vintą, ’Sandaros kuopa, pakri
kus po Gruodžio 17 d. 1926 m. 
Lietuvos perversmo..
' Susirašė, virš 20 nariu... Iš
rinkta , valdyba: V. P. Kariionls 
Aiymininkd,' 'P.: , Urbanavičius 
pagelbininku, J. Ąrmonas sek- 
i^tdrium, -p.; X Juraitis iždinįn- 
iįu/ (D^ręgąįajs; į: seimą išrink- 
'l|i;.A. žukš& ir- J- V-' Mitčhell.

- ----- ---- ------------«=------------- kjįę

Dalyvaukit Visų Tautų! Dalyvaus jaunas Lietuvis 
Baliu i e Galit I aim£t ImuzikaE- Gegužės 20 d., antra- Daiiuje, v»aut Laimėt dienio vakare, atsibus Cleve

land Music School seniorų sim- 
1 f'onijos pavasarinis koncertas 
Dailos Muzejaus auditorijoj po 
vadovyste ’maestro F. Eyle1. Ta
me. koncerte dalyvaus dvylikos! ... . - .
metų Lietuvis smuikininkas, Į susijungtivieną didelį chorą 
Vincas Greičius, kaipo solistas, j ir galingai, užtraukti patriotism 
Jisai gros “Le Luthier de Cre-' kas. Lietuvių dainas, 
mone”, Jeno Hubay 18-me am-, 
žyje parašytą operos veikalą. 
Jam akompanuos viršminėtas 
orkestras.

Tą vakarą publika susidės tik 
iš Suaugusių, vaikai nebus įlei
džiami. S N

_______ ____ Jau L. V. 
25 kp. dalinai prisidėjo, tikima
si kad ateis ir daugiau. Prisi
dėjo keletas Teatrališko choro 
•’ari”. Pageidaujama kad atei
tų visi. Taipgi meldžiame vi
su pavienių.'katalikų įr tautie
čių kurie kada nors esate dai
navę, prisidėti' prie šito prakif- 
iiaus darbo, jau išrinktos dai
nos. Pamokos atsibuna ketvir
tadieniais nuo 7:30 vai. Epis- 
kopalu bažnyčios kambariuose, 
15232 St. Clair avė.

PIKNIKAS IR IMTYNĖS
Birželio 1 d., Neuros darže.

LANKĖSI GANSONAS 
Šį, antradienį, gryždamas iš

SLA. 136-ta kuopa_ rengia dideiį Kanados, buvo sustojęs Cleve- 
pikniką su imtynėmis, kuriose ian(je imtikas" Jack Ganson. Jis 
dalyvaus Požėla su F. Yuška, daug imtynių Kąąadoje ir 
taipgi imsi?vietinis "n<^Vx La-.Massachusetts valstijoje. Jam

- ---------C’."".' y"?".:. sę'kasi gerai.dyga su svetimtaučiu priešu.

ŠIKATIS LAIMĖJO Apie-Jack Sharkey ir Vokietį
New Orleans, Ga., Gegužės Smėlingą, skaitykit ant 2-ro p.

14 d. ėmėsi Ričardas šikatis< 
su Nazzareno Poggi, kurį grei
tų laiku paguldė. PARDAVIMAI

SAVININKAS PRIVERSTAS 
PARDUOTI 
KAINA $4350

7 kambarių pavienis namas ant 
East 67 street prie Superior, Lietu
vių kaimynystėje. Reikia įmokėti 
tik $1,500; likusius išsimokėjimui 6 
procentu. Skubėkit pasinaudoti šia 
proga.

Telefonuokit GLENVILLE 6801

PARSIDUODA NAMAS
šeši dideli kambariai, išbaigtas 

trečias aukštas, du fumasai, angli
nis ir gasinis, didelis garadžius. 
Parduoda pats savininkas. Arti Su
perior, 1244 E. 114 St. (19) 

GArfield 0155 M.

Išvažiavimams ir piknikams 
vieta. Visiems žinomas vietos 
iaųtiųinkų veikėjas Viktoras 
Andersonas Įtaisė puikią farmą 
del išvažiavimų, šeimyniškų ir 
draugijinių. Lengva nuvažiuo
ti ir, tik 16 mailių nuo skvero. 
Važiuoti reikia Euclid, avė. iki 
Grfeen 
kalną, 
niąilę 
Ijriye, 
kelias

rd., suktis po dešinei į 
ir pavažiavus apie vieną 
rasit parašą: “Privalė 
V and B Farm”." Tas 

einą tiesiai į farmą.

