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Indijos Riaušėse
PROHIBICIJOS ŠALI

NINKU MAŽIAU j
MASKVOS CARAI 
TARPSTA MELU Laiškas iš Lietuvos

Užmušta 100 ypatų
DAUGYBĖ ŽMONIŲ 

AREŠTUOTA
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Plie
no ir geležies išdirbystės 
šiek tiek didina savo veiki
mą, nors visai mažai. Per
eitą savaitę Mahoning klo
nyje veikė 68 nuošimtis vi
sų darbų.

Bombay, Indija. — Ketu
riuose Indijos miestuose at
sibuvo smarkus Indų suki-

25 METŲ SUKAKTUVĖS 
NUO JAPONŲ KARO 
Japonija šymet iškilmin

gai mini 25 metų sukaktu
ves nuo Rusų-Japonų karo, 
kuriame Japonai Rusus žy- 

Gegužės 27limai prieš Anglus, kame I miai sumušė. C 
apie 100 žmonių užmušta d- 1905 m. Japonų kariškas 
ir keli šimtai sužeista, o laivynas sumušė, nuskandi- 
šimtų šimtai kitų areštuo-jno arba suėmė beveik visą

Virginia, Minn. — Kasy
kloj užgriuvus žemei už
mušta du darbininkai.

New York. — Prie vieno 
naujai statomo bųdinko su
griuvus plieno rėmams už
mušta du darbininkai ir ke
li kiti sužeista.

Dirbtuvės bus be langų. 
New Yorke, inžinierių su
sirinkime Dr. E. E. Free 
darė pranešimą kad bėgy
je 20 metų bus pradėta bū
davot! dirbtuves be langų: 
tai yra be skylių šviesai in- 
eiti iš lauko, nes bus ištobu
linta elektros šviesa, kuri 
bus patogesnė ir geresnė 
darbininkų akims.

ta.
Wadala pajūryje keli de- 

sėtkai tūkstančių Indų už
puolė druskos gamyklą ir 
pradėjo daužyt akmenais ir 
ardyti. Daug druskos pa
vogta.

Indijos patriotai pradeda 
skelbti jau atvirą kovą An
glijai vietoje ramaus prie
šinimosi ir neklausymo.

Ragoon mieste kovotojai 
sukurstė laivų krovėjus nc-j 
krauti Anglijos laivus, kilo 
riaušės, dvylika žmonių 
mušta.

už-

caro Baltijos jurų laivyną. 
Japonų admirolas Togo, ku
ris Rusų laivyną sumušė, 
dabar yra 80 metų amžiaus.

Maskvoj pereitą savaitę | 
raščio bandomi balsavimai atsibuvo Sovietų Unijos su- 
patyrimui ar Amerika nori ■ važiavimas, kame komuniz- 
prohibicijps ar jos panaiki- "—’* 
ninio ’ar i sušvelninimo, pa
rodė sekančias pasekmes:

Išsiųsta 20,000,000 korte
lių, iš jų gryžo tik 4,806,464 
su sekančiais daviniais:

Už prohibicijos vykdymą 
balsavo 1,464,098,

Už sušvelninimą balsavo 
1,399,314;
. Už visišką panaikinimą— 
1,943,052.

Už panaikinimą prohibi
cijos buvo 40 nuošimčių bal
sų, už vykdymą jos 30 nuo
šimčių. Sušvelnintojai su
daro irgi 30 nuošimčių, tai
gi priešingi! dabartiniam 
prohibicijos įstatymui susi
daro 70 nuošimčių, o “sau
sieji” telieka Su 30 nuoš.

“Literary Dįgest” savait-

mo carai dėjo kuodidžiausių 
pastangų įkalbėti ir įbau
ginti žmones gręsiamu iš 
kitų šalių užpuolimu, terio- 
jimu, žudymu, ir skelbė jog 
visos buržujiškos valstybės 
tyko “darbininkišką respu
bliką” praryti.

Šitaip skelbdami ir gąs
dindami, komunistai carai 
gali laikytis savo vietose: 
prasti Rusijos gyventojai 
ištikro mano kad juos kas 
tai tyko užpulti, terioti ir 
žudyti, ir jaunieji noriai ei
na į kariumenę, kur moki
nami žudymo darbo.

Rašo A. ARGUS. gavo prašymą iš Los Ange
les (Amerikoje) . universi- 

■ teto dalyvauti to universi
teto iškilmėse.

Birželio mėn. musų uni
versiteto rektorius prof, 

j Čepinskis vyksta Belgijon, 
kur įvyksta didelės 400 me- 

Į tų Bruselio universiteto iš- 
I kilmės.

Tyrinės bedarbę. Rosen- 
wald fondas Chicagoje pa
skyrė $75,000 ištyrinėjimui 
ir išaiškinimui kodėl Phila- 
delphijos srityje apsireiškia 
bedarbės. Tyrinėjimų tiks
las yra privesti prie to kad 
ateityje tokių sezoninių be
darbių nepasikartotų. Bet 
vargu tyrinėjimais ką pa
gerinsi. Bedarbiams butų 
naudingiau gauti tuos $75,- 
000 pašalpai.

Nusižudė visų akivaizdoj. 
New Bedford, Mass. — Ge
gužės 25 d. iššaukęs savo 
šeimyną prie užpakalinių 
durų, Joseph Ponte, 47 m., 
kieme persipjovė peiliu sau 
gerklę ir paskui įbėgęs į 
vidų krito negyvas. Jis nu
sižudė susivaidijęs su savo 
pačia, kuri su vaikais atsi
sakė eiti su juo bažnyčion, 
nes neturėjo kuo apsivilk
ti; pats tėvas jau keli mė
nesiai nedirbo. Tą žudystę 
matė 9 jo šeimynos ypatos.

KAIP “SAUSIEJI” 
DŽIŪSTA

Garsios Amerikos “sau
sųjų” lygos, kuri dešimts 
metų atgal užsimojo ir per
varė prohibiciją, iždinė vi
sai džiūsta.

1919 metais Anti-Saloon 
Lyga turėjo ineigų apie mi
lijoną dolarių, ją rėmė di
deli piniguočiai, net Rocke- 

I felleriai, dabar gi jų ir daug 
kitų tokių žmonių vardų 
tos lygos rėmėjų tarpe ne
simato. Pereitą metą ta 
lyga aukų gavo $265,237, 
taigi tik ketvirtdalį to kiek 
gaudavo pirmais prohibici
jos metais.

Per dešimts prohibicijos 
metų, Anti-Saloon lyga ga
vo aukų $5,553,558, kurių 
diduma buvo pirmais ke
liais metais.

Dabar kyla finansiškai 
kitos organizacijos, priešin
gos prohibicijai, ir ateis lai
kas kada prohibicijai turės 

i būti padaryta galas.

SUGAVO SMARKIUS VA
GILIUS

New York. — Policija 
sulaikė penkis plėšikus, ku
rie spėjama yra žymiausi 
tarptautiški brangenybių 
vagiliai. Rasta pas juos a- 
jye milijono dolarių vertės 
visur stivogtų brangmenų.

Clevelande policija su
ėmė vieną vyrą kaltinamą 
apvogime pašto Ashbury 
Park, N. J., kuomet buvo iš
vogta , $317,771 pinigais ir 
čekiais Liepos 6 d. 1929 m.

KOLUMBAS BUVĘS 
Iš KORSIKOS

Nekurie žmonės niekad 
neliauja dalykų tyrinėję ir 
nepasitenkina bendrai pri
imtais padavimais. Vienas 
mokslininkas savo lekcijoje 
Marseilles, Francuzijoj, iš
kėlė savo tyrinėjimų pasek
mę apie Kolumbą, atradėją 
Amerikos. Jis tikrina kad 
Kolumbas gimė ne Genuoj, 
Italijoj, bet ant Korsikos 
salos Viduržeminėje juroje. 
Ta sala jau ilgi laikai kaip 
priklauso Francuzijai.

Nesenai vienas moksli
ninkas darė išvedžiojimus 
buk Kolumbas esąs Žydas, 
ne Italas.

NELAIMĖ JUROSE
Londonas. — Azijos 

kraštyje sudegus laivui su 
Mohametonais pilgrim ais j 
jų šventą miestą Mekką. sa
koma žuvę apie 100 kelei
vių.

pa-

CHINAI NETIKI Į 
RADIO

Chinijos tasmųs žmone- 
liai netiki kad radio yra 
koks nors tikras ir teisin
gas dalykas, jie mano kad 
tai tik apgavystė jr kalbėji
mas per radio yra tik taip teto tyrinėtojai bibliškų že- 
sau pritaisymas žmonių ap
gavimui.

Iš apie 400,000,000 gyven
tojų turi nusipirkę vos 30,- 
000 radio priimtuvų.

ATRADO NEBUCHAD-
NEZARO PALOCIŲ 

Pennsylvanijos' universi-

Lietuvos studentų gyve
nimas. Amerikos laikraš
čiai mažai informuoja apie 
musų studentų gyvenimą. 
Čia patieksiu keletą žinių iš' 
musų studentų organizacijų 
gyvenimo.

Lietuvos universitete yral
net keliolika studentų kor-j Šiam kultūros židiniui 
poracijų. Stipriausios Lie- galima palinkėti sėkmingai 
tuvių korporacijos univer-|ir toliau bujoti, stiprinti 
sitete yra šios: “Neo Lit- Lietuvą naujomis mokslo 
huania”, “Samogitia”, “At- jiegomis.
eitininkų”, “Fraternitas Ju- 
venum”, “Studentų Teisi
ninkų Draugija”, “Studen
tų Technikų Draugija” ir k. j 
Bene stipriausia iš jų tai 
“Neo Lithuania”. «T' — 
grynai tautinės pakraipos. 
Turi kelis šimtus narių, 
gražius nuosavus namus, 
kurių statymui aukų davė 
ir Amerikiečiai keli metai . 
atgal. Korporacijos viršū
nių tarpe yra: V. Gustainis-; 
(“Lietuvos Aido” redakto
rius), jos garbės nariu bu
vo p. a. prof. Jablonskis, ir

PLANETA JAU PA
KRIKŠTYTA

Nesenai atrasta nauja to
ji yra I Įima planeta, devinta sau- 

linėj šeimynoj ir toliausia 
už iki šiol buvusias, tapo 
pakrikštyta vardu “Pluto”. 
Krikštynos atsibuvo Flag
staff, Arizonoj, astronomiš
koj obzervatorijoj Gegužės 
24 d.

Vardų buvo pasiūlyta la
bai daug, bet į pabaigą liko 

. . tik trys: Pluto, Minerva ir
kiti žymus 'tautininkų- šu-jCronŲS- p;iJto buvo vardas 

senovės Romėnų tamsybių

Didina orlaivių išdirbys- 
tę. New York. — Fokkėr 
orlaivių korporacija nuta
rė padidint tos rūšies lėk
tuvų .gamybą.

Potviniai. Iš Rumunijos 
praneša kad Moldavijoj iš
tikus potviniams padaryta 
daug nuostolių ir prigėrė 
apie 60 žmonių.

KAIP LAIKAI KEIČIASI
Washington valstijoj re- 

publikonų partija laikė sa
vo konvenciją, kurioj pri
ėmė rezoliuciją reikalaujan
čią sušvelninimo prohibici- 
jos įstatymo. Tos valstijos 
ir tos partijos senatorius 
Jones vos metai laiko atgal 
įnešė ir pravarė senate įs
tatymą dar didesnio griež
tumo prohibicijos vykdyme 
ir baudimo kalėjimu visų 
nors mažiausia nusikalstan
čių priėš prohibiciją.

Taigi Jones daugiau se
natorium nebus rinktas.

Prisipažino nužudęs de- 
sėtką žmonių. Duesseldorf, 
Vokietija.— Suimta vienas 
47 m. amžiaus vyras, kuris 
prisipažino prie nužudymo 
desėtko žmonių. Jis sako 
geriau jam butų kad kuo- 
greičiau nukirstų galvą už 
tokius jo darbus.

PERLAS VERTAS 
$1,650,000

Šanghajuje, Chinijoj, yra 
perlas, žinomas kaipo di
džiausias visame pasaulyje 
ir tokiu budu brangiausias. 
Tas perlas sveria 663 kara
tus ir vertas $1,650,000.

Tas perlas yra melsvai 
pilkas, kitados buvo savas
timi Persijos šachų. 1780 
m. buvo pasiųstas kaipo do
vana didžiam Chinų impe
ratoriui, Chien Lung, kur 
išbuvo per virš 100 metų.

Po 1911 metų Chinų re? 
voliucijos tas perlas dingo 
ir tik vėliau atsirado glo
boje Singapore banko. Da
bar jis priklauso Maj. U. 
Mohideenui ir Francuzijbs 
Užrubežių Misijų draugi
jai Paryžiuje ir Hongkon- 
ge. Tas perlas siūlomas 
pardavimui.

mių atrado senovės Chal- 
dejų žemėj, prie Ur miesto, 
nežymiai išrodžiųsiam kal
nelyje maldnamį pabudavo- 
tą garsaus Babilonijos ka
raliaus Nebuchadnezaro a- 
pie 600 metų pirm Kris
taus laikų. Tas maldnamis 
rastas geriausiame stovyje 
negu koks kitas budinkas 
iš anų laikų Mesopotami
joje. Tai esąs vienatinis 
senovės atkasimas kuriame 
viduryje stovint užmiršti 
kad esi griuvėsiuose, sako 
tyrinėtojai.

Sovietų valdžia giriasi įs
teigus netoli Leningrado 
rayon šilko audinyčią, ku
ri esanti didžiausia tos rū
šies dirbtuvė Europoje.

Mat, ir sovietų rojuje be 
to neapsieinama ir nors pi
giu daiktu vienok ponios ir 
panelės (ar “draugės”) no
ri puoštis ir geriau išrody- 
ti už tas kurios skarmaluo
se vaikšto.

Tai pinigų mėtymas! Ty
rinėjant lėšas kandidatų į 
Pennsylvanijos valstijos se
natorius, pasirodė jog ‘ du 
kandidatai tik už gavimą 
republikonų partijos 
nacijų praleido virš 
milijono dolarių.

Grundy, dabartinis
torius, norėdamas vėl būti 
nominuotas, praleido net 
$332,076, bet nominacijas 
pralaimėjo. Nominuotas ta
po Darbo Sekretorius Da
vis. Jo išlaidos mažesnės.

nomi- 
pusės

sena-

Skaitykit “Dirvą” — žinosi! 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

ŽUVYS PEŠTUKĖS
Girdėjom apie bulius ku

rie auginami badymams, a- 
pie gaidžius kurie augina
mi peštynėms, bet Azijoje, 
Siamo valstybėj, yra žuvų 
peštynių sportas. Ten au
ginama žuvys specialiai ko
vot tarp savęs. ’ Kada su
rengiama jų peštynės žuvys 
nunešama į salę, įdedama 
į tvirtą didelį stiklo indą, 
aplink susėda publika žiū
rėti, ir žuvys pradeda savo 
žiaurią kovą. Jos lėkte le- 
kia-šoka viena ant kitos ir 
laike kovos jų spalvos kei
čiasi. Taip žiauri buna ko
va kad ir laimėtoja žuvis 
retai begali daugiau prieš 
kitą stoti,

GYVATĖS TRAUKIA Į 
VANDENĮ ŽMONES 
Brazilijoj yra veislė van

deninių gyvačių, kurios iš
šoka ant žemės, apsivynio- 
ja apie kokį nors pakrašty
je pasipynusį gyvą daiktą 
ir įsitraukę į vandenį pri
girdo. Jos taip įtraukia į 
vandenį gyvulius arba žmo
nes.

lai.
Korporacija “Samogitia” arba dvasių valstybės die- 

yra Žemaičių dvasios, kelia vo, o kadangi ta tolima pla- 
senovės Žemaičių tradici-j neta keliauja tamsiose toly- 
jas, yra gana stipri, univer
siteto studentų gyvenime 
vaidina svarbų vaidmenį. 
Korporacijon nariais pri
imami tik Žemaičiai.

Visus studentų reikalus 
gina taip vadinama studen
tų atstovybė; ji rūpinasi 
tiek materialiais, tiek kul
tūriniais studentų reika
lais.

