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Schmeling gal nebus
ŠIŲ METŲ DERLIUS Į 

EUROPOJE
RUSIJOJE STOKA 

DUONOS Laiškas iš Lietuvos
Lietuvoje ir' kitose šalyse Iš daugelio Rusijos mies- 

šymet pavasaris buvo gra-

Pripažintas čampionu h
tų ateina žinios kad ten ne-j 

Ižus ir laukai gerai išrodo, užtenka duonos: žmonės ei-j 
Tuo tarpu ateina žinios kad na i keptuves reikalaudami

Rašo A. Argus.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

5 užmušta. Leadville, Co
lorado. — Kasyklos tunely
je jgriuvus žemei užmušta 
penki darbininkai, šeši kiti 
sužeista.

Nwe York. —..Birželio 
12 d. kumštynėse Jack 
Sharkey-Žukauskas į ke
turis roundus smarkiai 
supliekė Vokietį Smėlin
gą, bet pabaigoje 4-toj 
roundo šoktelėjo Į viršų 
bėgdamas link Šarkio ir I

šeši užmuštą. Detroit. — sako Šarkis ji.užgavo že- 
Kasant tuneli po Detroito | mįau juostos, kas yrauž- 
upe į Kanadą, 227 pėdų gi- c]rausta 
luinoje nuo upės paviršio, 
ištiko sprogimas dinamito, 
nuo ko šeši darbininkai už
mušta ir šeši sužeista. Ma-j 
nyta kad sprogimas užgrio
vė žemes ir užkirto išeigą 
kitiems darbininkams, bet

Taigi Sarkis 
pralaimėjo.
štai kaip rašo Cleveland 
Plain Dealer atstovas 
James E. -Doyle, kurs 

ten buvo ir matė:
Jie vadina Max Schmelin- 

’ i sunkaus svorio 
pasauliniu čampionu—ir gal 
vadina teisingai. Pasirem-, 

.q darni 'kad jis užgautas ne
teisingai. Bet aš tą vadinu 
burbulu, nieku.

Ketvirtame rounde, kada 
Jack Šarkis jau visai buvo 
beišlaimys, Smėlingas šok
telėjo į viršų linkui Šarkio 
kairės rankos smūgio.

Refery Jim Crowley ne
matė kur smūgis užgavo.

, vie- 
suota desėtkai muzikantų,Inas iš dviejų teisėjų.
kurie dabar neturi darbo ir! ’Tik Harold Barnes, kitas 
kiti visai neturi iš ko gy. teisėjas, pasakė kad tai yra 
venti. Dabartiniu laiku tik užteko
400 muzikantų teturi vietas To užteko patenkinimui 
Hollywoode ir New Yorke, daugelio iš 75,000 dalyva- 
patiekdami muziką gamina- vusių. bet kiti 
moms filmoms, bet ir jie ne kaip ir aš, sakė “burbulas'', 
visi nuolat dirba. L Ir,.Jei®u Jiefi Pastatys

Jie įgrajma } vieną rekor-| jo mėnesi■ visi Sutiksit kad 
dą, kuris paskui padaugina- faj tiesa/ 
mas nuo 17,000 iki 20,000) Smėlingą, kuris parkrito 
sykių ir grojamas prie fil- ant platformos po to smu- 
mos po visus teatrus. |si°.> nunešė į jo kampą. Su- 

Laikraščiuose buvo talpi-l^110 d^įs trukšmas ringėje x 1P ■nnnlik'm Qavlrin meno-

paskiau pasirodė kaį nieks nauįu 
■* x nacannnin
daugiau nenukentėjo,.

Muzikantai bedarbiai. Šia 
savaitę Bostone atsibuvo, 
suvažiavimas atstovų 140,-1 
000 organizuotų profesiona
lų muzikantų Suv. Valstijo
se ir Kanadoje, aptarimui 
savo blogos padėties. Teat
ruose įvedus kalbamas fil----- c Įlieti. C IV.U OLHUgR) LLZjI 

mas iš visų teatrų paliuo- Nematė nei Mathison, 
__ 4-„ 21 n ~ » 4.1 _ n .. —J 1 4-.-. I non t c rlirimn 4-z-i t -i i n

To užteko patenkinimui

iš tų 75,000,'

narna publikos atsiklausi- 
mai ar ji norėtų tikros mu
zikos ir gauta 3,000,000 at
sakymų, kuriuose publika 
išreiškia pageidavimą turė
ti orkestrų muziką filmų 
teatruose.

Sugryžo dirbt. Bradford, 
Anglija. — Šiose dienose su
gryžo Į darbą 20,000 audė
jų kurie jau kelinta savai
tė kaip streikavo. Viso su
streikavo virš 100,000 vil
nonių audinyčiu darbinin
kų.'

Cuneo, Italija. — Sugriu
vus daliai naujai budavoja- 
mo tilto, užmušta astuoni 
darbininkai.

Nušovė atstovą. Lišbone, 
Portugalijoj, Vokiškas Len
kas nušovė Vokietijos mi
nister} Portugalijai. Šovi- 
kas esąs komunistas, jis 
tapo suimtas.

ir publikoj. Šarkio mana- 
geris lakstė po ringę saky
damas ten buvusiems kad 
niekas nematė to užgavi- 
mo. Smėlingo manageris 
Jacobs keikė kad taip daly
kas išėjo.

Vienatinis ramus žmogus 
ringėj buvo tik Šarkis — 
įsitėmykit tai — tas žmo
gus kuris lengvai užsidega.

Vokietis sumuštas
Iki to momento kada tas 

žemas smūgis -užduota — 
ir jis buvo žemas, skaitant 
kad Vokietis pašoko į vir
šų — Šarkis veik visiškai 
turėjo viršenybę kumštynių 
nuskirtų laimėti čampiona- 
tą, kurį Tunney padėjo į 
šalį.

Pirmo raudo minutą ar 
dvi išrodė lygi kova. Kelis 
sykius Smėlingas pasišvais
tė. Bet tuoj pradėjo rodytis 
skirtumas. Šarkio dirbimas 
buvo tikrai klasiškas ir ne
paprastas. Išrodė kad mu
šasi mokytojas su savo mo
kiniu.

Antram ir trečiam roun- 
de jau buvo aiškus Šarkio

(Pabaiga ant 6-to pusi.)

Jack Sharkey-žukauskas

Inu laimiu apeina aiiliuo naa 

Italijoj labai prastai išrodo, 
Italijai j reikės importuotis 
120,000,000 bušelių ateinan
čiai žiemai, afba 80,000,000 
bušelių daugiau negu im- 

Iportuota praeitą žiemą.
I Javai taipgi labai apga
dinti Francūzijoj ir Lenki-

Iš

VOKIETIJA DREBA DEL 
SMĖLINGO — LAUKIA

. KAS DĖSIS
Vokiečiai su drebančio

mis širdimis laukia kas at
sitiks su jų Max Schmelin- 
gū, kurs atvažiavo Ameri
kon užkariauti sau pasauli
nio čampiono vardą ir gar
bę. Jeigu Smėlingas laimė
ti! pasididžiavimams nebū
tų galo. Vokietija gatavai 
prisiruosė gauti radio ži
nias tą pat. momentą kai 
kumštynė eisis.

I CHICAGO! NUŽUDYTA 
39 YPATOS

j Šiais metais per penkis 
mėnesius Chicagos žudei- 
kos ir šmugelninkai savi
tarpiai bekariaudami jau 
išžudė 39 savo narius.

Chicaga pragarsėjus sa
vo žudeikų gaujų veikimu.

Birželio 9 d. nužudytas! 
žinomas Chicago Tribune 
dienraščio reporteris, kuris 
sakoma daug žinojo iš plė
šikų veikimą, daug jų paži
nojo ir dabartinėms žudy
nėms prasidėjus galėjo iš
duoti juos.

Chicagos didieji dien
raščiai paskyrė" net $65,4)00 
dovanų už išdavimą to ku
ris reporterį nužudė.

duonos, o vis negauna. Iš 
ūkių negaunama javų mil
tams, ir ’taip žmonės turi' 
be duonos gyventi, nekal
bant jau apie kitokį mais
tą.

Daugelyje vietų atsibuna 
riaušės, raiti kazokai žmo
nes vaiko nuo kepyklų.

Patarimas sovietų 
jaus gyventojams:

ro- 
Kadal

Kauno padangės.
Kaunas. — Visą Lietuvą 

aplėkė liūdna 
žiauriu budu 
su tautiečius 
tinai nušovė.
rų Lenkų elgėsi protestavo! 
visa Lietuvių tauta. Di-| 
džiausią protesto demon
stracija buvo suruošta Kau
ne. Dviem dienom praslin
kus po žudynių, Kaune, prie

žinia: Lenkai 
kankino mu- 

ir vieną mir- 
Prieš ši žiau-

negauna! duonos, valgykit Įgulos bažnyčios susirinkus
pyragą. tūkstantinė žmonių minia 

kėlė griežčiausius protes-Kelti gi ItJZClcLLlol LIS pi OLcS“ i 
KAROLIS II ATGAVO tus prieš kraugeriškus Len-

8 MIRĖ NUO KARŠČIO
Pirmose dienose Birželio 

x\tlantiko pakraštyje buvo 
toks karštis kad nuo to mi
rė devynios ypatos. Paskui 
temperatūra vėl atšalo.

37 MIRĖ NUO NUODIN
GO ALKOHOLIO

New Yorke pereitą savai
tę keturių dienų bėgiu nuo
dingas alkoholis paėmė 21 
gyvastj. Mėnesio bėgiu nuo 
to “palaiminto skystimėlio” 
mirė 37 ypatos. Susekta 
kad paskutinių dienų mir
čių priežastimi buvo vienas 
Žydas, savininkas geležinių 
daiktų krautuvės ant Coo
per Square. Jis pasipelni- 
jimui pardavinėjo alkoholi
nius gėrimus, o šį sykį ga
vo negero, nuodingo alko
holio, kurį paprastu budu 
išplatino, ir gėrikai mirė.

11 UŽSIMUŠĖ KAL
NUOSE

Vienna. — Kalnų laipio
tojai Birželio 8 d. švęsda
mi Sekmines užsimušė nu
puldami nuo kalnų.

Už $1 laimėjo $149,000. 
Vienas Kanados staliorius, 
kuris uždirbo po $22 j sa
vaitę, nusipirkęs už $1 bi
lietų Kanados arklių lenk
tynių lažybų, šiose dienose 
laimėjo net $149,000 ir pa
stojo kapitalistu.

ŽYDŲ PROTESTAI 
PRIEŠ ANGLIJĄ

Visoj Amerikoj prasidė
jo Žydų protesto demon
stracijos prieš Angliją, ku
ri suvaržė Žydų imigraci
ją i Palestiną.

Nors Žydai Palestinos ne 
ką tepaiso ir nenori Į ją va
žiuoti taip kaip komunistai 
iš Amerikos Į Rusiją, bet 
tas patriotiškas jausmas 
verčia protestuoti ir ginti 
savo teises, nes Palestina 
yra Žydų tautos tikroji ki
limo vieta, iš kur jie išsi
platino po visą pasauli.

100 CHINŲ PRIGĖRĖ
Šanghai. — Geltonojoj u- 

pėj pasažieriniam laivui už
ėjus ant uolos laivas apvir
to ir prigėrė' apie šimtas 
keleivių ir darbininkų.

30 BRAZILIJOS KAREI
VIŲ UŽMUŠTA

Brazilijoj, kareivių susi
rėmime su banditų gaujo
mis pereitą savaitę užmuš
ta 30 kareivių ir manoma 
kad 50 kitų bus prigėrę.

Kareiviams jieškant gi
rinėse pelkėse banditų, jie 
iš pasalų kareivius užpuolė 
ir tiems nespėjus surasti 
saugios vietos, buvo apšau
dyti.

, RUMANIJOS SOSTĄ
Bukharestas. — Atstaty

tas ir sykiu atsisakęs nuo 
savo sosto Rumanijos kuni- 

, gaikštis Karolis šiose dieno- 
, se vėl sugryžo Į Rumanijos 
, sostinę, kur seimas 495 bal

sais prieš 1 pripažino jo tei
sę prie jo tėvo, Ferdinando, 
mirusio pora metų atgal, 
sosto.

Per du metu iki šiolei ka
ralium buvo jo sūnūs Mi
kolas, kuris dabar yra aš- 
tuonių metų amžiaus.

Karolis neteko teisės prie 
sosto už pametimą savo ka
rališkos kilmės žihonos, su 
kuria turėjo sūnų, ir susi
dėjimą gyventi su papras
tos kilmės moteria, kurią 
jis mylėjo.

Jo karališkos kilmės mo
teris iki šiolei su sūnum gy
veno sostinėje, o Karolis 
gyveno užrubežyje. Nors 
gryžo ant sosto, bet jo mo
teris gyvena paskirai nuo 
jo. Sūnūs nuo karaliaus Ii- , 
ko kunigaikščiu ir tik po , 
tėvo mirties galės gaut 
tą, jeigu tada karaliai 
bus madoje.

sos- 
dar

“GRAFAS” SUGRYŽO
Birželio 6 d. sugryžo j sa

vo hangarą Friedrichshafe- 
ne, Vokietijoj, “Graf Zep
pelin”, padaręs 18,000 mylių 
kelio tarp Pietų ir Šiauri
nės Amerikų atgal Į Vokie
tiją. Viskas pasisekė lai
mingai. Kelionę pradėjo 
Gegužės 18 d.

DVIGALVĖ GYVATĖ
Baton Rouge, La. — Vai

kai vaikščiodami laukuose 
užėjo gyvatę, kurią puolė
si užmušti. Užmušus pa
matė kad ji turi dvi galvas. 
Parnešus namon, ją paėmė 
tyrinėti universiteto profe
sorius.

kų žygius. Visas Kaunas 
lyg pabudo, reikalavo tei
singumo.

Protesto demonstracijoje 
pirmas 1 
jungos pirmininkas Žmui
dzinavičius. Trumpai nu
pasakojęs Lenkų žiaurumus 
kalbėtojas reikalavo kad 
visi Lietuviai prisiektų tol 
kovoti kol nebus atvaduota, 
sostinė Vilnius. Reikalavo 
kad nei vienas Lietuvis ne
pirktų Lenkiškų prekių, ku
rios kontrabandos keliu 
gabenamos Lietuvon. Pirk
dami Lenkų prekes mes pa
tys save žudome: už musų 
pinigus,pirktomis kulkomis) 
Lenkai šaudo į mus. Mini-j 
me šiais metais 500 metų 
Vytauto mirties sukaktu
ves. Mes taip esame nu-! 
skriausti kad net negalime! 
laisvai pagerbti savo tau
tos didvyrio kaulų.

Kalbėtojas linkėjo susi
rinkusiems toliau kentėti, 
ugdyti savyje pasiryžimą 
trumpiausiu laiku atvaduo-Į 
ti Vilnių, Vytauto grabą.! 
Neišsigąskime, sako, kad 
Lenkų yra daug kartų dau
giau negu Lietuvių. Ne 
skaičius bet karių narsu
mas, pasiryžimas viską nu
gali. Ties Giedraičiais, ties 
Širvintais Lenkų buvo ke
lis kartus daugiau, bet Lie
tuvių drąsumas viską nu
galėjo. Vienas Lietuvis pa
dėjo gyvybę ant tėvynės i 
aukuro, bet nuo jo rankos : 
pirma dar žuvo dešimts :

[ priešų.
Tokias tai mintis reiškė 

kalbėtojai. Susirinkus vi
suomenė kalbėtojams gyvai 
pritarė, reikalavo pasaulio 

j musų amžinus priešus Len-
(kus nubausti. Diena iš die
nos girdime apie nuolati
nius Lenkų barbariškus žy
gius į musų kraštą. Visuo
menė griežtai reikalavo kad

j vyriausybė imtų skubiau
sių priemonių sulaikyti to
lesnius Lenkų žygius.

