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Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. ARGUS.

LA. Seimo Išmesti!
praėjus porai diėnų promo
toriai vėl pasiryžo rengti 
kitas kumštynes su tuo pa
čiu Smėlingu. Šarkis sako 
jis yra gatavas vėl stoti j 
kovą, bet Smėlingas sako 
nesimuš daugiau iki kito

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Buvo gatavi į muši, 
policija pasirodė 

drūtesnė.

bet

Birželio 12 d. Vokiečiui 
Šmelingui netikėtai pateko 
gauti viršenybę:ant Šarkio 
už neva užgavimą žemiau 
juostos, kuomet tas Vokie
tis ir taip jau ketvirtame 
rounde buvo sumuštas.

Visuose atvejuose, kumš-|meto Birželio mėnesio, jei 
tininkas kuris užgauna sa- bent turės' kumštynes Vo- 
vo oponentui peržemai bu-i kietijoj.

Fordas pranašauja geres
nius laikus. Amerikos laik
raščiai talpina pasikalbėji
mus su automobilių .magna
tu Henry Fordu, kuris sa
ko jog iki šiolei buvęs ap- 
slugęs Amerikos biznis pra
dės kilti aukštyn ir atsigai- 
vys greičiau negu kad slū
go. I

Fordas užtvirtino žinias /, . vi .jog jis ruošiasi statyt savoi

Chicago, Ill. Birž.18.—Tik i 
pusantros dienos dykai pra-1 
leidus, S. L. A. seimas tega
lėjo prasidėti. Komunistai 
suvažiavo su savo rėksniais, | 

Į kad ir ne delegatais, ir visi 
įkėlė lermą kada Pirminin- 
Ikas Gegužis paskyrė man- 
■ datų peržiūrėjimo komisiją 
lis musų žmonių. Jie reika
lavo savo nario į mandatų 

jkomisją, nors pagal tvarkos 
I nežinia kas yra delgatas ir

vės, iš jų trys Kaune, liku
sios dvi Mažeikiuose ir Uk
mergėje. Koklių dirbtuvė
se dirba apie 150 darbinin
kų. Pačios įmonės įrengta 
gana primitiviškai, neturi 
moderniškų mašinų. Todėl 
tie penki fabrikai vos pa
tenkina 30 nuošimtį vidaus 
rinkos pareikalavimo. Ko
klių dirbtuvėse dar gami
nama palivuotos plytos, bet 
jų kokybė yra gana žema.

1927 m. Lietuvon įvežta 
296 tonai koklių už 240,500 
litų; palivuotų plytų 47.4 
tonai už 24,300 litų. 1928 
m. įvežta 426 tonai kokliu 
už 290,1000 litų ir 157.5 to
nai palivuotų plytų už 121,- 
000 litų.

Daugiausia koklėš ir pa
livuotos plytos įvežama iš 
Vokietijos, net 95 nuoš.

Čerpių (dokalkų) dirbtu
vių išviso priskaitoma 53. 
Įmonės smulkaus tipo, iš
mėtytos po visus Lietuvos 
kampelius ir tenkina tiktai 
vietos pareikalavimus. Dau
giausia čerpės gaminamos 
iš molio, rečiau iš cemento. 
Paskutiniu laiku pastebima 
kad čerpių gamyba žymiai 
smunka, nes jas pakeičia 
skardą, kuri yra pigesnė ir 
patogesnė medega'stogams 
dengti. 1927 metais Lietu? 
von įvežta 48 tonai čerpių 
už 4800 litų, o 1928 m. tik
tai 18 tonų už 2300 litų.

Betono plytų bei vamz
džių gamyba Lietuvoje ma
žai išsiplėtojus. Užsaky
mus dažniausia atlieką at
skiri meisteriai su rankinė
mis formomis. Tos .rūšies 
dirbiniai iš užsienio neįve-' 
žami.

Augant Kaune ir bend
rai Lietuvoje statybai jau
čiama didelis reikalavimas 
plytų. Yra1 keletas stambių 
plytų gaminimo fabrikų su 
visai naujomis moderniško
mis mašinomis. Viena di
džiausių plytų gaminimo 
įmonių yra Palemone, kur 
dirba 40-—50 darbininkų.

Lietuvoje gerų molių yra 
ištisi laukai. Todėl turime 
eiti prie to kad nereikėtų 
importuoti iš užsienio molio 
dirbinių. O tinkamai išsi
plėtojus šiai pramonės ša
kai galima bus drąsiai už 
vieną-kitą milijoną litų šių 
išdirbinių eksportuoti.

Lietuviai darbštus, bet 
kartu ir apsileidę žmonės. 

(Vienas Amerikietis atvykęs 
ILietuvon pasakojo:

“Važiuodamas traukiniu, 
pro langą mačiau daug pa
krypusių, sulinkusių trobe
lių. Maniau kad Lietuva 
dar labai ir labai vargin
ga. Bet kai atvykau Kau
nan tiesiog nustebau: mies
tas atsistatęs, daugybė gra
žių namų, bendrai teikia ti
kro Europiško masto mies
to išvaizdą. Nesuprantu ko
dėl tokį blogą vaizdą gauni 
apie Lietuvą važiuodamas 
geležinkeliu.”

O tas Amerikietis mumr 
pasakė karčią tiesą. Vokie
čiai pav. norėdami parody
ti kulturingumą bei ekono
minį stiprumą tyčia stato 
gražiausius miestelius pa
sienyje. Važiuojant gele
žinkeliu per Vokietiją ten
ka tik stebėtis gražia jų 
tvarka. Daug turistų įr 
šiap svečių mes atbaidome 
savo viešu netvarkingumu. 
Sutvarkius šį neatidėlioja
mą dalyką ir užsienis į mus 
kitaip žiūrės.

“Dirvos” skaityt o j a m s 
bus gal įdomu 'ką nors iš
girsti apie Lietuvon atvy
kusius Amerikiečius.

Eidamas Laisvės Alėja 
dažnai pastebi Amerikiečių. 
Išsimaino dolarį — dešimts 
litų. O už dešimts litų Kau
ne galima šį tą nupirkti: 
Ypatingai smarkiai Ameri
kiečiai perka gintarą.

Bendrai, visi atvykę, kaip 
matyti kelione labai paten
kinti, džiaugiasi kad po 
tiek daug metų vėl galėjo 
pamatyti savo kraštą, savo 
artimus.

Apie vargus ir džiaugs
mus gerb. “Dirvos” skaity
tojai ras sekančiuose “Dir
vos” numeriuose.

& * *
Molio Dirbinių Pramonė 

Lietuvoje.
Molio, dirbinių pramone 

Lietuvoje. Išviso Lietuvoje 
yra penkios koklių dirbtu

rinks aukas per visą Ameri
ką.

Delegatų seime yra tikrų 
tautiečių apie 300, socialistų 
gal yra apie 20, o komunis
tų išėjo apie 180.

Komunistams išėjus so-Ima užgautam.
cialistai nusiminė; like vie- Bet šios kumštynės buvo 
ni, tautininkai kada tik nori ug čampionata, ir kadangi 
Fk..s? Ja?3 apsidirbta. Bet šarkiSj -teisėjas

sako, užgavo į Vokiečiui per
žemai, o nebuvo čampionas, 
tai nėra jokios sąmonės va
dint Vokietį čampionu.

Jis visą laiką silpnai pa-i iš to biznio gaus po $177,- 
sirodė, ir kada paskutiniu 917.
syku ketvirtame rounde nu
muštas susirietęs ėmė rėkt] 
“foul” ir daugiau nesikėlė,Į 
tą užgavimą,.,.ar jis buvo ar 
ne, matęs vienas iš teisėjų įnui sostinės Washingtono 
pasakė kad “foul” ir priver- bėgyje 10 metų bus pralei- 
tė refery pripažinti Šarkiui sta $300,000,000.
pralaimėjimą^

‘Šmelingh.'s“tC)kiufbudU Trie- 
pastojo jokiu čampionu, ne
atsižymėjo niekuo, o tik bu
vo sumuštas vyrukas nega
lintis ant kojų pastovėti', 
i Kaip sporto žinovai rašo 
an,t rytojaus po to. vakaro, 
nors Smėlingas gavo pripa
žinimą viršenybės delei jo 
priešo negero mušimo, bet 
visi liudytojai, dovanų sky
nėjai, atletų komisija ir pa
prasta publika nepripažys- 
ta jo čampionu.

Nors iš pat pirmo oficia- 
lis sprendimas jam skirta 
teisėtai, ant kiel: kumšty- 
nitj tiesos reikalauja, bet 
po to tuoj visi pakeitė savo Į tojų nuo kelių milijonų iki 
nuomonę. Šaltesni teisėjai milijono.
ir sprendėjai, aprimę sekan- šiuo gyventojų surašu, 
čia dieną po to sujudimo, dar 18 miestų daaugo iki 
pareiškė kad iš 'tų dviejų I virš' 100,000 gyventojų kle- 
kumštininkų nei vienas ne-! 
gauna čampiono garbės ir 
priežasties to kas atsitiko.

William Muldoon, 85 me
tų žmogus, narys atletų ko
misijos, ir vienas iš auko
tojų čampionato taurės, at
sisako priskirti čampionata 
Šmelingui ir neatiduos jam| 
tos taurės. Taurė pasilie-Į 
ka laukti tikro čampiono, 
kuris pasirodys kad moka 
kovot ir laimėt, o ne susi
rietus pargriuvus rėkt kad 
jį užgavo.

Tiesa, ir Smėlingas sako 
kad jis nenorėjo tokiu budu 
laimėti čampionato, bet 
nelaimi.

Šarkis vis geras
Nors Šarkis nelaimėjo 

jo priešui priskirta pirme
nybė delei to prikišamo už
drausto smūgio, jis vistiek 
skaitomas geras. Jis šiose 
kumštynėse parodė tokį ga-| 
bumą ir vikrumą kaip dari 
niekad pirmiau. Ir štai ne-1 skolos.

n na. pripažintus pralaimėto- Vokietijoj Smėlingo tau- 
ju ir laimėjimas priskiria- tiečiai išsyk nudžiugo išgir- 

rln Irn rl Q m i m m ii nviolziv

gali su jais apsidirbti. Bet 
tautininkai laikysis rimtai 
ir pildys padarytas sutartis 
su socialistais. Komunis
tams išėjus iš seimo, nėra 
socialistams nuo ko tautin
inkus gelbėt.

K. S. Karpavičius

dę kad Šmelingui priskir
ta laimėjimas, bet paskui 
nosis nuleido kad jam ne
duoda čampionato, kurio 
tas Vokietis nėra vertas.

Ineigų tą vakarą buvo 
$711,668, publikos dalyvavo 

179,222. Šarkis ir Smėlingas

automobilių dirbtuvę Chi-I negali nei balsuoti nei eiti-MUITU BILIUS SENATE 
nijoj. , • ■ > x į komisiją. . PERLEISTAS

Fordo dirbtuvės užisda- 
rys dviejų 
paskutinėje dalyje' Lie 
mėnesip. Visi perdetiniai 
raštinių da'rbininkžS gaus<iaujan1 Bacevičių paskirt į| nate. priimtas 44 balsais 
...x j..: l^Hijsj|ą.”-,iiv,taip ėjo-pusę.-pją^.^.;^j3>ąbar .lieką pąsL

Kada tik Gegužis pasako 
savaičių laikui Įl<ad “Mandatų komisija is- 

’ siduos raportą,” komunistai 
/ . J.ima rėkt, “Mes jokios komi- 

ai 11 . sijos neturim, mes reika-

Washington. — Republi- 
konų partijos sumanytas 
bilijono dolarių muitų už
dėjimas ant iš užrubežių at
gabenamu prekių tapo se-

SUV. VALSTIJŲ SOS
TINĖS GRAŽINIMAS 
-Budavojimui ir gražini-

.už
ti, šiaip darbininkai/ nieko I 
negaus.

antros dienos.
Andradienį, Birž. 17 die

ną, prieš pietus, ,komunis
tams vis lermuojant, prisi
ėjo šauktis policijos pagel

iuos ir pradėjo po vieną juos 
I vesti laukan. Kada, kelis iš- 
j vedė ir norėjo seimą pra-

rašyt prezidentui ir bilius 
ineis galėn. Visa Europa 
protestuoja prieš tai.

$7,000,000 vertės priesto-| 
tė. Toledo, O. — Šiose die-1 
nose- užbaigta budavoti ir 
pradėjo veikti didelė preki- .\“''““J?. ę . , • • . , - mr, nnn aet, likusieji vėl rėkia irniu laivu pnestote, $7.000.- ? ,- - , • , j neduoa eit prie tvarkos.000 vertės, kurią pabūdavo-1 Veda lauk ir tuc,3> bet kitk 
jo Van Sweringen kompam-|kurje lieka ir Yel rėkia, ir 
ja iš Cleveland©. Toje prie-taip vedė visus iki paskuti- 
stotėje Ims Įlioduojama ir.nio. Kada nieko iš raudonų- 
išlioduojama sunkiosios me-1 Al neliko, dar viena raudo- 
degos: anglis, geležis ir tt. ™kė-1S balkono atsisaukė:

& & & I Kurie darbininkai dar li-
. _ I kot eikit Į Vilnies salę.”

Nauja Fordo dirbtuvė. Į, jg komunjstų vadų areš- 
Pasirodė pranešimas kadlįuoįa įr nuvežta stotin, kiti 
Fordas nupirko 300 akrų išmesta .Į gatvę .ir neleista 
žemės prie Fairport, Ohio,1 daugiau Į salę trukšmo kelt, 
kur budavos didelį fabriką j Kurie_ gryš luiipo delegatai 
fordukų subudavojimui ar
ba' sustatymui. Toje nau
joje įstaigoje busią darbo 
net del 15,000 darbininkų.

Dabartiniu laiku Detroi-

TROCKIS NEMATYS
'■SAVO “ROJAUS”

Maskva. — ‘ Komunistų 
partijos konferencijoje bu
vo Įneštą rezoliucija pra
šanti grąžinti Trockini tei-

$26,000,000 eis budąvoji- 
mhms ir įšgražihimui Capi- 
toliaus Kalno, $43,750,000 
tiltams ir bulvarams, $30,- 
000,000 grupei budinkų vie
tinei miesto valdžiai, ir ki
ti milijonai kitiems daly
kams mieste ir apielinkėse.

sės ir pavelyti jam gryžti 
į Rusiją, bet dauguma daly
vių nukauk# ir nušvilpė tą 
sumanymą.

