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“Graf Zeppelin” vel
Keliauja įj

KOMUNISTAI VARO 
DARBĄ'CHINIJOJ 

IŠ VLADIVOSTOKO

. Amoy, Chinija. — Chinų 
vyriausybė praneša kad su
imtų komunistų dokumentų 
tarpe randąma įrodymai 
jog Rusai komunistai veda 
savo propagandos darbą

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽADA APSKRAIDYT 
10,006 MYLIU

125 UŽMUŠTA NIKA- 
RAGUOJ

New Yorke sustreikavo 
apie 600 plaukų kirpiktj ir 
barzdaskučių reikalaudami 
trumpesnių darbo valandų. 
Nori kad šeštadieniais už
baigtų darbą nuo 9 vietoj 
nuo 10 vakare.

Ohio valstijoje šią vasarą 
ir rudenį bus varoma pla
tus kelių taisymo ir būda
vo j ųno programas. Valsti
jos, valdžios ir apskričių 
kelių darbams jau nuskirta 
$11,455,983.

Balandžio mėnesio bėgiu 
per visą šią šalį pradėta vi
sokių būdavonių dąrbų su
moje $483,000,000. Tai yra 
daugiausia negu kokiu kitu 
paskiru mėnesiu buvo pra
dėta nuo Rugpjūčio mėn.

Reikalauja perleisti be
darbės taisymo bilius. Se
natas priėmė bedarbės bi
lius, kuriuos ragina atstovų 
butą perleisti ir prašyti kad 
prezidentas juos pasirašy
tų.

Amerikos Darbo Federa
cijos delegaęija lankėsi pas 
prezidentą Hoover prašy
dama sulaikyti paliuosavi- 
mą nuo darbų laivų darbi
ninkų. Prezidentas pasiža
dėjo laikyti prie darbų kiek 
daugiausia bus galima iš 
27,000 valdiškų laivų darbi
ninkų.

Vokiškas dirižablis “Graf 
Zeppelin” šios savaitės pra
džioje išskrido į ilgą 10,000 
mylių kelionę, aplankyt Pie
tų Ameriką, Sūv. Valstijas 
ir paskui vėl gryžti į Fried
richshafen, Vokietiją.

Kelionėn išsileido skris
damas per Francuziją, su
stojo Ispanijoj, ir iš tenai 
pasileido į pietvakarius per 
pietų Atlantiką, linkui Per
nambuco, Brazilijos, iš kur 
skris į Brazilijos sostinę 
Rio de Janeiro. Nuo č a 
gryš šiaurėn link Pernam
buco, paskui jau trauks į 
Suv. Valstijas. Apsilankęs 
New Yorke leisis atgal į 
Vokietiją.

Pietinis - Atlantikas. tarp 
Afrikos ir Pietų Amerikos 
yra siauriausias skersjuris 
tarp senojo ir naujojo pa
saulių, vos pusė tiek kaip 
per šiaurinį Atlantiką iš 
New Yorko j Francuziją, 
bet Afrika toj vietoj yra 
tuščia ir ten niekas nesu- 

I stoja, todėl lakūnai lėkda- 
I mi iš Europos j Pietų Ame- 
j riką vyksta iš Ispanijos, iš 
kur kelias dvigubai ilges
nis.

Kelionę vadovauja Dr. 
Hugo Eckener, kuris tuo 
zepelinu apskrido aplink že
mę.

Managua, Nikaragua. — 
Suv. Valstijų jūreiviai tu
rėjo susirėmimus su Nika- 
raguos sukilėliais, ir tarp 
Gegužės 5 ir 12 savaitės lai
ku tapo nušauta 125 revo-

i liucijonierių.
Iš kariumenės pusės ke

turi užmušta ir trys sužeis
ta.

Šiaurinėje dalyje Nikara- 
guoj apšaukta karo stovis.

APRIBOJA VOKIETIJOJ 
GĖRIMUS

Bėrimas. — Vokietijos 
seimas padarė tam tikrus 
nutarimus apvarzymui par
davimo stiprių alkoholiškų 
gėrimų, kas ineis galėn sui 
Liepas 1 diena.

Nauja tvarka karčiamo- 
se nebus valia parduoti al
koholinių gėrimų po 1 vai. 
ryto, taipgi nevalia parduo
ti darbininkų mokesnio die
noje ir per rinkimus. Tas 
tačiau bus palikta vietinėms 
valdžioms apsispręsti. Tik 
griežtai uždraudžiama al
koholinių gėrimų pardavi
mas jaunųjų sporto sueigo
se ir tam panašiuose atsi
tikimuose.

Naturąlio gazo produkci
ja. 1928 metais Suv. Vals
tijose buvo išvaryta iš že
mės 1,558,139,000,000 kubiš- 
kų pėdų naturalio gazo.

40,000,000 METŲ SENU
MO VARLĖ

Holbrook, Ariz. — Neto
li čionai, akmenyje rasta 
varlė, kuri sakoma turi bū
ti nuo 10 iki 40 milijonų me
tų senumo. Ji bus nusiųs
ta į Washingtoną į Smith
sonian institutą išegzami- 
navimui ii* nustatymui jos 
amžiaus ir kilmės.

MIRĖ IR MOTINA
Columbus, O. — Apskri

ties kalėjime numirė Ethel 
Gęller, kuri pora savaičių 
atgal nušovė septynis iš vie
nuolikos savo vaikų ir pati 
šuviu susižeidė.

Ji turėjo keturis vaikus 
su pirmu savo vyru, baltu, 
ir septynis su antru, negru, 
kuris randasi kalėjime.

Chinijoje iš- Vladivostoko. 
Rusai komunistai pristato 
reikalingų komunistų vei
kimui pinigų į visas Chini- 
jos dalis, ypač Šanghajų. 
Taipgi sakoma kad dauge
lis pagrobimų svetimų ša
lių žmonių ir turtingų Chi
nų atliekama pagal komu
nistų nurodymus, sukėlimui 
didesnių sumišimų šalyje, 
kad valdžia imtų persekio
ti gyventojus, o gyventojai 
kiltų prieš valdžią.

VYRAS PRIGĖRĖ, MO
TERIS NUSIŠOVĖ

Detroit. —• Buvus paeže- 
ryje ir mačius kaip jos vy
ras prigėrė, už valandos po 
to namuose' nusišovė jo pa
ti, Rachel Long, 22 m. Na
mie ji pabučiAvo tėvą ir mo
tiną ir pasakius ka,d nega
li be savo' vyro gyventi, vi
sų akivaizdoje nusišovė.

VĖTROJE ŽUVO 19 
ŽMONIŲ

St. Louis, Mo. — Perei
tos savaitės pabaigoj vėt
rai peršlavus dalis trijų 
valstijų, Arkansas, Tennes
see ir Texas, užmušta 19 
ypatų, apie šimtas sužeista 
ir virš 1,000 liko be pasto
gių. Raudonoji upė išsilie
jo per kraštus, nunešė til
tus ir padarė pakraščių gy
ventojams daug nuostolių.

Toronto, Ohio. — Per ke
lis mėnesius buvusios užsi
dariusios nuobėgų (sewer) 
rynų dirbtuvės'-pradės vėl 
dirbti. Paims į darbą 1,000 
darbininkų.

Francuzijoj buvo sustrei
kavę telegrafo ir telefono 
tarnautojai kuomet valdžia 
atsisakė padidinti visiems 
40,000 darbininkų mokestis 
tuo pačiu saiku kaip padidi
no žemesnių laipsnių val
džios tarnautojams.

22 SUDEGĖ EGIPTE
Kairo. — Manfault dis- 

trikte kilus gaisrui viena
me kaimė sudegė 22 žmo
nės.

SUDEGINO NEGRĄ
Honey Grove, Texas. — 

Vienas negras nužudė ūki
ninką. žmogžudį gaudant 
jis tapo nušautas. Bet ir 
to neužteko, nes aplinkiniai 
gyventojai susirinkę į neg
ro namus kur jis buvo pa
šarvotas, lavoną atėmė ir 
ištempę į aikštę priešakyje 
bažnyčios už kojų ištempė 
į medį, aplaistė visą gazoli
nu ir padegę sudegino.

Nužudė tris vaikus. Ta
coma, Wash. — Motina, 30 
m. amžiaus, peiliu papjovė 
tris mažamečius savo vai
kus ir paskui pati pasipjo
vė.

KOMUNISTŲ CIRKAS
Koeln, Vokietija. — Bu

ris jaunų sukurstytų ko
munistų dviračiais atvažia
vo prie Anglijos konsulato, 
rėkaudami “Rankas šalin 
nuo Indijos”, “Šalin Mac
Donald”, ir išdaužę konsu
lato langus nuvažiavo.

Lyg tas ką Indijai pa
gelbėtų. .

TRAUKINIAI IKI PAT 
LAIVO

Pennsylvania gelžkelių li
nija įvedė privežimą pasa- 
žierių traukiniais tiesiog 
prie pžt laivų kuriais jie 
išplaukia į Europą. Vago
nai su pasažieriais bus pa
imami ant keltuvų iš vaka
rinės upės pusės ir daveža- 
mi į laivo priestotę.

|
j EUROPOS VALSYBIU 
I JUNGIMAS EINA

VĖŽIO ŽINGSNIU
Paryžius. — Francuzijos 

užrubežio reikalų ministe- 
ris Briand išsiuntinėjo vi
soms Europos šalims, išsky
rus Rusiją ir Turkiją, pa
siūlymą sudaryt “Suvieny
tas Europos Valstybes”.

Kolei kas tos valstybės 
neatsiliepia ir jose nesigir
di nei spaudoje nieko tokio 
palankaus šiam sumanyr 
mui.

Kas gali tikėti Prancū
zams kuomet jie nuo pat', 
karo pabaigos pasirodė ar
šiausi militaristai, skriau
dėjai mažų tautų, ir darė 
visokias machinacijas pakė
limui savęs virš kitų vals
tybių. Ir dabar, kada rei
kėjo tartis mažinti laivy
nus Francuzai atsisakė.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS
Bprlinas. — Komunistų 

ir fašistų susirėmime gryž- 
tant iš savo politiškų susi
rinkimų įvairiose Berlino 
dalyse keliolika ypatų su
žeista ir trys užmušta.

Tokie susirėmimai Berli- 
ne taip tankiai pasikartoja 
kad policija uždraudė fašis
tams ir komunistams laiky
ti mitingus tuo pat laiku.

FORDAS VIS NORI BUT 
“SAUSAS”

Detroit. — Nors pravesti 
bandomi balsavimai prohi
bit jos klausime parodo kad 
visoje šalyje visuotinas pa
linkimas yra link prohibi- 
cijos įstatymo pakeitimo, 
Fordas yra persitikrinęs 
jog prohibicija atėjo ir tu
rės pasilikti. Fordas sako 
kad Amerikos žmonės ne- 
gryš atgal sugriauti tai ką 
padarė dešimts metų atgal.

Tegul sau senis buna pro- 
hibicijos rėmėjas, bet turi 
pamislyt apie tuos kuriems 
tenka gerti nuodus ir apie 
blogą kokį del prohibicijos 
šalis turi kęsti.

Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. ARGUS.

PAGAUTAS PO 18 METŲ 
. Chicago. — Čia sugautas 
tūlas Joseph Harris, per 18 
metų jieškotas sąryšyje su 
išvogimu $300,000 iš banko 
New Westminster mieste, 
Kanadoj, 18 metų atgal.

Harris, dabar 64 m. am
žiaus, gatvėje ' priėjęs pa
prašė policijos saržento ke
lių centų pavalgymui. Po- 
licijantas pasiėmęs jį nusi
vedė į policijos biurą išty
rinėjimui ir iš jo pirštų 
nuospaudų pažintas.. Har
ris savo dienose buvo vie
nas iš pažymiausių bankų 
plėšikų.

VISAI PASITRAUKIA 
IŠ VOKIETIJOS

Paryžius. — Francuzijos 
karo ministeris išdavė įsa
kymą Francuzijos okupaci
nei kariumenei. pasitraukti 
nuo Reino ir galutinai ap
leisti Vokiečių teritoriją, 
nes Vokietija' pilnai išpildo 
Young plano išlygas. Iki 
Birželio 30 d. jau neliks nei 
vieno Francuzo kareivio 
Reinlande.

INDAI UŽPUOLĖ DRUS
KOS STOTIS

Bombay, Indija. — Wa- 
daloj ir Dharsanoj Indai 
padarė užpuolimus ant An
glijos druskos stočių. Pir
mame mieste policija areš
tavo 400 žmonių už tai.

Indai boikotuoja ir pirki
mą Angliškos degtinės val
diškose įstaigose. Viename 
mieste jie surengė demon
straciją ir norėjo užpulti 
monopolį, bet kareiviai ėmė 
šaudyt ir 90 žmonių sužei
dė.

Iš Kauno padangės.
Kaunas. — Kaune šymet 

žavingas pavasaris. Ir lie
taus ir saulės spindulių 
gamta mums nepagaili. Me
džiai, pievos gaudamos pa
kankamai lietučio žaliuoja, 
skleidžia iš savęs gardžiau
sius kvapus. Vienu žodžiu, 
Kauniečiai šiuo pavasariu 
labai patenkinti, galima sa
kyt sužavėti.

Kaune suorga n i z u o t a 
Lietuvos pramonės propa
gandos savaitė. Vartotojai 
raginami pirkti tik savo 
krašto išdirbinius. Visi lai
kraščiai tam reikalui pa
šventė daugybę straipsnių; 
dienraščiuose stambiomis 
raidėmis atspausdinta: ‘Pa
laikykime savąją pramo- 
monę”, “Švenčių priedus 
sunaudokite pirkdami tik 
savo krašto gaminius”, “Iš
nyks bedarbė jei pirksime 
tik savos pramonės išdirbi
nius”, ir tt.

Pramonės propagandos 
iniciatorius tenka tik pa
sveikinti už savos pramo
nės kėlimą. Mes dažnai per
kame užsienio išdirbinius 
manydami kad jie geresni. 
Bet dabar kada sava pra
monė pradeda įsistiprinti, 
patys pradedam gamintis 
pirmos rūšies fabrikatus, 
mes turime juos pirkti, pa
likti pinigus krašto viduje. 
Taip darydami mes suma- 
žinsim svetimų prekių įve
žimą savo kraštan, o tuo 
pačiu ir mes turtėsime.

Kaune statyba neapsako
mai vis auga. Galima tikė
tis kad Kaunas pralenks di
dumo atžvilgiu pavergtą 
Vilnių.

Miesto valdyba apversta 
prašymais naujiems na
mams statyti. Tuo tarpu 
miesto valdybos statybos 
skyrius patvirtino 30 pro
jektų naujų dviejų ir trijų 
aukštų mūrinių namų, ku
rie bus statomi šiais me
tais miesto centre. Be to 
Kaune bus statoma nauja 
Švį Juozapo dr-jos gimna

zija. Ją statys Rotušės ai
kštėje.