Bendrai, galima pastebė
ti, Kaune tą dieną gyveni
mas virė. Visur gatvėse 
didžiausi pulkai žmonių ei
na dainuodami patriotiškas 
dainas, kaip “Ei pasauli, 
mes be Vilniaus nenurim
sim!” “Į kovą, į kovą visi 

. Demon- 
I stracija praėjo su didžiau
siu upu, ir tikrai laikinos 
sostinės gyventojai parodė 
kaip jie atjaučia Lenkų nu
skliaustus Lietuvius,' paro
dė kad Lietuviai, be partijų 
skirtumo, eis išvien kovoti 
už bočių sostinę, už karžy
gio Vytauto, kaulus.

(Apie .'Lenkų kraugerišką 
darbą aprašoma ant 7-to 
pusi.—Red.)

)LU uenionsuraciioie v ,.. ,
č. <• a kas tik gali” ir k.kalbėjo Saulių Są- .. ..

ANT KAUNO NUKRI
TO DEBESIS

Gegužės 27 d. per visą 
dieną su mažomis pertrau- 

I komis lijo, šaligatvių ra vai 
j buvo pilni putojančio van- 
i dens, o vakare dar daugiau 
palijo ir vanduo užpildė ka
nalizacijos vamzdžius, ne
turėdamas kur pasidėti.

Vanduo žemesnėse vieto- 
j se pridarė labai daug bė
dos ir nuostolių: ūžsėmė 
skiepus, visas gatves, nu? 
griovė tvartus ir kitus tro
besius, net prigirdė mažų
jų gyvulių.

Nemune vanduo buvo pa
kilęs iki 55 centimetrų.

KARIŠKAM LAIVYNUI 
$380,000,000

Suv. Valstijų senatas be
siruošdamas išsiskir styti 
nubalsavo kariškam laivy
nui $380,000,000.

MOTERYS UŽ PROHI- 
BICIJĄ

Denver, Colo. — Čia at
sibuvo Amerikos Moterų 
Klubų Federacijos konven
cija. Delegatės atstovavo 
apie 3,000,000 organizuotų 
moterų. Tarp kitų dalykų 
konvencija išnešė rezoliuci
ją užginančią griežtą pro-

PRIGĖRĖ 45 ŽMONĖS
Boston. — Birž. 11 d. ne

toli pakraščio, ūkanose su
simušus dviem.mažiem lai
vam, vienas jų užsidegė ir 
nuskendo, su juo nuskendo 
apie 33 žmonės, nuo kito ir
gi keliolika, viso sutiko mir- J s užginančią gnt 
tį 45 žmonės. * Ihibicijos vykdymą.

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

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

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

Steamers each way, every night, leaving at 9:00 p.m., arriving at 7:s0a. m. 
(E. S. T.) April 15 th to November 15th.

Fare 35.00 One Way; 38.50 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.
IT Write for free folder and Auto Map. /Lili 
fl for details on C&B Line Triangle, Circle I? 
w a nd All Expense Tours, also 1930 Cruise V IL de Luxe to Chicago.

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANY



DIRVA

Korespondencijos NEW YORK CITY

PITTSBURGH
Gražus piknikas — Ko

maras laimėjo. Birželio 8 
d. McKees Rockse atsibuvo 
SLA. 3-čio Apskričio pikni
kas su imtynėmis, kuriose 
ėmėsi Juozas Komaras iš 
Cleveland© su Vokiečiu iš 
Detroito. Komaras laimė
jo. Piknikas buvo didelis 
ir linksmas, buvo žmonių iš 
plačių apielinkių. Iš paties 
Clevelando atvažiavo rodos 
trys automobiliai.

Sulaukė dukters. Vietos 
biznieriaus ir veikėjo P. Pi-' 
varono žmona Birželio 5 d. 
sulaukė nuo garnio doVar 
uos — į jų namus atnešt# 
graži dukrelė. Linkėtina 
naujai tautietei sveikai ir 
linksmai augti.

sumanė atimti,sau .gyvastį, 
vienok mirtis staiga ja pa
ėmė. Jos tėvas yra Sewick
ley vandens varymo supe
rintendentas.

Panelėms nepatiks. Poli
cija sumanė užkirsti kelią 
panelėms stovinčioms šali
gatviuose prašyti automo
bilistų pavėžėti jas. Nuo to 
buna nelaimingų atsitikimų 
ir bėdų joms pačioms ir au
tomobilių savininkams.

Pirmiausia pradeda nuo 
dirbtuvių. Ant East Ohio 
gatvės, tarp 16-tos ir 36-tos 
gatvių, dirbtuvių distrikte 
pastatyta policija sulaikyti 
iš dirbtuvių einančias mer
ginas nuo prašinėjimo au
tomobilistų pavėžėti. Tą 
pradės įvesti 'ir' kitose mies
to dalyse.

Norėjo nušaut motiną. 
George Wood, 24 m., nuo j 
Ocala st,, parėjęs girtas į 
namus, susibarė su savo 
motina, 64 m. Motina ne
norėdama vaidytis apsisu
ko eiti laukan, tuo tarpu jis 
manydamas kad motina ei
na pašaukt policiją kad su
imtų ir vėl išsivežtų jį į pa
taisos namus, kur buvo nu-j 
teistas, jis griebęs revolve-1 
rį keliais šūviais motiną 
sunkiai sužeidė. Jis vistiek 
tapo areštuotas ir laukia 
didesnės bausmės už šovi- 
mą.

Numirė nepasakius. Se
wickley ligoninėj, mirė Hil
da Bersterman, 26 m., ne
spėjus pasisakyti kodėl ji 
pasiryžo nusižudyti. Prieš 
mirtį prašė užžiurėtojų pa
sakyti jeigu ji mirs, ir ta-1 
da tik sakė pasisakys kodėl Į

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

nas Gali Naudot be įtaiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

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

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

šis pasiūlymas persvarbus pralei-I 
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit1 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris1 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė-1 
ti nei už persiuntimą. ..._ _

DYKAI BANDYMO KUPONAS i 
FRONTIER ASTHMA CO.,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui: I

Prigėrė keturi ugniage
siai. Lancaster, Pa. — Bir
želio 8 d. vakare prigėrė 
keturi ugniagesiai iš Leba
non, kuomet jų valtis ap
virto Susquehanna upėj ne
toli Columbia. -Dviejų la
vonai atrasta tuojau, juos 
sugavo darbininkai dirban
ti prie naujo tilto per ta
upę. Ugniagesiai buvo iš
plaukę link Columbia pažiū
rėt ten naujai būdavo  j amo 
$3,000,000 vertės tilto.

Septyni prigėrė. Souder
ton, Pa. — Nukritus auto
mobilini į užleistą akmeny- 
čią, kuri buvo pilna vande
nio, prigėrė 7 žmonės.

Po $13.30 už 8 valandas. 
Na tai ve jums, darbinin
kai, kurie uždirbat po $4 į 
dieną arba visai nedirbat, 
pasiskaitykit šią gražią ži
nią. Plasteriuotojų (tinka- 
votojų) \ unija susitaikė šu 
būdavo to jais už algas ir pa
sirašė sutartį kad plaste- 
riavimo darbininkai gautų 
po $13.30 į dieną už 8 va
landas darbo. Kad visi tin- 
kavotojų unijos nariai tu
rėtų darbo, unijos atstovai 
reikalavo sutrumpint dar
bo valandas iki 6 į dieną, o 
algą palikti tą pačią, $13.30, 
bet būdavo tojai nesutiko.

Prisidėjo prie Federaci
jos. Taksi šoferių streikui 
pasibaigus, dabar dirban
tieji šoferiai pradėjo rašy
tis į arklinių ir automobilių 
vežėjų unijos skyrių, kuris 
yra globoj Amerikos Dar
bo Federacijos. Apie 700 
šoferių prisidėjo į uniją.

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

visą kaimą!

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- * 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai rauna laikralt) “TB- J 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kaiaes M

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

į 
Del platesnių informacijų kreipkitės Hue adrem:

Vytauto minėjimas. Bir
želio 1 d. nuo 2:30 vai. po 
pietų Carnegie Hall įvyko 
iškilmingas paminė j i m a s 
500 metų Vytauto mirties 
sukaktuvių. Apvaikščioji- 
mą surengė trijų srovių Ju- 
bilejąus Rengimo komite
tas: katalikų, tautininkų ir 
socialistų-liaudininkų. Nei 
bolševikai nei socialdemo
kratai neprisidėjo.

Programas buvo gana 
turiningas, susidėjo iš solo 
ir chorų dainų ir Įkalbų, dai
navo choras iš apie 500 bal
sų.

Susirinkimą atidarė K. 
Krušinskas, komiteto pir
mininkas, ir perstatė Dr. M. 
J. Viniką toliau vesti pro
gramą. Krušinskas atsto
vavo katalikus, Vinikas so- 
cial-liaudininkus.

Programas pradėta su 
Lietuvos ir Amerikos him
nais. Chorą vedė J. Žilevi
čius, nesenai pribuvęs iš 
Lietuvos. Solistai buvo se
kanti: M. Strumskienė, O. 
Katkauskaitė, P. Petraitis, 
J. Babravičius.

Pirmą kalbą pasakė Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
P. Žadeikis. Pirmiau kal
bėjo Lietuviškai, paskui 
Angliškai į radio.

Sekantis kalbėjo Krušin
skas. Laike jo kalbos įvy
ko incidentas. Jis mat sa
vo kalbą tęsė labai ilgai, ir 
publika netekus kantrybės 
ėmė ploti, ir kalbėtojas tu
rėjo sustoti.

Po šiam atsitikimui su
dainuota viena-kita daina, 
ir kalbėvo Dr. Vencius, at
stovaujantis Lietuvius tau
tininkus. Dr. Vencius yra 
gabus kalbėtojas, todėl pu
blika jį sutiko trukšrningu 
plojimu Jis kalbėjo trum
pai bet jausmingai. Pabrė
žė tik opiausius istorinius 
protarpius ir dabarties mu
sų tautos šviesesnę gadynę. 
Paminėsiu porą jo kalboje 
išreikštų sakinių: “Užmer
kus seneliui Vytautui akis 
apsiniaukė ir Lietuvos pa
dangė. Liko mums tik kry
žiai kiemuose, kryžkelėse 
ir pakelėse. Meldėmės, guo- 
dėmės savo vargus.... Vė
liau, ‘‘dauginosi kryžiai, di
dėjo ir vaigai Lietuvoje”... 
Kuo ne kiekvieną sakinį iš
tarus publika gausiai plo
jo, nuo jo kalbos sale liko 
pilną gyvumo. Užbaigus 
kalbėti publika tiek plojo 
jog kalbėtojas buvo priver
stas pora kartų publikoje 
pasirodyti.

Kaslink choro, tai garbė 
priklauso visiems apielin- 
kės ; vargoninkams, kurie 
padėjo daug truso sumokin- 
ti chorus, kurie susidėję į 
vieną padarė Lietuvišką 
dainą galingą. Užvis dau
giau garbės priklauso lais
vo meno dailininkui J. Žile
vičiui, kurio pastangomis 
tas buvo įvykdyta.

Chorui vargonais akom
panavo A. Visminas. Solis
tams pianu pritarė panelė 
Kriaučiunaitė iš Brookly- 
no.

Programas baigėsi Ame
rikos ir Lietuvos himnais. 
Publika linksma išsiskirstė.

S.

SEATTLE, WASH.

Apie Karolį Sarpalių. Vi
siems Clevelandiečiams ir 
abelnai Amerikos Lietu
viams parašysiu apie ger
biamą musų sportininką Dr. 
Karolį Sarpalių. Jis čia bu
na jau trečias mėnuo ir tu
ri daug ristynių. Čia rito
si keturis kartus su Stran
gler Lewis, kartą su Son- 
neųbergu ir su kitais. Jis 
šiam krašte turi labai daug 
draugų ir visi yra mylimas. 
Jį vietos Lietuviai labai pa
milo ir gerėjasi; jis sukėlė 
Lietuviams ūpą ir sustip
rino Lietuvystės dvasią. 
Daug apie jį kalbama ir jis 
gerbiamas kaipo prakilnus 
Lietuvis ir sporto vyras. Jis 
lankosi pas Lietuvius ir la
bai patenkintas galėdamas 
su savo žmonėmis susitikti. 
Jis niekur nesigėdi Lietu
vių kalbos ir tankiai dai
nuoja per radio. Jisai per 
radio persistatė kad jis yra 
Lietuvių kilmės, jo tėvai pa
eina iš Lietuvos, jis gimęs 
Pennsylvanijoj.

1 Su Dr. Sarpalium dau
giausia sueina Baltrus Sit- 
ko ir jį pas Lietuvius pasi
vadina. Man teko sueiti su 
Sarpalium hotelyje, ir kada 
užkalbinau jį Angliškai jis 
patyręs kad esu Lietuvis 
tuoj 'emė kalbėt į mane Lie
tuviškai. Tas parodo kad 
jis nesigėdi savo tėvų kal
bos net tokiose vietose kur 
Lietuviška kalba gal tik 
pirmą sykį suskambėjo. Jis 
tuomi duoda gražų pavyz
dį čia gimusiam jaunimui 
kad turi kalbėti savo tėvų 
kalba.

Dr. K. Sarpalius buvo už
kviestas į Australiją imtis,, 
bet iš čia jo neišleidžia n 
nuolat rengia jam imtynes

Korespondentas.

ANSONIA, CONN.

Ansonijos jaunimas, susi- 
spietęs į Birutės chorą, ga
na smarkiai darbuojasi. Jų 
priešakyje veikia Adomas 
Slavinskas ir Juozas Jur
čiukonis. Choriečiai smar
kiai dirba scenoje, nuo Va
sario mėnesio jau pastatė 
keturis veikalus, ketvirtas 
buvo perstatymas Bridge- 
porte. Bridgeporto jaunuo
menės draugija parengė ba
lių ir užkvietė Adomą Sla
vinską suruošti tame vaka
re programą. Taigi jis pa
sikvietęs visą Birutės cho
rą ir Žvaigždės orkestrą 
nuvyko tenai, pastatė sce
noje “Žemės Rojų” ir išpil
dė gražų programą. Sla
vinskas yra gabus artistas 
ir kaip tik jis, pasirodo sce
noje jam gausingai ploja.

Juozas Jurčiukonis yra 
gabus muzikos srityje ir su 
Slavinsku jiedu daug dar
buojasi musų scenoje. Gal 
į rudenį jie pasirodys ir ki
tose kolonijose.

Ten Buvęs.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri 

siųsti kaipo užmokestį ui 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1930 ar anks-
1JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New Yert N. T.

Už S3 metuose oralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą ‘‘Dirvą”.

tesnių metų kuponus ir šių 
skit “Dirvai”.

TORONTO, ONT.

TRUKŠMAVIMAI
Birželio 1 d. įvyko Šv. 

Jono Pašalpos Draugijos 
susirinkimas parapijos sa
lėje, kuris atsižymėjo dide
liu trukšmingumu.

Pernai Sūnų ir Dukterų 
kairiųjų draugija veik kas 
susirinkimas panašius ler- 
mus keldavo, dabar šiek 
tiek aprimtėjo, tai lermai 
prasidėjo katalikų eilėse.