Nesenai universitete įsi
kūrė didelis studentų cho
ras, kuris artimiausiu lai
ku žada gastroliuoti net 
užsienyje.

Be to universitete veikia 
studentų sporto klubas, U. 
S. K.

Bendrai musų universi
tetas smarkiai tobulėja, vis 
artėja prie kitų pasaulio 
universitetų. O juo susi
domėjimas užsienyje vis di
dėja. Pav. nesenai Lietu
vos Universiteto vadovybė

neta
Ibėse erdvių, tas vardas ras
ta tinkamiausiu.

Visos kitos planetos, iš
skyrus musų žemę, turi Ro
mėnų dievų vardus, todėl ir 
naujoji planeta nebuvo ga
lima užvardyti kitaip, nors 
buvo siūlyta duoti vardas 
Amerikos astronomo 
well, mirusio 15 metų 
gal, kuris išpranašavo 
dar yra viena planeta.

Lo-
at-

DIRBTINAS ŠUO SAR
GAS

Vienas Francuzas inži
nierius padarė išradimą ku
ris apsunkins vagių padėtį. 
Jis pagamino dirbtiną šunį, 
kuris su pagalba elektriškų 
prietaisų ima veikti. Kaip 
tik šviesa atsimuša į tą šu
nį tuoj pradeda jame veik
ti . elektriškas motoras, šuo 
pradeda garsiai loti ir net 
žiojasi vagį kąsti.

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

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

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

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

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

CLEVELAND-PORT STANLEY.
CANADIAN DIVISION 

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
PortStanley6:00a.m. Returning,leaves there 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:50 p. m. 
June 20th to September 6th.
rare $3.00 One Wuy; $5.00 Round Trip. 

Auto Rate $4.50 and up.
T Write for free folder and Auto Map. ĄriTĮ 
j. for details on C&B Line Triangle, Circle ft 
V and AU Expense Tours, also 1930 Cruise V 
Į de Luxe to Chicago. JJ 

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANY

E. 9th Street Pier 
Cleveland* Ohio
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TMD. REIKALAI

PITTSBURGH
Piknikas. Birželio 1 d. 

bus pirmutinis piknikas, 
kurį rengia trys SLA. kuo
pos: 40-ta, 104-ta ir 353-čia. 
Atsibus Amšiejaus farmoj.

Birželio 8 d. toje pačioje 
vietoje SLA. 3-čia Apskri
tis rengia pikniką su imty
nėmis, kuriose risis Lietu
vis drutuolis Juozas Koma
ras iš Clevelando su dideliu 
Vokiečiu iš Detroito. .

Rugpjūčio 10 d. rengia 
didelį pikniką Sandarus 
Kuopų Sąryšis, kur bus su
traukta žymiausi atletais 
Butų geistina kad kitos or-, 
ganizacijos tą dieną savo 
piknikų nerengtų.

Iš Sandariečių veikimo. 
Sandaros Kuopų Sąryšis 
turėjo savo posėdį Gegužės 
3 d. Iš raporto apie pasta
ru laiku rengtą Sandariečių 
vakarienę pasirodė jog pel
no liko su virš $50. Nutar
ta išreikšt padėka artis
tams kurie prisidėjo prie 
tos vakarienės programo ir 
kitiems kurie darbu ir pi
nigais ar daiktais prisidėjo 
prie to vakaro padarymo 
pasekmingu.

Išrinkta visas buris San
dariečių į' Sandaros seimą 
Chicagon: nuo Sąryšio: F. 
Pikšris, K. Bernotaitienė, 
P. Dargis; nuo 36-tos kp. 
J. Virbickas, F. Savickas; 
nuo 43 kp. P. Pivaronas; 
nuo Moterų kuopos A. Gi- 
lienė; nuo 84-tos kp. rbdos 
Kun. Z. VipartŽš.

Taigi Pittsburgiečių už
klups Chicagą čielas buris. 
Bus ir daugiau veiklių San
dariečių, bet jie atvyks kai
po SLA. delegatai.

Susirinkime buvo paduo
ta nariams gauti iš centro 
Politinio Iždo ženkleliai, ku
rių dauguma pasiėmė pla
tinti. J. Virbickas.

mušė tėvui galvą, nuo ko 
tas ligonbutyje mirė. ‘Poli- 
cijantas kuris pribuvo į jų 
namą laike muštynių pasa
kojo radęs tėvą su kirviu 
rankoje, laukiantį sunaus 
išeinant iš kito kambario, 
su permušta galva.

Nusišovė policijantas. Ei
damas savo pareigas, nak
ties laiku nusišovė polici
jantas Davis, nuo Arch st. 
Sakoma kad jis nusižudė iš 
susigraužimo, nes jo žmo
na apleido jį kada jis buvo 
susirgęs. Tai buvo jo pir
mą diena darbo po pagiji
mo, ir susisielojęs pasiryžo 
nusižūdyt; >

Harrisburg, Pa.''^-'Vals
tijos motorinė patrolė per 
Balandžio mėnesį atgavo 
336 pavogtus automobilius, 
ir gavo pranešimų apie 268 
pavogimus.

Per tą pat mėnesį visoje 
valstijoje surinkta pabaudų 
nuo motoristų $52,507 už 
nesilaikymą taisyklių.

Nuo pradžios šių metų 
patrolė atgavo 1,016 pavog
tų automobilių ir surinko 

($177,856 pabaudų. Nieko 
sau pelnas.

Peršovė ir pasidavė. Tū
las Antanas Dombrowski, 
40 m., nuo Smallmann st., 
atėjęs anksti rytą policijos 
stotin pasakė kad jis nušo
vė moterį ir nori būti areš
tuotas. Policija jo nurody
tuose namuose rado sunkiai 
šuviu sužeistą Popawskie- 
nę, 38 m., ir šoviką suėmė.

Tėvas mirė, sūnūs suim
tas. Ligonbutyje mirė Pet
ras Mekonis, 49 metų, nuo 
Franklin avė., nuo sumuš
tos galvos. Jo sūnūs Sta
sys, 19 m., suimtas Sūnūs 
sako susibarė su tėvu už ne- 
dirbimą, ir kada tėvas puo
lėsi prie jo su kuju mušti, 
sūnūs atsimušdamas per

PEABODY, MASS.
“Keleivyje” Nr. 16 '> tilpo 

korespondencija iš šios ko
lonijos, po kuria pasirašo 
Peabodietis. Jam viskas čia 
netinka, ir ant gerų žmo
nių meta dėmę. Jis sako 
čia nėra jokio veikimo. Tas 
netiesą. Sumažėjo darbai, 
pranyko ir veikėjai, bet vis 
mes neatsiliekam užpakaly
je kitų kolonijų. Jei kas 
vietos Lietuvį biznierių bar
zdaskutį paminėjo tai kame 
čia blogas: ar yra,pasauly
je toks žmogus ar biznie
rius kad visiems įtiktų? — 
taip ir su musų biznierium 
yra. Vieni jį giria, kiti pa
peikia, bet jis varu pas sa
ve nieką netraukia.

Korespondentas kalba a- 
pie iš Lietuvos atvažiavu
sias merginas ir kad pas jas 
vaikinai užeina, lyg tame 
kas blogo.

Vyrai, jeigu neturit ko 
geresnio rašyt verčiau pa- 
sakitykit laikraštį ar kny
gą, turėsit daugiau naudos 
ir kitų nevarginsit bergž- 

i džiais rašinėjimais.
Kaip kitur taip ir pas 

darbai dirbtuvėse nepasitai
so. Vargas darbininkams, 
o ypač tiems kurie senai ne
dirba, o turi su šeimynomis 
gyventi, Pragyvenimas ne
pigus. Ne-Pinavijas-

Skaudžiai nubausti. Fę- 
deralis teismas pasiuntė į 
Atlanta katorgą už gami
nimą ir pardavinėjimą na
minės du Lietuviu, Bolesių 
Balsiuką ant 18 mėnesių, o 
Joną Žičkų ant dviejų me
tų. Jiedu nėra verti būti 
Lietuviais, pirmasis yra su
lenkėjęs, o antrasis yra bol
ševikas, kuris visą apšvie- 
tą gavęs iš Brooklyniškės 
“Laisvės”. Jeigu ištiesų jis 
taip gyveno kaip gyrėsi jog 
gyvena pagal pilnįausį ko
munizmo mokymą ir “Lais
vės” diktavimą, tai tas mu
sų Jonelis vertas didelio pa
sigailėjimo.

Susirgo gera Lietuvė. O- 
na Gužauskienė (jaunoji), 
susirgo ir yra gydoma Šv. 
Elzbietos ligonbutyje. Li
gonė yra veikli Lietuvė, ne
žiūrint kad čia gimus ir au
gus: ji su Lietuviais veikia, 
priguli prie SLA. 105-tos 
kuopos ir TMD. 8-tos mote
rų kuopos, kur yra iždinin
kę, Linkėtina greitai pa
sveikti gerai jaunai tautie
tei.

šaunus piknikas. S. L. A. 
105-ta kuopa Birželio 1 d., 
puikioj vietoj, Brazausko 
miške, rengia didelį pikni
ką. Grieš linksmas Vara- 
šiaus orkestras įvairius šo
kius.

Naujas teatras. Kur bu
vus Masonų žinyčia, ant 
Main gatvės, ta vieta tapo 
nupirkta už milijoną dola- 
rių ir ten viena teatrų fir
ma budavos teatrą. Teat
ras kainuos $2,500,000. Tai 
bus puikiausias teatras ko
kio iki šiol Daytone nebu
vo. J. A. U.

Ką buvęs čampionas sako 
i ■ apie musų Šarkį

Buvęs Amerikos kumšti
ninkas čampijonas Jim Cor
bett, vienas iš seniausių dar 
gyvų tebesančių, štai ką ra-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi, nariai gauna laikraitl 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainaa.

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

Del platesniu informacijų kreipkite^ Use aUreesi 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA f 

307 w: 30th Street New York. N. T. Fb,

CHICAGIEČIŲ DELE
GATAS LIETUVON
Chicagos Lietuvių Preky

bos Buto atstovas J. P. Var- 
kala, tos organizacijos ge
neralinis sekretorius ir biz
nio vedėjas, išvažiuoja Lie
tuvon Birželio 12 d. Pran
cūzų linijos laivu “Paris” 
kaipo vadas Prekybos Rū
mų (Lithuanian-American 
Chamber of Commerce) 
ekskursijos.

Jis yra įgaliotas Chica
gos Lietuvių Prekybos Bu
to tartis su Lietuvos val
džia apie Lietuvos oficialų 
dalyvavimą 1933 metų Pa
saulinėj Parodoj, kuri atsi
bus Chicago j e.

Jis vešis su savim planus 
Pasaulinės Parodos.

Apart šios svarbios mi
sijos, jam pavesta užmegsti 
komercijos ryšius Lietuvos 
prekių eksportavimui į A- 
meriką.

Varkala nuvažiavęs Lie
tuvon mano suruošti Liepos 
4 d. visų Lietuvoje esančių 
Arperikiečių suvažiavimą ir 
padaryt Amerikoniškas iš
kilmes. Ten kviečiami pri
būti tie kurie dabar į Lie
tuvą važiuoją. Kor.

KANADA
Parduodame Laivąkoętęs Visų Li? . 

nijų. Padarome afidavitus tėvams, 
žmonoms, vaikams, broliams ir se
serims. Išsįstorojamę pasus, vųjas; 
siunčiame pinigus i visas apsaulio 
dalis. Teikiame informacijas asme
niškai ir raštu apie imjgracij^- ir 
pilietybę. (22)

General Service Agency 
909 Queen Street West 
TORONTO, ONTARIO

šo apie Jack Sharkey:
Arba Max Schmeling ne

mano labai aukštai apie 
Jack Sharkey, ar jis kalbė
jo apie jį pažeminančiai tik 
su tikslu padidinti žingei
dumą apie kumštynes Bir
želio 12 d. New Yorke, ku
rių pelnas eis garsiam Pie
no Fondui.

Pirm Šarkio muštynių su 
Phil Scottu tas Vokietis 
mažai turėjo ką sakyt apie 
Amerikos čampioną. Bet 
kada anas kermošius pasi
baigė, Max pradėjo net la
bai garsiai savimi pasitikė
ti jog jis gali Šarkį sumuš
ti.

Jeigu Vokietis remia sa
vo nuomonę apie Šarkį ant 
jo kumštynių su Scottu, jis 
labai klysta. Tą vakarą 
kumštynėse su Scottu Šar
kis nebuvo tikrai toks ko
kis jis yra. Jis tą vakarą 
atmetė į šalį mokslą ir vi
sus kumštynių reikalavi 
mus ant keturių vėjų ir no
rėjo laimėti yienu užsimo
jimu, todėl tai Šarkis pras
tai išrodė.

Šarkis niekad nesikumš- 
čiavo prasčiau kaip tą va
karą. Iš to patyrimo jis 
žymiai pasigerins. Tas pa
mokino Šarkį kad jis nėra 
“žudytojas”, kaip sakoma 
apie Dempsey. Šarkis pa
tyrė kad jam reikia biski 
protavimo ir atsargume — 
ne tik dviejų dykai paleistų 
dirbti kumščių.

Šarkis nebijojo Scotto 
smūgių, nes kaipo smogi
kas Scott niekad nelaimėjo 
jokių medalių. Taigi Šar
kis tik iššoko su ypatingu 
atakų ir pats buvo visai at
viras smūgiams. Jis to ne
darys su Smėlingu, ir jeigu 
Max taip mano tai jis labai 
apsigaus.

Aš žinau kad Šarkis ne
sulyginamai geriau gali 
kirsti kaire i ranka negu 
Smėlingas. Tikrenybėje jis 
taip žymiai geresnis už Vo
kietį kad nėra nei pamato’ 
juodu lygintj. Smėlingas 
markiau kerta dešine negu 
Sbrkis, bet ta, jo galimybė 
nepakeičia dalyko kada pri
sieis pasidalinti kairės ran
kos smūgiais.

Smėlingo dabartinių die
nų pasižymėjimas remiasi 
tik ant jo numušimo John
ny Risko ir 15; raundų nuo
sprendžio prieš Paulino. G 
iš šitų dviejų vyrų nei vie
nas nėra pasirodę kaipo ge
ri boksininkąi. Abu pasi
žymėję tik mokėjimu apsi
ginti, Koks tik vyras prieš 
juos stojo niekad neturėjo 
keblumo juos pridaužyti.

Šarkis yra kitoks. Jis 
yra greitas ir sumanus; jis 
moka visokių kabliukų, jis 
moką apsiginti, jis gali sto
ti prieš pačius geriausius 
kumštynių lauke. Kaslink 
kumštynių mokslingos pu
sės, jis stovi už šimto my
lių priešakyje kitų vyrų ko
kį kada Smėlingas sutiko 
kumštynėse. Ir Šarkis iro-.

Taigi, jeigu Smėlingas 
įsivaizdina ką nors “leng
vo” kuomet stos prieš Šar
kį, arba jeigu jis mano kad 
susitinka su kumštininku 
kuris jau praėjo savo geru-

Jack Sharkey-žukauskas 

mo viršūnę, tai tame bus 
Smėlingo didžiausias apsi
rikimas.

Jeigu Max stos į ringę 
prastai apie Šarkį manyda
mas, Smėlingo pagelbinin- 
kai gali kartais sulaukti net 
strėnų iškrypimo kada rei
kės pakelt savo žmogų nuo 
grindų.

ką daugiau strategijos. į Lietuvių.

MANO TIKSLAS AT
VYKIMO AMERI

KON

Susidarius aplinkybėms 
po Lenkų nupirkimo laivų 
iš Lianų kompanijos, Baltic 
America Line, Lietuvos vei
kėjai su patriarku Martynu 
Jankum priešakyje, rūpino
si apie naują susisiekimą 
tarp Amerikos ir Lietuvos 
uosto Klaipėdos. Aš, kaipo 
atstovas Švedų Amerikos 
Linijos Lietuvoj, pranešiau 
apie tai savo kompanijai ir 
tarpininkavau. Po derybų 
tarp M. Jankaus su Švedų 
Amerikos Linijos direkcija, 
ji sutiko palaikyti tiesiogi
nį susisiekimą tarp Ameri
kos ir Lietuvos, sutiko net 
savo didelius laivus į Klai
pėdos uostą siųsti.

