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Keturi Perskrido
ADM. BYRD IŠKIL- 
MINGAI SUTIKTAS

Atlantiką
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IŠLIKO GYVI TIK SU 
BEVIELIO PAGALBA

Birželio 23 d., 11:27 vai. 
vakaro, iš Airijos išskrido 
lakūnas Major. Kingsford- 
Smith savo lėktuvu “Sou
thern Cross”, su tikslu pa-

VOKIETIJA APMOKĖS 
ARMIJOS LĖŠAS

Tarp Su v. Valstijų ir Vo
kietijos t vyriausybių pada
ryta sutartis sulyg kurios 
Vokietija apmokės Ameri
kai $250,000,000 Amerikos 
kariumenės laikymo Vokie
tijoje lėšų. Prie to Vokieti-1

Valdžios tarnautojai. Iš
leistomis žiniomis, Suvieny
tų Valstijų civilėje tarnybo
je visoje šalyje dirba net 
587,665 darbininkai. J 929; siekti New Yorką be su- 
metais jų buvo net 18,950 stojimo. Su juo skrido trys 
daugiąu negu metai pir- kiti vyrai. Bet jiems nepa- ja atmokės $505,000,000 už 
miau. sisekė pasiekti New Yorką i privatinius Amerikonų nuo-

. x , sįojjus dejej karo, paneštus
per karą nuo Vokiečių. Mo
kėjimai bus po tam tikrą 
sumą metuose.

J__________ i be sustojimo : turėjo nusi-
x .((.v. .v. ■- ’leisti New Foundlande, pa

statys milžinišką plieno čiame tolimiausiame išsiki- 
dirbtuvę. Prie Michigan e- Šime žemės į Atlantika šia- 
zero netoli Gary miesto bus me šone Jiem,3 dar įįko j 
pabudavota milžiniška phe-, j^ew Yorka 1,100 myliu kc- 
no isdirbystė uz $50,000,000., ]iong,3 k * ’ ■ ■
Ją statys Midwest Steel,pasilsėję.' 
korporacija. ' ■ -- ’

ką padarė paskui. 
Kelionė tęsėsi 

apie 30 valandų. Leką per 
--------- [miglas ir priešingus vėjus, 

Rusijoje, Nižnij Nov^o-.kurie pirmiau pražudė, ke- 
rųde. steigiama automobilių liolika lakūnų bandžiusių j 
amatų mokykla, kuri stato
ma arti būdavo jamų dirbtu
vių autom o biliams daryti. 
Visas tas dirbtuves štato 
Aūtin Co. iš Clevelando in- 
žihietiai, kuriuos sovietų 
valdžia parsikvietė.

Automobilių išdirbystės 
bus pavadintos ‘Autostroj’. 

Automobilių mokyklų ati
darys ir kituose miestuose. 
Jose bus įvesta Fordo mo
kyklų sistema.

šią .pusę iš Europos skristi.
Šis bandymas, pasisekęs 

nors'nė yjbai, yra vienatinis 
bandymas perskristi ketu
riems žmonėms. Pirmiau 
kiti skrido po vieną arba po 
du.

Šitie lakūnai pora metų 
atgal nuskrido Australijon 
iš Kalifornijos ir dabai1 iš 
New Yorko keliaus tenai, 
tuomi užbaigdami savo ke
lionę aplink žemę.

Fordo kompanija skelbia 
kad šiais metais ji išleis su
virš $30,000,000 praplėtimui 
savo dirbtuvių ir įstaigų Į 
įvairiuose miestuose. Jau 
pradėta darbai už $24,000,- 
000 iš tos sumos.

Bus pabudavota šeši for- 
dukų sudėjimo punktai pa
skirose šalies dalyse.

21

SAS 
Maskva, 

prasidėjo 
komunistų 
sas.

RAUDONŲJŲ KONGRE- 
MASKVOJ
— Birželio 22 d. 
sovietų unijos 
partijos kongre-

Suvažiavo apie 3,000 
raudonųjų delegatų, kurie, 
tėkauja apie pasaulines re
voliucijas ir kitus niekus. 
Tarp savęs irgi turi vaidų, 
nes vieni remia Staliną, 
ti jo politiką smerkia.

15 PRIGĖRĖ
Australijos pakraštyje

tiktas audros nuskendo lai
vas, su kuriuo prigėrė 15 
žmonių.

ki-

iš-

Davė didelius užsakymus. 
Sovietų Rusijos atstovai at
silankę Pittsburge padavė 
Koppers Cb. užsakymą pa
dirbdinti 456 koksais degi
namus geležies • tarpinimo 
ir liejimo pečius už $18,000,- 
000, kurie bus sudėta Mag- 
nitorgovske, Rusijoj, kur 
yra statoma dideli fabrikai.