Tokiu budu Trockini ne
simato progos gryžti į 
“palaimintą tėvynę”, 
jį pasmerkė ir išvijo.

Savo 
kuri

DIDIEJI AMERIKOS 
MIESTAI

Paskutinėmis statistikos 
žiniomis, Amerikos miestai 
stovi sekančioje eilėje savo 
didumu: New Yorkas, Chi
cago, Philadelphia, Detroit, 
Los Angeles, Cleveland, St. 
Louis, Boston, Baltimore ir 
Pittsburgh. Jie turi gyven-

; kaipo delegatai 
Į tuos priims, jeigu ju man- 
I datai yra, pareiškė pirmin
inkas.

Buvo pasirengę kovot
Po išmetimo komunistų, 

to dirbtuvėse išdirbama po ant rytojaus “Vilniuje” bu- 
apie 9,000 automobilių irĮvo pasakyta kad “būdami 
trokųj dienąi ir tenai dir- mažumoje fašistai lepšiai 
ba 108,890 darbininkų. atsisakė stoti į muši.” Taigi 

jie buvo pasirengę kovot 
arba muštis, ir štai kaip ė- 

Kada policijantai 
pirmutinius lau- 

ėmė rėkt,

DIDELI MIŠKŲ GAISRAI
Winnipeg, Man., Kanada. 

— Pastarose dienose Mani
toba provincijoj siaučia di
deli miškų gaisrai, padidėję 
vėjai vėl sukėlė gaisrus ku
lius lietus buvo pradėjęs 
sulaikyti. Sudegė keli ūkiai 
ir šiaip trobesių, penketas 
ypatų ugnyje žuvo.

sos. 1920 metų surašu to
kių miestų buvo 68.

Youngstown; O. — Čia josk 
žadama statyti mažųjų au-1 vedė 
tomobilių ir lėktuvu dirb- j kan, jų bobos 
tuvė. Martin Motor" Truck puofei prie policijos, viena 
Co., kuri užsiima gaminimu 
mažiukų automobilių, ir tu
ri dirbtuvę Garden City, N. 
Y., j ieško patogesnės vietos 
didelei dirbtuvei steigti.

Kanadoj lakūnų yra se
kančiai: 370 turi privačiam 
skraidymui leidimus ir 370 
komercinius, leidimus. Vi
so lėktuvų užregistruota y- 
ra 407, orlaivių mechanikų

Lakūnams tapo išleista 
patvarkymas skristi aukš
tai, nežėmiau Į,000 pėdų, 
per tas sritis kur yra ga
minama sprogstančios me- 
degos. Pavojingos sritys 
turės turėti išdėtus aiškius 
ženklus kuriuos lakūnai ga
lėtų matyti dieną ir naktį.

Washington. — Suv. Val
stijų laivyno departmentas 
davė Glen I/. Martin orlai
vių kompanijai užsakymą 
pabudavoti 25 jūrinius lėk
tuvus už $1,400,000. Sykiu 
su pernai paduotais val
džios užsakymais Martin 
kompanija turi darbo už 
$4,000,000 ir dirbtuvės ga
lės veikti iki 1931 metų.

moteris perkando policijan- 
tui ranka ir matyt norėjo 
kad kiltų muštynė, bet po-'yra 311, orlaivių stočių vi
li ei jautas ją nustūmė į šalį 
ir išvedė savo. Po šito ne
pasisekimo sukelt mušty
nes, kiti komunistai pradė
jo išeiti laukan ramiai, tik 
liekantieji vis rėkavo. Net 
jų draugai nigeriai polic- 
manai juos metė iš šalies.

Jie norėjo teismo keliu iš
imt uždraudimą seimą lai
kyt,. bet teismas 'reikalauja 
milijono doliarių užstato, 
tada tik su jais kalbės. Ko
munistai tuoj pat surinko

so yra 71.

Chicagos biznio organi
zacijos reikalauja valdžios 
kad tame mieste pabudavo- 
tų. orlaivių-dirižablių pri- 
stojimo bokštą.

ir

ir

KAVOS GAMYBA
Brazilijos kavos institu

tas skelbia kad kas metai 
___ v __  iš Brazilijos išvežama i ki- 

1 apie. 1000 doliarų . saviems j tas šalis 7,500,000 maišai 
'ginti, ir be abejo dabar i kavos.

$6,000,000 MEDICINOS 
MOKYKLAI

Amerikietis kapitalistas 
Rockefeller pasiūlė Pary
žiaus Medicinos Mokyklos 
atbūdavo  jimui $6,000,000 su 
ta išlyga kad ir Francuzi- 
jos valdžia tiek pat skirtų. 
Ta mokykla budavota 50 
metų atgal ir jau neatsako 
šių dienų reikalavimams.

VOKIEČIAI .ĮIEŠKO PA
SKOLOS

Vokietija derasi su Ame
rikos finansinėmis firmo
mis gavimui $20,000,000 pa-

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausią Sportininkų'.

WAV
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TRAVEL VIA LAKE ERIE
to Niagara Falls, Eastern and Canadian Poirfts

LET TH E C & B LINE be your host for a delightful, refreshing night’s crip 
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 7:50 a.m. 
(E. S. T.) April 15th to November 15th.

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

CLEVELAND-PORT STANLEY 
CANADIAN DIVISION ■' 

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

Auto Rate $4.50 and up.
IT Write forfree folder and Auto Map. Ask 
jį for details on C&B Line Triangle, Circle 
W and All Expense Tours, also 1930 Cruise 
L de Luxe to Chicago.

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANY

E. 9th Street Pier
Cleveland, Ohio
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Korespondencijos AMERIKOS
KALĖJIMAI

PITTSBURGH
Rengiamasi statyt paštą. 

Trumpu laiku bus pradėta 
kasti žemė ir prasidės dar
bas budavojimo naujo fe- 
deralio budinko, kuriame 
sutilps paštas ir kitos val
diškos įstaigos. Budinkui 
paskirtu $8,000,000. Jis bus 
pastatytas ant Grand st. ir 
Seventh avė.

Pirma dirbtuvės dalis bus 
gatava šį rudenį, joje dirbs 
150 darbininkų. Išviso tai 
įstaigai reikės apie 1,000 
darbininkų kada bus pilnai 
įrengta.

1,142 užmušta. PittsbUr- 
go srityje bėgyje paskuti
nių 7 metų automobiliai ir 
kitokios važinėjimo įmonės 
užmušė gatvėse 492 ypatas 
per jų pačių neatsargumą, 
einant per gatves ne ties 
perėjimui paskirtais punk
tais.

Išviso per tą laiką užmuš
ta 766 vaikščiojančių, kurie 
kiti užmušta per važinėto- 
jų kaltę.

Per tą laiką užmušta ar
ba užsimušė 376 važinėto- 
jai susikulimuose gatvėse 
viens su kitu arba su tram
vajais. Viso tokiu budu ne
teko gyvasčių gatvėse per 
7 metus 1,142 ypatos.

Statys naują dirbtuvę. 
St. Joseph Lead Co., New 
Yorko korporacija; ruošia
si statyti netoli Pittsburgo, 
Beaver apskrityje ant Ohio 
upės kranto, $4,000,000 ver
tės švino dirbtuvę. Jau už
baigta derybos nupirkimui 
200 akrų žemės ir sutarta 
privedimas gelžkelio bėgių. 
Šiose dienose budavojimo 
darbas pradedama.

Pittsburgo sritis parink
ta galutinai po apžiūrėjimo 
vietų Louisville, Cincinnati, 
Clevelande ir kituose mies
tuose.

Nauja kasyklų kompani
ja. Nuo Liepos 1 d. pradės 
veikti Carnegie Coal kor
poracija, kuri suėmė į savo 
globą kitos kompanijos ka
syklas. Sudarė kapitalą iš 
$6,000,000 ir žada atidaryt 
dvi kasyklas kurios dabar 
stovi.

Kasykla dega. Du metai 
atgal Lincoln gatvėj, 31-me 
warde, ištiko eksplozija na
minėje degtinės varykloje, 
tada užmušta dvi ypatos, 
ir nuo to užsidegė kasykla, 
kuri ir dabar dega ir nie
kas nesirūpina gesinimu. 
Ugnis palengva ėdasi po 
budinkais ir gręsia toj vie
toj žemės įgriuvimas. Ta 
kasykla tada jau buvo ap
leista ir degtindariai nau
dojo ją savo “fabrikui”.

Dabar laikas nuo laiko iš 
žemės prasiveržia liepsnos, 
dūmai ir išrodo lyg mažas 
Vulkanas veiktų. Apie me
tai laiko atgal į tą ugnį įkri
to mažas vaikas ir vėliau 
i-asta tik jo sudegę likučiai. 
Už nekurio laiko panašiu 
budu sutiko ten mirtį vie- 
pas vyras.

Ta sritis pirmiau prigu
lėjo Mifflin miesteliui, da
bar prisijungus prie Pitts
burgo.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo .Kurį Kui

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

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

Męs 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
damo, sunkumo kvėpuoti ir Visų kitų 
negerumų.

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

THOMAS, W. VA.
Pavasaris buvo gražus, 

šiltas, gėlės sužydo, medžiai 
apsidengė lapais, visi hialo- 
nėjosi gtažiu oru. Ūkinin
kai laukuose dirbo, arė, sė
jo javus. Tik netikėtai pa
baigoj Gegužės mėnesio už
ėjo didelės šalnos ir šalo per 
devynias dienas, nušalo žie
dai ir kitas aUgis.

Šioje šalyje ne tik kapi
talistai darbininkus Spau
džia ir į skurdą stumia, bet 
ir gamta kaip kada nepasi
gaili ir sunkiai nubaudžia.

Dvi šio miesto gabios Life- 
tuvaitės, pule židžiuniutė ir 
p-lė Bartkiutė pabaigė high 
school mokyklą. Visiems 
ir visoms tą mokyklą bai
gusiems buvo surengta di
delis pokilis, dalyvavo daug 
žmonių.

Garbė Bartkam ir Židžiu- 
nam už mokinimą dukre
lių. Tolimesniame gyveni
me tas joms išeis į naudą ir 
jos tėvams visada dėkavos.

Pinavijas.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ ;
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai yri* > 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauni laikrašti “T&- “
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistai knygai ui pu«ę kaiuM. >

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,6W. j
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 aavaitai. <

Del platesnių informacijų kreipkitėi iiue adrsMi j

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA j 
S07 W. 30th Street New York. N. T. Q
axzxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxiu

Tarp kalinių randasi jų 
įr puspročių, ir doram kali
niui labai sunku kalėjimo 
disciplina išlaikyt, nes pus
pročiai nebijo jokių baus
mių, viskas ko jie pribijo 
tai kad šeštadienį po pietų 
gali nematyti bolių žaismės, 
kas skaitosi jiems didžiau
siu nuostoliu.

Tie puspročiai ir gerai 
užsilaikantį kalinį įtraukia 
bėdon ir toks gerai užsilai
kantis kalinis dažnai buna 
baudžiamas už kitą ir jo 
vardas liekasi įtrauktas į 
knygas, kas labai kenkia 
kaliniui prie gavimo pirm- 
laikinio pasiliuosavimo.

Nors mokyti žmonės-gy- 
dytojai, žmogaus proto ži
novai, senai klabina valdžią 
kad puspročius idijotus lai
kytų skyrium, bet iki šiolei 
tas nedavė jokių vaisių.

Kaip kokiems kaliniams, 
ypač gerai užsilaikantiems, 
pasitaiko išeiti anksčiau iš 
kalėjimo negu yra skirta. 
Valdžios užlaikoma vadina
ma Pasigailėjimo Taryba 
(Clemency Board) perkra
to kalinių teismo bylas, jė 
kaltę, užsilaikymą kalėji
me, ir rekomenduojant ka
lėjimo viršininkui ir kalėji
mo kapeljonui, ta taryba 
sumažina bausmę, sutrum
pina jos laiką, ir paleidžia 
kalinį po taip vadinama pa
role, po priežiūra. Kalinis 
išėjęs iš kalėjimo po paro
le, per metus ar daugiau 
Įdek jam Pasigailėjimo ta- 
rvba' nurodo, turi gerai už 
silaikyt, darbą dirbt ir kas 
mėnuo apie save išduot raš
tišką raportą kalėjimo vir
šininkams. Išsibaigus nu
skirtam parolei laikui kali
nis skaitosi pilnai laisvas

Esant po parole, jei kas 
ir neteisingai įskųstų kad 
negerai užsilaiko, žmogus 
neturi balso savęs pateisi
nimui, lieka grąžinamas at
gal kalėjiman ir turi atbut 
pirmiau teismo paskirtą 
bausmę, tik priskaito jau 
kalėjime atbūtą laiką.

Iš ateivių paleisti ant pa
role kaliniai retai kuris su- 
gryžta į kalėjimą, nes sten
giasi gerai užsilaikyt. Kas 
kita yra su . čia augusiais 
kurie save Amerikonais va
dina: juos kad ir paleidžia 
ant parole jie, tingėdami 
dirbti, gryžta prie savo už
siėmimų, vogimų ir plėši
kių, ir patenka atgal už'sa
vo naujus prasižengimus 
vos praėjus kelioms savai
tėms po apleidimo kalėji
mo sienų. Tada jau niekas 
negelbsti ir paliuosavimų 
nėra iki bausmės galo.

Kada kalinį paleidžia iš 
kalėjimo, sargai įsodina Į 
traukinį kad tikrai išva
žiuotų ne tik iš kalėjime 
bet ir iš to miesto kur kalė
jimas randasi. Jų nepalei
džia vienu sykiu daug, ir 
paleistieji skirtingose va
landose išvažiuoja ten kur 
jiems liepia važiuoti. Daž
nai nepavelija gryžti į tą 
pačią vietą iš. kur atėjęs ka
lėjiman, bet turi vykti tarp 
nepažystamų.

Kaliniai paleisti iš kalėji
mo negali toj vietoj kur ka
lėjimas ar gubernatorius 
randasi sueit ir demonstra
cijas kelt, ne taip kaip Lie
tuvoje, kur kaliniai išėję 
surengė Kaune prie prezi
dento Griniaus rūmų de
monstraciją užsidėję ant 
lazdos raudoną skarmalą, 
kareiviams ir policijantams 
kepures daužė nuo galvos. 
Amerika sakoma yra lais
va šalis, bet kaliniai taip su- 
disciplinuoti kad jie nei pa- 
sijudint negali. Tie kurie 
paleisti tik turi džiaugtis 
išėję iš kalėjimo ir nenori 
į tą pusę nei pažiūrėt kur

kalėjimas randasi, apie jo
kias demonstracijas nesva
joja.