Nors Kaune jau veikia 
arti 15 kino teatrų, bet šiais 
metais bus pastatyta dar 
du nauji, vienas Laisvės 
Alėjoje, antras Žaliajame 
Kalne.

Kaune dabar su didžiau
siu įtempimu ruošiamasi 
prie Žemės Ūkio parodos, 
Dainų šventės ir kitų iškil
mių. O šių metų paroda iš- 
tikro bus nepaprastai gausi 
ir įdomi. Atvyks daug eks
kursantų iš užsienių ir iš' 
Lietuvos. Susidomėji m a s 
šių metų paroda nepapras
tas. Jau tas faktas apie 
parodos laukiamą didingu
mą pasako kad visi paro
doje esanti uždari paviljo
nai firmoms jau išnuomuo- 
muoti ir daugybei firmų 
pritruko vietų. Tat Ame
rikiečiai . neatsilikite, visi 
aplankykite šiais metais 
Lietuvą, apžiūrėkite paro
dą, aplankykite Dainų ir 
Sporto šventes.

Didelio susirūpinimo su
kėlė Kaune ir visoje Lietu
voje Vokiėtijbs muitų pa
kėlimas įvežamiems žemės 
ūkio produktams. Kiaulių 
išvežimas iš Klaipėdos kra
što smarkiai sumažėjo. Per 
Kovo mėnesį Vokietijbn iš 
Lietuvos išvežta 7,193 gy
vuliai, tuo tarpu Vasario 
mėn. 8,416 gyvulių; Kiau
lių per Kovo mėn. išvežta 
5,655, tuo tarpu Vasario 
mėn. 6,528. Vienas didžiau
sių Lietuvoje maisto pro
duktų fabrikas, “Maistas”, 
del muito pakėlimo turi ga
na žymių nuostolių, nes 
tenka staiga mažinti api- 
vartą.

NORI GELBĖT TRUM
PUS ANDAROKUS

Liverpool, Anglija. — Čia 
susidarė organizacija kovo
ti prieš ilginimą moteriškų 
andarokų. Moterys pradė
jo agitaciją už palaikymą 
trumpų andarokų, kurie sa
ko yra patogesni ir geres
ni. Visos Anglijos moterys 
tam pritaria.

UŽMOKĖJO ADATOMIS
Lille, Fancuzija. — Vie

nas krautuvninkas gavo iš 
Vokiečių 11,000 adatų kai
po atlyginimą už sugriautą 
jo namą ir biznį karo laiku.

Anglijoje ūkininkai pra
deda jausti stoką arklių že
mei apdirbti. SAVEADAY THE

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

LET TH E C & 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 7:30 a. m. 
(E. S. T.) April 15th to November 15 tn.

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

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

Auto Rate $4.50 and up.
Write for frte folder and Auto Map.
for details on C&B Line Triangle, Circle IP 
and All Expense Tours, also 1930 Cruise v 

de Luxe to Chicago. Jj 
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
B. 9th Street Pier 
Cleveland, Ohio

•WAY
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Korespondencijos DAYTON
MEDICINOS 

FONDAS LIETUVIAI!
PITTSBURGH

Mirė P. Dargio tėvas. 
Vietos veikėjas studentas 
P. Dargis, McKees Rocks, 
gavo iš Lietuvos žinią kad 
mirė jo tėvas, Jonas Dar
gis. Velionis buvo vienas 
iš musų senųjų knygnešių. 
Dabar, nors buvo 73 metų 
amžiaus, jis iki mirčiai dar
bavosi Šiaulių būryj Viekš
niuose kaipo šaulys, garbės 
teismo pirmininkas.

Trys užmušta. Washing
ton, Pa. — Netoli čia, Avel
la angliakasykloj ištikus 
eksplozijai užmušta trys 
darbininkai ir šeši sunkiai 
sužeista. 250 kitų anglia
kasių išliko nepaliesti.

Streikas. Kilus nesusi
pratimams tarp budavoji- 
mo kontraktorių ir darbi
ninkų, trukdosi budavoji- 
mas $4,000,0000' vertės vie
šų miesto mokyklų. Neku
ria kontraktoriai atsisako 
imti i darbą unijistus dar
bininkus, todėl kitų darbų 
unijistai atsisako dirbti iki 
nebus paimta visi unijistai.

Anglies produkcija. Kie
tosios anglies rytinėj Penn- 
sylvanijoje per Balandžio 
mėnesį išleista 3,662,647 to
nai, arba 231,707 tonai dau
giau negu Kovo mėnesi. Ta
čiau net 1,497,873 tonai ma
žiau negu Balandžio men. 
1929 m. Taigi šymet ang
lies kasyklose darbai buvo 
prastesni negu pernai.

Prasta pirmoji naktis. 
Viena moteris nuo Laxto; 
st. gavo atsiskyrimą nuo 
savo vyro už tai kad jis ją 
apleido pirmą dieną kaip 
tik apsivedė. Po vakarie
nės pasakė eisiąs i savo na
mus parsinešti rūbų ir ne 
gryžo daugiau. Vėlai tą 
naktj jai patelefonavo kad 
nenori su ja gyvent.

BROOKLYN, N. Y.

i Lietuvių Tautininkų Klu
bas čia puikiai gyvuoja, tu
ri labai daug narių, prie jo 
priklauso daug profesiona
lų, advokatų, inžinierių, re
daktorių ir daugybė gerai 
pasiturinčių biznierių. Da
bar klubo komisija j ieško 
tinkamos vietos Įsigyti klu
bui namą.

' Tautininkų Klubas vertas 
pagyrimo už jo patriotinius 

, darbus, rengimą apvaikš- 
I čiojimų-švenčių. ir tt. Šio 
klubo nariai neužsiima ne-

Motina peršovė dukterį, tikusia musų Amerikiečių 
Traveskyne, Ona Padubo- politika, o dirba tik naudin- 
nienė, susipykus su duktė-Į gą patriotišką darbą.
re, kaip policija sako, per-] Lietuvių Moterų Globos 
Šovė ir sunkiai sužeidė savo Dr-ja, kuri čia gyvuoja keli 
14 metų dukterį kuomet ta metai, galima pasakyti yra 
gulėjo lovoj ir skundėsi gal- bene viena šiuo laiku ge- 
vos skaudėjimu. Motina ta- į riausia Lietuvių organiza- 
po po areštuota kada pare- cija Amerikoje savo srity- 
jęs namon vyras užtiko j e. Ji dirba Lietuvos naš- 
mergaitę gulint lovoj ,pe‘r-1 ląįčių reikalams ir darbus 
šauta galva. •-*’*'* * | atliėka^gana pasekmirigai ir 

---- I su didele. nauda. Prie jos 
Pittsburgo Chamber of priklauso abiejų lyčių na- 

Coininerce ruošia planą be-1 riai, kaip ir prie Tautinin- 
darbės reguliavimui. Mano' kų Klubo.

Keturios tragedijos. Lai
ke poros savaičių čia įvyko 
net keturios tragedijos/ir 
kaip policijos rekordai pa
rodo, visos jos buvo pasek
mėje girtuoklystės. Vienas 
47 m. vyras peršovė savo 
pačią, 45 m., ir pats persi
šovė. Moteris pagis, bet 
netenka regėjimo. Šovikas 
pasikankinęs kelias dienas 
minė.

Kitas vyras, kuris gėrė 
vienuose namuose ir vėliau 
susipyko su draugais, liko 
papjautas.

Trečias, jaunas vaikinas, 
prisigėręs atėjęs į vieną 
užeigos vietą pradėjo šau
dyti ir nušovė vieną žmogų.

Ketvirtas, 55 metų senis, 
nušovė savo pačią, 47 m., ir 
pats sau galą pasidarė.

Čia suminėta tiktai pa
čios žiauriausios tragedijo. 
kokios įvyko delei girtuok
lystės.

Ar ne peranksti Vokietu
ką karūnuoja. Vietos dien
raštis “Journal” patalpino 
karikatūrą kai Smėlingas 
drožia Šarkiui į nosį ir nu
verčia, ir Vokietukas užsi
dėjęs čampiono vainiką šy
psosi. Ar nereikės kartais 
tam laikraščiui pakeisti sa
vo karikatūrą po Birželio 
12 d. ir nupiešti karikatū
rą Smėlingo gulinčio ant 
pečių, o čampiono vainiką 
uždėti ant galvos Lietuviui 
galiūnui Šarkiui'. Ir nėra 
mažiausios abejonės kad 
taip bus. J. A. U.

Kanados
Naujienos

įsteigti centralinę agentūrą' 
kuri dalintų darbus lygio-' 
mis tarp bedarbių.

Šis bedarbių aprūpinimo 
planas jau vykinamas* Phi- 
ladelphijoje.

veikti, 
vežikai.

i Globos Dr-ja išsiunčia ; 
[ Lietuvą ir Vilniaus našlai- 
i'čiams po keletą šimtų dola- 
i rių kas metai. Ji dirba be- 
I partiviškai ir paremia visus 
Lietuvos nešlaičius, sutei- 

I kia pagalbą ligotiems, ap- 
. moka daktarams už opera
cijas kurie patarnauja ne1 
turtingiems išgelbėjime jų 
nuo mirties.

Globos Dr-ja dirba sun
kų darbą pinigų surinki
mui, rengia vakarėlius, par-

Taksės pradeda 
Pittsburgo taksi 
kurie streikuoja nuo Sau
sio 12 d., pradėjo gryžti at
gal į darbus. Pereitą sa
vaitę streikeriai savo susi
rinkime 471 balsu prieš 388^^ i 

davinėja ženklelius, leidžia 
’"i ką nors išlaimėjimui. Val- 

j dyba yra: pirmininkė Sage- 
I vičienė, vice-pirm. Baltuš- 
| nikienė-Baltus, ižd. Vizienė. 
I Prie jų dikčiai darbuojasi p. 
{ Richienė, J. Mikolainienė, J. 
I Valukienė, O. Valaitienė ir 
i kitos. .

trečią taikos pasiūlymą ir 
pradėjo gryžti į savo vie
tas dirbti.

Pittsburgo srityje perei
tą sekmadienį automobilių 
nelaimėse užmušta dvi ypa- 
tos, keturios kitos sužeista.

Koksų industrija prasta.! Globietės nuolat pasigen- 
Connellsville, Pa. — Koksų da pp. Sirvydų, kurie išva- 
produkcija čionai šymet ei-!žiavo Lietuvon. Ypač p. K. 
na prastai. Pirmą savaite Širvydienė buvo veikli ir 
Gegužės mėn. pagaminta atsidavus Globos Dr-jai ir 
30,090 tonų, kuomet tą pat jos tikslams. Nedaug yra 
savaitę pernai pagaminta tokių žmonių kaip buvo pp. 
94,240 tonų. i Sirvydai, todėl Brooklynie-

Koksų reikalavimas stovi' čiai jų nuolat apgailauja, 
žemame laipsnyje. 1 Tautininkas.

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 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikralM “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalnae.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,086.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkitės Sius adresai

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

PROVINCIJOS KONTRO
LIUOS ATEIVYBĮ?

Ministerių kabinetas Ot
tawa mieste nusprendė pa
vesti imigracijos kontrolia
vimą provincijoms. Dabar
tiniu laiku imigracijos mį- 
nisteris W. J. Egan važinė
ja po visą Kanadą ir taria
si su Provincijų valdžiomis 
kaip tai but galima geriau
sia pritaikyt.

Pabaigus jam šį maršru
tą, įvyks Birželio mėnesį 
Federalės ir Provincijų val
dininkų, drauge su gelžke- 
lių kompanijų atstovais, po
sėdis, kuriame bus išdirbta 
naujos imigracijos politikos 
planas. Kaip šis naujas bū
das veiks kol kas nenuma
noma, bet apie pabaigą Bir
želio arba pradžią Liepos 
mėn. visos šio plano smulk
menos bus paskelbtos. Kol 
kas imigracija bus tvarko
ma kaip jau buvo pranešta.

Sakoma kad sulyg naujo 
ateivybės plano niekas ne
galės įvažiuoti į Kanadą be 
Provincijos leidimo. Fede
rate valdžia tik surinks ži
nias kokių imigrantų Pro
vincijos pageidauja ir ims 
ant savo pečių deportavimo 
reikalą, bet Provincijos tu
rės nustatyti kiek bus įsi
leidžiama naujų imigrantų, 
ju rasę, lytį ir amžių.

K. B.

~ "KANADA-
Parduodame Laivakortes Visų Li

nijų. Padarome afidavitus tėvams, 
žmonoms, vaikams, broliams ir se
serims. Išsistorojame pasus, vizas; 
siunčiame pinigus j visas apsaulio 
dalis. Teikiame informacijas asme
niškai ir raštu apie imigraciją ir 
pilietybę. (22)

General Service Agency 
909 Queen Street West 
TORONTO, ONTARIO

Rašo Dr. A. L. Graičunas.
Kas pešasi už kiaurą mai

šą lai sau pešasi. Nusibos, 
nustos. Bile rankoj netu
ri akmenio kuriuo galėtų 
galvą permušti, ir tie kurie 
dirba savo ramų darbą, ga
li jį dirbti. Ateis laikas at
sipeikės ir anie ir dar stos 
talkon.

Jau arti keturiasdešimts 
metų gyvenu Amerikoje, c 
tarp Lietuvių nei vienas 
kultūringas darbas nebuve 
nuveikta be pasiaukavime 
iš vienos pusės ir be piktos 
valios žmonių ir darbo ar- 

[dytojų iš kitos pusės. Bei 
Inėra ko atboti. Kantrybė 
j ir darbštumas viską perga
le

Lietuvi! Štai sunkiausio- 
•se sąlygose atgimus ir su- 
i siformavus nepriklausomi 
' Lietuva. Lietuvos gydyto 
i jai, tie nenuilstanti sarga 
žmonių sveikatos, susigru
pavę, iš pat pirmų dieni, 
dirbo sunkų darbą, sustab 
dė epidemijas. Milžiniškas 
pasišventimas padėta.

Idant pasekmingiau nu 
veikus darbą buvo įsteigta 
mėnraštis žmonių sveika 
tos sargas, “Medicina”. Šy 
met Gegužės mėnesį su? j c 
10 metų nuo jo gyvavimo 
Tai svarbus jubilejus, kur 
švęsti yra ne gydytojų rei 
kalas, bet reikalas .visų Lie
tuvių.

Rekonstrukcijos darbu 
visu įtempimu einant atsi 
randa kaskart vis daugiai 
reikalų nelaukiančių atidė 
liojimo; o “Medicinos Fon 
do” aruodas beveik tuščias

Kadangi sveikata brang 
ir reikalinga visiems žmo 
nėms tai visų musų reika
las rūpintis apie tai. Prif 
musų gyvenimo sąlygų ik 
šiolei, nebuvo galima pasi
mokyti kaip gyventi kac 
sveiki butume. Viskas kas 
reikėjo tai gydytojams ru 
pintis ir gelbėti sergančiuo 
sius. Pamokyti žmones ii 
visus juos pasiekti1 trūksta 
lėšų. Be pinigų didelių dar 
bų nenuveiksi. Reikia žmo
nėms teikti pamokas gyvi 
žodžiu ir raštu, o pinigi 
nėra.