Capetown, Afrika. — Ka
sykloje užgriuvus iš viršaus 
akmeniui užmušta septyni 
darbininkai.

— Kasykloj Ar- 
Rusijoj, ištikus 

užmušta 35 dar-

Maskva.
tiomovske, 
sprogimui 
bininkai.

Kada Amerikos kasyklo
se arba dirbtuvėse atsitin
ka tokių nelaimių komunis
tai rėkia kad tai kapitalis
tų kaltė, neužžiurėjimas ir 
užleidimas, kad tik labiau

LAKŪNAS ŽUVO 
ME

Kelionė 
I Atlantiką, 
I“Southern 
mė 21 gyvastį nuo to kai 
trys metai atgal lakūnai 
pradėjo bandyti perskristi 
Atlantiką. Tie visi žuvę la
kūnai taip dingo kad jų nei 
likučių niekas daugiau ne
matė: dingo lyg į amžinas 
tamsybes nugarmėję.

Vienuolika kitų tą pat 
kelionę atlikti bandžiusių 
išgelbėta nukritus į vande
nį.

Pirmutiniai du žuvę buvo 
Francužai, kurie skrido iš 
Europos Gegužės 8 d. 1927 
metais. Po jų paskui pasi
drąsino ir perlėkė Atlanti
ką iki pat Paryžiaus dabar 
garsingas Amerikietis lakū
nas Lindbergh. Pirma jo 
buvo perskridę du Anglai 
iš Kanados į Angliją, pačią 
siauriausią Atlantiko dalį, 
apie 18,000 mylių. Lind- 
bergho kelionė be sutojimo 
iki Paryžiaus buvo virš 86,- 
000 mylių.

KELYJE
skersai šiaurinį
kur skrido ir

Cross’, jau paė-

TA- ----- ---------
KEISTI GAMTOS SUTVĖ

RIMAI
Norvegijoj tam tikrais 

laikais atsiranda keisti ma
ži gyvūnėliai, kurie iš sau
sumos leidžiasi bėgti į ju
ras ir ten užbaigia savo gy
venimą. Jie yra graužiu vei
slės, kaip pelės, ir labai ka
ringi, pikti.

Paskutinis jų pasirody
mas buvo šeši metai atgal, 
kuomet nesuskaitomos jų 
daugybės, lyg šarančiai, 
paplitę nešėsi per laukus ir 
viską graužė, paskui subė
go į vandenį ir taip užbai
gė savo gyvenimą.

Mokslininkai tuos gyvū
nėlius vadina lemmingais, 
apie juos žino jau senai, 
bet iš kur jie atsiranda ir 
kas verčia juos nešdintis iš 
savo atsiradimo vietos to
lyn ir tuoj žūti vandenyse 
negali išsiaiškinti. Nėra jo
kios įmonės juos sulaikyti 
nuo skubėjimo į juras pasi- 
skandyti. Jie lipa per kal
nus, visokias užtvaras ir 
net per ugnį, kurią sukuria 
gyventojai sulaikymui jų 
numindžiojimo jų laukų.

Lemmingai yra apie pen-
20 MIRĖ NUO KARŠČIO 

Chicago. — Šiose dienose,
vidur-vakarinėse valstijose'kių colių ilgio, rusvai gels
vo užėjusio didelio karš-' kaiHo išrodo kaip mažos 

------------ , .................CIO mjrė apie 20 ypatų. To-Iguinejos kiauliukgs> 0 loja 
darbininkus išnaudojus. Ar klos šilumos šiuoi laiku ne, šunyčiai.
ir už šitų 35 darbininkų gy-i T „ , • .. . laiku tip o-mmnai vai- , { Laukuose javai tiesiog ^1U0 laiKu ne gyvūnai vėl
vastis kaltas kapitalizmas ?|SVyia I paplito Norvegijoj.

INDŲ RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTA 56 YPATOS

Ragoon, Burma, Indija.
Kalėjime ištjkus kalinių su- x_______ _c. ____
kilimui ir riaušėms užmuš- ir tyrinėjimų pietinio aši-i 
ta mažiausia 56 ypatos ir galio, Admirolas Byrd ta
keli dęsėtkai sužeista. po nepaprastai iškilmingai

Kaliniai sugryžę iš dar- priimtas. Jam parvykstant 
bo į bendrą- salę užpuolė į uostą laivai švilpė ir var- 
sargybą, nužudė šešis sar-jpai skambino, o miestas iš- 
gus, atėmė jų ginklus ir rodė kaip kokiam šventa- 
pradėjo muštis laukan ir 
kalėjimo. Prie vartų juos 
sutiko kiti šargai ir prasi
dėjo šaudynįasi, kame dau
guma kalinių ir buvo nu-l 
šauta.