Birželio 1 d. susisinkime 
dalyvavo nemažas skaičius 
narių ir svečių. Pirminin
kas atidarė susirinkimą ir 
pakvietė vietinį kleboną at
kalbėti maldą ir suteikti 
vienybės palaiminimą, bet 
tas niek© negelbėjo. Rodos 
gėda butų taip ir elgtis.

Išsyk ėjo ramiai, bet ka
da prieita aptarti dešimties 
metų draugijos gyvavimo 
paminėjimo rengimas, sek
retorius išdėstė savo planus 
ir dauguma narių tam pri
tarė, bet klebonas ir pirmi
ninkas turėjo savotiškus 
planus, jie pareiškė kad rei
kia minėti sukaktuves Bir
želio 24 d., kada išpuola Šv. 
Jono Evangelisto, tą dieną 
užpirkti mišias, paskui nu
pirkti bažnyčiai -Šv. Jono 
stovylą. Tuoj tam tikslui 
J. Čepaitis ir J. Paliulis pa
aukavo po $10, nes jiedu 
yra Jonai.. Daugiau niekas 
iš Jonų neaukaVo, nes dar
bo žmbneliams šiais nedar
bo laikais sunku 10 dolarių 
pagauti.

Paskiau pirmininkas pa
reikalavo kad draugija pa
skirtų iš iždo nors $100 
tam tikslui. Išgirdus’ to
kius sumanymus pakilo tik
ra sudna diena: vieni re
mia įnešimą, kiti priešingi, 
na ir rėkia kas sau, pirmi
ninkas gi tikrina kad sto- 
vyla reikalinga paminėji
mui draugijos 10 metų gy
vavimo sukaktuvių. Bet ma
tydamas kad niekas neišei
na, pirmininkas sumažina 
stovylos didumą ir reika
lauja tik $50, bet. vis vien 
nariai lermuoja. Nariai j 
draugiją moka savo pašal
pai ir nenori kad pinigai 
butų mėtomi.

Galiaus pirmininkas lei
džia klausimą nubalsavi- 
mui, ir Jonai su klebonu ne 
laimėjo. Vėl antru kartu 
balsuoja, ir pirmininkas su 
klebonu patys skaito balsus. 
Bet vėl pasirodo kad nariai 
nepritaria pinigų mėtymui 
daiktams kurie neneša nau
dos.

Tada pirmininkas iš pik
tumo paraudo ir visus na
rius išvadino šiaudiniais 
katalikais ir kitokiais ne
gražiais vardais, kas narius 
įširdino ir jie ėmė lermuo- 
ti neprieidami prie jokios 
tvarkos.

Bet visgi du Jonai nusi
tarė visus Jonus pakratyti, 
kad išmestų po dešimtinę 
įstatymui stovylos įaltorių. 
Nors klebonas skundėsi kad 
didelio Šv. Jono neturės kur

Ona Griškiutė-Grisko
i šiose dienose baigė Pembroke 
Kelegiją Brown Universitete 
Providence, R. I., su Bachelor 
of Arts laipsniu. Visoj kolegi
joj ji buvo viena iš dviejų gra
žiausių, viena iš trijų gabiau
sių mokinių, ir pripažinta pir
mutinė gražiausia išsirėdžius.

DAYTON
Išvažiavo į Chicagą. M. 

K. Mockevičius ir Justinas 
Sakalas išvažiavo kaipo de
legatai į SLA. seimą, taipgi 
išvažiavo kaipo svečiai p. 
Mockevičienė su dukrele ir 
Varašiai praleisti atostogas 
ir matyti seimų iškilmes. 
Laimingos kelionės.

Likviduota TMD. kuopa.
Susirinkime Birželio 2 d. 

visapusiai apkalbėjus priei
ta prie išvados kad likvi
duoti TMD. 61-mą kuopą, 
o pinigus pasiųsti Lietuvos 
našlaičiams. Bus pasiųsti 
per SLA. seimą $4.

Pinigų butą $6.16, lėšos 
apmokėta $2.16, liko $4.

Dr. Powell vyks Lietuvon.
sė.

Labai keistai atrodo pir
mininko apsiėjimas. Kuo
met pernai draugija skyrė 
$100 nupirkimui Šv. Pane
lės stovylos jis visomis jie- 
gomis priešinosi pinigų mė
tymui moteriškai stovylai, 
o dabar taip užsikarščiavo 
ir pasirodė dar pabažnesnis 
už patį kleboną. Jeigu jis 
taip nori stovylos gali nusi
pirkti ir laikyti savo kam
baryje, kam rėkauti kad vi
si 177 nariai yra nekatali- 
kai, tik jis vienas geras.

Šis susirinkimas vos ne
privedė prie kėdėmis, galvų 
skaldymo. Xxx.

Beveik visų Lietuvių gydy
tojas, Dr. W. S. Powell, iš
važiavo su žmona į Euro
pą ir tikrai pasiryžo aplan
kyti Lietuvą, užtai kad jis 
turi su Lietuviais reikalų ir 
Lietuviai jį gerbia kaipo ge
rą gydytoją.

SK1H ITCHING EH0S
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 
thauk cooling Zemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Zemo is applied. It in
stantly eases razor-smart. Always 
have Zemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

LIETUVIAI! Atlankyki! Savo Gigtinę šią Vasarą ir Da
ly vaukit D. L. K. Vytauto 500 Metų Mirties Sukaktuvėse

Didžiausias Laivas" Paskirtas šymet Plaukti iš New Yorko i 
KLAIPĖDĄ

Amerikos Lietuvi; Laivakorčių Ą^entųAsosiacijos ir 
Brooklyn© Lietuvių Tautininkų Klubo

Didelė Ekskursija Tiesiog į Lietuvą 
•Populiariu Puikiu Motoriniu Laivu 
“GRIPSHOLM”

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

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

Skersai Atlantiką, šiaurės Jurų ir Bal
tijos Jurų Tame pačiame dideliame 
laive, be persėdimo visu keliu iki Klai
pėdos uosto. Čia keleiviai bus iškelia- 

‘mi Į krantų.
Ši DIDELĖ LIETUVIŲ EKSKURSIJA 
vedama garbės vado, Mažosios Lietuvos 
Tėvo MARTYNO JANKAUS, yisiems 
žinomo ir mylimo kiekvieno Lietuvio, 
kaip užsitarnavusio už nenuilstamų dar- 
bavimąsi Lietuvių Tautai. Bus lydima 
Lietuvos Šaulių Sųjungos spaudos at
stovo J. V. Adomaičio ir Švedų Ameri
kos Linijos atstovo Kaune K. Puodžio.

VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
DROTTNINGSHOLM Liepos 16, Rugp. 23, Rugs. 20, Spalių 18 
GRIPSHOLM Rugp. 9, Rugs. 6, Spal. 4, Lapkrit. 1 
KUNGSHOLM Rugp. 16, Rugs. 13, Spalių 11, Lapkr. 8

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

j vieną ir antrų pusę po $152.50.
Pilnų informacijų užsisakyti vietoms, pasams gauti ir tt. kreip
kitės j arčiausį Lietuvi agentų arba i bent kurį Švedų Amerikos 
Linijos agentų ar bile kuri musų Linijos ofisų.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street New York

j CUNARD UNIJA LIETUVON
i Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 
į Yorko į Southampton kas Šereda vienu iš milžinij ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
t , . Yorko j Kauną-£203 ir bran-
|o paskui sausiemiu į Kaunu. JI giau. Atskiri kambariai, er-
• Pamatykit pakeliu Londoną. dvi vieta, geras naminis val-
!Taipgi tiesiaii į Londoną kas gis, mandagus patarnavimas.
jPėtnyčia nauji, aliejų varomi KflKWgur Del informacijų klaus- 
j laivai. Trecios klesos laivą- kite bile Cunard Agento, ar- I
Įkortės į-abudu galu iš New |)a rašykit pas:

j CUNARD LINE 1022 Chcslcr A,cej„elanJi ohi„ Į

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved

padėti, reiks naujas alto
rius dirbti ar bažnyčia nau
ja pirkti, bet Jonai neklau-

Gold Medal Haar I^PRop

vardo -dėžutėse. Ne-

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių.



DIRVA
iHPflKBPn—nwMf—arum ■!■ iiimi 11 iiwr rrr

SEIMAI
, Sandaros Seimas
Chicagoje šią savaitę pra

sideda seimai: seimų sezo
nas atsidaro su A. L. T. 
Sandaros seimu. Sandaros 
seimo sesijos atsibus Birže
lio 12, 13 ir 14 dienomis.

Vakare, Birželio 14 d., at-1 
sibus* Sandaros šeiminis po- 
kilis Lietuvių auditorijoje.

Birželio 15 d., bus Sanda
ros piknikas Justise Parke.

“Sandara” praneša kad' 
bankiete ir piknike daly
vaus Lietuvos atstovas B. 
K. Balutis iš Washingtono, 
jei kokia kliūtis nesutruk
dys.

T. M. D. Seimas
Tėvynės Mylėtojų Drau

gijos seimas įvyks Birželio 
18 ir 19 dienų vakarais. Se
sijos bus laikomos Sanda
ros salėje, 3236 So. Hąlsted 
st., Chicagoj.

S. L. A. Seimas

PASTARI ilčŪę Ar T’M-D- nariai priims 
* I Mikolainio ir Grigaičio pir-
Rašo Žinučių Rinkėjas. I glybas greitas laikas paro- 
Kad geriau komunistams dys- Ašjnanau kad ne.

sektųsi vilioti aukas iš dar
bininkų neva “Daily Wor- 
keriui”, “Laisvė” skelbia 
kiek per “tag day” tapo su
rinkta aukų del komunistų 
šlamšto. Štai kiek kas kur 
surinko: J. Weiss $5.15;
P. Buknys $2.15; “Laisvės’ i 
ofise $2.41; M. Paukštienė 
$1.79. J. Valatka $1.35. P: 
Šalomskas $1; O. Dep'šienė 
82c; S. Balčiūnas 57c; A. 
Zablackaitė 49c; J. Kauli
nas 32c. Viso $16.05. Gra
ži suma iš tokių didelių pa
stangų, ar ne? “Laisvės”

, ofige patys komisarai sudė- 
i jo net $2.41. Tai gera dar
bininkams, o ypač komunis
tų sekėjams, pamoka 
patys komisarai moka 
kaulyt iš darbininkų o, 
tys neduoda.

Neduokit nei jiems, 
jų uždarbiai nesulyginamai 
didesni.

KAIP PASITIKO
EKSKURSANTUS

Amerikos Lietuviškai kal
banti komisarai susiniovė 
su Kanados tokiais pat ko
misarą" 
savo šlamštus atakuoti, ne- 

, duodami jiems vietos atsi- 
,» kirsti. Tie gi susirado sau 

tvirtovę Amerikos socialis-| 
I tų “Naujienose”, per kurias 
dabar pliskina komunistinę 
ugnį į savo draugus.

Socialistai išperėjo komu
nistus, socialistai juos ii’ vėl 
priglaudžia po savo raudo
nu sparnu.

kad 
tik 
pa-

nes

Šis seimas tai didžiausias 
ir ačiū jam gali įvykti virš- 
minėti du seimai.

SLA. seimas „ yra 36-tas 
išeilės. Posėdžiai atsibus 
Lietuvių auditorijoj Birže
lio 16 dieną ir tęsis iki pa
sibaigs, keturias ar penkias 
dienas. Tame seime suva
žiuos bolševikai kovoti su 
tautininkais. Šis seimas ti
kima bus didžiausias iš vi
sų iki šiolei buvusių Susi
vienijimo seimų. Tai bus 
Armageddono muSs, pas
kutinė kova musų komunis
tų Už užkariavimą tos or
ganizacijos. ’ ■ 1

SLA. 6-tas Apskritis sei
mo paminėjimui rengia tris 
iškilmingus vakarus: pir
mas bus bankietas Birželio 
16 d. Lietuvių auditorijoje. 
Antras, koncertas toje pat 
auditorijoje Birželio 17 d., 
dalyvaujant žymioms pla
čios Amerikos scenos spė
koms ir Birutės chorui.

Trečias, Birželio 18 d. šo
kių vakaras irgi auditori
joje

Delegatai į visus seimus 
gali užsisakyti apsistojimo 
vietas pas Seimo Rengimo 
Komitetą adresuojant

3236 So. Halsted st. 
Chicago, Ill.

Tenai arba i' Auditoriją 
(3133 So. Halsted st.) gali 
vykti iš visų stočių kurie 
tik į seimus važiuos.

Chicagietis.

famous the world over

Pmaud’s
ShamĮeoo

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

I 2/ Atycurdealer's—orsend'įoc 
I for full-size bottle to Pinaud,

iį L. Dept.M,2 2oE.2t St.,New York.
fIV'e will send sample bottle free]

Į

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land* Universitete, darbuojas bu 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott
308 Engineers Bldg, 

kur «n visais teisių reikalais 
Lietuviai. Slavai, Lenkai. ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

tų mirties sukaktuvių Vy
tauto Didžiojo. .

Pastarais metais Lietuva 
pradėjo patraukt daugiau 
ir svetimtaučių turistų.

II” tiesiog į Klaipėdą, per 
Norvegiją ir Daniją, šim
tai Lietuvių išvažiavo apsi
lankyt savo tėvynėje ir da- 
lyvaut paminėjime 500 me-Ileiviai bus paimami laivais 

i United Steamship Compa- 
I ny. Scandinavian Ameri
can Linija yra dalis United 

j Steamship Co., Daniškos 
(kompanijos operuojančios 
(117 laivų po visas pasaulio j 
I dalis. Tas patieks tiesiau < 
(šią ir patogiausią susisieki- 

Birželio 6 d. ir išsėdo Klai- nią su Lietuva.
pėdoje su dideliausiu pasi-l Garlaivių kompanijų ra- 
sekimu ir visi linksmi. (teliuose šis naujas patarna- 

“Mus labai iškilmingai vimas pripažintas svarbiu 
pasitiko komitetas ir aukš- delei to kad Suvienytose 
ti valdininkai, tarp jų Jur-1 Valstijose, gyvena apie pus- 
gis Bruvelaitis, Vilhelmas | antro milijono Lietuvių. 
Vanagaitis ir p. Klimas iri Kaipo pradžią to naujo, 
atstovas Klaipėdos Guber-(susisiekimo turėjom nese- 
natoriaus. Iš Kauno Vy- nai išplaukusią Amerikiečių 
tauto Iškilmių Komiteto pa-|eksI<ursiją Scandinavian A- 
sitiko Majoras Ardickas ir merican Line laivu 
daug kitų. ■ ------------ r---- ------- r

“Parvykusieji Lietuviai --------—--------
tapo kuoširdingiausia pri- ■ 
imti r pavaišinti.”

New York. — Scandina
vian American Line gavo 
iš Klaipėdos nuo ekskursi
jos, kuri išplaukė Gegužės• • i _ • • IvJOy AU11 l.j IJ1CL Lt lYC kJCL, LIZjCu

?.ls ir pradėjo juos per d laiv„ „0 „„ ,
comcrilfl €1T€1 Iril/tri virt ■*■

“BŪTI RIEBIU REIŠKIA BŪTI 
NEAPKENČIAMU”

l Ragindami žmones prie didesnio 
; nuosaikumo, gėrime, valgyme ir ru- 
| kyme, kaip dabar daro išdirbėjai 
Lucky Strike cigaretų per laikraš
čius, jie sako, “kuoiųet esat gundo
mi persivalgyti, vieton to užsidegkit 
Lucky.”