Kurie; priguli prie Clevelando Lietuvių Vaizbos 
■/■■ ; c'u'.Buto (Chamber of Commerce)

Važiuojantiems Lietuvon pa
sarga? Nesiyežkit daug' pinigų 
su savim, vežkitės čekius 'ku
rių galit gaut pas C. F. Petrai
ti,''67G2 Superior avė., čekiai 
tokie pat ką gaunat kitur, to
dėl kam eit pas kitus kad galit I _ .. ; Y
gaut pas savo žmogų. Gausit xt į a,sJ^uvJ° .P11’-
visas informacijas apie tai, nes f?a.s M. N. Pagalbos bazny- 
pernai jis pats važinėdamas po'^inl° choro vięsas pasirodymas 
Lietuva jais naudojosi. scenoje Artistai-megejai su-

I vaidino trijų aktų komediją Is 
• 'Septynių Negražiausia”, kurią 

sulietuvino ‘Ktin. A. Karužiškis 
iš Anglų kalbos. Mokino ir rė- 
zisoravo Stasė Grerčienė. 'Iš
ėmus nekuriūos lošėjų silpnu
mus teatras išėjo gerai.

žymesnes roles gerai atliko: 
. M. Aponaičiųke,, Petras Gegu- 

■ji I zis, S. Gegužiutė, T. Baborskiu- 
ir 

R. Derienė. Visi kiti taipgi lo
šė-pagirtinai.

Tarpaktyje Kuri. A. Karužiš
kis pasakė p.uikią jaunimui pri
taikytą ’ prakalbą. Jis patarė 
tėvams kalbėtis namuose tarp 
savęs grynai Lietuviškai, nes 
tėvai tai yrą pirmutiniai ir ge
riausi mokytojai jaunimo. Jis 
davė daug kredito čia augusiam 
jaunimui, kuris neturėdamas 
patogių aplinkybių, progai par 
sitaikius griebiasi lavintis savo 
kalbos. Priminė jog Šarkis 
daug prisidėjo, prie padrąsinimo 
jaunimo valdintis Lietuviais ir 
neišsižadėti1 savo tautos. Abel
nai, kalba buvo" labai užimanti' 
ir pamokinanti1. •

Choro merginos puikiai atsi
žymėjo su' “Jūreivių baletu”, 
šokiui1 vadovaujant E. šležįuy 
kei, kuri ypatingai atsižymėję 
kaipo solo'šokikė savo miklumų 
ir gyvumu.;

Publikos,-kaip dėl šeštadienio 
vakaro, buvo užtektinai.

Gegužės 18 d., šį sekmadienį, 
L. V. 25 kp. nariai vaidins 
Shakespearo 5 aktų veikalą — 
“Klaid ų Komediją”, Lietuvių 
salėje. Ar ten bus klaidų ąr ne 
tai žinos tie kurie atsilankys; 
bet juoko tai bus iksočiai.

Ši veikalą vertė Lietuviu kai-;
bon Kun. Karužiškis* ir jis jį i- UanorsKiu
mokina. Tai bus paskutinis šioT- P1U_C1U.f: P?1’11.8,1
sezono perstatymas.

Iš S. L. A. Jaunuolių 339 kp. 
delegatu į seimą išrinkta Elena 
Grigiutė, energinga vietos1 tau
tininkų veikėja.

Garnys p. Mulvinam atnešė 
dukterį. Krikštynos atsibuvo 
Gegužės 11 d. Tarp daugelio 
svečių buvo ir Akroniečiai, P. 
Gaška ir Ig. Tamošauskas.

Ig. Jasiunas, “Dirvos” skai
tytojus ir Akrono Lietuvių vei
kėjas, lankėsi įilbiUadienį Cle- 
velande ir apsilankė “Dirvos” 
redakcijoje.

St. Pilka rašo iš Kaupo 
tykų 'sveikinimą “Dirvos” 
daktoriui ir savo pažystamie|ms 
ir draugams Clevelandiečiams.

'' Attorneys 1 Fifiieral Directors

Ve- 
re-

’ V.iČHE^N’UEIS
!)Ž9 Sociėty, fpr S&viUKs Building 
GA. 1355?J' " ‘ MAin 2542
J, ' • : ■'•RjPŲHdERIŠ
Williamsoii Bldg. CH. 4992

■'• 'C.*'. Barbers
■ ■', , • '/.Y ka'sparaš ■' 

3706 Superior Ave.

A. C, JAKUBAUSKAS 
QG21 Edna ’Ave> . (' ■, ENd. 1763

Jewelers
6704

6)07

V. ŠTAUPAS , 
Superior Avė. ■ ■ FL. 6791R 

J. J. LAZICKAS 
Superior avė. ENd, 4635

Bulding Contractors
F rinters-P ublishėrs

MARTIN KAZEN
1306 E. 68th St. HEn.