Štai pasitaiko proga kui 
visi Lietuviai gali ir tur 
prisidėti su savo dolariu-ki- 
tu, geresniam aprūpinimui 
musų tautos- žmonių svei
katos pamokinimais. Toj 
proga tai sveikinant “Me
diciną” jos 10 metų sukak
tuvėse ir pasiųsti “Medici
nos Fondui” dolarį-kitą au
kų. Adresuokit:

“Medicinos Fondas” 
Dr. Jonas Staugaitis, 

Kaunas, Mickevičiaus g. 11
Lithuania.

BEFORE
ANY DATE 
-DO THIS

No one likes o person whose 
breath is bad. So be sure to 
keep your breath beyond sus
picion. You can do this by 
gargling with (.isterine, the safe 
antiseptic—improves mouth 
hygieda, checks infection 

and destroys odors instantly. 
Lambert Pharmacol Company, 
St. Louis, Mo., U. S. A.

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

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

- , “'-'TT
Aplankykit savo gimtinę šią vasarą ir dalyvaukit 

Didžio Lietuvos Kunigaikščio Vytauto
500 Metų Mirties Paminėjime

DIDŽIAUSIAS LAIVAS PASKIRTAS ŠIAIS METAIS PLAUKT 
IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Asosiacijos ir 
Brooklyno Lietuvių Tautininkų Klubo

DIDELE EKSKURSIJA
TIESIOG Į LIETUVĄ

M
gi®

Populiariam Puikiam Motoriniame Laive

“ G R I P S H O L M ”
(Statytas 1927 m. Įtalpa 18,000 tonų,)

Iš NEW YORKO PENKTADIENĮ, BIRŽELIO 27 DIENĄ 
TIESIOG Į KLAIPEDA 

(Per Gothenburgą, Švediją)

Skersai Atlantiką, šiaurės Jurą ir Baltijos Jurą. Tame pačiame dideliame 
vandenynų laive, be persėdimo iki Klaipėdos uosto. Ten keleiviai bus iš

kelti į krantą.

Ši Didelė Lietuvių Ekskursija vedama garbės va
do, Mažosios Lietuvos Tėvo, MARTYNO JAN
KAUS, visiems žinomo ir mylimo kiekvieno Lie
tuvio, kaip užsitarnavusio už nenuilstamą- darba- 
vimąsi Lietuvių Tautai. Bus lydimas Lietuvos 
Šaulių Sąjungos spaudos -atstovo p. J. V. Adomai
čio ir Švedų Amerikos Linijos atstovo Kaune p, 
K. Puodžio. Šie vedėjai visu keliu iš New Yorko 
į Klaipėdą dalyvaus keleivių tarpe.

Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:
Laivas

Drottningholm: Liep. 16; Rugp. 23; Rugs. 20 ; Spal. 18
Gripsholm: Rugp. 9; Rugs. 6; Spal. 4; Lapk. 1
Kungshdlm: Rugp. 16; Rugs. 13; Spal. 11; Lapk. 8

Laivakorčių kainos iš New Yorko (ar Bostono) į Klaipėdą 
Trečia Kl. j ten $107. Ten ir atgal $181. II KI. (Cabin) į kožną pusę $152.50.
Pilnų informacijų, užsisakyti vietoms, pasams gauti ir tt. kreipkit į arčiau- 

sį Švedų Amerikos Linijos Agentą, arba bent kurį musų Linijos ofisą.
Vietas geriausia užsisakyti Dabar pas sekančius Agentus:

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

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

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct.

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

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

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago* 

, A. VELIČKIS
502 South A v. Bridgeport, Ct.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

K. MAKAREVIČIUS
95 Liberty St. Ansonia, Ct. 

p. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.

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

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO

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

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co. 

2701 E. Allegheny av. Phila. Pa. 
“TARPININKO” Agentūra

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

MATAS BIEKŠA,
Sandaros Agentūros Vedėjas

373 Kensington Ave.
Roseland, Chicago, III.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

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

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

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

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

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
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LIETUVIŲ EKONOMINĖS KONFEREN
CIJOS RUOŠIMO DARBU EIGA

(Lietuvos Generalinio 
Konsulato Laiškas)

Amerikos Lietuvių, taip
gi ir Lietuvos, visuomenė, 
sprendžiant iš susirašinėji
mo, pasikalbėjimų ir spau
dos balsų, parodė palanku
mo ir susidomėjimo ekono
minės konferencijos idėja.

Pirmu Lietuvos nepri
klausomybes dešimtmečiu 
(1920-1929) įsikūrė Ameri
kos Lietuvių Prekybos Bu
tai (Chamber or Commer
ce) : Chicago, Ill.; Boston, 
Mass.,Newark, N. J.; Det
roit, Mich..; Brooklyn, N.’ 
Y., ir Worcester, Mass.- ‘ Jie 
pareiškė pritarimo ir pa
siūlė savo sandarbinirika vi
lną.

Ekonominės Konferenci
jos sumanymas sujudino ir 
kitus didmiesčius, ir ten 
prasidėjo ekonominio orga
nizavimosi pastangos: už
simezgė Prekybos Butai: 
Cleveland, Ohio (1930 m. 
Vas. 15 d.); Pittsburgh, 
Pa. (Bal. 6 d.); Philadel
phia, Pa. (Bal. 13 d.); Bal
timore, Md. (Geg. 3 d.). To
kie Prekybos Butai orga
nizuojasi ir kitose koloni
jose, kaip Waterbury, Ct., 
Wilkes-Barre, Pa., ir kitur.

Amerikos Lietuvių spau
dai priguli kreditas už rim
tą ekonominės konferenci
jos idėjos. įvertinimą.

Kai kurie Amerikos Lie
tuvių veikėjai irgi jau pa
sirūpino savo mintis del 
ekonominė^ ’'kohfėrėh^joS 
išdėstyti spaudoje, ir butų 
sveika kad daugiau vietos 
inteligentų padarytų pana
šiai.

KAIP NUOSAIKUMAS GELBĖJO 
LIGOTAM DIDŽIŪNUI IŠGY

VENT VIRŠ 100 METŲ
Garsioje Pitti Palocių Galerijoje 

Florencijoj, Italijoj, yra portretas 
garsaus Italo artisto, Tintoietto dar
bo, vaizduojąs Louis Comaro, kuris 
gyveno nuo 1464 iki 1655.
' Gimęs labai silpno sudėjimo, dar 

būdamas neatsargus ir neblaivus vi
sai nusilp sveikatoj kad netiko nei 
darbui nei žaidimui.

Persitikrinęs kad jeigu taip lai
kysis toliau gali mirti, būdamas 40 
meti? amžiaus pakeitė visą savo gy
venimo pabudį. Jo nesveikumai din
go. Silpnumas pranyko ir tapo stip
rus. Pragyvenęs 100 metų numirė 
be jokio skausmo, kaip užmigdamas.

Buvo sūnūs turtingos Italų šeimy
nos, turėjo daug skarbų ir puikius 
paiocius Padvoj. Sugyvenęs 80 me
tų jis pradėjo rašyti knygą kaip už- 
silaikyt sveikatoj ir ilgai gyventi.

Pastarais 25 metais jo knyga ir 
jo pamokymai pradėta mokslininkų 
studijuoti. Theodore Roosevelt ku
ris taipgi buvo silpnas iš jaunystės 
ir tapo stiprus prisilaikydamas nuo
saikumo valgyme ir gėrime ir nuo
latos mankštėsi, tankiai kalbėjo jog 
tas Italas jam. davė Įkvėpimą link 
nuosaikumo.

“Sveikatos mokslas yra nepersi- 
kimšti save* valgiu. Aš valgau ma
žai,' bet mano mažam silpnam skil
viui užtenka. Randu daugiau ska
numo paprastuose valgiuose negu 
Įvairiuose prašmatniuose.”

Taigi ir jus galit turėt naudot iš 
tų pamokinimų jeigu kuomet esat 
gundomi persivalgyt, kada akys di
desnės už skilvį, vietoj valgio pasi
imsit Lucky.

Liet. Ekonominės Konfe
rencijos rengimo centro 

žinios
Del tokio musų visuome

nės susidomėjimo bei spau
dos talkininkavimo, ir pa
čios Ekonominės Konferen
cijos rengimas vystosi nor
maliai:

Visiems Prekybos Bu
tams dar Balandžio mėnesį 
išsiuntinėta pakvietimai su 
konferencijos darbų pro
gramų. Visi kiti asmenys 
dalyvauti konferencijoje y- 
ra pakviesti per spaudą.

Jau diduma' Prekybos) 
Butų yra paskyrę savo de
legatus: iš Chicagos numa
toma trys; visi jie pasiža
dėjo paruošt specialius pra
nešimus. Iš Pittsburgo gau
ta raštas kad išrinkta trys 
delegatai ir kad Prekybos 
Butas nutaręs už keletą 
šimtų dolarių nusipirkti 
Lietuviškų saldainių pra
džiai. Bostonas yra numa
tęs pasiųsti du žymius vei
kėjus kaipo Prekybos Buto 
delegatus, bet iš ten yra 
laukiama daugiau dalyvių. 
Prekybos Butai Detroite. 
Philadelphijoj, Baltimorej.. 
Worcesteryj, Newarke yra 
pažadėję bent po du dele
gatu. Yra jau gauta pasi
žadėjimų konferencijoj da
lyvauti ir iš pavienių veikė
jų prie Prekybos Butų ne
prigulinčių. Jau taipgi y- 
ra gauta eilė pasižadėjimų 
kas del pranešimų ekono
minei- konferencijai. -Apie 
tai pranešime vėliau.

Yra malonu pranešti kad 
p. A. Kalvaitis, Lietuvos 
Konsulas Chicago je, irgi 
žada aktiviai dalyvauti eko
nominėje konferencijoje.

Visais Lietuvių Ekonomi
nę* Konferenciją liečiančiais 
reikalais reikia kreiptis į:

Consulate General of 
Lithuania

Park Row, New York15

SALDAINIAI Iš
SKIEDRŲ

Jaunikaitis kuris 
mas pavaišint savo 

nuneštų jai

noreda-
merge-

TMD. REIKALAI
Iš TMD. WISCONSIN AP

SKRIČIO SUVAŽIAVI
MO RACINE, WIS.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

lę saldainiais 
dėžę saldainių, gal nei ne
žinos kad jis pavaišina ją 
skiedromis.... Tokius tai 
špatus mokslas padaro.

Viennoje, Austrijoj, vie
nas Vokietis chemikas sa
vo laboratorijoj iš skiedrų 
ir pielavinų padaro cukrų 
tinkamą saldainiams dary
ti. Jis iš anglies padaro 
gazoliną, ir iš medžio anglį.

Dabar, žinoma, cukrus iš 
medžio gaminamas kiaulių 
šėrimui, maišomas su mil
tais į jovalą ir nuo jo kiau
lės tunka.

To chemiko vardas yra 
Friedrich Bergius.

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

BERENGARIA AQUITANIA
Jo paskui sausžemiu į Kauną. 
jPamatykit pakeliu Londoną.
| Taipgi tiesiai į Londoną kas 
iPėtnyčia nauji, aliejų varomi 
Įlaivni. Trečios klesos laiva- 
Į kertės į abudu galu iš

CUNARD LINE- L022 Chester Avė
J Cleveland, Ohio

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

(Pabaiga iš pereito' mini.)
Milwaukee, Wis., 50 kp.:

■ Susirinkimai laikomi ne re-
■ guliariai bet kada buna rei-
■ kalas tada nariai šaukia- 
• mi. Buvo suruošta du iš

važiavimai ir linksmas va-
- karėlis. Narių yra 7, kele- 
i tas neužsimokėję, ir numa- 
i tomą naujų gauti. Ižde pi-
■ nigų '$5. Kuopa labai nepa- 
i tenkinta C. V. neveiklumu,

nedavimu atskaitų bei raš
tų į laiką.

10. Skaityta pasveikini
mo laiškai. C. V. pirminin
kas K. S. Karpavičius svei
kiną apskričio atstovus ir 
kviečia kuopas skaitlingai 
dalyvauti TMD. seime.

Antras laiškas iš Lietu
vos nuo Varpininkų moks
leivių, kurie dėkoja už 
kas 200 litų ir siunčia 
kėjimus.

11. Nauji tarimai:
a) Apskričio reikalais — 

Nutarta vasaros laiku ren
gti pikniką Racine, o rude
niop salėj muzikalį progra
mą ir šokius Waukegane. 
Programą pildyti kviesti 
A. Vanagaitį arba Dailės 
Ratelio chorą ar vietinį 
Liuosybės chorą. Del ru
deninio parengimo leisti iš
laimėt! nuperkant daiktą 
ar pinigais $10 vertės. Tam 
reikalui atspausdinti tikie- 
tus Anglų kalboje. Prie Į- 
žangos tikietų duoti $5 do
vanų išlaimėjimui prie Pri
ėjimo tikietų. Pelnas aps
kričio iždan. Dovanoms iš 
apskričio iždo paskirta vi
so $15. Tiems darbams at
likti išrinkta komitetas: 
Mačiulis, J. Masiliūnas, S. 
Adomkus, K. Tautvaiša, F, 
Jankauskas, J. Pasparas, J. 
Kapočius, V. Valukonis, V. 
Staupickas, prigelbės aps
kričio valdyba.

b) Organizacijos reika- Į 
lais: nutarta reikalauti C. 
Valdybos prirengti ir pri
siųsti .Seimo rengimo komi
sijai TMD. raportą už visa) 
laikotarpį nuo paskutinio 
seimo iki Birželio 1 d. 19301 
m. Jeigu laikinai einantis) 
sekretoriaus pareigas ne-J 
mano seime būti privalo’ 
centro knygas priduoti sei
mo rengimo komisijai.

Reikalaujam kad visos fi
nansinės atskaitos visuomet 
butų įteikiamos kuopoms 
per'organą ar siuntinėjant 
laiškais. Knygos kad butų 
nariams duodama Į laiką ir 
visos kuopos iš narių turi 
bėgyje trijų mėnesių pra
džioj metų pasiųsti į centrą 
narių mokesčius.

Pageidaujama baigti iš
leisti trečią tomą “Pasau
lio Istorijos”.

Apskritis ypač kviečia vi
sas kuopas skaitlingai daly
vauti TMD. seime.

Wisconsin apskričio kuo
pos prašomos duoti įneši
mų seimui ir skaitlingai at
siųsti atstovų.

Apskritis paaukavo 
TMD. knygų leidimui, 
ką pasiųs iždininkas į 
mą su pasveikinimu.

12? Išrinkta į apskričio 
valdybą vienbalsiai šie:

Pirm. — Feliksas Povi
lianskis;

au-
lin-

J.

$10 
au- 
sei-

Vice pirmininku — Sta
sys Adomkus;

Sekretorium — Martinas 
Kasparaitis;

Iždininku — Vincas Stau- 
pickas;

Organizatorium — Vin
cas Valukonis. ,

Sekantis metinis apskri
čio suvažiavimas bus šau
kiamas 1931 m. į Kenosha, 
Wis.,• po priežiūra tenaiti- 
nės 119 kp.