Kaipo pavyzdį* galima paminėti iš 
klesiško veikalo vieną daugėdį, Jack 
Falstaff, Shakespearo veikaluose — 
“Henry IV”, “Henry V” ir “Merry 
Wives of Windsor”. Taip jis puikiai 
perstata idėją nesuvaržomo apetito 
kad vardas “Falstaffian” tapo prie
žodžiu riebumo.

“Aš esu vyras su dideliu pilvu“, 
sako tas veikėjas minėtuose veika
luose, “man aplink juosmenį yra po
ra jardų aplinkui“. Ir kitam asme
niui jis sako, “Aš caliu dėt tūkstan
tį svarų kad aš galiu bėgt taip greit 
kaip ir tu.”

Doll Tearsheet bando jam parodyt 
jam jo tikrą vietą ir atsako į jo pa
sigyrimą: “godulystė ir ligos pada
ro riebius palaidūnus.”

“Tu matai aš turiu daugiau mė
sos negu kiti vyrai”, jis giriasi jau
nam karaliui Hal, lyg pasididžiuoda
mas tuo faktu, nors kitoj vietoj pri- 
sipažysta kad “būti riebiu reiškia 
būti nekenčiamu”.

Vargšas senis Falstaff. Lucky 
Strikes tose dienose dar nebuvo ži
nomi. Pirmutinis tabakas dar tada 
nebuvo atgabentas iš Virginijos i 
Angliją. Ir taip tada nebuvo nie
kas kas jam pasakytų, kada jis bu
vo godumo traukiamas valgyti, “už-

‘Naujienos’ labai saldžiai 
apsilaižė skaitydamos P. 
Mikolainio sumanymą visiš
kai panaikinti TMD., pri
jungiant ją prie pusiau so
cialistinės draugijos “Kul
tūros” Lietuvoje. “Naujie
nos”, užtvirtindamos Miko
lainio sumanymą atsiminė 
ir savo LDLD., kurią socia
listai buvo suorganizavę su 
tikslu nuvaryt Į kapus T. 
M. D., kuri buvo socialis
tams nekošerna. Tačiau iš
ėjo; atbulai: socialistų L. D. 
T, D nirmsi nalrrafpYniaa Ivo g°dumo traukiamas valgyt L/. U. pirma, paKiate Kojas. 3jrukyk Lucky į vieto valgyt

Atostogauti
Lietuvoj

SKANDINAVV-AMERIKOS LINIJA 
Oficialinė LIETUVOS VYČIŲ 

EKSKURSIJA
LIEPOS JULY 5 DIENA

Laivu
FREDERIK VIII 

LIETUVON p- KLAIPEDA 
Smagiausia — Patogiausia Kelione 

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos. 
LAIKO NEDAUG - RUOŠKITĖS.

Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų 
agentą arba 

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
.27 Whitehall Street New York City

SHl«V[l

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND * NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
, EKSKURSIJA

dovo Juozo F. Smitraus se
kantį kablegramą:

“Vytauto iškilmių eks- j 
kursija pribuvo j Klaipėdą:

ATIDARYTA NAU
JAS SUSISIEKIMAS

SU LIETUVA
Naujas pasažierinis susi

siekimas su Klaipėda, Lietu
vos uostu, įsteigta Scandi
navian American Linijos | 
kuri operuoja keturis laivus j 
tarp New Yorko ir Kopen- 
hageno. Nuo Kopenhage-I 
no į Klaipėdą Lietuviai ke-l

Oscar

$1 for 10 V f cannot 
Sample supply you,
Blade.. ’write direct

PROBAK CORPORATION
656 FIRST AVENUE " NEW YORK

NEPASLĖPSI

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

HOLLAND AMERICA LINIJOS
vėliaviniu laivu

. STATENDAM 
iš New’ Yorko 

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

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

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

168 Grand St. B’klyn, N. Y.
“VIENYBĖ”
5 193 Grand St., B’klyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS

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

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

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

1139 S. Halsted St. Chicago
A. VELIČKIS

502 South 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. MOLIS

1730—-24 St. Detroit, Mich.
MISS J. LEONAITĖ, “Amerikos Lietuvio” Agentūra, 

14 Vernon St., Worcester, Mass.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

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

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

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

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

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

K. SIDABRAS.
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

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

NUTUKUSIU
GRAMĖZD1ŠKU RIEŠU

Lucky

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

/zJy vietoj užsirū Icykit
Kai išbandėt perdėjimus

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

N.B.C. tinklą.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, ko
kius jus kada rukėt, pagaminti iš puiki
ausių tabakų Derliaus — “JIE SPRA
GINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma 
valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin” 

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

:f'Ne ipntingas valgis, bet prisilaikymas valgant ir geriant, ir nedaugiau kaip tris valgiai Į dieną”. Tai patarimas Daktaro F. McKelvey Bell’s, 
New Yorko Daktarų žurnale, visiems Vyrams ir Moterems norantiems užlaikyti tinkamą Figūrą. Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų 
rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "jų vietoj—užsirūkykit 
Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.

’ — © 1930, The American Tobacco Co., Mirs.



FANATIŠKESNI UŽ KATALIKUS

DIRVA

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

(Tąsa iš pereito num.)
Mes labiau pažystam sa

vo tikėjimo žmones, katali
kus, ir matydami karštą at
sidavimą tikėjimui tų ku
rie tikėjimo laikisi, manom 
kad katalikai yra aršesni 
fanatikai už visus.

Bet Amerikoje fanatiš
kesni yra taip vadinamų 
protestoniškų sektų žmo
nės. Jiems niekas negerai 
kas tik liečiasi žmonių pa
sitenkinimo ir pasismagini
mo.

Jų pastangomis įvesta ir 
palaikoma prohibicija, jie 
kovoja prieš mokymą evo
liucijos mokslo; jie uždari
nėjo ir uždarinėja daugy
bėj miestų, kur tik turi di
dumą, teatrus ir kitokius 
pasilinksminimus sekmadie
niais. Jie įvedė valstijinę 
kontrolę judamų paveiks
lų ir cenzūrą. Pastaru lai
ku savo suvažiavime viena 
protestonų dalis, Baptistai, 
Clevelande išnešė reikala
vimą valdžiai kad valdžia 
uždėtų federalę kontrolę 
ant judamų paveikslų, “mo
ralei apsaugai Amerikos 
žmonių”.

Jeigu jie galėtų, tie pro- 
testoniški fanatikai priver
stų visus kas sekmadienis 
lankyti bažnyčias, neskai
tyti kitokių knygų kaip tik 
ant jų kurpalio pagamintą 
bibliją, ir jaunimui — vai
kinams su mergaitėmis — 
vienas su kitu nesusieiti ir 
nepasipažinti iki tėvai ne
sutars jų vedybas.

Mes žinome jog katalikų 
valdomose šalyse irgi palai
koma tikybiški suvaržymai, 
tačiau gerai žinom kad ten 
žmonės tamsus, šalys ne- 
kulturiškos, o savo šalelei 
Lietuvai net prisispyrę re
komenduojame imti pavyz
dį iš “kultūringos Ameri
kos”.

Latviai Draugauja su 
Lietuva

Gegužės 24 d. Kaune lan
kėsi Latvių dailininkų ir 
laikraštininkų ekskursija— 
išviso 21 ypata. Dauguma 
dailininkai — keli Latvijos 
dailės akademijos profeso
riai ir akamediją baigę jau
ni menininkai.

Jiems aprodyta Kaunas 
ir apielinkės ir įvairiany- 
bės musų kultūrinio gyve
nimo.

Kas metai Latvių įvairios 
organizacijos rengia eks
kursijas į Lietuvą.

Atrado “šalčio”
Priežastį arba Mikrobą

Marylando Universiteto 
Medicinos mokyklos profe
sorius Dr. Pfeiffer sakosi 
po septynių metų tyrinėji
mų atradęs priežastį kuri 
apsargdina žmogų taip va
dinamu “šalčiu”. Jis sura
dęs tą mikrobą ir atskyręs 
nuo visų kitų. Tam “šal
čio” mikrobui davė vardą 
“mikrococcus coryza”.

Apskaitliuojama kad nuo
tų paprastų šalčių

švedų Draugingumas 
Lietuviams

Gegužės 16 d. atsidarė 
turtinga Švedijos išdirbinių 
paroda. Atidarymo iškil
mėse oficialiai buvo pakvie
sti tik Skandinavų ir Pabal
tų os valstybių spaudos at
stovai kaipo garbės svečiai. 
Švedai tai aiškina kaipo sa
vo ypatingą atidą artimiau- 
siems kaimynams. Tolimes
nių kraštų žurnalistai pa
kviesta vėliau. Pirmutinė 
garbė atiduota artimiems 
kaimynams.

Lietuvos spaudos atsto
vams lankantis sostinėje 
Stockholme pasirodė kaip 
labai Skandinavų tautos — 
Danai, Norvegai, o ypač 
Švedai — Lietuvai yra pa
lankios. švedų visuomenė 
.apie Lietuvą yra gana ge
rai painformuota, daugiau 
iš geros, ne iš blogos pusės. 
Švedai apgailestauja kad 
Lietuva neturėjo savo pa
siuntinio Stockholme.

Dabar ten esantis atsto
vas P. Savickas yra popu
liarus Švedijoj ir tose šaly
se.

Švedams tik tipą gadinąs 
buvęs Lietuvos atstovas p. 
Jurkunas-Šeinius, kuris sa
ve laiko politišku pabėgėliu 
ir ten gyvendamas užsiima 
šmeižimu Lietuvos valdžios 
ir pačios tautos. į

rikoj žmonės nustoja kas 
metai po $2,000,000,000 al
gomis.

Lietuvoje Oras Gražus
Iš laikraščių ir laiškų at

einančių iš Lietuvos pati
riame kad šymet pavasaris 
Lietuvoje ankstybas ir gra
žus. Visi rašantieji laiškus 
tai pabrėžia, ir sako kad la
bai gerai atrodo žieminiai 
javai, rugiai ir kviečiai.

Jeigu visa vasara bus 
graži, su gana lietaus ir pa- 
gados, Lietuva atsiims iš 
gamtos atlyginimą už 1928 
vasaros nuostolius. Pernai 
vasara buvo graži ir derlin
ga, ir jeigu ši vasara nusi
seks tai anų 1928 metų nuo
stoliai bus atlyginti.

Žinoma, neapsieis be ru- 
gonių, nes atpigs javai ir 
viskas ir tie kurie turės ką 
parduoti rugos.

Niekad visiems žmone- 
liams vienu sykiu šioj aša
rų pakalnėj nebuvo gerai 
ir nebus, taigi nei tikėtis 
nereikia.

Vaikų Skautai Amerikoje 
nori kad butų įvesta ir or- 
laivininkystės dalis, kaip

Ame- jau yra įvesta jūrine dalis.

LIAUDIES DAINA
Kas subatėlė šliaviau didį dvarelį,
Kas nedėlėlė laukiau aukštų svetelių.

Jojo, prijojo pilnas dvaras svetelių,
Statė, pristatė pilnas staines žirgelių,
Kabė, prikabė pilnus vagius balnelių.

Prašom svetelių naujon staklytėlėn,
Prašom raitelių už baltojo stalelio.

Aš jums atnešiu juodų jievos uogelių,
Aš jums papilsiu geltonų riešutėlių.

Ne del uogelių didį kelią keliavom,
Ne del riešutų pru vynelį mindžiojom,

Del mergužėlės didį kelią keliavom, 
Del jos razumėlio purvynėlį mindžiojom.

NEVYSTANTI GĖLELĖ
Jau praslinko daug metelių

Nuo anos dienelės
Kada tave pažinau aš,

Mylima mergele.
Jau nuvyto daug gėlelių

Per eilę metelių,
Ir jau niekas nepailgsta

Tų gražių žiedelių —
Nes išnaujo gėlės žydi,

Marguoja darželiai,
Ir naujais žiedais gėrėjas

Kas mėgsta gėleles,
Tik tu man vis, mylimoji,

Žydi kaip gėlelė
Ir nevysta tavo grožė

Manose akelės’.
Tavo akys man atstoja

Skaistumą saulelės,
O veidelis daug gražesnis 

Neg’ visos gėlelės....
Tavo dainos man meilesnės

Už dainas paukštelių,
Tavo lupos daug saldesnės

Už ųiedų žiedelių?...
Kas meilesnio gali būti

Už tąją mergelę,
Todėl jai vienai tik moku

Pint meilės dainelę....
Adonis.

Galiaus 1419 m. Edigas, Krimo. cha
nas, matydamas Vytauto didelę galybę, 
sumanė padaryti su juo santaiką, ir pa
siuntė savo atstovus su didelėmis dovano
mis Vytautui: trys kupranugariai ir 27 
arkliai nešė krovinius Rytų brangenybių 
didžiam Lietuvos kunigaikščiui. Edigas 
prašė Vytautą pripažinti jį Krimo Toto
rių valdovu. Savo laiške Edigas štai kaip 
rašė Vytautui:

“Garsingas kunigaikšti: Abudu mu
du susilaukėm žilos senatvės; paveskime 
taikai liekanas musų gyvenimo; kraujas 
kurį mudu praliejome karuose jau išdžiu
vo; barnių žodžiai kuriais vienas kitą api- 
pylėme išvaikyti vėjų; karo ugnis apvalė 
musų širdis nuo pykimų, o pyktis ir pats 
savimi su laiku užgeso.”

Vytautas sutiko ant santaikos su cha
nu, ir Edigas pasidavė po Vytauto globa. 
Mirus Geremferdenui, ir kilus vėl maištui 
Kipčako ordoje, Totoriai kreipėsi prie Vy
tauto prašydami duoti jiems chaną; Vy
tautas paskyrė jiems valdovu Devlet, kilu
sį iš Lietuvos iš pirmesnių Totorių, kurie 
Lietuvoje gyveno. Devlet buvo Įgijęs Vy
tauto malones jam tarnaudamas, ir taip 
buvo prisirišęs prie Lietuvos, kaipo prie 
savo gimtinės, kad nenorėjo jos apleisti. 
Bet Vytautui buvo svarbu turėti savo ša
lininką Totorių priešakyje, todėl jis būti
nai spyrė Devletą vykti į Kipčaką, ir tas, 
Vilniuje aprėdytas chaniškais rubais, iš
keliavo savo viengenčių valdyti.

Devlet turėjo savo tarnu seną Lietuvį, 
Gėrėją vardu, kuris jam buvo gyvastį iš
gelbėjęs, ir gerbė jį kaip savo tėvą. Su sa
vim vežėsi ir Gėrėją. Nuo jo chanas net 
ir pavardę priėmė ir vadinosi Devlet Gėrė
jas. Bet vos Devlet užėmė Batijo sostą, 

j tarp Totorių kilo nesusipratimai, atsirado 
1 net trys kiti valdžios jieškotojai, ir Dev
let, neįveikęs savo priešų, gryžo Lietuvon, 
kur senis Gėrėjas pasimirė.