Tuomet Lietuvoje dar ne
buvo žinoma kur ir kokia 
kita laivų kompanija siųstų 
savo laivus į Klaipėdą ir ar 
norės siųsti. Švedų Ameri
kos Linijos sutikimas pa
tenkino Lietuvos visuome
nę ir Lietuvos valdžią, nes 
buvo susirūpinimas dėlei 
Amerikiečių Lietuvių kurie 
buvo pasiruošę į kelionę 
Baltic America Linijos lai
vais.

Patriarko Jankaus kvie
čiamas aš važiavau į Ame
riką susipažint su ekskur
sijų rengimo komisijomis, 
laivakorčių pardavėjais, ir 
tt. Aš susipažinęs greitai 
gryžtu Lietuvon. Pasiža
du sugryžęs dėti visas pa
stangas kad parvažiavę per 
mano atstovaujamą Švedų 
Amerikos Liniją Amerikos 
Lietuviai butų patenkinti, 
kad neturėtų vargo su ba
gažais ir kelionės dokumen
tais.

Pirma ekskursija išvyks 
Birželio 27 d. tiesiog per 
Švedijos uostą Gothenberg 
į Lietuvos uostą Klaipėdą.

Amerikoje visur sutikau 
prielankių, gerų ir malonių 
įspūdžių tarp Amerikos

Patarimas Vienyt TMD. 
su “Kultūra”

Nekurie rūpestingi Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
nariai laukią SLA. seimo, 
kur suvažiavus aptartų ir 
TMD. reikalus, atgaivintų 
Draugiją, kuri delei stokos 
rašytojų ir pinigų yra su- 

| stojus veikti.
Kaip kas galvosime ar 

rašysime, Amerikoje tokia 
draugija jau neišsilaikys, 
nes kitokie laikai virto. Jo- 
kis rašytojas neduos savo 
raštų dovanai, o pinigų nė
ra, ir noromįs-nenoromis 
prisieina TMD. darbas lik
viduoti.

Vietoje veikus paskirai, 
susidėkime su “Kultūra” 
Lietuvoje (Šiauliai, Aušros 
Alėja 15), imkime jos lei
džiamą mėnesinį žurnalą, 
kuris eina jau aštuoni me
tai, dailiai iliustruotas, pi
gus, su prisiuntimu į Ame
riką kainuoja $3, arba po 
25c kas mėnuo.

“Kultūroje” bendradar
biauja virš 30 inteliegntų- 
profesorių, daktarų, docen
tų ir šiaip mokslo vyrų, ku
rie tame žurnale gvildena 
kapitalizmą, socializmą, de
mokratiją/ fašizmą, bolše
vizmą, komunizmą, evoliu
ciją, revoliuciją, progresą, 
fiziką, techniką, astronomi
ją chemiją, zoologiją, bota
niką, matematiką, politiką, 
tikybas ir kitus reikalus, 
taip kad skaitytojas per 
metus gauna apie 700 pus
lapių didelio formato gau
siai iliustruotą knygą (64 
puslapių kas mėnuo).

Amerikiečiai taip įvairų 
žurnalą niekad neišleis.

Taigi susidėję su “Kultū
ra” daug apsišviesime pa
tys, kaip ir kitus apšviesi
me perduodami paskaity
tus numerius. Prie to pa- 
didinsim “Kultūros” mate- 
riales jiegas, prisidėsime 
prie bendro kultūrinio dar
bo Lietuvoje ir Amerikoje.

Todėl busintis TMD. sei
mas lai tik užgiria paduo
tą sumanymą ir visi idea
listai užsirašysime “Kultū
rą”. .

Toliau, TMD. turi šaunų 
skaitlių įvairių knygų, ku
rios tik dykai vietą užima, 
už ką reikia apmokėti. To
kias visas knygas reikėtų 
padovanoti Lietuvos Kultu-’ 
ros Fondui Suaugusiems I 
Šviesti (Gedimino gat. 38, 
Kaunas). Knygas reiktų 
sukrauti į baksus ir atsiųs-.

ti New Yorkan, iš kur su 
ekskursantais nusiųstume į 
Klaipėdą dovanai. Lietu
voje tęs knygos padarytų 
didelę naudą švietimo dir
voje. P. Mikolainis.

TMD. WISCONSIN ©-IL
LINOIS APSKRIČIO 

KUOPOMS
Atsibuvusiam šio apskri

čio metiniame suvažiavime 
Balandžio 13 d. liko nutar
ta ruošti - vasarą, piknikas, 
o rudeniop koncertas su šo
kiais. Šiuomi pranešu kuo
pų .žiniai apie tuos parengi
mus. Racino tėvynainiai 
del pikniko paėmė Root Ri
ver parką prie Highway 15. 
Vieta randasi ketvirtoj my
lioj j šiaurvakarius nuo Ra
cino. Piknikas įvyks Lie
pos 13 d.

Koncertui Waukegano tė
vynainiai parūpino vietą ir 
paskyrė dieną Spalių 26, 
kada išpuola Vytauto 500 
metų mirties sukaktuvių 
diena. Tai bus Liuosybės 
salėje.

Nuo savęs turiu praneš
ti kad greitu laiku kuopoms 
pasiųsiu išlaimėjimo tikie- 
tus pardavinėjimui ir įžan
gos tikietus. Per vasarą 
po įvairius piknikus bei su
eigas bus gana progų minė
tų tikietų pardavinėjimui, 
nuo kurių pusė pelno eis 
kuopoms, d antra pusė Ap
skričio iždan.

Tuo tarpu prašau kuopas 
šaukti susirinkimus, išrin
kti iš narių mokesčius ir 
rinkti'1 delegatus <į budintį 
musų organizacijos seimą,' 
kuris (šaukiamas Birželio 19 
ir 20 d. Posėdžiai atsibus 
“Sandaros”’ salėje, 3331 S. 
Halsted st., Chicago je. Jei 
kuopa neišgali atstovo pri
siųsti, tai gali nors raštu 
prisiųsti naujų sumanymų, 
taipgi iš iždo paaukauti ir 
nuo narių surinkti kelis do- 
larius dovanų.

Musų Apskričio kuopos 
vęįkia gyvai, manau pasiro
dys seime iškilmingai ir 
nepasiliks nuo aukų.

Apskričio sekr.
M. Kasparaitis, 

1200 Herrick avė.
Racine, Wis.

NORIU SUSIRAŠYTI
Esu 19 metų mergaitė, 

noriu susirašinėt laiškais 
su Amerikos Lietuviais ir 
Lietuvaitėmis.

K. Pajuodyto 
Subačiaus agentūra

Panevėžio ap. Lithuania
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K. Puodžius.

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

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
. . . . . „ Yorko i Kaunu *203 ir bran-o paskui sauszemiu 1 Kauną. .U Atskiri kambariai, er-

Pamatykit pakeliu Londoną. jgK ĮT gergg naminis’val_ 
tleslaį. I Londoną kas mantjagUS patarnavimas.

Petnycianauji, aliejų varomi pe, kitų informacijų klaus-
aivat. Trecios klęsos laivą- bile Cunard Agento, ar-

kortes i abudu galu is ba raaykit pas;

CUNARD LINE 1»«2 CI“s,“A'gje,etod, ohi.

ClfAC Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
VZ0 jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės

MT T) Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
J _|\ Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

zi AT TA gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
t JĮ JI 7I / gpniams gelbėjo, padaryta ma-

ut^AND«MP|?Ok MFDAT lonia ir kngvaIV I Fyl J/v I y vartoti. Gaukite 
tikrąsias ir neimkiteT^TĮ?M 
kitų. Vaistinėse trijų VJm

dydžių. Teškokltg “Gold Medai’’ vardo kekvienoje dėžutėje.*
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KAIP GERB. SPRAGILAS 
IŠLYDĖJO KELEIVIUS 

LIETUVON
Turbut nei Smetonos nei 

Voldemaro taip daug žmo
nių nebūtų susirinkę išly
dėti kiek Klyvlandiečių su
sirinko j stotį aną dieną iš
lydėti trijų desėtkų '“Dir
vos” ekskursantų išvažiuo
jančių į Lietuvą.

Vieni verkia*savo pačių, 
kurias išleidžia, kitos ver
kia savo vyrų palydėdamos, 
vaikai verkia motinų ir tė
vų, broliai seserų, ir tt. ir 
be galo, išrodo lyg jau ža
da tik Juozapato pakalnėj 
pasimatyt. Ale ištiesų sa
kau jums, netrukę apsidai
ryt tie išlydėtoj ai ir ver
kėjai sakys: “Ar jau tu na
mie? taip greitai?....”

Tarp visų išlydėto jų mai
šosi ir gerb. Spragilas, ba 
mat be jo tai ne kermošius, 

• o jeigu jis neaprašys kaip 
viskas ėjosi tai skaitytojai 
nieko nežinos, o išlydėtojai 
nežinos kad jie buvo išly
dėt, o iškeliautojai nežinos 
kad jie iškeliavo.

Stotyj buvo daug ir šiaip 
sau išlydėtojų kurie iš iš
važiuojančių juokus krėtė: 
vieni linkėjo, pasimątį^sų. 
žuvimis jurų dugne, antri 
parvežt iš Lietuvos skilan
džio, kiti prašė parvežt ge
ros valstybinės, treti tik pa
prastus linkėjimus įdavė 
nuvežt jų tėveliams ir bro
liams bei sesutėms.

— Na tai ką, gerb. Spra
gile, ar ir tu į Lietuvą vėl 
važiuoji? — klausia priėjęs 
vienas pilietis.

— Žinoma, ar manai kad 
aš vėl negaliu važiuot? — 
pasimislinęs sakau aš.

— Netikiu, ba tik išlydėt 
atėjąi, taip kaip mes, o kai 
jie išvažiuos matysi kad tu 
liksi, — sako jis.

— Na tai pažiūrėk ar aš 
liksiu, — sakau jam, ir kai 
visi pradėjo lipt į traukinį 
įlipau ir aš, to piliečio pa
erzinimui.

Ale nepasijutau kaip su
judėjo traukinys ir čiu-čiu- 
čiu! pradėjo važiuot. Man

ir tt. ir be galo. Ale 
timpsėjimas nesiliovė, 

atsukęs galvą pažiūriu, 
miitau:: gerb. Redakto-

kuris 
ir su
pyks,

sa-

ne- 
va-

nei bėgt nei rėkt, ir per 
langą nešoksi ba gali nusi- 
sukt sprandą. Taigi važia
vau ir nuvažiavau Į Najor- 
ką, pasislapstydamas po sė
dynėmis kad konduktorius 
nepareikalautų bilieto..

Kai konduktorius praėjo 
susijieškojau kur sėdi pats 
gerb. Redaktoyįus, 
ekskursantus lydėjo, 
radau. Misliau kad 
ale jis pradžiugo.

— O, gerb. Spragile, iš 
kur tu čia atsiradai? — 
ko jis.

— Cit, taip garsiai 
šnekink, aš be bilieto
žiuoju, bijau kad konduk
torius nesužinotų kad aš 
traukinyje, — sakau aš.

— Ką ten konduktorius 
apie tave žino. Bet gerai 
kad sykiu atsiradai, tai ap
rašysi kelionę, — sako jis.

Na taip ir važiavom, ir 
suėjo vakaras, praėjo nak
tis ir prasidėjo antra diena.

Iš traukinio visi sųsiver- 
tėm Į autobusą kai silkės ii’ 
važiuojam prie laivo.

Subėgam Į-prięstotę, prie 
laivo, ten tūkstančiai žmo
nių, daugiausia Lietuviškai 
šneka, daugybė turi Lietu- 
viąkas , vėliavąs ir .mosuoją 
į laivą lipantiems.

— Matai kiek žmonių su-l 
sirinko išlydėt “Dirvos” ke
leivių į Lietuvą, — sakau aš 
redaktoriui.

—' Nebūk paikas, čia va
žiuoja visos Amerikos Lie
tuvių laivakorčių agentų 
sososijacijos ekskursantai, 
ir juos minios išlydi, o ne 
“Dirvos” vienus ekskursan
tus kas sueis išlydėt, — sa
ko gerb. • Redaktorius.

Atsikvošėjau kad tai jo 
teisybė, ir tada atsistojęs 
prie atramos, žiuriu į lai
vą ir svajoju, sakau sau:

— Du meteliai atgal juk 
aš taip su savo gerb. šon
kauliu važiavau aplankyt 
savo tėviškėlės; važiavau 
plačiom jurom-mariom per 
kelias dienas iki. pasiekėm 
Klaipėdos uostą, ir mus iš
kilmingai pasitiko, net šir
dis sugraudino. Svajoju,

rodos aš ir vėl važiuoju, ro
dos parvažiuoju į Lietuvą, 
vėl gražiai pasitinka; vėl 
važinėju po nebūtus Lietu
vos kampus, rašau “Dir
vai” apie savo kelionę, visi 
čia likę tik skaito, laukia 
mano aprašymų.... ir ne
žinia kaip pajutau kad ma
ne kas tai už rankovės tę
sia. Misliatų kad taip kas 
iš didelės minios lydėtojų 
per klaidą mane timptelė
jo, pasitraukiau šalin ir vėl 
svajoju kaip su šia ekskur
sija važiuojant "matyčiau 
naujus kraštus, naujas ša
lis, 
tas 
tai 
ogi
rius tempia išlėto ir vadina 
mane į kampą pasikalbėt.’

Nusivedė į nuošaliai 
žmonių jr sako:

— Ar žinai ką, j 
Spragile, man užėjo 
puiki mintis: lipk ir 
laivą su ta daugybe 
nių, niekas nepamatys 
be laivakortės įlipai, o kai 
laivas išplauks juk tave ra
dę į vandenį nemes: nuva
žiuosi sykiu visą kelią, ap
rašysi, visi tavo aprašymus 
skaitys, o mums bus dau
giau biznio....

— Ištikro, tai puikus su
manymas. Aš važiuosiu! 
Ale. kad pinigų nepasiėmiau 
gana, iš ko Lietuvoj pra
gyvensiu, — sakau aš.

— Nebijok, dar Lietuvą 
valdo musų draugai fašis
tai, rasi juos visus, jie tave 
išmaitins, — sako jis.

— Tiesą sakai: aš. važiuo
siu, ir pasižadu viską pui- 

I kilusia ‘'’fhl)raš^f7'' Sudiev, 
j iki pasimatymo.... — sa
kau as.

Ir atsisveikinęs su gerb. 
Redaktorium įslinkau į lai
vą.

Laivas kelis sykius su- 
triubino, laive orkestras už
grojo Lietuvos himną, nuo 
priestotės pasigirdo Lietu
vių garsas “Lietuva tėvy
ne musų”, ir laivas pradėjo 
judėti.

Ale man topt į galvą vie
na labai svarbi mintis, ku
rią prisiminęs kai šokau tai 
ir iššokau iš laivo ir teki
nas leidausi vytis gerb. Re
daktorių :

— Negaliu! negaliu! ne
galiu! važiuok pats jeigu 
nori! — sakau, aš.

— Kas pasidarė? kode! 
tu sugryžai iš laivo? — nu
stebęs pažiūrėjęs sako gerb 
Redaktorius.

nuo;

gprb. 
labai 
tu j 
žmo- 

! kad

— Žinai, aš užmirkau vie- žinias parašytų jog lankėsi 
ną labai didelį' dalyką, ne- iš Klyvlando tokios slau- 
galiu Į Lietuvą važiuot, — 
sakau aš.

— Kame dalykas, kodėl 
negali, sakyk? — sako jis.