13. ' Apskričio iždas stovi 
šitaip:

1929 m. ižde buvo 
nuošimčių gauta 
Pikniko pelnas 
Viso pasidaro 

Išmokėta sekančiai:
Už posėdžių salę

skis 6 vai. vakare geriau
sioj tvarkoj. Vietinių tė
vynainių pasidarbavimu at
stovams teikta vakarienė; 
vakarienės laiku kiekvienas 
dalyvis trumpai išreiškė sa
vo mintis apie TMD.

Pirm. F. Povilianskis, 
Kenosha, Wis.

Sekr. M. Kasparaitis, 
Racine, Wis.

DAYTON, OHIO
A. Urbonui, TMD. 61 kp. 
pirmininkui Daytone

Gerb. pirmininke, ar ne
būtų laikas sutvarkyti T. 
M. D. 51-mą kuopą? Jau 
praslinko trys metai nuo 
paskutinio šios kuopos susi
rinkimo, per tris metus 
niekas duoklių nemokėjo, 
nebuvo rinkimas valdybos 
ir nieko neveikta. Kas do 

_ I priežastis tokio kuopos ap-
V. Valukonio kelionė 1.00 leidimo ? Kodėl tamista ne- 
V. Staupicko kelione 1—— 1—

į Chi'cagą priešseimi- ' 
nėn konferencijon

Viso išmokėta
- -1 -1 Daoar Kuomet artinasi

14. ^Suvažiavimą uždare TMD. seimas yra patogus 
apskričio pirm. F. Povilian- laikas 61-mą kuopą sutvar-

$55.35

37.25
$94.72

$10.00

j

' sušauki susirinkimo, ka-
1 dangi nariai to senai pagei- 

6.00'dauja. Jeigu jau ši kuopa 
1700'negali gyvuoti tai reikia ją 

<?7779• likviduoti.
Dabar kuomet artinasi

Virš du šimtmečiuT? U A Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta /A. O gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

. roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
į?Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

^^haarlem ^5c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu-
tėse "Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

PRADEK
ffai išbandėt perdėjimus

y/ J u v b e t © i 
užsirūkykit Lucky

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

Lucky Strike, puikiausi ciga- 
retai, kokius jus kada rukėt, 
pagaminti iš puikiausių ta
bakų ■— iš Smetonos viso ta
bakų Derliaus—“JIE SPRA
GINTI”. Lucky Strike turi 
extra, slaptą šildimo procesą. 
Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų 
gerklę.

UŽSUK — Lucky 
Strike šokių Orches
trą kas ketvirtadienį 
ir šeštadienį vakarais, 

N.B,C. tinklą.

kyti, o jei ne tai likviduoti 
ir pinigus pasiųsti j seimą 
kad butų ’sunaudoti knygų 
leidimui.

Kadangi p. Urbonas yra 
šios kuopos visa valdyba

tai narių pageidavimu yra 
kad butų sušaukta susirin
kimas be jokio atidėliojimo, 
suvesta visos atskaitos ir 
kas nors daroma.

T. M. D. Narys.

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA

PRISI DĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

Y.

HOLLAND AMERICA LINIJOS
„ vėliaviniu laivu

STATENDAM
iš New Yorko 

RUGPJUČIO-AUGUST 16
Numžainta laivakorčių "kaina į abu galu. Puiki kelionė ir ma

lonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas į Klaipė
dą per Rotterdamą.

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

168 Grand St. B’klyn, N.
'VIENYBĖ”
» 193 Grand St., B’klyn, N.
J. VASILIAUSKAS

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

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

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

1139 S. Halsted St. Chicago
A* VELIČKIS

502 South A v. Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MAKAREVIČIUS

95 Liberty St. Ansonia, Ct. 
k: VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J..URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass.
P. MOLIS

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

14 Vernon St., Worcester, Mass.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

A. VARAŠIUS’
■ S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa.
“TARPININKO” Agentūra

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

MISS J. RAUKTYTĖ
50 Sterling st. Worcester, Mass.

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

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

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

Ki SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

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

šmėklas prišakin”

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

"*AŠ priėjau prie išvados,” rašo Sir Henry Thompson, M.D., F.R.S., "kad daugiau kaip pusė ligų kartinančių žmonių givenimą paina nuo 
išvengiamų valgio klaidų.” Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes 
skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "jų vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina 
svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

© 1930,. The American Tobacco „Cp.,. Manufacturers



DIRVA

.Dienos Klausiniais Vytautas Didysis
NEPAMIRŠKIT EILIŲ 

KONKURSO

Bruožai iš Lietuvos Istorijos Paruošė K. S. K.
ŽYDAI NESIPUOLA I ŽYDŲ KOLONIJĄ

Sovietų vyriausybė yra5 
paskyrus kampelį Sibiro, 
pavadino jį Žydišku vardu, 
Bira Bidjan, kur liepė Žy
dams įsisteigti savo auto
nomišką respubliką. Vie
nok Žydai tos jiems paskir
tos žemės nenori, nesiranda 
nei vieno Žydo kuris ten 
vyktų apsigyventi. Net ir 
kurie užsirašė važiuoti at
sisako. Tiktai darbininkai, 
kuriems užtikrinta darbas 
ir atlyginimas tesutinka va
žiuoti.

Komunistų buvo sugalvo
ta panaikint biznį išrenkant 
Žydus iš miestų ir manyta 
kad Žydai norės sau vieni 
gyvent, bet ne toks Žydų 
kraujas kad be biznio gy- 
venti, ir jie nors'per vargą 

. ir visokiausius apsunkini- 
mus varo savo prekybą 

;; Rusijos miestuose. Jiems 
;; paskirton kolonijon Sibiran 
. išvykus reiktų patiems sau 

pragyvenimą pasidaryti že
mę dirbant, nes nebūtų su 
kuo prekiauti, o tas butų 
ne Žydiška.

Toj Žydų kolonijoj yra 
jau paskirtas ir komisiria- 
tas vardu Komzet, ir dikta
toriai gatavai ten nusiųsti, 
bet jie nors prašosi Mask
vos ir kitų miestų kad pri
siųstų jiems Žydų, nieko 
nesulaukia. Maskvos carai 
elgiasi labai atsargiai net 
su pačiais £ skurdžiausiais 
Žydais kromelninkais, prie
varta jų nevaro, nes Žydai 
gali būti dideliu kelmu ant 
kelio pačiain komunizmui, 
tik tegul juos sukiršina,

riausybė valdo be seimo. 
Jų tikslas yra taip sakant 
“užvažiuoti” tautininkams. 
Liaudis ant to nesivaro, tik 
partijų vadai.

Vyriausybės spauda kal
ba kad tos sukaktuvės 
taip sau sukaktuvės ir 
ra daug ko į jas domės 
ti.

tuvos žmonės visi nešvarus, 
tačiau daug yra į kuriuos 
švaros propaganda 
linga taikyti.

reika-
(Tąsa iš pereito num.)

tai

Martynas Jankus ir
J. Adomaitis

Šiose dienose Amerikoje 
j antru kartu lankosi Prūsų 

nė- Lietuvių patriarkas Marty-
dė- nas Jankus. Su juo atke

liavo ir jaunas Lietuvos ko
votojas, Juozas Adomaitis, 
kuriam musų žinomas Dėdė 

I Šernas buvo dėdė.
Jankus lankosi Švedų Li-

mirė Jadvyga, bet kadangi 
karalius Lenkams patiko, 
jam Lenkiją apleisti, todėl

300 Metų Senumo 
Lietuvos Maldų Knygos

Yra žinių kad tūlas Jo
nas Joknavičius, kuris 1609 
metais įstojo į Vilniaus Jė
zuitus, parašė pirmas mal
dų knygas Lietuvoje. Jis 
parašė apie 20 knygų, Lie
tuvių, Lenkų ir Lotynų kal
bomis. šymet suėjo 300 m. 
nuo jo parašymo Lietuviš
kos maldų knygos, nors jos 
jau visiškai nėra.

Paskola Kauno Miestui
Ministerių kabinetas lei

do finansų ministerijai iš
duot Kauno miestui 200,000 
litų paskolos žemei prie 
Kauno pilies išpirkti ir ki
tus 200,000 litų paskolos 
Vytauto Prospektui sutvar
kyti. Vyriausybė išreiškė 
pageidavimą kad Vytauto 
Prospektas butų meksfal- 
tuotas.

Žinoma, paskola' tai pa
skola, išduota 5 metams ir 
miestas turės valstybės iž
dui mokėti po 6 nuoš. į 
tus, kaip Amerikoj ant 
mo “morgičio”.

me- 
pir-

Steigiamojo Seimo 
Sukaktuvės

Šymet sueina dešimts 
tų nuo prasidėjimo Lietuvo
je seimo. Bet Lietuva ne
žino kaip tas sukaktuves 
apvaikščioti.

Krikščionys ir kiti seimo 
šalininkai nori daryti jas 
iškilmingas, gal but su tik
slu patirti kaip žmonės at
sineš į tai, nes mat dabar 
seimo nėra, tautininkų vy-

me-

Vytauto Medis
Gegužės 2 d. Lietuvos j................................- •

Prezidentas A. Smetona pa- nijos reikalais ir nori suar- 
sodino pirmą Vytauto medį tinti Lietuvius su ta Švedų 
ir tuo-prasidėjo šių metui įa^vlJ. kompanija, kuri nori 
medžių sodinimo šventė. I ives^ tiesioginį patarnavi-

Pirmas Vytauto medis Pi‘rraiau^ kĮda Lietuviai 
pasodinta Panemunėj, Pre-1 agentai palaikė ryšius su 
zidento Smetonos Alėjoje,]Baltic America Linija ki- 
apie 700 metrų nuo tilto. I toms Skandinavų šalių li-
Sodinimas buvo su iškilmė- nijoms nebuvo progos, nors
mįs Baltic Linija patarnavo tik

_________  mažais laivais.
Švedijos Amerikos Lini- 

švaros Savaitė ■ ja ir Skandinavijos Ameri- 
Lietuvoje įvesta “švaros kos Linija yra artimiausios 

savaitė”, kuri kas metai pa- 
laikoma. Šymet švaros sa-Į 
vaitė bus nuo 1 iki 8 Birže
lio. '

Švaros Lietuvoje labai 
dar reikia, ir labai reikia 
žmonių mokinimo švaros, 
ne tik apie namus bet ir 
ypatiškos švaros. į S f, 

Nereikia sakyti kad Lie

Lietuvai. Jos abi prieina 
prie Baltijos jurų, skersai 
kurių rytiniame šone guli 
Lietuva.

Pirmutinė Lietuvių eks
kursija tiesiai į Klaipėdą 
viena iš tų naujai Lietuviš
ko biznio jieškančių linijų 
išplaukia Gegužės 24 d., su 
apie 500 Lietuvių, Scandi
navian-American Linija lai
vu “Oscar II”.

Aš SAPNUOJU
Aš sapnuoju — ten namelis,

Ir netoli eit į prūdą,
Skersai kiemo gražus takas 

Per vartus tiesiog į sodą.
Tenai sodas tas saulėtas,

Lietus plauja, vėjas šluoja,
Ir naktelę ramiai snaudžia, 

Rytais paukščiai ten dainuoja.
Nuo žiedelių labai kvepia,

Saulės spinduliai matyt,
Ir laukuos jau gamta veikia, 

Nori žemę apkaišyt.
Eik, sesute, gėles sėti, 

Kad žavėtų jos akis;
Švelnus kvapai pakels dvasią, 

Tarp žvaigždžių ir ji prašvis.
Širdį kaspinais apjuoski,

Džiaugsmu musų Lietuvos,
Ir smagius sapnus- sapnuoki, 

Aš sapnuoju jau del jos!
J. Sūnaitis.

LIAUDIES DAINA 
Dingo, ding# mano meilė, 
Pirmutinė mėlsvaakė, 
Argi žuvo ji ant amžių, 
Ar nerasiu ramumo?.... 
Einu mišku, klausiu medžio 
Ar nematei mylimos, 
Žiūriu, kapas, naujas kryžius, 
Parašytas vardas jos.... 
Ilgai aš tenai stovėjau, 
Ir taip gailiai aš verkiau, 
Jeigu esi mano meilė, 
Atsiliepki man greičiau.... 
Pasigirdo liūdnas balsas 
Iš to kapo man tyliai: 
Eik šalin nuo mano kapo, 
Negaliu tave mylėt.... 
Atsiklaupęs aš ant kapo 
Ir verkiau, verkiau giliai, 
Ir apalpo širdis mano, 
Užmigau aš amžinai.... *

Nelaimė pas Vorsklą supainiojo Vy
tauto viltis ir pamažino jo galybę Lietuvoj 
ir Rusijoj. Maskva džiaugėsi iš Vytauto 
pralaimėjimų.

Šiuo laiku 
Jogaila kaipo 
nebuvo kalbos
ir pirmiau su Lietuviais sudarytos sutar
tys pasiliko. Po nelaimės prie Vorsklos 
Vytautui vėl reikėjo atsiremti ant Lenki
jos. Nors Jogaila 1399 metais pripažino 
Vytautą didžiu Lietuvos kunigaikščiu, bet 
1401 metais, po Vytauto spėkų sunaikini
mo prie Vorsklos, Jogaila, Lenkų gundo
mas, naudojosi iš jo nelaimės, ir tą metą 
Sausio mėnesį Vilniuje tapo sudaryta nau
ji sudrutinimai Lietuvos ryšių su Lenkija. 
Šalip pažadėjimo Lenkijai visokiariopo^ 
pagalbos, Vytautas turėjo prižadėti kad 
jam mirus vyriausia valdžia ant jo žemių 
priklausytų Lenkų karaliui Vladislavui, 
tai yra Jogailai, o per jį, suprantama, Len
kams. Net Vytauto žmonos Onos lobiai, 
jai mirus, turi pereiti Lenkijai. Lietuvos 
didžiūnai kitame dokumente pasižadėjo, 
ir Vytautui mirus, priklausyti Lenkijai ir 
su kitais valdovais nejieškoti sau nepri
klausomo valdymosi.

Bet jeigu Jogaila mirtų nepalikdamas 
ainių, tai Lenkai pasižadėjo be Vytauto ir 
Lietuvių žinios nesirinkti sau karalių, nes 
su Lenkais jie norį taikiai sugyventi ir 
laikyti amžiną, neatšaukiamą uniją.

Šita sutartis gal ir buvo priežastis 
Lenkų rinkimosi sau karaliais didžių Lie
tuvos kunigaikščių, kurie savu keliu bū
davo Lenkijos karalių sunai ar broliai.

Taip taį ant rašto buvo panaujinta 
unija'Su Lenkais, ir Vytautas pats, ir pir
mu kartu jo Lietuviški bei Rusiški kuni
gaikščiai, turėjo nusilenkti Jogailos sos
tui, išvengimui karo su Lenkija, kada ta
po susilpninta Lietuvhj spėkos.