Vytautas valdė ilgai, netramdomas 
iokių priešų, bet dabar vėl pradėjo sumi
šimus kelti Jogailos brolis Švitrigėla, ku
ris per devynis metus iki šiolei sėdėjo Vy
tauto uždarytas Volynijos pilies kalėjime. 
Tos pilies komendantas, Vokietis, gražiai 
apsiėjo su kaliniu ir nedraudė svečiams jį 
lankyti. Del parubežinių karų tuomet su 
Totoriais, pro to miesto šalį neretai pra
eidavo būriai kareivių. Iš tos progos pa
sinaudojo švitri gėlos šalininkas Danyla, 
sūnūs Ostrogiškio kniaziaus Fedoro, ir 
su didesne spėka prisiartinęs prie pilies 
Švitrigėla išliuosavo. Pasiliuosavęs, Švit
rigėla su savo išgelbėtojais nusiskubino Į 
Lucką,' kur buvo Vytauto dvaras pilnas 
visokių lobių. Po to jis nusidavė į Mol
daviją, o iš ten į Vengriją pas karalių Zig
mantą, prašydamas kad jis tarpininkautų 
Švitrigėlos susitaikyt su broliu Jogaila ir 
paskui sutaikė su Vytautu. Švitrigėlai ta-

. Jogaila

Jadvyga

po pavesta Briansko ir Novgorodo Sie- 
verskiškio sritis, kur jis tykiai gyveno iki 
Vytauto mirčiai.

Hussitų Bruzdėjimas
Kuomet Čekai kariavo su ciesorium 

Zigmantu jie savo karališką vainiką siū
lė Vytautui. Tai buvo garsus Hussitų ka
ras, ir štai kiek jis lietėsi Lietuvos ir Lie
tuvių.

Jonas Hussas, Prahos universiteto 
profesorius, skelbė Čekijoje religišką re
formą, sykiu norėjo atsikratyti Germa
nizmo. Husso idėjos rado pritarimo ir 
Lenkijoje, nes ir Lenkai neapkentė Vokie
čių, ir nemažiau turėjo priežasčių kovoti 
su bažųyčia. Lenkų1 kunigija tuomet buvo 
visa šalies valdovė. Lenkų dyasiškija la-. 
bai didžiavosi ir gyrėsi buk jie apkrikštiję 
Lietuvą ir Žemaitiją. Lenkijoje ji pagrie
bė politką į savo rankas prie Jogailos, ku
ris buvo minkštas ir neapšviestas. Kara
lišku sekretorium buvo dvasiškis, Kroku
vos šv. Florijono bažnyčios klebonas Zbig- 
nievas Olesnickis, kurs, kaipo kareivis, ko
vodamas ties Žalgiriu, buvo išgelbėjęs gy
vastį paties Jogailos, ir nuo to taip įsiga
lėjo karališkame dvare kad su juo visa 
Lenkų dvasiški ja pastojo galinga. Lenkų 
didikai,’kurie pirm Jogailos buvo visi val
dovai ir karalius valdė, dabar turėjo klau
syt dvasiški jos.

Lenkus sukėlė Čekijoje mokslus ėję 
vyrai, kurie persiėmė Hussitizmu. Prahos 
universitete buvo karalienės Jedvygos lė
šomis Įkurta ir atskila kolegija del Lietu
vių, Vėliau ir Lenkų kolegija, po globa Jo
no Husso. Jo ir kitų jo pasekėjų įtekmė 
Lenkijoje rado dirvos. Hussitai reikalavo 
religiškos reformos, k. tai laisvai pamok- 
slininkauti, komunijos dviejuose pavida-l 
hiose, ir viešo baudimo mirtinų nusikalti
mų. Bet svarbiausias tikslas buvo pakei
timas visuomeninio gyvenimo pažabojant 
dvasiškiją. Norėdami pravesti savo idė
jas, Hussitų šalininkai uoliai rėmė Čekų 
pastangas sueiti Į uniją su Lenkija ir Lie
tuva.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

Jturie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

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

kės tik po 25c.)

REIKALAUKIT •■DIRVOJE”I
į 6820 Superior ąve. Cleveland, O.

PROTESTONŲ VYS- 
KŪPĄS PATEKO

ANT ŽARIJŲ

Protestonų vyskupas Ja
mes Cannon iš Virginia 
valstijos atsidūrė keblioje 
padėtyje. Du metai atgal 
vienas New Yorko turtuo
lis davė vyskupui Cannon 
$65,300 varyti propagandą 
prieš Smithą’ kaipo katali
ką, kuris tada kandidatavo 
ant prezidento. ' Dabar ka
da tos dovanos skyrimas 
tam tikslui išėjo aikštėn, 
Suv. Valstijų senato komi
tetas užklausė vyskupo ko
kiais budais jis tuos pini- 
nigus sunaudojo, vyskupas 
pasakė kad tai jo ypatiškas 
dalykas ir niekas neturi tei
sės jo klausinėti ir jis ne
turi-reikalo su niekuo skai
tytis delei to.

Senato komitetas gali 
priverst • vyskupą pasakyt 
arba • pasodint kalėjiman, 
ką padarė su kapitalistu 
Sinclair kuomet tas atsisa
kė su senato komitetu kal
bėti reikale valdiškų alie
jaus laukų išnuomavimo.

Jeigu ir nepriverstų vys
kupą pasakyti, jo užsispyri
mas tylėti jau tuoj meta ant 
jo dėmę kad jis galėjo pini
gus pasisavinti arba leido 
tokiems tikslams kurie, jei 
išeitų viešumon, sukompro
mituotų tą aukštą protesto
nų dvasiškį.

Lietuvos Konsulatai
LithiAnian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

j. -Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City 

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

Washington, D. C.

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.KRAJFT 
v/elveeta

V The Delicious New Cheese Food

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules", 
žiriomos kaip gyduolė inkstą, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”) 
yardo kiekvienoje dėžutėje.
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v VIENO VEIKSMO TRAGEDIJA IšISVENTADARBIAI KOVŲ UŽ SPAUDOS ATGAVIMĄ
Parašė N. Gintalas.

ir Svietas Juoksis * 
sykiu su Tavimi

(Tąsa iš pereito num.)
Scena 8.

Girnius ir Kinčius.
Girnius (vienas sau) — Hm, o aš, Jono 

laukdamas, imsiu ir parašysiu “Aušrai” 
apie įvykius. (Sėdasi prie stalo, ruošiasi 
rašyt.) Težino visi.... Užvardysiu: “Nu
šautas žandaras”. Gerai. “Pastaru laiku 
Rusų žandarai labai persekioja knygne
šius.” Gerai. “Ties Didmiškiu nušovė. 
(meta plunksną.) Ne, neišeina.... Rašau 
lyg ne savo ranka.... nei plunksna neno
ri klausyt.... Imsiu geriau “Aušrą” pa
siskaityt. ... (Lauke ima staugt šuo. Gir
nius neramiai dairosi per langus, tai sėda
si, tai vaikšto.) Na o kas tam šuniui da
bar pasidarė?.... (Žiuri per langą.) Be 
reikalo vaiką išleidau, dabar rūpės kol su- 
gryš.... (Šuva vis staugia.) O, kaip 
bjauriai staugia tas šuva, lyg norėdamas 
iš gilumos mano sąžinės prikelt mirtiniau
sias paslaptis.... (Vaikščioja.) Jis ne
žino kad jo staugimas mane Į pasiutimą 
veda.... Ak, šiurpu turėti apsunkintą są
žinę: ji daugiau kankina žmogų kaip nuo
latiniai pavojai.... (Kuria pypkę, ran
kos dreba. Šuo vis kaukia.) Jau ir Jo
nas turėtų gryžti.... Nei ginklo neturiu 
prie savęs.... (Bildėsis į langą. Girnius 
persigąsta.) Kas ten?!....

Kinčius (už lango) — Įleisk, tai aš.
Girnius — Tai tu, Kinčiau? (Atsidusta 

ramiau.) Eikš Į vidų. (Atidaro duris.)
Kinčius — Ar jau turit?....
Girnius — Ne. Jonas išėjo parnešti, bet 

dar nesugryžo.
Kinčius — Ar girdėjai ką apie žandaro 

nužudymą?
Girnius — Kur negirdėsi, juk apie tai 

tik ir kalba dabar.
Kinčius — Ir ka^ galėjo jį nužudyti ?
Girnius — Tas.įsą jis persekiodavo.... 
Kinčius — Sakai knygnešiai?
Girnius — Niekas daugiau.
Kinčius — Bet kas tai galėtų būti?
Girnius — Nežinau, ir žinoti mums ne

reikia. ... Pas mane buvo žandarai, gali 
dar sugryžti... Negerai jei tave rastų 
šiuo laiku trioboj. Eik j klėtį ir gulk, kai 
Jonas gryš aš tave pažadinsiu.

Kinčius — Ar krėtė tave šiandien?
Girnius — Ne. Užsuko tik pasiteirauti 

ar aš nežinau ką.
Kinčius (eidamas) — Tik pažadink ma

ne.... (Išeina.)
Girnius (vienas) — Visi tik ir kalba 

apie žmogžudystę, nežino kad man tie žo
džiai lyg peilis smeigia į širdį.... (Blaš
kosi.) Bet kas su tuo vaiku atsitiko kad 
jis negryžta.... Jau vėlyba naktis.... 
(Ima laikraštį.) Paskaitysiu dar.... (Bal
su skaito, išlėto) “Kas pasižymėjo nepa
prasta drąsa ir ištverme?....” (žiovau
ja) Miego noriu, mažai miegojau perei
tą naktį.... (Skaito) “Kas geriausia 
mokėjo kariauti, kas įtakingiausias buvo 
kaimynams? Tai vis mes, Lietuviai....” 
(Pasirėmęs rankom ant stalo užsnūsta.)

(Loja šuo. Lauke pasigirsta kelis sy
kius: “Stoj!” ir keli šūviai. Girnius 
pašoksta.)

Kas tai, kas ten galėtų šaudyti? (dai
rosi prie langų.) Jonas dar negryžo?.... 
(Bildėsis duryse. Atidarius duris įbėga 
Jonas su pundeliu laikraščių.)

Jonas (įbėgdamas, padusęs) — Žanda
rai.... Aš sužeistas.... Laikraščius par
nešiau — slėpk juos.... Gelbėkis, tetu-

Girnius — Aš j| siunčiau, aš kaltas.... 
(Verkia, priklaupęs prie Jono.) Aš pla
tinau “Aušrą”. Aš vakar naktį nušoviau 
Ivaną, kuris mane sekė.... (stojasi). Aš 
kaltas,, mane žudykit! (Griebia nuo kros
nies kirvį, puolasi ant žandarų.) Kuo jis 
jums prasikalto, prakeikti ?!....

(Žandarai paleidžia šuvius, Girnius 
puola ant aslos.)

Urednikas (pagiežoj juokiasi) — Pa
kliuvot, galubčiki, į musų sląstus.... Ne- 
platinsit daugiau tų prakeiktų Lietuviškų 
raštų!....

Girnius — Mes nenešiosim jau, bet mu
sų vietose nešios kiti, ir ateis diena kada 
jūsų galybė musų šalyje turės pasibaig
ti!.... (Slenka prie Jono, pasiekia ran
ka jo veidą, glosto, nori prisislinkt pabu
čiuot, bet nepajiegęs nugriuva galva į as
lą ir miršta.)

Agota (įbėga iš kamaros) — Šaudymas? 
kas čia? (Pamačius ant žemės Joną ir 
Girnių) O, Dieve! (Nori pulti prie lavo
nų, bet j? žandarai sulaiko iš abiejų pu
sių už pažastų sugriebdami ir neleidžia.)

Urednikas — Kontrabandistai ! Suse- ' 
kėm juos, ir jau gana bus jiems dirbti! < 
Girnius vakar nušovė stražniką Ivaną, o 
taip mokėjo išsiginti!

Stražnikas — O sūnūs štai parbėgo su 
laikraščiais — pasitikom pareinantį, nors 
sakėt kad vakaruškose esąs!....

(Agota išsiplėšia iš jų rankų, 
prie lavonų, verkdama.)

puola

Kur

Scena 10.
Parbėga Ona ir Marė.

Abi sykiu — Kas čia?!
Marė — Girdėjom šaudymus.....

Jonas? (pamačius vaizdą ant grindų)
Joneli! (suspiegus puolasi prie lavono.)

Ona (prieina ramint Agotą, pati labai 
verkdama.)

Urednikas (rašinėdamas) — Na, gana 
jums žliumbti. Šalin nuo jų. (Stumia 
moteris kojom nuo lavonų.)

Stražnikas (ima Marei už pažastų, ke
lia, juokaudamas) — Ką tu čia negyvėlio 
verksi? Tai caro priešai, kuriuos suse- 
kėm ir nudėjom kaip šunis!....
' xMare — Šalin, prakeiktas, neliesk savo 
kruvinom rankom manęs!

Urednikas — Visiems kontrabandistams 
taip padarysime!

Marė — Laukan, niekšai, iš šių namų! 
Čia ne kontrabandistai, bet ŠVENTADAR- 
BIAI, kurių darbą paims kiti varyti, o jus 
paspringsit Lietuvių kumštėmis!

(UŽDANGA.)
(Galas)

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas 

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui kuris jį turiĮ 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 — nekeskit be žodyno.

Drūtais apdarais $15.00.

Žmonijos Istorija
ši.... tave suims.... (puola į tėvo glė
bį, alpsta, smunka ant žemės.)

‘Karaliau, žmonės neturi duonos!” —

Girnius — Jonai, sunau mano!.... O, 
Dieve, jis miršta!.... Jonuk!.... (nulei
džia mirštantį Joną ant rankų ant aslos.)

Jonas — Tėtuši, pasakyk Marytei.... 
kad mudviejų.... užsakų.... jau.... ne
bus. ... (Miršta.)

Scena 9.
Atbėga paskui Joną tie patys žandarai.
Urednikas — Čia kontrabandistų lizdas, 

ar aš nesakiau?! Čia musų caro priešai! 
Girniau, juk tai tavo sūnūs, a?!

L'Arklys už penkias lazdas
• Atjojo karininkas į vieną 
miestelį ir pastatė arklį pa
lei viešbutį. Žydas, pama
tęs arklį, balsiai galvoja:

— Ui, aš duočiau sau de
šimts kartų suduoti lazda, 

, jeigu man tą arklį atiduo-1
tų....

— Gerai, Žyde, — tarė) 
karininkas, — aš tau dro
šiu 10 
arklį.

— Ui 
perdoig. 
ponas atiduosi?

— Na,* gerai! — atsakė 
karininkas.

Susirinko didžiausia mi
nia žiopsotojų. Atnešė suo
lelį, Žydas atsigulė.

— Ui, ponas, tik kai pa
sakysiu jau tai greit šmakš, 
šmakš visus penkis kartus.

— Ar jau? — paklausė 
karininkas, užsimojęs laz
da?

— Jau! — atsakė Žydas. 
Karininkas drožė, iš visų 

jiegų.
— Ui, givalt! Palauk, ne 

taip maenai!

lazdų ir atiduosiu

ne, ponas, dešimts
Gal už penkias

— Na, gerai, pasilsėk, te
gul praeina skausmas.

Palaukęs, drožė kitą kar
tą. Po to davė Žydui dar 

Į ilgiau pasilsėti. Paskui rė- 
i žė trečią kartą.

— Ui, ui, susimildamas, 
ponas, ne taip maenai: man 

\ jau akys lenda....
— Gerai jau gerai. Pa

silsėk, o aš tuo tarpu eisiu 
pavalgyti.

' Po valandos karininkas 
įgryžo, o Žydas, nors suti- 
inęs, guli ir laukia paskuti
nių dviejų lazdų.

I Nusivilkęs švarką, kari
ninkas drožė Žydui ketvir
tą kartą. Žydą net devy
ni prakaitai išmušė.

— Nu, ponas, duok jau 
ir penktą kartą, bent bus 
galas.... ir gausiu arklį,— 
sakė jis karininkui.

Bet karininkas, matyda
mas kad gali netekti ark-

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

— Penkto karto dabar la-lio,. nes su Žydu norėjo tik 
pajuokauti, apsivilkęs švar- bai ilgai teks laukti, — ir 
ką sėdo ant arklio ir sako: nujojo savo keliais.