— Nugi ar jau užmiršai: 
Už trijų nedėlių Čikagoj at
sibus Susivienijimo seimas, 
ten daug bus svarbiau bū
ti negu Lietuvoj, ba ten bus 
Tareilininkai, Gugininkai ir 
Pruseikininkai, ir ten bus 
didesnis mušis ir liks la
biau atmintinas negu Vy
tauto mušis po Žalgiriu, tai 
kaip ten be manęs apsieis, 
— sakau aš. ' r ■

— Teisybę tu sakai! Tai 
bučiau padaręs klaidą tave 
į Lietuvą išleisdamas! Ge
rai kad 'atsiminei! -- sako 
apsidžiaugęs jis.“
. Na ir mes abu, išlydėję 

i keleivius, nutarėm nuva
žiuot' aplankyt “Tėvynės” 
redakciją, norėdami kad į

nios asabos kaip gerb. Re
daktorius ir gerb. Spragi

las, ale kaip nuėjom jau ne
radom nei gyvos dusios, ba 
žinojo kad mes. galim atsi
lankyt tai tą dieną nuo vie
nuoliktos užsidarė ir išėjo.

Mat, pyksta kam aną sykį 
Įtalpinom Į “Dirvą” tuos 
du paveikslus apie Susivie
nijimo iždininkų lenktynes 
prie milijono dolarių.

ATOSTOGAUKIT LIETUVOJE
Skandinavų-Amerikcs Linija

ASMENIŠKAI 
-vadovaujama 

per KUN. G. M. ČĖSNĄ

EKSKURSIJA
Birželio 14 dieną 

Laivu “UNITED STATES”
LIETUVON 

per
KLAIPĖDĄ

OFICIALINĖ
LIETUVIŲ
VYČIŲ

EKSKURSIJA
Liepos 5 dieną

Laivu ,‘FREDERIK VIU”
LIETUVON

per
KLAIPĖDĄ

SMAGIAUSIA PATOGIAUSIA
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdai

LAIKO NEDAUG! - RUOŠKITĖS!
Visų informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arba į

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET . . ". -i-—. NEW YORK CITY

KELIONĖ

Buy neckties 
with what it saves

It isn’t necessary to pay 500 or more to get quality in a 
dentifrice. Listerinc Tooth Paste, made by the makers 
of Listerinc, comes to you in a large tube at 25C. Note 
how it cleans, beautifies and protects your teeth. More
over it saves you approximately $3 a year over 50C denti
frices. Buy things you need with that’saving—neck
ties arc merely a suggestion. Lambert Phannacal Co.

LISTERINE
TO©™ paste

25c

Lietuvių Išplaukė 325 
Laivu “Oscar II”

Oficialė Vytauto ekskursija 
išplaukė laivu “Oscar II” iš 
New Yorko tiesiog į Klaipėdą 
Gegužės 24 d. Vienas Scan
dinavian-American Linijos Lie
tuvis tarnautojas, Juozas Smit- 
rus, išplaukė su ekskursantais 
pasitarnavimui ir prižurėjimui 
kad viskas butų gerai.

Išplaukė apie 325 Lietuviai, 
kuriuos iškilmingai patiks Vy
riausybės atstovai Klaipėdoj ir 
Kaune kuomet ten pribus, 

ši ekskursija sakoma yra di
džiausia' 'Lietuvių istorijoj kad 
vienu sykiu ir vienu- laivu tiek 
važiuotų savo tėvynę aplankyt. 
Nepaprastai daug giminių ir 
draugų susirinko prie laivo iš
lydėti. >

Dalyvavo atstovai Vytauto 
Komiteto, atstovai nuo Lietu- 
Vos Generalinio Konsulato ir 
daug kitų. Lietuvos Ministe- 
ris Washingtone prisiuntė laiš
ką su linkėjimais išvažiuojan
tiems, tokiu budu atidaryta 
Scandinavian American Linijos 
patarnavimas tarp New Yorko 
ir Klaipėdos, kas bus palaiko
ma reguliariai.

Gauta žinia iš Kauno kad 
Lietuvos Vidaus Reikalų Minis
terija leido Scandinavian Ame
rican Linijai daryt biznį Lietu
voje, taigi ji atidarė savo nau
jus ofisus sekančiai:

Scandinavian American Line, 
Laisvės "Alėja 18, Kaunas, ir

Scandinavian American Line, 
(Otto Grossmann), Palangos y. 
36, Klaipėda.

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visa kaima!

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kuiie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA

HOLLAND AMERICA LINIJOS
veliaviniu lajvu

STATEND  AM
iš New Yorko

RUGPJŪČIO-AUGUST 16
Numžainta laivakorčių kaina j abu galu. Puiki kelione ir ma

lonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas i Klaipe
da per Rotterdam^.

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

1 168 Grand St. B’klyn, N. Y.
“VIENYBĖ” |
3 193 Grand St., B’klyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS

814 Bank St. Waterbury, į Ct.
A. S. trečiokas; ,5_. ,

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

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

1139 S. Halsted St. Chicago
A. VELIČKIS

502 South Av. Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MA4CAREVIČIUS

95 Uber tv St. Ansonia, Ct.
" ATŠNORA

nklin Savings & Trust Co.
Pittsburgh, Pa.

_ . .... _...vrencc, Mass.
P. ŪGLIS

1780—24 St. Detroit, Mich.
MISS J. LEONAĮTĖ,

14 Vernon Sit.,

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

V.-M. STULPINAS
325$ S. Halsted St. Chicago 

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

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

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUkTYTfi

50 Sterling st. Worcester, Mass. 
N. GENDROLIUS

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

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

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St. * 

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS •

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

‘Amerikos Lietuvio’’ Agentūra, 
Worcester, Mass.

PIRMAS KIRTIS BOLEI!

gerklę.

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin”

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

N.B.C. tinklą. “It’s toasted"
Jusu Gerkles Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį.

*Amerikos Life Insurance Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinėjimas iškėlė faktą jog žmogaus mirtingumas didėja 
veik 1% ant kiekvieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir 44 metų amžiaus žmonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus 
sveriąs 40 svarų daugiau negu normaliai, tegali pasitikėti tik 60% normalio svorio žmogaus givenimo ilgio. Mes netvirtinam, 
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 Co., Mfrs.

Kai išbandai perdėjimus

"Jų vietoj 
užsirūkyki? Lucky!

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, 
net ir rūkydamas. Venk tos ateities šmėklos,* 
išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą 
modernišką, visada jauną figūrą. VJų, 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

II
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JUDĖJIMAS UŽ KLAIPĖDOS UOSTĄ
Gavome rezoliuciją pasi-f 

rašytą, kaip joje sakoma, 
Maspetho, Brooklyno ir tri
jų Long Island salos aps
kričių Lietuvių, raginančią 
Amerikiečius vykti Lietu
von tik per Klaipėdą, taigi 
tais laivais ir tomis linijo
mis kurios veža pasažierius 
j tą vienintelį musų uostą, 
o ne per uostus svetimų val
stybių toli nuo Lietuvos 
esančių ir Lietuvai nedrau
gingų.

Šitą sumanymą, kuris yra 
jau ne pirmutinis, Ameri
kiečiams dabar kaip tik ga
lima kuogeriausia įkūnyti, 
štai del ko:

Dabar, kuomet Lietuviai 
laivakorčių agentai atsime
tė nuo Baltic America Li
nijos, kurios laivus Lenkai 
nupirko, Lietuviams pasi
siūlė tiesiai į Klaipėdą pa
tarnauti Skandinavų Ame
rikos Linija ir Švedų Ame
rikos Linija, kurios turi žy
miai didesnius laivus ir pa- 
sažieriai gali pasirinkti nuo 
mažesnio iki labai didelio.

Pirmiau to nebuvo gali
ma, nes laivai buvo visi ma
ži, ir sykį jais nuvažiavęs 
tas pats paąažieris nenorė
davo gryžti, nekalbant apie 
patarimą kitiems jais tie
siog į Klaipėdą važiuoti.

Lenkai, musų priešai, iš- 
pirkdami anos linijos mažus 
laivus, pasithrnavo nejučio
mis Klaipėdos ir visos Lie
tuvos gerovei. Lietuviai lai-

L. R. K. S. A. Balsavimai
“Garsas” paduoda pasek

mes Katalikiško Susivieni
jimo valdybos rinkimų. Se- 
kandieji daugiausia balsų 
gavę skaitosi išrinktais:

Dvasios vadovu:
Kun. Mikalauskas 5138
Kun. J. Bakšys 2672

Prezidentu:
P. P. Muliolis 4998
A. Sutkus 2501
Pr. Gudiškis 331

Vice Prezidentu:
S. Marozas 4477
J. Purickis 2604
V. Vaznis 684

Sekretorium:
J. B. šaliūnas 5142
A. T. Makusevičius 2672 

Iždininku:
J. Moliušis 5231
J. Tamošaitis 2116
A. Virpša 356

Dr. Kvotėju:
Dr. J. K. Ažukas 6567
Dr. J. J. Weber 1020

Tik iždo globėjų vietoms 
kandidatai pasidalinę bal
sus beveik lygiomis — po 
3400—3300 balsų, kas paro
do kad už juos nariai balsa
vo bešališkai. Už kitus Sd-

sus matyt varyta karšta po
litika ir aiškiai matyt stip
rioji ir silpnoji pusės.

Knyga apie Plečkaitį
Lietuvoje žadama išleisti 

knygą apie žinomo Plečkai
čio darbus, jo pasielgimus 
ir apie visą jo gyvenimą.

Knygą rašo pats Piliečių 
Apsaugos Departmento di
rektorius Novakas. Tik ka
žin ar tokia knyga yra kam 
nors naudinga ir reikalin
ga.

KIEK ŽEMĖ TURI 
GYVENTOJŲ

Žemės gyventojų skai
čius. Hagoje, tartpautinia- 
me statistikų institute, su
vesta skaitlinės parodančios 
kad ant viso žemės skritu
lio gyventojų yra pervirš 
2,000,000,000. Kontinentais
paskirstyta taip:

Azijoje yra 
Europoje 
Amerikose 
Afrikoj 
Australijoje 
Sudėjus dar

950,000,000
550,000^000
230,000,000
150,000,000

7,000,000
įvairių salų

gyventojus bendras skai
čius viršija du bilijonu.

Tiek tai dūšelių laukia 
dangus arba pragaras....

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

(Tąsa iš pereito num.)

RENKA RAŠTUS
APIE VYTAUTĄ

vakorčių agentai su ana li
nija buvę sutarę ir varę biz
nį per kelis metus, turbut 
ir nesapnavo kad Švedų ir 
Skandinavų linijos gali dar 
geriau patarnauti, o tos ir 
nesisiulė.

Šios dvi naujos linijos tu
ri didelius ir greitus laivus 
ir pristatys Lietuvius Klai- 
pėdon be persėdimo, o jų 
puikus laivai patrauks di
desnį Lietuvių keliavimą 
tiesiog į savo uostą.

Dabar visų musų laikraš
čių priedermė yra remti 
mintį apie važiavimą per 
Klaipėdą. Žiūrėkit ką da
ro Lenkai su savo Gdynia, 
nežiūrint kad jie įsigijo su
lyginamai mažiukus laivus 
ir jais net patys ponai pur
tosi važiuot, sykį pabandę.

Airiai Mokinasi Airiškai

JAUNYSTĖS RAUDA
Laikas kaip žaibas prabėgo greitai, 
Mano jaunystė greitai pranyko, 
Veltui aš verkiu, ašaras lieju — 
Laikas praėjęs niekam negryžo.

O jus, jaunystės brangios dienelės,
Aš sulaikyti jus negalėjau,
Dabar kaip rodos, savo tėvelius
Tada tik sapne mačiau-regėjau....

Jau vieni metai pavirsta amžium, 
Nieko jau žmogus nepadarysi, 
Sunkiau bus vieną, dieną praleisti 
Kai galvoj plauką žilą matysi. ..

Kur didžios, gražios pradingo dienos, 
Kur tie jaunystės brangus laikai?
Kur broliai mano ką sykiu augom, 
Gal ir jus spaudžia seni vargai?

Priimk, gimtine mane žemele,
Duok man ilsėtis šaltuos kapuos, 
Nors jokio kelio aš nepraskyniau, 
Bet tik plukojau sunkiuos varguos....

K. Pajuodytė.

Bėgyje praėjusių aštuo- 
nių metų Laisva Airių Val
stybė išleido apie $£,250,000 
parupinimui mokytojų mo
kyti pradinėse mokyklose 
senos Airių kalbos. Dabar 
jau yra apie 9,000 mokyto
jų savos kalbos ir dar bus 
pastatyta 5,000 daugiau su 
tikslu atgaivinti nykstančią 
senovišką Gaelišką kalbą. 
Patekę po Anglijos valdžia, 
Airiai per ilgus šimtmečius 
buvo ištautinami ir dabar 
jų kalbą mažai kas vartoja.

Demokritos, prąmi n t a s 
“juokiančiusi filosofu”, iš 
Abderos, kaip padavimai sa
ko, pats sau išsidur-ė abi aki 
kad galėtų aiškiau ir tyriau 
mąstyti ir protauti.

LIAUDIES DAINA
Ko nubudai, sesele, ko nubudai, jaunoji,
Kam nuleidai baltas rankas ant savo 

kelelių ?
Bene buvai darželyj, bene skynei rūteles, 
Bene tavo vainikėlis darže ant rūtelių?
Nei aš buvau darželyj, nei aš skyniau 

rūtelių,
Tai ne mano vainikėlis darže ant rūtelių.
Sesuo buvo darželyj, sesuo skynė rūteles, 
Tai seselės vainikėlis darže ant rūtelių.
Ko nubudai, broleli, ko nubudai jaunasis, 
Kam nuleidai baltąs rankas ant savo 

kelelių?
Bene, buvai stainelėj, bene šėrei žirgelį, 
Bene .tąvo kepurėlė, stąįnipj. apt vagelio ?
Nei aš buvau stainelėj, nei aš šėriau 

žirgelį,
Tai ne mano kepurėlė stainioj ant vagebo. 
Brolis buvo stainelėj, brolis šėrė žirgelį, 
Tai brolelio kepurėlė, stainioj ant vagebo.

Žalgirio Mušis
1407 m. mirė Teutonų didmistris Kon

radas von Jungingen, kurs būdamas mink
štos širdies žmogus vengė susikirtimų su 
Lietuva ir Lenkija. Po jo didmistriu pa
stojo Ulrich von Jungingen, karingas vy
ras. 1408 metais Žemaitijoje del lietingos 
ir šaltos vasaros buvo priėjęs badmetis. 
Jogaila iš Kujavų žemės siuntė 20 valčių 
su javais į Žemaitiją. Kryžeiviai, sumanę 
brangiai javus žmonėms parduoti; valtis 
užgrobė, neva skųsdami kad ant laivų bu
vę gabenami ginklai remti Žemaičių maiš
tą prieš kryžeivius.

Tais metais ir sekančiais, Lenkai bu
vo pakėlę karą su Vokiečiais už Drezden- 
ką. Vytautas gi ištikrųjų kurstė Žemai
čius prieš ordeną.

Žemaičiai ėmė kilti, vėl rašė skundus 
popiežiui ant kryžeivių, kuriuose sakė: 
“Nors mes turime vyskupą, pralotus, ku
nigus ir tolygių žmonių nemažai, kurie at
ima nuo musų vilną ir pieną ir siurbia 
jnusų kraują, nugrauždami mėsą iki kau
lui, bet visai neteikia krikščioniško mok
slo.” Maištininkai pas Palangą Vokiečius 
sumušė. Apsiginklavo Raseinių apskritis.

Gabaus Vytautas už Žemaičius stojo 
ir Liepos mėnesį 1409 metais su kariume- 
ne užsidarė Kauno pilyje. Rudeniop už
ėmė visą Žemaitiją ir Friedenburgo pilį, 
kuri stovėjo ant vietos senos Veliuonos.

Vokiečiams karą apskelbė bendrai Lie
tuva ir Lenkija. Po smulkių abipusių su
sikirtimų, Lietuviai, vedami Zigmanto Ka- 
ribučio, įpuolė į Prūsiją, kur daug Vokie
čių valdymų nuteriojo.

Pradžioje 1410 metų kryžeivių orde- 
no viršininkai surengė Vengrijoje Vytau^ 
tui suvažiavimą su Zigmantu Luksembur- 
giškiu, kurs siūlė Vytautui karališką vai- 

1 niką, kad tik Vytautas negelbėtų Lenkijai. 
Tačiau Vytautui rūpėjo savo ir savo žmo
nių nauda ir jis matė puikią progą orde- 
nui atsikeršyt.