Vytautas mušiu ties Vorskla pagarsė
jo Europoje kaipo krikščionių vadas. Net 
popiežius tada šaukė jam padėti.

Kryžeiviams tas labai nepatiko, nes 
Europa pradėjo suprasti kad kryžeiviai 
puola Lietuvą grobimo tikslais. Dar la
biau kryžeiviams nepatiko Vytauto susi
taikymas su Jogaila. Jie spaudė Žemai
čius, kurie buvo likę jų valdžioje, ir pulda
vo Lietuvos žemes..

kariauti prieš Vytautą. Vytautas, įpykęs 
ant Maskvos kniaziaus, su didele kariume- 
ne ištraukė prieš Maskvą, bet. Rusai neno
rėjo kariauti ir palei upę Ugrą tapo pada
ryta santaika su Vosylium Dimitrovičium. 
Kuomet Totoriai apgulė Maskvą, Švytri
gėla pargryžo Lietuvon, bet neišsižadėjo 
savo neapikantos Vytautui ir suokalbiavo 
su kryžeiviais, todėl Vytautas jį suėmė ir 
1409 m. įmesdino į Kremienco kalėjimą, 
kur jis išbuvo devynis metus.

Tiek vargų kentėdami, Vytauto aplei
sti Žemaičiai vien vai kėlė maištus prieš 
kryžeivius: 1402 metais jie sudegino Klai
pėdos miestą, suardė Dievogalą, kitą Vo
kiečių miestą. 1404 metais Vytautas, no
rėdamas palaikyti taiką su Vokiečiais, pa-

o ne 
kitų

šios

jau buvo pranešta kad 
“Dirvos” Redakcija apšau
kia Eilių Konkursą, para
šymui eilių apie Vytautą, 
paminėjimui jo 500 metų 
mirties sukaktuvių.

Dovana skiriama $10 pi
nigais. Gali laimėti Lietu
voje ar Amerikoje gyve
nantis poetas ar poetė.

Eilių ilgumas gali būti . 
pagal autoriaus nuožiūros, 
bet netrumpesnės kaip 24 
eilučių.

Turi būti originalės, 
kopija ar vertimas iš 
autorių.

Prisiųsti jas reikės
vasaros bėgiu. Jos bus pa
talpintos “Dirvoje” Spalių 
mėnesį, kuomet sueina Vy
tauto mirties sukaktuvės.

Ant to lakšto ką bus ei
lės nerašyti jokių korespon
dencijų, ir jeigu kas siųstų 

liepė Žemaičių vadams Sungailai ir Mant-1 daugiau negu vienas eiles, 
vvdui užleisti Žemaitiją kryžeiviu globai. I visos turi būti parašytos 

ant paskirų lakštų, ant vi
sų turi būti autoriaus ant
rašas ir vardas, o po eilą- 
mis gali pasirašyt kaip kas 
nori.

Siusti reikia adresuojant: 
“DIRVA”,

6820 Superior avė. 
Cleveland, O., U. S. A.

Del ko Kilo Žalgirio Mušis
. Nors mušis ties Vorskla sulaikė Vy

tautą nuo įsikišimo į Totorių reikalus, bet 
jis nesustojo dirbęs savo galybės ugdymui. 
Tiesa, jam dabar reikėjo geruoju gyventi 
su Jogaila. Rusų kunigaikščius, kurie no
rėjo pasinaudoti Vytauto nepasisekimu, 
jis vieną po kito numalšino, dažnai imda
mas šturmu jų miestus. Su Naugardo ir 
Pskovo pirkliais jis pasielgė pirkliškai ir 
pataisė savo iždinę. Maskva buvo pri
spirta ties Ugros upe prašyti amžinos tai
kos su Lietuviais. Tuo metu Maskva daug 
nukentėjo nuo Totorių vado Edigejaus, 
nes Totoriai, Vytauto nesumušti, liko pil
noje galybėje ir siautė prieš Maskvą. .Po 
didelių mūšių su Maskva, Edigejus prašė 
Vytautą palaikyti su juo draugiškumą, tuo 
budu Vytautas su Totoriais išlygino savo 
Vorsklos nepasisekimą.

Susidraugavęs su Lenkija ir Totoriais 
Vytautas galėjo drąsiau imtis su Maskva, 
kuri labai pyko kam Vytautas išvijo iš 
Smolensko kniazių Jurą 1404 m. 1406 m. 
Vytautas nuo Plocko paėmė Koložą; tat 
Maskvos didis kniazius pagriebė nuo Lie
tuvos Viazmą ir Sierpeiską. Tačiau tuo 
tarpu Vytautas aprimo, nenorėdamas per
daug Rusus erzinti.

IJada 1407 m. Vytautui užėmus Odo- 
jevą, prigulintį Maskvai, vėl ko tik nepri
eita prie karo su Maskva, Jogailos brolis 
Švytrigėla, padaręs sutartis su kryžeiviais 
ir su Totoriais gabaus nubėgo į Maskvą, 
kur jį priėmė didis kniazius ir velijo jam

Bet sekantį metą Žemaičiai užmušė kry
žeivių uždėtą valdininką-komturą ir suar
dė dar dvi Vokiečių pilis. Vytautas norė
damas juos apraminti, su savo armija ir 
su kryžeivių pagalba įsiveržė Žemaitijon. 
Žemaičiai buvo priversti duoti žmones už
statui kryžeiviams jog nesipriešins, bet 
norėjo kad kryžeiviai valdytų juos tėviš
kai. Žemaičiai rugojo ant Vytauto ir lai
kė jį savo pardavėju, ypač kada jis norėjo 
išvaryti atgal Žemaitijon 250 šeimynų pa
bėgusių nuo Vokiečių priespaudų.

Vienok sakoma kad Vytautas, nors 
bandė geruoju su kryžeiviais sugyventi ir 
ir padėjo nuramdyti jų globon pavestus 
Žemaičius, bet jam rūpėjo jo prarastos 
Žemaičių sritys ir jis jų niekados neužmir
šo. Jis tik laukė progos kada galės atsi
imti nuo jų tą savo tėvų kraštą, nes tai 
buvo jo tėvynė, kuomet jis pats valdė dau
giau svetimas žemes, Rusų kraštus.

Juk Vytautas turėjo keršto prieš Vo
kiečius kryžeivius: kada jis norėjo atimti 
nuo Skirgailos Vilnių ir neįstengęs turė
jo šalintis iš Lietuvos ir nubėgo pas kry
žeivius, tiems už pagalbą turėjo užstaty
ti savo du jaunu šuneliu, kurie Vokiečių 
rankose mirė, nes pat Vytautas ir kryžei
viams turėjo pažadėti atiduoti Žemaitiją 
jeigu neliks jo vyriškos eilės ainių. Vy
tautui po to sulaužius nekurias sutartis 
su kryžeiviais, jie sakoma nužudė jo sūnūs, 
o po to Vytautas sūnų jau neturėjo, kas 
buvo priežasčia Lenkų prisikabinimo prie 
Lietuvos, nes Vytautas mirė pirmiau už 
Jogailą.

Užtikrinęs savo galybę rytuose, Ru
sų žemėse, Vytautas galando savo kardą 
prieš kryžeivius, ir kuomet Žemaičiai pra
dėjo labiau skųstis ant kryžeivių, jis su
laukė sau progą. Jis pamažu rinko spė
kas Lenkijoje ir Lietuvoje ir rengėsi už
baigti kryžeivių galybę ant visados.

(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.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE1

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

suose namuose.

REIKALAUKIT
6820 Superior Ave.

15

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
Park Row. New York City;

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

Washington, D. C.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siėst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merj kurio jums trūksta.

I DYKAI SLOGA IR DU- 
’ SULIU SERGANTIEM

Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kož- 
' nas Gali Naudot be Laiko Nuo** 
; stolio ir Nepatogumo.

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

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Kaina 75c.

“DIRVOJE”
Cleveland, O.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBST-I 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’,; 
žinomos kaip gyduolė inkstų,; 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turit 
gydymo galios, kuri išpopuleri-. 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy* 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin-< 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy-.j 
džių. Ieškokite "Gold Medalį 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

Haarlem on.
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(Tąsa iš pereito num.)
Scena 3

Marė, Jonas, Agota
Marė (įkišdama galvą pro langą, pas

kui pasibelsdama į duris ir tarpduryje žiū
rėdama į tuščią vidų) — Nieko nėra?.... 
(Tuo tarpu iš užpakalio ją sugriebia Jo
nas, nugąsdina ir įsistumia j vidų, glėbyje 
laikydamas) Ai—ai!.... Kas čia?! Na 
kam tu mane gąsdini, Joneli?....

Jonas — Buvau beeinąs prie tavęs.... 
pamačiau kad tu ateini, pasislėpiau, sakau 
pagąsdinsiu....

Marė — Žinai, Joneli, aš šiąnakt baisų 
sapną sapnavau.... mačiau tavo tėvą ir 
tave kraujuose iki kūklo plukant.... Ka
žin ką tai reikštų?....

Jonas — Tai reiškia labai gerą dalyką. 
Žinai, Maryte, tėvas pats liepia man tave 
vesti. Kalbėjęs jau su tavo motina, ir ji 
sutinka leisti tave... /. ,

Marė — Nejaugi?* Tai mudu laimin
giausi pasaulyje' Joneli.... (Nuleidžia 
galvą).

Jonas (imdamas jai už rankų) — Kitą 
sekmadienį užsakai, ir dalykas baigtas... 
O mudu taip bijojom ir slėpėmės kad kas 
nepatirtų apie mudviejų meilę.... Tik 
nežinau ką į piršlius kviesti....

Marė — Tik man taip drovu, Joneli.... 
visos mergailės dabar žiūrės į mane....

Jonas — Niekis, Maryte, apsiprasi.... 
Del ko aš nieko nepaisau ?....

Marė — Gal jau nauja “Aušra” atėjo? 
Rupi pasiskaityt....

Jonas — Dar tėtušis nieko nesakė, ne
žinau .... ,

Marė — Tavo tėtušis varo pavojingą 
darbą, gyvastis kasdien išstatyta pavo
jum... Ir tu, Joneli, matau jo pėdom 
seki.... šventas tai darbas, tiesa, bet ku
rie tą darbą varo savo gyvastis kaip ant 
plauko pakabinę laiko.... Aš, Joneli, kar
tais bijau kad tau kas neatsitiktų....

Jonas — Kam manyti tokius niekus... J 
Geriau svajok apie mudviejų laimingą at
eiti .... Atgausim savo spaudą, visa Lie
tuva nušvis.... Bet reikia kam nors dir
bti del to....

Marė — Daug, tačiau, dar galvas padės 
dirbdami tą darbą....

Jonas — Ne taip reikia sakyti: Džiaug
sis ateities gertkartės darbais'tų kurie da
bar nesnaudžia.... Bet kalbėkim apie sa
vus reikalus.

Marė — Gerai, Joneli, turėsiu pasakyt 
mamytei kad tu rengiesi piršliais atjoti— 
lyg mudviem piršliai reikalingi.... (Abu 
kvatoja, Jonas prispaudžia Marę prie ša
lies).

Agota (ineina iš šalinių durų) — Ir aš 
maniau kas čia galėtų taip kalbėtis.... 
Tai Marytė čia!....

Marė (staiga atšoka nuo Jono) — At
ėjau žiūrėti ar negryžo dar Ona. Mama 
prašė jos ko tai nupirkti, atėjau paimti.

Agota — Kažin kur ji taip užtruko, jau 
laikas butų gryžti....

Marė — Gal pas gimines užsuko.
Agota — Ne, žadėjo niekur neiti.

Scena 4.
Tie patys ir Girnius ir Ona. 

(Girnius ineina pypkę rūkydamas, užsi
mąstęs. Ona ineina su rišuliu rankoje, 

andarokus pasikaišius.)
Marė (pamačius Oną) — O, vilką minė

jam, ir vilkas keliu eina. Ar parnešei ma
mai pirkinių? duokš.

Ona (padeda rišulį ant stalo, išriša, ja
me buna ir maldaknygė. Išgąstingai) — 
Kad jus žinotume koks šiandien sumišimas 
mieste! Ties Didmiškiu, prie pat kelio, 
rasta nušautas vienas stražnikas.... Su
stojau pažiūrėt.... Jis ten tebelaikomas 
ir eina tardymai....

Visi — Nušautas stražnikas?! (susijau
dinę žvelgia vienas į kitą. Girnius tuo 
tarpu sau vienas nuošaliai stovėdamas at
sidusta, galvą nuleidžia.)

Ona — Taigi, taigi. Miestelyje Rusai 
tiesiog pasiuto. Privažiavo desėtkai po-'

licijos ir kareivių. Po pamaldų apstojo 
bažnyčią ir pradėjo atiminėt maldaknyges 
jei kas turėjo, o visiems grūdo savo mal
daknyges. (Rodo vieną) štai ir aš ga
vau vieną, bet toks keistas drukas kad vi
sais galais ir šonais varčiau, nieko negaliu 
išskaityt.... Kiti sako kad žodžiai tie 
patys, tik kitokios raidės.... Bet kas iš 
jų kad negali paskaityt....

Girnius (paima, perverčia knygą) — 
Tai musų surusinimui! Jie nori kad mes 
jų druką skaitytume, užmirštume savo! 
Sudegint, bjaurybę! (Užsimoja mest.)

Agota (griebia knygą iš jo rankų) — 
Pala, nors mums parodyk! (Visaip var
to, bet nepaskaito.)

Marė (Onai) — Ar tu matei tą nušautą 
stražniką ?

Ona — Kaipgi, mačiau, gryždama na
mon. Apstoję ten daugybė žmonių, dakta
rai ir policija tik laksto.... Per pat kaklą 
kulka perėjus....

Girnius — Vertas ir buvo, turbūt, kad 
nušovė.

Jonas — Kažin kas galėjo jį nušauti?
Ona — Žmonės sako kad jis perdaug 

knygnešius persekiodavęs, užtai ir nušovė.
Jonas — Už tokį darbą jam taip ir rei

kėjo.
Ona — O kai sugaus juos tai bus blogai.
Girnius — Nebijok, nesugaus. Kas šo

vė jį tai buvo ne toks kvailas, mokės pa
slėpt ir įtarimą.

Ona — Kur nesugaus vieną, tiek žanda
rų, ir dar su šunimis. Dabar laksto žan
darai po visus aplinkinius kaimus....

Agota — Tai jau, vaikai, blogos naujie
nos. Ką gali žinoti, gal ir labai geras 
žmogus jį nušovė.

Jonas — Užtai žandarai dabar bijos kiš
ti nosis kur nereikia.

Marė — Eisiu namon, papasakosiu nau
jienų.

Girnius — Liaukitės tokias šnekas pla
tinę; ar patys papulsit ar visai nekaltą 
žmogų žandarams įduosit. Dabar jei ką 
ižnai tai reik tylėt.

Ona — Ir kas čia bėda? Visame mieste 
žmonės kalba, nieko nebijo.