Du Broliai
Ši graži apysaka pa
sirodys “Dirvoje” su 
25-tu numeriu — ne
praleiskit progos jos 

nepaskaitę.

Nauja K. S. Karpavičiaus apysaka, kurią “Dirva” 
patiekia savo skaitytojams. Kurių prenumera
tos baigiasi pasistengkit atnaujinti kad nesulai
kytume, taipgi atnaujinkit prenumeratas saviškių 
Lietuvoje, arba užrašykit jiems “Dirvą” tuojau — 

kaina metams $3.00, pusei metų $1.50.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiii'.  
f KOKIU LAIVU IR LAIKU

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

= G. Kunašauskas
Žinomas fer 20 metų 179 EAST 3RD STREET =

= tuo pačiu antrašu. - NEW YORK, N. Y. S

Camels
padariti ru

šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė į tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

NUO DIENOS, kaip Turkijos ir naminiai saulėj nunokusio tabako la
pai išrinkti, išdirbti Camels cigaretus, kiekvienas žingsnis daromas 
viena minčia — išdirbti tikrai malonius cigaretus.

Malonumas, kuris randasi Camel cigaretuose, yra vienintelė prie
žastis rūkyti. Dėlto Camels turi pretenziją būt geru rūkymu. Camel 
rūšis turi puikų švelnumą, yra lengvi ir nepaprastai maloniai kvepią. 
Užsirūkykit Camel cigaretą!

“ŽMONIJOS ISTORIJA” 
Apdaryta audimo viršeliais, $2.

Reikalaukit “Dirvoje”

Camel Malonumo Valanda
★ PER RADIO *

Trečiadienio vakarais N. B. C., W J Z 
Pažiūrėkit savo laiko sąraše.

ir suvienytos stotys.

© 1930* R. J- Reynolds Tobacco 
Gocip&ny, Winston-Salem* N. C*



UŽSIBAIGUS MOKSLO SEZONUI
Tiems kuriuos liečia, yra laikas 

linksmybės, džiaugsmo ir vilties gy
venimui.

Bet taipgi yra kuriame yra reika- 
’inga šiek-tiek pinigų, čia Ameri
koje tuo reikalu yra geras paprotis. 
Tėvai kiek išgalėdami atidaro savo 
vaikams tam tikrus fondus, regulia- 
iškai ar laiks nuo. laiko įdėdami pi

nigų, ir per kelis metus susideda su
la pinigų. Kada ateina tas reika- 

! i laikas, be jokio rūpesčio panaudo- 
ta fondų del saąo vaikų užbaigu

si mokslų, ar tai del dovanų, ar 
/4»4»4»«§»4*^^^M»<*»>*>‘i»*5*4»*I*»I*<**>*J»*J»*!'»*>4»<»*jM;*4^>’J*4**>,J,*>*J,****$,**'*****i’*>*5**<,,l**l,’2*’**^****

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėldienials nuo 10 iki 1.

PROTINGA YRA PASIRINKTI SIX

CHEVROLET’S

New Sereice Policy
wins nationwide approval

ROADSTER '1S.1 OR PHAETON

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 — neskaitai.

CHEVROLET SIX
Broadway Chevrolet Co.

6851 Broadway Michigan 0800
Central Chevrolet. Co.

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

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

1935 Euclid Ave. MAin 6000
Bedford Chevrolet Sales Co.

Bedford, O. Bedford 543
Frankel Chevrolet Co.

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

2926 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 0356

Utility Chevrolet Co.
8018 Lorain Ave. MElrose 7040

West Park Chevrolet Co.
15315 Lorain Ave. CLearwater 2200

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

Brownlee Chevrolet Inc.
17516 Detroit Ave. LAkewood 3520

reikalams kurie rišasi su tuom..
Šis naudingas būdas labai butų 

naudingas ir mums Lietuviams — 
kožnam tėvui ir motinai.

Ateikit į Lietuvių Bankų, ir tokį 
fondų galit pradėti kad ir su $1.00, 
ir taipgi bus mokama 5 nuošimtis. 
THE LIOHUANIAN SAVINGS &

LOAN ASS’N.
6712 SUPERIOR AVE.

Direktorių Skelbimų Komisijos 
Narys Jonas Žaunis.

P. S. Nepamirškit Banko Pikni
ko Rugp.-August 17 d.

Economical Transportation

The Coach or Coupe $565
The Sport Roadster $555

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

The Sport Coupe .. .$655 (Č wire wheels standard)
Trucks: Light Delivery Chassis, $365; The Sedan 
Delivery, $595; 1% Ton Chassis. $520; IH Ton 
Chassis with Cab, $625; Roadster Delivery (Pick-up 

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

Akrono Naujienos
Bedarbiai. Dirbtuvių pa

duodamomis žiniomis, per 
pastarus kelis mėnesius čia 
iš darbų atleista dar 15,000 
darbininkų, šalip seniau ne
dirbusių. Sumažėjo važi
nėjimas tramvajais ir bu- 
sais penkta dalimi ne kaip 
buvo pernai šiuo laiku.

Maži biznieriai krautuv- 
ninkai labai bėdavoja, o 
jau nedirbantiems darbi
ninkams nėra ko ir sakyt 
koks yra blogumas.

Akrone buvęs Lietuvių 
klebonas, Kun. Cybelis, ku
ris čia buvo sugautas par
davinėjant svaiginan č i u s 
gėrimus ir vyskupo išvary
tas iš šios diecezijos, kuris 
iš “Dirvos” per teismą rei
kalavo $25,000 atlyginimo 
už jo kunigiškos “garbės” 
/‘apšmeižimą”, dabar mato
me atsidūręs New Yorke, 
prisisuko prie Vytauto su
kaktuvių komiteto ir kada 
išplaukė ekskursija į Lietu
vą, matom pagarsinta kad 
jis yra vienas iš Amerikos 
Lietuvių Vytauto sukaktu
vių komiteto atstovų j iš
kilmes Lietuvoje.... Ste
buklas ar ne, kad ne tokiam 
teko garbė kuris jos butų

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 su virš 

1 0, 0 0 0 autorizuotų 
Chevrolet pardavėjų 
patarnavimo stočių 
Sųv. Valstijose. At
eikit! Patirkit visas 
kitas priežastis kodėl 
protingiau yra pasi
rinkti Chevrolet Six.

vertas....
Po karo, Kun. Cybelis jau 

trečiu kartu keliauja Lie
tuvon. Turbut jam kuni
gauti gerai sekasi.

Keliautojas.
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.

CONFECTIONERY KRAUTUVĖ 
PARSIDUODA

Ant East 79th st., Poznanėj, Lie
tuvių apgyventoj srityje, biznis ge
rai išdirbtas. Gera proga Lietuviui. 
Klauskit informacijų tuojau telefo
nu (24)

Telefonas ENdicott 8810

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

< PARSIDUODA
8303 Superior avė. delicatessen, 

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

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

FLorida 6791-R

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

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

už mažiausia pinigų”

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Cut-Rate Meat Market
IR GROSERNĖ 

5818 SUPERIOR AVE. 
ŠIOS SAVAITĖS SPECIAL:

Pork Loin half or whole_____ 28c
Chuck Roast best cut _________ 28c
Cottage Ham __ __35c
Boiling Beef __________________18c 

John Židonis, Manager.

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.

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

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

Drive
Vic Anderson, Savin.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnės išvalyt ir išprosyt---- 50c
Siutas išprosyt ____________ 45c
Kelnės išprosyt ________ 20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

SP.ORTAS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

viršus. Šarkis pliekė kaire 
ir dešine, o Smėlingas kiek 
taikė vis jo smūgiai praėjo 
pro; šalį.

Bet atėjo ketvirtas roun- 
das, ir Šarkis, tas vyras ku
rio aš nemėgstu, smogė kai
re ir dešine. Smėlingas ke
lis sykiu sudavė Šarkiui, ir 
tik vieną sykį tikrai smar
kiai į smakrą, antru kartu 
užsimojo irgi, bet tas smū
gis nuėjo vėjais.

Baigiasi ketvirtas roun- 
das, Max dešine lengvai už
duoda Šarkiui į smakrą, 
Šarkis pora sykių kerta jam
gerai dešine — ir štai kas 
atsitinka — Vokietis pašo
ka į viršų — ir viskas pa
sibaigia.

Šarkis už neva klastingą 
užgavimą pralaimi, d Smė
lingas pripažystamas kum
štynių laimėtoju'.

Nepripažysta čampionu
Kaipo čampionas, Smėlin

gas stovi arti nieko.
O Šarkey — ir štai tas 

kartus juokas to visko — 
atsiduria ši vakarą arčiau 
prie eilės tų nuotikių negu 
buvo tą naktį kada jis ap
daužė Jack Dempsey, ir po 
to prakišo.

KITI RAŠO ŠITAIP:
Staigiu ir trukšmingu už

baigimu, Max Schmeling li
ko pripažintas laimėtoju 
ant Šarkio per klastą pas
kutinėse keliose sekundose 
ketvirto roundo nustatyto
je 15-koš roundų kumšty
nėse, kurios nepasiekė aiš
kaus tikslo apvainikavimo 
neginčijamo pasaulinio sun
kaus svorio čampiono.

Vokietis, beveik visiškai 
sumuštas "ir ko tik nenumu
štas trečiame rounde smar
kiais Šarkio smūgiais, ket
virtame roųndę susilietė 
prie virvių ir nusmuko ant' 
platformos nuo kairio smu- i 
gio, kuris užgavo ji pora 
colių žemiau diržo.

Del to smūgio, kuris, bu
vo tikrai žemas, ir kuri ma
tė vienas iš teisėjų, jo lin
dynių Smėlingas buvo klas
ta parmuštas, todėl refery 
pripažino jam viršenybę. 
Kiti teisėjai sutiko su pir
mojo pareiškimu, nors ne
matė kaip tas užgavimas 
.atsitiko.

Minia iš 75,000 žmonių 
buvo labai apvilta. Ji pri
jautė Šarkiui matydama jį 
pridaužant Vokietį iki ap
svaigimo ir džiaugėsi kad 
čampionatas paliks Ąiiieri- 
'Eali

Sakoma kad delei tokio; Į 
užsibaigimo kumštynių Ko- 
kiečųi campionato . negalės 
pripažinti. _

PAJIEŠKAU SESERS
Jieškau feavo seserį Emiliją Pau

lausku tę, po vyru Venskienę. Turė
jo 3 mergaites, Emiliją, Juzę ir Al
doną. Taipgi jieškau brolį Jokūbą 
Paulauską. Iš Lietuvos paeina iš 
Stirbiškių k., Kvėdarnos p., Taura
gės ap. Gyveno abu Chicago j. Jau 
penktas metas nieko' nuo jų negir
džiu. Žinančių prašau parašyti arba 
jų pačių atsišaukti. (26)

Barborą. Paulauskutė-Ambrasienė
240 Jerome Ave. Merchantville .N.J. I

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

■ Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■
■ supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- ■
■ MIAUS1A SURANDU PRIEŽA1STĮ, 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- ™
B šų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

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

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 tų galiu padaryti ir jums.

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

S ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.
■ X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR IB AULE Y‘SPEciALisTAS’i
■ Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.
~ I ~i Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
|g • \ > V Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Atnaujinkit prenumeratas saviškių-Lietuvoje 
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

j PARDAVIMAS IŠ VARŽYTINIŲ j
(Public Auction) j

Į Penkių Suites Muro Apartmentų Budinkas j 
ant Superior arti East 79th Street

I SUB. po pietų, B1RŽELIO-JUNE 14, 5 v.
IŠLYGOS:—$2,000.00 cash, likusi po 1 nuo.’ ant mėnesio su nuo- | 

Šimciu. $100.00 reikalinga turėti laike šio pardavimo.I 7717 SUPERIOR AVE. Cleveland. Muro Apartmentų budinkas, | 
j penkioms šeimynoms po 5 kambarius kožnai. Paskira šilu- j 

ma. Lotas 40x110. Rendos neša $160.00 i mėnesį. į
ATMINKIT: Pardavimas bus ten pat ant vietos.

| Apžiurėkit tą budinką iškalno, apsilankykit dabar.
Suite 4 atdara ir galima ineiti pažiūrėti.

I ALBERT BIERLY & CO. AUCTIONEERS
I 51.3 Ulmer Building Phone CHerry 3982 i

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas EN dicott 1763 s
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

BIZNIERIAI 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CHESNULIS

929 Society for Savings Building
GA. 1355-J MAin 2542

Barbers
V. KASPARAS

6706 Superior Ave.

Bulding Contractors
M. ROMAITIS

13416 Edgewood Avenue

Bakers
ST. CLAIR BAKERY 

7011 Superior Ave. HEn. 6289

Confectioners
JOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street
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

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
KAZ. OBELIENIS

1404 E. 66th St. HEn. 6716
T. NEURA

2047 Hamilton ave. PR. 9709 
J. MISEVIČIUS

1457 East 71st St.
B. GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. 9720 
JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street 

BEN VELIČKA
8101 Pulaski Ave.

Druggists
C. PAKELTIS 

8121 Sowinski Avenue
JOHN ZVALSKIS
4501 St. ’Clair ave.

Jewelers
V. ŠTAUPAS

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

6407 Superior ave. ENd. 4635

P rinters-P ublishers
“DIRVA”

6820 Superior ave. 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

6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
B. RAKAUSKAS 

1046 East 76th St.

-Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave. 
BOLES. ANDERSON 

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėjas
1205 St. Clair Avsnus
JONAS ČIŽAUSKAS 

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

Kun. V. G. Vilkutaitis
J. Botirius

J. Venslovas
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BAISUS LENKŲ TERORAS LIETUVIŲ 

JAUNIMO VAKARĖLYJE

Lenkai kareiviai su durtu
vais, šautuvais ir grana
tomis užpuolė besilinks

minantį jaunimą.

betas ir apšaudytas, jis su
žeistas nukrito ant žemės. 
Po to, Vilkovskis į vakarė
lio bustą įmetė bombą, ku-

Gegužės 18 d. Dmitrau- 
kos kaime, esančiame ana
pus administracij os linijos 
prie pat Varėnos, buvo la
bai šiurpus atsitikimas.

Lenkų vyresniam puska- 
rininkui Vilkovskiui leidus, 
vietos kaimo jaunimas su
rengė vakarėlį, kuriame da
lyvavo apie 40 žmonių. To. 
Vilkovskio Į vakarėlį nepa-l 
kvietė. Apie 11 vai. vakaro! 
į patalpą kur šoko jauni
mas, įsibriovė minėtas pus
karininkis, vieno Lenkų ka
reivio lydimas, ir pareika
lavo kad jaunimas tuoj iš
siskirstytų. Kareivis vie
nam vakaro dalyviui Kur- 
kučiui Jokūbui kirto šautu
vo buože. Kiti vyrai, tai 
matydami, puolė prie karei
vio ir išvedė jį pro duris.

Greitai po to, Vilkovskis 
atsivedė apie 25 kareivius, 
kurie pradėjo vakarėlio da
lyvius žiauriai mušti šau
tuvų buožėmis. Vilkovskis 
Kurkučiui durklu pervėrė 
kaklą. Kiti dalyviai, ma
tydami pavojų pradėjo bėg
ti. Lenkų kareiviai bėgan
čius lydėjo šautuvų ugni
mi. Apalpusį Kurkutį ka
reiviai išmetė iš buto į kie- 
mą, k.ur Vilkovskis dar per
dūrė jam durklu nubarą.

