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Kaimiečių Sukilimai
LENKTYNĖSE VIE
NAS UŽMUŠTAS

KAREIVIAMS DUO
DA SIDABRĄ Laiškas iš Lietuvos

Prieš Sovietus
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Statys kariškus laivus ar 
ne?
kils karšta kova del staty
mo
jau numatytų statymui ka
riškų laivų, kuomet darosi

SIBIRIEČIAI PROTES
TUOJA DEL ATĖ

MIMO UKIU

Su v. Valstijų senate

Indianapolis, Ind. — Kas 
metai, Gegužės 30 d., čiajeionalės valdžios preziden-j 
atsibuna automobilių lenk-' 
tynės, kuriose buna daug 
nuotikių.

Šymet lenktynes laimėjo! 
nežinomas jaunas vaikinas 
iš Chicagos, pravažiuoda- j valdytą. Kai-Šek nori grei- 
mas po 100 mylių j valandų tu laiku suardyti šiaurinių 
500 mylių kelio tam tikrai' generolų sukeltų maištų, 
įrengtu pailgu ratu. Į Chinijoje tokie kariavi- 

Vienas dalyvis užsimušė,: mai ir žudymaisi eina jau 
aštuoni susižeidė, ir sudau- j nuo 1912 metų, kada buvo 
žyta $50,000 vertės daly-'panaikinta monarchija, 
vavusių lenktynėse automo-L Pagalvojus apie tas žu- 
.... ; dynes ir kariavimus sunku
bilių. 175,000 žiūrėtojų tų■ rasti išvadų ko tie genero- 
viskų matė, ii' matė vien< Į lai nori. Aiškiausia galima 
krūvoj susimušant net še- j pasakyti tai kad jie užsiima 
šis automobilius. ' senovišku puslaukinių žmo-

 nių darbu: senovės laikuo- 
TWXT12-A1 oit vATzw<.r(roise nebuvo nei vienos šalies LEb. KAI SU VOKIEČIAIS | kur įarp saVęS nekariautų

NE KAMAROTAI i kunigaikščiai, arba šalys 
Berlinas. — Pereitų sa- j viena su kita.

vaitę prie Vistulos upės at-j —--------------------
sibuvo Vokiečių ir Lenkų 
parubežio sargybų susišau-l
dymas, kas padidino tų ša- Chicago, 
lių nedraugiškus santikius. j slaptų degtinės šmugelnin- 
Vienas Lenkas mirė nuoikų karo paliauboms, perei- 
sužeidimo. tos savaitės pabaigoj ir šios

Lenkų valdymas korido- j savaitės pradžioj jie vieni 
išžu-

Policija ėmė 
su tikslu sulaikyti tolimes
nius žudymusi, ir suėmė jų 
kelis šimtus.

Šaudosi daugiausia Ita
lai.

Šanghai. — Chinijos na-

tas Gen. Kai-Šek pasiūlė sa
vo 60,000 kareivių atlygi
nimo $100,000 sidabru jei
gu jie greituoju puls ir už
ims Sincheng, sukilėlių už-

Rašo A. Argus.

Ir kur čia 
dolaris net

Amerikiečiams atvykus.
Kaunas. — Gegužės 10 d., 

12 vai. nakties, Kaunan at
vyko pirma Amerikiečių

■ ekskursija. Greitasis trau
kinys pavėlavo net visų va
landų. Mat, Vokiečiai smar
kiai kratė Amerikiečius ir 
todėl turėjo pavėluoti.

Lietuvoje atvykusieji vi
sur buvo iškilmingai sutik
ti. Virbalio stotyje. atvy
kusius sutiko vietos šaulių 
būrys su orkestru. Po pa
sveikinimų vyko toliau. Betl 
kiekvienoje stotyje Ameri-l 
kiečiai turėjo užtrukti. Vi
sur sveikina Šauliai, visur 
griežiama iškilmingi, tau
tiškų ųieliodijų primaišyti, 
sutikimo maršai.

Kaune ekskursantai bu
vo kiek po 12 valandos. At
vykusius sutiko Šauliai su 
dail. Žmuidzinavičium, Šau- • 
lių Sųjungos pirmininku, 
priešakyje.

Koks Kauniečiui pirmas 1 
įspūdis apie Amerikiečius?

Galima pasakyti kad la- j 
bai simpatingas. Tiesiog 
nesinori tikėti kad iš pa- i 
prastų Lietuvių išėjo tokie 
gabus biznieriai. Daugiau- i 
šia, kaip buvo galima pa-l; 
stebėti, Amerikiečiai, kaip i j 
sakoma, “nutukę”. Juodi, r 
gražus akiniai, vidutinio 
ūgio, taip mums atrodo j i 
Amerikietis. j

Išlipus iš traukinio, visi 
svečiai buvo nuvesti į di- . 
džiųjų stoties salę, kur pa- jei tamistos neišeisite aš 
vakarieniavo. Čie jie buvo sustatysiu protokolų ir teks 
pasveikinti, duota atvykti-' užsimokėti 2.50 dol. pabau- 
siems įvairiausių 
gų informacijų.

Kai kurių atvykusių lau
kė giminės. Ir ko mes ne- 
matėųi! Viena atvykus A- 
merikietė stotyje pamato 
savo sesutę. Jos jau 14 me
tų kaip nesimatė! Koks 
džiaugsmas! Abidvi susi
kabinusios verkia, džiau
giasi tokiu laimingu susi
tikimu. Bet tai džiaugs
mo, o ne liūdesio ašaros.

Stotyje Amerikiečiai už
plūdo bufetų. Visi staliu-

linksminasi,

kai buvo užimti. Naikina 
be pasigailėjimo “baltakę”, 
“kleboniškus”, 
nepirksi! Juk 
10 litų!

Visi geria,
valgo Lietuvišką kumpį, 
dešras ir kitus skanėsius.

Kauniečiui net ir tas la
bai įdomu kaip Amerikietis 
paduoda dolarį. Mes at
skaitom paprastai, bet A- 
merikiečiai kažin kaip iškil
mingai, biznieriškai: išsi
traukia žalių dolarį, ištie
sia, sulenkia, padaro lyg 
valtelę, paskui paduoda tar
nui. Tas krito labai į akį, 

(nes taip darė visi atvyku
sieji.

Bet ilgai svečiuotis nebu
vo galima, nes jau buvo pu
sė pirmos. Kadangi pas 
mus galima vaikščioti tik 
iki pirmos tai teko links
mus Amerikiečius išvežioti 
į gimines, likusius po vieš
bučius. Atvykusieji nors 
ir labai nenoromis, bet pra
dėjo skirstytis. Šauliai vi
sus palydėjo, išvežiojo po 
į vąir įą£-,.?:-į e to^ r

Pora ' Amerikiečių lieka 
stotyje.

— Kų čia mums ta pir
ma valanda! Nuvažiuosim 
lir po pirmos. O dabar ne- 
imaišykit mums, mes norim 
j valgyt!

Kerta Amerikečiai Lie- ‘ 
tuviškus lašinius, net aki
niai kilnojasi.

— Bet čia tokia tvarka, 
— teisinasi policistas. —

i SUKILIMAS PRIEŠ MUI
TO BILIŲ DIDĖJA 

Washington. — Nors pa
didinto muito biliaus suma
nytojai tiki kad Birželio 16 
dienų jiems pasiseks bilių 

, valdžios galvos 
susirūpinę

Ateina žinios kad tamsus dienų jiei 
Sibiro gyventojai, pajutę pravaryti, 
jog pagal sovietų carų pa1 sostinėje labai 
rėdymo turės skirtis su sa-1 delei didėjančių prieštara
vo žeme, ėmė kelti maištus 'simų tokiam įstatymui.

aišku kad Londono konfe-1 prieš komisarus, dar labiau 
rencijos padaryta laivynų | negu pačioj Rusijoj.
mažinimo sutartis galės bū
ti užtvirtinta.

Tūkstančiams laivų dar
bininkų pritruks darbo jei 
tie darbai bus sulaikyta.

ar sulaikymo statyti

Per pirmas 25 dienas Ge
gužės mėnesio iš Erie ežero 
uostų į tolimesnių miestų 
geležies liejyklas išgabenta 
2,463,973 tonai geležies iU-, 
dos. Pernai per tą pąį/lai- 
kų puvo' 'išvežta" '4;O0į;966' 
tonai.

Cumberland, Md. Po 
trijų savaičių streiko susi
taikė ir sugryžo į darbų 
Althouse kasyklos anglia
kasiai.

Trys užmušta. Mixtown, 
Pa. — Atlas parako dirbtu
vėje ištikus sprogimui už
mušta trys darbininkai.

Lancaster, Pa. — Sprog
stamų medegų dirbtuvėj iš
tikus eksplozijai du darbi
ninkai užmušta ir du sun
kiai sužeista.

Youngstown, O. — Šioje 
srityje iš 34 geležies tarpy- 
klų dirba tik 19. Darbai 
čia eina tik su 65 nuošim
čiais normalio.

Suchano kasyklų distrik- 
I te sukilimas taip prasiplė-

- tęs kad šimtai žmonių kas- 
i dien areštuojama ir pasiųs

ta raudonoji kariumenė su
kilėliams bausti. Apie 50,-

. 000 Rusų kaimiečių pabėgę 
> į Mandžurijų nuo komunis- 
Į tų persekiojimų. Trijų so- 
1 vietų kariškų laivų jūrei

viai sukilę Vladivostoko uo-
- st& ir-nuėję-pi’astiems žmo

nėms pagalbon.
Per visų Sibirą rengiama 

, protesto demonstracijos.
Turkestane Mohametonai 

; grasina šventu karu prieš 
sovietų agentus delei naiki
nimo jų maldnamių.

Tuo tarpu Rusija susirū
pinus derybomis su China’s 
už Rytų gelžkelį, nes nors 
konferencija neva tęsiasi, 
joje prie jokios išvados ne
prieinama. Sovietams dar 
blogiau skamba' Chinų siū
lymas atpirkti tų gelžkelj ir 
atmokėti Rusams tiek kiek 
jiems priguli, ir visai' ne
duoti juo naudotis. Sovie
tų vyriausybę tas labai er
zina.

Senate tikima tą bilių at
mesti, taipgi didėja prieš
taravimas atstovų bute.

“GRAF” GRY2O ATGAL
Lakehurst, N. J. — Bir

želio 2 d. vakare Vokiškas 
lėktuvas “Graf Zeppelin” 
pakilo ir išlėkė atgal j Vo
kietijų. Jis visai trumpai 
čia buvo, po savo kelionės 
iš Pietų Amerikos. Išlėkė 
su 22 pasažieriais ir 50 dar- 
bihinkų.

Šia savo kelione “Graf” 
aplankė' keturis kontinen
tus ir pirmu sykiu perlėkė 
pietinį Atlantikų. Sugryžus 
Vokietijon bus padaręs aš
tuntų kelionę per Atlanti
kų ir atgal nuo savo pabu- 
davojimo. Dabar jau žada 
ilgai Amerikon nevykti.

Zepelinui sustoti ir pa
viešėti vietinėj kariško or- 
laivyno stotyje atsiėjo net 
$9,000, kas reikėjo užmokė
ti Amerikos karo depart
mental už patarnavimų.

CHICAGOJ NUŽUDYTA 
AŠTUONI

Pasibaigus

javiniu v ; oa v ai tuo Įjiauzavj jie v

riaus skiriančio Rytų Pru- kitus bepersekiodami ii 
sijų nuo likusios Vokietijos dė aštuonis. Policija
ir -Lenkų užvaldymas aukš
tutinės Silezijos yra> lyg pa
šinas Vokiečiams ir jie lai
ko Lenkus nuolatiniais savo 
priešais.

Tuo tarpu Lenkija, su
spausta tarp trijų nedrau- 
ging ų valstybių, Rusijos, 
Vokietijos ir Lietuvos, yra 
viena iš labiausia nuolatinę 
baimę pergyvenančių šalių 
Europoje.

18 užmušta. Brazilijoje, 
politikierių kivirčiuose An
dras mieste, susišaudyme 
esu užmušta 18 ypatų.

j CUNARD LINE STATYS 
GREITĄ LAIVĄ 

GAUDO 11 KRIMINALIŲ .Nesenai buvo pasirodžiu- 
BEPROČIU ■ si°s žinios kad Cunard Line 

T . ,, Yv , ,. i ruošiasi budavosi naujų di- loma, Mich. - Is valstija ir greįtą garlai^ ye. 
jos kriminalių bepročių įs- giojimui pasažierių tarp 
taigos pabėgo 11 bepročių,! New Yorko, Cherbourg© ir 
apsiginklavusių. Jie tuoj į Southamptono. Dabar gau- 
imta gaudyti.

7,000,000-tas Chevrolet. 
Flint, Mich., dirbtuvėse pa
gaminta jau 7,000,000-fas 
Chevrolet automobilis nuo 
jų pradėjimo dirbti.

Nenori taikytis. Brad
ford, Anglija. — Vilnonių] 
audinyčių darbininkai, ku- ■ 
rie sustreikavo kelios savai; 
tęs atgal, balsavimuose pa-, 
rodė kad 80 nuošimtis prie
šingas gryžti į darbų nieko 
nelaimėjus. Kompanija at
sisako daugiau mokėti.

INDIJOJ DRUSKOS 
RIAUŠĖS

Bombay. — Minia iš 15,- 
000 žmonių prasimušė per 
dviejų mylių policijos sar
gybų ir užpuolus apiplėšė 
Wadalos druskos stotį. Su
sirėmime sužeista keliolika 
žmonių, daug areštuota.

Peša vare kareiviai ėmė 
J šaudyt į minių ir 7 žmones 

užmušė’, daug sužeidė.
Kitose vietose paskelbta 

karo stovis.

AR GALIMA TIKĖT?
Kanados vyriausybė iš

leido oficialj uždraudimų iš
gabenimo Kanados svaigi
nančių gėrimų į Su v. Vals
tijas. Iki šiolei iš Kanadcs 
galima buvo viešai išgaben
ti, bet dabar bus draudžia
ma. Taigi prasidės šmuge- 
lystė, nes kas gali sulaikyt 
degtinės plaukimų į šių tur
tingų šalį.

Kanados parliamentas iš
siskirstė užbaigęs visus ta
rimus. Liepos 28 d. bus 
rinkimas naujų atstovų.

j ta pranešimai iš tos kom- 
įpanijos vyriausios įstaigos 

Didelė banko vagystė. St. i Liverpool kad laivo buda- 
Louis, Mo. — Grant Natio-1 vojimas jau pavesta firmai 
nal Bank tapo plėšikų už-1 John Brown & Co., Clyde- 
pulta ir išnešta net milijo- banke. Laivo pabūdavo j i- 
no dolarių vertės pinigais mas truks keliolika mėne- 
ir kitokiomis vertybėmis, 'šių.

reikalin- dos.
Amerikiečiai labai neno

romis skuba valgyti ir pas
kutiniai apleidžia stoties 
bufetų. Nieko nepadarysi, 
Lietuvoje ir nenoromis ten
ka prisilaikyt musų Įstaty
mų.

; „ T ' • ITALIJA RUOŠIA DIDE-
HaUc Vokietija. — Vario LI KARq LAIVYNĄ 

isdirbystes darbininkai su- - Ti ,
streikavo reikalaudami pa- Roma. Italija paskel- 
didinimo algų. Kompanija bia kad jos laivyno budavo- 
iš savo pusės apšaukė lo-'jimo biudžetas bus $77,480,- 
kautą ir 14,000 darbininkų' 000 — net $12.750.000 dau- 
tapo atmesti nuo darbo. Ta ‘ gjau nebu buvo pirmesnis 
žygį kbmpaniia padarė ^' biudžetas. Daugiausia bus 
da komunistai puolėsi dar- . . , . .
bininkams “i pagalba”. budavajoma submannai.

" Jeigu Francuzija liautu- 
10 prigėrė. Kalifornijos si bu.davoįus kariškus lai- 
j , . v „„ vus ir submarinus tai ir yandenuose laivelis su 60 Italija nuo to susilaikytU) 

žmonių apvirto, iš kurių 10 sako Italijos užrubežių mi- 
prigėrė. , nisteris.

KALBOS APIE RUSŲ- 
LENKŲ KARĄ

Ryga. — Iš Maskvos at
eina žinios apie peštynes 
tarp diktatoriaus Stalino ir 
karo komisaro Vorošilovo, 
iš priežasties militario ju
dėjimo vakariniame fron
te, kas Lenkams įvarė bai
mės.

Rusijoje komunistai esu 
apsikrėtę karo karštlige ir 
koncentruoja daug karei
vių Lenkijos-Lietuvos paru- 
bežiu. Lenkai esu siunčia 
kariumenes Į Vilniaus ir 

| Švenčionių sritį.

EKSKURSANTAMS SE
KASI PUIKIAI

Scandinavian American 
Line ofisas gavo nuo laivo 
“Oscar II” bevielinj tele
grama nuo komiteto Lietu
vių ekskursijos, kuri iš
plaukė Gegužės 24 d. Štai 
kas sakoma:

“Vardu visų Vytauto su-

kaktuvių ekskursantų iš vi
durio okeano siunčiamas 
nuoširdus sveikinimas už- 
juryj likusiems Lietuviams 
giminėms, pažystamiems ir 
draugams. Oscar II drąsiai 
kerta okeano vilnis Lietu
vos link. Upas entuziastiš
kas. Oras kuopuikiausias.