Agota — Ar mes kalti kad kas žandarą 
nušovė ?

Jonas (pagalvojęs) — Tėtušis tiesą sa
ko. Žmonės tuojau pradeda spėlioti ant 
vieno ar ant kito, o nežino kad tuo jie ga
li pakenkti visai nekaltam.

Marė — Et, kas čia iš musų su žanda
rais kalbėsis, o savo tarpe mes viską galim 
kalbėtis, kas mums gali uždrausti? Su
diev.

Ona — Ar ateisi šį vakarą į vakaruškas, 
Maryte ?

Marė — Taip, kur jus ten be manęs ap
sieisit !

Jonas-— Aš tave palydėsiu! (Pasivijęs 
Marę išsiveda po ranka.)

Agota — Ona, eik į .virtuvę pietų, per- 
alkus juk.

(Ona išeina per šonines duris.) 
(Bus daugiau)

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas 
ŽODYNAS

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda ......................$11.00

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland, O.
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, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuaCn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo____35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

GROMATA GIMINOIČIUI 
JUZAPUI SMOLSČIUI

Aš tau to va seserėčia 
gromotalį siunčiu, 
kviečiu tavi atvažiuoti 
Lietuvon unt švinčių. 

|Mona moma tau tatula, 
O aš seserėčia, 
nėra vyra senai mergai, 
tuojau ištekėčia.

Juzai, brungus brolaneli, 
koks mums visiems dyvas 
kai atrošei gromatalį 
kad tebesi gyvas.

Aprašysiu tau, brolali, 
šitokias navydnas, 
kas be rošta Lietuvoje 
tas atliko biednas.
Aš priš vainas jau išmokau, 
ku čia daug sakysi, 
mielas Juzai, gromatalį 
gal man atrašysi?

Aš, tėvas ir moma 
gromatalas lauksim, 
gal tau gyvo žemai 
jau nepamatysim. 
Neparašiau, dovanok Juzai, 
apie grožu pas mum orą. 
Na Kupiškia seserėčia,

Lietuvos Barbora.

Vagies sąžinė išdavė
Kartą, bevalgant pietūs, 

prapuolė sidabrinis šaukš
tas. Visiems buvo nesma
gu. Svečiai besiteisindami 
rengėsi išversti kišenes, bet 
sumanus šeimininkas už- j 
draudė tai daryti ir pra
bilo:

— Draugai, nėra reikalo 
versti kišenes: aš žinau tik
resnį būdą surasti vagį, 
prašau tik visų svečių pa
kišti po stalu galvas.

Svečiai lyg žąsinai palen
kė kaklus ir galvos atsidū
rė po stalu.

— Ar jau visų galvos po 
stalu? — paklausė šeimi
ninkas.

— Taip, — pasigirdo vi
sų atsakymas.

— Ar ir to kurs šaukštą 
turi irgi po stalu?

— Taip, — atsakė nieko 
nepagalvodamas vagis.

Moterystės įsteigimas
— Kas įsteigė moterys

tės sakramentą? — klausia 
kunigas Jonuko.

— Dievas, — atsakė Jo
nukas.

— O kame moterystė bu
vo įsteigta?

— Rojuje, — atsakė vėl 
Jonukas.

— O gal atsimeni kokiais

žodžiais?
— “Nesantaiką padary

siu tarp tavęs ir moteriš
kės”.

g
Išsiblaškęs

Vienas profesorius turė
jo skaityti susirinkime pa
skaitą. Ineidamas į salės 
priemenę dideliame veidro
dyje pamatė save ir links
mai pratarė:

— A, tai pasirodo kad aš

jau čia esu, nevertėjo nei 
eiti! — ir apsisukęs išėjo 
sau.

Nėra ko džiaugtis
Motina (vos nustojusiam 

i verkti savo vaikui): — Na, 
tai galų gale jau tu nusto
jai rėkti?

Vaikas: — Nesidžiaugk 
i taip greitai! Aš tik pasil
sėsiu, paskiau ir vėl pradė
siu!

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto JubilejinesEKSKURSIJOS

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND * NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

Teisinga priežastis

AMELS
malonumui© 1930, R. J. Reynold* Tobacco 

Company, Winston-Salem, N. C-

YRA tik viena rūkymui priežastis ir tai — malonumui. Gana 
gera priežastis. Cigaretą, kurį išsirinksit, bus tas, kuris jums 
suteiks daugiausiai malonumo.

r
“Camels” padaryti ta minčia-^- minčia nepadirbtą rūkymo ' 

malonumą cigarete.

Pabandykit, rasit pastiprinantį skirtumą — lengvai nunokusį 
parinktiniausių tabakų sultingumą — sumaišytą kvepėjimų su
tarimą, šilkinį švelnumą — kuris padaro malonumą rūkyme.

Faktas, kad daugiau milijonų pasirinko “Camel”, kaip kitus 
cigaretus, yra teisingam produktui duoklė.
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Akrono Naujienos
naudoti.

Vasiliauskas apgailauja 
kad jo maišelis kur tai din
go, o Cybelis raudojo nete
kęs Ąkrone Lietuvių para
pijos. Galvą iškėlęs žiurė
jo j bokštą kur dar tebėra 
Rodavičiaus nupirkti var
pai ir gailavo kad jam ne-

Nesenai atsilankė Akrone 
J. Vasiliauskas iš Baltimo- 
rės, vienos žinomos bendro
vės vedėjas, kuri subankru- 
tijo. Tuo laiku šliaužiojo 
apie Birutos gatvę ir Cybe
lis, sako jis su savo palai
kytojais turėjo mitingą ir 
visi graudžiai apverkę ne
tekę S. Rodavičiaus jiems pasisekė juos išimti kaip 
pavestų turtų. Patys už- buvo užsimanęs ir gauti už 
dirbt nemoka, o dabar jau'juos pinigėlių, 
nesiranda kito kurs uždirb-1“ Abu atlaikę Birutos gat- 
tų ~ ir jiems pavestų pasi- vėj “rekolekcijas” išsineš-

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

t

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

4-

A

dino .savo keliais.
Jurgio Roko sūnūs ką 

mokinasi Akrono universi
tete, tapo profesorių pa
statytas tūlam laikui dirb
ti prie mašinų inžinų. Pas
kui vėl bus pastatytas prie 
knygų. Šiame universitete 
kartu mokina teorijos ir 
praktikos. Kas nori ant in
žinieriaus mokytis Akrono 
universitetas yra geriausiu.

P. Kuliunas, čia netekęs 
darbo, išvažiavo j Clevelan- 
dą, ten gavo darbą ir žada 
savo šeimyną pas save pa
siimt.

A. Rudis su moteria ir T. 
Bernatavičium buvo išva
žiavę Į Clevelandą savo gi
minių atlankyt, gryžo svei
ki.

Pas S. Rutkauską lankėsi 
iš Cleveland© jo giminietis 
p. Ragauskas su dukteria. 
Jie apramino ji su našlai
čiais ir stebėjosi kad tėvas 
gali taip gerai savo vaiku
čius užlaikyt. P. Rutkaus
kas yra pirmutinis Lietuvis 
kuris apsigyveno pre Birū- 
tos gatves.

A. Sunteckienė labai dė- 
kuoja p. Kazlauskienei, jos 
vyrui ir savo broliui ir ki
tiems už surengtą jai “sur- 
pfaiz party” ir gražią do
vaną atminčiai.

■Nuteistas numirti. Bert 
Walker, 42 m., pabėgęs iš 
Missouri kalėjimo kalinis, 
kurjs Kovo 8 d. čia nušovė 
policijantą, nuteistas pirmo 
laipsnio žudystėje ir baus
mė jam paskirta elektriš-

koj kėdėj.
Piknikas. Gegužės 25 

visiems žinomoj vietoj, 
Siderio farmoj, atsibus 
P. Draugijos piknikas. Ti
kima kad atsilankys skait
lingai Akrono ir apielinkės 
Lietuviai.

d. 
P. 
A.

Keliautojas.

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

dai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Pigiai
NAUDOTOS, LENTOS IR KI
TI MEDŽIO DALYKAI

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

LOUIS PARKO
5409 Spencer avė. HEnd. 8346

JAU

Šalę Rockefeller Park
Dviejų arba vienos šeimynos na

mai parsiduoda. Dideli atpiginimai. 
Šie namai reiškia tikrą investmen- 
tą. Reikia parduoti nes. savininkas 
turi" išvažiuot į New Yorką. Atei
kit apžiūrėt. Savininkas (21)

1142 DALLAS RD.

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.

KEPTUVĖ PARSIDUODA
Reikia būtinai parduoti delei part

nerystės Suirimo, neša $400 . savai
tę ineigų. Verta $3000, parsiduos už 
mažiau negu $1400. Kreikitės

8811 SUPERIOR AVE.

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. -25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

JAKUBSADOLPH
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 
Telefonas ENdicott 1763

6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Puiki Farma 
išvažiavimams 

“V and B FARM” Green Rd, 
graži’ vieta šeimyniškiems 
ir visuomeniškiems išva
žiavimams. Tik 10 mailių 
nuo miesto. Dąvažiavimas 
lengvas: "nuo Euclid avė. 
pasukit j kalną į Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit 
“V. and B. Farm—Private 

Drive
Vic Anderson, Savin.

© ROSEDALE ©|
"Dry Gleaning Go.| 

' HEnd. 7906 J 
C. F. PETRAITIS, Prop, ♦ 
6702 Superior Ave.Į ♦

$ave money
in buying Used Cais

J%r Economical Trantportation

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
7610 St. Clair avė., 20 metų iš

dirbtas biznis, saldainių ir cigaru. 
$402 į savaitę biznio; greta yra 4 
kambariai gyvenimui; parsiduuS’ pi
giai. — Matykit agentą Zimerman, 
2287 Professor avė.

See your Chevrolet Dealer... mt
PARSIDUODA

Delicatessen Shoppe, savaitinės 
ineigos $360, gerai eina biznis, 
parsiduoda del nesveikatos.

Piersons Delicatessen Shoppe 
1742 Crawford rd. (Payne av. car).

USED CARS
Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
mėtų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausią 
padarau negu kur

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

FLorida ;6791-R

1929
Chevrolet Coach 

Puikiai išrodo kaip 
ris gefi karai. Su 
sais moderniškais 
togumais, su visais 
stra ką kožnas nori
cėt prie savo karo. Ap- 
silankykit pas savo ar
timiausi Chevrolet par
davėją ir pamatykit tą 
puikų pirkinį.

$365'

ku-

pa- 
ek- 
tu-

1928 
Chevrolet Coupe

Kakas kuris jums pui
kiai tarnaus su papra
sta priežiūrą ir su ma
žomis lėšomis.- Turi ge
rą motorą ir keturiais 
ratais brėksai. 
įmokėti mažai 
išsimokėjimui. 
kitės šiandien.

$245

Reikia 
likusi

Kreip-

'Chevrolet pardavėjai gali suteikt jums puikų naudotą 
karą, nes jie dirba pagal nustatytos dirbtuvės tvarkos 
suteikimui jums gerame stovyje naudoto kaip ir naujo. 
Mes, Chevrolet pardavėjai, parduodam naudotus karus 
pagal garsaus “O. K. shat counts” plano, ir kožnas nau
dotas karas kurs turi raudoną O. K. kortą yra pilnai per
taisytas ekspertų mekanikų ir galit pasitikėt jog gaunat 
gerą karą kuriuo galit pasididžiuoti—kokį galima pirkti 
už taip mažą įmokėjima ir lengvomis išlygomis.taip mažą Į mokėjimą ir lengvomis išlygomis.

SPECTACULAR
VA LU ES

3 day* OHLY If
Padidėjęs skaičius mainomų j naujus karų delei smarkiai 
parsidavimo 1930 Chevrolets duoda mums progą suteik
ti jums puikų pasirinkimą 4 ir 6. cilinderių naudotų akrų. 
Pirkit juos bėgyje sekančių 3 dienų ir naudokitės!

VĖLYVO 1927 NASH
SPORT COUPE—$325 

•2 spalvų ruda, originalis iš
baigimas;, fenderiai ir chassis 
naujinta su Duco. Puikios ti
res, geras vidus, visi įrengi
mai. Mecaniškai geras.
1929 CHEVROLET COUPE

$3.65
Puikus karas; nauji tires; 
išpuošimas kaip naujas; me
chaniškai pilnoj tvarkoj.

1928 DODGE VICTORY 
. SEDAN •

Sis karas buvo tik pas vieną 
savininką. Motoras, maliava 
ir t:res puikus. $450 greitam 
pardavimui.
1928 CHEVROLET COACH 

$225
Visai atnaujintas, naujos ti
res ir dažai. Parsiduos trijų 
dienų išbandymui, pinigai at
gal jei nepatiks.

0800

3400

11915 Detroit Ave.
Downtown Chevrolet 

1935 Euclid Ave.
Bedford Chevrolet 

Bedford, Q.

1762

Broadway Chevrolet Co.
6851 Broadway Michigan

Central Chevrolet, Co.
7002 Euclid Ave. ENdicott

Detroit Ave. Chevrolet Co.
BOulevard
Motors,' Inc.

MAin 6000 
Sales Co.

Bedford 543
Frankel Chevrolet Co.

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

2926 Mayfield Rd. FAirmount 8358
Kinsman Square Chevrolet Co.

3224 E. 93rd St. BRoadway 3290

Larrick Chevrolet Co.
870 E. 152nd St. EDdy 7760

Al Krenkel Chevrolet Co.
3330 Broadview Rd. ATlantic 4720

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

The Shaker Chevrolet Co.
15311 Kinsman Rd. WAshington

Utility Chevrolet Co’.
8018 Lorain Ave. MEIrose

West Park Chevrolet Co.
15315 Lorain Ave. CLearwater !

West 25,th St. Chevrolet Co.
3140 W. 25th St. ATląntic 2040

Brownlee Chevrolet Inc.
17516 Detroit Ave. LAkewood 3520

0356

7040

2200

Adolph Yotens
Elektrikos KČntraktorius

Įveda elektrą j namus arba dirbtu
ves, bei atlieka įvairius elektros dar
bus gerai, greitai ir pigiai.

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

fr

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

■J)

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

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

už mažiausia pinigų”

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

Vykt Kur Nors ir
Daryt Ką Nors

VAKACIJŲ DIENOS!

'"TAI yra proga prasišalinti nuo pa

prastų atsibodėjusių vietų, pama-

tyti ką nors naujo ir pasigerėti nau-

jais patyrimais. Ištikro vakacijų ap-

imoka laukti ir taupyti joms lėšas.

The Society for Savings paragina jus

prisidėti j Vacation Club, kuris tęsia-

si per penkiasdešimts savaičių, nuo 
■* $ 4

Birželio 1 dienos, pagal gerai žinomo

Kalėdinio Klubo plano:

OO’OSZs 3AI3D OO’9S
OO’OO 1$ OO3$ HDV3
OO’OS s OOT$ 3AVS
00’93 s GNV OffOs noA

prie to dar prisideda nuošimtis jeigu

lumokat duokles laikų. Vakacijų

Klubas dabar atviras. Mes mielai

priimsime ir jus. Prisidėkit Dabar.