Kaliniai pasidavė kada 
išsibaigė -jų ,amunicija.

1 INDIJOS PADĖTIS 
AIŠKĖJA

Londonas. — Anglijos 
parliamento Jkomisija, vado
vaujant Sir ^Simonui, reko
menduoja įsteigti Indijos 
savivaldybę ‘ su Dominijos 
teisėmis po Anglijos globa. 
Tuomi manoma prieiti prie 
susitaikymo ir nuraminimo 
sukilimų ir Indijos kovų 
prieš Angliją.

Dar su ta komisijos rekd- 
mendącija. dominijoj. teisių 
dalykas nbužsibaigia, Indi
ja to gali visai nenorės, ar
ba jeigu vieni sutiks kiti 
tam priešinsis ir nebus ga
lima prieiti prie tvarkos.

Simons raportas patiekta 
po trijų metų tyrinėjimų 
darbo.

ir

New York. — Sugryžęs 
iš apie poros metų kelionės

dieniui pasiruošęs. Tūks
tančiai žmonių jo laukė.

Byrd pasakė kad jo pasi
sekimams garbė priklauso 
ir su juo buvusiems kitiems j 
vyrams kurie pasišventė to
kiai pavojingai kelionei.

Lindbergh sulaukė sū
naus. Englewood, N. J.— 
Lakūno Lindbergho žmona 
Birželio 22 d. pagimdė sū
nų. Ji yra duktė buvusio 
Amerikos ambasadoriaus 
Meksikai, Morrow. Kuo
met Lindbergh apsilankė 
Meksikoj, jis susipažino su 
savo dabartine žmona ir ją 
vedė.

Jos tėvas Morrow dabar 
kandidatuoja ant senato
riaus iš Jersey valstijos — 
nominacijas laimėjo 241,741 
balsu prieš “sausųjų” karj- 
didatą, kurs gavo 117,357 
balsus.

DIDELĖ DOVANA
Cambridge, Mass. — Bė

gyje peVeitų metų Harvard 
universitetas gavo dovanų 
viso $11,265,775.01. Viena 
paskira didžiausia suma bu
vo $2,948,000.

BEPROTIS NUŽUDĖ 
PENKIAS YPATOS

New Haven, Conn. — Iš
trukęs iš beprotnamio, tū
las Raymond Spang parbė
go namon ir išsivedęs savo 
šeimyną į pajūrį, nustūmė 
nuo 400 pėdų aukščio kran
to savo žmoną, keturis vai
kus ir paskui pats nušoko 
ir užsimušė.

Šeimyna, sulaukus savo 
tėvo, nežinodama kad jis 
ištrukęs iš protiškų ligų li- 
gonbučio, džiaugėsi ir su
sirengę visi linksmi išva
žiavo į pajūrį. Ten jis pa
darė visiems galą. Jis bu
vo kare apnuodytas ir bu
vo paimtas į kareivių ligo
ninę, bet pradėjo pamišti ir 
turėjo būti pervežtas į pro
to ligų skyrių.

- i geiiavunui, a uinuncj imams
Portugalai perka biblijas. policijai už tylėjimą ir žu- 

■nt. r- • mon u-ur deikoms uz jų darba ir tt. Portugalijoj 1929 m. bibh- ■’*
jos buvo geriausia parduo
dama knyga — išparduota 
jų net 82,000. Per 25 me
tus Tarptautinė Biblijos or
ganizacija Portugalijoj iš
platino 1,084,324 biblijos.

14 PRIGĖRĖ
Oslo, Norvegija. — Gau

ta žinios kad Grenlandijos 
pakraštyje pereitą žiemą 
nuskendo jūrinių liūtų gau
dytojų laivas ir prigėrė 14 
žmonių. Grenlandija yra 
toli nuo civilizuoto pasau
lio, todėl ir žinios iš ten 
ateina tiktai kada po kelių 
mėnesių koks laivas atplau
kia Europon.

$6,000,000 PER SAVAITĘ 
ŠMUGELNINKŲ API-

VARTA CHICAGOJ
Chicago. —: Chicagos vi

sa šmugelninkų 'apivarta i 
savaitę siekia iki $6,000,000. 
Tie pinigai eina užlaikymui 

i slaptų vietų, degtinės šmu- 
į gelia vimui, apmokėjimams

KAS NUTIKO S. L. A
X- v SEIME -

EKSTRAI taip sudarė 208 ‘delegatus’. 
Teisę turinčių delegatais 
būti buvo 179. Visi gi iš
vien išrinko sau “Pildomą
ją Tarybą” ir krėtė kitus 
juokus. Jie pareiškė kad 
tik jų “seimas” yra seimas, 
kad tik jie yra “diduma”, 
o anas “■susirinkimas” yra 
mažuma, todėl jų (tautiečių 
ir socialistų) seimas yra ne
teisėtas.