M.ROMĄITIS
13416 Edgewood Avenue

6729

“DIRVA” •
3320 Superior avė. ENd. 4486 

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th .St. ENd. 4932

“Boy Scouts” Pardavinės 
šluotas Aklų Naudai

Penki . tūkstančiai Vaikų Skautų 
išsileidžia į darbą šią savaitę siūly
dami šeimininkėms pirkti nuo jų 
šluotas padarytas Cleveland© Aklų
jų prieglaudos įnamių. Tikslas yra 
parūpinti' akliesiems daugiau darbo 
užeinant vasaros laikui.

Be šito pardavinėjimo, šluotų dir
btuvė turėtų užsidaryti. ~ ' 
blogas dalykas šiaip žmonėms, 
Jiems dar prasčiau.

šluotos parsiduos po 75c., iš 
10c eis Skautų lėšoms.

šeimininke gaus naudingą

Bedarbė 
o ak-

kurių

Bakers
ST. CLAIR BAKERY 

Z011 Superior Avė.' HEn. 6289:

P hotographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535
P ainters-P aperhangers

Confectioners
. P. DEBRO ,, 

' 1396 East 66th St.
WM. ŽEMAITIS

• 6716 Wad.e Park avė
J; BARDŽILAUSKAS 

6412 White Ave.
JUOZAS PĘLVĄLIS 
6502 Superior. Avė.

VINCAS EIDUKAITIS 
6301 Superior Ave.
John sHarky 

6700:- Superior Aye.

VINCAS. DEBESIS 
•"0Į4 Superior Ave. Hen. 0732 
^ęal Estate-Insurance

P. MULIOLIS 
LEON MOSKAL; 

6606 Superior Ave, 
B. RAKAUSKAS 

antanas raila' 
1046 East 76th St.

Restaurants

Dry Cleaners
C. F. PfcTRAITIŠ 

5702 Superior Av., ’HEn. 7906

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 

BOLES. ANDERSON 
1264 E. ,71 Street

Tailors

„ ... pro
dukte už savo pinigą, nebus tai jo
kia auka.

Pereitą metą Skautai pardavė net 
10.500 aklųjų padarytų šluotų. Šy- 
met jie stengsis parduoti 20,000.

Pardavimas tęsis nuo dabar iki 
Birželio 28 dienai. Skautai atėję į 
narnas paimms šeimininkės užsaky
mą šluotos, o žymios vietinės krau- 

ės šluotas pristatys į namus, ii 
'ūda už jas užmokėsit.

Tą darbą remia visos šio miesto 
bažnyčios. Nepagailėkit akliesiems 
darbo, nes šluotas vistiek perkat, da
bar ar kada vėiliau.

P. Muliolis

Groceries-Meats
KAZ. OBELIENIŠ 

li04 E. 66th St. HEn.
T. NEURA

20.47 Hamilton • ave. PR.
j? MISEVIČIUS 

1457 East' 71st St
J. P. KVEDERAS 

13138 St; Clair’ Ave GL.
B GUDŽIŪNAS 

6901 Superior ave. ENd.
JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East '68th Street 

•BEN VELIČKA 
'8101 Pulilskl Ave'.

6716

9709

8209

9720

Druggists

JONAS BRAZIS
>905-07 Superior..a v "ENd. 0756

K. : E. YOCHUS 
1276 Addison Rd.

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS
Superior Ave. HEn. 2498

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 

1205,St. Clair Avėnus 
JONAS ČIŽAŲSKAS

Muzikas----- 1247 East 67th St.
Visi kiti nariai

Kun. V.. G. Vilkutaitis
J. Botirius

J. Venslovas

Pirkinio - 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.

A. Žuko', prakalbos. Collip- 
woodas dabar taip Įsisiūbavo 
vakarų rengimu jog jis lankty 
niuoja net sir pačiu Cleveland ir. 
štai Gegužės 11 d. SLA. 362 
kp. turėjo parengimą, kuris jei 
ne' pilnai tai bent išdalies gra
žiai pavyko.

Kalbėtoju buvo A. Žukas', Su
sivienijimo generalinis organi
zatorius, kuris labai gyvai ir 
širdingai paaiškino organizaci
jos stovį ir nupiešė keletą gyvų 
paveikslėlių iš Lietuvių gyveni
mo Amerikoje, kokį jam teko 
pastebėti besilankant su pra- 
Kalbomis 
kurių jis aplankė net tris šim
tus.

Pirmu kartu teko girdėt Žu
ką kalbant, bet reikia pasakyti 
jog jis turi oratoriškus gabu
mus.

Iš veikalo “Tik Niekam Nu
sakyk” buvo daug juoko., Mu- 
zikalėj programo dalyj dalyva-: 
vo daugiausia jaunimas. Da
lyvavo taipgi Julius Krasnic- 
kas, kuris buvo stambiausias 
programo dalyvis.