Ekskursijos komisija.”

Kaip gyvuoja Clevelando 
Lietuviai atvykę Lietuvon, 
skaitytojai gausit pasiskai
tyti “Dirvoje” vėlesniuose 
musų Kauno koresponden
to A. Argaus laiškuose.

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

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

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

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

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

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

Auto Rate $4.50 and up.
T Write forfree folder and Auto Map.

for details on C&B Line Triangle, Circle J? 
w and All Expense Tours, also 1930 Cruise V 
Į de Luxe to Chicago. ||

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANYm

SAVE A-DAY THE- •WAV
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Didelės imtynės. Juozas 
Komaras, sunkiausias iš vi
sų Lietuviškų imtikų stip
ruolių, dalyvaus imtynėse 
kurias rengia SLA. 3-čias 
apskritis šioj nedėlioj, Bir
želio 8 d., Amšiejaus far- 
moj, McKees Rocks.

Komaras turės smarkų 
Vokietį priešą, Paul Bauer 
iš Detroito. Visi vietos ir 
apielinkių Lietuviai ruošia
si dalyvauti.

Iš SLA. Apskričio suva
žiavimo. Gegužės 25 d. S. 
L. A. 3-čias Apskritis turė
jo suvažiavimą Carnegie, 
Pa. Suvažiavimą atidarė 
Apskričio pirmininkas Ma- 
žiukna. Mandatus tvarkant 
kalbėjo P. Dargis, primin
damas suvažiavimo svarbą 
ir ką Apskritis gero orga
nizacijai daro apmokėda
mas gerų Lietuvių delegatų 
lėšas i SLA. seimą.

Suvažiavime dalyvavo a- 
pie 30 atstovų, o su Apskri
čio valdyba ir komisijomis 
susidarė viso apie 40 atsto
vų (keletas atstovų pribu
vo vėliau).

Padaryta tarimas sulau-l 
kus žiemos rengti koncertą,) 
paskaitų maršrutą. Mikui 
Petrauskui paskirta $20 do
vanų iš iždo.

Apskričio reikalus užbai
gus buvo tartasi kaip dele
gatai važiuos; į seimą. Su
tarė važiuot automobiliais..

Po to suvažiavimo daly
viai buvo pakviesti Y vaka
rienę, kurią labai puikią su
rengė Carnegie moterys S. 
L. A. narys. Buvo gražių 
kalbų, toastmeisteriu buvo 
St. Bakanas. B. Gramba.

laimėjo, bet delei išleidimo 
perdidelės sumos jam buvo 
uždaryta durys į senatą.

Tai ką geniai padarė. 
Easton,' Pa. — Keli geniai 
sumanė didinti skyles tele
fonų stulpuose netoli apa
čios ir tolei didino iki vie
nas stulpas.,turėjo, nulūžti 
nedalaikydamas viehį sun
kumo. Stulpas griuvo ir 
užgriuvo ant gretimo na
mo. Paskui jį turėjo nu
griūti kiti keturi stulpai, 
vienas užgriuvo ant kito 
namo.

$18,000 už koją. 1927 m. 
ant Pennsylvania gelžkelio 
traukinis nuvažiavo 5 metų 
vaikui vieną koją ir kitos 
kojos pirštus. Teismas il
gai tęsėsi ir dabar tam vai
kui pripažinta $18,000 atly
ginimo. Teisme tapo priro
dyta kad gelžkelio kompa
nija turėjo užtverti tą vie
tą kur buvo išminta takas 
ir žmonės per bėgius vaikš
čiodavo.

Pittsburgo srities plaste- 
riuotojų unija rengiasi ap
šaukti streiką. Reikalauja 
sutrumpinimo darbo valan
dų nuo 8 iki 6 į dieną ir no
ri kad butų mokama tos 
pačios algos, $13.30 į dieną. 
Dabar dirba tik 150 iš 600 
plasteriuotojų unijos narių. 
Sutrumpinus darbo valan
das daugiau gautų darbus.

Prigirdė vaikus. Altoo
na, Pa. — Viena motina, 39 
m. amžiaus, atsivedė savo 
du vaikučiu j parką, kur 
prude prigirdė abudu, pas
kui pati įšokus prišigirdė.

Pittsburgo srityje laike 
praeitos savaitės švenčių 
automobilių nelaimėse už
mušta apie 10 žmonių.

$900,000 praleista nomi
nacijoms. Gegužės mėnesį I 
senatorių ir gubernatoriaus 
ir kitų reikalingų žmonių 
nominavimui, kurie norėjo I 
kandidatuoti sekantį rude- Į 
nį, viso praleista $900,000.1 
Nors tai yra didelė suma, 
bet visai maža lyginant su 
1926 metų nominacijų lė
šomis, kuomet senatoriaus | 
Vare nominacijos pravedi- 
mui išleista $2>750,000. Va
re nominacijas ir rinkimus

PAJIEŠKOJIMAI
Šie asmenys gyveną Ame

rikoje yra jieškomi:
Andriuliai, Vincas ir Pra

nas, iš Vaiguvos vai., Šiau
lių ap., gyveną Chicagoj.

Baktis Petras. Kilęs iš 
Liepiškių k., Šiaulėnų vai., 
Šiaulių apsk.

Dii•žys Antanas, kilęs iš 
Piliukiškės k., Šakių apsk. 
Gyvenąs Chicagoj.

Križius Jonas, kilęs iš 
Mažeikių apsk., gyvenąs 
Chicagoj e.

Lodą Mikas, iš Pabališ
kių, Veiverių vai., Mariam- 
polės apsk.

Rutkauskas Vladas, kilęs 
iš Pabačių vien., Anykščių 
vai.

Steponaitis Liudvikas, iš 
Plungės miesto.’

Zdanis Petras, iš Dangu
čių k., Šiaulių apsk. Pirm 
karo gyveno Chicagoje.

Aukščiau įvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti, 
o kas ką nors apie juos ži
notų prašomi suteikt žinių.

Lietuvos Konsulatas
608 So. Dearborn st. 

Chicago, Ill.

SHENANDOAH, PA.
Tamsuolių vis randasi. 

Čia tūlas Harry Haudges, 
netikėdamas bankams, pi
nigus laikėsi prie savęs. 
Nesenai jis sumanė nueiti 
pas čigonę jieškodamas sa
vo laimės. Čigonė jam iš
pranašavo didelę laimę, lie
pė visus pinigus jai paro
dyt ir dar paduot auksinį 
laikrodėlį ir viską liepė įrišt 
į jo marškinius kuriais bu
vo apsivilkęs. Jis padavė 
Čigonei savo marškinius, ji 
neva sudėjo į juos pinigus, 
$1400, ir laikrodėlį, užrišo 
tvirtai mazgu, ir liepė per 
tris dienas nežiūrėt į rišu- 
lį, o kai po trijų dienų atriš 
ras pinigų dvigubai.

Po trijų dienų žmogelis 
atrišo savo “laimės mazgą” 
ir rado pridėta tik papras
tų popierių, o pinigų ir lai
krodėlio nėra. Čigonė su 
savo laimikiu dingo. Tas 
tamsuolis tuoj davė žinią 
policijai kad surastų čigo
nę su jo pinigais.

Tamaqua mieste rasta 
viena čigonė, prie jos pini
gų rado tik $7. Ji tapo už
daryta apskrities kalėjime, 
vėliau paleista po $500 pa
rankos. Manoma kad iš 
čigonės išgaus apie aną, va
gilę. O tas nabagas turbut 
savo $1400 vistiek nesuras.

Darbai. Kasyklų darbai 
buvo pagerėję, po Velykų 
kompanijos paskelbė jog 
dirbs gerai pilną laiką, tu
ri užsakymų keturiems mė
nesiams, ir tie angliakasiai 
pradėjo dirbt kurie nuo Ka
lėdų nedirbo. Padirbus tris 
savaites gerai, dabar vėl 
darbhi sumažėjo, vieni dir
ba, kiti stovi po keletą die
nų ir nežino kada gaus dir
bti. Vienos kasyklos dirba 
po tris, kitos po keturias 
dienas savaitėje. Lehigh 
Valley Co. kasykla No. 5 
visai užsidarė, darbininkai 
gavo įsakymą išsinešti sa- 
ivo visus įrankius. Niekas 
nežino del kokios priežas
ties ta kasykla užsidaro^ 
Suvirš pora šimtų darbinin
kų neteko darbo. Daugiau
sia ten dirba Girardvillie- 
čiai. J. Basanavičius.

Delei Šarkio-Šmelingo j 
kumštynių ketvirtadienį 

Birželio I 2 dieną, 
sekantis “Dirvos” nu
meris išeis viena diena 

į vėliau.

KODĖL PER 
KLAIPEDA?

i Pasikalbėjus su M. Jankum 
ir J. Adomaičiu

Nuvažiavus man į New 
Yorką su “Dirvos” ekskur
santais, teko pasimatyti vėl 

PASTABUKĖS įsu Lietuvoje sutiktais mu- 
.. v. . su tautos veikėjais, Mažo-

Rašo Žinučių Rinkėjas. , sįos Lietuvos Patriarku M.
“ į Jankum ir Šauliu Sąjungos

Laisve labai džiaugiasi j atstovu j Adomaičiu. Su 
kad su komunistais einaljaįs magįausį Lietuvoj 1928 
pats gyvenimas su nepatai
somu kapitalo'krizių, o be
darbė praplėtė dirvą, kur 
greičiau ir geriau prigyja 
komunistinė kovos sėkla.

Reiškia tuomi “Laisvė” 
patvirtina komunistų obal- 
sį, ‘Kuo blogiau tai geriau’. 
Ir dar tie gaivalai drysta 
darbininkus prigaudi n ė t i 
sakydami kad tik komunis
tai kovoja prieš bedarbę.

Nors komunistai veržia
si į darbavietes po priedan
ga neva kovoti už pageri
nimą darbininkų būvio, tik
renybėje tie gaivalai ten 
lenda kad išprovokuoti dar
bininkus, pablogint jų būvį 
ir tuomet, pagal komunistų 
o balsio “Kuo blogiau tai ge
riau”, sėti kruvinų koi'u- 
nistų nuodingą sėklą darbi
ninkų tarpe.

Darbininkąi, pažinkit ko
munistus iš jų darbų.

m. vasarą būdamas Lietu
voje. Tada p. Adomaitis 
buvo pasų skyriaus vedėju 
Pagėgiuose, Klaipėdos kra
šte, ir kuomet važiavom iš 
Klaipėdos aplankyt Ramby- 
ną, Klaipėdos gubernatura 
patelefonavo p. Adomaičiui 
ir jis su valdišku automobi
liu mus palydėjo iki Bitė
nų, pas p. Jankų, kur visi 
gražiai praleidom vakarą.

Jiedu dabar sykiu atva
žiavo į Ameriką pranešt 
tūlų svarbių naujienų Ame
rikiečiams sąryšyje su mu
sų naudojimu Klaipėdos 
uosto, su Vokiečių padidin
tu muitu ant Lietuvos pre
kių ‘ir apie kitus mums žin
geidžius dalykus. Abu jie
du iškalbus ir jų praneši
mai yra žingeidus.

giausia šalis Lietuvai. Ji 
susiartino su Lietuva pa
ėmus Švedams musų deg
tukų monopolį, ir kada Lie
tuviai naudos Švedų laivus 
vaižnėjimams, Švedija dar 
labiau žiūrės ir užtars Lie
tuvos interesus, nes ji bus 
labiau' su Lietuva surišta.

Juo daugiau Amerikiečiai 
Klaipėda naudosis tuo la
biau tas miestas Lietuviš- 
kės: atsidarys daugiau Lie
tuviškų biznių, išstumdami 
Vokiškus laukan. Labiau 
ten nyks Vokiška kalba ir 
kils
dar eina dideliu vargu.

Klaipėdos patogumai
Klaipėda yra vos 30 kilo

metrų į pietus nuo Palan
gos, to garsios Lietuvos 
vietos. Nuo Klaipėdos pa
siekiama visa Žemaitija iki 
Nemuno ir visa Šiaurinė 
Lietuva greičiau negu 
žiuojant per Eitkūnus, 
kur įvažiuojama tik į 
vaiki ją.

Nuo Klaipėdos eina gele
žinkeliai į Šiaurinę Lietu
vą, tuoj bus nutiesta linija 
nuo Kretingos-Palangos iki 
Telšių-šiaulių, pro kur gali
ma bus pasiekti Kauną vi
sai trumpu laiku.

Nuo Klaipėdos kita gelž
kelio linija eina į Pagėgius,

Lietuviška,. kas dabar

va-
pro 
Su-

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užtašykit saviš

kiams 1 Lietuvą “Dirvą”.

xxtxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ ) 
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- < 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai rauna laikrain “T*- J 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kainas. ,

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 5
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 3

Del platesnių informacijų kreipkite iiua Aaremt j

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA t 
307 W. 30th Street New York. N. T. >

.......... ............   : . , „ _ i. r , t rrr j* fxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxzzxxxxxxxxzxxxxxxxxxan

BEFORE 
ANY DATE 
-DO THIS

No one likes o person whose 
breath is bad. So be sure to 
keep your breath beyond sus
picion. You can do this by 
gargling with Listerine,the safe 
antiseptic—improves mouth 
hygierle, checks infection 
and destroys odbrs instantly. 
Lambert Pharmacol Company, 
St. Louis, Mo., U. S. A.

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

famous the world over

• Pinaud’s
Shampoo

Leaves your 
hair lustrous, 
healthy, and 
not too dry!

/ Atyour dealers— or send 50c 
for full-size bottle to Pinaud, 

Dept.M, 2 20E. 21 St., New York. 
[We will send sample bottle free]

Po ištiso mėnesio musų 
komunistėlių ' desperatiško 
šauksmo gelbėti Anglišką 
komunistų dienraštį “Dai
ly Worker”, kuriam Lietu
viški komisarai! turi iš dar
bininkų iškaulyt $400 aukų 
ir gauti 250 naujų skaity
tojų, “Laisvėj” Lietuviški 
komisarai verkdami pasisa
ko kad jų kvota dar kaip ii 
nepradėta.

Reiškia, darbininkai 
kanų komisarų pradeda 
klausyt ir vietoj aukų
rodo jiems špygą. Taip ii 
gerai. Senai jau reikėjo pa
žint tų vilkų avies kailyje 
tikslus.

al- 
ne- 
pa-

KELIONĖ KLAIPĖDON 
ŠVEDŲ AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

Pradėjus viršminėtai linijai Lie
tuviams patarnauti teko susitikti su 
daugybe ypatų klausinėjančių kaip 
ir kokiu budu nuvežami keleiviai j 
Lietuvą švedų Amerikos Linijos lai
vais. Man kaipo' dirbančiam švedų 
Amerikos Linijos- .įstaigoj norėtųsi 
maždaug painformuoti.,

Rengiant ekskursijas laivai bus 
siunčiami tiesiog j j Klaipėdą kaip 
kad ir ši pirmutinė Lietuvių ekskur
sija Švedų Amerikos Linija Birželio- 
June 27 d. laivu “Gripsholm” tiesiog 
į Klaipėdą. Priplaukus Gothenbur-1 
gą (Švedija) Lietuvių ekskursijos 
keleiviai bus pakviesti pasivažinėti 
(tour) po gražų Gothenburgo mies- 
tąj bus parodoma žymesnės vietos 
ir kiti svarbus dalykai. Sugryžę tą 
pačią dieną tuo pačiu laivu plauks 
tiesiog Į Klaipėdą. Gothenburge su
stos tiktai išleisti keleivius važiuo
jančius i Švediją.

Tokioj tai tvarkoj bus ruošiamos 
Lietuvių ekskursijos Švedų Ameri
kos Linijos laivais. Šis ekskursijų 
patvarkymas yra tik laikinas, lai
kui bėgant, pasirodžius kaip dalykai 
stovi bus daroma geresni patvarky
mai.

Nuolatinis keliavimas
Keleiviai gali vykti bile laiku ne

atsižvelgiant sezonų, pasirenkant bi
le laivą, “Gripsholm”, “Kungsliolm” 
ar “Drottningholm”. Išplaukia be
veik kas savaitę vienas. Priplaukus 
Gothenburgą, galima pasiekti Klai
pėdą dviem budais: gelžkeliu sker
sai Švediją (ypač vasaros laiku ga
lima matyt gražias gamtiškas vie
tas), paskui per Baltijos Jurą į Klai
pėdą, arba tiesiog iš Gothenburgo 
persėdus į mažesnį laivą vandeniu. 
Kaip kam patinka.

Dokumentai
Amerikos piliečiams Švedų vizos 

nereikia, Lietuvos piliečiams taipgi 
nereikia tranzito vizos, jeigu tik va
žiuojama iš laivo į laivą. Jei ma
lonia apsistoti kokiam laikui tai vi
sa kainuoja 50c. ir gaunama New. 
Yorke arba kur kitus Švedų Konsu
latas randasi. Lietuvos dokumen- 
,ai reikalingi tie patys kaip ir ki
tomis linijomis keliaujant.

VI. P. Mučinskas.

Ko jie atvažiavo
Jiedu Amerikoj atsirado 

tuoj po to kai suiro Lietu
vių ekskursijos su Baltic 
American Linija, kuomet 
Lenkai nupirko tos linijos 
laivus.