Jei tiesa kaip laikraščiai 
sako kad Kauno kalėjime 
ipral. Olšauskas kada vaikš
čioja po kalėjimo kiemą ki
ti kaliniai jį kolioja ir pa
juokia ir už tai nėra baus
mės tai Kaune ne kalėji
mas. Čia Amerikoje jei ei
nant kam pro šalį sušneksi 
žodį gausi didelę pabaudą, 
o jei bandysi iš ko pasišidyt 
tai savo amžių iš duobės 
(hole) neišeisi, ten gali ir 
mirt, niekam nesvarbu.

Pinavijas.
(Bus daugiau)

DAYTON
Lietuvos žmonės nežino 

fašizmo. Man tenka skai
tyti daug laiškų gautų iš 
Lietuvos, ir visuose rašoma 
kad Lietuvoje, linksma gy
venti, valdžia ir tvarka ge
ra, ir rašantieji prašo sa
viškius parvažiuot apsilan
kyti ir pasigerėti tėviškės 
progesu.

Man rašo laiškus buvęs 
Amerikietis, gyvenęs Ohio 
valstijoj, Springfield mies
te, Antanas Mirgilas. Sa
ko, žėdno Lietuvio turi bū
ti šventa pareiga parva
žiuoti Lietuvą aplankyti — 
sako, rasite Lietuvą ne tą 
kokią palikot, bet naują, 
kuri prilygsta civilizuotoms 
valstybėms, užtai kad tau
tininkai paėmė valdyti ii’ 
kelti Lietuvos'gerovę.

O musų nektirie Ameri
kiečiai net miegot negali, 
jiems nuolat sapnuojasi kad 
ten visi smaugiami ir karia
mi ir kad dabartinė “fašis
tų’ valdžia yra žiauri..

Lietuvos našlaičiai ir tie 
yra negeri, “fašistai”. Lik
viduojant TMD. 61-mą kuo
pą ižde dar butą keleto do- 
larių, kurie nutarta pasiųs
ti Lietuvos našlaičių sušel- 
pimui. Bet vienas narys 
pradėjo atkakliai, priešin
tis, esą Lietuvą valdą fašis
tai tai nereikia nei našlai
čių šelpti. Visas civilizuo
tas pasaulis labdarybę su
pranta kaipo darbą aukš
čiau visų partijų ir nežiūri 
kokia partija valdo. Net 
štai, kada Rusijoj sausa va
sara buvo ir nudegino der
lių, ’ o žmonėms pažiurėjo 
badas į akis, Amerikos žmo
nės dėjo aukas (net prie
varta, kuris atsisakė au
kuoti net iš darbo tokį pa
leisdavo), nors Amerikonai 
nekenčia bolševikų ir galė
jo pasityčioti kad galės ba
du išgaišti, bet to nedarė. 
Žydai pradėjo rinkti šešis 
milijonus dolarių sušelpi- 
mui viso pasaulio biednų 
Žydų (Daytone Žydai pasi
skyrė surinkti $35,000). Ir 
Žydai nežiūri kur kokia val
džia yra ir kokių pažiūrų 
tie badaujanti žmonės. Bet 
musų tarpe yra tokių žmo
nių kurie nori matyt badu 
mirštant vargšus ir naš
laičius jeigu Lietuvoje ne 
jiems patinkama valdžia 
valdo.

J. A. U.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri 

siųsti kaipo užmokestį ui 
“Dirvą” ir už knygas.

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

Akrono Naujienos
Apsilankius Akrone. Ta-Į 

pau pasiųstas vienos valgo-1 
mų daiktų kompanijos iš 
Clevelando į Akroną dirbti 
krautuvėje. Atvykus Akro- 
nan pirmiausia apsilankiau 
pas M. Jocį, 154 Wooster 
avė. Jociai yra puikus ir 
svetingi žmonės. Pats Jocis 
yra kalvis iš amato, turi sa
vo dirbtuvę ir garadžių ir 
daro gerą biznį, darbo turi 
labai daug.

Pas jį pareina daug Lie
tuviškų laikraščių, tarp ku- 
yra ir “Dirva”.

Suėjau p. Vertelius, jie 
irgi gražiai gyvena.

Nesusitaikydamas su sa
vo darbdaviais nepriėmiau 
jų paskirtą vietą, todėl gry- 
žau, bet parsivežiau gražių 
įspūdžių iš to miesto Lie
tuvių gyvenimo. A. S. K.

karšti raudonukai ir jie va
žiuoja seiman ne Susivieni
jimo gerovei bet jo ardy
mui.

SLA. naujos 364-tos kp. 
išrinko du atstovu, abudu 
tikri Lietuviai patriotai: 
Juozas Noreika ir J. Rum- 
butienė. Taigi Chicagos sei
me, Akrono koloniją vis at
stovaus du tikri Lietuviai,

Burliokų valdoma S.L.A 
198-ta kuopa Seiman išrin
ko keturis delegatus, žino
ma ne Lietuvių dvasios, bet 
barzdoto Lenino garbinto
jus. Vienas jų skaito save 
socialistų dvasios, patirsim 
ar jis su raudonaisiais sei
me bliaus ar laikysis su 
tikrais Lietuviais. Bet trys 
tos kuopos delegatai yra

SHARON, PA.
Prie tokios bedarbės Sha- 

rone dar dirbtuvės dirba 
pusė ant pusės, o kaip kurie 
dar ir gerai uždirba. Žino
ma, neturinčiam darbo sun
ku darbas rasti. Bet dirb
tuvių kaminai rūksta.

Lietuvių čia šiuose me
tuose kiek padaugėjo. Iš 
senų gyventojų M. Baka- 
nas, kuris yra nuolatinis 
“Dirvos” skaitytojas, sako 
kad jis kol bus gyvas nesi
skirs su “Dirva”, nes tai 
yra vienatinis rimčiausias 
Lietuvių laikraštis Ameri
koje. Bakanai augina gra
žią šeimynėlę, pirmutinis 
sūnūs baigė pradinę moky
klą, stos rudenį į aukštesnę. 
Tėvai būdami apšviestais 
nori ir savo vaikus gerai iš
mokink P. Bakanas gele
žinėje dirbtuvėje turi gerą 
darbą, yra viršesnis ant da
lies darbininkų.

P. Smilgių sūnūs jau čie- 
li metai kai mokinasi Pitts
burgo universitete inžinie- 
rystės. Yra gabus moksle.

Pinavijas.

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.

PAJIEŠKAU SESERS
Jieškau savo seserį Emiliją Pau- 

lauskutę, po vyru Venskienę. Turė
jo 3 mergaites, Emiliją, Juzę ir Al-1 
doną. Taipgi jieškau brolį Jokūbą 
Paulauską. Iš Lietuvos paeina iš 
Stirbiškių k., Kvėdarnos p., Taura
gės ap. Gyveno abu Chicagoj. Jau 
penktas metas nieko nuo jų negir
džiu. Žinančių prašau parašyti arba 
jų pačių atsišaukti. (26)

Barbora. Paulauskutė-Ambrasienė 
240 Jerome Ave. Merchantville .N.J.

SUN ITCHING ENDS
when soothing žemo is usedl

Right from the first touch, antiseptic,; 
healing Zemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Zemo for relief from 
sunburn. 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. 35c, 60c, $1.00.

trys bus griovikai, o vie
nas svyruojantis. Duosis 
matyt jo spalva seimui pra
ėjus.

I Nuteisti. Teismas nutei
sė į valstijos kalėjimą Co
lumbus keturis vyrukus, 
apkaltintus prievarta išža
ginime keturių mergaičių 
kuomet jos gryžo iš Lake
side Park, Summit Beach.

Vienas jaunas vyras, 34 
metų amžiaus, negalėdamas 
ilgai gauti darbo, savo pa
šiūrėje pasikorė.

Keliautojas.

Praleisk Vakacijas
TĖVYNĖJ

Liepos (July) Išplaukimai
S.S. America .... ................1............... July 2-ra ir 30-ta
S.S. President Harding ...................July 9-ta
S.S. Leviathan ................... .’.......„!.....July 16-ta
S.S. President Roosevelt .................July 16-ta
S.S. George Washington .................July 23-čia
S.S. Republic .................... ...... ..........July 26-ta
Plaukia į Plymouth — Cherbourg — Southampton — Hamburg

Juros ramios, dienos saulėtos. Visa gamta susijungia padaryti liepos 
mėnesį maloniausiu keliauti.

Pasirinkite bet kurį iš puikių United States Lines Laivyno laivų ir 
jūsų planuojama kelionė Tėvynėn bus ilgai atmenoma.

Keliaujant šiais Amerikos laivais, jūsų tam praleisti pinigai pasiliks 
Amerikoj — prisidės padidinti jūsų šalies gerovę.

Pirkite į abu galu laivakortes kad užtikrinti lygius patogumus sugrįžti.
Pilnų informacijų, kainų ir t.t., kreipkis pas savo vietos laivakorčių 

agentą ar rašykite tiesiog į

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE 

Robert E. Good 
Hotel Cleveland Building

GENERAL OFFICES 
•15 Droadyvny 

New York City

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

Didžiausias Laivas Paskirtas švmet P'aukti iš New Yorko j 
KLAIPĖDĄ

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

VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
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) į Klaipėdą 
Trečia klesa j ten $107, Ten ir atgal $181,; Antra Klesa (Cabih) 

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

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street New York

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų 

BĖRENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausžemiu į Kauną.

1 Pamatykit pakeliu Londoną. 
!Taipgi tiesiai į.Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trecios klesos laiva
kortės į abudu galu iš New*

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

CUNARD LINE 1022 chesl“ ohl.

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” grėitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
irsvarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved
Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

- HAAftLĘM

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

Gyvename bedarbės die
nose. Šiandien visur tik ir 
kalbama apie bedarbes, nes 
jos atsiliepia ne tik ant dar
bo klesos žmonių, bet ir ant 
pramonės visose šakose. I 
Vieni jieško bedarbės prie
žasčių, kiti raminasi atei- 
čia, tikint kad bedarbė pra
eis ir vėl gyvenimas ineis 
į normales vėžes, ir vėl, vis
kas bus gerai.

Pažvelgus vienok į patį 
gyvenimo rato sukimąsi, 
kiekvienam darosi visai ki
tas supratimas, ir vilties į 
gerą ateitį būti negali. Bu
vo darbų gadynė, kada ša
lis statėsi; kada žalios me- 
degos buvo-visur pilna, ka
da kūrėsi miestai. Šian
dien to visko nėra. Žmo
nių priviso daugybė, žalia 
medęgą išsibaigė, o miestai 
išsistatę paskendo skolose 
ir laukia neišvengtino ban
kroto ; mažesni miesteliai 
jau negauna paskolų, o did
miesčiai savo skolas skaito 
desėtkais milijonų dolarių, 
nuošimčių smaugiami, kas 
metai skęsta gilyn, ir an-: 
ksčiau ar vėliau turės su- 
bankrutyt. Tiesa, tai atei
ties klausimas, mums gi rei
kalas su šių dienų bedarbe.

Bedarbės siaučia ne nuo 
vakar ir ne nuo pernai. Be
darbės siaučia jau apie nuo 
virš 24 metų. Karo metais 
buvo didelė darbymetė, bet 
tai buvo tik išimtis. Pasi
baigė karas ir vėl užstojo 
bedarbės tokios kokio? bu-, 
vo prieš karą. Vienur-ki- 
tur po tūlam- laikui darbų 
atsirado, bet už tūlo laiko 
ir vėl jie dingo. Ir taip vis 
trukčiojama. Ir nestebėti
na. Karas sugriovė pirk- 
lybos rinkas, nualino Euro
pą finansiškai. Rinkas at
statyt nėra kam, nes “di
deli” žmonės galvoja ne a- 
pie pirklybą tik apie naują 
karą, kad atgriebus tai ką 
buvusiame kare prakišo. 
Tokiu budu užrubežiuose 
pramonei nesikuriant, iv 
Amerikoje išdirbystė apmi
rė. Ir ne tik pas mus, bet 
ir'Europoje. .Žinome gerai 
kad ten žmonės kenčia be
darbių priespaudą nuo pat 
karo: Vokietijoj, Prancūzi
joj, Anglijoj ir kitur. Iš 
ten perėjo bedarbės į Kana
dą 'ar Suvienytas Valstijas. 
Ir kaip Europoj dalykai ne

darbo daug daugiau paga
mina mašinos tik su trimis 
ar keturiais darbininkais. 
Kitaip sakant, seniau žmo
nės dirbo mašinas/ o šian

dien mašinos dirba žmonių 
, ir padaro daugiau 

darbo, ir greičiau. Tokiu 
bu du sandėliai netrunka 
prisipildyt, kuomet trustas, 
didindamas j kainas įvairių 
išdirbinių, neišleidžia juos 
į rinkas he savo kainos, ku
ri jam užmokėtų už tai ka
me matytųsi koks nuosto
lis.

Trustas yra nelegališkas 
prieš įstatymus. Savo lai
ku buvo išleista taip vadi-

sigerina negalima tikėtis f 
kad jie pasigerintų ir pas darbus, 
mus, kur pramonė išsivys- ’ ' 
te tik ant vienų automobi
lių išdirbystės.

Trusto naguose'
Vien tik automobilius iš

dirbant, suprantamas daik
tas nereikia tikėtis darby
mečio, kuomet kitos šaškos 
pramonėje apmirė.' Prie to 
prisideda ir kitos priežas
tys. Trusto įsigalėjimas 
pramonėje irgi lošia svar-i 
bią rolę. Seniau trusto ne-namas Sherman įstatymas, 
sant, ėjo šiokia-tokia kon
kurencija kainoje, todėl ga
mintojai rasdavo pirkėjus. 
Dabar visokiai produkcijai 
einant į rinkas tik per trus
to rankas, pirkėjams priėji-j mą slaptai, o 1909 m. auk- 
mas negalimas, nes produk
ciją vieton stengtis parduo
ti, ji branginama, o kad 
brangiai mokėt pirkėjai ne
stengia tai išdirbiniai krau- 
jama į sandėlius ir ten lai
koma kol pirkėjams parsi
eis būtinas reikalas pirkt, 
mokant tiek kiek trustas 
reikalauja. Kada sandėliai 
prisipildo produkcija, tada 
sulaikoma išdirbystė, kol 
sandėliai pratuštės. San
dėlių pripildymas yra vadi
namas “overproduction” — 
išdirbinių perviršius.