Lenkams tuo tarpu karas nesisekė ir 
jie prašė kryžeivių padaryti paliaubas iki 
Šv. Jono, ant ko ordenas sutiko, nes nebu
vo prisirengęs kariavimui.

Negalėdami palenkti į savo pusę Vy
tautą, kryžeiviai ėmė šauktis į visą Euro
pą ir skundė Vytautą buk jis kala visai Eu
ropai pagoniškus-barbariškus retežius!

Vytautas gi patvirtino savo krikščio
niškumą, pridėdamas savo dokumente ir 
Vilniaus vyskupo ženklą.

Karo paliauboms pasibaigus, Vytau
tas ištraukė su savo kariumenėmis ir pas 
upę Narvą susijungė su Lenkais. Vytau
to ir Jogailos armijose, šalip Lenkų ir Lie
tuvių, taipgi buvo Rusai, Žemaičiai, Toto
riai, Čekai ir Moravai, ir visi skubiai trau
kė į Prūsiją.

Lietuva ir Rusija turėjo 50,000 karei
vių ir 30,000 Totorių raitelių; Lenkų ka- 
riumenė susidėjo iš 60,000 (tarp jų 20,000 
Čekų).

Ta didelė Lietuvių ir Lenkų armija 
dasivarė iki kaimų netoli Grunvaldo ir 
Tannenbergo, ir sustojo slėnyje prie gi
rios tarp dviejų ežerų. Pastatė šėtrą Jo
gailai atilkti dievmaldystę. Prie to rei
kia dar pridėti kad iš anksto del Jogailos 
buvo parengta arkliai, idant mušiui nenu
sisekus galėtų pabėgti. Lenkai laukė kad 
mūšį pradėtų kryveiviai. Jų armija susi
dėjo iš 90,000 labai gerai ginkluotų vyrų.

Vytautas nieko nelaukdamas rengėsi 
į mūšį. Tai buvo Liepos 15 diena, 1410 me
tais, kuomet dešinysis Lietuvių sparnas 
ruošėsi nusiaubti ant kryžeivių, kaip štai 
Teutonai, 83,000 vyrų skaičiuje, užpuolė 
ant Lietuvių, nusileisdami nuo kalnelio ir 
perdalįno Lietuvių eiles pusiau. Kairėji 
Lietuvių dalis ant vietos krito, antroji bė- 
go duoti žinią beilsintiems Lenkams. Len
kai tada susirėmė su Vokiečiais, žymiai 
Lietuvių nusilpnintais, bet ir dabar jiems 
nesisekė, nes į .kryžeivių rankas pateko di-

ONA — Vytauto žmona

dėji valstybės vėliava ir Vokiečiai links
mai užgiedojo “Kristus prisikėlė!” Bet 
čia ūmai mušiavietėje atsirado trečia ar
mija — pasamdytų Totorių pulkai — po 
vadovyste sultono Saladino. Pernaują už
virė mušis, iš po šito mūšio kryžeivių ga
lybė buvo sutruškinta. Jų vadas Jungin
gen užmuštas, 40,000 kryžeivių krito vie
toje, 15,000' Vokiečių su visais turtais ir 
ginklais paimta nelaisvėn. Vos 8,000 Vo
kiečių tepaspruko.

Žalgirio mušiui vadovavo Vytautas. 
Jis visą dieną raitas siautė tarp Lietuvht 
ir Lenkų kariumenių, davinėjo nurodymus, 
o vietomis pats vedė burius mušin. ‘ Jis 
įkvėpė visiems drąsos ir po to mūšio pra
garsėjo Europoje kaipo “kruvinas kuni
gaikštis”.

Pabėgusieji kryžeiviai užsidarė Ma
rienburgo pilyje. Nuo. to mūšio kryžeivių 
ordenas pasiliovė buvęs pavojingu, bet už 
jų sumušimą sau garbę Europoje pasisku
bino pasisavinti Lenkai....

Vytautas nenorėjo ilgiau stovėti ties 
Marienburgu, nes jo kariumenėje pradėjo 
siauti ligos, be to jis nujautė kad visišku 
kryžeivhj sumušimu gali sustiprinti Len
kus, todėl paliko Jogailą prie Marienbur
go pilies, ir pats su savo vyrais gryžo Vil
niun. Jogaila, dar nors sumušė kryžeivius 
prie Koronovo, bet nepajiegęs Marienbur
go paimti, nusialsinęs kovose, 1411 m. pa
darė su ordenu taiką.

Su tuomi baigėsi Vokiečių ir kitų Eu
ropos kryžeivių keliavimas į Prūsiją, tik 
reikia apgailauti kad nebaigus Vokiečių 
galutinai sumušti, Prūsų kraštas, Teuto
nų pavergtas per 200 metų, ir liko jų val
džioje ant visados. Žemaitija ir Sudavi- 
ja (dabartinė Suvalkija) tapo atliuosuo- 
tos ir teko Vytautui. Jogaila dar davė 
Vytautui Podolės kraštą.

, Žalgirio mušis pakėlė Lenkiją Euro
pos akyse ir suartino Lietuvius su Lenkais 
dar labiau, ir nenuostabu kad po to gale- j 
jo įvykti Gardelio unija.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

Šįmet Vytauto Didžiojo 
vardas skamba ne tik Lie
tuvoje bet ir visur. Visos 
tautos mažos ir didelės do
misi tuo galingu lietuvių 
tautos didvyriu ir jo 500 
metų mirties sukaktuvėmis. 
Viso pasaulio spaudoj de
dami didžiausi straipsniai 
ir platus pranešimai apie 
Vytauto gadynę, jo garbin
gus žygius ir Žalgirio mūšį. 
O ką bekalbėti apie lietuvių 
spaudą. Visi žurnalai, laik
raščiai, išeinantieji Didžio
joj ir Mažojoj Lietuvoj, 0- 
kupuotam Vilniaus krašte, 
ir užsienyj,. ypatingai Ame
rikoj beveik visus savo pus
lapius pašvenčia Vytauto 
Didžiojo minėjimui.

Visa šita minėjimo me
džiaga neturi žūti. Ji priva
lo būti stropiai renkama ir 
tvarkoma. Vyriausiojo Vy
tauto Komiteto Amerikiečių 
sekcija pavedė man kreiptis 
į visus Amerikoj leidžian
čius lietuvių laikraščių re
daktorius, prašant visus nu
merius tų laikraščių, ku- 

I riuose jau įdėti arba dar 
bus įdėti straipsniai del Vy
tauto minėjimo, atsiųsti 
juos man t- y. Vyr. Vytauto 
Didžiojo Komiteto Ameri
kiečių sekcijos sekretoriui 
Maj. A. Ardickui, Kaunas, 
Biržų g-vė 10 Nr

Prašoma atsiųsti visus 
laikraščių straipsnius, ne
žiūrint ar ten teigiamai ar 
neigiamai kalbama apie Vy
tauto Didžiojo darbus ir 
šiais metais ruošiamos iškil
mės, nes tik tokiu budu bus 
galima netobulumas sdtvar- 
kyti ir kaip nors neigiamą
sias puses pašalinti. Surink
toji medžiaga bus panaudo
ta Vytauto Didžiojo minėji
mo iškilmių knygai išleisti-

Su aukšta pagarba, 
Majoras Rucikevičius

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kai

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

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

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO,

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

Prisiųskit jūsų metodų išbandymui:

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.)

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 krautu*3n, pas daktarų, pas barzda- 
skutų, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių- didumo-___35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

GEBSSS^



D I R V A

ŠVENTADARBIAI VIENO VEIKSMO TRAGEDIJA Iš 
KOVŲ UŽ SPAUDOS ATGAVIMĄ

Parašė N. Gintalas.

(Tąsa iš pereito num.)
Scena 5

Agota ir Girnius. Vėliau Ona ir Jonas.
Agota — Nešiok tu knygas, ir tau kuo

met nors taip bus: padėsi savo galvą, o 
mums tik vargas liks....

Girnius — Gana mane krimsti su tomis 
knygomis. Nieko negirdžiu vien tik “kny-; 
gos” ir “knygos”. Bobų darbas tik tau
zyti niekus.

Agota — Ak matai, pyksta dar už teisy
bę. Ar manai kad visada tau seksis? Nuo 
ko ir sveikatą praradai jeigu ne bėgioda
mas po girias ir nesislapstydamas kad ne
nušautų kada tave suuodę sekė? Pereitą 
naktį kažin kur buvai....

Girnius — Tylėk jau, tylėk, motin! O 
ne tai brangiai tau kainuos liežuvio neval- 
dymas! (Blaškosi nervuotai)"

Agota — Matai, nevalia nei žodžio pra
tarti. ... Neklausyk kad nenori. Man gai
la tik vaiko, ir jį kur tai naktimis siun
tinėji ....

Girnius — Jaunas yra, tam kojos, gali 
bėgioti.

Agota — Nebijok, jis nebėgiotų jeigu 
tu jo nesiuntinėtum....

Girnius — O ką žinai, gal jis prie savo 
meilužių naktimis bėgioja.... (nekantru
mo apimtas prieina prie lango).

Agota — Dar ko beprasimanysi ant vai
ko! Jis ne toks kaip kiti.

Girnius — Ne toks kaip kiti, o žada Ma
rytę vesti, Žukauskienei užkuriais eiti....

Agota (nustebus, pagalvojus) — Mary
tę?.... Na, tegul ją veda kad nori, bi tik 
marčios neparves į mano namus ... t

Girnius — Na mat, o pirma priešinai- 
si.... (Juokiasi.)

Agota — Jei butum norėjęs su kokia 
mieseionka vaiką apvesdint tai ir dabai1 
bučiau priešinga. ■ Marytė turtinga, tai ko
dėl nevesti, jeigu tik jos motina sutinka. 
Gal po to ir mums bus lengviau.

Ineina Ona iš virtuvės, Jonas iš lauko.
Agota (pamačius Oną) — Pavalgei jau, 

Onut? Eisiva mudvi vištų sužiurėt. (Abi 
išeina.)

Girnius (apsidairęs kad moterys nuėjo, 
pasiveda Joną arčiau priešakin) — Aną 
dieną susitikęs Gerutį patyriau kad šian
dien turėsią gauti “Aušrą”. Tai gal tu, 
Jonuk, nueitum jos parnešti. Iki vidur
nakčio sugryši jei pasiskubinsi. Tik drošk 
tiesiai per krumus. Pas mane šiąnakt at
eis Kinčius laikraščius paimti....

Jonas — Gerai, tėtuši, galiu nueiti, tik 
del atsargumo duok man revolverį.

Girnius (ištraukia iš pogalvio revolve
rį) — Te. Jei matysi tave užpuola, šauk 
vietoje, ir slėpdamas pėdas bėgk namon. 
Tik išeidamas saugokis kad mama nema
tytų. Jai vis tie rūpesniai....

Jonas — Gerai, tėtuši. Aš netrukdamas 
skubėsiu namon. Sudiev.... ( tandžiai 
susisega švarką, apikaklę užsiverčia, ke
purę stipriai užsimauna, revolverį įsikiša 
užantin, ir išeina.)

Girnius (vienas) — Smagu tokį šventą 
darbą varyti turint kas pagelbsti, kas pa
vaduoja. ... Aš žusiu, liks jis, ir darbas 
eis pirmyn, iki Lietuvos dangų nuties AU
ŠRA ! (Gulasi lovon.)

Scena 6.
Ineina Qna ir Agota.

Agota — Ar girdi, tėvai, ką dar sako

Agota — Patys žmonės ims vienas kitą 
skųsti. Ar nėra tokių?

Girnius — Juk jie ir dabar žino kad vi
sa Lietuva skaito uždraustas knygas, o ar 
padaro ką? Kurį jau sučiups tai žinoma 
teks tam sunkiai nukentėti.

Agota — Ir. kiek tai vargo žmonės de
da del to Lietuviško rašto.

Girnius — Ne del rašto, motin, bet tau-: 
tos gerovei. Jei mes imsim skaityt Rusų 
druku knygas, lankysim Rusų mokyklas 
tai turėsim priimt ir stačiatikybę, o tuo 
pačiu išsižadėti ir savo tautybės.

Ona — Juk ir kunigėlis kalėdodamas lie-> 
pė neskaityt Rusų raštų, sako, Rusai no
ri mus atitraukti nuo1 katalikystės, nori 
ištautinti....

Agota — Gal ir teisybė. Kam mums 
jieškoti svetimų dievų kad turim savo.

Girnius — Del to kad Rusai neužmestų 
mums savo dievus mes turim skaityti Lie
tuviškus laikraščius ir knygas, turim išlai
kyti savo kalbą.

Agota — Kokia jau čia ta musų kalba. 
Anot Raudondvario pono kalbos, jus, mu
žikai, su savo šnekta galit rodavotis tik su 
kiaulėmis.

Girnius — Neklausyk ką sako Lenkpa- 
laikis, bet klausyk ką rašo mokyti vyrai. 
(Traukia iš po palovio “Aušrą”). Klausy
kit ką rašo “Aušroj” Daktaras Basanavi
čius, mokytas vyras, apie musų kalbą. 
(Skaito) “Pastaru laiku musų Lietuvių 
kalba yra pažeminta ir tūli laiko už sar
matą Lietuviškai kalbėti. Tačiau tie žmo
nės labai apsirinkta, nes nėra plačiau su 
Lietuvių kalba susipažinę. Musų kalba yra 
viena seniausių Europoj, o turėdama la
bai daug žodžių ir švelninamų galūnių, 
skamba labai maloniai, nepaprastai. Mok
slo vyrai senai ją tyrinėja ir grožėjasi. 
Garsiausi Vokiečių poetai pripažino jog 
tai tinkamiausia kalba gamtos grožybėms 
apdainuoti....”

Agota — Gal ir teisybę tas daktaras sa
ko.

Girnius — Na tai ir žinok kitą kartą ką 
atsakyti ponui. \

Ona — Akis išdraskyti tokiems!
Girnius — Nereikia nei akių draskyti, 

tik skaityk “Aušrą” ir žinosi ką reik to
kiems atsakyti.

Agota — Paskaityk dar, tėvai, kad taip 
gražiai buvo....

Op, ot, kas ten? — Nemunėli, 
Ar tu mane šauki?....
Ar tik tykų vandenėlį 
Pluškendams sau plauki? 
Ar tu mano dvasios girdi 
Graudulingą raudą,
Ir jauti kaip skaudžiai širdį 
Krūtinėj man skauda — 
Iš didžiausio nubudimo 
Ir kančių daugybės, 
Del tėvynės sunykimo 
Garbės ir didybės?
Aš girdėjau dvasioj — tavo 
Bylos slapti žodžiai 
Viduj bangų susiubavo 
Graudžiai ir nuobodžiai — 
Ar gal liūdni balsai traukia 
Dvasių bočių musų — 
Užmirštų; ar dievai šaukia 
Lietuvos' ir Prūsų?....

(Sujudimas, skaitymas nutrūksta.)

(Bus daugiau)

["Tu o k'i s | 
g ir Svietas Juoksis j 
P sykiu su Tavimi |

Daugiau tokių
— Tu, Rapolai, turi gerą 

darbininkę žmoną.
— Taip, Jonai, aš norė

čiau turėti daugiau tokių 
žmonių.

4/
švariam viskas švaru

— Tamista apgaudinėji 
nes, žiūrėk, šitas pienas yra 
visiškai kreiduotas vanduo, 
o tamista sakai kad tai yra 
tikras ir švarus pienas. Ką 
manai taip darydamas? — 
barėsi- ponia Žydo pieni
nėje Vilkijoj.;

, —■_ Ui,- poniute, aš nekal
tas; sakoma kad švariam 
viskas švaru.... — teisi
nosi Žydas.

I 4/
Ir jis gali but toks

Berelis, apsitaisęs ilgu 
lapsardaku, bandė Kauno 
stotyje įlipti į pirmos kle- 
sos kupė vagoną. Trauki
nio palydovas pačiumpa jį 
už skverno ir tempia atgal:

— Palauk, tamista, ta ku
pė paskirta Telšių vysku
pui!