Tuo tarpu kai Amerikiė- 
čiai laivakorčių agentai ta
rėsi su kitomis linijomis 
gabenimui Lietuvių į Lie
tuvą, Kaune ir Klaipėdoj 
padarė pasiūlymus . Lietu
viams pasitarnauti Švedų 
Amerikos Linija. Ta lini
ja turi puikiausius laivus ii 
didesnius už kitų Klaipė
dą pasiekti galinčias lini
jų. Taigi jie susidūrė ne 
su kuo prastu ir ne bevertį 
daiktą Amerikiečiams reko
menduoja.

Bet jų svarbiausias tiks
las yra kalbinti, raginti mus 
Amerikiečius važiuoti tie
siog į Klaipėdą, ne per ki
tas svetimas ir nedraugin
gas Lietuviams šalis.

Kaip draugingi Lietuvai 
Prancūzai mes gerai žino
me. Vokiečiai tuo tarpu vis 
aršesniais tampa, gailaus 
padidino muitą Lietuvos 
prekėms į Vokietiją, užda
rydami duris išvežimui i 
Vokietiją musų ūkio pro
duktų. Prie to, Vokiečiai, 
naudodamiesi Lietuvių va
žinėjimu per jų uostus ren
ka žinias ir ruošiasi paro
dyt pasauliui kad Lietuviai 
nors turi savo uostą Klai
pėdą, juo nesinaudoja, o va
žiuoja per Vokiškus uos
tus. Vokiečiai savo spau
doj platina žinias tokias: 
nufotografuoja Klaipėdos 
uostą kada jame nebūna lai
vų ir sako, žiūrėkit štai ko
kis tas uostas prie Lietuvių 
valdžios, ir greta talpina 
kitus paveikslus Klaipėdos 
uosto, trauktus seniau pa
taikius kada buvo pilnas 
laivų.

Kaslink naudojimosi Šve
dų patarnavimu kelionėms 
į Lietuvą, jiedu pasakoja 
kad Švedija yra draugin-1

j pietus Nemuno link, nuo 
Pagėgių eina į Tauragę ir 
tolyn į Šiaurinę Lietuvą.

Klaipėdoj išlipęs žmogus 
jautiesi savo šalyje, atsidu
ri mieste ir gauni pirmą ge
rą įspūdį apie Lietuvą. Ku
rie nori nakvot randa pui
kius hotelius, yra kur pasi
dėt. Paskui yra didelė gel
žkelio stotis su traukiniais 
einančiais paminėtais ke
liais kelis sykius į dieną.

Ten Amerikiečiai iškil
mingai sutinkami, yra kur 
pavaišinti, yra didelės sa
lės, yra kariumenės orkes
tras, kuris pasitinka išli
pančius iš laivo.

Vienu žodžiu, Klaipėdoje 
atsiradę Amerikiečiai išsyk 
gauna gero ūpo.

Į Klaipėdą parvažiuoja 
paprastai dideliais būriais, 
kuomet per kitus uostus at-, 
plaukia po kelis, ir į Eitkū
nus-Virbalį parvyksta be 
žinios, traukiniuose susi
maišę su kitais keleiviais, 
Vokiečiais, Žydais, Latviais 
ir kitokiais, ir ten vargu 
kas pažysta jog Amerikietis 
parvyko. Ten ir kratos ki
tokios, nes krečia visus kas 
tik į Lietuvą įvažiuoja.

Geriau sutinkami tie ku
rie dideliais būriais parvyk
sta, bet tokių ekskursijų 
per Vakarų Europos uostus 
buna labai mažai, ir tik pa
vieniais kasdien traukiniais 
Lietuviai parvažiuoja.,

K. S. Karpavičius.

Da- TLIETUVIAI! Atlankyki! Savo, Gigtinę šią Vasarą ir L_ 
lyvaūkit D. L. K. Vytauto 500 Metų Mirties Sukaktuvėse

Didžiausias Laivas Paskirtas šymet Plaukti iš New Yorko į 
KLAIPĖDĄ

Amerikos Lietuvi; Laivakorčių; Agentų įAsOsiacijos ’ ir / 
Brooklyn© Lietuviu Tautii&nkų Klubo

Didele Ekskursija Tiesiog j Lietuvą .
Populiariu Puikiu Motoriniu Laivu
“GRIPSHOLM”

18,000 reg. tonų įtalpos, 23,600 tonų talpos
Swedish American Linijos Laiku
Išplauks BIRŽELIO-JUNE 27 d.

š New Yorko Į Klaipėdą (Lietuvos uostą) 
(PER GOTHENBURG, ŠVEDIJA)

(displacement)

Skersai Atlantiką, šiaurės Jurą ir Bal
tijos Jurą. Tame pačiame dideliame 
laive, be persėdimo visu keliu iki Klai
pėdos uosto. Čia keleiviai bus iškelia
mi į krantą.
Ši DIDELĖ LIETUVIŲ'EKSKURSIJA 
vedama garbės vado, Mažosios Lietuvos 
Tėvo MARTYNO JANKAUS/ Visiems 
žinomo ir. mylimo- kiekvieno Lietuvio; 
kaip užsitarnavusio už nenuilstamą dar- 
bavimąsi Lietuvių Tautai. Bus lydima 
Lietuvos Šaulių Sąjungos spaudos at
stovo J. V. Adomaičio ir švedų Ameri
kos Linijos atstovo Kaune K. Puodžio.

VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
UROTTNINGSHOLM Liepos 16, Rugp. 23, Rūgs. 20, Spalių 18 
r’T.r r.TTzxT Rugp. 9, Rugs. 6,- Spal. 4, Lapkrit. 1

Rugp. 16, Rugs. 13, Spalių 11, Lapkr. 8
GRIPSHOLM
KUNGSHOLM

Laivakorčių kaine/; iš New Yorko (ar Bostono) į Klaipėdą 
Trečia klesa į ten $107, Ten ir atgal $181,; Antra Klesa (Cabin) 

i vieną ir antrą pusę po $152.50.
Pilnų informacijų užsisakyti vietoms,. pasams gauti , ir tt. kreip
kitės į arčiausi Lietuvį agentą arba j bent kurį švedų Amerikos 
Linijos agentą ar bilė kurį musų Linijos ofisą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 Statė Street New York

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš Now 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIĄ AQUITANIA MAURETANIA
(O paskui sausžemiu j Kauną. Al trHu ° It^kiri^kambarla^er
Pamatykit pakeliu Londoną. fvj vje£ naminis’val-

jTaipgi taesiai 1 Londoną kas eis, mandagus patarnavimas.
jPetnycia nauji, aliejų varomi Del kjt informBcij„ klaus.
•laivai. Trecios klesos ląiya- MBSaag kito bile Cunard Agento, ar-
♦ kertes i abudu galu ;s ba rašykit pas.

į CUNARD LINE 1022 chester Avceįe,eland. Ohio

KURIE kenčia Inkstu, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
SjsSIB ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir^į f* SĮM M E bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo- Mavfl » g| |i iu dydžių Vaistinė
mis. Greitai praša-“ “ " H Se 35c, 75c ir $1.50
lins Skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

HAARLEM OIL

KURIE kenčia Ir 
jįįpr k 9 ras palengvinimo 

™ cnloc’o me

H I bandyk š

-NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokit* 
“Gold Medai” .vardo kiekvienoje dė
žutėje. ~

E

'•B 

jinn 
sti 
med 
Liet 

' guv. 
vals 
sto 
Lieti 
Tai 
nant 
kėk 
ręng 
VytJ 
mirti 
mo.

P? 
pas 
burii 
jaun 
pasii

Vi 
flot! 
mob 
žino: 
ščiai 
vaid 
nika: 
škėsi 
kard

D' 
benž 
Tėvį 
buve 
rait< 
pia, 
vian 
žiuri 
šiur] 
ašar 

■ mati 
- Di 
prat 
nas 
man 
■veda 
aute 
tas: 
tas. 
cent 
of V 
ke 
1930; 
mpbj 
šio 
tas.

Pa 
Vyta 
Šimui

s 
k

1

Slllllll

P1

La



b t R V A
ik, nuo 
ragę ir 
tuvą.
smogus 
atsidii- 
■mą ge- 
ą. Ku
la pui- 
r pasi
nė gel- 
ikiniais 
is ke- 

dieną.
iškil- 

ra kur 
fės sa- 
orkes- 

:a išli-

pėdoje 
i išsyk

ižiuoja 
uriais, 
tus at-, 
Eitku- 
ta be 

susi- 
iiviais, 
itviais 
vargu 
ikietis 
;os ki
rs kas 
a. 
ie ku- 
irvyk- 
ursiju 
tostus ' 
k pa
iniais i i.. b

BALTIMORE

ičius.

■D. L. K. Vytauto 500 me
tų mirties sukaktuvių minė
jimas. Gegužės 17 d. ank
sti rytą ištolo matėsi pro 
medžių lapuotas šakas ant 

. Lietuvių svetainės,
Suv. Valstijų, Maryland© 
valstijos ir Baltimorės mie
sto vėliavų plevėsuojanti 
Lietuvos trispalvė vėliava. 
Tai buvo gražus ir sujudi
nantis reginys, kuris reiš
kė kad Baltimorės Lietuviai 
rengiasi prie iškilmių — 
Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuvių minėji
mo.

Paroda. Apie 11 v. ryto 
pas Lietuvių salę rinkosi 
būriai žmonių, suaugusių, 
jaunų ir mažų. Visi buvo 
pasirėdę, pasipuošę.

Vienur buvo grupuojami 
flotai, kitur puošiami auto
mobiliai, dar kitur rengėsi 
žmonės: Lietuvos kunigaik
ščiai, kąržygiai, kareiviai, 
vaidilutės, mergaitės. Vai
nikai mirgėjo, kaspinai bla
škėsi, vėliavos plevėsavo, 
kardai ir šarvai žibėjo.

Dvyliktą valandą pirmas 
benas užtraukia 
Tėvyne musų”, 
buvo tvarkoje, 
raitos policijos žirgai try
pia. Žmonėms, ypač Lietu
viams paraduojantiems ir 
žiūrėtojams, jaudi n a n t i s 
šiurpas palietė kunus; kitų 

‘ašaros, džiaugsmo ašaros, 
matėsi akyse....

Duota ženklas policijai 
pradėti vesti parodą. Be
nas užtraukia Lietuvišką 
maršą. Raiti policijantai 
veda kelią. Po, jų bėnas ir 
auto-flotas baltai papuoš
tas ir vėliavomis numargin
tas. . Ant jo užrašas: ‘Quin- 
centenery Commemoration 
of Vytautas, the Grand Du
ke of Lithuania, 1430— 
1930”. Po to, keturi auto
mobiliai, kuriuose 
šio apvaikščiojimo 
tas.

Paskiau traukė
Vytauto ir Keistučio. Keis-

tutis sėdi miške, žiuri j že
mėlapį, Vytautas duoda 
kareiviams instrukcijas. Tą 
flotą surengė Generalinis 
Komitetas ir Keistučio dr- 
ja. Paskui flotą maršuoja 
Keistučio draugijos nariai.

Toliau seka Šv. Alfonsotarpej
, parapijos mokyklos vaikai 
ir mergaitės: vieni neša už 
kraštų Amerikos vėliavą, 
kiti Lietuvos vėliavą.

Seka flotas Gedimino Pi
lies; Mindaugo draugijos 
flotas; Moterų Piliečių Klu
bo flotas — Birutė su savo 
svita; Katalikių Mot. Sąj. 
flotas; Atletų-Vyčių flotas;

buvo bankietas ir 
Bankieto toastmei-

bažnytinėje salėj buvo kon
certas. Dalyvavo svečiai iš 
Washingtono: Lietuvos At
stovas B. K. Balutis ir Dr. 
Mikas 'Bagdonas. Po kon
certo buvo šokiai.

Gegužės 20 d., Lietuvių 
salėje 
balius,
steriu buvo Adv. Nadas 
Rastenis. Kalbėjo daugelis 
vietos veikėjų, taipgi mies
to majoras Broening.

Vytauto mirties sukaktu
vių iškilmes rengė Balti
morės Lietuvių Taryba ir 
L. R.-K. Federacija. Ko
mitetas susidėjo iš suvirs.

Republikonų Klubo flotas,išimto žmonių, 
ir kiti. Paskui kiekvieną Gaila tib Vaf 
flotą ėjo tos draugijos na- Baltimor 
riai. Protarpiais buvo be- 
nai — viso keturi. Paskui 
gi važiavo virš šimtas au
tomobilių, visi gražiai pa
dabinti.

Paroda nuėjo iki miesto 
rotušės ir paskui išsiskirs-1 
te. Prie rotušės ant palai- 
pų buvo miesto majoras, 
William F. Broening, ir ki- gai, 

tOS 
visa

TMD. REIKALAI

SEIMĄ
Gyvai spaudoje eina dis

kusijos apie Tėvynės Mylė
tojų Draugijos busintį sei
mą. Kiekvienas išreiškia 
geriausias mintis šios or
ganizacijos labui.

Ačiū visiems kas esate ^uo išgalim. 
v i j i j v, i mn noaifiplri

stovai nepamirštų j seimą 
važiuodami atsivežti narių 
mokesčius už pereitus ir už 
šiuos metus. Žinote gerai, 
organizacija be narių mo-Į

kesčių tai ne organizacija 
ir nariai ne nariai.

Iki pasimatymo seime— 
M. Kasparaitis, 

TMD. Vice-Pirmininkas.
seimo 
kurie 

seime.

UŽKVIETIMAS J T. M. D. seimo' prisidėti atsiųsdama 
pasveikinimą, įnešimus ir 
aukų raštų leidimui.

Patogiausia TMD. 
atstovais būti tiems 
bus delegatais SLA.

Nepamirškime TMD; sei
mo, prisidėkime prie jo kas 

. Nuo šio sei
mo pasisekimo priklausys 

3 geresnė ateitis visai orgaųi- 
visi Lietuviai kurie skaito zacijai.

rašę, bet dar to neužtenka, 
rašykit daugiau, tegul žino

Lietuva 
Paroda jau 
Prieaškyje

važiavo 
komite-

flotai:

Gaila tik kad šiais laikais 
._______ rėj yra didėlė be-

[ darbe, diduma Lietuvių ne
dirba, tai dauguma koncer
te ir bankiete negalėjo da
lyvauti. Vienok bendrai 
imant viskas gražiai pavy
ko ir visi parengimai teikė 
garbę Lietuviams, kad jie 
taip įvertino savo didvyrį 
Vytautą.

Šis Vytauto minėjimas il- 
ifgai bus mintyse vie- 
Lietuvių. Atmins tai 
ir sekanti gentkartė.

Julytė.

, ti miesto valdininkai. Jie 
visi sveikino paroduojan-

; čius. Paroda buvo didelė, 
1 graži, tvarkinga ir įspudin-
i ga. Ir Lietuviai patys ir 
1 Amerikonai stebėjosi kadi

Lietuviai surengė tokią pa
rodą.

Tuoj po parodai buvo 
piknikas Arion parke. Ten 
susirinko didelė minia žino
mų. Dalyvavo ir majoras, 
Broening. Čia buvo atleti
kos paroda bei rungtynės. 
Griežė Olšausko orkestras.

Sekmadienį, Gegužės 18 
iii i , x. puittiuvLas aru prie onaKespearo,CL, Vai. ryto, Sv. Alton- j Westminster Abbey (Anglijoje), tik 

so bažnyčioje buvo atlaiky
ta iškilmingos mišios Vy
tauto paminėjimui. TT----- 
nai pradėjo griausti maršcį, savo biografijoje apie Johnsoną.

I milijoninė Lietuvių bažny- , .Tas zm.°^s turbjo galybę išreiš- 
Čia tvaskėjo Žvakėmis ir Boswell’o pamkgimas jo buvo toks 
baltavo lelijomis.

Trys kunigai laikė mi
šias. Choras giedojo gra
žias giesmes. Kun. Liudas 
Mendelis pasakė labai gra
žų ir patriotingą pamokslą.

Tą pačią dienh, vakare,
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiip 

| KOKIU LAIVU IR LAIKU

= atkeliavote Į Ameriką?
= Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo j Ameriką, i 
E Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugryžimo. Parduodam laiva- ■
S kortes visomis linijomis. Aprupinam keleivius iki laivo išplauki- :
E mo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, atliekame įvairius ;
E valdžios darbus. Siunčiame pinigus, išmokamus dolariais Lietu- ■
E voje. Panaudokite mano ilgų metų patyrimą, kreipkitės ypatiš- :
E kai arba per laiškus. •

| G. Kunašauskas
E Žinomas fer 20 metų 179 EAST 3RD STREET ;
E * tuo pačiu antrašu. NEW YORK, N. Y.1 =

BIOGRAFIJA APIE DAUG VAL
GANTI GENIJŲ

Samuel Johnson tikėjo į nuosai
kumą, ir skelbė nuosaikumo geru
mus, bet negalėjo to praktikuoti. 
Jeigu jis gyventų šiandien jis be 
abejonės skelbtų jog verčiau yra pa
siimti užsidegti Lucky kuomet gun
domas persivalgyt — bet gal but 
jis vis^ sau valgytų iki perdaug.

Aukštas, riebus, žymiai sulinkęs, 
labai trumparegis, apsileidęs apsi-i 
rengime, Johnson rodėsi amžinai ju- 
dąs. Jo kojos niekad nei minutai 
nepaliaudavo ką nors veikš. Jisai 

i nuolatos gniaužydavo savo pirštus 
ir sukinėdavo rankas*.