Incorporated 1849

in the dTittj nt (Slevelani 
public Square

Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką

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

Savo nuodugnių kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimų PIR
MIAUSIA 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
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

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

Nežiūrint kbkią_ jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. , AT-
— ■ - Ąg ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes,

padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.
Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 
to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- 
pašlaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

EIKIT PAS MANE. 
Ką

nuo 
ma

DOCTOR BAILEY ‘specialistas’|
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. gj

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



DIRVA

RICHMAN
BROTHERS

Vilnoniai Siutai
fe <B

Vasaros Dėvėjimo
Vieneiliai ir dvieiliai siutai gražių audi
nių worsteds ir serges puikiausios rūšies 
kokie vargiai kur parsiduoda už mažiau 
kaip $50 . . . materijos kuriomis galite 
pasitikėti jog ilgai laikys ir jų forma iš
bus graži visą laiką. Vienok jie yra leng
vi ir suteiks jujns patogumo šiltame va
saros ore.
Šie siutai yra atsargiai pagaminti musų 
pačių siuvyklose geriausia išsilavinusių 
adatos darbininkų kurių didžiausia ambi
cija yra patenkinti jus, kadangi jie patys 
yra dalininkai šio biznio.
Nežiūrint ar jus esat aukštas ar žemas, 
plonas ar riebus, mes galim pritaikyti jū
sų formai tinkamiausia iš plataus pasirin
kimo Įvairiausiose spalvose ir stiliuose, 
čionai jus rasite kaip tik tuos rubus ko
kių jums reikia del Decoration Dienos iš
važiavimo kitą savaitę.

Tiesiog iš Musų Siuvyklų Jums 
... Be Tarpininko Pelno

EKSTRA KELINĖS 
$2.50 — $3.00 — $4.00 — $6.00 

Kelines del darbo arba žaidimo, ir 
išėjimams . . . šimtai puikių ma
terijų visokiose pageidaujamose 
spalvose įr marginiuose.

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

sada viena ir ta pačia kaina.

Aii$2 2
THE RICHMAN BROTHERS CO.
TRYS CLEVELANDO KRAUTUVĖS 

725 EUCLID AVENUE — PROSPECT ir ONTARIO 
5716 BROADWAY

Broadway Krautuvė Atdara Kas Vakaras Iki 9 Vai.

$ IS LIETUVOS ®
ROKIŠKIO MILIJONINEI 

BYLAI UŽSIBAIGUS

Amerikos Lietuviai ku
rie skaito laikraščius jau 
gerai žino kaip valdė kuni
gai su krikščionių partijos 
šulais, Rokiškio Ūkininkų 
Sąjungos banko viršininkų 
išvogta milijonas litų. Nuo 
to nukentėjo ūkininkai.

Smulkmenų neliesiu, nes 
jas visi žinote iš laikraščių. 
Paliesiu tik tos Sąjungos 
šulų asmenis.

Kun. Labanauskas į Ro
kiškį tapo atkeltas 1920 m. 
Tuojau jis šoko politikon ir 
pasidarė žymiu žmogum. 
Už savo gabumus politiko
je tapo savo dvasiškuos pa
aukštintas į dekonus, o vė
liau į pralotus.

Susitvėrus Ūkininkų Są
jungai jis buvo jos galva. 
Bematant Kun. Labanaus
kas sudrutėjo: iš 4 pūdų 
vyro virto 8 pūdų. Taipgi 
jis buvo didelis parapijonų 
spaudikas. Be šimto litų 
jis krapylos nekrutino. Bet 
būdamas didelis kartožni- 
kas niekad pinigų neturėjo.

Šioje byloje jis nubaustas 
trimis mėnesiais paprasto 
kalėjimo.

Mačiulis, dvarin i n k a s, 
buvęs komendantas ir ag
ronomas, užėjo ant Maku- 
tėnaitės užkuriais. Bepo- 
naudamas nupliko. Pastojęs 
Ūkininkų Sąjungon tuojau 
Įsigijo įvairias mašinas ir 
garinę pieninę. Jis nuteis
tas metams ir 15 dienų sun
kių darbų kalėjimo. Pini
ginis jieškinis iš jo 80,000 
litų. Bet kaipo iš užkurio
nieko negali išjieškoti.

Visi kiti pagėrę brangaus 
vyno net iš Nikalojaus skie
pų. Teismas tęsėsi nuo 21 
d. Sausio iki Vasario 6 d. 
Kun. Labanauskas per tą 
laiką pražilo.

P. Kriukelis.

Nužudė savo mylimąją
Vaitkunų kairpe (Pabais

ko vai.), Romualdas Pakal
nis kirvio smūgiais užmušė 
to pat kaimo gyventoją Ma
rę Žulytę. Nusikaltėlis Pa
kalnis pats atvyko į krimi
nalinę policiją ir pasidavė. 
Nustatyta kad jis ją nužu
dė už tai jog ji buvus jo pa
nelė ir draugavus su kitais 
vyrais. Pakalnis perduotas 
Vilkmergės II nuovados tei
smo tardytojui. “L.A.”

SUGAVO GARSŲ PLĖŠI
KĄ

Po ilgo ir sistematingo 
sekimo Gegužės 2 d. sulai
kytas Liepojuje pagarsėjęs 
Žemaitijoje plėšikas Joc- 
kus su bendrininku plėšiku 
Lengveniu. Sulaikytus tą 
pat dieną parsivežė Lietu
vos kriminalinės policijos 
valdininkai kurie ten buvo 
nuvykę.

Jockus su savo bendrinin
kais padarė daug plėšimų 
Kretingos ir gretimuose ap- 
skričiuose, ir plėšimų metu 
vartojo net pačius žiauriau
sius kankinimo budus: de
ginimą kojų, korimą, grąsi- 
nimą nušauti ir kt. Tokių 
metodų paskutiniais metais] 
nebuvo pastebėta kitų plė
šikų vartojant. Pas sulai- .

X Tel-C Henry 2370 X 
f P. J. KERŠIS J 
t baigęs Teisių Mokyklų Cumber- f 

land Universitete, darbuojas su X 
T Teisių Ofisu advokato r I
t Anderson & Marriott f 
t 308 Engineers Bldg. || 
X kur su visais teisių reikalais | 
■į Lietuviui, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tai X 
J res teisingų patarnavimų. 4 I

SUIMTA KOMUNISTŲ 
LITERATŪROS SAN

DĖLIS

kytus rasta dalis daiktų pa
imtų per plėšimą pas Gruš- 
laukės kunigą altaristą Pr. 
Gaigalą. “L.A.”

DUKTĖ NUKIRTO 
TĖVĄ

Šimkaičiai, Raseinių ap. 
— Balandžio naktį į 22 d. 
Skeršpylių k. J. Rukštelytė 
kirviu nukirto savo tėvą, 
Juozą. Rukštelis buvęs ge
rai įsigėręs “naminės”, iš
vijęs žmoną ir norėjęs iš
žaginti 18 metų. dukterį, ta 
besigindama išsykio kirviu 
jį nukirto. “L.A.”

Balandžio m. paskutinėse 
dienose Kauno priemiesty
je-Viliampolė j e policija už
tiko pas Cheną Chaimą ko
munistų partijos literatū
ros sandėlį ir partijos bib
lioteką ir viską suėmė. Ma
tyt tai buvo centralinis san
dėlis, nes įvairių komunistų 
laikraščių ir atsišaukimų 
rasta tūkstančiai egzemp
liorių. Rasta daug ir įvai
rių rūšių komunistinių atsi
šaukimų. Po tokio stam
baus radinio suėmė ir tris 
komunistus: Joną Apoką, 
Miną Berelovičaitę ir Cha
ną Stražaitę . “L. A.”

A. S. BARTKUS1
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas T

Fotografas t
Geriausia dovana j ūsą X 

draugui ar draugei bus į 
Jūsų Fotografija, šiuo lai- X 
ku mes turim speciales ? 
kainas ant visų fotogra- i 
f i jų. Rėmai puse kainos. X 

i
1197 E. 79th St. Cleveland į 

‘Studija su dviem parodos langais” T 
— Telefonas Randolph 3535 <— X

Prospect 2420..

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI 

Perkrąųstome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supąkuojam ir išsiųnčiam. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 

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

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

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

S. S. “CLEVELAND”
KURIS IŠPLAUKS Iš NEW YORKO BIRŽELIO 7, 1930 

IŠ BOSTONO BIRŽELIO 8, 1930
Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel.

Ofjciališka eksursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos

Informacijų kreipkitės prie bile agento nario 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ ASOCIACIJOS 

ARBA Į

HAMBURG-AMERICAN LINE 
Union Trust Building, Cleveland, Ohio

^'(iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiįiiiĮHUiiiitiiDiiiiintui.iiiiif  j;

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

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

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. |

ENdicott 4638 g
Šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf

the State of California Chose

HUDSONS
Jo 100% Atsakantumas

Hudson’s Great 8, su 100% atsakantūmo 
perviršijo visus kompetitorius bandymuo
se darytuose California Calstijos Vieške
lių Kontrolės Departmento.
Dalyvavo beveik visų išdirbinių. Iš tų 
astuoni, kurių kaina eina nuo $1050 iki 
$1500 pasidavė bandymams Greitumo, At- 
sakantumo, Mitrumo, Operavimo Lengvu
mo, Styravimo Veikmės ir Liuosumo nuo 
Drebėjimų, Krutėjimų ir Perkaitimo. Tik 
Hudson, vienas iš žemiausių kainose, te- 
pabaigė bandymus pilniausiu atsakantu- 
mu.

Prieš visus tuos gerai žinomus, aukštes
nių kainų karus, Hudson gavo aukščiausi 
pagyrimą nuo ekspertų ir tapo nupirktu 
del Vieškelių Kontrolės departmento.
Ypatinga dome buvo nukreipta į Hudson 
“pažymėtinai įtemptą greitumą” ir “šva
rų veikimą”. Tie ekspertai taipgi rapor
tavo kad važiuojant 60 mylių į valandą jis 
vistiek turėjo daugiau galimybių padidi
nimui greitumo negi! kuris kitas karas 
tuose bandymuose.'

PATYS ŠITĄ VISKĄ PERSITIKRINKIT.
MES ATSIŲSIME KARĄ PRIE PAT JŪSŲ DURŲ
Tiktai pavažinėdami arba pavaldydaini Hudson’s Great 8 jus patirsit jo 
nepaprastai puikų veikimą. Esat kviečiami paimti karą išbandyti jo 
švelnumb, greitumą, veiklumą, spėką, lengvą valdymą, patogumus ir 
ekonomiškumą. Pašaukus telefonu Hudson’s Great 8 atvažiuos prie durų.

•1050 
for the 

cnAcn
Oi her nunlels just as at- 

trartively priced. Wide* range 
of inlors. AH prices f. o. I*. 

Detroit, Fąclnfv.

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

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

RLAŲSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Rd......................... WAshington 3800

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATIantic 2910

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

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

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

, MĘRKLR MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain 'Ave. CLearwater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. . Westlake St

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

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

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

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

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

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. ' GLonville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway Michigan 0033



E) I R V A

Į- Kas Girdėt Ctevelande-Aptellnkesę

6020 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486

Dress Suit Rental Co.
235 THE OLD ARCADE

Mes išnuomuojame Full Dress, 
Toxedo ir Frocks del tam tikrų 

reikalingų išėjimų.
Geo. H. Schwane, Mgr. 

Telefonas MAin 5856

Iš Collinwood

“Dirvos”' Ekskursantų I Ačiu ir sudiev—iki pasima-l
J-” tymo. Negaliu apleist Clevelah-ISiyaejimas da neištarus savo padėką Lie

tuvių Moterų Klubo narėms už 
l„--- ---------------puikaus

| išleistuvių vakaro, ko aš visai 
j nesitikėjau. Pirmiausia dėka- 
ivoju/klubo pirmininkei 
! Mihelichienei, taipgi pp. 
| pavičienei, 
| narėms ka 

__ I dovanos ir
kiti ir visai I pasakyt ačiū O. Karužienei, ku

rios namuose išleistuvės buvo, 
susi- u2 jos trasą.

rinks didel'S buris draugų ir Tas vakarėlis mane nepapras- 
giminių ir daug šiaip sau pasi-|tai nustebino, Aada^inėjus, į p. 
žiūrėti ceremonijų. T” ..
1'k.iš Lietuvių stotyje dalyvaus 
Ilaunčikas nutrauks paveiks
lą, kuris tilps “Dirvoje”.

Ekskursantus iki laivo paly
di “Dirvos” redaktorius Karpa- 
v'č’us, paskui jiems pasitarnaus 
.Antanas Murauskas, kuris per
nai Lietuvoje lankėsi.

Visi ekskursantai gavo gra
žius Lietuvos spalvų ženklelius 
irtmis spalvomis išaustus į vie
ną juostelę, su užrašu “Dirvos 
Ekskursija Lietuvon iš Cleve
land, Ohio, Vytauto Didžiojo 
Metais 1930”. Šitas juosteles 
tuibut tik vieni “Dirvos” ke
leiviai turės, nes į vieną suaus
tų Lietuvos vėliavos spalvų 
juostelių Amerikoje visai nėra, 
šiuos na-rsivežė iš Lietuvos pa
tys Karpavičiaį 1928 metais. 
Kitiems ekskursantams bus 
nuostabu iš kur “Dirvos” ke- 

. leiviai tokius gražius tautiškus 
ženklelius gavo.

Taipgi “Dirva” įduoda Lietu
višką vėliavą subendrintą su 
Amerikoniška vėliava nuvežti 
j Lietuvą. “Dirvos” vėliava bus. 
viena pirmutinė perplaukus Lie
tuvon Skandinavų Amerikos 
Liniios laivu, pirmą kelionę da
rančiu į Lietuvos vandenis.

Keletas vyrų ir moterų dar 
nespėjo su-šią ekskursija išva
žiuoti. nes vėlai pradėjo storo- 
tis grvžimo leidimus. Tas pa
moka kitiems kurie ruošiasi va
žiuoti, o nėra Amerikos pilie- 
čiai.

“Dirva” rengs dar vieną eks
kursiją šią vasarą,- taigi kuri' 
dar rengiatės galėsit išvažiuoti 
su pasilikusiais nuo šios eks
kursijos. šymet “Dirvos” eks 
kursija išplaukia mėnesiu anks
čiau negu peniai, taigi dar ne
bus vėlų rengtis važiuoti Bir
želio mėnesį.

Važiuojam! Ir apie 30 vie- ...
tinių Lietuvių šį penktadienį po! surengimą man tokio 
pietų, Gegužės 23 d., nuo 3 vai. 1 
po pietų, iš Erie Stoties (East 
55th St. arti Broadway) išva
žiuos ilgai kelionei į savo gim
tą šalelę Lietuvą, kurios dau
guma nematė po 20 ir daugiau 
metų; Vieni išbus kelionėj tris 
mėnesius, kiti 5, 
apsiliks Lietuvoje.