— O kas ! tamistai sakė

Mm

Ona: Jei nesugaus užmušėją tai gaus at-, 
sakyti už tai desėtninkai.

Ona — Gaus pabaudas mokėti....
Girnius — O iš kur desėtninkai gali ži

noti kas kur naktimis valkiojasi, o vėliau 
galą gauna? Spjaut ant to, aš nebijau. 
Jie tiktai gąsdina, kad patys žmonės jiems 
padėtų gaudyti.

Ona — Bet ir tie desėtninkai gaus pa
baudas mokėti jei nepraneša policijai kur 
žmonės Lietuviškus raštus skaito.

Agota — Mat kokia bėda, vis nauji rū
pesniai ....

Girnius — O iš kur jie žinos kad žmonės 
skaito?

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.l

kad, aš'ne Telšių vyskupas? 
— atsukęs barzdą į palydo
vą klausia Žydas.

4/
Mišugina

Mauškė klausinėja savo 
tėvą:.

— Tate, kas tai yra me
čerkė?

— Mečerkė. .5. mečerkė 
tai mišugina žuvis.

— Bet mokytojas sakė 
kad mečerkės šokinėja po 
medžius, po šakas!

— Nu, tai ir gali suprast 
kokia ji mišugina!

4/
Perspėjimas

Tėvas: Vaike/'niekuomet, 
nemeluok. Aš, kai buvau 
vaikas, niekuomet nepame
lavau.

Sūnūs: O kuomet, tėte, 
pradėjai?

”4^
Vyras kuriam moteris sė

dasi ant sprando paprastai 
neturi galvos.

įį 
Nesikoliokit!

Viename kariumenės pul
ke buvo griežtai uždrausta 
kpliotis ir keikti. Kartą, 
vienas viršila praeidamas 
išgirdo kareivį koliojantis. 
Pribėgęs prie jo aštriai 
pradėjo priminti kareiviui 
jog uždrausta koliotis:

— Ką, po šimts perkūnų, 
art tu, kvaily, nežinai kad 
koliotis griežtai uždrausta! 
Sakyk tiems asilams ar ne, 
o (jie vis savo, kad juos vel
niai nuneštų!

4/
Gerai išmokytas' ' 

Mokytojas: Pasakyk tu,

Jonuk, kaip gilus Nemu
nas?

Mokinys: Iki dugno, po
nas mokytojau.

4z
Jauną moteris gali nepa

vojingai draugauti tik su 
savo tėvu arba broliais ir. 
su savo vyru.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
- By GENE BYRNES

Geriausias
pamatas

-

“Neieškokit dovanų ar ku
ponui CAMEL ei garėtų ta
bakas uždraudžia dovanų 
ar kuponų naudot.”

TĄ familiarišką. pranešimą Camel ciga- 
retų pakelio užpakaly vėl perskaitykit. 
... Camels, kurie buvo 1913 metais pas
kelbti, kuomet kiti cigaretai siūlė viso
kių dovanų ir panašių pagundų, Camels 
vaduojamais tapo vien tik gerumo 
pamatu.

Tas pranešimas, išsiplatino per pa
saulį kasdien milijonuos, pakelių, yra 
jūsų daugiausio rūkymo malonume už

tikrinimas. Kiekvienam pakely patvir
tina nuolatinį tikslą rūkytojams duot 
cigaretą, kuriame visa galima kaina 
įdėtą į tikrą rūkymo ypatybę.

Malonus, naturališkas kvepėjimas 
“Camels” parinktiniausių tabakų, su
vienyti švelniam, nunokusiam sutarime 
nepasiekiamoj rūšy padarė Camels pir
mu cigaretu ir jį tuo laiko.

Neatsisakykit sau
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Akr.ono Naujienos
Bolševikui Joneliunui ne

pasisekė, bet turės progų 
rinkt aukas. Joneliunas il
gus laikus dirbo vienoj įs
taigoj, ir kompanija šią va
sarą butų davus jam ato
stogų su apmokėjimu. Bet 
štai Gegužės 1 d. kada be
darbiai ir kiti komunistų 
sukurstyti darbininkai ren
gė demonstraciją, prie “be
darbių” prisidėjo ir Jone
liunas, dalyvavo demons
tracijoje, dalino kurstan
čius plakatus ir tt. Tas ne
patiko Amerikos buožėms 
ir štai musų bolševiką įme

tė šaltoj on, o paskui įsakė 
kompanijai neduot jam dar
bo. Dabar bolševikas bur
žujų šaligatyiūs matuoja ir 
turbut meldžiasi į Leniną 
kad užleistų ir čia tokį “ro
jų” kaip yra Rusijoje, tik 
nežinia kodėl į aną “rojų” 
nevažiuoja.

Apgailėtina kad žmogus 
darbo neteko, bet kad per 
savo paikystę pats pasida
ro sau blogo tai nieko ne
gali kaltint. Kaip girdisi, 
jis jau šaukiasi į draugijas 
aukų ir buk'iškaulijęs kelis 
dolarius, nors dar nei mė-

nėšio nėra kaip neteko dar
bo. Toliau turbut ims į vi
sus Amerikos darbininkus 
šauktis aukų. Yra kuriems 
tikrai bedarbė apsunkino

K. Jurevičius apsirgo, gy
dosi namuose. Jis yra ge
ras muzikantas.

Pinavijas.

| SERGANTI ŽMONĖS
t KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 
J DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

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

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

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

t Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musu laikais beveik vi- 
•f sos ligos yra išgydomos.
£ Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamų ligų privalot 
❖ būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
T Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 
4* silpnintus kūno organus.
T Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
i DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
$ 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
į Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
Ž N ed ė 1 dieniais nuo 10 iki 1.

gyvenimą, bet jie nėra to
kie drąsus išnaudoti kitus.

Per tokius ir kiti atėjū
nai turi dirtuvėse nukentėt, 
sako visi ateiviai yra maiš
tininkai. Gumų dirbtuvės 
svetimšalių nepriima.

Akrone bedarbių skaičius 
didinasi, kasdien gumų iš- 
dirbystės atleidžia darbi
ninkus iš darbo. Darbai ei
na silpnai, daug darbinin
kų kenčia nuo bedarbės.

Pranas Overis teisme ga
vo atsiskyrimą nuo savo 
žmonos. Sako buk ji jį nuo 
savęs pravarius.

B. šuminskis su savo mo- 
teria Gegužės 25 d. lankėsi 
pas draugus Clevelande.

J. Garijonas išvažiavo j 
Boston, Mass., pas savo gi
mines.

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.

kitur. Tėmykit

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

antrašą:

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

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

už mažiausia pinigų”

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

V. D. Štaųpas, Jeweler
6704 Superior av. Cleveland, O. 

FLorida 6791-R

t
t

□ p ROSEDALE 
el "Ory Gleaning Go.:

HEnd. 7906 t
C. F. PETRAITIS, Prop, i 
6702 Superior Ave., t

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 avė.

baublĖ-ėdge blades ,

PRO B AK CORPORATION 
toliui, li'it, Ruvr e»_ tac.

656 FIRST AVENUE NEW YORK

Vėsioms Pavasario Dienoms
ir Naktims

Namai tikrenybėje nėra namais jeigu juose nėra 
ugniakurio arba fireplace. Bet kas nori nešiot anglį ir 
tampytis, ir kas nori vargintis su išnešiojimu pelenu? 
Supantama, niekas! Tačiau yra būdas turėti visus pa
togumus ir malonų pasitenkinimą senoviško ugniaku
rio namuose, be nešvarumo ir nepatogumų. Šis taip
gi yra pigesnis ir geresnis būdas.

Tiktai Įsitaisykit Humphrey Radiantfire savo vieš- 
kambaryje ir turėsit. Jis dega gazu . . . jis yra švą- 
rus ir ekonomiškas ... jo liepsnos gražiai dega ir žė
ri, c šiluma yra sveika panašiai kaip saulės spinduliai.

cJ/ie

HUMPHREY Radiantfirp

1 Tel- CHerry 2370 1
P. J. KERŠIS

X baigęs Teisių Mokyklą Cumber- j 
J. land Universitete, darbuojas su X
❖ Teisių Ofisu advokato +
❖ Anderson & Marriott ? 
Į 308 Engineers Bldg, t

kur su visais teisių reikalais į 
*;* Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
I? Rusai draugai kreipdamiesi tu- X
❖ rėš teisingą patarnavimą. 4>
*»•••••• v

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 
Telefonas ENdicott 1763

6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Vykt Kur Nors ir 
Daryt Ką Nors

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

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

Drive
Vic Anderson, Savin.

24 Valandos 
Kasdien

SNINGA AR LYJA

Taip tai šis tar

nas, telefonas, dir

ba — ir tik už ke

lis dolarius j mėne

sį. Jis yra namuo

se, gatavas nunešti 

jūsų balsą visur.

Ir jis atneša jums 

žinias nuo draugų 

ir šeimynos narių, 

kurie toli- ar arti 

dirba ar gyvena.

Kuomet pažinsit 

kokį patarnavimą 

jums telefonas gali 

suteikti, jus niekad 

nenorėsit be jo ap

sieiti.

The Ohio Bell 
Telephone Company

VAKACIJŲ DIENOS!

'"TAI yra proga prasišalinti nuo pa

prastų atsibodėjusių vietų, pama

tyti ką nors naujo ir pasigėrėti nau

jais patyrimais. Ištikro vakacijų ap

simoka laukti ir taupyti joms lėšas. 

The Society for Savings paragina jus 

prisidėti į Vacation Club, kuris tęsia

mi per penkiasdešimts savaičių, nuo 

Birželio 1 dienos, pagal gerai žinomo 

Kalėdinio Klubo plano:

YOU 
SAVE 
EACH 
WEEK

*050 
*1.00 
*2.00 
*5.00

AND

RE-’

CEIVE

* 25.00
* 50.00
*100.00
*250.00 .

prie to dar prisideda nuošimtis jeigu 

sumokai duokles laiku. Vakacijų 

Klubas dabar atviras. Mes mielai 

priimsime ir jus. Prisidėkit Dabar.

Incorporated 1849

in the QTity of &levelau6 
a public Square

Dėkit Savo Taupymus Į Taupymų Banką

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

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

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- H 
Hj mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama ta 
ta be skausmo nauju gydymo Metodu.
|■ Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas .bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- ffl
HĮ EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. Ej
M Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.
■ Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate Šft
. huo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- S3
K ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri. |į|I 'UI X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

■ raMl DOCTOR BAILEY specialistas’!
■ Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.
H I - Jljpžšsjal-Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
|B Iššikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.
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NEGERBIMAS LIETU-1 

VOŠ MIŠKU
Ar

ARGENTINA

KAUNO BEDARBIAI
Esant lengvai šiai žiemai, 

Kauno miesto darbininkai 
be didesnio vargo pergyve
no žiemos laikotarpį; vie- 
nur-kitur anksčiau prasidė
jo darbai, o medinių namų 
statybos darbai ėjo veik vi
są žiemą. Darbo biržoj ne
buvo matyt bedarbių susi
grūdimo.

Miesto valdyba veik visą

kuriose mažiausia pusė 
kytojų nepraleidžiama.

' “L.

mo-

A.”

NAUJI TILTAI
Susisiekimo ministerija 

netrukus mano pastatyti 
ties Raudondvariu per Ne
vėžį naują tiltą. Tiltas bus 
trijų angų, gelžbetoninės 
sistemos ir kainuosiąs apie 

.. ---- - ---- „ ---- -.550,000 litu.
laiką stengėsi aprūpint dar- Antras įiItas buš stato- 
bu vandentiekio bei kanali- mas prje Tauragės miesto 
zacijos darbininkus ir be to, per juręS Upę. Tas tiltas 
teikė darbo po tris dienas bus dviejų angų geležiųėą 
per savaitę labiausia reika-:, konstrukcijos, kainuos apie 
lingiems darbo asmenims,' 248 000 litu.
k. a. nepasiturintiems, sene
liams, turintiems didesnes 
šeimas, ir tt. Tokių darbi-Į 
ninku visą žiemą buvo apie 
200. Silpnesniems seneliams 
buvo davinėjama pašalpos 
po 2 litu dienai.

Prieš Velykas per dvi sa
vaites buvo suteikta dar
bas kasdien. Po Velykų 
buvo norima duoti darbo 
tik silpnesniems darbinin
kams, kurie dar negali gau
ti darbo prie prasidėjusių 
miesto statybos ir kitų dar
bų, bet laikinai tenka duo
ti darbus ir kitiems kurie 
dar nesuspėjo gauti darbo.

“L.A.”

Prie to vidaus reikalų mi
nisterija numatė 'duoti sa
vivaldybėms 15.4,650 1. gelž
betoniniams tiltams staty
ti: Šiaulių apskrityje per 
Ventą, ties Surviliškiais 
per Nevėžį, Kiršino tiltui 
Panevėžio apsk.; Kalvari
jos tiltui Telšių ąp.; Slavės 
tiltui Utenos ąp.; Plasaupės 
tiltui Alytaus ap.; Vištyčio 
tiltui Vilkaviškio apsk.

Paskirta sumos nuo 10,- 
000 iki 50,000 litų, pagal til
to didumo.

reikalinga mums politi
nės partijos?

Emigracija iš Lietuvos į 
Pietų Ameriką prasidėjo 
tik po didžiojo karo, iki kad
rui labai mažai čia Lietu
vių pakliūdavo, ir tik visai 
nemanydami, taip sau iš ne
tyčių.

Po karo, kuomet į neku
rtas valstybes įvažiavimas 
buvo dalinai sulaikytas, o 
radosi daug žmonių ku
riems savo krašte Lietuvo
je gyvent nusibodo, arba 
kitoms aplinkybėms1 susidė-

Liaudies dainose randa- 
. me gražiai apdainuota Lie

tuvos giružės, medeliai. Se-
1 novės Lietuvių siela buvo 

apsupta žaliuojančia giria, 
kuri jam buvo motina mais
to, ramumo, poilsio vieta-, 
ir geriausia užveja nuo už- 
puolikų-priešų gintis arba 
slėptis- Gamtos žvilgsniu 
milžiniškos Lietuvos girios 
darė didelę įtekmę į klima
tą. Palaikė drėgmę ir bu
vo užveja nuo žiaurių šiau
rės vėjų.

Dabar musų pačių žiaū- jus tūrėjo apleist savo kra- 
ri ranka baigia naikinti 
gražias Lietuvos girias — 
■valdžia mišką gabena į už-; 
sienį. Žmonės stebisi kur. 
dedama tiek daug pinigo 
kuris paimama už miškų- 
Bet jei valdžiai tie pinigai 
reikalingi skoloms mokėti, 
kaip yra sakoma, tai ką da
rysim po desėtko metų, kai 
musų miškai išsibaigs?

Per 1929 ir šių metų pra
džioj Lietuva neteko beveik 
pusės pačiii geriausių miš
kų.

Seniau, Rusų laikuose, 
miškas buvo paraitodamas 
tik subrendęs, augantis gi 
miškas buvo labai gerbia
mas, jauno miško nebuvo 
mados genėti nei šakelės, 
rianni' miolroo nn vriii nrl n m n c ;

Lietuvių Likimas Vilniaus 
Krašte Liūdnas

Svarbiausias Lenkų val
džios tikslas Vilniaus kraš? 
te yra Lenkinimas. Lietui 
viai rodo didelę atsparą, ta
čiau visur sutinka kliūtis.

“Ryto” Dr-ja turi šiuo 
metu 88 mokyklas ir dvi 
gimnazijas. Nei skatiko vy
riausybė joms išlaikyti ne
duoda. Tuo tarpu reikala
vimus mokslo ir mokytojų 
atžvilgiu stato nepakelia
mus. Savo mokytojų Lie
tuviai parengti negali, nes 
seminarija uždaryta. Len
kai tuo nori priversti Lietu
vius kviesti Lenkus , moky
tojus. Paskutiniu laiku mo
kyklų kuratorija reikalau
ja kad mokytojas butų “lo
jalus ir kvalifikuotas”. Tos 
kvalifikacijos įgijama Len
kų egzaminų komisijose,

f Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
| Lietuvis
| — POPIERIUOTOJAS —
< Maliavoja ir- Dekoruoja
{ namus,
| Greitas ir geras darbas.