Nors populiarišku pripažinimu li- 
I ko palaidotas arti prie Shakespearo,

■ laikraščius. Tėvynės Myle-i
■ tojų Draugijai yra plati 
i dirva kulturos-apš vietos

lauke, todėl apie šią orga-
i nizaciją yra gana medegosl 

kalbėti ir rašyti. Suvažia-Į 
vę seiman, padarę geriau
sius tarimus galėsime vėl l 
imtis smarkiai dirbti.

Mano tikslas šiuo rašte
liu formaliai kviesti kuo
pas išrinkt atstovus, ir jau i 
išrinktuosius dalyvauti sei-į 
me. Seimas yra šaukiamas ; 
drauge su SLA. seimu. ;

T. M. D. seimo posėdžiai j j 
bus laikomi vakarais, Bir
želio 19 ir 20 d., nuo 8 vai., 
“Sandaros” salėje, 3236 So. 
Halsted st., Chicagoje. Iš
rinkę atstovus, jų mandatus 
siųskit tokiu adresu:

TMD. Seimo Komisija 
3236 So. Halsted st.

Chicago, Ill.
Jei kuri kuopa neišgali 

atstovo prisiųsti gali prie

Kad mes tėvynai
niai norim jog ši organiza
cija gyvuotų apie tai kal
bos nėra. Tą liudija dide
lis visų kuopų susidomėji
mas.

Dar turiu prašyti kad at-1

Tel- CHerry 2370 Ž
P. J. KERŠIS J

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- j 
land Universitete, darbuojas su 4. 
Teisių Ofisu advokato 
Anderson & Marriott' J 
308 Engineers Bldg. $ 

kur su visais teisių reikalais 1 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir Y 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
rėš teisingą patarnavimą. y

SDI ITCNII6 ENDS
when soothing Žemo is used!

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Zemo 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 Zemo for relief from 
sunburn. Dodse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Zemo is applied. It in
stantly eases razor-smart. Always 
have Zemoįnearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

PIRMAS

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

HOLLAND AMERICA LINIJOS 
vėliąviniu laivu

STATENDAM
iš New Yorko

RUGPJUČIO-AUGUST 16
n Numžąinta laivakorčių kaina į abu galu. Puiki kelionė ir ma

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

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

1G8 Grand St. B’klyn, N. Y.
“VIENYBĖ”

I 5 193 Grand St., B’klyn, N. Y.
I J. VASILIAUSKAS
I 814 Bank St. Waterbury, Ct.
I A. S. TREČIOKAS
I 197 Adams St. Newark, N. J.
I J. SEKYS
I 226 Park St., Hartford, Ct.
| “NAUJIENOS”
Į 1139 S. Halsted St. Chicago

A. VELIČKIS
I 502 South Av. Bridgeport, Ct.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

K. MAKAREVIČIUS
95 Liberty St. Ansonia, Ct.

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
. J. URBŠAS -

187 Oak St. Lawrence, Mass.
p. rroLis

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

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

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

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

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

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

678 N. Main St. Montello, Mass.
K. SIDABRAS

875 Cambrdge St.
Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co.

2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.
Lietuvio” Agentūra,

14 Vernon St., Worcester, Mass. •

KIRTIS BOLEI!
•- •’ keletas' žmonių, išskyrus literatūros 

studijuotojus, dabar skaito jo raš
tus. Jis dabartiniais laikais mums 
yra žinomas kaipo didelė figūra An- 

VargO- glų literatūroje del to kad mažiukas 
v James Boswell padare jį nemirtinu

Tas ’ žmogus turbjo galybę išreiš
kimų kurie buvo netoli genijaus, ir 

didelis kad jis padarė jį ir mums 
mėgiamu.

Samuel Johnson labai daug valgė. 
Daug sykių ruošėsi pasikeisti ir pa- 

, liauti tiek valgus, bet negalėjo..
“Kuomet būdavo prie stalo,” sa

ko Boswell, “jis ^visiškai atsiduoda
vo to momento bizniui; jo žvilgsniai 
rodos buvo prišriubuoti prie lėkščių; 
jis net neprakalbėdavo, išskyrus jei
gu prie svarbių žmonių, ir nei ne
žiūrėdavo į nieką, iki jo apetitas 
nebūdavo patenkintas, kuris buvo 

: toks didelis ir godus kad valgant su 
! dideliu įtempimu jo kaktoj gyslos 
! išsipūsdavo ir prakaitas išpildavo.” 
: i Tada nebuvo kam pasiūlyt jam 
: užsidegti Lucky Strike Cigaretą, ir 

tada tų cigaretų dar nebuvo, ir jei-
I gu butų buvę, jis gal būti} išgyvenęs 
ilgą amžių.

I Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri- 

: siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

ATOSTOGAUKI T LIETUVOJE
Skandinavų-Amerikos Linija

ASMENIŠKAI

vadovaujama 

per KUN. G. M. ČĖSNĄ 

EKSKURSIJA 
Birželio 14 dieną 

Laivu “UNITED STATES” 
LIETUVON 

per 
KLAIPĖDĄ

PATOGIAUSIA

LIETUVIŲ
VYČIŲ

EKSKURSIJA
Liepos 5 dieną

Laivu ,‘FREDERIK VIII”
LIETUVON

OFICIA.LINĖ

per
KLAIPĖDĄ

KELIONĖSMAGIAUSIA
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdai

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

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY

Kai išbandai perdėjimus

užsirūkykit Lucky!

gerklę.

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin”

UŽSUK— Lucky 
Strike šokių Or-, 
chestrą kas ket
virtadieni ir šeš
tadienį 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 isvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, 
išsilaikysit modernišką, gražia figūrą. _ ___ .7 e 1 » t © 1930, The American Tobacco Co.» Mfra.

gjiuw JwgrrwwgMSffi1

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

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



DIRVA

NAUJAS ŽEMES ĮSTATYMAS
Kaip skaitytojas ant 7-to’ 

puslapio straipsnyje .. apie 
pakeitimų žemės reformos 
Įstatymo matys, Lietuvoje 
žemės savininkystėje pada
ryta žymus pakeitimai, pa
lengvinimai ir pagerinimai.

Svarbiausias pakeitimas 
žemės reformos įstatyme 
yra tai davimas daugiau 
žemės tiems kurie turi tei
sę jos turėti. Žinome visi 
gerai kad prieš karų Lietu
voj buvo didelių ūkininkų 
ir didelių dvarų. Po karo, 
nepriklausomybę paskelbus 
ir šalį ėmus savaip tvarky
ti, norėta kad visi Lietuvos 
gyventojai, arba jų didu
ma, turėtų žemės, ir dalin
ta jos bežemiams ir užsi
tarnavusiems kariams. Bet 
nepražiurėta ir didieji že
mių savininkai: jie turėjo 
labai perdaug, todėl pada
ryta įstatymas leidžiantis 
jiems turėti tik po 80 ha 
žemės, o kas pervirš nusa
vinta valdžion ir dalinta 
neturintiems.

Visa Lietuva turėjo išsi
daryti į nedidesnius per 80 
ha ukius, su daug atliku- 
sios žemės, neišdalintų dva
rų, nes daugybė dvarų liko 
tušti, kuriuos savinosi vie
nas koks ponas. Jie ir da
bar dar tebedalinami.

Žemės Lietuvoje yra ta
na, nusavinus visus dvarus 
kurie neturėjo tikrų šeimi
ninkų.

IJabar padidinimas žemės 
normos iki 150 ha tiems 
kurie galėjo turėti tik po 
80 ha, ir davimas jos pagal 
asmenų skaičiaus ..(tėvui, 
sunams ir tt. po 80 ha.) žy
miai padidins plotus tų ku
rie seniau turėdavo dvarus, 
o buvo atimta.

Ši nauja tvarka sukels 
neinažai ginčų, ir bus daug 
tokių kurie sakys jog ne
verti kokie ten ponpalaikiai 
turėti tiek daug žemės. O 
tos kalbos gali kilti tik del 
to kad jau mes žinojom apie 
žemės sumažinimus, rodos 
kad dabar jiems nevalia tu
rėti daugiau, nors ta žemė 
visa buvo jų iš seniau ir ka
da turėjo tūkstančius hek
tarų niekas už tai nesigin
čydavo.

Sumažins švenčių 
Skaičių

Lietuvos laikraščių pra
nešimais, ministerių kabi
netas svarstė švenčių ir po
ilsio įstatymo pakeitimo 
sumanymų. Tuo sumany
mu Gegužės 15 d. tautos 
šventė panaikinama. “Tau
tos šventė” bus švenčiama 
Rugsėjo 8 d. Be to, vietoj 
15 valstybinių švenčių, se
najame įstatyme nustatytų, 
paliekama tik 11 švenčių.

Šventomis dienomis bus 
leidžiama po pietų per tris 
valandas atidaryti krautu
ves visuose miesteliuose ir 
Kauno priemiesčiuose, tik 
pačiame Kaune ne.

Kviečia Amerikiečius 
Apsilankyt

Kaune išeina “Vaikų Žo
dis”, iliustruotas vaikų žur
nalas. To žurnalo redakci
ja užkviečia Amerikiečius 
kurie šių vasarų lankysis 
Lietuvoje, užeiti aplankyti

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

redakcijų. Antrašas yya: 
Kalnų g. 15, Kaunas.

Žurnalas ruošia ir Ame
rikiečiams skiriamų nume
rį, Amerikos svečiams pa
gerbti ir parodai paminėti.

Atnaujina Derybas
Prieš Velykas nutrauktos 

Vokiečių derybos su Lietu
viais kaslink paliktų Klai
pėdos krašte Vokiečių val
dininkų, šiomis dienomis 
vėl atnaujintos. Iš Vokie
čių pusės derėjimus ves 
Vokietijos pasiuntinis Lie
tuvoje Morath.

Tautų Sųjungoj Ramu....
Gegužės mėn. pradžioje 

įvyko Tautų Sąjungos ta
rybos posėdis.

Voldemaro ten nebuvo — 
ir viskas praėjo ramiai, net 
Amerikos laikraščiai netu
rėjo ko rašyti apie tų po
sėdį.

Popiežius amžius. Kiek 
metų turi Romos katalikų 
popiežius? Gegužės 31 d. 
jam suėjo 73 metai.

VELYKOS LIETUVOJE "

(Tųsa iš pereito num.)

BOIKOTUOJA AME
RIKOS PREKES

Suv. Valstijoms besiruo
šiant išleisti didelio muito 
įstatymų ant iš kitų šalių 
įgabenamų prekių, nekurios 
valstybės Europoje ir Pie
tų Amerikoje jau pradėjo 
boikotuoti Suv. Valstijų iš
dirbinius.

Koks gražus Velykų rytas — 
Rods iš džiaugsmo sudarytas: 
Varpai skamba, saulė šviečia, 
Žmones melstis ragin’, kviečia.

Jauni, seni pasipuošę, 
Namelius gražiai išruošę, 
Iš paloeiaus, namo-gryčios 
Bėga, skuba Į bažnyčias.

Padengėj paukšteliai čiulba, 
Gieda giesmes Dievo garbei, 
Rytas šiltas, nėra sniego, 
Žmonės meldžiasi be miego.

Nors ir parų jie nevalgę, 
Bet nesijaučia pavargę, 
Ir pamiršę vargų, bėdų 
“Aleliuja” garsiai gieda.

Skamba varpai ir varpeliai, 
Meldžias seni ir vaikeliai, 
Nes ši brangi visiems diena 
Žmogų linksmina kiekvienų:

Ar tai vargšas, ar turtingas, 
Ar tai biednas, ar laimingas, 
Kas sulaukė švento ryto 
Meiliai sveikina viens kitų.

Alytus. Kazys Polileika.

Šveicarijoje atlaikyta net 
protesto mitingai prieš su
manymų didint muitų ant 
prekių įgabenamų į Ameri- 
kų.

Nekurie Amerikos galvo
čiai mano kad padidinus 
muitų ant svetimų prekių 
labiau eis savos prekės ir 
galės apmažėt bedarbė. Bet 
jie užmiršta kad labai daug 
Amerika gamina prekių ki
toms šalims, ir kada jų ten 
nepirks bedarbė dar padi
dės.

Suv. Valstijose yra 307 
moterys lakūnės turinčios 
leidimus. Iš jų 21xturi trans
porto leidimus, 26 apribo
tus komerciniam skraidy
mui, o 160 privatiniai skrai
dyti.

PO NESIMATYMO
Kai peregėjau, tave, širdele,

Man akys sužibėjo,
Kada paėmiau tau už rankelės, 

Širdis man sudrebėjo....
Dienas ilgėjaus tave išvysti,

Žodelį prakalbėti,
Kalbelę tavo saldžių, išgirsti, 

Akelėsn’ pažiūrėti....
♦ ♦ ♦

Gamta pabudo, viskas atgijo,
Visur tik žyd’ gėlelės,

Bet jose nėra tokio gražumo
Kaip manoji mergelė;

Saulutė skaisti aukštybėj šypsos
Ir linksmina žemelę,

Bet daug meilesnė yra šypsą man
Manos brangios mergelės.

Ne kas yr’ grožė pavasarinė
Prieš grožę tos mergelės,

Del to ne gamtai, bet jai tik skamba 
Meilios mano dainelės....

Adonis.

Unijų su Lenkais Pradžia
Neturėdami Lietuviškų pečių už sa

vęs, Lenkai nusigando ir sugalvojo kad 
butų galima pigiu budu susibroliauti su 
Lietuviais ir padidint savo galybę. Len
kai matė kad Vytautų visur lydėjo laime, 
ir karalius Zigmantas bei Vokiečių orde- 
nas nekartų įkalbinėjo jam atsiskirti nuo 
Lenkų. Nors Vytautas laikėsi savistoviai, 
tačiau nuo Lenkų skirtis nerodė noro. Da
bar Jogaila vėl kvietė Vytautų kad Len
kus nubovytų ištikimumo pažadais, ir su
tarta suvažiavimas.

1413 metų rudenį susivažiavo Garde
liu ties Bugo upe iš Lenkijos karalius Jo
gaila su Lenkų didikais ir iš Lietuvos Vy
tautas su Lietuvos bajorais. Čia susitar
ta kad, mirus Lenkijos karaliui Jogailai, 
be Vytauto žinios Lenkai nerinks sau ka
raliaus, ir mirus Vytautui, Jogaila turės 
teisę skirti Lietuvai valdovų. Be to, nu
tarta daryti bendrus Lietuvos ir Lenkijos 
seimus. Lietuvos bajorams buvo duota 
privilegijos ir teisė valdyti savo žemes 
taip kaip valdė Lenkijos didikai. Lenkai 
didikai su Lietuvos bajorais apsimainė sa
vo garbės ženklais (herbais) ir Lietuviams 
bajorams buvo duota teisė naudotis Len
kų herbais. Taip užmegsta didikų gimi
nystės ryšiai. Gardelio unija sulygino su 
Lenkų didikais tik tuos Lietuvos didikus 
kurie išpažino katalikų tikėjimų. Gudų 
pravoslavų įtaka Lietuvoje buvo sumažin
ta. Vytautas tiek buvo Lietuvoje galin
gas kad nebijojo duoti savo didikams pri
vilegijų, kurios savaimi mažino kunigaik
ščio valdžių valstybėje. Tuo budu Garde- 
lyje buvo užmegsti su Lenkais vienybės 
ryšiai" ir iš jų pusės Vytautui negręsė pa
vojus.

Sumušti ties Žalgiriu kryžeiviai dar 
ilgai nerimo, turėdami užpakalyje savęs 
Vokiečių valstybę. Jie greit atsigavo ir 
kurstomi ciesoriaus Zigmanto pradėjo ruo
štis prie karo su Lietuva. Vytautas buvo 
vėl jiems paskelbęs karų, bet ciesorius 
Zigmantas ir katalikų Konstancijos visuo
tinas susirinkimas po ilgų derybų laikinai 
sulaikė. Karo vienok neišvengta: Vytau
to ir Jogailos kariumenės be pasipriešini
mo įsiveržė į kryžeivių žemes. Kryžeiviai, 
nesulaukę pagalbos nuo ciesoriaus Zigman
to, sutiko taikytis.. Kiek vėliau taika su 
Vokiečiais buvo patvirtinta Kezmarke 1422 
metais, pasimačius ten Vytautui ir Jogai
lai su ciesorium Zigmantu.

Čekai, kariaudami su ciesorium Zig
mantu, karaliaus karūnų pasiūlė Vytau
tui. Vytautas jų priėmė ir rėmė juos prieš 
Zigmantų, užtardamas Čekų Husitus pas 
popiežių Martinų V. Vytautui įsikišus i 
Čekų reikalus, jie galėjo atsiremti prieš 
Vokiečius.