Išdirbinius pagreitina vė
liausių išradimo automatiš
kos mašinos. Išdirbystėse 
kur seniau dirbo 25 darbu 
ninkai šiandien to paties

draudžiantis trusto plėtoji
mąsi. Dar velionis Roose
velt, būdamas prezidentu, 
tankiai grūmojo magna
tams už trusto organizavi-

ščiausis teismas Rockefel- 
lerj už trusto organizavi
mą nubaudė $3,000,000 pi
nigine bauda. Tačiau poli
tikieriams ėmus rūpintis 
tik savo ambicijomis, trus
to draudimo teorija kažin 
kur dingo ir karo metu tin
stąs baisiai išsiplėtė, ir įsi
galėjęs šiandien jis lošia di
delę rolę pramonėje, ir ta 
rolė prasideda prie bedar
bių naštos sunkumo.

Dar vienas dalykas prisi
deda prie paskubinimo pro
dukcijos, tai darbų siste
ma. Neskaitant jau pir
miau priimtos skubumo sis
temos, kada darbdaviai va
ru vertė darbininkus sku- 
bint dirbt idant daugiau

Atostogauti
Lietuvoj .

SKANDINA VŲ-AMERIKOS LINIJA 
Oficialinė LIETUVOS VYČIŲ

LIEPOS-JULY 5 DIENA
, Laivu

FREDERIK VIII
LIETUVON 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

, famous the World over

® Pinaud’s-
Shampoo

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

y Atyourdealers—orsend^oc 
s' for full-size .bottle to Pinaud, 
~ it.M, 220E. 21 St.,New York, 

[We will send sample bottle free]

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto Jubilejines

KELEIVIAI LIETUVON
V[We

X Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠISf A

5. baigęs Teisių Mokyklų Cumber- J 
4. land Universitete, darbuojas su ? 
j Teisių Ofisu advokato v
❖ Anderson & Marriott | 
| 308 Engineers Bldg, |
❖ kur su visais teisių reikalais ? 
į Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
.;. Rusai draugai kreipdamiesi tu- ?
❖ rėš teisingą patarnavimą. v

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

darbo padaryt, įvesta nau-iko darbo, jam yra iš ko pą- 
ja sistemą sulyg kurios dar- sirinkt paklusnių.
bininkas dar daugiau sku-l Prie tokios sistemos, prie 
bintų. Pirmiausia pavarto- tokios tvarkos ir pramonės 
ta sistema vadinama “pie- vedimo trusto keliu, negd- 
ce work” arba darbas nuo Įima tikėtis laikų pasigeri- 
skaičiaus; kuo daugiau dar- nimo ilgesniam laikui, kuo- 
bininkas padalys tuo dau-imet dargi ir žalioji medega 
giau. uždirbs, nes mokestis galutinai baigiasi.
'jau skaityta už kiekvieną V.. S. J.
štukį. šita sistema suma
žino darbus beveik vienu 
trečdaliu; nes darbininkų j 
mažesnis skaitlius padarėj 
daugiau darbo.

Pastarais laikais atsirado 
dar ir “bonų” sistema. Da
bar darbininkai iš kailio 
nerdamiesi darbus beveik 
pusiau sumažino; kadangi 
pagal darbo gausumo dar 
gauna priedihį mokestį, ko
misą: kuo daugiau darbo 
padarys tuo daugiau užsi
dirbs algos ir dar komiso. Lmu

Pagaliau įvesta sistema ,Pr 
I dar ir uzveizdoms-bosams. | lėtą dienų.
Dabar šitie irgi dirba su-i 
lyg “bonų” sistemos. Ma
žina jdarbininkų skaitlių, o 
likusius spaudžia 'kad tie 
padarytų daugiau’ darbo; 
juo daugiau darbo iš darbi
ninko užvaizdą išspaudžia, 
juo su mažesniu skaitlium 
darbininkų apsieina, tuo jis 
gauna didesnį atlyginimą; 
Jei kuris darbininkas nepa- 
jiegs daugiau darbo pada
ryt, ar nenorės, tokį užvai
zdą išvarys, o lik'hsius vers 
ir ano darbą padaryt, nes 
darbininkų tūkstančiai jieš-l

ARCIVYSKUPO PUOTA DEL 
3500 DRAUGŲ

Laikrašgiuose varoma kampanija 
j Lucky Strikes išdirbejų su' tikslu ra- 
' ginti žmones prjsilaikyti nuosaiku

mo valgyme, gėrime ir rūkyme, ir 
jie sako, “Kuomet turit noro per
daug valgyti, užsidegkit Lucky vie
toj to.”

Reikia priminti nekurtuos atsiti
kimus didelio valgymo praeityje, ir 
pamatysim kaip labai pasikeitė val
gymo paprotis. Pirm mašinerijos 
įvedimo laikų, kuomet visas darbas 
buvo atliekama rankomis, žmonės 
galėjo ir valgė daugiau negu dabar 
reikalinga ar protinga.

Kuomet George Nevill, iš garsios 
šeimynos, tapo įvesdintas Yorko ar- 
civyškupu, 1466 m., jis parengė di
delę puotą savo draugams paminė-

I jimui to nuotikio.
~rie stalų susėdo net 3500 žmo- 

I nių, ir jie sėdėjo, daugiau mažiau ke-
Jię suvalgė 80 jaučių,

^D,O U B tE> Ė ŪGJE ; B LAPES/
The best shave 
k you ever hacM 
\..or your J 
\ money 
■ back 

1 I J
If your 

F DEALER 
cannot 

f supply you, 
write direct

5°^ 1
for 5

$1 for 1O\
Sample 
Blade.. TOžI

PROBAK CORPORATION 
aSiostrep s.r.ty nuor Co., Inc.

656 FIRST AVENUE NEW YORK

6 laukinius bulius, 1004 avis, 300 
veršių, 20.00 paršų, 400 stirnų, 2300 
vištų, 3000 žąsų, ir tt. Prie to bu
vo kitokių priedų.

Žinoma, nėra budo susekti pasek
mių to persiedimo,. bet jeigu butų 
galima susekti be abejones rastųsi 
keletas mirusių tiesiog nuo perši? 
kimšimo.

Žmogiška mašina, ktiip ir kitokios 
mašinos, gali būti užpildoma tiktai 
iki tam tikro saiko. Kuomet per
pildyta, reikalauja perdaug dirbti, ir 
genda.

Taigi Lucky Strike išdirbėjai at
lieka naudingą darbu patardami pri
silaikyti nuosaikumo valgyme, raižy
me ir gėrime.

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

HOLLAND AMERICA LINIJOS 
včiiaviniu laivu I

STATENDAM
iš New Yorko 

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

lonus patarnavimas. Tiesioginis ; gelžkelių susisiekimas į Klaipė
dą per Rotterdam^.

Informacijų klauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Asosiacijos narius: -•
J. AMBRAZIEJUS J. G. BOGDEN <

168 Grand St. B’klyn, N. Y. - \ 322 W. Long st. DuBois, Pa.
“VIENYBĖ”
• 193 Grand St., B’klyn, N. Y.
J. VASILIAUSKAS

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

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

220 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”

0820 Superior av. Cleveland,O. 
K. MAKAREVIČIUS

Ansonia, Ct.
K. VAIŠNORA
Eranklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
L URBŠAS
' 187 Oak St. Lawrence, Mass.

r. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.

MISS J. LEONAITĖ, “Amerikos

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

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

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

So. Boston, Mass. 
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

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

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

K. SIDABRAS 
875 Cambrdge St. 

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS 

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

14 Vernon St., Worcester, Mass;

LAIMI!

Kai išbandai perdėjimus

vietoj užsirūkykit 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. "Jų, 
vietoj—užsirūkyk Lucky”.

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jus 
kada rukėt, pagaminti iš puikiausių tabakų 
—iš Smetonos viso tabakų Derliaus—“JIE 
SPRAGINTI”. Lucky Strike turi extra, slaptą 
šildimo procesą. Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad Luckies mažiau 
erzina jūsų gerklę.

OIt’s toasted”
Jusu Gerklės Apsauga—Pries knitėjimus—.pries kosulį

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin’

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

N.B.C. tinklą.

*Savo Knygojia,"Atsikratyki Nutukimo”.Samuel G. Blythe rašo: "Vyras ar Moteris, turys 20 svaru virš normalio savo svorio yra nesveikas”. 
Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins modemiškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jąu sau perdaug 
gerumų išbandėt, "jų vietoj—užsirūkykt Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svorį ir, išvengdami perdėjimų, išsi,- 
laikysit modemišką, gražią figūrą.

© 1930, The* American Tobacco Co., Mfrs.
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KLAIPĖDOS RINKIMAI IR LIETUVIAI
Lietuvos laikraščių pra-s 

nešimais, Klaipėdos miesto 
taryboje praeito mėnesio 
rinkimuose Lietuviai laimė
jo vietų dvigubai daugiau 
negu turėjo iki šiolei.

Lietuviai dabar laimėjo 
dar tris vietas ir turės še
šis atstovus. Komunistai 
vienų vietų pralaimėjo. So
cialdemokratai laimėjo dvi 
vietas, valdininkai pralai
mėjo dvi vietas, miestelė
nai, palaikę magistrato po
litikų, pralaimėjo tris vie
tas.

Kaip Klaipėdoj politika 
stovi skaitytojas galės su
vesti posmus iš sekančių 
davinių: _

Klaipėdoje turėjo teisę 
balsuoti 20;686 piliečiai, iš 
jų balsavimuose dalyvavo 
15,435 žmonės. Dar iš tų 
atmesta 51 balsuotojas pri
pažintas neteisėtu, todėl ge
rų baisų buvo 15,384.

Dalyvavo rinkimuose net 
13 sąrašų, tai galima sakyt 
13 partijų arba trylika skir- > 
tingų grupių su savo įsiti
kinimais ir interesais.

Tuos virš 15,000 balsų pa
rašui išeitų po 1183 pase- 
rašui bendrai po 1183 pase
kėjus. Bet kadangi- ne vi
si surašai gavo po lygų 
skaičių tai vieni surašai ga
vo tik po1 1 atstovų, vienas 
(uosto darbininkų) nei vie
no, o kiti nuo dviejų iki 9 
atstovų.

Kaipo paskiras sųrašas, 
penktas arba komunistų, 
gavo daugiausia, net devy
nias vietas, tačiau kadangi 
vietų yra 40 tai jie tokia
me kitų atstovų skaičiuje 
neturi reikšmės.

Antra stipriausia pavienė 
grupė yra socialdemokra
tai — jie gavo 7 vietas — 
dviem vietom daugiau negu 
pirmiau turėjo.

Valdininkų grupė randa
si trečioj vietoj — laimėjo 
4 vietas, dviem mažiau.

Lietuvių grupės: Lietu
viai — gavo 1,051 balsų ir 
laimėjo 3 vietas; Lietuvių, 
darbininkų — 674 balsus ir 
gavo 2 vietas; Lietuvių na
mų savininkai — 457 bals., 
gavo 1 vieta. Viso šešios 
vietos.

ar ypatiškai klausė Gish se
serų ar jos paeina iš Lietu
vių tėvų, bet sako jos tų už- 
ginčino.

Dabar, sųryšyje su dide
lių plėšikų žudystėmis, nu
žudyta New Yorke Ona Ur
bas, 23 m., kurios motina 
sako gyvena Clevelande. Ji 
palaidota Maspeth, L. I., 
kapinėse. Ji buvo vieno iš 
nužudytų plėšikų bendre, o 
sakoma jų nužudę kiti bijo
dami kad ji neišduotų. Ji 
rasta Harlem upėje vielo
mis suraišiota ir nuskandy- 
ta.

Šiose dienose Cincinnati, 
Ohio, mieste, miesto vedė
ju (manager) išrinktas Cla
rence A. Dykstra iš Los An
geles, Cal. Iš taip toli par
traukta tam darbui tinka
mas žmogus. Jis profeso
riavo Kalifornijos univer
sitete, bet seniau gyveno 
Ohio valstijoj.

Tokio žmogaus nepritin
ka tiesioginai nei klausti jo 
kilmės ir negali tikėti gau
ti atsakymo.

Clevelande gyvena nese
nai iš Lietuvos atvykęs dai- 
lininkas-skulptorius Alek

sandras Blažys. Jis kilęs 
iš Panevėžio. Amerikoniš
kuose laikraščiuose jis va
dinasi Rusu. “Dirvos” re
daktorius sykį į užklausė 
laišku apie jo tautybę, jis 
atsakė jog esųs Rusas, jo 
Rusiška pavardė esant Bla- 
žejevič,. bet vadinasi Bražys 
dėlei patogumo.

Jeigu butų iš Rusijos tai 
vadintųsi sutrumpintai Bla- 
žev, kas Amerikonui butų 
lengva ištarti. Kaip kada 
apie jį parašo vietos laik
raščiai ; nesenai paminėjo 
jo paties žodžiais kad jis 
gimęs Panevėžyje, jo tėvas 
buvęs Rusų kariumenės ofi- 
cieris.

Valgyklos biedmems
Kaune šių žiemų buvo už

laikoma penkios valgyklos, 
kuriose gaudavo maistų ne
turtėliai. Per septynis mė
nesius jose buvo duodama 
pietus. Tų valgyklų užlai
kymui miestas išleido net 
193,000' litų. Reiškia, Lie
tuvoje neprasčiau aprūpi
nama biednuomenė negu 
musų šioje aukso šalyje.

Per sunkius žiemos ne
darbo mėnesius valgyklos 
veiks ir toliau^

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

(Tųsa iš pereito num.)

NAUJAUSIOS

KNYGOS

Lietuviškos Pavardės 
Amerikos Gyvenime

Tarp gerų ir blogų atsi
tikimų Amerikos gyvenime 
įvykstančių tankiai matosi 
Lietuviškų pavardžių, ir 
laikas nuo laiko atsiranda 
pažymių ■ ypatų kurios sa
koma yra Lietuvių kilmės. 
Bet sunku viskų susekti, o 
kartais ir negalima susekti 
ir patirti ar tai tikrai Lie
tuviai.