J Specializuoju nuėmimu 
t nuo sienų senų popierų. 
;■ Turiu tam moderniškas 
;: mašinas.
; Padarau apskaičiavimus vi- 
i; so darbo. Pašaukit arba 
i! paleiskit atvirlaiškį.
I; J 229 EAST 74th ST.

KIEK PELNO DUODA 
; BITĖS

Lietuvos bitininkų drau
gijos suskaitymu, Lietuvo
je yra apie 150,000 bičių 
šeimų. Rėminiuose aviliuo
se yra apie 94,566 šeimos, 
kelminiuose apie 53,017 šei
mų ir šiaudiniuose 2,417 
šeimų.

Bitininkų yrą apie 36,865. 
Medusius vartoja 4,902 bi
tininkai, dirbtinius korius 
3,553 bitininkai.

Medaus gaunama viduti
niškai nuo visų avilių rū
šių (rėminių, kelminių ir 
šiaudinių) po 4 kilogramus 
nuo avilio. Žinoma, iš at
skirų avilių gaunama daug 
daugiau medaus, kartais po 
keliasdešimts kilogramų.

Bitininkų draugija iš tų 
davinių išskaičiavo įdėtą į 
bičių ūkį kapitalą, pajamas 
ir išlaidas ir duodamą kas
met pelną. Viso į bičių ūkį 
esą idėta 12,740,900 litų ka
pitalo.

Metinės išlaidos- siekian
čios 1,458,000 litų.

Iš visų bičių gaunama 1 
medaus 600,000 kilogramų, ' 
vaško 60,000 kilogramų. Už 
tai gaunama per metus pa
jamų 2,880,000 litų.

Gryno pelno per metus 
gaunama 1,421,969 litų. Į 
bičių ūkį įdėtas kapitalas 
tokiu budu duoda per me
tus virš 11 nuošimčių pelno.

Tačiau bičių nauda yra 
dar didesnė. Prof. Boer- 
nerio išskaičiavimu, bitės, 
lakiodamos nuo žiedo prie 
žiedo ir apvaisindamos au
galų žiedus duoda naudos " 
15 kartų daugiau negu jų 
medus ir vaškas. Todėl bi
tės dar kasmet &pvaisinda- 
raos augalus duoda 43,200,- 
000 litų naudos. “L.A.”

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

yra išvilioti iš darbininkų, 
kurie didžiausiu vargu už- 

mis agentų išvilioti arba'dirbę sukiša neva “rojaus” 
patys išvažiavę manydami 
kad kitur pyragai ant me
džių auga.

Tie ponai “politiški nu
kentėjėliai” darba nenori 
imtis, nes viena perprastą, 
o antra nepelninga, tai ir 
ėmė organizuot partijas ir 
steigt “laikraščius”, nore-1 
darni iš žmonių naudotis 
kurstymais vienų prieš ki
tus; vagia draugijų pini
gus, su iždais pabėga. Pa- 
veizdan, per du metu Ar
gentinoje komunistų šaikos 
jau trys iždininkai pabėgo 
vis su keliais šimtais pesų. 
Tokį likusieji apšaukia “iš
daviku”, “žvalgybininku” ir 
patys stengiasi įlyst į Iždi
ninko vietą.

O tie pavagiami pinigai

įvykinimui-
Lietuvių Argentinoje pri- 

skaitoma daugiau kaip 40,- 
000, ir daugelis prisidėję 
tai prie vienokios, tai prie|

kitokios organizacijos, kur 
yra tokių “vadų” demorali
zuojami ir išnaudojami.

Jeigu atsirastų rimti vy
rai vesti naudingas pašal- 
pines organizacijas tai bu
tų daug naudingo padary
ta. J. S. Kalnėnas.

PROFESSOR NOODLE

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus is

I štą, jie daugumoje bėgo i 
■ Pietų Ameriką, kur po ka

ro įvažiavimas buvo Kuo
sas.

Kurie atvažiavo prieš ka
rą tai žmonės daugiau rim
tesni, ramesni. Jie yra su
tverę dvi organizacijas, Su
sivienijimą Lietuvių Argen
tinoj, kurio centras randa
si Buenos Ayres mieste, ir 
“Vargdienis”, Berisoj. Pir
mutinė organizacija iki šiol 
išsilaikė ir neįsivėlė į poli
tiką, nes neįsileido komu
nistų ir kitokių valkatų, ki
ta gi prisiėmė komunistus, 
todėl jau žinoma koks jos 
likimas ir netenka apie ją 
daugiau kalbėti. .

Ar reikalinga Lietuviams 
\ Man 

rodos kad kiekvienas svei
ko proto žmogus pasakys 
jog ne-

Visų pirma, Lietuvių tu
rinčių1 šios šalies ’pilietybę 
galima sakyt; dar*- nėra, o 
jei koks jr. Aa^nesuda- 
ro reikšmės, ,,iieš Argenti
nos politiniame gyvenime 
dalyvauti negali, o savo 
tarpe jokie politikavimai 
nereikalingi.

Komunistai ir socialistai 
sako, “mes Lietuvą turėjom 
apleisti ne iš sąvp^ųoro, o 
persekiojami fašistų (su
prask, dabartinės valdžios), 
tai turim prieš juos kovo
ti”. O ta jų “kova” reiškia 
tiek kiek vėjo malūno spar
nų sukimąsi.

Kas tie “fašistų” aukos?
Pažiūrėkim ar daug yra 

tų “fašizmo” aukų čia Ar
gentinoj: jų yra mažai, ir 
tai išsikalbėjus paaiški ka 
me dalykas ir kaip jie “nu
kentėjo”. Vienas tapo pa- 
liuosuotas iš. valdiškos vie
tos už kokius prasižengi
mus ir iš gėdos išvažiavęs; 
kitas pats pabėgęs pirm ne
gu susektas, ir kiti tam pa
našus gaivalai, panašiai it 
“Agentinos Naujienų” re
daktorius Norkus. Visi ki
ti yra klaidingomis žinio-

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

Dabar miškas parduodamas išeiviams politikos?
dalenkomis. Dalenkoj ran
dasi nuo šimto iki tūkstan
čio subrendusio miško, o 
jaunų medelių, nuo poros 
iki 20 metų amžiaus randa
si net keliolika tūkstančių. 
Pirkėjas dalenkoje palieką 
tik juodą žemę, nės jis turi1’ 
tą žemės plotą ir nuo ma
žučių medelių apvalyti. 

Ūkininkams miškas sun
kiai yra prieinamas- O ūki
ninkai matydami kad vai-, 
džia miško netaupo patys 
pradeda jo negerbti. Viso
kie baliai, visokie pasitiki
mai ir vardodieniai yra 
puošiami jaunomis eglutė
mis. Ūkininkas įpuolęs į 
mišką dairosi kaip koks 
medelis jam paglemžti. Ge
nėjimas jaunų medelių skai
toma kultūra. Bet po 
nėjimo trečdalis miško 
džiūsta. Genėtojai net 
čiomis jaunus medelius 
žeidžia.

BEFORE
ANY DATE 
-DO THIS

No one likęs 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 
hygierle, checks infection 
and destroys odors instantly. 
Lambert Pharmacol Company, 
St; Louis, Mo., U. S. A, 

LISTERIN E
ends halitosis

Kills' 200,000,CtOO ‘germs*-

D. L. K. -Vytauto Jubilejines

*
PaimSrd as milk 

itself I

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

ge
is- 
ty- 
su-

P. Kriukelis.

skin itching emos
when soothing Zemo is used!

Right from the first touch, antiseptic^ 
healing Žemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many .other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Zdno for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.' 
Pimplesand dandruff fade when safe, 
antiseptic Zemo is applied., Ijt in
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

New 
delight in 
Cheese flavor

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

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

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

KRAFT

Velveeta
VThe Delicious New Cheese Food
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler |
ATWATER KENT IR EARL RADIOS I

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

Parduodam laikrodžius, 
liūs, 
kius

laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodelius. •

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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• Pinaud’s
Shamjeoo

Leaves your 
hair lustrous,

famous the world over

Vienintelis

F o

Providing the ultimate in riding comfort without excessive size-and weight, the Hudson Great Eight Touring 
Sedan is outstanding among Hudson’s offerings for 1930. The Touring Sedan, which is mounted on the 126- inch 
chassis', is luxuriously appointed. Seats are of unusual width and depth and occupants of both'front and rear 
seats, enjoy more than normal leg room. The designers have carried out the modernistic design to the smallest, 
detail, k ............ “ ®/■=------ -- —------- ' 1 r

Clevelande Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausią dovana jūsų 

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

| 5/ Al your dealers—orsend^ac
;■ __for full-size bottle to Pittaud,

. k Dept. Al.220E.21St., Neto York. 
'IfrflPe will 'scud sample bottle free] Į

— 1..................j—' —I

Comfort—Luxury Combined in Hudson 
Great 8 Touring Sedan

BARTKUS t

1197 E. 79th St, Cleveland 
“Studija su dviem parodos langais”
— Telefonas Randolph 3535 —-

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiant.
3400 |t. Clair Avė. j Cleveland, O.

x

t
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8 DIRVA

=$?|KarI B. Mickey Pasldr-I

Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese jį
j j| 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486

“Dirvos” Ekskursantai 
Išplaukė Gerai

Jeigu išleidę saviškius į Lie
tuvą negavot žinios prieš iš
plaukimą tai dėlto kad nespėjo 
parašyt, nes kaip tik pribuvo į 
New Yorką, tuoj visi sulipo į 
laivą, kuris už valandos išplau
kė.

Nerugokft kad nespėjo para
šyt. Gausit žinių nuo jų kada 
laivas gryš su laiškais.

Išleistuvės Erie stotyje buvo 
labai gražios: daugybė Lietuvių 
susirinko išlydėti, ir tuo laiku 
stotis buvo užgrūsta vienais 
'Lietuviais. Diena buvo labai 
šilta ir graži, Naunčikas nufo
tografavo visus dalyvius, ir se
kančiame “Dirvos” num. 
paveikslas. Kurie norit 
fotografijas užsisakykit 
voj” arba pas Naunčiką.

Lietuviai v:si važiavo viena
me vagone, išskyrus kelis ku
rie važiavo miegamame, bet ir 
tie sykiu maišėsi iki ėmė no
rėt miego.

Iš stoties į laivą nuvežė vi
sus sykiu didelis autobusas.

Bet ryte oras jau buvo ūka
notas ir atvėsęs. Prie laivo ir 
laive Lukšys ir Milius fotogra
favo filmas ir jie išplaukė į 
Lietuvą, visu keliu viską nufo
tografuos.

Laive dusyk sugrota Lietu
vos himnas, o krašte stovintieji 
lydėtojai pritarė. Visur matė
si Lietuviškos vėliavos.

Jeigu tik oras nebus vėjuo
tas keleiviai turės gerą kelio
nę. Dabar jau bus bepriva- 
žiuoją Anglijos salas, šis lai
vas eina tuo keliu kuris yra 
siauriausias nuo žemės iki že
mės. Paskui jau matysis tai 
vienur tai kitur žemė, nors iki 
Klaipėdai reiks pavažiuot dar 
kelias dienas, nes Lietuva toli 
nuo Atlantiko.

(Skaitykit gerb. Spragilą.)

LAIVE MIRĖ JONAS j 
DAGILIS

tas Railway Co. 
Publikacijos Vedėju

Kari B. Mickey, per keletą 
metų veikęs žurnalistikoj Cle
velande, tapo paskirtas Cleve
land Railway Co. viešų reikalų 
skyriaus pagelbininku ir vedė
ju skelbimų ir geros valios va
jaus, ką kompanija nori išauk
lėti tarp tramvajų ir busų važi-

tilps 
gauti I 
“Dir-

Scandinavian
Line pranešė “Dirvai” ga
vus radiogramą nuo laivo 
“Oscar II”, kad Gegužės 26 
dieną, trečią dieną kelio
nės, mirė Jonas' Dagilis. Jo 
mirties priežastis pamini
ma tokia: “Epilepsia deli
rium tremens”. Jis jau keli 
metai kaip nesveikavo ir 
eidavo gydytis. Žmona dęl 
to net draudė ji nevažiuoti, 
bet jis turėjo dideli norą 
aplankyt Lietuvą ir išsiren
gė.

Jonas Dagilis buvo 35 m. 
amžiaus, 
lankyt Į 
ėjo nuo 
Kauno.
žmona ir apie 10 metų sū
nūs. Čia gyvendamas tu
rėjo daug draugų.

Žmona gavus tą liūdną ži
nią pranešė laivų kompani
jai kad kūną grąžintų ir 
laidos Clevelande. Kūnas 
dabar vežamas Į Klaipėdą.

Velionis buvo geras spor
to mylėtojas ir “Dirvos” 
rėmėjas.

Redaktorius sugryžo. Išlydė- 
dėies ekskursantus. “Dirvos” 
redaktorius Karpavičius dąly- 
vavo laivakorčių agentų suva
žiavime “Vienybės” salėje, kur 
buvo aptarta keletas svarbių 
dalykų, pagerinimas Lietuvių 
kelionių Lietuvon ir t't.

Iš New Yorko nuvyko j Pro
vidence, R. L, aplankė savo gi
mines ir gryžo į Clevelandą an
tradienį per pietus.

mėne-Pranešimas. Vasaros 
šių bėgiu “Dirvos” krautuvė ir 
agentūra vakarais ■ užsidarys 
nuo 7 valandos. Turintieji rei
kalų kreipkitės dienos laiku ar
ba prieš 7 valandą.

Padėka. Išvažiuodama Lie 
tuvon noriu ištarti širdingą a- 
Čiu Elenai Urbšaitienei, P. Še- 
poraitienei už surengimą man 
puikių išleistuvių, o svečiams 
už dalyvavimą. Ag. Urbšaitė.

GAVO
inigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

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

Emilija Likiutė .......... Lt. 100
K.risč Mikalauskienė ... loo
Paulina Geležauskaitė . . . 250
Teofilė šnelicnė ...... . .. . 50
Uršule Licaitienė . .... ... 150
Gabrys Jonaitis ........ ... . 100
Jieva Juostatytė ........ . .. 100
Barbora Raškauskienė .. 500
Elzė Skodžiutė ............ ... 200
Jieva Natkevičiutė ... . ... 50
Elzbieta S-udeikienė ... .. . 100
Mikolas Judickas ........ ... 150
Stasys Simonaitis . .. ... 100
Stasvs Armulevičius . . . 100
Marė Bubniutė .......... . . . 100

Kreipkitės vėl:

PIKNIKAMS DARŽAS
' Draugijos, štai jums geriau
sias piknikams - ir išvažiavi
mams daržas NEUROS

o.farmoje, N. Brunswick, 
Kreipkitės į krautuvę 
’arini šviežių sūrių krautuvėj

■ ■!£.- NEU-RA_
2'0 ’7 Hamilton Ave.

Tel. Prospect 9709

Klaidinga žinia tilpo “Drau- 
i ge”, “Garse” ir “Darbininke” 
I Gegužės pradžioje.. Korespon
dencijoj iš Clevelando buvo pa
sakyta jog J. Čižauskas buvo 
užkviestas Vytauto... 500 m. ąp- 
vaikščiojime vesti -jihorus (?). 
■Jog tai buvo klaidinga žinia yra 
aišku iš to kad apie Gegužės 2 
d. nei Vytauto iškilmių muzi
kėlės dalies prograrho komisija, 
nei rengimo komitetas nieko 
galutino nebuvo aptarę iki Ge
gužės 8 d. laikyto visų draugi
jų atstovų susirinkimo. Tiktai 
šiame susirinkime buvo putar-. _
ta vesti muzikos programą Lie- a“'as® ls Tacoma, Wash.: 
pos 4 d. sekančiai: Vincas Grei- “Aš čia. turėjau imtynes žy- 
čiuš ves tautiškų dainų progra- miausia trijuose miestuose, Ta
rną, Jonas čižauskas su savo' a> portiand, ir Seattle. Ke- 
choru atgiedos misiąs laike pa- v , , .
maldų, o Marė Čižauskienė su- ,luose mazuose miestuose taip- 
taisys Lietuvos vėliavos spal- S1 imuosi, šie miestai yra labai 
vų vaikučius, kurie sudainuos gražiose vietose, vaizdai gra-

SPORTAS Išvažiuoja šventėms. Vietos 
tautininkų veikėjas A. M. Praš
kevičius su žmona ir dukrele 
šių švenčių proga savo auto
mobiliu išvažiuoja pas gimines 
i Pennsylvaniją, į Wilmerding 
apielinkę. Žada sustot Pitts- 
burge pasimatyt su tautiečiais.