Reikia stebėtis kad būdamas tokiame 
Europos reikalų sūkuryje su kryžeiviais, 
Lenkais, Čekais, ciesorium Zigmantu ir 
popiežium, Vytautas varė plačių politiką 
rytuose, Rusų žemėse. Čia jis Lietuvos 
Gudus atskyrė nuo Maskvos metropolijos 
ir sudarė jiems metropolijų Kijeve. Vy
tauto manyta jau tuo metu sutaikyti su 
popiežium Polocko, Černigovo, Lucko, Vla
dimiro, Cholmo, Turovo ir Smolensko ar- 
kirejus ir podraug su Kijeviečiais padary
ti su popiežium unijų. Jų atstovai dalyva
vo Konstancijos susirinkime. Vytautas 
nenorėjo kad jo pavaldiniai priklausytų 
tikybos atžvilgiu nuo Maskvos metropoli
to. Tas jam pasisekė padaryti, žodžiu, 
apie 1420 metus Vytauto galybė pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Lietuvos valstybė 
siekė nuo Baltijos iki Juodųjų jurų ir nuo 
Okos iki Bugo upių. Jo įtaka siekė daug 
toliau.

Nors iki Žalgirio mūšio per eilę metų 
Žemaitijų valdė kryžeiviai, bet didumoje 
ji buvo dar pagoniška, todėl Vytautas ir 
Jogaila vyko ten platint krikščionybę.

1413 metais tapo sugriauta paskutinė

Romovė Antkaimyje ties Nevėžiu (tarp 
Kėdainių ir Dotnavos), žmonės krikštydi- 
nosi, noromis ar nenoromis, ir nepoilgam 
tapo įsteigta vyskupija Medininkuose ar
ba Varniuose. 1414 m. mirė paskutinis 
Krivių-Krivaitis Gintautas. Tada tai Vy
tautas pradėjo statyti po visų Žemaitijų 
bažnyčias, apie kų jau buvo minėta.

Vytautas, kuomet jp žemės siekė nuo 
jurų iki jurų, užsiėmė tvarkymu ir Toto
rių ordų. Totoriai buvo vienas galingas 
Lietuvos neprietelius rytuose, kuriuos Vy
tautas norėjo išvyti iš Europos ir pats už
viešpatauti jų žemėse. Nors tas nepavy
ko, vienok ginkluota ranka ar santaikų 
keliu jis atlaikė Totorių puolimus ant Lie
tuvos ir Lenkijos.

Gilumoje Azijos ant Totorių ordų 
viešpatavo Tamerlanas. Vienas iš jo pa
valdinių, , Tochtamišas,. pasikėlė prieš jį, 
bet. tapęs sumuštas atbėgo Lietuvon. Vy
tautas priėmė jį ir pats su kariumene iš
traukė prieš Totorius, kuriuos sumušė. 
Nuo to laiko prasidėjo Lietuvos įtekmė ant 
Totorių ordų: Auksinės ir Krimiškės. 
Nors Edigas sumušė Vytautų prie Vorsk- 
los, 1399 m., kaip jau buvo minėta, bet pas- 
kesniais laikais Vytautui prieš juos sekėsi.

Kuomet pasimirė Saladinas, kurs siun
tė Vytautui pagalba prieš kryžeivius prie 
Žalgirio, ir pats vadovavo mūšyje, likę jo 
sunai vaidijosi tarp savęs. Kada vyresny
sis sūnūs apėmė valdžių ir susipyko su pa
bėgusiais į Lietuvų broliais, Vytautas ry
žosi anų nuo valdžios numesti ir Vilniuje 
uždėjo ant galvos Tochtomišui chanų vai
nikų. Kada šis išėjęs kariaut prieš kitus 
Totorius tapo sugautas ir nukirsdintas, 
Vytautas pakėlė į chanus jauniausįjį bro
lį, Geremfenderą. Išėję prieš orda ka
riauti, Lietuviai sugavo vyriausįjį brolį, 
Keremberdenų ir nubaudė mirtimi. To
kiu budu 1418 m. revoliucija ordoje baigė
si pasekmingai, Vytauto pusė paėmė viršų 
ir Totorių turtai, išplėšti nuo Rusų, teko 
Vytautui. . '

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

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

kės tik po 25c.)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuisSn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___„35e

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

ORLAIVININKYS-
TĖS VYSTAMASI

ĖJO SMARKIAI
Lakūnas Gl’enn H. Curtis 

1910 metais sukėlė nepa
prastų žingeidumų, ir tūks
tančiai žmonių ištiesę kak
lus visu keliu žiurėjo kaip 
jis orlaiviu skrido iš Alba
ny į New Yorkų, net 137 
mylias be sustojimo. Jis 
tada rizikavo savo gyvastį 
ir pasekmingai kelionę at
likęs į 152 minutas laimėjo 
$10,000 dovana.

Gegužės 30 d. tas pats 
Curtis, jau 20 metų senes
nis, tuo pačiu keliu skrido 
dabartinių laikų orlaiviu, ir 
skrido 2,500 pėdų aukščiau. 
Niekam nebuvo žingeidi! jį 
matyti, o kelionė buvo tokia 
paprasta ir trumpa kad ne
turėjo jokios svarbos.

Orlaivininkystė tapo kas
dienine reikmenim! ir suly
ginamai saugi. Už tai ta
čiau kreditas priklauso to
kiems paikšiams kaip Cur
tis ir kiti, kurie 20 metų at
gal statė pavojun savo gy
vastis orlaivininkystės plė
timui.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkai 

Į 6820 Superior Ave. Cleveland, 0.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai

1420 Howe Street, Racine, Wis.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

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

Buy neckties 
with what it saves

It isn’t necbswry to pay 50« or more to get quality in • 
dentifrice. Listcrine Tooth Paste, made by the makers 
of Listcrine, cornea 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 50t denti- 
friccs. Buy things you need with that saving—neck
ties are merely a suggestion, lambert Pharmacal Co,

LISTERINE 
TOOTH PASTE 

25c

delight in
Cheese flavor

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

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
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

X/elveeta
y The Delicious New Cheese Food

GYVYBĖ .
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS!

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

AOWItWp 
HAARLEM OIL 

QSESSS^3 ®



į v VIENO VEIKSMO TRAGEDIJA Iš jISVENTADARBIAI KOVŲ UŽ SPAUDOS ATGAVIMĄ I
Parašė N. Gintalas.

DIRVA

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

,,(Tąsa iš pereito num.)
Scena 7.

Tie patys, Marytė, Urednikas ir 
Štražnikas.

Marė (įbėgdama) — Slėpkit jei turit ką! 
Kaime žandarai!....

Agota — Dievulėliau, tėvai, slėpk!
Girnius (slėpdamas laikraštį palovėje, 

paruoštoj vietoj) — Kas čia tokio: atva
žiavo ir vėl išvažiuos.

Agota —: Neslėpk trioboj, nešk lauk, 
nešk!

Girnius -- Nebijok, kad aš paslėpsiu tai 
nei pati nerasi, ne tik žandarai. Jie kiek 
kartų krėtė, o ar rado ką?

Ona (Marei) — Eiva, mudvi, Maryte, 
žandarai ir čia užsuks, aš nenoriu jų ma
tyti... ..

Marė — Gerai, Onute, eiva kur žadėjom. 
Jaunimas jau tenai. Labanakt. Tik te
gul Jonas ateina.... (Išeina.)

Agota — Taip bijau žandarų; širdis vir
pa kuomet juos pamatau....

Girnius (vaikščiodamas, sau) — Nera
mu ir man kaž ko....

Agota — Ateis jie ir čia, desėtninko jieš- 
kot....

Girnius — Tegul sau ateina, ar mes ką 
blogo padarėm kad turim bijoti?.... (Ty
liau) Tik žiūrėk, motin, nei žodžio kad 
manęs pereitą naktį nebuvo namie....

Agota — Ir kam aš čia pasakosiu. Kiek 
kartų tavęs nebūna namie, jei pasakočiau 
tai visas svietas žinotų. (Bildėsis dury
se). Jau ateina.... Įleisk, tėvai....

(Girniui einant prie durų, ineina 
žandarai.)

Urednikas — Geras vakaras, Girniau. 
Ar galim užeit pasišildyt? Lauke gerokai 
vėsu....

Girnius — Geras vakaras. Prašom į vi
dų.

Agota —'Prašom sėstis, ponai. (Tupi
nėja apie svečius.)

Štražnikas — Jeigu pas desėtninką ne
gausi pasišildyt tai kame gausi daugiau? 
(mirkteli Žandarui. Abu dairinėjasi.)

Urednikas — Nelaimė musų, Girniau. 
Prąeitą naktį kontrabandistai nušovė Iva
ną, musų stražniką.

Girnius — Buvo mergaitė bažnyčioj, pa
sakojo.

Urednikas — Ir tai dar tavo desėtnin- 
kijoj.

Girnius — O ką gi aš padarysiu, juk Iva
no nesaugojau.

Štražnikas — Jei nepagausim kaltinin
ko, tau reiks atsakyt. (Mirkteli Uredni- 
kui.)

Urednikas ’— Kiti įtaria tave, Girniau, 
nors aš nenoriu tam tikėti. Žmonės sako: 
“Girnius yra kontrabandistas, jis susižino 
su kitais, ir susitarę nušovą Ivaną už kon
trabandos gaudymą.”

Girnius — Įtaria mane?! Juokiatės, po
nai .... Tiesa, nešiau pirma knygas, bet 
kai nubaudė šimtą rublių tai mečiau vis
ką, lai, sakau, jas bala....

Urednikas — Ai, meluoji, Girniau, me
luoji! Mums žmonės sako kad nešioji dar! 
(Eina artyn jo, žiuri į akis.)

Girnius — Et, ponai, kam čia niekus kal
bėti. Aš ne žmogžudis kad žmogų šau
čiau. Prie to, aš nei šautuvo jokio netu
riu. Sėskit, pasišildysim.... Motin, duok 
sūrio, o aš baltosios dar turiu....

Agota — Koks čia užkandis suris, jei po
nai palauks aš paruošiu ko geresnio.

Urednikas — Ačiū, nereikia. Bus gerai 
ir suris. Mes skubam.

(Agota ir Girnius išeina į priešingas 
puses. Stražnikai dairinėjasi po na
mus ar ko nepatėmys.)

Štražnikas — Vot ana, Vanka, ar nege
rai žmogų pagąsdint? Tuoj traukia bute
lį, o mums tai kaip tik koseres pašmeruos. 
(Abu juokiasi.)

Girnius (ineidamas su bonka) — Na 
matot, užteks ne po vieną bet po kelias 
burneles.

Urednikas — Ot, tas labai gerai nuvar
gusiai duselei apramint....

Štražnikas — Kaip žinodami pas tave 
užsukom!

Urednikas — Tu geras žmogus, Girniau, 
tik blogai darai kad kontrabanda užsiimi.

Štražnikas — Žinai, juk žmogus nori 
pralobti. (Juokiasi.)

(Ineina Agota nešina sūrio.)
Girnius (pilsto stiklelius) — Šimtą rub

lių jau prikišau valdžiai, daugiau prikišti 
nenoriu.

(Žandarai juokiasi)
Urednikas — A, o kodėl nesakai kiek 

uždirbai per tą laiką? Šimtas rublių tau 
tik nusispjaut.

Girnius — Ne del pelno knygos neša
mos.... (pilsto vėl stiklelius.) Prašau, 
ponai, nesididžiuokit. (Tie geria ir už
kandžiauja.)

Urednikas — Ko čia didžiuotis. Da, o 
kodėl sau neįsipylei?

Girnius — Galva skauda, negaliu.
Štražnikas — Na tai mes už tave išger

sim. (Vėl geria.) A, tiesa, o kuo užsiima 
tavo sūnūs ką gimnazijoj buvo?

Girnius — Ogi prie darbo varau.
Agota — Dar lekcijas duoda.
Ured. — Vot, vot, ir aš norėjau kad ma

no sūnų jis prigatovitų į trečią klesą. Ar 
jis namie?

Agota — Kažin kur išėjo.
Girnius — Išsivilko ten į vakaruškas. 

Žinot, tokiems tik rupi kur pasikibyti, pa
juokauti, niekad nenusėdi namie.

Urednikas — Tikra pravda. Bet aš gir
dėjau kad tavo sūnūs uždraustomis kny
gomis užsiėmė?

Štražnikas — Už tai jį net iš gimnazijos 
prašalino.

Girnius — Taigi, graibstė knygas kaip 
buvo gimnazijoj, bet kaip iš gimnazijos 
išvarė, gavo nuo manęs gerai į kailį, už
miršo apie jas.

Urednikas (grąso pirštu Girniui) — 
Žmonės sako kad judu abu knygas nešio
jai!

Girnius — Žmonės visko prasimano, po 
to kai mane andai nubaudė.

Agota — Blogi žmonės vis randa vietos 
įkąsti.

Urednikas — Girniau, juk tu viską žinai. 
Pasakyk mums kas nušovė Ivaną, gausi 
šimtą rublių nuo musų....

Girnius — Kad žinočiau, ponai, tikrai 
jums pasakyčiau. Bet ar man viskas su
žinoti čia kaime betupint?

Štražnikas — Apsigalvok gerai, kad ne
reiktų gailėtis po laikui. O dabar mums 
laikas keliauti. Sudiev. (Abu paduoda 
Girniui rankas, atsisveikina, išeina.)'

Agota (apsidairius) — Kaip valkatos 
kokie, ištroško besibastydami, užsuko čia, 
ir šerk, nori ar ne....

Girnius (sugryžta nuo durų) — Gudrus 
kaip lapės.....

Agota — Ir ką išgalvojo: ant tavęs kal
tę mesti!....

Girnius — Ar nepastebėjai kaip jie mer
kė vienas kitam? ..Nesupranti, degtinės 
norėjo.... (Užsimąstė.)

Agota — Išsigandai, dėlto.
Girnius — Buk be baimės....
Agota (pažiurėjus į laikrodį) — Jau vė

lus vakaras. Žandarai gal negryš, eisiu 
gulti. Tik kur musų Jonelis?

Girnius — Girdėjau, juk šį vakarą ten 
kur vakaruškos, su mergom ii* jis ten....

Agota — Kad tik ten butų.... Laba
nakt.... (Išeina.)

(Visai buna tamsu. Girnius užsidega 
lempą, ruošiasi rašyt.)

(Bus daugiau)

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas 
ŽODYNAS

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.

Drūtais apdarais $15.00.

Neturi progos
— Jonuk, ar aš tau ne

sakiau kad nekalbėtum iki 
senesni žmonės nenustoja 
kalbėję?

— Aš, mamyte, taip ir 
bandau daryti, bet kad jie 
niekad nenustoja kalbėję.

Išnevožijimas
Pirmą žmogų Dievas pa

darė ant savo paveikslo.
1 Gaila tik kad tada nebu
vo patentų įstaigų ir Ponas 
Dievulis neužpatentavo sa
vo išradimą. Dabar kiek
vienas mulkis sakosi esąs 
pagal jo paveikslo.

Teisingai įspėjo
— Kai aš pažiūriu į ta- 

mistą man tuoj prisimena 
posakis: “Kam Dievas pa-

DIDELIO BIZNIO ISTORIJA
Kaip Camel Cigaretai Pakeitė Šalies Rūkymo Paprotį

Įdomiausias Amerikos Biznio is
torijos skyrius tai istorija Camel ci
garetę kilimo.

1913 metais, kuomet Camel pirmu 
kartu pasirodė, cigaretę darymu in
dustrija buvo maža. Ji buvo pada
linta tarp keleto tuzinų fabrikų, ku
rie darydavo net po pustuzinį skir
tingais vardais. Dalis jų buvo da
romi vienų naminių tabakų, kita da
lis vien iš Turkiškų. Dalis bandė 
maišyti.

Tuomet išdirbėjai siūlė visokias 
dovanas ir kitus paskatinimus kad 
pagauti biznį. Jie duodavo prie pa
kučio cigaretų vėliavukes, guzikus, 
divonukus, kuponus ir aktorių bei 
sportininkų paveikslus. R. J. Rey
nolds Tobacco Co. nusprendė daryti 
kitokius *cigaretus ir parduoti kito
kiu pamatu. Nuo dienos kada pir
mutinis Camel pasirodė, ant kiek
vieno pakučio buvo atspausdinta se
kančiai :

“Nereikalauk dovanų ar kuponų,

nes lėšos maišytų tabakų Camel ci- 
garetuose nedaleidžia jų duoti.”

Camel išdirbėjai tikėjo kad rūky
tojai geriau nori geriausios rūšies 
rūkymo, o ne kokių “ekstra.” Iš to 
paėjo stebėtinas pasisekimas eiga-1 
retų istorijoj. Camels greit pašoko 
į vadovaujamų vietą, kurioj pasili
ko ir šiandien.

Paslaptis to buvo tai Camel ciga
retų tabako sumaišymas. Rytuose 
R. J. Reynolds supirkinėjo geriau
sius Turkiškus tabakus. Pietuose 
pirko geriausius šios šalies tabakus 
del Camel. Ilgu ir kantriu darbu, 
tabakų žinovams pavyko sumaišyti 
puikų natūralinį Turkiškų tabakų 
kvapsnį, atmieštą lengvesniais na
miniais tabakais.

Geriausia kvalifikacija puikių ci
garetų išlaikyta per visą 17 metų 
nuo to' kaip tik Camel pasirodė. Tai 
gaivinantis Camels skonis permainė 
rūkymo papročius visos šalies ir su
populiarizavo cigaretus daugelyje 
pasaulio šalių.

veda eiti pareigas tam su
teikia ir protą.”

— Bet ką tamista kalbi: 
juk aš neinu jokių pareigų.

— Tai dabar tamista ma
tai kad aš neapsirinku taip 
sakydamas.