Bet turbut bijodami kad 
iš jų “seimo” nieko neišeis 
sumanė ir parašė atsišauki
mą, kuriame sakė:

“Neleiskim skaldyti SLA. 
Stokim už Vienybę”. « 

Bet tame pačiame “atsi
šaukime”, už keturių dienų 
nuo seimo pradžios, jie vis 
dar gieda tą pačią giesmę 
apie mandatų išnaujo per
žiūrėjimą, ir kitokius kvai
lus reikalavimus stato.

Iš to atsišaukimo pasiro
dė kad jie seimo sulaikyt 
negali ir kad bijo jog pasi
traukę iš organizacijos liks 
vieni ir neturės ką demora- 
ližuot ir KuMcovbt. Su jais 
į jų “Čroletarišką Susivie
nijimą” mažai kas eitų, o 
ten nuėję vieni ką veiks?

Muštynės ir iždas
Sukelti seime muštynes ir 

užimti SLA. turtą tai buvo 
du komunistų1 svarbiausi 
tikslai. Kad tautininkai ir 
socialistai “atsisakė stoti į. 
mūšį”' kada komunistai bu-‘ 
vo pasiruošę apie tai jie ra
šė tuoj po išmetimo jų iš 
seimo salės.

Vėliau vėl rašė: “Seimas 
įgaliojo Pildomąją Tarybą ’ 
vesti bylą prieš smurtinin
kus kad atėmus iš jų SLA. 
turtą”.

Tai žodis žodin iš komu
nistų spaudos.

Jie čia* kalba apie ’ savo 
“seimo” išrėktą “Pild. Ta
rybą”.

I Kaip jie tą turtą atims 
nežinia, nes mūšio neįvyko 
ir “smurtininkai’’ neišmuš
ti; Taipgi teismo keliu ne
gali tikėtis kad jiems kas 
paimtų ir atiduotų S.L.A. 
turtą. Už ką jiems duos?

SLA. turbut skils
£ ---------------Kokią tai priekabę radę,

kaltintojai prašė teismo su- komunistai patraukė i teis- 
teikti pasigailėjimo ir pa-Į mą SLA. Pild. Tarybą, kuri 
leisti be bausmės. Pasakė, Birželio 23 d. stojo pasiaiš- 
teismui kad jie ir taip jau|kinti. To pasekmės dar ne- 
atkentėjo, sėdėjo kalėjime,'

BOLŠEVIKAI BYLĄ 
PRALAIMĖJO

“Dirva” gavo telegra
mą siųstą iš Chicagos 
Birželio 25 d. sekančio 
turinio:

“Bolševikai pralaimė
jo; byla išmesta iš teis
mo. Teisėjas davė de
šimts dienų paduoti nau
ją bylą.”

(Kodėl bolševikai iškėlė bylą ir 
ko jie jieško rasit paminėta šiame 
straipsnyje. Taipgi skaitykit ant 
2-ro puslapio apie Seimo davinius.)

Pasarga SLA. nariams
Chicago. — Nuo dabar 

komunistų spaudoj mela
gingoms žinioms ir nieki
nimams Centro Valdybos 
nebus galo. Bet SLA. na
riai privalo pagalvoti ir ži
noti kad “velnias” ne toks 
baisus kaip ‘numaliavotas’.

Jie rėkia kad “fašistai” 
su socialistais suskaldė sei
mą, išvijo komunistų dele
gatus, surengė kraujo pra
liejimą, ir tt. '

Visas kraujo praliejimas 
buvo tai kai viena komunis
tė boba perkando policijan- 
tui ranką kada tas vedėsi 
iš salės pora trukšmadarių.

Komunistai nelaukė iki 
bus pripažinti delegatais ir 
tąda kovot, bet atėjo kaipo 
trukšmadariai ir per pus
antros dienos neperstoda
mi ūžė. Reikėjo mesti iš 
salės prievarta, nes geruo
ju nesutiko išeiti.