Jack Sharkey pasisekė be 
vargo “atversti”, su juo at
sivertė į savo tautų daugiau 
Amerikos sportininkų.

Daug kalbama apie neku
rtas kino (movies) aktores 
ir aktorius jog jie Lietu
viai, paveizdan: Gish sese
rys, seniau garsėjus Lillian 
Walker, paskui Tom Mix ir 
daugiau kitų.

Rodos Chicagiečiai rašė

Į LIETUVIŠKĄ KALBĄ
Nors žudė ir krimto'
Tave praeitis atsidėjus,
Tu amžių gal šimtų
Savaip nepaliauni skambėjus.

Ir metais senutė,
Vis grožiu jaunybės tebžydi,
Net ponai atkutę
Dailumo mums tavo pavydu

O, kalba gimtoji,
Gyvuok gryčioj vargšo žmogelio, 
Mergaitės dainoje, 
Ir pasakoj žilo senelio.

If balsas šventųjų
Netilk niekad Dievo namuose, 
Draugijoj jaunųjų
Skambėk per vasar’ laukuose.

Viduj klebonijos
Sau vietų užimti skubėki, K 
Į rumus ponijos
Sugryžti nesidrovėki.

Per kiaurynę stogo
Pažvelgk kaip- bajorai gyvena,
Nevelyk jiems bloga,
Bet tark: O, vaikučiai, jus mano.

Ir lai nuo to laiko
Pamyli tave Lietuvoje
Nuo seno ik vaiko,
Kas tik tur proto galvoje.

Ir meilės tos gale
Lai toliai nesilpsta, nei mainos
Kol1 švies mums saulelė,
Kol paukščiai čiulbės savo dainas.

LIAUDIES DAINA
Zylelė aukštai lakiojo, 
Mergelių kalbas nešiojo.

Zylelė' gelsvai geltona,
Mergelė’ baltai raudona.

Zylelę ant sniego sugausiu, 
Į tėvo1 dvarų parnešiu1 —

Į tėvo dvarų parnešiu,.
Vyšnių sodtelyj paleisiu'.

Anksti rytelį' linksmai Čiulbėk, 
Jaunus bernelius pritraukinės.

Vytautas ir čekai
Nužudžius Hussų, Čekuose kilo nami

nis karas, kurio laike • pasimirė karalius 
Vaclavas (1419 m.). Nors sostas turėjo 
tekti Vadavo broliui, ciesoriui Zigmantui, 
bet Čekai, pykdami ant jo kaipo kaltinin
ko Husso nužudyme, neprisiėmė jo ir pa
ryžo kviesti sau už karalių Jogailų. Če
kų pasiuntiniai prašė Jogailų gelbėti jų 
šalį nuo “apokalyptiško žalčio” ir siūlė sa
vo karaliaus vainikų. Jogaila, po įtekme 
Lenkų dvasiškuos, atsisakė priimti Čekų 
karaliaus sostų, nes Lenkų kunigija bijo
jo herezijos kuri pradėjo Čekijoje plėstis.

Tuo laiku Gniezno vyskupas Trųba su
šaukė į Kališių katalikų dvasiškuos syno- 
da, kur dvasiškija sutarė persekioti ereti
kus ir atiduoti juos inkvizicijai.

Vytautas pasiryžo gelbėti ir užtarti 
Hussitus, tikėdamas jog susidraugaujant 
su su Čekais sudarys Lietuva tokia galin
ga kad prieš jų turės drebėti visos kitos 
valstybės. Prie to dar, norėdamas įsteig
ti tautiška bažnyčių Lietuvoje ir 'Rusų že
mėse, Vytautas ėmėsi nuoširdžiai remti 
Hussitų idėjų visomis išgųlėmis. Be to vi
so, Čekai buvo daug kultūringesni už Len
kus ir padarius unijų su Čekija Lietuva 
butų susiartinus su žmonėmis stovinčiais 
prie kultūros židinio.

Nugalėję ciesorių Zigmantų pas Vy- 
šehradų, Čekai skubomis atvyko pas Vy
tautų taryboms. Vytautas Čekų pasiun
tinius priėmė labai svetingai. Tų išgirdę, 
Lenkai ėmė gųsdinti Vytautų tuomi kad 
Jogailai mirus jie neprileisių Lietuvių prie 
rinkimo karaliaus, ir sužiedavo Jogailos 
dukterį Jadvygų (gimusių iš Jadvygos) su 
Brandėnburgijos margrdvu, tuomi suteik
dami Vokiečiams progų tapti kandidatais 
ant Lenkijos sosto. Bet Vytautas nenusi
gando. Tėmydamas kliudymus Lenkijos, 
Zigmanto ir popiežiaus, kuriam buvo pra
nešta kad “Vytautas iškrypo iš tikri ke
lio” ir kad turi savotiškus planus, Vytau
tas apsivalė nuo užmetimo erezijos pasiųs
damas į Čekija kaipo savo vietininkų savo 
broleivaikį Zigmantų Karibų tai tį, o Jo
gailai įkalbėjo kad Čekų “Wikliffitus” 
versdamas prie santaikos su bažnyčia jis 
užsipelnąs pagyrimo.

1421 metais suvažiavime Liubline Vy
tauto politika paėmė viršų: Čekų pasiunti
niams buvo pavelyta susitaikyti su bažny
čia ir pažadėta kad Jogaila ar Vytautas 
užims Čekijos sostų. Nusprendimas Liub
line tuojau buvo pranešta ciesoriui Zig
mantui.

Tačiau įvyko netikėtas atsitikimas: 
Vytauto priešgina, Lenkas Zbygnievas 
Olesnickis, kurs 1423 m. apėmė Krokuvos 
vyskupo vietų ir buvo galva valdančios 
Lenkų partijos, pasiryžo suardyti ryšius 
Čekų Hussitų su Lietuva ir Lenkija. Jis 
gryždamas į Lenki jų atvežė stebėtinų cie
soriaus Zigmanto propozicijų, kurioje Zig
mantas ne tik nereikalaująs Jogailos atsi
sakyti nuo. Čekijos siūlomo sosto, bet dar 
sutinkąs būti jam draugingaSj prie to dar 
siūlo Jogailai, kurs jau buvo našlys, vesti 
mirusio Čekų karaliaus našlę, Ofkų, žadė
damas jai padovanoti dalį Silezijos, atim
tą seniau nuo Lenkų, ir 100,000 dukatų 
kraičio. Tokiu budu Čekų sostas lieka ne
paliestas, Jogaila lieka Lenkijoje, ir Len
kai nei nenori girdėti apie unijų su Čekais.

Kuomet žiemą 1421 metais Jogaila at
jojo į Lietuvą medžioti (Jogaila labai mėg
davo medžioklę, tiesiog giriose ir gyven
davo), Vytautas išmušė jam iš galvos Len
ko kunigo Olesnickio išgalvotus planus 
ir įkalbėjo jam apsivesti su gražia, jauna 
'Sonka, Vytauto sesers duktere su Kijevo 
kunigaikščiu Ivanu Augemantaičiu. Vy
tautas norėjo1 per Sonkų padaryti Jogailą 
sau nuolankiu ir paliuosuoti nuo Lenkų 

: dvasiški jos, kuri jam ant sprando užgulus 
buvo. Jogaila, nors senas (buvo virš 70 me
dų amžiaus), panorėjo jaunos gražios Son-

VYTAUTAS — Iš Lenkiško piešinio

kos ir nuo to pasikalbėjimo su Vytautu 
daugiau nieko ir nemanė kaip tik apie tų 
mergaitę. Bet tas labai nepatiko Lenkų 
dvasiškijai, tam pačiam Olesnickiui, ir jis 
grasino karaliui Jogailai popiežium ir ki
tokiais galais kad tik atsisakytų nuo ve
dybų, nes personas.

Vytautas, geisdamas unijos su Čekais, 
patarė jiems kad Hussitai su pagalba teo
logiško disputo (kas tuomet buvo priimta) 
numestų nuo savęs erezijos apkaltinimus, 
bet popiežius Martinas V nesutiko tokiu 
budu su eretikais taikytis. Tada Vytau
tas, tikrindamas kad nori Hussitus sugrą
žinti bažnyčiai, ir nežiūrėdamas į kliūtis 
kurias darė popiežius ir Zigmantas, 1422 
metų pavasarį išsiuntė Zigmantų Karibū- 
taitį su 5,000 kareivių į pagalbų Hussi- 
tams, kas labai nugąsdino Vengrų ciesorių 
Zigmantų. .Tasai, negalėdamas atitrauk
ti Vytautą nuo Čekų, o padrąsintas nepa
sisekimu Zigmanto Kaributaičio suvieny
ti Čekus, Užmezgė prieš Lietuvą ir Lenki
ją santarvę su Austrija, Bavarija ir Sile
zija, ir dar stengėsi patraukti prie savęs 
ir kryžeivių ordenų. Gal butų įvykęs ir 
didelis karas jeigu Lenkijos kancleriui vys
kupui Olesnickiui nebūtų pasisekę jį pra
šalinti. Olesnickis pasistengė padaryti su
važiavimą ciesoriaus Zigmanto su Vytau- j 
tu ir Jogaila ir taip po išsikalbėjimų karas | 
nerado priežasties įvykti. Čia Vytautas 
tapo apgalėtas savo politikoje, neįstengė 
priešintis, ir paliepė savo kariumenei gryž- 
ti iš Čekijos, o Lenkai net pasisiūlė Zig
mantui su pagalba Hussitus numalšinti. 
Už tai Vytautas pasiryžo nuo dabar vesti 
savo politika paskirai nuo Lenkijos. Vy
tautas, ar tai iš gero ar iš 'pikto, gavo nuo 
popiežiaus padėkų už pasiliovimą remti 
Čekų reikalų!

Taipgi po įtekme Olesnickio karalius 
Jogaila išdavė (1424 m.) ediktą liepiantį 
Lenkams, esantiems Čekijoje, gryžti na
mon į tėvynę, o nužiūrėtus erezijoje savo 
žmones pavedė bažnyčios inkvizicijai.

Iki šio laiko Jogaila jau buvo .vedęs 
Sonkų, ii\ jiedu sulaukė sunaus. Iko tolei 
su kitomis moterimis Jogaila sūnų netu
rėjo, užtai Lenkams labai rūpėjo jų ša
lies likimas.

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

' kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabai’ su prisiuntimu kainuoja

30°
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, Oi,

(šios knygos yra prisiųstos 
“Dirvos” Redakcijai pami
nėti, jų pardavimui neturi
me ir prašome skaitytojų 

nesikreipti su reika
lavimais.)

Už Ką? — Vlado Butle- 
rio serija romanų iš Lietu
vių gyvenimo Lietuvių iš
tremtų į Sibirą, I ir IT to
mai. Išleido pats autorius. 
Spausdinta Rygoje 1929' m.

štai kaip autorius Butle- 
ris rašo pirmoje knygoje:

“Butlegių giminė — Ir- 
landijos bajorų kilmės.

“Mano protėvis Valteris 
Bulteris pirmoj XVII šimt
mečio pusėj įsikūrė Lietu
voje, Kauno gubernijos ri
bose.

“Mano tėvas gimė musų 
šeimos drave Repšionyse 
1822 m. Spalių 29 d. Jis 
Įgijo aukštąjį mokslą ir tu
rėjo susisiekimo inžinie
riaus diplomą. Būdamas 
liberališkų pažiūrų daug 
dirbo valstiečiams išvaduo
ti, ir kai baudžiava jau bu
vo panaikinta buvo valstie
čių išrinktas Vilkmergės 
apskrities Taikos Tarėju. 

I Neilgai trukus, 1863 metais, 
Muravjovas, slopindamas 
tų metų sukilimą, mano tė
vą išsiuntė į Sibirą....

“Aš gimiau 1867 m. toli 
už gimtosios žemės ribų— 
mano tėvo ištrėmimo vieto
je

Taigi tokiose apistovose 
gyvenant autorius daug pa
tyrė Sibiro gyvenimo ir pa
rašė savo romanus “Už 
Ką?”

Pargryžęs po karo iš Ru
sijos jis tarnavo savanoriu 
Lietuvos kariuraenėje.

, .Dabar jau nusenęs, ir ra
šydamas savo kurinius sa
ko: “Tebūnie tai kukli, bet 
nuoširdi dovana karštai 
mylimai mano protėvių tė
vynei Lietuvai”.

Cheese flavor
Still another Kraft-Phenix 
triumph 1 New digestibility, 
health qualities and delicious 
new flavor added to cheese. *

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk arc 
retained1. Milk sugar, calcium 
and- minerals. Good for eviry- 
one, including the children.

Velveeta spreads, slices1, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound package today.

KRAFT
V/elveeta

V The Delicious Rew Cheese Food

GYVYBE ..
PRIKLAUSO , 

NUO ŠTAI K«
INKSTŲ.KĖPBNŲ-PUSLĖS \ 

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

HAARLEM OIL "^7
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HTSITIKIMAS apie kurį čia skaity
site dėjosi tuose laikuose kuomet 
Lietuviai dar buvo pagonys ir at

kakliai laikėsi savo seno tikėjimo ir nar
siai kovojo už savo žemę ir dievus, bet kai
mynai atkakliai puldinėjo ii' norėjo juos 
priversti priimti naują tikėjimą ir užsidė
ti sau svetimą jungą. Lietuva buvo iš vi
sų pusių krikščionių priešų apsupta: iš 
šiaurės juos gulė Kuršio kardininkai, iš 
rytų — Rusai, iš pietų Lenkai ir Mozūrai, 
iš vakarų gi — kryžeiviai.

Nežiūrint gausių ir nuolatinių pavo
jų, prie Nevėžio, kuris ties dabartiniu Rau
dondvariu suteka j Nemuną, netoli šių die
nų Babtų miestelio, kitoje upės pusėje, ra
miai sau gyveno narsus darbštus Lietuvis 
bajoras, vardu Šviedrys, su savo jauna 
žmona, Dona. Nebuvo jiedu dievų apleis
ti, nes jų ūkyje bėgiojo du gražus, vikrus 
bernaičiai — jų sunai Vaisys ir Budrys.