Išbėgiojus vyrams, karei
viai nežmoniškai pradėjo 
daužyti šautuvų buožėmis 
buvusias vakarėlyj moteris 
ir mergaites. Durklu su
badytą Kurkutį kareiviai 
nusitempė į postą. Čia su
žeistasis atgavo sąmonę, ir 
jausdamas mirtį prašė pa
kviesti jo tėvą, norėdamas 
su juo atsisveikint. Tačiau 
kareiviai jokio dėmesio į 
prašymą nekreipė ir net iš
varė atėjusias prie posto 
moteris, kurios norėjo per
rišti jam žaizdas.

Kurkučio brolis Juozas 
mėgino per kaminą išlysti 
ir ant stogo pasislėpti, bet 
buvo Lenkų kareivių paste-

ri išardė visą vidų. Ekze- 
kucija tęsėsi iki 3 vai. ryto.

Charakteringas įsikarš
čiavusio puskarininkio po
sakis kad jis esą “du Lie
tuviu užmušė ir be jų krau
jo gyventi negali”.

Išviso Lenkai paleido a- 
pie 100 šūvių, iš jų apie 15 
perlėkė į Lietuvos pusę.

Mušamų moterų ir vaikų 
riksmas, šaudymas, nežmo
niški Lenkų keiksmai buvo 
girdima visoj apielinkėj.

Į Dmitraukos kaimo at
vyko kapitonas Bonder, ku
ris įsakė padaryti gyvento
jų tarpe suėmimą. Suimti 
Vladas Lapinskas, Petras 
Kurkutis ir Ganceras. Kiek 
vėliau suimta ir sužeistas į 
abi kojas Aleksandras Kur
kutis. Kapitono Bonderio 
įsakymu vežamas į ligoni
nę, sunkiai sužeistas pake
lyje mirė Jokūbas Kurku
tis.,

Lenkai pradėjo griežtą 
kvotą, kuri vedama provo- 
kadne kryptimi: norima 
užmaskuot nežmonišką sa
vo kareivių sauvaliavimą, 
suveržiant visą kaltę gy
ventojams.

Lenkų kareiviai prikalbi- 
nėjami duoti parodymus 
buk suimtas Ganceras yra 
aštuonis kartus šovęs į juos 
ir neva organizavęs ir pri
kalbinėjęs žmones sukvies
ti apgaulingu budu Lenkų 
kareivius į vakarėlį, nugin
kluoti Dmitraukos kaime 
stovinčią Lenkų sargybą ir 
perduoti Lietuviams.

Sąryšyje su šiuo įvykiu 
Lenkai uždarė Varėnos til
tą neleisdami gyventojams 
eiti dirbti laukų darbų ana
pus administracijos linijos.

“L.A.”

KAUNO NAUJIENOS ?•
Paroda ,ja'u ‘greit prasi

dės. Kaunas sparčiai tvar
kosi, mat laukia daug sve
čių iš visų kampų.

Kaip matyt iš laikraščių, 
žada daug Amerikiečių at
važiuoti.

Gegužės 24 d. įvyko or
laivio katastrofa, vienas 
lakūnas, Vladas Ačius, ta
po užmuštas, kitas laimin
gai parašiutu iš degančio 
orlaivio nusileido.

Nežiūrint kad lijo, didelė 
procesija lydėjo užsimušusį 
lakūną. Jauno velionio V. 
Ačio kūnas su karstu buvo 
padėtas ant orlaivio, pirm 
jo nešė 11 vainikų, o paskui 
sekė velionio giminės ir 
daug kariškių. Dūdų or
kestro lydima procesija per 
Laisvės Alėją slinko link 
kapinių. Tai pirma šiais 
metais musų aviacijoj au
ka. Vilijampolietis.

Vidauš--reikalų ifiinisteri- 
ja greitu laiku < pradės su 
išeivių partijomis į Pietų 
Ameriką siuntinėt savo pa
lydovus, kurie važiuos su 
emigrantais kartu iki uos
tų tos šalies į kurią jie ke
liauja ir tikrins pervežimo 
sąlygas.

Pagal emigracijos įstaty
mą, išeivybės biurai kasmet 
turi veltui parvežti atgal 
tam tikrą nuošimtį norin
čių gryžti neturtingų išei
vių. Dabar iš Brazilijos 
norinčių gryžti esą apie 100 
žmonių. 110 “L. U.”

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

farmoje, N. Brunswick, O. 
Kreipkitės į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS —
Maliavoja ir Dekoruoja 

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

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi* 
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

BEFORE 
ANY DATE 
-DO THIS

No one likes a 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 
hygierlj, checks infection 
and destroys odors instantly. 
Lambert Pharmacal Company, 
St. Louis, Me., .U. S. A

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

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

1306 EAST 68TH ST. Į
Rand. 6729. ; <

Padidina Gelbėjimo Stotis
Nemune Kauno apielin- 

kėse kas vasara iprigeria 
dikčiai žmonių. Tam tiks
lui pirmiau buvo užlaikoma 
aštuonio gelbėjimo stotys, 
dabar jų įrengia trylika ir 
jose bus nusamdyti budėto
jai su valtimis ir kitais 
skęstantiems gelbėti įran
kiais.

DIDELĖ SUKTYBĖ DEG
TINĖS MONOPOLYJE 
Išėjo aikštėn žinios apie 

didelį sukčiavimą padarytą 
Kauno degtinės sandėlyje. 
Padaryta valstybei virš du 
šimtai tūkstančių litų nuo
stolių. Esą areštuota keli 
asmenys iš sandėlio tarnau
tojų tarpo.

Šio sukčiavimo svarbiau
sias kaltininkas yra vieno 
Žinomo Kauno namų savi
ninko ir pirklio sūnūs.

Prieš kurį laiką jis atvy
kęs į Kauno degtinės san
dėlį ir pasisiūlęs pristatinė
ti degtinę iš sandėlio į par
duotuves po 5 centus už li- 
terį, vietoj 9 centų, kaip 
mokama kitiems. Degtinės
sandėlis tą pasiūlymą pri
ėmė ir pavedė jam pristaty
mą į visas Kauno monopo
lio parduotuves.

Turėdamas savo rankose
tokį monopolį jis pradėjęs 
savo machinacijas. Jei deg
tinės parduotuvė iš sandė
lio reikalavo 50 literių deg
tinės tai išvežioto jas reika
lavimuose prie skaitlinės 50 
pridėdavo 0 ir tokiu budu 
iš sandėlio gaudavo 500 li
terių. Savo dalį jis parda- 
vinėdavęs Kauno smuklėms 
ir šiaip visur. Jausdamas 
vienok kad jis gali pakliū
ti, Kaune apsivedęs ir po 
to kažin kur dingęs, spėja
ma kad išvyko užsienin.

KEIS LIETUVOS IŠEIVY- 
BĖS ĮSTATYMĄ

Vidaus reikalų ministe
rija jau esanti paruošus iš
eivybės įstatymo pakeitimo 
projektą. Šiuo pakeitimu 
bus draudžiama išvažiuoti 
iš Lietuvos nepilnametėms 
moterims. Nepilnametės ga
lės išvažiuoti tik su tėvais, 
pilnamečiais broliais ir se
serimis, vyrais, giminėmis, 
artimais pažystamais, ar- 
turinčios įrodymų kad ir 
tuose kraštuose į kuriuos 
vyksta jas laukia giminės 
ar pažystami.

Richman Brothers Darbi
ninkai Gauna Vakacijas | 

su Užmokesniu
Kadangi iki šiolei biznis ėjo gerai 

ir padaryta gerai pelno, sako Mr. 
N. G. Richman, pirmininkas tarybos 
The Richman Brothers Company, pa- • 
skelbia kad visi tos įstaigos darbi
ninkai gauna dvi savaites atostogų 
nuo Birželio 14 d., su užmokesniu.

Per eilę metų ši koVpanija ope
ravo savo dirbtuves Clevelande ir 
Lorain, Ohio, 49 savaites kas metai, 

| su trimis savaitėmis atostogų su už
mokesniu. Symet irgi tas pat. Pil
ni darbininkai gauna dvi savaites 
su užmokesniu atostogų vasarą ir 
vieną savaitę nuo Kalėd ųiki Naujų 
Metų.

Ši kompanija trimis atvejais pas
tarais keliais metais išplatino tarp 
savo darbininkų savo akcijų. Per
eitą Vasario mėnesį, metiniame akci
ninkų mitinge, dar atidėta 50,000 
akcijų darbininkams įsigyti po $50 
nuo akcijos. Tą jie išsimoka iš sa
vo savaitinių uždarbių. Kiekvienas 
kas tik turi bendro su šia kompani
ja, nuo prezidento iki šlaviko, yra 
akcininkas.

Aprūpinimui 55 Richman krautu
vių rubais, nėra galima visų darbi
ninkų vienu laiku paleisti atosto
goms, taigi vieni išeis nuo Birželio 
14 ir kada jie gryš, kit pusė išeis 
nuo Birželio 28 d. iki Liepos 14 d.

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.
arti St- Clair avė.

T. NEURA
2047 Hamilton Ave.

Tel. Prospect 9709

Buy neckties 
with what it saves

It isn't necessary to pay 5<X or more to get quality in a 
dentifrice. Listerine Tooth Paste, made by the makers
of Listerine, cornea to you in a large tube at 2S<. Noto 
how it cleans, beautifies and protects your teeth. More-

trices. Buy things you need with that saving—neck
ties are merely a suggestion. Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE 

25c
NO EXCUSE FOR A 

“SPLITTI&g' HEAD”
There's no need for an aching head to spoil 

your day. At the first'warning throb take Dil
lard's Aspergum. Chew it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It's as simple as that-—no trouble, and 
harmlett—for Dillard’s Aspergum is |he new and

Dillard’s Aspergum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. You can take it 
any time—any place. You need no water to 
gulp it down. There is no unpleasant rasti
no choking.

Because you chew Dillard's Aspergum the 
aspirin mixes thoroughly with the salįva sp that 
all - its soothing qualities are effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergum qn hand for 
quick, harmless relief f romi -U* pain of bead
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 does not have Dillard's Aspergum. send 
for free sample to Health Products Corporation, 
Dept. A, 111 North 13 th Street, Newark, N.J.

RIC H M A NBr°lxasstore
BROTHERS“8“

Išvažiavimams F arm 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.,

O ROSEDALE
"Dry Gleaning Col

H End. 7906 įi______  j.
X C. F. PETRAITIS, Prop. į 
| 6702 Superior Ave., j

FrūmYouthtoAge
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.

. LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND 
tVOlA L. PINKHAM MEO. CO, LYNN.MASS.,'

"If you will fill in the coupon and mall to the Lydia, 
Pinkham Medicine Company, they will be flad to tend 
you a copy of Lydia E. Pinkham’* Private Text Book, 
free of charge.

Nmnr.M.M.I ■ ........................ ..........

Tncn,..... __________ State.'.......................... Dept. MF
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS |

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

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. f

ENdicott 4638 f
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A. S. BARTKUS
Vienintelis

F o
Clevelande Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausia dovana jūsų 

draugui ar draugei bus\ 
Jūsų Fotografįja. šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kąinps.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”
— Telefonas Randolph 3585 —

4
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Prospect 2420. į

THE F, W. ZIMMERMAN CO.
GENERALISE! PERKRAUSTYTOJ AI

Perkraustonte kokias mašinas, bankines šėpas ir kitus Į ■ 
, sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiunčiam. ;
3400 St. Cląir Are. Cleveland, O. i

NAUJI IDEALIŠKI VYRIŠKI
VASARINIAI PARĖDALAI

Vėsus 
Vilnoniai Siutai
Karštas oras nepadaro nepatogumo vyrui 
kuris dėvi Richman tropišką plonos mate
rijos siutą — lengvas kaip plunksna, vėsus 
kaip okeano vėjas, šios naujos materijos 
užlaiko savo formą ir ilgai nešiojasi pa
našiai kaip visi ploni vilnoniai audiniai.
Richman adatos amatninkai pasiuvo juos 
su dideliu atsargumu ir gabumu, kokį jus 
norėtumėt iš žmonių kurie yra dalininkais 
biznio kuriam jie tarnauja . . . Richman’s 
nesulyginami išdirbimo šaltiniai, ir tiesiog 
iš dirbtuvės pardavimo daugumas, pada
ro galimu parduoti juos už pusę tos kai
nos kokią prašo kitur už tokios pat rūšies 
rublis.
Nauji pavyzdžiai gražių spalvų pilkų, ru
dų ir mėlynų . . . pasiūti stiliais užganėdi
nančiais jaunus vaikinus, ir vyrus kurie 
jaunai užsilaiko . . . užsiūti išvirs kišeniai 
ir skeletoniniai pamušalai . . . inieros pri
taikytos visokioms figūroms.

') Kožnas Biznio Siutas, Ploščiųs, Golf c 
arba Išeiginis Siutas Visose-Richman J5 Brothers Parduotuvėse S. V. yra vi- C

j sada viena ir ta pačia kaina. / I

■2 2 ■ I
THE RICHMAN BROTHERS CO.

TRYS CLEVELANDO KRAUTUVĖS:

725 EUCLID AVENUE 
PROSPECT & ONTARIO 
5 716 BROADWAY



Kas Girdėt Ctevelande-Apielinkese |
Isitėmykit gerai ir atminkit dieną — tjai bus
,Nedeuoj, UEPOS-JULY 6

lsitemyk.it gerai ir atminkit dieną — tai' bus

Nedėlioj, LIEPOS-JULY 0
Į Įi 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

-------_ZZ7

Tel. ENdicott 4486 ib
____ ____ ________įII

IšVAžIUOJA LIETUVON į 
Birželio 18 d. laivu Aquita- 

nia išplaukia Lietuvon 
Konstancija Palukevičienė 

su duktere Genovaite, 
Jieya Skripkienė.
Laivu Gripsholm Birž. 27 d. 

važiuoja:
Morta
Liepos 

važiuoja
Juozas
Jieva Noreikienė ir du sunai.
Kas norit išvažiuoti šią vasa

rą kreipkitės į “Dirvos” agen
tūrą. Dar pats laikas važiuoti. 
Dar tik Birželio mėnuo.

Jurčiukonienė.
5 laivu Frederik VIII 
Akroniečiai: 
Noreika, ■

Atvažiuoja iš Lietuvos Alesis 
Bubliauskas pas savo gimines 
Clevelande. Jam dokumentai 
gaminta “'Dirvos’’ agentūroje. 
P.ibus Birželio 18 d.

Delegatų išleistuvės. Tautiė- 
č’ai delegatai į SLA. seimą per
eitą šeštadienį turėjo gražų va
karėlį parengtą jų išleistuvėms 
į SLA. seimą Chicagon. Visi 
gražiai pasilinksmino.

Išvažiuoja šie: Banioniai, C. 
F. Petraitis, Karpavičiai, Gri
gienė ir Elena Grjgiutė, Zda- 
nis, Baltrukonienė ir Elena Bal- 
trukoniutė; Florence Dagilai- 
tytė, A. M. šmieglskis, V. An
dersonas, J. V. Mitchell.

Vakarienėj dalyvavo ir pp. 
Zieniai iš Lorain. P. Zienienė 
yra delegatė iš tenaitinės kuo
pos.

Delegatai ir svečiai išvažiuo
ja įvairiais laikais. Mitchellis 
jau išvažiavo antradienį.

Tarp svečių važiuoja 
Virbickiutė, P. Jonilienė

Pranė 
ir kiti.