Jų visos bobos buvo su- 
mokytos pradėti muštynes 
su policija, kad tik daugiau 
butų “nukentėjusių”, bet 
jie moterų nemušė ir nieko 
nedarė, išskiriant išvedimo 
laukan. Kurie vyrai prie
šinosi gavo gerai pakratyt 
už sprando. Iš virš 200 ko
munistų rėksnių 18 vyrų' 
reikėjo nugabėnt policijos 
stotim

Paleido be bausmės
Tie nekenčiami ’fašistai’ ' 

nenorėjo kad komunistai i 
butų nubausti, todėl Birže
lio 21 dieną teisme aštuo- 
nių aršiausių trukšmadarių

Birželio 23 d. stojo pasiaiš-
27 ŽUVO AUDROSE 

ANGLIJOJE
Londonas. — Pereitą sa

vaitę siaučiant audroms ir 
lietui su perkūnijomis sep
tyni žmonės žuvo ant že-

ATKAS. DmOSAm
Kenya, Afrikoj,. Anglų; 

ekspedicija atrado skeletą* SUDEGĖ 50 LĖKTUVŲ 
milžiniško dinosauro, gilios Chicago. — Birželio 25 
senovės gyvūno, kurie jau d. ištikus sprogimui orlai- 
senai nuo žemės išnykę, vių hangare, sudegė du 
Skeletas yra 60 pėdų ilgio, hangarai ir juose apie 50 
manoma esąs vienatinis tos lėktuvų. Nuostoliai suvirš 
rūšies atradimas. (milijonas dolarių.

------------------- --------- „, žinomos.
todėl jiems užteks bausmės .Kadangi teismų keliu jie 
ir iia loi R„na nai0i0fi v«'negali tikėti laimėti tai ga

li būti kad musų raudonu
kai, patrukšmavę, gryš at
gal ir stos dirbti sekančiam 
seimui, vėl taip kaip iki 
šiolei dirbo, su tikslu užka
riauti organizaciją. Sp.au- 

1 “ne
pripažino" seimo ir jo tari
mų ir to užteks.

! .(PABAIGA ANT 2-RO PUSL.)

ir jie lai buna paleisti, kas 
ir buvo padaryta.

Komunistų “seimo” ko
medija

Susišaukę savus “drąu- 
gučius” į Mieldažio salę,r . .v, , , . '.i'nauu organizaciją, ckurią iškalnobuvo pasisam-^ aut kad
dę, jie pradėjo savo “sei- nr:nn^n<, fipinin ir -
mą”. Susikvietė visus S.
L. A. narius ir ne-narius ir



t DIRVA

Korespondencijos SEA. SEIMO 
DAVINIAI

PITTSBURGH
22,000 briedžių nušauta. 

1929 metų medžioklsė sezo
nu Pennsylvanijos miškuo
se buvo nušauta 22,000 gi
rinių briedžių, kurie ben
drai svėrė 2,738,650 svarų.

Kitų nušauta sekančiai: 
didžiųjų elnių 12, meškų 
447; kiškių 3,524,652, oye- 
rių 455,264, rakunų 28,838,. 
laukinių indikų 3,834; lau
kinių povų 222,186; kitokių 
paukščių 72,666; juodvar
nių 59,821 ir 45,008 vande
ninių paukščių.

56 medžiotojai rado mir
tį bemedžiojant, 32 iš jų pa
tys per neatsargumą nusi
šovė, 24 kiti peršovė.

26 iš žuvusių sutiko mir
tį tyrame lauke, 27 miškuo
se, o trys vandenyse.

Šitas žinias paskelbė šio
se dienose valstijos medžio
klės komisijonierius.

naujos 22 aukštų ligoninės, 
kuri kainuos $7,000,000. Tai 
bus Allegheny apskrities li
goninė.

Dedant kampinį akmenį 
jame įmūryta dokumentas 
parodantis kaip 50 metų 
bėgiu ši sritis išsiplėtė ir 
praturtėjo. 50 metų atgal 
nebuvo galima apskrities 
ligoninės pagerinti, nes 
reta $25,000 skolos, kas 
vo labai didelė suma.

tu- 
bu-

Statys moterų kolegiją. 
Renkama $1,000,000 įrengi
mui Pennsylvanijos Moterų 
Kolegijos. Jau surinkta į 
$700,000.

Pennsylvanijos budavoji- 
mosi programas. Harris
burg, Pa. — Valstijinių bu
dingų budavojimui ir tąisy- 

|mui yra paskirta apie 42 
milijonai dolarių. Nuo Bir
želio iki Rugpjūčio mėne
sio tie darbai turės būti 
pradėti, kaip reikalauja nu
tarimas.

Pačiam Harrisburge bus 
išleista virš $5,000,000 mok- 

glauda už $186,000 sumą pa- slo budinkui ir tiltui. Pus- 
skirtą is Buhl fundacijos- antro milijono bus išleista 
Tie pinigai bus išmokėti pabudavojimui vaistinio u- 
šiai naujai sumanytai įstai- kio produktų parodos bu- 
gai bėgyje keturių metų, dinko ir prie, to ligoninių 
Bus paskirta metinis' bind- į ir kitokių budinkų.
žetas iš apie $45,000 klini- " Bus budavojama naujos 
kos išlaikymui ir po $9,000 mokyklos, kalėjimai ir 
į metus bus mokamą kuęli- kitokios budavonės. .