Pavydas nuodija visą, net 
malonų kvapsnį švenčiausių 
atsiminimų. P. Štai.

Išsižadėjimas niekad nė
ra lengvas, o ypač jei mano 
išsižadąs amžinai.

Ožeškienė

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

F A ETAI APIE RICHMAN BROTHERS 
RŪBŲ INDUSTRIJA

Hiffi

1879 metais buvo įsteigta pirma 
musų mažiukė siuvykla Clevelande, 
kuomet ^neužteko vietos taip pat ma
žoj įstaigoj Portsmouth, Ohio, kur 
musų, dabartinių savininkų, tėvas 
pradėjo 'siūti gerus rubus 77 metai 
atgal.

Nuo tos dienos iki dabar, mes iš
dirbome ^geriausius rubus kokius tik 
mokėjome išdirbti. Mes pagerinom 
rūšį ir padidinom vertybę, metas po 
metų didėjant patyrimui ir didėjant 
musų išgalėms.

Mes turim už garbę parduoti šiuos 
rubus po savo pačių vardu — pa
remti juos garantija kuri atstovau
jama ne tik musų ilga reputacija 
biznio išnašumo, bet kiekvienu do-1 
lariu musų vertybės.

Ta mažiukė siuvykla iš 1879 me- • 
tų išaugo į didžiausią pasaulyje rū
bų išdirbystę, kurioje dirba 3800 
darbininkų ištisą metą. Kiekvienas |

tų darbininkų yra dalininkas šio biz
nio — kiekvienas turintis bendro su 
šia kompanija yra savininkas šios 
kompanijos akcijų pirktų iš savo už
darbio — kas parodo jų visišką pa
sitikėjimą į gerumą jų produkto ir 
pačios kompanijos gerovę.

Antra siuvykla Lorain, Ohio, da- 
deda tūkstančius siutų, kas savaitė, 
prie milžiniškos produkcijos musų 
siuvyklos Clevelande. Yra įsteigta 
55 pardavimo krautuvės 50 miestų, 
ir 750 dirbtuvės išlavintų ir po už
statu laikomų pardavimo atstovų po 
visą šalį; duoda progos • kiekvienam 
Suv. Valstijų gyventojui įsigyti 
Richman Brothers Rubus.

Tačiau ši organizacija nėra chain 
store (krautuvių eilės) įstaiga. Mu
sų parduotuvės yra dirbtuvės sky
riai, arba patarnavimo stotys, įs
teigtos palaikymui originalio Rich
man _? plano . pardavimo ' “tiesiog iš

dirbtuvės jums” — tokio plano ku
riuo sutaupoma tarpininko pelnas 
ant kiekvieno pirkinio.

Brangi išvaizda ir rūšis Richman 
Brothers Rūbų pastato juos į klesą 
taip toli virš jų kainos kad nėra nė
ra jokio pamato sulyginimui — jie 
nustato laipsnį rūbų vertybės netu
rintį sau lygaus rūbų istorijoje.

Šis augantis laimėjimas Richman’s 
nesulyginamo progreso duoda užtik
rinimo jog jeigu bus galima pada
ryti geresnius rubus ir geresnės ver
tybės, jie turės Richman Brothers 
ženklą.

Geresni Rubai yra Ambicija
“Kožną sezoną, Richman’s Rubai I 

įgauna geresnę rūšį ir vertybę —I 
kožną sezoną musų biznis auga di-j 
dyn ir stipryn, jis patarnauja di- Į 
dėsniam skaičiui vyrų ir patarnau
ja jiems geriau,” sako N. G. Rich- ,* 
man, kompanijos tarybos pirmiriin-1

kas, kalbėdamas apie plėtimo pro
gramą.

“Richrfiąn siuvyklos Clevelande ’ ir 
Loraine sunaudoja suvirs 4,000į0()0 
jardų vilnonės materijos kas metąi. 
Natūraliai toks didelis biznis rei
kalauja tūkstančių vyrų ir moterų 
darbininkų, kurie visi stengiasi pa
daryt vardą. ‘Richman’ reiškiantį ge
resni rūbai.“

Richman siuvykloje nėra darbi
ninkams suėjimo ir išėjimo laiko pa
žymėjimui laikradžių. Siuvykla ąįt 
East 55th street padengia plotą Je
rnes nuo Harlem avenue iki Luther, 
ir nuo 49th St. iki 55th st. Nėra 
nei sužymetojų kiek kas padirbą. 
Kiekvienas darbininkas pats'' žymisi 
savo darbo laiką. Ir tas viskas yra 
taip del to kad šimtai darbininkų 
dirbančių Richman Brothers Cbmpa- 
ny siuvykloj yra dalininkai šio pla
taus biznio.
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Akrono Naujienos
Piknikas. Gegužės 25 d. 

A. P. L. A. 40-ta kuopa tu
rėjo piknikų. Nors oras 
buvo šaltas, bet žmonių su
važiavo užtektinai. Tik tie 
musų progresistai paliko 
savo progresą namie. Pik
nike ženklelius prisegiojo 
viena moterėlė, o 
tas labai svarbu, 
paskui draugystei 

.lėlius primes tiek
Magaryčioms turėjo 

“šilumos”; bet nors pilvas

degė, bet kūnas šalo. Ka
da pailso, ta darbininkė už
migo. Toliau žiuriu stovi 
kašė su “mulo skystimu”. 
Štai 
tina 
ima 
lin.
“Neimk,
Bet anas draugas pamoja 
ranka ir nusineša kašę....

Drauguti, tai labai ne
draugiškai ....

ne dvi: 
nes kiek 
už ženk- 
užteks.

ir

vienas draugas prikiu- 
ir ilgai žiūrėjęs pasi

kasę ir žingsniuoja ša- 
Kitas draugas rėkia: 

čia draugystės!”

Buvęs,
•W-M-fr-b-H-

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

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

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

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

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

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

Tula Genovaitė Wood
ward (o gal Vasiliutė), ,25 
m. amžiaus, ėjo gatve, ir 
ją, kaip paprastai, tam tik
ri padaužos, automobiliu 
važiuodami, pakalbino va
žiuoti pasivažinėti. Kaipo 
lengvatikė, manydama tu
rėsianti gerus laikus, sėdo 
su nepažystamais važiuoti. 
Važiuotojas pataikęs sau 
progą pradėjo ją nedorai 
kibinti ir mergina, matyda
ma kad gero nebus, iš grei
tai važiuojančio automobi
lio šoko laukan ir skaudžiai 
susižeidė. Tie vyriškiai nu
važiavo sau. Mergina tapo 
nuvežta ligonbutin.

Nors taip daug atsitinka 
su nepažystamais važinė
jantis, bet merginos niekad 
iškalno nepagalvoja apie 
tai,.

K. Jurgėla pabaigoj Ge
gužės mėnesio turėjo vadi
namą" “party”, jo draugai 
apdovanojo jį ir jo moterį, 
ir visi gražiai pasilinksmi
no

Gegužės 29 d. važiuojant 
automobiliu K. Dargi užga
vo kitas automobilis is jo 
automobilį sudaužė ir jį pa
tį sužeidė. Dargis 
nuvežtas į ligonbutį 
gydosi.

Gegužės 31 d. pas
minskį surengta gimtadie- 

T nio paminėjimas jų sunui, 
kuriam suėjo 16 m. amž.

Buvo daug svečių, kurie po 
gerų linkėjimų išsiskirstė.

Susirgo geras Lietuvis, 
Vincas Liaukevičius, liko 
nuvežtas Į valstijinę ligoni
nę.

Vincas Darulis nusipirko 
farmą. Nežinia ar eis ten 
gyvent, ar mieste dirbs.

Keliautojas.

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

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

FLorida 6791-R

likosi 
ir ten

B. Šu-

JIEŠKAU DARBO NAMUOSE
Galiu dirbti viską namuose, taip

gi prižiūrėti vaikus. Kreipkitės tuoj 
ypatiškai arba telefonu Eddy 2318J 

10709 AMOR AVE.

PROTINGA YRA PASIRINKTI SIX

IKAO.iddi$ ^piAiiiopiru srajai
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Sausio 1 d. šiais metais, Chevrolet Mo
tor Company išleido naują patvarky
mą — liberališkiausį koks kada buvo 
padaryta sąryšyje su pardavimu žemų 
kainų automobilių.
Tuojau tą patvarkymą entuziastiškai 
sutiko Chevrolet pirkėjai visur — delei 
jo daugelio nepaprastų‘ patogumų pri
sidedančių prie ekonomijos ir nuolati
nio patenkinimo Chevrolet savininkų. 
Trumpai sakant, tas suteikia —
— dykai peržiūrėji
mą ir sutaisymą po 
važinėjimo 500 my
lių, ir dykai peržiū
rėjimą kas 1000 my
lių po to.
— dykai dadėjimą ko 
truktų

6851

7002

neskaitan

ROADSTER •495 OR PHAETON

PAJIEŠKAU TETOS
Jieškau savo tetos, Elzės Kasakai- 

čiutės (kaip po vyru pavardė neži
nau). Gyvena Chicagoje, Amerikoj 
jau bus apie 20 metų. Paeina iš 
Selemos Budos k., Sasnavos vals., 
Mariampolės apsk.

VLADAS ZIGMANTAS 
1390 E. 123 St. Cleveland, O.

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

Cut-Rate Meat Market
IR GROSERNĖ 

5818 SUPERIOR AVE.
ŠIOS SAVAITĖS SPECIAL:

Sliced Bacon 22%.
Pure Pork Sausage 18c

% or whole Pork Shoulder 19%c. 
Sliced Liver 15c. 

John Židonis, Manager.

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

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

už mažiausia pinigų"

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 avė. 

Jame Spinelli, Savininkas.

Išvažiavimams Farm a
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.

o.
PARDAVIMAI

Holcomb & Holke
POP CORN MAŠINA IR PEANUT 

ROASTER PARSIDUODA 
PIGIAI.

LINWOOD RECREATION 
1725 E. 55TH ST.

CONFECTIONERY KRAUTUVĖ 
PARSIDUODA

Ant East 79th st., Poznanėj, Lie
tuvių apgyventoj srityje, biznis ge
rai išdirbtas. Gera proga Lietuviui. 
Klauskit informacijų tuojau telefo
nu

KEPTUVĖ PARSIDUODA
Reikia būtinai parduoti delei part

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

8811 SUPERIOR AVE.

TEA SHOPPE
Ineigos $200 į savaitę, gryno pel

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

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

PARSIDUODA
8303 Superior avė. delicatessen, 

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

(24)
Telefonas- ENdicott 8810

JEWELRY KRAUTUVĖ
Ineigos $260 į savaitę, įrengimas 

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

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

PARSIDUODA NAMAS
E. 57th—1433—geras namas, su 

5 kambariais, maudynė, atikas, lotas 
40x125, garadžius. Greitam parda
vimui tik , už $4500; įmokėti $1500.

Telefonas Florida 8342

kolegijas mes siunčiame sekantį pra-

Iki dabar jus išlaidų sakinėsimą:

atsakomybe kamnis

al but padėjo daug pa-nors, kuris

jūsų mokslo pasiekimui.sišventimo

jus busit naudingiNuo dabar

dėsit uždirbt daugiau negu reikalin-

Šie ankstyvi ■go. jūsų pragyvenimui.

produkcijos metai yra tai taupymui

uždarbiautojai. Greitu laiku jus pra-

metai. Pradekit anksti. Persiimkit

farmoje, N. Brunswick, 
Kreipkitės į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA 

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709 #**«'«'<■♦«■******•***♦**»*♦ 

I ĖS © ROSEDALE ©i 
I Ki Ory Cleaning Go.f 
X HEnd. 7906
♦ C. F. PETRAITIS, Prop,
t 6702 Superior Ave.,

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas) 1

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Nuo Atsakomybes 
ant Pelno

JAUNIEMS vaikinams ir merginoms 

kurie šį mėnesį baigia mokyklas ir

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 j Green rd. 
ir važiuki to iki. pamatysit 
“V. and B. Farm—Private

' Drive
Vic Anderson, Savin.

taupymo banke papročiu.
darbą nei už dalis — kas pasirodytų 
neatsakanti, pagal bendros sutarties iš
lygų.
— kad tą pataisymk atliks bent vienas 
Chevrolet pardavėjas šioje šalyje— ne
žiūrint kur savininkas butų išvažiavęs 
tuo laiku iki dar neišsibaigia sutarimo 
laikas.
Šitą patvarkymą remia viena iš didžiau
sių patarnavimo organizacijų automo- 
tivų industrijoje—susidedanti iš suvirs 

autorizuotų 
pardavėjų 

stočių 
At- 

visas 
kodėl 
pasi- 

. Six.

The Club Sedan ... .$625
The Sedan...............$675
The Special Sedan'. .$725

The Coach or Coupe $565
The Sport Roadster $555
The Sport Coupe .. .$655 (6 wire wheels standard} 
Trucks: Light Delivery Chassis, $365; The Sedan 
Delivery, $595į Ton Chassis. $520; Ton
Chassis with Cab, $625; Roadster Delivery (Pick-up 

box extra}, $440.
ALL PRICES F. O. B. FACTORY, FLINT, MICIL

1 0, 0 0 0 
Chevrolet 
patarnavimo : 
Suv. Valstijose, 
eikit! Patirkit 
kitas priežastis 
protingiau yra 
rinkti Chevrolet

CHEVKOLIT SIX
0800

3400

1762

Broadway Chevrolet Co.
Broadway Michigan

Central Chevrolet. Co.
Euclid Ave. ENdicott
Detroit Ave. Chevrolet Co.

11915 Detroit Ave. BOulevard
Downtown Chevrolet Motors. Inc.

1935 Euclid Ave. MAin 6000
Bedford Chevrolet Sales Co.

Bedford, O. Bedford 543
Frankel Chevrolet Co.

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

2926 Mayfield Rd. FAirmount 8358
Kinsman Square Chevrolet Co.

3224 E. 93rd St. BRoadway 3290

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

Al Krenkel Chevrolet Co.
3330 Broadview Rd. ATlantic 4720

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

The Shaker Chevrolet Co.
15311 Kinsman Rd. WAshington I

Utility Chevrolet Co.
8018 Lorain Ave. MEIrose ’

West Park Chevrolet Co.
15315 Lorain Ave. CLearwater I

West 25th St. Chevrolet Co.
3140 W. 25th St. ATlantic 2040

Brownlee Chevrolet Inc.
17516 Detroit Ave. LAkewood 3520

0356

7010

2200

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės 
Siutas 
Kelnės

$1.00 
išvalyt ir išprosyt  50c 
išprosyt ____________  45c
išprosyt __________  20c

Moterims
Kotąi 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: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

PROBAK
pbUBi.E>EbGĖ BLADES.

50^
$1 for IO V X cannot
Sample ^/supply you, 
Blade.. v write direct

PROBAK CORPORATION
656 FIRST AVINUI NEW YORK

Incorporated 1849

in the ©tty of Cleveland 
public Square

Dėkit Savo Taupymus i Taupymų Banką

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

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

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

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

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

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

.jJI X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR B AIBE Y‘specialistas
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso va,andos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
V > / Išsiktrpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.



D I. EūV.-A. ■ Į

a Iš. LIETUVOS s
KAIP PAKEISTAS ŽE

MĖS REFORMOS 
ĮSTATYMAS

Naujuoju Įstatymu žy
miai padidinama skaičius 
asmenų kurie gali pasinau
doti didžiausia žemės nor-

Lietuvoje, gali palikti sau 
žemę net ir tuo atveju jei 
jų nuosavybės dokumentai 
buvo sudaryti ir po karo, 
nors jie ir nebūtų tarnavę 
Lietuvos kariumenėje.

Jeigu dvarininkas tarna
vo savanoriu Lietuvos ka

rna. Pagal senąjį Įstatymą 
80 hektarų nenusavinama 
norma būdavo paliekama 
visai dvarininkų ar didžių
jų žemės savininkų, šeimy
nai, jei nebuvo aiškių įro
dymų kad kiti šėimyndš na-

riuraenėje, jo žmona gauna 
80 ha žemės, tame skaičiu
je 25 ha miško. (Seniau 
gaudavo tik pats savano
ris.)

Žemės savininkai svetim
šaliai, kurie einant įstaty
mu turi parduoti savo že-riai valdė atskiras dvaro i

žemės dalis. ' ' ' mę, gali parduoti jp ir ne
Dabar tokių įrodymų ne- ūkininkams, kaip tai pir- 

reikalinga ir ■ kožnas toksį ma buvo numatyta. Betreikalinga ir ■ kožnas toks I ma buvo numatyta. Bet 
šeimynos narys gauna są- mišką jie gali parduoti tik 
vo 80 ha iš bendros dvaro Į valstybei/
žemęą. Taip pat 80 ha gau-j Žemės savininkas, kurio 
na ir dvaro įpėdinis, nors' žemė nusavinama, dabar 
jis ’formaliai dar negavo įgali sau paliekamą normą 
palikimo. Smėlynai, pelkės, I iki 150 ha pasirinkti įvai- 
viešd. naudojimo keliai ir Iriose vietose (seniau galė- 
bendrai nenaudojamos že
mės plotai neineina į nenu
savinamą žemės normą.

Jei pas miškingos žemės 
savininką nusavinus mišką 
jam žemės neliko, dar jis 
turi teisės gauti 80 ha miš
ko. (Pagal senąjį įstaty
mą niekam tokio kiekio mi
ško nebuvo paliekama.) 