APIE JACK SHARKEY YRA 
DAUGIAU ant 2-ro pusi. Už $3 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą — užrašykit saviš
kiams j Lietuvą “Dirvą”.

D. L. K. Vytauto 500 metų 
mirties paminėjimui, kuris į- 

I vyks Liepos, 4 d. Siapnicko far-
. |moj ant South Miles kelio, tau-inėtojų ir pačios kompanijos. 

American tiškos dainos sumokyti paves- Mickey pristos į tramvajų 
ta V. Greičiui, o mišios J. či- štabą Birželio mėnesį. Per 15 
žauskui, ką jiedu abudu sten- mėnesių jis dirbo su John W. 
giasi kuopasskmingiausia at- Hill finansinių skelbimų patąr- 
likti. navime, su ofisu Union Trust

V. Greičius yra pasiryžęs su- Bldg.
daryti, chorą iš mažiausia poros Pirm pristojimo į Hill’s fir- 
šimtų dainininkų, visų srovių i mą, Mickey- buvo reporteriu 
žmonių, ir choro praktikus lai-!prie Cleveland Plain Dealer nuo 
ko du kartu savaitėje. ! Rugsėjo 1927 iki Kovo 1929 m.

Vienas iš pagirtiniausių Cle- Prie šio laikraščio pristojo po 
velando Lietuvių darbų yra šis ištarnavimo trijų metų prie 
darbas, kuris varomas bendrai i Scripps-Howard laikraščių. Jis 
-ausų visų. Senai jau Clev-e- lankė Princeton Universitetą, 
lando Lietuviai ką darė kur vi- Joseph H. Alexander, prezi- 

(si išv’en-veikė, senui arba galldentas tramvajų kompanijos, 
(niekados vienas su kitu 'nemė-' sako kad po Mickey’s .direkcija 
gino tokioj santaikoj sugyvent' kompanija ves agitaciją kortol 

’kaip dabar yra daroma ren-; mis, laikraščiuose ir iškabomię 
giant 500 metų DLK. Vytauto. už važinėjimą tramvajais.
mirties apvaikščiojimą. Ir 'ka
dangi taip visi išvien veikia — Į 
katalikai ir tautininkai — to-1 
del tikima yra kad tame paren-j 
gimė dalyvaus tūkstantinės mi- pildė 31 ypata, arba po 1 į 
nios žmonių. | ną. Tai yra daugiausia negu

Pereitą ketvirtadienį pei* pa- kada nors 'buvo.
mokas prie tautiškų dainų cho- i92.8 m. Clevelande visokiu 
ro prisirašė daug naujų mergi- j ČJ naturaliu ir neiaimingu; 
nu ir vyrų. Tolimesnei agi ta- , •’ „„ . ■ _
cijai išrinkta keturi organiza- ^uvo 1033, 1929 m. 1411, 
toriai: S. Gegužiutė, T. Babar-1 priskaitant ir 94 žuvusius kli- 
skinte, P. Gegužis ir P. Mače1 
nas.

Dabar atsibuna dvejos pa
mokos : antradieniais nuo 7:30 
•Lietuviu salėj, ketvirtadieniais 
nuo 7:30 salėj 15232 St. Cląil 
ave. Kas nori ir gali tegul at
eina į abejas pamokas.

Norintieji dainuoti Liepos 4 
d. Vytauto iškilmėse esat kvie
čiami ateiti į viršnurodytas vie
tas. Komisija.

K. SARPALIAUS LAIŠKAS
Prieš išvažiuojant į Austrą- 

i liją Karolis Sarpalius sekančiai

“Lietuva”.
Patartina 1 

pirmiausia ištirt dalyką, o pas- i 
kui rašyti, nes tokios žinios 
įveda disharmoniją darbe.'.

Skaitytojas.

žiausi visoj Amerikoj. Kalnas
korespondentams | Hood yra 30 mylių nuo Port- i’r rl n Ixr.lz'Q n I c

METALINIAI
ICE BOX

Su
įmokei reikia

važiavo tik apsi- 
savo gimtinę. Pa- 

Garliavos, netoli 
Clevelande liko jo

šaužudystės. Clevelande 
i Kovo mėnesį saužudystes

per 
pa- 
d’e-

Lietuvių Vaizbos Buto pikni
ko dovanoms dar prisidėjo šie 
musų biznieriai: Benis Velička 
ir Bolis Andersonas po $2. Jei 
kas daugiau norėtų padaryt do
vaną nuo savęs malonėkit pri
duoti komisijai pas C. F. Pet
raitį. -Piknikas atsibus Birže
lio 8 d. Neuros darže, dykai vi-1

Lankėsi svečiai. Važiuodami 
namų link iš Windsor, Kanados, 
į Pittsburgh, sustojo .Clevelan
de ir atsilankė “Dirvos” redak
cijoje ponas ir ponia Kiaušai,

- Padėka. Šiuomi norime iš
reikšti savo širdingą padėką už 
surengtą mums “surprizę par
ty” rengėjams Izabelei Jui-ge- 
lienei, Konstancijai Viktaravi- 
čiutei ir A. A. Milteniui, taipgi 
už pasidarbavimą laike vaka
ro pp. Gecevičiams, pp. Vai- 
čiams, A. Stankevičienei ir 
Ant. Jankauskui. Pagaliau nuo
širdžiai dėkuojame draugams 
ir pažystamiems vietiniams ir 
iš apielinkių už taip gausų da
lyvavimą ir už suteiktą mums 
tyaip puikią dovaną, front room 
setą. Labai apsidžiaugėm iš 
tokios* netikėtos dovanos.

Stefanija ir Petras Milteniai 
ave.3722 Superior

šios 
dir-

. , u* ivian sjsiems kurie gaus pas savo biz- . •
nierius tikietus. ral sekesi-

land, Kalna's Rainier 40 mylių 
nuo Tacoma ir Kalnas St. He
len 30 įmyliu nuo 'Seattle; jie 
sniegu, padengti ištisą metą.

“Aš kelis sykius skridau or
laiviu į Los. Angeles iš čionai. 
Tyrą dieną kada orlaivis skren
da 12,000 mylių aukštumoj ga
li matyt visų kalnų viršūnes iš 
kokių 200 mylių tolumo. Tik
rai tai puikus gamtos' reginiai.

“Man šį sezoną čia labai 
. Aš beveik visus 

tikus nugalėjau, žmonėms 
Pereitą nai patinka mano imtynių 
i i , . Bal. 29 j ėmiausi su

trimis durimis iš šono, $28.50, 
mažai ir gausit jį, li- 

; išsimokėt per 10 menesių. 
Pristatysim dykai parodyt į visas 
dalis Clevelando arba kaimynystėje. 
Tik patelefonuokit Clearwater 4480 
arba parašykit mums.

West Park Ice & 
Fuel Co.

13951 Lorain Ave. Cleveland, O.

nikos , eksplozijoje.
štai kaip pasidalina 1928 ir 

1929 ištiš metų mirtys:
1929

193
124

Saužudysčių
Užmušėjysčių
Gelžkelių užmušta 63
Automobilių ”
Kitokių nelaimių
Natūralių mirčių

254
326
451

Kurie priguli prie Clevelando Lietuvių Vaizba 
Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. bHbŠNŪLIS 

929 Society 
GA. 1355-J

R.
Williamson

Barbers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

FuneraJ Directors

1928
150
132

195
243
276

for Savings Building 
MAin

PUHGERIS
Bldg. , CH. 4992

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

1306 E. 68th St. HEn. 6729
M. ROMAITIS 

13416 Edgewood Avenue

Bakers

A. C. JAKUBAUSKAS
6621 Edna Ave. ' ENd.

Jewelers
1763

6704

6407

V. ŠTAUPAS
Superior ' Ave. FL. 6791R 

J. X LAZICKAS
Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
6820

1308

“DIRVA”
Superior ave. ENd. 4486

P. A., ŠUKYS
E. 68th St. ENd. 4932

ge- 
im 
čio- 
bu- 
Le- 

l!, wis, iškalno visi tikietaj išpar
duota. Ėmiausi Seattle su Gus 
Sonnehbergu, ir kada antru sy-

K. E. YOCHUS

Svetimšaliai kurie nėra 
šalies piliečiai, kurie ilgai 
bo prie miesto darbų nebus iš 
vietų paleidžiami, kaip šiose 
pranešė miesto darbų komisi- 
jonierius. Nesenai buvo 
ta reikalavimai tokius 
ninkus paliuosuoti delei 
darbų piliečiams.

ST. CLAIR BAKERY
7011 Superior Ave. HEn. 6289

P hotographers
ANTANAS BARTKŪS 

1197 E. 79th St.______HEn. 3535
Painters-P aper hangers

Confectioners

pakel- 
darbi- 
stokos

Sovietų milijonai Ohio vals
tijoje. Per metus iki Kovo 31 
d. šių metų sovietų Rusija nu
pirko iš Ohio valstijos įvairių 
išdirbinių už $8,000,000, ir se
kančių metų bėgiu ta suma pa- 
sidvigubins, jeigu Amerika pa
lengvins sovietams kreditus, 
sako P. Bogdanov, pirmininkas 
Amtorg korporacijos savo ap
silankymu Clevelande pereitą 
savaitę.

Bogdanov pagyrė Clevelandą 
ii- pasakė kad Rusija žiuri Į šį 
miestą kaipo vieną iš trijų žy
miausių manufaktūros ir indus- 
trialių centrų- šioje šalyje.

Nuo pradėjimo prekiauti su 
Amerika sovietai praleido šio
je šalyje $650,000,000.

Tai butų pinigėlių komunis
tų propagandai jeigu bolševi
kai viską galėtų iš Amerikos 
dykai pasiimti!

Bogdanov labai panašus iš 
paveikslo. į .'Lietuvos preziden
tą Smetoną. Nežinia ar musų 
•komunistėliai už tai turės pa
mylėt Smetoną ar imt nekęst 
Bogdanovo.

- P. DEBRO 
1396 East 66th St.
WM. ŽEMAITIS 

671G Wade Park ave. 
J.x BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave. 

VINCAS EIDUKAITIS 
6301 Superior Ave.

JOHN SHARKY 
6700 Superior Ave.

VINCAS DEBESIS
6014 Superior Ave. Hen. 0732
Real Estate-Insurance

P. MULIOLIS 
LEON MOSKAL 

6606 Superior Avė.
B. RAKAUSKAS 

ANTANAS RAILA 
1046 East 76th St.

Dry Cleaners
C. F..PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
KAZ. OBELIENIS

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

Hamilton ave. PR.
J. MISEVIČIUS 

X457 East 71st St. 
J. P. KVEDERAS 

13438 St. Clair Ave. GL.
B. GUDŽIŪNAS 

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

BEN VELIČKA 
8101 Pulaski Ave.

1404

2047

Druggists
C. PA KELTIS 

8121 Sowinski Avenue 
JOHN ZVALSKIS 
4601 St. Clair ave.

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave. 
BOLES. ANDERSON 

1264 E. 71 Street

Tailors

Vytauto Sukaktuvių rengi- į 
mo komiteto, visų draugijįj at-j 

’ f- ovū susirinkimas "Įvyks Bir
želio 3 d., Lietuvių salėje. Vi- 

Isi dalyvaukite.

Traktorius' sužeidė. ] 
savaitę farmoj netoli Clevelan-j das. 
do farmeris Antanas Mataitis, 
raunant su traktorium dirvoj I 
akmenis, per neatsargumą pa- į 
griuvo po traktorium ir tapo 
skaudžiai sužeistas. Mataitis kiti imsimės sutrauksiu! kokius 
Clevelaridiečiams plačiai žino- 20,000 žmonių, 
mas. Rep. I

PARDAVIMAI
Parsiduoda Pigiai

“Iškeliavimas į Australija 
atidėta iki Gegužės 14 d. delei 
surengtų kelių naujų imtynių.

“Čia tuoj apsilankys Šimkus.

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnes 
Siutas 
Kelnės

JAU NAUDOTOS LENTOS IR KI- Komaro apsivedimas man yra
SECOND HAND DUMBER) fe™ fe

Parduodame namus nuo $5 aukštyn. ( dėjau. Labu dienu Visiems Cle- 
velandiečiams.”Senas budavojimui materijolsft kiek ! 

.. (21),
8346

tik kam reikia. Kreipkitės 
LOUIS PARKO

5409 Spencer ave. HEnd.

$1.00
išvalyt ir išprosyt__ - 50c
išprosyt ____________  45c

išprosyt ____ 20c
Moterims

Kotai ir dresės išvalyt ir
išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Perm, 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

Šalę Rockefeller Park
Dviejų arba vienos šeimynos na- 

parsiduočld. Dideli atpiginimai, 
namai reiškia tikrą inveštmen- 
Reikia parduoti nes savininkas 

’ ' . Atei-
Savininkas (21) 

1142 DALLAS RD.

inai
Šie
tą.
turi išvažiuot į New Yorką. 
kit apžiūrėt. ~

PARSIDUODA NAMAS
7413 Melrose ave. -- dviejų šei

mynų namas, arti karų, mokyklų ir 
krautuvių; A-l stovyje, geros inei
gos. Parduoda pats savininkas — 
PEnnsylvania 2227-R.

ANT RENDOS
DU moderniškai įrengti kambariai 

be rakandų; yra, maudynė; tinka 1

14206 THAMES AVE

PARSIDUODA
8303 Superior ave. delicatessen, 

keptų dalykų ir pieno krautuvė, ga
rantuojama $600 savaitinių ineigų. 
Cash biznis. Renda pigi, parsiduos 
už mažą sumą. Kreipkitės pas— 
Zimerman, 2287 Professor ave.

JEWELRY KRAUTUVĖ
Ineigos $260 j savaitę, įrengimas 

vertas $1,000, prekių už $5,500. ir 
renda $75 į mėnesį, savininkas turi 
išvažiuot Europon, atiduos už ma
žų mokestį, su išsimokėjimu. Kreip
kitės (23)

11796 DETROIT AVE.
Lakewood, O. (arti W. 117 St.)

671G

9709
6712

8209

9720

TEA SHOPPE
Ineigos $200 j savaitę, gryno pel

no lieka po $60; įrengimas naujas, 
vertės $500. Savin. Effie B. Adams 
turi širdies ligą ir turi eit ligonbu- 
tin, parduos už $900.

CHRYSTAL TEA SHOPPE 
1940 E. 6th st., 219 Fidelity Bldg.JONAS BRAZIS1 

6905-07 Superior..av ENd.
K. E. YOCHUS 
1276 Addison Rd.

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS 
Superior Ave. HEn.

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 

1205 St. Clair Avenus 
JONAS ČIŽAUSKAS 

Muzikas-----1247 East 67th St.
V.isi kiti nariai 

Kun. V. G. Vilkutaitis
J. Botirius

J. Venslovas

AVALŲ TAISYMAS |
Taisom gerai ir nebrangiai pa

darom iš senų kaip naujus. Turime | 
visokių spalvų avalams švaksų ir 
taipgi valom avalus praeiviams.

Antrašas toks:
1427 E. 66TH ST. kamp. Penn ave. 

Jame Spinelli, Savininkas.

Geriausi Radio Setai
IR SKALBIAMOS (WASHING) MAŠINOS

Mes taipgi užlaikome vėliausius COLUMBIA ir 
VICTOR Rekordus. Kreipkitės’ pat’ mus.

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

ii

Pranas Juška iš Bostono, kuris dalyvauja im
tynėse su Požėla SLA. 1 36-tos kuopos parengta
me piknike šioj nedėlioj, Birž. 1 d., Neuros darže.

‘Dirvos’ Piknikas
Ned. Liepos-July 6 d

NEUROS FARMOJE
(Tėmykit kitus “Dirvos” numerius- dauginu)