Statys vaikų kliniką. Pa
skelbta spaudoje kad Pitts
burge bus įrengta kūdikių 
klinika ir užžiuros prie-

dar

kių mokyklos vedimui. Vi
sos lėšos per .pirmus du me
tu tos įstaigos užlaikymui 
bus padengta Buhl funda
cijos.

Klinika bus įrengta' bu- 
dinke prie Pittsburgo uni
versiteto, kur galės naudo
tis kūdikių ligų tyrinėjimu 
universiteto .studentai me<; 
dikai.

EXPORT, PA.

•1,718 
įstaigoj, 
stijinėj

bepročiai Warren 
Warren, Pa., val- 

bepročių prieglau
doj yra sutalpinta 1,718 be
pročių, nors toje įstaigoje 
yra vietos daugiausia iki 
1,500. Kiti tikrina kad ji 
buvo padaryta sutalpinimui 
1,300 ypatų. Ta įstaiga pa- 
budavota 1880 metais, pa
tvarkyta kad į kamarėles 
butų talpinama po vieną 
ypatą, dabar gi. yra sugrus
ta po dvi. Tos įstaigos ve
dėjai nenustato kiek joje 
galėtų sutilpti, bet priima 
naujus kada tik jiems siun-. t 
čiama.

Dabar būdavo j ama prie- 
dinis budinkas su 80 vietų. 
Ši dalis bus baigta rudenį.

Šis mažas švarus mieste
lis randasi arti didmiesčio 
Pittsburgo. Gyventojai su
sideda iš darbininkų anglia
kasių. Šiuo tarpu kasyklos 
dirba 3 ir 4 dienas savaitė
je. Darbininkai unijos ne
turi.- Iškasę du tonu ang
lies jie gauna mokėt tik už 
vieną toną, sako tiek sve
ria tavo anglis, ii’ kuo pri
rūdysi savo teisybę. Jeigu 
perdaug stengsiesi prirodi- 
nėti tai surinkęs sąvo įran
kius busi priverstas apleis
ti darbą. O kur nueisi ir 
kas tavęs laukia tokioje be
darbėje. '

Angliakasyklose darbi
ninkas nors ir kelias dienas 
dirba prįe taisymosi sau 
kelio, dėjimo balkių bei iš
vežimo akmenų iš savo da- 

; lies, bet už. tai. kompanij a 
nieko nemoka. Pirmiau ka

lėda buvo unija už tokį dar
bą kožnas gaudavo apmo
kėt, o dabar ne. Del to an
gliakasiai ir skursta.

Pinavijas.

Stato 22 aukštų ligoninę.
Čia jau pradėta darbas ant

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos I

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pvi- m 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. , Visi nariai arauną laitaraitt * 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kalaec. MN

Pomirtiniai skyriai — $150. 300. 600 ir 1.096. S
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. «

Del platesnių iplprmącijo krelpkitSs 6iuo sircnii

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA §
307 W. 30th Street N«w Yprįt. N. Y. g
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Šis SLA. seimas, šalip pa- 
sitrukšmavimo su komunis
tais ir paskui, likus vie- 
itais, vėliau, likus vieniems, 
išrinko arba užtvirtino nau
ją Pildomąją Tarybą. Ta
rybos užtvirtinimas atlikta 
formaliais rinkimais iš kan
didatų, sulyg SLA. įstatų 
reikalavimo. Didumą bal
sų gavusieji tapo išrinkti 
čia paminėtoms pareigoms:

Prezidentu: Gegužis ga
vo 255 balsus; Bacevičius j Grinius, K. 
0, ir Dr. Graičiunas 0.

Vicė prezidentu: A. Mi
kalauskas 248; Petronis 1.

Sekretorium: Jurgeliutė 
278; Jaskevičiutė 4.

Iždininku: Gugis 217; Ta- 
reila 22; Salaveičikas 1. I

Iždo globėjais: Ragins-! Kas du metai Susivieni- 
kas 222, Januškevičius 234; jimo^nariai sumoka Tautiš- 
Jusius 0, Jonikas 2.

Daktaru-kvotėju: Dr. E. 
G. Klimas 238; Dr. Palevi- 
čius 1.

“Tėvynės” redaktorium:
S. E. Vitaitis 241.

Taigi iš 318 teisotų dele
gatų ne visi balsavo už čia 
paminėtus kandidatus. Kiti 
delegatai buvo išsivaikščio
ję, nes kada komunistų ne
buvo, nebuvo ko atidžiai se
sijose sėdėti.