Asmens iš kurių žemė 
buvo atimta, be majoratų 
ii’ caro dovanotų dvarų sa
vininkų,. gauna 80 ha su 
trobesiais ir inventorium, 
jeigu tik ta žemė dar nebu; 
vo išnaudota žemės refor
mos reikalams. Nariai bū

jo rinktis tik viename plo
te). Bet miško jis gauna 
25 ha ir tai jei netrukdo 
valstybės miško ukiui.

Rusai kolonistai, gavę 
savo žemes prieš karą iš, 
bankų, gali likti žemės sa
vininkais jei ir nėra tarna
vę Lietuvos kariumenėje.

Rusai kolonistai, atga
benti Lietuvon po 1863 m. 
sukilimo į konfiskuotus 
dvarus, turi teisę gauti at
lyginimą už jų pastatytus 
trobesius ir pagerinimus 
(žemė gi pereina senųjų sa
vininkų įpėdiniams).

Dvaro centro trobesiai

ŽIAURUS KERŠTAS
Tauragė. — Gegužės 10 

d. Šiaulių apigardos teismas 
nagrinėjo bylą Kulkiškės k., 
Naumiesčio vai., Tauragės 
apsk. gyventojų Kiminių: 
tėvo Adomo, 65 m., ir sūnų 
Prano 23 m. ir Antano 19 
m., už nužudymą kaimyno 
Gečio (apie 30 m)., iš gre
timo kaimo Gėčių. Teis
mas juos rado kaltais ir 
nuteisė: tėvą ir vyresnįjį 
sūnų po 12 metų, jaunesnį
jį 10 metų sunkių darbų ka
lėjimo »su visomis įstatyme 
numatytomis pasekmėmis. 
Jaunesniajam sunui, kaipo 
nepilnamečiui, bausmė nu
mažinta trečdaliu paliekant 
6 metus ir 6 mėn.

Kartu iš Kiminių turto 
priteista visos teismo ir 
nužudyto Gečio palaidoji
mui (400 litų) išlaidos. Li
kusiai našlei Gečienei, duk
teriai ir sunui — po 50 li
tų atlyginimo kas mėnesį, 
pirmom dviem iki ištekės, 
o sunui iki sukankant pil
nų metų.

Žudystė kilo iš keršto. 
Gečys su Kiminiais kivirči- 
josi del laukų nuganymo. 
Vieną kartą, susivaidijęs, 
Gečys apmalė seniui Kimi
nini šonkaulius. Šis užvedė 
teisme bylą, ir jo naudai 
priteista 1400 litų, o Gečys 
dar ii* kalėjime pusantrų 
metų sėdėjo. Neturint iš 
ko užsimokėti tos sumos,

KIAUŠINIŲ PREKYBA
Pienocentras Lietuvoj la

bai plečiasi. Nesenai Šiau
liuose įsteigė eksportiniams 
kiaušiniams sandėlį. Kiau
šiniai supirkinėjami pieni
nėse. Šį pavasarį kiauši
nių eksportas vidutinis.

Musų ūkininkės, dar ne- 
įpratusios kiaušinius par
duoti pieninėse, paprastai 
pardavinėja privatiniams 
pirkliams, taip kaip anks
čiau buvo su sviesto parda
vinėjimu. Kiaušiniai pra
dedama eksportuoti Švei
carijon, vedama derybos su 
Anglijos firmomis. “L. A.”

ARKLIŲ IR GALVIJŲ 
VEISLĖS GERINIMAS
Lietuvos žemės' ūkio, rū

mai šymet nori. įsteigti vi
sose apskrityse eržilų ir bu
lių kergimo punktus, kur 
tokių stoka ir kur patys 
ūkininkai nepajiegia įsigy
ti. Norędami kad kergimo 
punktai atneštų daugiau 
naudos ūkininkams ir padė
tų gyvulininkystės darbe, 
buvo pavesta apskričių ag
ronomams kad jie pasitarę) 
su žemės ūkio tarybomis ir 
kitomis ūkininkų organiza
cijomis numatytų tinka
miausias vietas ir sužinotų

vietos žmonių pageidavi
mus, kokių veislių eržilus ir 
bulius norėjų ūkininkai tu
rėti. “L. A.”

For pyorrhea
For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs and 
more serious dis
eases of nose and 
throat.

NO EXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD”

There’s no need for an aching head to spoil 
your day. At the first warning throb take Dil
lard’s Aspergurn. CheiD it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard’s Aspergurn is {he new and 
easier way to take aspirin.

Dillard's Aspergurn is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. You can takė jt 
any time—any place. You need no water to 
gulp it down. There is no unpleasant taste- 
no choking.

Because you chew Dillard’s Aspergurn the 
aspirin mixes thoroughly with the saliva sp that 
all its soothing qualities are effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergurn qn hand for 
quick, harmless relief from the pain of head
aches, neuralgia, neuritis, etc. It helps break up 
a cold; and soothes irritated throats, even such 
severe cases as follow tonsil operations. If your 
druggist docs not have Dillard’s Aspergurn, send 
for free sample to Health Products Corporation. 
Dept. A, 113 North 13 th Street. Newark, N. J.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin’J:

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

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

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

6407 SUPERIOR A V. prie E.'65 St. |

ENdicott 4638 5
^lllllllllllIllllHllllllllllllllllllHĮIIIIIIIIilHllllllllllllllllllllllllilIltlIlIllHIIIIIIIHIltill.^

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už. 
$3.00 metuose pralinksminsi t 

visą kaimą!
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vusios prieškarinės Lietu
vių bendrovės supirkinąjų- 
sios žeiūes Lietuvių koloni
zavimui,) gauna savo dvą- 
rus su 150 ha žemės arba 

, miško atgal. Tas sugrą
žintas žemes nariai pasida
lina tarpusavyj pagal savo 
senas sutartis.

Asmens del žemės refor
mos netekę dvarų, kuriuos 
Rusų vyriausybė nupirko iš 
privačių 'asmenų ir atidavė 
jiems kaipo nusipelniusiems 
majoratų pavidale, gauna 
atgal iki 80 ha žemės arba 
miško.

Asmens iš kurių buvo at
imta vandens plotai arba 
ežerai, gali gauti iki 150 ha 
vandenų, kiek tai nekliudys 
valstybiniams vandens ūkio 
interesams.

Asmens iš kurių žemė 
buvo atimta karių žeme ap
rūpinimo ir laikinu žemės 
reformos įstatymais, gali 
gauti nuosavybėn iki 150 
ha, jeigu jie nuomavo že
mę pavyzdiniams ūkiams.

Rusų kolonistai, įsikūrę

? Phone Penn. 2533-M 2

į J. G. Polter
1 Lietuvis 2
} _ POPIERIUOTOJAS — I
< Maliavoja ir Dekoruoja |
2 namus.
4 Greitas ir geras darbas. 3 
s Specializuoju’ nuėmimu į 
? nuo sielių šerių popierų. » 
> Turiu tam moderniškas j 
Z mašinas.
| Padarau apskaičiavimus vi- 2 
2 so darbo. Pašaukit arba < 
į paleiskit atvirlaiškį. ?
i J 229 EAST 74th ST. ?
* ' 2

gali būti parduodami ne tik 
ūkininkams bet ir kitiems 
"Lietuvos piliečiams, jeigu 
jie patys, arba jų .pirmta- 
'kunai’yra ūkininkavę Lie
tuvoje.

Buvusieji kariai,’ pasižy
mėję -kovose, del nepriklau
somybes, gali įsigyti ‘žemę 
bę varžytinių ir su 15 metų 
išmokėjimu. “L.U.”

VILNIAUS NAUJIENOS 
: Kasinėjant Gedimino kal
ną rasta nežinomi pamatai. 
Jų kilmę- žadama -nušviesti 
archiviniais tyrinėjimais.

Vilniuje nedarbas vis au
ga. Nors jau ir pavasaris 
atėjo, tačiau bedarbių skai
čius Vilniuje ne tik nema
žėja bet vis eina didyn.'

Gegužės pradžioj Vilniu
je buvo užregistruota 3,777 
bedarbiai.

Vilniaus miestas turi 20,- 
000,000 zlotų skolos Ang
lams. .Nežinodami kaip iš
sisukti nuo jų mokėjimo, o 
pinigų nėra, Lenkai siunčia 
Į Londoną delegaciją prašy
ti palaukti su skola.

There are three trying periods in a 
woman’s life: when the girl matures 
to womanhood, when a woman 
gives birth to her first child, when a 
woman reaches middle age. At 
these times Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound helps to re
store normal health and vigor.

antstolis pardavė didoką 
Gečo Jauką, kuris atiteko 
pačiam Kiminiui.

Gečys,- atlikęs bausmę, 
gryžo namon. . Gavęs kelis 
šimtus litų iš uošvio, užsu
ko fsu kaimynu -Burbliu pas 
Kiminių taikytis ir atsipir
kti) atgal, savo buvusį lau
ką. Bet negalėjo susitai
kyt, nes Riminius be 1600 
litų nesutiko grąžinti.

Burblys - išvyko namon 
nesulaukęs derybų galo. 
Gečys pasiliko. Tatai buvo 
Gruodžio 28 d. praėjusiais 
metais. Kiminiui atgimė 
keršto jausmas. Ėmė Ge- 
čį mušti, kol šio gyvybe iš
ėjo iš kūno. Net ranką li
ko ją išlaužė. Lavoną iš- 
pradžių paslėpė savo na
muose, o vėliau išvežė į 
krumus ir po kadugiu pa
kišo.

Žmona laukia pereinant 
nuo savo tėvų iš Tanėnų vy
ro ir nesulaukia. Sužino iš 
Burblio kad-jiedu buvo už
ėję pas Kūninį taikai. Jai 
dingstelėjo į galvą kad Ki- 
ininiai bus jos vyrą užmu
šę. Pranešė policijai apie 
tai ii? pradėjo po krumus 
jieškoti, kur ir rado; bai
siai sumuštą, ir tik į aštun
tą dieną po nužudymo, nes 
žmogžudžiai vis gynėsi ir 
neišsidavė. Giružis.

'7- ifYpiA E.’PINKHAM’S ’ " 
VEGETABEE COMPOUND

[i P. Muliolis
j Pirkimo - pardavimo namų 

ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).

j Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo

I $300 iki įjl500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko-, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TII ST.
Rand. 6729,.

“If you will fill In the coupon and mail to the Lydia 
Pinkham Medicine Company, they will be glad to send 
you a copy of Lydia E Pinkham's Private Text Book, 
free of charge.

Tnwi.r„„------,r.........State.......................Dept. MF

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina į 

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNĖS. - 25c. 

921 St. Clair arti E. 9th St.

PUIKŪS PAVASARIS
Tauragė. — Šymet nepa

prasti metai: žiema lengva, 
pavasaris ankstybas ir šil
tas. Ūkininkai apie Taura
gę baigia sėją. Sodnai ne
paprastai gausiais žiedais 
žydi. Tikimasi vaisingo ru
dens.

Tik ūkininkai dejuoja kad 
ūkio produktai labai pigus. 
Tas pigumas verčia ūkinin
kus keisti ligšiolinį ūkinin
kavimo būdą.— iš grudų į 
gyvulių ūkį. Tatai sveikin
tinas Lietuvoj reiškinys.

Giružis.

A. S. BARTKUS
Vrcfciht'eliš Cleveland© Lietuvis Artistas

o to grafas
Geriausia dovana jūsų 

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

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

F

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI į 

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus Į 
sunkius daiktus. Rakandus supakųojam ir išsiunčiam. > 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O. j

N# thrill like an Eight

N® Eight like a

LENGAS NUSIPIRKTI; - IR VISAI NEBRANGUS OPERUOTI
'Hudson nušluoja šalin barjerą aukštų kainų ir operavimo lėšų aš* 
' tuonių cilind.erių karų. Stebėtinas naujas išvystymas duoda tūkstan
čiams pažymumą ir veikimą kokį iki šiolei patyrė tiktai keletas.

Kaip tik paimsi už rato šio paties moder- 
niškiausio iš Eights, tuojau pajusit jo vir
šenybę, Gražus ir stiprus, jisai neviršija
mas jokio kito karo nei Staigiu pradėjimu 
važiuoti nei švelnumu.
Važiuoji juo aukštoj gyvoj. Ir tuojau be 
palietimo gyro rankenos tik spustelti koja 
ir pradėsi važiuoti ekspresinio traukinio 
greitumu.
Ateik, pamatyk ir pavažiuok juo. Jis at
naujins jūsų pirmutinį smagumą automo
biliu važinėjimo. Jis sužavės jus spėka sa
vo astuonių cilinderių. Jis patenkins jus 
operavimo ekonomija kokia pirmiau jokio 
kito karo tokio didumo nebuvo atsiekta.

Ir jus sakysit, kaip sako tūkstančiai kitų, 
“štai tai bent Karas”.

už COACH 
1050 “S

f. o. f. Detroit factory

Jūsų Išbandymui bus pasiųstas pas namus 
Tiktai pavažinejant ar pasivažinėjant Hudson’s 
Great 8 jus patirsi! jo puikumą. Jus esat kvie
čiami paimti ir išbandyti tą karą patyrimui jo 
švelnumo, greitumo, verkimo, spėkos, lengvo val
dymo, patogumo ir ekonomijos. Telefonu pa
šaukus tuoj atsirds Hudson’s Great 8 prie jūsų 
durti.

HUDSON S
Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service

NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS
West Side Sales Branch

6375 Lorain Ave. I-IEitd. 9736
3746 Prospect Ave. Hend. 9730 2195 East 55th Street Branch
3737 Carnegie Avė. Hend. 9730 HEnderson 9735

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Rd........................ W Ashington 3800

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

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

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

W. BAKER KING MOTOR CO. ...
7107 Euclid Avė: PEnnsylvania 1042

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

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 81

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

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

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

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

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

OLĖN MOTORS
10548 St: Clair Ave; GLcnville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway Michigan 0038
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Kas Girdėt Ctevetande-Apiellnkese
i Iš Collinwood Į SPORTAS

i 6820 Superior Ave.
Ir- ' ■

Atdara vakarais.
------------------------------VTel. ENdicott 4486 Į-

Rengkites Lietuvon - i PIKNIKAS - PIKNIKAS 
a . u-i i •• Kas tik gyvas važiuokitsu Antra Ekskursija | Lietuvių Vaizbos Buto pikniką.

Dar yra keletas Clevelandie-1 įžanga ir šokiai dykai. Kurie 
čių kurie nespėjo su ekškursi-1 B£tul'it automobilių galit va-

Birželio (June) 8 d., sekma
dieni tuoj po mišių, bus laiko
mas M. M N.. Pagalbos para
pijos . susirinkimas. Pageidau
jama kad visi parapijonai daly-j jCiiiiLi iYc<vi v 101 <<pijt victij --------- ------------- -------------- '

Įvautų, nes bus aptariama daugi SUOSIS CLEVELAN.I Jonas Brazauskas, vietos tau- 
į|tininku vekiėjas, šios savaitės i r,T,irv,Qa: ___ _______________

Į pradžioj laimėjo bylą, kuri už->atsi^us‘ F?v^UintSS teatre, kuri DE LIEPOS 6 D. 
sitęse nu° atsltlkimo Liepos 9 laiRoma pamaldos.

___ _______ __ _______ d. 1926 m. Jis tada su seimy-į 
įa Gegužės 24 d., taigi jie ren- žiuot gatvekariais, kurių bilie- na gryžo automobiliu iš vaka- 
giasi važiuoti vėliau. tus turime nupiginta kaina — cijų, ir New 'Yorko valstijoje,'

jjjajj—---" |, susimušus sui 
jo automobi-' , , .. i ,

;udegė su visais daik-1 bo® bažnytinis chorai 
užteko to nuostolio, | fe ^P- choras, i engia

klebonui Kun. A. Karuziskiui 
varduvių vakarą ketverge, Biri 
želio 12 d., Lietuvių salėje. Va
karienės tikietąi bus $1 ypatai. 
Juos galima gauti pas chorų 
narius. Bus vakarienė ir šo
kiai. Tėvai ir jaunimas esate 
kviečiami atsilankyti įr links
mai praleisti vakarą.

(Rengkitės ir jus kurie dar gaukit juos pas C. F. Petraitį, | netoli Erie, Pa.,
■ l_ -į __ 16702 Superior avė. Jei pirksi kitu automobiliu

“Dirvos’’j nuvažiavęs prie tramvajų sto- lis visai si
ties reiks mokėt pilną kainą, tais. Neužteko

____   ______  ’P1A’ ~~—;~4-'——3 va- ano automobilio savininkas iš- 
ku*s re’fkaTingus"del pasporto ir į žinoti bilietus galit gaut nedė-įkėlė prieš Brazauską bylą rei- 
atsinešk’it sykiu. Reikia 'ketu-1 li°.J, iki 12 vai.
rių del Lietuvos piliečių, o del; Piknikas atsibus visiems 
Amerikos piliečių užtenka tik homo j vietoj, Neuros daržp.
dviejų. I

Dabar dar tik pradžia vasarj 
ros. Atminkit kad pereitos dvi I 
“Dirvos” ekskursijos važiavo 
Birželio mėnesį.