Ekskursantus išleisti

Ge- 
17 d. pasimirė Rymo-Ka- 

Susivienijimo preziden- 
Muiiolio brolis Antanas, 
amžiaus. Palaidotas Ge- 
21 d. Paliko moteris su 
vaikais. Velionis Ame-

Kar- 
š'Jhienei ir. kitoms 
tros prisidėjo prie 

su darbų. Turiu

Mirė Antanas Muliolis.
gūžės 
talikų 
to P. 
39 m. 
gūžės 
trimis
rikon atvyko 1912 m., per karą 
tarnavo 'S. V. kariumenėj, bu
vo gazų apnuodytas, 
artino jo mirtį.

Paėjo iš Mikabalių 
jų par., Alytaus ap.

kas pri-

Išvažiavimams Farma
Gerbiami Clevelando Lietuviai: 

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

PRANAS TULAUSKAS
‘ Stop 69 Brunswick, Ohio 

Norėdami mane matyt mieste ra
sit po antrašu 1006 East 70th st., 
arti St. Clair ave.

Susirgo Gerai Collinwoodie- 
čių ir viso Clevelando žinomas 
Lietuvis p. Šležas išvežtas į li
goninę. Jis tapo ištiktas pa- 
raližiaus.

Moterų Sąjungos 36-ta kp. 
turės šeimynišką išvažiavimą

šį sekmadienį, Gegužės 25 d., 
Palionio ukėje už Oryiflle, Ohio. 
Tikietus galima gauti pas na
res, $1 ypatai.

Padėkos žodis. M. M. N. Pa
galbos įvykusio vakaro Gegu
žės 10 d. rengimo komisija ta
ria nuoširdų ačiū A. S. Kulbic- 
kui už pagelbėjimą vakaro su
rengime, A. J. Naunčikui -už 
spalvuotas šviesas; p. Vasiliau- 

i skienei už puikią dovaną, kurią

i
ji suteikė daugiausia pardavu
siam tikietų, taipgi ačiū visiems 
kurie kuo nors prisidėję prie 
to vakaro surengimo.

Daugiausia tikietų pardavė 
! Virginija Kįatalyniutė, kuri gą- 
! vo puikią dovaną.

Namais ant Rendos
| 7510 Decker ave., yiršuje, 5 
Į kambariai, maudynė, garadžius,. 
' porčiųs. Pigi renda, vieta graži.

Visu kas Karužienės namus mane pasiti- 
’ ’’ I ko p. Mihelichienė su gėlių lai

veliu. Paėmus gėles negalėjau 
žodžio ištarti, tik kartojau, lai
velis, laivelis.... Kuomet iš
girdau kitų klubiečių sveikini- 
nimus ir gerus linkėjimus ke
lionei tuomet 'kaip iš sapno pa
budau.

Dar kartą tariu ačiū visiems 
mano draugėms už atmintį, ir 
aš nors mintimis busiu su ju
mis, iki vėl sugryšiu, po aplan
kymo musų tėvynės Lietuvos.

Ona Pechkaitienė.

k., Seiri- 
... , . . . ‘Lietuvoje
liko du broliai ir dvi seserys, 
tėvai abu jau mirę.

Velionis seniau buvo veiklus 
vietos organizacijose. Lai bu
na lengva jam šios šalies že
melė.

Padėka. Išreiškiu širdingą 
padėką savo draugėms Adomai
tienei, Kudžįuvienei ir Leskau- 
skienei už surengimą man to
kios gražios “surprize party”, 
taipgi visiems dalyvavusiems 
už suteiktą brangią dovaną, 
fruntruimio setą ir lempą. Par
ty atsibuvo Gegužės 17 d. Lie
tuvių salėje. Taipgi dėkuoju 
gaspadinei Čepienei už jos pa
sidarbavimą svečių veišinime.

Katrė Muraškienė.

THISTLE
DOWN

“Clevelando Milijono Dolarių 
Lenktynių Traktas”

Prasideda May 28
LENKTYNĖS TESIS 

28 DIENAS”
Pirma lenktyne 2:15 p.p. kasdien

Septynios Lenktynes Kasdien 
Ekstra Priedai Suimtomis

Atsižymėjo jaunas Lietuvis 
muzikas. Gegužės 20 d. Cleve
lando Muzikos Mokyklos laiky
tame koncerte Dailos Muzejaus 
auditorijoje atsižymėjo kaipo 
solistas smuikininkas Vincas 
Greičius jaunasis. Jis buvo iš
šauktas keletą kartų trukšmin- 
gais aplodismentais skaitlingos 
rinktinės publikos, kurios bu
vo pilna auditorija. Buvo ir ki
ti piano, balso ir smuikos so
listai, bet nei vienas nesukėlė 
tokio furoro kaip šis 12 metų 
Lietuvis muzikas. Publikoj ma
tėsi ir keletas 'Lietuvių.

Klaidos pataisymas. Perei
tame num. buvo pasakyta 'kad 
garnys N. Mulvinam atnešė 
dukterį, o tai buvo sūnūs. Ap
krikštytas naujoj parapijoj pas 
Kun. A. Karužiškį.

Redaktorius Karpavičius ap
leidžia Clevelandą keltui dienų. 
New Yorke dalyvaus laivakor
čių agentų konferencijoj, pas-
kui važiuos į Providence, 
aplankyt savo giminių. 
Gegužės 27 d.

“Klaidų Komedija”. Gegu
žės 18 d. L. V. 25 kp. statė sce
noje Shakespearo “Klaidų Ko
mediją’’ Lietuvių salėj. Ne
manau kad iš Lietuvių geriau 
butų tą veikalą suvaidinę kaip 
L. V. 25 kp. nariai. Rolės bu
vo tinkamai išdalintos ir visi 
savo užduotis, atliko visai ge
rai. Svarbiausias roles turėjo 
P. Ūselis, Černius, J. Sadaus
kas, Bagužinskiutė, Malavec- 
kas ir keletas kitų. Juokdarių 
roles gražiai atliko J. Ūselis ir 
P. Luiza. Abu atsižymėjo gy- 

jj. į. Į vumu ir originališkumu. Šią 
komediją išvertė Lietuvių kal- 
bon Kun. A. Karužiškis, kuris 
protarpiais aiškino jos reikš
mę. nes Shakespearo veikalai

Visu Tautų pavasarinis ba-|yra sunkiai suprantami, 
vakaro rnipa+.n Uhwa i oiliūs trečiadienio vakare miesto 

auditorijoj buvo gražus ir pa
sekmingas. Lietuvių dalyvavo 
dikčiai.

A. R.
Chica-
mies-

Lankėsi “Dirvoje” Dr.
Lauraitis, dentistas iš 
gos. Jis apkeliavo kelis 
rus, iš čia išvyko" į Kentucky, 
paskui į. Columbus.

Po vaidinimo buvo išlaimėji- 
mas Brazių dovanoto siuto.

Klebonas paskelbė jog Šv. 
Jurgio draugija leidžia išlaimė- 
jimui $10 naujos parapijos la- 
oui. Šio vakaro pelnas skirta 
M. M. N. Pagalbos parapija 
žmonių buvo beveik pilna salė

Linksmos išleistuvės; S.L.A. 
delegatų išleidimui į seimą ren- 

I giama graži vakarienė su šo- 
| kiais Birželio 7 d. Visi esat 
kviečiami dalyvauti. Pasiru- 

i pinkit iškalno tikietus, ypatai 
I tik 75c. Gaunami "Dirvoj”.

Vytauto 500 m. apvaikščio 
jiiaūi suvienytas choras tautiš
kų dainų programai pildyti tu-l 
res dvi pamokas į savaitę: an-' 
tradieniais nuo 7:30 v. Lietuvių! 
salėj del tų kurie gyvena čia, ir I Apipiešė. Prie pat namų va- 
ketvirta dieniais 15232 St. Clair. karo laiku gauja plėšikų užpuo- 
ave. del tų kurie ten gyvena, i jg Dominika Čapa, labai sumu- ..'....e... i...; «« : ~ : *■ . . _se ir atėmę pinigus pabėgo.

Prieš nedėlią, einant darban 
...!au prie pat dirbtuvės ant šaligat- 

V. Greičius.. -■ -.'->nįs užvažiavo ant
— Ipolito Krištupaičio ir sulaužė

80 suvažinėta. Automobiliu1-
, • - ™ . ..." Ona Kibartaite susižeidė dir-nelaimese Clevelando srityje btuvėje> žaizda nepavojinga, 

iki Geg. 5 d. užmuta 80 ypatų. dį greįt pagis.- Rep.

Visų chorų dainininkai ir pa
vieniai nariai malonėkit kuo- 
greiciausia užsrcgistruoti 
laiko mažai liko.

OHIO THEATRE
“The Little Accident”, pastaru lai

ku pasižymėjęs veikalas Ambassa- 
teatre, New Yorke, bus perstatytas 
Ohio Teatre Clevelande po vadovy
ste Robert McLaughlin. Prasidės 
nedėlioj, Gegužės 25 d. Tai yra la
bai graži korvedija.

Parsiduoda Krautuvė
' Saldainių ir groserio, gerai 

išdirbtas biznis, labai pigiai, su 
kambariais arba be. Kreipki
tės : (22)

7032 Wade Park Ave.

Ohio’s .“Kentucky Derby”

The “Cleveland.
Derby”

SUBATOJ, BIRŽELIO 7

$15,000 Suma
Dalyvauja

ARISTOKRATAI ARKLIŲ 
PASAULIO

Už $3 niet&ose pralinksminsi: 
visų kaimą — užrašvkit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

Kurie priguli prie Clevelando Lietuviu Vaizbos 
Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys ,
P. V. CHESNULIS

929 Society

r;
Williamson

Barbers

for Savings Building 
MAin 2542

PUHGERIS
Bldg. CH. 4992

V. KASPARAS
6706 Superior Ave.

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

1306 E. 68th St. ' HEn-.
M. ROMAITTS 

13416. Edgewood Avenue

Bakers

6720

ST. CLAIR BAKERY
70.11 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
P DEBRO 

1396 E-«t 66th St. 
WTT ■t.EM ATTIS 

6716 Wad- Park ave. 
J. n^RDvn, ATAKAS 

6412 "White Ave. 
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave. 

VINCAS EIDUKAITIS 
6301 Superior Ave. 

JOHN SHARKY 
6700 Superior Ave.

Dry Cleaners
C. R. PETRAITIS

6702 Superior Av. IIEn. 7906

G roceries-Meats
KA Z ORELIENTS 

1404 E. 661-h St. HEn.
T. NEURA 

2047 Hamilton ave. PR.
J. MISEVIČIUS 

1457 East 71 st St. 
J. P KVEDERAS 

13438 St. Clair Ave. GL.
B. GUDŽIŪNAS 

Svnrrinr ave ENd. 
JTTDZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street 

r>ieM JČKA
8101 Pulaski Avį__

Druggists

6716

9709

8209

6901 9720

Funeral. Directors 
A. C. JAKUBAUSKAS 

6621 Edna/A-qe. k EN<L 1763

6704

6107

Jewelers
vTštaupas

Superior rAve. FL. 6791R
J. J, LAZĮCKAS 

Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
6820

1308

“DIRVA”
Superior .ave. ENd. 4486

P. A, ŠUKYS
E. 68tĖ’St. ENd. 4932

P hotdgrapher:
ANTANAS BARTKUS

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

VINCAS DEBESIS
6014 Sunerior Ave. He::. 0732
Real Estate-Insurance

P. MULIOLIS 
LEON, MOSKAL 

6606 Superior Ave.
B. RAKAUSKAS 

ANTANAS RAILA 
1046 East 76th St.

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave. 
BOLES. ANDERSON 

1264 E. 71 Street

Tailors I ____________ 
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756 
K. E. Y’OCHUS

_______1276 Addison Rd.______
Miscellaneous

•enes at Cleveland’s Million Dollar Running Race Course—Judge Jos. A. Murphy, Chief Steward.
Thistledown Race Track šymet at-1 viro oro pastovus priešakyje pačios vartai dabar naudojami visuose trak- 

sidarys Gegužes 28 d. ant dvidešimts- didžiosios budavones ir klubnamio. *'u9®e. Illinois, Pimlico ir Kentucky, 
astuonių dienų istisinnj lenktynių po Tokiu budu visi arklių judėjimai nuo atvyksta naujų arklių ir jojikų; 
vadovyste Judge Jos; A. Murphy, išbėgamo iki pat pabaigai bus ma- Didelis žingeidumas bus tai CĮe- 
nacionalės lenktynių figures': Kad) tomą kiekvienam žiūrėtojui. Kitas veland Derby Birželio 7 d. Judge 
publika galėtų dalyvauti prie pačio L paįvairinimas publikos apsaugai tai Murphy mano padaryt šią . lenktyn? 
trakto Judge Murphy budavoja at-1 įvedimas Bahr Starting Gate. Tie lygią Kentucky Derby.

Dideles Imtynes
Ned. Birželio-Jyne 1 I NEUROS Darže

RENGIA

S. L. A. 136-TA KP.

Imsis
PRANAS JUŠKA 

su 

KAROLIU POŽĖLA

Telefonas Prospect 9709 c. pakelt;s 
8121 Sowinski Avenue 
JOHN ZVALSKIS 
4501 .St. Clair avė.

2047 HAMILTON AVE. 
GFOSERNĖ IR MĖSOS KRAUTUVĖ

Turime šviežių sūrių, sviesto, o tuoj bus ir jaunų par
šiukų nuo musų farmos.

STOP 68, BRUNSWICK, OHIO
Turiu puikią salę šokiams ir daržą piknikams, ant sa

vo farmos. Galima rengti išavžiavimus, ’surprize” par- 
”-■3 2'’'a kitokius pasilinksminimus. Yra gerų dienų su- 
i r.tTvis ir nedėliomis. Tik nevėluokit užsisakyti.

Jeigu nebūsit užganėdintas nuvažiavęs ant mano far- 
+°i. k'tu" geriau nerasi, gorėdami piknikams-vietų 

kreipkitės ypatiškai arba telefonu.

LIETUVIŲ BANKA.S 
Superior ; Ave. HEn. 2498

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 

1205 Si.'.Clair Avenus 
JONAS ČIŽAUSKAS

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

Kun. V. G. Vilkutaitis
J. Botirius

J. Venslovas

6712 taipgi vietinis

ANDY LADYGA 
svetimtaučiu imtiku.

Geriausi Radio Setai
IR SKALBIAMOS (WASHING) MAŠINOS 

Mes taipgi užlaikome vėliausius COLUMBIA ir 
VICTOR Rekordus. Kreipkitės pat m-ps.

. S. .Radio. & Electric Co. -
1159 East 79th Street.-

Pikniko pradžia 9 vai. ryte. Ris tynęs prasidės 3 v. įžanga ypatai 75c. 
(Vaikams iki 4 5 metų dykai?) GROS GERAS ORKESTRAS?

Širdingai ųžkviečia visus Rengimo Komitetas.