Jurgeliutė gavo daugiau
sia balsų, o prie jos dar Jas
kevičiutė 4 balsus, taigi jų 
abiejų balsus sudėjus pasi
rodo kad balsavime dalyva-

;ivo '282 delegatai.
JIš‘jų mažiausia balsų'ga

vo Gugis — 217; Tarei,la,. 
nors atvykęs į seinfą"pti pa^ 
sikalbėjimo atsisakė kandi
datūrą statyti, gavo 22 pa
sekėjus. Kažin kaip butų 
ištikę jeigu jis butų neatsi
sakęs, o tarp likusių seime 
tautininkų ir socialistų bu
tų iškilęs trynimasi.... Da
bar gi viskas ėjo be jokios 
atidos į pažiūrų skirtumą.

Komunistams išėjus so
cialistai liko be reikšmės 
prieš tautininkus, bet tau
tininkai nesi,šiaušė, dar per
daug socialistams pataika
vo, nes kuomet socialistai 
daugiausia kalbėdavo, musų 
vadai neėmė nei balso.

Socialistai visas savo pa- 
jiegas parodė kada į kons
tituciją buvo siūloma įdėti 
viršininkams prisiekos pa
baigoj “Taip man Dieve 
padėk”. Grigaitis tam pa
sipriešino, bet jis su karš
tais tautiečiais bedieviais 
gavo tik 62 balsu prieš, o 
už tą pridėčką buvo 216 bal
sų.

Tolį gražu, smarkiame 
susikirtime su tautiečiais 
kituose klausimuose socia
listai nebūtų gavę 62 balsu.

Jeigu seime butų buvę 
ir 179 komunistai, su jais 
tie 62 balsai butų sudarę 
241 priešingą balsą, o li
kę butų dar 256 balsai (nes 
tada visi kiti delegatai bu
tų buvę salėje irgi, nes viso 
buvo 497 delegatai). Tokia 
komunistų-socialistų 
binacija butų neleidus 
daryt dviejų trečdalių 
su už “Dieve padėk”.

SLA. Pastovios 
Komisiųos

įstatų kpHĮįsiją: P. 
Birštonas, J. Borden, J. 
patto.

Skundų ir Apeliacijų

misiją; Adv. . F. J. 
čius, Adv. N. Rastenis ir 
Adv. J. Uvikas.

Finansų komisija: Adv. 
A. Olis, J. Stungis, K. Ma
čiukas.

Labdarybės komisija: P. 
Jurgeliutė, O. Kirienė, J. 
Rauktytė.

Apšvietos: 
kas, D r. K. 
Pronskus.

Kontrolės

Bago-

Dr. M. Vini- 
Drangelis, J.

komisija: J.
Strumskis, J.

Į Glaveckas.
Sveikatos 

Montvidas, ..] 
D r. Karalius,

Tautiškų Centų
Padalinimas

komisija: Dr. 
Dr. Jonikaitis,

surado kad 229 balsai ne
sudaro dviejų trečdalių ir 
pareiškė kad viskas atmes
ta arba atidėta kaip Gri
gaitis užsimanė.

Kiekvienas gali aiškiai 
išskaičiuoti kad 229 balsai 
yra du trečdaliai ir dar 41 
balsas lieka viršaus.

Prieš tokį Gegužio parei
škimą visi nutylėjo ir kon 
%titucija atidėta vėl kitam 
seimui.

Grigaičiui nepatiko “Die
ve padėk” ir jis įnešė at
mest viską kas nutarta, ti
kėdamas kad kitam seime 
turės daugiau šalininkų ir 
jie atmes tuos žodžius vi-

kų Centų gana žymią su
mą, kurie paskirstomi sei
me tuo laiku numatytiems 
reikalams.

Šiame seime tie centai 
paskirstyta sekančiai:

S.L.A. jaunuoliams pas-1 
kirta $1,400.00

Vilniaus Kultūros
Draugijai 900.00 j

Našlių ir Našlaičių
Fondui 600.00

■ “Žiburėliui” 400.001

Kitas seimas nutarta lai
kyt Pittsburge, ir taip. SLA. 
36-tas seimas baigėsi dele
gatams sugiedojus Lietuvos 
Himną, stovint ir socialis
tams, kurie, tačiau, kitame 
seime jau nestovės laike 
himno, nes jeigu komunis
tai išsimes iš SLA., jų vietą 
trukšmavime užims socia
listai, kaip jie dąrė anais 
laikais,' kuomet bolševikų 
dar nebuvo.

Kas Nutiko S. L.
Seime

A.