Tėvas buvo kariauninkas, kaip tų die
nų gyvenimas reikalavo, ir dalyvavo ka
ruose, Į kuriuos tik kunigaikščiai vedė. 
Ne tik kunigaikščiai vedė, bet ir godumas 
grobių kaimynų šalyse prie to stumėdavo, 
taip kad Šviedrio pilaitė talpino įvairius 
svetimų šalių padargus, šarvus ir ginklus, 
neskaitant vergų ir kitokio grobio. Jo že
mę apdirbdavo samdytiniai ir vergučiai, ir 
kas stokavo pragyvenimui iš medžioklių 
tą duodavo žemė, tada nors dar menkai 
apdirbama, bet labai derlinga, ir šiai gra
žiai šeimynai nieko nestokavo.

Vaisys ir Budrys augo irgi ne žemei 
dirbti ir ne namie sėdėti, bet kariaunin
kais būti, savo žemę nuo priešų ginti, j 
svetimas žemes įsigriovus save turtinges
niais daryti. Nors jie buvo dar maži vy
rai — Vaisys aštuonių metų, o Budrys ėjo. 
šeštus metus, — bet jau žaidė karo žaislus 
ir nekartą patys tarp savęs iki verksmų 
susikaudavo.

Netoli jų pilaitės buvo piliakalnis, ku
ris ir po šiai dienai stovi, tik jau žymiai 
menkesnis. Daug pasakų ir padavimų apie 
tą piliakalnį vaikai girdėjo, ir eidami į tą 
kalnelį apie jį kalbėdavo su pagarba. Tas 
piliakalnis ten atsirado daug pirmiau jų 
laikų, ir tikrų padavimų apie jį neturėjo. 
Juomi naudodavosi, priešų užpuolimo me
tu, padavimams gandų kaimynams, sukur
dami ant jo laužą.

Sulipę ant piliakalnio viršūnės, du ma
ži broliukai jautėsi kaip milžinai: po jų 
apačioj laukuose trusiasi darbininkai, ku
rie ištolo išrodo mažiukai; galvijai ir ark
liai pievoje rodės tik žaislai; ištolo Nevė
žis matėsi lyg juosta patiesta vingiuotai 
per lankas, tarp karklais nugulusių kran
tų. Tik medžiai užpakalyje jų buvo už, 
juodu didesni, kurie, lyg kokie globėjai, 
gaubė vaikučius savo šešėliais, lyg norėda
mi kad jie augtų, augtų į narsius, didelius 
vyrus, nes tokių tie laikai reikalavo.

Nors mažučiai žemės kirminai, tiedu 
broliukai jau kalbėjo tų laikų kalbas: apie 
karus, pergales, sumušimus priešų; apie 
ginklus, apie grobius; ir nors vos galėjo 
ant arklių laikytis į karčius įsikibę-, kalbė
jo katrą arklį kuris sau augysis iš savo 
kaimenėje turimųjų.

— Kai užaugsim, eisim į karus sykiu 
su tėveliu, jam gelbėsim, ginsim savo že
mę nuo priešų, — kalbėjo Vaisys, vyres
nysis.

— Aš turėsiu tokį didelį kardą kaip 
musų tėvelis turi, ir juomi visus priešus 
iškaposiu, — tarė Budrys, jaunesnysis.

— O aš turėsiu tokį greitą žirgą, ku
riuo pavysiu visus priešus ir išžudysiu ka
da tik jie drys ant musų užpulti, — gyrė
si Vaisys.

— Tai nieko, — pertarė Budrys, — aš 
turėsiu tokį žirgą kuris pralenks ir tavo 
žirgą!

— Aš įsitaisysiu tokį saidoką kuris 
prašaus visų priešų šarvus — ir aš yistiek

tave praviršysiu! — spyrėsi Vaisys.
— O aš turėsiu tokį skydą kuris pa

stos kelią visoms vilyčioms! — sugalvojo 
jaunesnysis.

— Neturėsi! — užkirto jam Vaisys.
— Turėsiu!
— Neturėsi!
— Sakau kad turėsiu! — patikrino 

Budrys.
— Te tau, smarkuoli! — užpykęs šuk

telėjo vyresnysis, ir rankoj turima sausa, 
eglės šaka, storesniu galu, drožė savo bro
liukui per galvą. Jaunutė oda prasivėrė 
virš kaktos dešiniame šone, plaukuose, ir 
vaikutis pasriuvo kraujais.

Skubiai leidosi abu pakalnėn, kur te
kėjo šaltinis, ir Vaisys bandė šaltu vande
niu brolio žaizdą apmazgoti, ir dėdamas 
traukučių lapus sulaikyti kraują. Abudu 
bijojo eiti namon, nes gaus nuo motinėlės 
mušti, ypač kaltininkas, kada motina pa
tirs jo beširdį darbą.

Palengva, kraujo tekėjimas pradėjo 
apmažėti, atspausta į vietą nuvaryta oda 
lyg laikėsi, kraujas pradėjo sukrekėti.

Kraujui bėgti apsistojus, sužeistasis 
i laikėsi nuo verksmo, bet krūpčiojo, ir 
I matydamas kaip jo brolis gailėjosi savo 
neapgalvoto darbo, trusdamasis apie jo 
žaizdą, paklausė: .

— Kai mes užaugsim ir eisim į karus, 
| ar tu gelbėsi man kada mane priešai už
puls?. ...

— Taip, broliuk, gelbėsiu ir ginsiu ta
ve..........Ar atleidi man už mano blogą dar
bą? Ar nesakysi mamytei? — prašė Vai
sys.

— Atleidžiu, nesakysiu. Mamytė vi
sada sako kad reikia atleisti jei ką nety
čia padarom vienas kitam....

Ir Vaisys priglaudė savo broliuką prie 
savęs ir laikydamas ranka užspaudęs jo 
žaizdą vedėsi per pievą namon. Motinai 
sutarė sakyt kad lysdamas pro krumus į 
sausą šaką pats persidūrė kaktą, ir par
ėjus pavyko motiną taip pertikrint, kuri 
aptaisius žaizdą, išblyškusį sūnelį paguldė. 
Tėvo nebuvo namie ir nebuvo tyrinėjitnų 
kaip ištikro atsitiko. .

Nors žaizda nepavojinga, bet tiek rei
kia pasakyti kad prakirstoj vietoj' per tris 
pirštus pločio Budriui galvoje prie pat 
kaktos plaukai daugiau neaugo ir liko žen
klas ant visados, o delei to tarp tų dviejų 
brolių ateityje dėsis tokie dalykai kokie 
gal niekad nebūtų galėję nutikti jeigu ne 
tas amžinas ženklas kaktoje.

Gaila pasakyti, betį reikia’ — savu lai
ku tarp tų brolių įvyks mirtinis susikir
timas, kaipo didžiausių priešų, o kokia to 
pasekmė bus matysime toliau.

Su laiku žaizda užgijo, ir Vaisys juo
kaudamas sakydavo kad jis dabar savo 
brolį galės visada ir visur pažinti pagal jo 
ženklo.

(Bus daugiau)

Žmonijos Istorija
“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
'T'AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos

* Istorijos — tai bendras susipažinimas 
su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

Apdaryta audimo viršeliais, $2.
Reikalaukit “Dirvoje”

PASTABUKĖS
| Rašo Žinučių Rinkėjas.

Pusiau komunistinis siu
vėjų unijos organas “Dar
bas” labai nusidžiaugė kad 
Lietuvos darbininkai Gegu
žės 1 d. puikiai šventė ir 
kad tą dieną neišėjo nei 
vienas laikraštis. Sako, “ne
paisant didžiausių fašisti
nių persekiojimų, darbinin
kai visgi reikšmingai šven
tė gegužinę”. Ir toliau sa
ko : “šitokia darbininkų 
nuotaika teikia ankstyvam 
pasiliuosavimui iš fašistų 
priespaudos”.

Tai tau ir redaktoriai tie

ką savo draugams “Lais- 
viečiams” pasako:

“Mes manome kad ‘Daily 
Worker’ arčiau stovi prie 
tos mums siūlomos unijos 
negu ‘Laisvė’, ir nesenai 
skaitėme ‘Daily Worker’ 
(Geg. 7 d.) kad Industri
nę Adatos Darbų Uniją val
do razbaininkai, gengste- 
riai ir kitokie padaužos. O 
jos vadai Zimmerman ir ki
ti broliaujasi su fabrikan
tais ir daro didžiausius 
kompromisus. Ar tai tokią 
uniją jus siūlote kriau- 
čiams?? Well, pasilaikykit 
ją sau, o į mus reikalus no
sies nekiškit.”

Matote, kaip tik komuni-
komunistai: nežino kad 
Lietuvoje Gegužės pirma 
diena yra konstitucijoj nu
žymėta šventė ir kad tą die
ną privalo švęst. Komunis
tai redaktorėliai bando puo
štis svetimomis plunksno
mis.

štai susipyksta jie viešai 
pasako! visuomenei kokie jų 
vadai yra.

♦ ♦ ♦
Komunistų ‘Laisvės’ pec- 

keliai savo gazietoje nuro
dė kaip vienas 13-kos metų 
vaikas sukolektavo del ko

jo sukolektuot gatvėj iš vai
kų 86c tai kodėl suaugęs 
komunistas Buknys nega
lėjo sukolektuoj pačioj ko
munistų tvirtovėje, “Lais
vės” ofise, $86.00? Tuo tar
pu patys “Laisvės” pecke
liai, imdami geras algas, 
tam pačiam tikslui sudėjo 
vos $1.41. Aišku kad ko
munistai tik moka kaulyt, 
o patys tai kad ir saviems 
reikalams neduoda.

Darbininkai, ir jus ne
duokit komunistams nei 
centro. 

▼ T- ▼

Išgamų komunistų “Lais
vė” apsiverkė krokodiliaus 
ašaromis kad tik Brookly- 
ne ir Worcesteryj minint 
D. L. K. Vytauto mirties 
sukaktuves dalyvavo virš 
5000 gerų Lietuvių tėvynai
nių. Sako: “Reiškia 5,000

Lietuvių buvo sutraukta 
garbinti senovės Lietuvių 
monarchą ir dabartinę fa
šistinę Lietuvos valdžią. Tą 
minią didumoj sudarė dar
bininkai. Mes pakankamai 
nepasidarbavome supažin
dinti Lietuvius darbininkus 
su reikšme Vytauto iškiL 
mių”.

Tai tuščias savęs apkalti- 
. nimas nepasidarbavime — 
jus darbavotės kiek tik iš- 

I galėjot, sakėt šlykšliausias 
prakalbas ir metėt bjau
riausius lapelius, o ir tas 
jums negelbėjo ir neįsten- 
gėt Užmušt tautinės dva
sios. . X

Nors- £Vy tau tas jau 500 
metų kaip numiręs, tačiau 
jo dvasia Lietuviuose atgi
jo ir Lietuviai jį pagerbia 
tinkamai, o komunistai liko 
išgamom.

Komunistuojantis
bo” redaktorėlis, matomai 
susipykęs su savo draugais 
“Laisvės” redaktoriais, ku
rie pas Amalgameitus siu
vėjus bando kelti revoliuci
ją, kad paskui siuvėjus pri
kergus prie komunistinės 
Adatos Darbų unijos, štai

munistinių nuodų vadinamo
“Dar- “Daily Worker” 86c iš kitų

80 toįpų pat vaikų ir sako: 
“Suaugę darbininkai galė
tų pasimokyti iš vaikų ‘Dai
ly Worker’ kampanijoj”.

Taip tai taip, bet kodėl iš 
to nepasimokina suaugę pa
tys “Laisvės” peckeliai? 
Jeigu 13 metų vaikas galė

£«iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiniiiiiiuminimn)£  

KOKIU LAIVU . IR LAIKU £ 
atkeliavote Į Ameriką?

E Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo į Ameriką, s 
E Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugryžimo. Parduodam laiva- S
E kortos visomis linijomis. Aprupinam keleivius iki laivo išplauki- E
E mo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, atliekame įvairius —
E valdžios darbus. Siunčiame pinigus, išmokamus dolariais Lietu- E
s voje. Panaudokite mano ilgų metų- patyrimą, kreipkitės ypatiš- S
E kai arba per laiškus. -

E G. Kunašauskas |
= . Žinomas fer 20 metų 179 EAST 3RD STREET g
jz tuo pačiu antrašu. NEW YORK, N. Y. S
rdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiirmiiiiiiifininiiiiiiiiiiiHiiiHiiHiih?

Camel-
malonumo prižadas

JEI JUS gėrejatės rukymu, kodėl nerukyt maloniausio cigareto, koks 
kada buvo išdirbtas? Camels išdirbti vien tik malonumui ... ne 
kam kitam! Geriausi vsių malonumo suteikiančių parinktiniausi ta
bakai — visi švelniai malonios ypatybės, nunokusių, saulės subrendu
sio Turkijos ir Naminio Tabako sumaišyti čia tikroj kvepėjimo ir 
skonio harmonijoj.

Čia, rūkydamas Camels, gaunat vieną teisingųjų malonumų. Tas vi
sas jūsų. Gėrėkitės juo!

★ PER RADIO ★

Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarais N. B. C., W J Z ir suvienytos stotys. 
Pažiūrėkit savo laiko sąraše.

C* 1930, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N, C,
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< VIETINĖS ŽINIOS
Mirė J. Matulionis. Birželio 

15 d. netikėtai mirė J. Matulio
nis. Liko dvi dukterys vedusios 
viena ištekjo už Biznieriaus 
Blaškevičiaus, o antra už žu- 
telio. Dar augančius paliko du 
sūnūs ir vieną dukterį. Matu
lionis liko palaidotas iš šv. Jur- 
gįo lietuvių bažnyčios į Kalva
rijos kapines. Palaidojo Grabo- 
rius A. Jakubauskas. Apie 30 
automobilių palidėjo į kapines.

D.L.K. Vytauto penkių šimtų 
metų mirties paminėjimo komi
sija smarkiai rengiasi prie tų 
didžiausių iškilmų kurios įvyks 
Liepos' 4-tą dieną. Iš įvairių 
komisijų reportų buvo paste
bėta pereitame susirinkime kad 
jau viskas yra beveik priruošta 
r visi yra gatavi stoti kiekvie
nas savo vietoj.