Agenturon kreipkitės dieno
mis ir vakarais iki 7 (išskyrus 
trečiadienius ir ketvirtadieni 
prieš pietus).

manot šią vasarą važiuoti —16702 ^Superior avė.
tuoj atsilankykit į ‘TL — . 
agentūrą ir susitarkit. | .

Nusifotografuoki! paveikslu- Del patogumo norintiems

Clevelando Lietuviai rengiasi j 
' apvaikšvioti D. L. K. Vytauto i 
i 500 metų mirties ■ jubilejų Lie-i 
pos 4 d. Visas Clevlandas su-1 
judo ir pradėjo rūpintis apvaik-i 
ščiojimu. Vieni prisideda prie 

® iškilmių savo dainomis, kiti tų 
j dainų mokinimu, treti kitokiu 
darbu, bet ’kiekvienam Cleve- 

Tautų Teatrai bus ir sekan- landiečiui rupi ,tas bendras dar- 
čią žiemą. Dienraštis Plain bas.

• Dealer pranešė kad ir sekantį | Vytauto mirties sukaktuvių Į

kalaudamas $2700 atlyginimo, 
ži- Tačiau byla baigėsi Brazausko 

laimėjimu ir dar jam priteista 
gauti atlyginimas iš ano žmo
gaus. šis paskutinis tardymas 

I tęsėsi net dvi savaites. Bra- 
; zauskas ištaria ačiū C. F. Pet- 
| raičiui, kuris savo gaišavimu ir 
liudymu padėjo bylą laimėti.

Brazauskas šią vasarą buvo 
pasirengęs važiuoti į Lietuvą 
bet negalėjo; nes laukė šios sa
vo bylos. Žada važiuot į Lie- 

. tuvą su “Dirvos” ekskursija ki
tą metą.

Į Kaltė buvo ir rengėjų kad Delei Šarkio-Šmelingo
1 nesužiurėjo ringės virves, o ki- L v . . . . .
|ti sako kad Požėla tyčia norėjo' kumštynių ketvirtadienį 
kad virvėsxbutų palaidos ir ži- 

| nojo ką daro kada įlipo imtis.,
Kurie žino Požėlos memki-biz-

,) nį sako: Pamatysim kaip kitą
I sykį Požėla artistiškai imsis,’I syki Požėla

JUOZAS VINČA_BOK.j“uk‘“lvscb
I- su pridaro ir nesigriebia sužei

sti.
I Po didelių pastangų pasise- ,
ike prikalbinti atvažiuoti į Cle- Iš Jack Sharkey Stovyk- 
I velandą Lietuvos čempioną ir jog

I Jack Sharkey prie kumšty- 
T. , - niu su Vokiečiu Smėlingu pri-Jis bus■ suporuotas su . ■ - ■ T- , 6 . >... A -, . siruosęs gerai. Jiedu susikim- zinomu Amerikoje sun- , , .5 , ■-o-- 1 ba kitą ketvirtadieni, Birzelio-

June 12, New Yorke, kur tūk
stančiai žmonių suvažiuos iš 
plačios Amerikos pažiūrėti, nes' 
tai bus apvainikavimas pasauli- 

l'nio kumštininkų karaliausi 
Argentinos čampionas Victo-

I rio Campolo paskirtas i

Clevelando ir Collinwoodo ka- iau Amerikoje pragarsėjusį sa- 
talikų jaunimas, t. y. M. M. N.;™ darbais kumštininką Juozą |

ir I Vincą.
i vienu
kaus svorio kumštininku, kurio I

1 vardą paskelbsime vėliau.
Atminkit, tai bus nepapras- 

' tas atsitikimas, 'pirmas ir 
i kutinis Vinčos pasirodymas 
i velande.
I Kitame numeryje rasit 
tai plačiau.

pas- 
Cle-

apie

Birželio 1 2 dieną, 
sekantis ‘ Dirvos” nu
meris išeis viena diena

vėliau.

S. K. Mažanską keletą 
Juška,

Pas
dienų viešėjo imtikas F.
poni Juškienė ir poni Zaleckie
nė iš Bostono. Pasinaudodami 
šventėmis, jie čia prabuvo ke
lias dienas.
imtynėms su K. Požėla.
gaila kad išvažiavo su sutinu- 

Pats automobilio val- 
negalėjo, taigi valdė

Juška atvažiavo
Tik

šia koja, 
dyt jau 
moterys.

Svečiai aplankė Clevelando 
vietas ir sako kad šisluv pavąduo- žymesnes^

toju šiose kumštynėse jeigu at- miestas jiems patinka.

— ,— „  ------ c. .......—  ....—..., Lietuvių Moterų Klubo se-|
žiemos sezoną visos tautos ku-1 ąpvaikščiojinle Clevelando Liė-, kantis susirinkimas bus pirma- j 
rios norės miesto mažajam te-1 tuviai jokių partiviskųmų ne- (jfęnio vakare, Birželio-June 9 
atre statyti savo veikalus po to Į vaiko, veikia kuogražiaųsia, ne-1 d., nuo 8 vai. vakare, EAŠT 
dienraščio globa galės daryti, žiūrint ar tai tautininkas ar ka- 79TH ST. LIBRARY.

, Vytauto 500 ra. jubilejaus 
apvaiksčiojimui Guvi e n y t a s 
choras, jau siekia antrą šimtinę 
narių. Dainininkai, organiza
toriai ir mokytojas visi smar
kiai darbuojasi. Pamokos at
sibuna, net du sykiu Į savaitę. 
(Skaitykit pranešimą apie tai 
vietinėse žiniose). Paskutines 
dvi praktikas prisirašė daug 
ndujų dainininkų.

-------------- . w c* v-

sitikime Šarkis ar Smėlingas 
negalėtų tą vakarą stoti.

Prie jų bus kelios kitos poros'

Baigė mokyklą. Elena Bal- 
trukoniutė, veikli tautietė, bai
gė State High School, 
lankė vakarais.

kuria

p. p.Atidarė naują ofisą.
Muliolis, generalinis apdraudos 
ir namų pardavimo agentas, pa
sistatė sau puikų dviejų aukš
tų budinką po antrašu 6606 Su
perior avė. Apačioje bus jo 
ofisas, o viršuje išduodami gy
venami kambariai vienai šei
mynai. “Lietuviškas Skveras” 
pasipuošė dar viena gražia Lie
tuviška Įstaiga.

P. Muliolis yra katalikų Su
sivienijimo prezidentas, dabaf 
išrinktas trečiam terminui. Jis 
bizni veda su L. Moskalenko.

... .... (yni KJ J. . UlDLVnn. i .
talikas. Todėl tėvai raginkite. šis bus paskutinis šio sezo- 
savo sūnūs ir dukteris nriside-' no susirinkimas. Bus.

SMULKMENOS Iš SPORTO
Juozas Šimkus, pusiau sun-| _

kaus svorio imtikas, šiuo tar-1 įvairių tautų sunkiųjų kumšti- 
pu turi daug imtynių Meksikoj 
ir, Texas valstijoj. Sveikina 
savo draugus Clsvelandiečius.

Juozas Komaras šį sekma
dienį imasi Pittsburgh; SLA. 3- 
čio Apskričio piknike, su Paul 
Bauer iš Detroito.

Jack Gansonas turi daug- im-1 
tynių Bostono apielinkėse. šio
se dienose jis imasi Bostone,į 
Holyoke ir- Mill’orde. j

ninku.
I Jų kumštynių eiga bus skel- 
j biaraa per radio.

Clevelandiečiai girdės per 
| WTAM. _________

Poni Zaleckienė Bostone 
plačiai žinoma, nes užsiima 
dotuvėmis.

Gryždąmi sake aplankys 
Niagara Falls, o parvažiavę 
,sakys Šarkiui ir Vincai 
Clevelando Lietuviai yra gėrį, 
žmonės ir kad. verta Clevelande 
apsilankyti.

yra 
lai-

dar 
pai 
kad

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

ti prie dainų. Du milžiniški 
chorai yra organizuojami tam 
tikslui, vienas jų tai šv, Jurgio 
bažnytinis choras, kuris giedos 
niš’ų laike, antras choras bus 
bendras ir dainuos vien tautiš
kas dainas. Chorų praktikos 
atsibuna: Šv. Jurgio bažnytinio 
choro kas trečiadienį ir penk
tadienį parapijos salėje, o ben
drojo choro, kuris yra sudary
tas- iš daugumos Vyčių choro 
nariu ir M. M. N. P. bažnyti- 
tio choro, atsibuna kas antra
dienį Lietuvių salėje ir ketvir
tadieniais 15232 St. Clair avė.

Toliau bus--pranešta apie vie
tą ir- kitos smulkmenos.

Komisija.

daug 
svarbių dalykų aptarimui. Vi
sos narės būtinai dalyvaukite. 

ŠĮ mėnesį draugiško susirin
kimo nebus.

Tuščios kalbos. Kada ant lai
vo mirė Jonas Dagilis, vietiniai 
pradėjo leisti pletkus apie mir
tis ir kitų Clevelandiečių. Nie
kam • daugiau jokios nelaimės 
neatsitiko ir visi parvažiavo j 
Klaipėdą gražiai. Oras buvo 
gražus, kaip pranešime ant 
mo

j šeši centai už bučki. Viena 
I moteris patraukė teisman vie
ną vietos daktarą už bandymą 
jos prievarta pabučiuoti: rei
kalavo $25,000 atlyginimo už 
“įžeidimą”. Teismas tęsėsi du 

į metu, ir daktaras atrastas kal- 
I tu: priteista moteriai užmokėti 
16 centus. Tiek tai vertas jos 
I bučkis, teismas pripažino.

Iš Požėlos imtynių su Juška i 
pereitą nedėldienį nieko neiš
ėjo. Polėža pajutęs kad Juška 1 
pats jam nesiguls, greituoju 
pradėjo jieškoti būdų savo opo- i 
nentą sužeisti. Imtynės baigė- | 
si po 16 miliutų, kada Juškai 
smerktai sužeista koja. Publi
ka tokiomis imtynėmis pasipik
tinus..

Attorneys

929 Society

R.
Williamson

P. V. CHESNULIS
for Savings Building 

MAin 2542
PUHGERIS
Bldg. CH. 4992

Barbers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

, Sugryžo iš New Yorko Elena 
Pečkaičiutū ir Lioną Pečkaitie- 
nė. Jodvi buvo palydėjusios 
p. Parkaičius iki laivo, jierhs iš- 
vačiuojant'Į Lietuvą, 
dienų paviešėjo New 
apielinkėje;

ir keletą 
Yorke ir

Atkerštas. Ant E. 
vės po nakties rasta 
dažu aptaškyta du naujai nu- 
maliavoti namai. Namus ma
liavoje privatiniai darbininkai, 
nepriklausą prie unijos. Mano
ma kad unijistai tą padarė kad 
neimta unijistų dirbti. Matęs.

.74 gat- 
raudonu

Dalyvaukit išleistuvėse. Ne
senai išleidom būrį savo žmo
nių j Lietuvy. Bet mažesnis, 
o smarkesnis buris Clevelandie- 
čių rengiasi į Chicagą į SLA. 
seimą. Jiems rengiama gra
žios išleistuvųs kitą subatą, 
Birželio 7 d. Tikietus gaukit 
dabar, “Dirvoje” arba pas 
misijos narius.

ko-

NAUJI REKORDAI
“Dirvos’’ krautuvėj yra 

žiu naujų dainų rekordų, 
nas labai puikus Menkeliuniu- 
tės ir Stankūno, “Mielaširdys- 
tė’, apie Vytautą. Yra keletas 
gražių polkų, taipgi Vanagaičio 
rekordų.

gra- 
vie-

Lankėsi Clevelande p. Vit
kienė iš Chicagos pas savo sū
nūs Jarus ir aplankė kapą Sa
vo vyro Jaro, kuris buvo au
tomobilio užmuštas apie pora 
metų atgal.

“Margutis” ir “Rimbas” — 
du puikus žurnalai' pasisakity- 
mui, o “Margutis” ir pasigra- 
jinimui, turi kelias gražias Va
nagaičio dainas. Gaukite “Dir
voj” paskutinius jų numerius.

6716

9709

Funeral Directors
A. C. JAKUBAUSKAS 

6621 Edna Ave. ENd. 1763

6729

Jewelers
V. ŠTAUPAS

6704 Superior Ave. FL. 6791R
J. J. LAZICKAS

6407 Superior avė. ENd. 4635

P rinters-Publishers
“DIRVA”

6820 Superior avė. ENd. 4486 
P. A. ŠUKYS

■1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS 

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

VINCAS DEBESIS 
G014 Superior. Ave. . Hen., 0732

Real Estate-Insurance I
P. MULIOLIS

LEON MOSKĄL, . ., , 
6606 Superior Ąve. " -

B. RAKAUSKAS 
ANTANAS RAILA 

1046 East 76th St.

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Aye, 
BOLES; ANDERSON 

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 075(
K. E. YOCHUS
1276 Addison Rd.

Miscellaneous

6712
LIETUVIŲ BANKAS 
Superior Ave. HEn. 2498

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 

1205 St. Clair Avenus 
JONAS ClŽAUSKAS

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

Kun. V. G. Vilkutaitis 
J. Botirius

J. Venslovas

Building Contractors
1-

puslapio sakoma.

1404

2047

OHIO TEATRE
Po perstatymo “The Trial of 

ry Dugan4'' Ohio Teatre,

6901

NEUROS FARMOJE
‘Dirvos” numerius—I daugiau)

Ma-! 
ry Dugan4' Ohio Teatre, Robert I 
.McLaughlin perstatys paskutini sy-1 
ki Clevelande Anne Nichols’ sensaci- I 
nio pasisekimo veikalą “Abie’s Irish! 
Rose”/ kas jau buvo statyta Cleve- 
lande per 40 savaičių, sunlušant vi
sus teatrinius rekordus menesiais. 
Tačiau “Abie’s Irish ’ Rose” Clėve 
landė buvo statyta keliolika .meti 
atgal i? jau išaugo nauja teatrališ 
ka ge'itkarte.

Jaunimas buvo perjaunas eiti 
kalbančius teatrus kuomet -“Abie’s 
Irish Rose” buvo statoma ir apie tą 
veikalą girdėjo tik iš suaugsiųjų 
Dabar gaus progos pamatyti patys

Lietuvių Darželio Lygos su
sirinkimas atsibus ateinanti 
penktadienį, Birželio 13 d., 8 

'Lietuvių salėje;
atstovai pra-

vai. vakare, 
Visų draugijų 

šomi dalyvauti.

Jauni prasižengėliai. Nepil- 
I namečių teismo, paduodamos 
I statistikos parodo kad pasta- 
I rais laikais'žymiai padidėjo-jau
nųjų prasižengimai vagystėse, j 

| apiplėšimuose ir automobilių 
| vogimuose, bet sumažėjo lytiš- 
i ki prasižengimai.

Pernai į vaikų pataisos na- 
mus nusiųsta 2,316 vaikų ir 996 

■ mergaitės. 75 nuoš. vaikų yra 
| ateivių tėvų’, iš mergaičių 59 
I nuošimtis buvo ateivių tėvų.

PARDAVIMAS IŠ VARŽYTINIŲ
(Public Auction)

ŠUBATOJ, BIRŽ.rJUNE 7 — 5 po pietų 
ten pat ant vietos — 771 1 Superior a

4 Suites Apartmėntas, visi po 5 kambarius, 
maudynėmis, paskiri furnasąi, rendos neša $160-; 
■Lotas 4QxllO. Reikia įmokėt $2000, 
į nuoš.', i mėn.. sykiu su. nuošimčiu, 
laiku reikią tui;ėt $100.

Atminkit, šis pardavimas bus ant 
namas randasi, Sub. BIRžELIO-JUNE 7, 5 vai.

ALBERT BIERLEY & CO.
513 Ulmer Bldg. Phone CHerrv 3«

MARTIN KAZEN 
306 E. 68th St. HEn.

M. ROMAITIS 
13416 Edgewood Avenue

Bakers
ST. CLAIR BAKERY 

7011 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
likusius po 
Pard'aviriio

vietos kur

P. DEBRO 
1396 East '66th St.
WM. ŽEMAITIŠ 

6716 Wade Park avė. 
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave. 
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave. 

VINCAS EIDUKAITIS 
6301 Superior Ave.

JOHN SHARKY 
6700 Superior Ave.

Dry Cleaners 
C. F. PETRAITIS 7 

6702 Superior Av. HEn. '7906

G roceries-Meats
KAZ. OBELIENIS '

I E. 66th Št. HEn,
T. NEURA 

Hamilton avė. PR.
J. MISEVIČIUS 

1457 East 71st St.
J. P. KVEDERAS 

18 St. Clair Ave. GL.
B. GUDŽIŪNAS 

Superior avė. ENd. 
JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street

BEN VELIČKA.
8101 Pulaski Ave.

Druggists
C. PAKELTIS 

8121 Sowinski Avenue
JOHN ZVALSKIS
4501 St. Clair aye.

8209

9720

“Dirvos” Ekskursantų išleistuves stotyje ant E. 55th St., Gegužes 23 d. čia yra vieni Lietuviai, be kitų tautų. Paveikslų trauke ir klišę darė A. J. NAUNČIKAS, 8835 St. Clair Ave, Cleveland, O., vienatinis Lie
tuvis Engraveris (Braižytojas) Amerikoje. Pas Naunčiką arba “Dirvoje” galima gauti šių išleistuvių paveikslai; gaukit sau vieną atminčiai.