Karpa-“Dirvos” redaktorius
vičius apleis Clevelandą nedėlios 
vakare. Bus savaitę laiko. Kas 
turit svarbių reikalų ateikit iki 
šeštadienio vakaro, o paskui pa
laukit iki sugryš. “Dirva” iš
eis reguliariai. Krautuvė bus 
atdara visą dieną.

Šiose 
Julė 
kuri

Svečiai iš Baltimorės. 
dienose Clevelande vieši 
Baltrukouiutė-Rastenienė, 
sustojo pas savo tėvus keliau
dama iš Baltimorės į Chicagą. 
Kiti Baltimorės delegatai sustos 
ją paimti. Vyksta Adv. N. Ras
tenis, J. Mikinaitis, St. Butkus, 
P. P. Jaras ir kt.

Lietuvių Vaizbos Buto pikni- 
nikas Neuros farmoj pereitą 
sekmadienį pavyko labai pui
kiai, svieto buvo į' 1500. Už 
atsižy'mėjimus laimėtojai gavo 
dovanas biznierių paaukautas 
pinigais. Inėjimas į pikniką 
buvo dovanai.

Lietuvos Vice-Konsulas
ADV. P. DAUŽVARDIS 

kuris kalbės Clevelande D. L. 
K. Vytauto mirties paminėjime.

DAUGIAU APIE PLAIN 
DEALEL TAUTŲ 

TEATRUS
Birželio 4 d. atstovai nuo 29 

tų, kurios šią žiemg turėjo savo te
atrus po globa Plain Dealer, dalyva
vo vakarienėje surengtoje to laik
raščio, Hollanden Kotelyje, apkalbi-! 
jimui praeitų atliktų darbi] ir nu
statymui planų tolesniam veikimui. I

Iš surinktų žinių pasirodė kad bu- 
i vo surengta 22 perstatymai, kuriuo
se dalyvavo 1,289 aktoriai mėgėjai 

Į ir publikos apsilankė bendrai tuose 
[ vakaruose apie 20,000. Tuose vaka- 
j ruošė kožna tauta gavo pasirodyt su 
savo tautiniu veikalu ir ir parodyt 
savo tautines ir kultūrines ypatybes 
plačiai miesto visuomenei.

Kuomet Paul Bellamy, vyriausias 
redaktorius Plain Dealer dienraščio, 
paskelbė kad dienraštis ir vėl rems 
tautų parengimus kitą žiemos sezo
ną, dalyvasjantieji gausingai plojo 
ir sutiko tokią žinią su didėliu en
tuziazmu.

Kalbėtojai buvo Pulk. Herbert J. 
Twelvetree, miesto* auditorijos ma- 
nadžeris; Ward Marsh, Plain Dealer 
juramų paveikslų kritikas ir kiti.

Tautinių grupių kalbėtojai išsirei
škė didelį įvertinimą šito Plain Dea* 
ler darbo ir parėmimo visų tautų 
ir suteikimo joms progos pasirody
ti plačiai visuomenei, kam kitaip ne
būtų jokios progos.

Sekantis sezonas prasidės su Lap-

tau-

Vytauto mirties minėjimas.
Visi kas tik gyvas Clevelande 
iš Lietuvių tarpo turi nepamir
šti jog jau netoli D. L. K. Vy
tauto 500 mietu mirties sukak- kričio 2 d. ir tęsis kas sekmadienį, 
2__ • ____• __ ji__  Kalėdų ir namu metu sekmadienius.tuvių paminėjimo diena. Tą 
diena bus viena iš svarbiausių 
Amerikos Lietuvių istorinių 
dienų, todėl kiekvienas stengki- 
tės kuo nors prisidėti.

Liepos 4 yra ta dieną — tai 
bus penktadienis.

Musų jaunimas, kuris dar 
menkai moka įvertinti tokias 
dideles musų tautos šventes ar
ba mažai supranta ir žino kas 
buvo Vytautas ir kas yra Lie
tuva, išpildys sunkiausią dalį 
programo: p. Čižauskienės su- 
mokytos merkaitės sudarys Lie
tuviška vėliavą ir sugiedos Lie
tuvos Himną; p. Čižausko cho
ras tame išvažiavime dainuos 
per mišias, o bendras choras, 
vedamas p. Greičiaus, dainuos 
Lietuviškas dainas tolesniame 
programe.

Kalbės Lietuvos. Vice-Konsu- 
las iš New Yorko, Adv. P. 
Daužvardis, Kun. Karužiškis ir 
Kun. Vilkutaitis.

Nuvažiuoti į tą vietą galėsit 
per Lee Rd. ir Miles avė. Ran
dasi

Kalėdų ir naujų metų sekmadienius.
Nutarta surengti didelis visų tau

tų piknikas,ir parinkta tam komite
tas.

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvė vėl gavo 

kelis naujus rekordus, įgrajy- 
tus Mahanojaus mainerių ir ki
tų, ir Miko Petrausko įdainuo
tus. Mikas Petrauskai išva
žiuoja Lietuvon, paliko kelias 
naujas dainas.

netoli Miles rd. and Cochan 
Warrensville Heights.

Komisija.

Vytauto Sukaktuvių Komite
to ir draugijų atstovų susirin
kimas bus antradienio vakare, 
Birželio-June 17, Lietuvių sa
lėj nuo 7:30 vai. Visi prašomi 
dalyvauti.

“FRENCH STREET FAIR”
Birželio 12, 13 ir 14 d. atsibus 

gražus Francuziškas Gatvinis Bava
ras priešakyje Dailos Muzejaus.

Ten bus ištaisyta viskas kaip tik 
galima matyti Francuzijos miestuo
se gatvėse, ir atsibus visokie par
davinėjimai, ką atliks vietos turtuo
lės moterys pasirėdžiusios Prancū
zų moterų kostiumais.

šis Bazaras bus panašus kaip bu
vo keturi metai atgal Itališkas Gat
vinis Bazaras, kurio pelnas skirta 
išgražinimūi Muzejaus Daržo ir pį- 
so žemės ploto tarp Muzejaus ir Eu
clid avė. šio Bazaro pelnas skiria
mas ištaisymui Civic Garden Centro.

Prie viso kermošiaus dar bus šo
kiai gatvėje, matysis vaikščiojanti 
muzikantai, džugleriai, fakirai, gat
viniai perstatymai, ir viskas kas tik 
atsibuna Europos kermošiuose.

Visas Clevelandas dalyvaus tame 
kermošiuje, apsilankykit ir Lietuviai, 
pamatysit 
nimą.

čia pat Frncuzišką gyve-

LAIVAS

Apsivedė. Birželio 7 d. ap
sivedė Jonas Juška su Mare 
Damokaičiute. Sužiedavo Kun. 
Vilkutaitis, vestuvių puota bu
vo Lietuvių salėje. Dalyvavo 
daug giminių ir draugų. Jau-

“GOODTIME” PRADĖS 
VEIKTI

išrengtas ir naujai numa- 
“Goodtime” iš C.

Lankėsi “Dirvoj” J. P. Var- 
kala. Chicagos Lietuvių Vaiz- _ _ . _ _
bos Buto sekretorius. Vyko į pavėdžiai 9 d. Birželio išvažia- 
New Yorką į Vaizbos Butų ir vb pasivažinėti į Penn. valsti- 
Prekybos konferenciją. Paskui ją. 
su šeimyna iškeliauja Lietuvon. --------------- ■

Vestuvėse Buvęs.

Pardavimas atidėta. Perei
tą šeštadienį rengta viešas par-Vincas P. Baltrukonis baigė

John Carroll Universitetą. To-' davimas apartmentų namo ant 
liau žada studijuot mediciną.

Ar rengiatės pamatyt pirmos 
klesos muštynes ir Lietuvos 
čampioną Juozą Vincą? Vinča 
mušis su Rocky Stone Neuros 
darže nedėlioj, Liepos 6 d. At
minkit gerai dieną — tai bus 
nedėldienis. Pasakykit ir savo 
draugams.

7717 Superior avė., bet del su
vėluoto apskelbimo tapo atidė- 
tase šiai subatai. Bus parduo
dama ten pat iš varžytinių 5 
vai. po pietų.

Išvažiavimas. Birželio 22 d. 
SLA. 339-ta Jaunuolių kuopa 
turės savo draugišką išvažiavi
mą. Nutarė atsimest nuo ben
dro pikniko su SLA. 14-ta kuo-

Gražiai _ 
liavotas garlaivis 
& B. Line laivyno, pradės savo 1930 
metų sezoną Didžiuose Ežeruose.

Šio šeštadienio vakare nuo 8:45 
bus pirmas išvažiavimas į Erie eže
rą pasivažinėti ir pirma kelionė į 
Cedar Point ir Put-in-Bay bus sek
madienio ryte.

Kapitonas Spurrier 
vį “Goodtime”. Dick 
kestras gros šokius 
galės dykai pasišokti.

P. J. Swartz, General Manager 
iš The Cleveland and "Buffalo Tran
sit Company, praneša kad šymet or
ganizacijos užsisakė tu laivą pasi
važinėjimams ir ekskursijoms dau
giau negu kitados kada.

Šymet patvarkyta kad bus galima 
ilgiau pabūt ant Cedar Point ir Put- 
in-Bay. Laivas “Goodtime” apleis 
East* 9th St. Pier, išleisdamas kelei
vius į Cedar Point ir paskui vyks 
iki Put-in-Bay. Ten būs galima pa
būt dvi valandas, o ant Cedar Point 
bus galima but penkias valandas.

Prie laivo priestotės yra daug 
vietos pasilikt automobilius kurie 
nori automobiliais atvykti, 'ir pas
kui plaukti laivu pasivažinėti.

valdys garlai- 
Reed ir jo or-' 
ir važinėtojai

Padėka. Ištariame širdingą 
ačiū pp. Zorubam ir pp. Kun
drotam už, surengimą mums 
puikios surprize party ir už su
teiktą mums .brangią dovaną 
(bedroom set). Ačiuojame ir 
visiems atsilankiusiems į poki- 
lį Lietuvių salėj Gegužės 24 d. 
Antanas ir Liudvisė Vaškeliai.

KADA IR KAIP KARAI 
PASILIAUS?

Kalbės J. R. MUZIKANTAS iš N. Y.

pa Birželio 29 d.
Visi 'jaunuolių kuopos nariai 

išvažiuosim į Windsor -Mills šį 
nedėldienį. Nariai prašomi su
sirinkti pas Lietuvių salę nevė
liau kaip 7:30 sekmadienio ry
tą. Pasiimkit su savim ir val
gio. Nutarta šitaip padaryti: 
jaunuoliai apsirūpins transpor- 
tacija, o jaunuolės valgiu.

šios kuopos pirmininkė p-lė 
Elena Grigiutė yra delegatė į 
SLA. seimą Chicagoj.

SLA. Narys Petrukas.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Pirmad., Birželio-June 16
Goodrich Salėj 

1420 East 31st Street 
Pradžia lygiai nuo 7:30 vak. 

Inėjimas veltui. Rankiauš nebus.
Rengia T. B. S. S.

Lietuvos čampiono Juozo Vin- 
čos paveikslus galit matyt “Dir
vos” lange. Jis mušis su, pa
sižymėjusiu kumštininku Rocky 
Stone Neuros darže Liepos 6d.

EKSTRA! EKSTRA!
Nod. ryte, Birž.-June 22

Nedėlios ryte 11:00 vai. 
Cleveland—1390 kil.

R/'DIO programas WHK 
“P.AStt<ALBf.TIMAS JONO SU PE- 

X RU APIE PRAGARA.” 
Vargonai sugrieš "Kur Bakūžė 

Samanota”,

Charles J. Bills, vietos Lietu
vių veikėjas, pirmadienį išva
žiuoja keletui dienų į Pennsyl
vania pas savo tėvus ir gimi
nes.

Antanas Karpavičius .... 100 
Anelė Misevičaitė .............. 95
Katrė Mocejunienė ............ 50
Karolis Stašaitis .............. 50
Anelė Slamienė ................. 60
Marijona Stašaitienė ........ 50
Uršulė Lakštutienė .......... 120
Ona Juškienė .................. 300
Ona Stanislovaitytė ........ 300
Liude Skukauskienė .... 100
Jonas Strauka ................ 200
Pranas Lukoševičius ........ 50
Kazė Strigienė .................. 100
Juozas Visockas .............. 200
Pranas Kažemekaitis ... 100
Povilas Kapustinskas ... 1500 
Veronika Grulevičiutė ... 200 
Antanina Dukauskaitė .. 500 
Petras Bičkauskas .......... 200

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

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior aye. Cleveland, O.

CLEVELANDE RENGIAMA NEPAPRASTAS PIKNIKAS IR PIRMOS KLESOS

KUMŠTYNES
Juozas VINCA su Rocky STONE
(JUOZO VINČOS PAVEIKSLAS TILPS

SEKANČIAME NUMERYJE)

TA1PBI BUS DIDELES IMTYNES IMSIS

Juozas Komaras 
i Ant. Ačius i

(Imtynes bus irgi nepaprastos — matysit naują 
drutuoli iš Chicagos, kuris Clevelande su Lietu
viais nesiėmė. Antanas Ačius yra apie 230 sv.

Prie to bus linksmas ir smagus

Bus šokiai ir viskas kito — viskas už vieną pigią 
įžangą — tiktai $1.00. (Vaikams iki I 5 m. dykai)

ROCKY STONE — 250 svarų; virš 6 pėdų aukščio.

ned. UEPOS-JULY 6
KADA atvažiuos i Clevelandą pasirodyt Lietuvos boksininkas JUOZAS VINČA — taip be 

paliovos klausinėdavo visi, norėdami gaut progą pamatyt tą nepaprastą vyrą — šių lai
kų milžiną, pagarsėjusį Lietuvoje ir Amerikoje. Matėme čia visokių žymių musų sportininkų, bet 
Lietuvį boksininką (kumštininką) matysim tiktai pirmą — ir gal paskutinį sykį. Po didelių pa
stangų pasisekė gauti jis, ir JUOZAS VINČA sutiko pasirodyt Clevelande ir bendrai visų vaka
rinių valstijų Lietuviškai publikai Cleveland© mieste, o paskui žada išvažiuot Lietuvon laikinai.

TAKI kas tik gyvas — Ohio — Pennsylvaniaos — Michigan — Indianos — West Virginija — 
valstijų Lietuviai ruoškitės į šį nepaprastą Pokili. Jums pasitaiko labai puiki progą — 

bus pagretu trys dienos šventos — turėsit laiko palengva atvažiuoti, o po kumštynių tą pat popie
tį galėsit išvažiuoti ir spėsit sugryžti į darbą.

ROCKY STONE yra žinomas Amerikoje kumštininkas, sunkaus svorio, pripažintas vienas iš ga
biausių, nes JACK SHARKEY naudodavo jį savo treiniravimams kaipo sparing partner — kuris 
gali daug atlaikyt ir neparmušamas. Taigi šiose kumštynėse matysit pirmais tikras pirmos kle
sos kumštynes už kokias Amerikonai moka desėtkus dolarių.

NEUROS Darže
KAIP NUVAŽIUOTI: Automobiliais visi važiuokit MEDINA- 
BRUNSWICK Route 42 J pat BRUNSWICK centrą. Iš centro tik 
2 mailes i Neuros farmą. Brunswick yra 25 mailes nuo Cleve
land o i pietus. Iš Pittsburgo, Youngstowno ir kitur Cleveland o 
siekti nereikia. Iš DETROITO ir kitų vakarinių miestų važiuo
kit per Route 20 iki Medina ir paskui i Brunswick. (Išsikirpk šj.)

lsitemyk.it