Programo rengimo komisija 
■ ėportuoja savo darbą, iš ko pa
sirodo kad viskas yra sutvar
kyta ką puikiausiai j vietą, pui
ki diena apdausta nuo lietaus. 
Darbininkų turi užtektinai ir 
visi kiti dalykai yra tvarkoje. 
Paskui sekė chorų komisijos ra
portas, ir su chorų' vadais pasi
kalbėjimas iš ko taip-pat buvo 
pastebėta kad dalykai eina 
tvarkingai .Ponas Čižauskas ir 
ponas Greičius pareiškė kad jie 
su savo chorais yra gatavi stoti 
ant programo bile kada.

Dvasios vadai taip-gi 'buvo 
atsilankę į susirinkimą, kurie 
užims svarbią programo dalį tai 
yra musų gerb.Kun. Karužiškis

ii- Kun. Vilkutaitis. Vienas tur
būt iš musų dvasiškių turės lai
kyti mišias pradedant progra
mo 4-tą dieną Liepos. Tos mi
šios bus laikomos atvirame ore 
kas Clevelando lietuviams yra 
naujenybė. Gerb. Kun. A. Karu
žiškis prašė komisijos parinkti 
tinkamą vietą laikyti mišiomis 
ir padaryti ten altorių. Komi
sija prižadėjo visą tą tinkamai 
aprūpinti.

Chorų vadai teiravosi su ko
misija kaip ten tuos chorus rei
kės sustatyti atvirame ore kad 
atlikus geriau programą. Iš ko
misijos paaiškėjo kad ta vieta 
yra labai patogi ir turinti didelę 
platformą ant kurios bus gali
ma sutalpinti abu milžiniški 
chorai ir visas mergaitės kurios 
sudarys Lietuvos vėliavą.

Pranas Mačėnas

Nedėlioj, Birželio 15 d. atsi
buvo A. L. D. L. D. Piknikas 
žmonių buvo susirinkę gana 
daug. Lenktynių programas bu
vo šaunus ir gražus. Laimėto
jams buvo suteikta daug puikių 
dovanų.

Medikalis budinkas. Ant 
Carnegie avė. ir E. 105th 
st. pradėta budavoti 8 auk
štų budinkas, $1,250,000 
vertės, kuriame bus sutal
pinta viskas kas yra medi
cinos profesijos srityje, še
ši viršutiniai aukštai bus 
pavesta vien tik gydyto
jams ir chirurgams.
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| JOHN J. LAZICKAS, Jeweler = 
| ATWATER KENT IR EARL RADIOS

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

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. |

ENdicott 4638 E
aiiimiiiiiiiiimiiiiĮiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii|S

$250,000 daržui. Muze- 
jaus daržo užlaikymui ir 
nuolatiniam taisymui ir 
gražinimui vietos milijonie
rius John Shervin padova
nojo $250,000. Iš tų pinigų 
nuošimčių viskas bus aprū
pinta.

$9,000,000 vertės univer
siteto budinkai. Šių metų

bėgiu bus pradėta budavo
ti du nauji puikus budinkai 
prie Western Reserve Uni
versiteto ir Case Praktiškų 
Mokslų Mokyklos. Bus vie
na 'bendra mokslo labora
torija, kurios išlaikymui pa
skirta $2,000,000. Taipgi 
bus būdavo j ama $4,000,000 
vertės studentams bendra
butis.

A. S. BARTKUS j
❖

Vienintelis

F o

•J* ♦J**********•£••■**♦J**!*

Clevelande Lietuvis Artistas

tografas
Geriausia dovana 

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

jūsų 
bus

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos larfgais”
— Telefonas Randolph 35S5 — i

<«4»'^4’4»4*»!*4**^»?*^^4*^»?4'**^^4’*I**^^^*^'^«^^^»>^^*4*^*!*^,^'3*v**š*’3***‘****4‘*S**2**i**!**S*,i**i**!**S’*&

SERGANTI ŽMONĖS |
? KVIEČIAMI UŽEITJ PAS DR. SMEDLEY .10 OFISAN PASITARTI t 
t DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į

Dr. Smedley, garsus Specialistas T 
su 45 meti} pasekmingu medikaliu 4* 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- T 
trinius metodus ir vaistus ir atsiekia .;. 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, X 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- 
gų ir kitokių su tuo bendrų. £

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

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

? Dr. C. W. Smedley, Specialistas atleiskit, nes musų laikais beveik vi- 
y sos ligos yra išgydomos. į
X Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot £ 
f būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. _ y

edley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- £ 
kūno organus. £

užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. T
I DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS ž 
£ 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland Ž 
❖ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki B vakare. t

Nedėldienials nuo 10 iki 1. . .. i

x uk. oiu<
4. silpnintus
T Viskas

ESSEX CHALLENGER
SUPER-SIX

Ar tu patėmiji kad puikus Essex 
Challenger paprastai lešuoja biski 
daugiau negu karai kurie yra žinomi 
paprastai už žimią prekę?

Tik pamiršk “list price” ir gauk fak
tus. Bauk paprastas lėšas-----įmainyt,
apmokėt ir nepaprastas apskaitliuot. 
Tu nusistebėsi ant kaip mažai Jei bent 
kas daugiau lėšuos už atstovumą 
pirmeivystėje Essex Challenger.

Dabar kad lėšos už Essex Super 
Six Challenger nėra jokio senso net 
nė manyti, nė jokis pigesnis karas gali 
susilygint nė išvaizdoje, gerume arba 
vertybėje.

>?35 UŽ COUPE
Septyni kiti modeliai prieinama 

kaina. Platus pasirinkimas 
spalvų be ekstra mokesnio.

Factory f. o. b. Detroit,

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

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

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

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

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

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

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

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

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 81

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

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

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

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

OLEN MOTORS
10548 SL Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway Michigan 0038

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

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

J)

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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

-CHICAGO-
Kas nori persikrausyt i Chicagą 

ir ant puses ekspensus usimokėti čia 
gera proga. Oaigi vieną tripą tokį 
patturime į Milwaukee. Kreipkitės—

J. O b 1 a k
1161 E. 61st St. HEnd. 2730

Cleveland, Ohio

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

••See your Chevrolet dealer first
Chevrolet’s “O K that counts” už
kaba yra ženklas ružies ir atsa- 
kantumo kuris pėrtikrimo milijo
nus pirkėjų jog Chevrolet parda
vėjai suteikia nesulyginamos ver
tybės naudotus karus.
Ateikit j musų sandėlį pasirinkti 
karų turinti šitą, garsų raudonų 
O K užkabą kuri parodo kaip ka
ras buvo peržiūrėtas, pertaisytas 
kad teiktų daugiausia išvaizdos,

veiktų gerai savininko patenkini
mui. ų
Pirkit dabar ir pasirinkit iš pui
kiausių didžiausio pasirinkimo 4 
ir 6 cylinderių naudotų karų koks 
kada musų buvo pasiūlyta.
Peržiūrėk specialius nupiginimus 
pažymėtus apačioj! Naudokis tuo 
trijų dienų atpiginimu! Ateik kad 
ir šiandien ir sėdęs nuvažiuok sau 
patinkamu karu, už taip pigiai.

NUOSTABIAI ŽEMOS KAINOS TIKTAI ANT 3 DIENŲ

1927
FORD TUDORS

Šie puikiai atrodanti karai 
yra paskutinė grupė Modelio 
T kurie buvo išdirbti. Jie yra 

pirmos- rūšies tvarkoje 
$95

1928
Chevrolet Coupes

Griepkis už šios progos kad su- 
čėdint pinigus ant visai mažai 
naudoto Coupe. Visotiškai ap
rūpintas, atsargiai pažymėtas ir 
prižiūrėtas. Parsiduoda “su O.K- 
kuris reiškia.” Matyk tavo ar
čiausi Chevrolet pardavėją toj.

$245

1927 Chevrolet Sedan
$ 1 95

Jus negalit praleisti 
šį pirkinį. Pis tarnau
jantis mažas karas 
prižada pigiai ir atsi- 
kantį pervežiojimų 
per dauge lįmėnesių.

1929 Chevrolet Coach
$ 3 6 5

Ruimingas Fisher bo
dy, kę turiu-ratu brėk-

nėtas. Parsiduoda su
O.K. kuri atsako

1928
Chevrolet Coaches

Griepkis už šios progos kad 
sutaupinus pinigus ant visai 
mažai naudoto Coupe. Matyk 
Chevrolet pardavėją šiandien

Bent kuris iš šių karų galima pirkti mažu Įmokėjimu, lengvom išlygom

Broadway Chevrolet Co.
6851 Broadway Michigan 0800

Central Chevrolet, Co. 
7002 Euclid Ave. ENdicott 3400

Detroit Ave. Chevrolet Co.
11915 Detroit Ave. BOuIevard 1762
Downtown Chevrolet Motors, Inc.

1935 Euclid Ave. MAin 6000
. Bedford Chevrolet Sales Co.

• Bedford, O. Bedford 543
Frankel Chevrolet Co.

1258 E. 105th SL 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

I KODĖL JUMS SIRGTI? |
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Būdo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? H| 

M Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■
■ supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- ■
■ MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. ĮĮĮ
■ Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ii' šioje šalyje, sy- ■ 
g kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- |||
■ su keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.
Vį RAUDONGYSLES prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užšiėmin 8f|
■ mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama ĮH| 
U be skausmo nauju gydymo Metodu.
M Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- 
!H EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes.
Bi Kų padariap jiems tų galiu padaryti ir jums. •

Užsisenėjusias kraujo ligasvyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich's 606 ir 914. Jeigu kenčiate
ĮĮ nuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligų. Viskas Užlaiko- 1H
gg ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.
■ 'UI X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00.

DOCTOR D AIDE Y‘specialistas’I
■ ■' Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.
B f Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.

/ Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ANT RENDOS

IS LIETUVOS ® kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Coinmerce)

Ant rendos vienas kambarįs su 
valgiu arba be valgio. Taipgi po du 
kambarius gali patys gamintis savoi 
valgį. 3154 Carnegie Ave. Telefonas 
PRospect 1456. ,

Tobulina Kalėjimus
Reorganizuoti Lietuvos 

kalėjimus yra būtinas rei
kalas jau ir todėl, kad di
desnieji musų kalėjimai Ru
sų valdžios tebuvo pastatyti 
tik etapino pobūdžio Į Ru
siją būdavo išgabenamiems 
ilgesniam laikui nuteistie
siems tik laikinai čia telai
kyti. Dabar tuose kalėjimuo-1

l J „.^..STjtvivos Eksportas” Gegužės 
'pradžioje per vieną savai
mę Klaipėdos krašte ir Že- 
i maitijoj supirko 1414 kiau
lių, kurios perdirbamos j 
bekonus ir gabenama į An
gliją ir kitus kraštus.

“L.A.”

baigiamuose statyti naujuo
se moderniškuose kalėjimo 
namuose Baseinuose tinka
mai atsižvelgta i dirbtuves.

L. A-

Attorneys Jewelers

KIAULIŲ PIRKIMAS
Pakėlus Vokiečiams mui- 

| tą ant iš Lietuvos įvežamų 
prekių, kiaulių eksportas 
apmažėjo, bet pirkimas jų

laikui nuteistus nusikaltę- ■ 
liūs, tenka taip pat būtinai, 
patobulinti kalėjimai ne tik' 
busto higijeniškumo, bet ir 
kalinių auklėjimo atžvilgiu. ; 
Kalinių auklėjimo,-jų mora
linių pataisymo geriausia 
priemonė laikomas įvairus 
darbas. Todėl mušu kalėji
muose, šalia specialių žemės 
ūkių, plečiamos ir tobulina
mos įvairios dirbtuvės.

Kauno sunkių darbų ka
lėjime, antai, šiemet bus pa
statyti įvairioms dirbtu-1 
vėms nauji keturių aukštų < 
namai. Darbas įvairiose1 
Kauno sunkių darbų kalėji
mo dirtuvėse: stalių, šalt- į 
kalvių, spaustuvės ir kitose i 1

X O ROSEDALE ©! 
'Dry Cleaning Co,i

HEnd. 7906 J
X C. F. PETRAITIS, Prop. |
į 6702 Superior Ave., |

darbo įmonėse ir ligšiol nuo
lat sparčiai plėtėsi- Pavyz
džiui, tose dirbtuvėse pada- i 
ryta įvairių darbų 1927 m. j 
daugiau kaip už 21.000 litų, | 
1928 m. daugiau kaip už : 
82,000, o pernai jau daugiau1 į 
kaip už 154,000 litų.

Šiemet bus statomi nauji 
moderniški kalėjimo namai 
Mariampolėje, kur taip pat į. 
ypatingai atsižvelgta Į dlTb-

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 

paieiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

C, PAKELTIS 
8121 Sowinski Avenue

P. V. CHESNULIŠ
929 Society for Savings Building
G'A. 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 Avo.

Dry Cleaners
C. F. PETRĄ1TIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Grocėries-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

JOHN ZVALSKIS.
4501 St. Clair avė.

6712

V. ŠTAUPAS
6704 Superior Ave. FL. 6791R

J. J. LAZICKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St ENd, 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
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

2498

Ant rendos vienas didelis šviesas 
kambarys su įnaudyne. Įrengtas 
pirmos rūšies kambarys. Tinkamas 
vienai porai arba dviems vyrams. 
1596 E. 32nd St.

PIGEI. PIGEI! PIEl!
IŠPARDUODU VISKĄ 

PHONOGRAPHS III COMBINA
TION -RADI,OLAS 
$25.00 iki $200.00 

išmokėjimas dalimis 
75c Recordai dabar parsiduoda už 25c 

Smuikos nuo $10.00 iki $20000 
KOLLIE'S MUSIC HOUSE 

9712 Lotain Avetiuė 
Atdara vakarais iki 9 valandą 

Cleveland, Ohio

tuvių įrengimą. Lygiai ir

LIETUVIŲ BANKAS 
Superior Ave. HEn.

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Ave.

JONAS ČIŽApSKAS 
Muzikas-----1247 East 67th St.

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis 

J. Botirius 
J. Venslovas

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą "Dirvą;’? — kaina 
metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

Taisdu/visokio išdirbinio laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur

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

FLorida 6791-R
Ant rendos, 2 šeimynų, 2236 W. 

105. Viršui $50, žemai $55 ant mė
nesio. Taipgi singelinė 10510 Wes-, 
tern Ave. Jei reikalas galiu parduoti 
abi vietas pigiai. Matykite Anton, 
Lohn, gapo stotis, kampas 106 ir 
Western Ave., Cleveland, Ohio.