Po programo buvo šokiai, ta- 
čiau žmonių buvo nelabai daug.

Lietuvių kolonijose,

Pereitą sekm. Five Points te
atre tuoj po pamaldų buvo pen
kių dolarių išlaimėjimas. Gė
liukis teko Valoniui nuo, Gid
dings rd. ,

Važiuosit šią vasarą Lietuvon; 
Ateikit į “Dirvos” Ągenturą 

pasitarti.

6712

C. PAKELT1S 
ąižĮ-Sęffitpskl ;Ą,yeniie. 
”.TOliN ŽV ALSKIS~ 
-450F ■St: Clair avė.

ADOLPH C. JAKŪBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems • r^ikalains
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

’ Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio"

Puiki Farma 
IŠVAŽIAVIMAMS

V and B FARM” Green Rd. 
.(graži vieta šeimyniškiems 

’?• ir visuomeniškiems išva- 
^žiayjmaĮns.^ .TikLO mailių , 

nuojmiėšt^į P.sfvtEiiWimas 
lengths': "nuo 'Ėųčlid a.ve. ’ 

■' pasukittį kalną į Green rd. : 
c ir važiukito iki pamatysit 
•: “V. and B, Farm—Private 

Drive ,
Vic Anderson, Savin.

Adolph Yotens
Elektrikos Kontraktorius

Jveda elektrą į namus arba dirbtu
ves, bei atlieka įvairius elektros 
bus gerai, greitai ir pigiai.

1353 East 66th Street
Telephone, Penn. 1737-M.

dar-

PIKNIKAMS DARŽAS
Draugijos, štai jums geriau
sias piknikams ir išvažiavi- 
jriams daržas — NEUROS

farmoje, N. Brunswick, 
Kreipkitės Į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj

O.

Parsiduoda Pigiai
JAU. NAUDOTOS LENTOS IR KI- 
, TI MEDŽIO DALYKAI

SECOND HAND LUMBER) 
Parduodame namus nuo $5 aukštyn. 
Senas budavojimui materijolas kiek 
tik kam reikia^ Kreipkitės (21) 

? JUOUĮB^TARKO » 
^pgnčor

Šalę RoclcefeHer -Park-

qLEO’S FURNITURE SHOPPE 
Išpiname Visokius Rakandus ir Dir
bame apmušimo ir taisymo darbą. 
Darome visokias pintines gėlėms;

Darbų pristatom į visas miesto 
dalis. (20)

10018 DETROIT AVE.
Phone MElrose 1979.

PUIKI FARMA 
parsiduoda, su namu, ge-. 
dviem pašiūrėm, dvigubu 
kornų ir javų aruodais; 

2 kiaulinės, pieninė, vis-- 
išskyrus narni) ir tvartų.

mill 
Šie

Dviejų arba vienos šeimynos na- 
parsiduoda. Dideli atpiginimai, 

namai reiškia tikrą investmen- 
Reikia parduoti nes savininkas 
išvažiuot j New Yorką. Atei- 

Saviniųkas (21) 
1142 DALLAS RD.

turi 
kit apžiupet.

1 )49| akrų, 
ru. tvartu, 
garad^ium, 
8 ylŠtinės, 
Ižas nauja/ 
Cįerą įėmė, yra medžių, arti gatvės 
ir kąru linijos. Tai yra biznišką 
vieta, skersai nuo Neuros šokių sa
lus. Turiu parduoti nes išvažiuoju 
Lietuvon. Kreipkitės tuoj

KATRĖ CHESLOW 
BRUNSWICK, O.

NAMAS PARSIDUODA
' Geriausias pirkinis mieste.: 4 kam
bariai ' apačioj ir viršuj; maudynės 
ir visi patogumai. Lotas 40x100 ir 
garadžius. Mainys ant pavienio na
mo arba loto. Agentai nesikreipkit.

918 ALHAMBRA RD.

PARSIDUODA NAMAI
Du namai, 1349—-1345 Russell rd. 

arti Superior, Du namai, 8 kamba
riai. * Savininkas gyvena 6

1349 RUSSELL RD.

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

KRAUTUVĖ .DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo. jums. 

“.Visuomet geriausios prekės 
už mažiausia pinigų"

d ROSEDALE
Dry Cleaning Go.t
-------  .7906 X

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

visokio išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 

' metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

. Tėmykit antrašų:
IV. D. Štaupasį Jeweler
16704 Superior av. Clevelahd, 0.
I ■ FLorida 6791-R

Štai visiems nepaprasta ir svarbi naujie
na kuri nudžiugins Clevelando ir kaimyniš
kų miestų Lietuvius — .

Ned. Liepos-July 6
p OLE VĖL ANDE LANKYSIS
■ GARSUS LIETUVOS BOKSININKAS

JUOZAS
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