Restauracija, 19 metų biznyje, me
tinis uždarbis $1,600. Parduodu su 
namu ant Main Street, pigiai. Kaina 
įjima pool ruimį su 4 stalais. Maty
kite E. E. Fuller, Garretsville, Ohio, 
(Ant Erie Railroad).

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

KRAUTUVĖ DIDĖLIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausias prekės 

už mažiausia pinigų”

K. E. YOCHUS

PARDAVIMAI

Holcomb & Holke
POP CORN MAŠINA IR PEANUT;

ROASTER PARSIDUODA 
PIGIAI.

LINWOOD RECREATION 
1725 E. 55TH ST.

KEPTUVĖ PARSIDUODA
Reikia būtinai parduoti delei part- 

iferystės suirimo, neša $400 . savai
tę, ineigų. Verta $3000, parsiduos U7 
mažiau negu $1400. Kreikitės

8811 SUPERIOR AVE.

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNĖS. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Avė.

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

CHAS. STONIS
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, sv 

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 krautuve, ga
rantuojama $600 savaitinių ineigų 
Cašh biznis. Renda pigi, parsiduos 
už mažą sumą. Kreipkitės pas— 
Zimerman, 2287 Professor avė.

AVALU 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. 

Jąme Spinelli, Savininkas.
arti St. Clair avė.

Cut-Rate Meat Market 
IR GROSERNĖ 

5819 SUPERIOR AVE. 
ŠIOS SAVAITĖS SPECIAL:

Ends Pork Chops ______________25c 
Pork Shoulder ______________18  %c 
Hamburger __________________22c 
Cottage Ham ----------------------35c

John Židonis, Manager.

PIKNIKAMS DARŽAS

Draugijos, štai jums geriau
sias piknikams ir išvažiavi
mams daržas — NĖUROS 
farmoje, N. Brunswick, O. 
Kreipkitės į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00 
Kelnės išvalyt ir išprosyt___  50c
Siutas išprosyt _______L______ 45c 
Kelnės išprosyt ____________ 20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

Išvažiavimams Farma
Gerbiami Cleveland© 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. I (33)

PRANAS TULAUSKAS
Stop 69 Brunswick, Ohio

Norėdami mane matyt mieste ra
sit po antrašu 1006 East 70th st.,

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 1
Vic Anderson, Savin.

m
il'll 11 >ii!u i i

Laikas Išmėgina 
Visokius Dalykus

AR TURI 
LAIKO

m on i ja turi daug vi
sokių dalykų atlikt.

lanko ir veik visokius
Stropi šeimininkė ap-

kurių 'jie reikalauja, 
laiko nuveikti dalykus, 
iš jų neturi atliekamo 
pardavėjas — nė vienas 
ris dirba kas dienų, 
Šeimininkė, vyras, ku- 
apsipirkimus atlieka 
per Telefonų. Vyras 
kuris dirba sunkiai kas 
dienų — telifonuoja ir 
sučėdina daugelį nuil
siu savo žingsnių. Par
davėjas šaukia žmoni
ją, kad jis nori matyti 
ir randą, kad jie yra 
gatavi sutikti jį bent 
kada jis pribus tenai. 
Klausk bent vieno iš jų 
atlikti be telefono, o 
jie atsakys kad nega

lima.
Telefonas sučėdys ju

mis daug daugiau ne
gu jis lešuoja jumis.

Telephone Co 
The Ohio Bell

0

Pienai žmogaus yrą suformuluoti pasek
mingai ar nuopuolis į 25 metus. Mieriai 
tautos yra pripažinti arba sunaikinti Į 50 
metų. Laikas išmėgina juos visus.

Aštuonios-dešimts vienas metas praėjo šį *
menesi the Society for Savings tapo įsteig
ta Cleveland© kad suteikti žmonijai apsau
gos narną kur jie galėtų saugei savo pini
gus užlaikyti ir naudą nešt. Kitos taupymo 
panašios bankos senesniuose dalyse šios ša
lies buvo pasekmingos užsilaikyme per 
šimtmetį ir ilgiaus. Jie visi praleido išmė
ginimą laiko.

jus mylėsite laikų išginti taupimo, atsa
kančias Įeigas ir malonius prilankumus pas 
Society for Sayings.

_ Incorporated 1849

in the City of (flevelan6 
public Square

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

■t) 't ®

Tie Skiepo Trepai!

Trepai, kurie atitraukia nuo darbo ii’ veda prie 
nusiminimo—nenuilsk. Bet tu nuilsus ir nusimi
nus. Dėlto Automatiškas karšto vandens patais 
navimas turėtų būti jūsų namuose.
Kiek kartų per dieną tu turi bėginėt žemyn pas 
karštą vandenį ir vėl bėginėt aukštyn? Ar bent 
kada apsisaugojote—skaitėt kiek mylių sivaikš- 
čiojot, kad apsirūpint su karštu vandeniu—bėrtei- 
kalingos mylios? Bereikalingas ištylės ju sučėdin- 
sit kaip tik greit

Automatic Hot Watar Service 
indėtas jūsų namuose. Kartą: jus žinosit džiaug
smą po įdėjimo karšto vandens, kaip daug ir kada, 
jus niekada nenorėsit eit .atgal prie seno budo. 
Padaryk sau apskaitliavimą: pašaukimas per Te
lefoną prisius jums vandenio šildymo expertą į 
namus su visokiais prirodymais link pirkimo, pre
kių ir lėšas naudojimo.

The CLEVELAND HEATER CO
1900 W. 112th Street Boulevard 1616 i

y;..- 'SI



|gą — $1.00 ypatai, vaikams 
iki 15 metų dykai.

8..

<826!

a a

Streikas pasibaigė. Apie 
300 siuvėjų kurie streikavo 
iš Scher-Hirst Co. dirbtu
vės, 2160 Superior avė., su
sitaikė ir gryšta Į darbą.

Capeta 
tykioje u 
akmeniui 
darbininl

t

JUOZĄ VINCĄ 
PRISIMINUS

Va/dži 
leistomis 
tijValsti, 
je visoje

metalą ji 
daugiąu 
misų.

Davi 
Soviet 
silankį 
Koppei 
dirbdin
namus 
ir liejinį 
000, kur 

i nitorgov 
yra stati

Fordi 
kad šiai 
virš ?3( 
savo d 
įvairino 
pradėta 
000 iš t 

Bus p 
dokų st 
sfase

Ot kad taip atvažiuo- 
i Ameriką, tai rastum 
amatui darbo! — sa
nies. O Kundrotas.

Statys 
dirbtu, 
are neisi 
paMvot 
no iby: 
J; statys 
koiporaeij;

41,343 bedarbiai. Pasku
tinėmis surinktomis žinio
mis, kuomet daryta gyven
tojų surašąs, Clevelande 
užsirašė 41,343 bedarbiai.

K. S. Karpavičius sugryš 
iš Chicagos apie Birželio 23 
d. Kurie turėsit svarbes
nių reikalų galėsit atsilan
kyti.

EKSTRA! EKSTRA!
Not!.' ryte, Birž.-June 22

Nedalios ryte 10:35 vai. 
Cleveland—1390 kil.

RADIO programas WHK 
“PASIKALBĖJIMAS JONO SU PE- 

. TRU APIE PRAGARA.” 
Vargonai sugriėš “Kur Bakūžė 

Samanota”.

į

a ’180 ir yra taipgi virš 6 pė*SPORTAS du aukščio.
Verta visiems pamatyti

| Vincą, vienatinį Lietuvos
(spurto žvaigždę, kokis ka-
I da iš musų tėvynės Ameri
koj progą gavo.

Dalyvaukit jo kumštynė
se Liepos 6 dieną (atminkit 
tai bus nedėlia, ne kita, ko
kia diena).

Kurie nemėgstat kuništy- 
inių matysit svarbias imty- 

'1 ' ‘ i. Anta-
K. S. Karpavičius.

Juozas Vinča, kurį pasi-j nes—dviejų milžinų. Anta- 
sekė prikalbint pasirodyt no Ačiaus iš Chicagos su 
kumštynėse Clevelande ne- Juozu Komaru. Tai bus 
delioj, Liepos 6 dieną Neu- tikros imtynės, o ne kokiu 
ros darže, yra jaunas Lie- bloferių “sorkės”, kas pra- 
tuvos kareivis iš Šiaulių. Į dėjo nerdaug Clevelande

Kada 1928 m. buvom Lie- apsireikšti.
tuvoj jis dar tarnavo kariu- Bus taipgi šokiai ir vis- 
merėje. Bet jau buvo pa-į kas kas tik piknike gali bu- 
sižymėjęs, ir tada apie jį ti — už vieną nedidele įžan- 
kalbėjo visa Lietuva, Latvi-1— a-i •-«•!-----
ja, Estonija ir net Rytpru- 
sija. Amerikoje irgi gir
dėjom apie jo pasižymėji
mus.

Parvažiavus į Kauną, no
rėjosi jį susitikt. Tuo tar
pu jis buvo užimtas — ruo
šėsi į Amsterdamą (Holan- 
dijoj) Pasaulinėn Sporto 
Iškilmėn.

Bet susitikom ir gerai su
sipažinom. Nusifotografa
vom sykiu su juo ir su ki
tais Lietuvos sportininkais.

Juozas Vinča darė nepa
prasto įspūdžio: aukštas, 
dailus, juodbruvas jaunas 
vyras, ilgom rankom ir la
bai galingom, tiesus kaip 
jaunas aržuolas.

Tada Kaune buvo imti- 
kas Juozas Šimkus ir buvęs 
.stipruolis Antanas Kundro
tas.

ŠIKATIS PRALAIMĖJO
Philadelphijoj imtynėse 

Birželio 7 d. Graikas . Jin; 
Londos nugalėjo Šikatj ir 
atėmė nuo jo čampionatą, 
kurį buvo pripažinę kelios 
valstijos.

turn 
savo 
kėm 
kuris daugiausia nusimano 
apie tokius biznius, jau ta
rėsi su Vinča apie jo kelio
nę j Ameriką. >a , 

Juozo akys degė girdint 
kaįbas apie Ameriką ir jis 
svajojo apie tą diepą kada 
Ameriką pamatys....

Mes parvažiavom, “Dir
voj” plačiai buvo apie Vin
cą rašoma, ir štai nepraėjo 
metai kaip Juozas Vince 
atsiranda Amerikoj. Čia, 
jis patenka Į globą to žmo
gaus kuris padarė garsiu 
Šarkį, ir Vinča turėjo dide
les pasekmes, o tik vos vie
nas kumštynes pralaimėjo.

Kas gali ginčyt kad nebus 
taip jog Juozas Vinča už
ims Šarkio vietą? Vinča 
yra net aukštesnis už Šarkį 
ir turi ilgesnes rankas, ir 
yra bent keturiais metais 
jaunesnis už Šarkį. Dar gę- 

1 rai pasilavinęs, Vinča galės t 
sumušt ir Šarkį, nes vistiek 
Šarkis kada nors turės but 
keno nors visiškai sumuš-- 
tas ir baigt savo karjerą.

Tokių vyrų kaip Vinča 
sunku rast, ir tik tokie į 
kumštynes tinka.

Labai gali būti kad Buck- 
ley, Šarkio manadžeris, pa
rūpins progą Vincai stoti 
prieš didžiuosius, ir jis pa
kils.

Vinčos atvažiavimas į 
Clevelandą yra su užtvirti
nimu jo manadžerio Buck- 
ley, ir taipgi su sutikimu 
Rocky Stone manadžerio, 
todėl kumštynės bus pirmos 
klesos.

Rocky Stone yra vienas 
iš tų ką Šarkis naudojo sa
vo kempėj kada ruošėsi į 
didesnes kumštynes. Tai 
tiesiog akmuo kurį galima 
mušti be jokios žymės ant 
jo. Jis sveria virš 250 sva
rų ir yra virš 6 pėdų aukš
čio.

Juozas Vinča sveria apie

Svečiai. Važiuodami Į S. 
L. A. Seimą “Dirvoj” su
stojo ir apsipažino plačiau 
su Clevelandu Jonas Tarei- 
la, tautiečių kandidatąs Į 
SLA. iždinihkus, ir J. Že- 
mantauskas. Abu energin
gi vyrai, senų laikų SLA. 
darbuotojai, kurie Susivie
nijimą gelbėjo jo sunkiau
siose valandose ir padėjo 
išauginti iki dabartinio jo 
didumo.

Jie yra iš Waterbury, Ct.
Taipgi lankėsi kiti Conn, 

valstijos delegatai.
Buvo sustojęs “Dirvoj” ir 

senas Clevelandietis S. Kei
kus.- Jis dabar buna Penn- 
sylvanijoj.

Nauja Clevelande gelžke 
lių stotis pradės pilnai vei
kti Birželio 29 d. Bus iškil
mingas atidarymas. Diena 
prieš tai bus Komercijos 
Buto pokilis gelžkelių kom
panijų atstovams, inžinie
riams ir kitiems svarbiems 
asmenims. Visas tos sto
ties projektas kainavo virš 
$50,000,000 ir stotis toj vie
toj nutarta statyti tik po il
gų metų politikierių varžy
tinių už vietą.

Trukdo tilto pradėjimą. 
Delei nesusitaikymo su dar
bininkais vis trukdoma pra
dėjimas budavoti Lorain- 
Central didžiojo tilto, ku
ris kainuos $8,000,000.

Unijistai reikalauja kad 
prie visokio darbo kas lie
čiąs tilto statymo turi dirb
ti tik unijistai, o budavato- 
jai vienur nori vartot šiaip 
darbininkus, o unijistus imt 
tik svarbiuose amatuose.

DAUGIAUS VIETINIU ŽINIŲ 
RASITE ANT 6 PUSLAPIO

NAUJI REKORDAI
“Dirvos” krautuvė vėl gavo 

kelis naujus rekordus, jgrajy- 
t,us Mahanojaus maineriu ir ki
tų, ir Miko Petrausko įdainuo
tus. Mikas Petrauskas išva
žiuoja Lietuvon, paliko kelias 
naujas dainas.

DIRVA $

Nou

Rušjajė

mayo! 
maitityj

žlbtt 
valdai 

Auti 
bus pi

Auti 
darys 
Jose bi 
kyklu i

Maskv: 
tiomovsk 
sproginu 
bininkai.

Kada 
se arba 
ka tokių 
tai rėkia 
tij kaltė, 
ūžleidini 
darbinio 
ir už šit 
rastis k