Akrono Naujienos
dary kit jiems burnas jr pa
sakykit tegul patys išstoja 
iš Susivienijimo jeigu ne
patinka, bet tegul negriau-. 
ja organizacijos kuri reika
linga jūsų laimei. ■

Smulkmenos.
Chicagon vaišėsną išva

žiavo p. Sketrienė.
Nelaimė patiko p. Barti

ninkų 10 mietų sūnų: moti-' 
inai išvažiavus į SLA. sei
mą Chicagon, vaikas nuėjo 
su kitais vaikais maudytis 
ir Birželio 19, ,d., ežere pri
gėrė., Palaidotas Birželio 
22 d

Pranas Martinkus susi
laukė grinoriaus: jis per 
“Dirvos” agentūrą siuntė 
jam laivakortę ir kitus do- ’ 
kumentus. Atvažiavusis sa- ‘ 
ko

kom- 
su- 

bal-

W.
Lo-

ko-

tų bepročių 
susirinkimų 
Vienam de- 
kuopos net

kelionę turėjo gerą.
Keliautojas.

(PABAIGA NUO 1-MO PUSL.)
Bet taipgi gali būti kad 

Pieno Lašo D-jai 400.00 j jie varysis iki paskutines 
Pavargusiam knyg- teismų keliu gauti į savo 

nėšiui Stoškui, 100.00 j rankas nors dalį SLA. tur- 
Šerno paminklui 150.00 Į to, kurį paskui prašvilps, o 
Moksleivių Fondui 634.00 ' ' ’

Visas kitas seimo darbas 
tuščiai 1

Šalip komunistų išmeti
mo, šalip valdybos užtvir
tinimo ir Tautiškų Centų 
padalinimo, šis didžiausis 
SLA. seimas nieko daugiau 
nenuveikė.

Nors tai buvo seimas su
tikslu priimti naują kon- išeitų. O tokių nebus daug

nariai kurie su jais eis liks 
nuskriausti: neteks pomir
tinių nei ligoje pašalpų.

Jeigu jie, šio- užsikarščia- 
vimo vedami, ir neužsileis 
ir varysis suskaidyt Susi
vienijimą tai bus labai >svei- 
ka mums visiems.

Jie daug negautų iš da
bartinio iždo: gal tik tų na
rių mokestis kurie su jais

stituciją, bet jos ,priėmimo j ■ 
darbas varyta vėžio žings- pastarais keliais metais ir 
niu, ir kiek buvo jos priim-|ant visai mažų sumų.

ir komunistai visi prisirašę

ta tiek į pabaigą atmesta, 
nors nežinia. kaip ir kam. 

Jurgelionis, Konstitucijos 
komisijos pirmininkas, per 
dvi dienas neva skaitė nau
jus pataisymus, bet skaitė 
taip kad niekas negirdėtų, 
iš ko kilo nesusipratimų ir 
bergždžių diskusijų. Pusės 
konstitucijos neperskaičius 
reikėjo atidėti į šalį ir eiti I arba sako yra didžiausia 
prie rinkimo Pild. Tarybos nesąmonė. Tai yra tik įtu- 
ir kitų reikalų. žūsiu komunistų riksmai už

Paskutinę seimo dieną, tai kad negalėjo užkariau- 
nors tie perskaityti punktai 
buvo dviem trečdaliais ar 
ir vienbalsiai priimti, Gri- tautininkų ir socialistų de- 
gaitis atsistoja ir įneša kad 
visą konstituciją atidėti ki
tam seimui, nes nesą čia ko
munistų ir nutarimai bus 
negeri. Seimo vedėjas ne
davė visiems bąlso apie tai 
plačiau kalbėti, ir balsuo
jant už atidėjimą konstitu
cijos iki kito seimo paduo
ta 94 balsai, q už palikimą 
kaip priimta šiame seime 
229 balsai.

Nežinia iš kur Gegužis

Neklausykit melų
Gryžę iš seimo jų dele

gatai, ir jų pakalikai prisi
skaitę iš jų spaudos, ims 
kuopose kelti suirutes ir 
melagingai skelbti apie tai 
kas seime nutiko. Neklau
sykit jų, nes tai bus mela
gystė. Viskas- ką jie rašo

ti seimo ir SLA. turto. ' 
179 komunistai prieš 318

legatų negali rėkti ir tikė
tis kad jiems kas nusileis
tų. Jiems davė progą gryžt 
į seimą ir but delegatais, 
bet jie pasirodė kad nenori 
ir kaipo. trukšmadariai at
laikė savo “seimą”.

Jų “seimas” nei prieš S. 
L. A. įstatus nei prieš teis
mą neturi jokios reikšmės, 
tik labiau parodo kad jie 
nenorėjo laikytis tvarkos.

Delegatas.•PER <200 METŲ
Virš du šimtmečiu ZY T? D A QGold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta H/ I\ /\. 0 gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūsles bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules. 
PradSk tu°j- Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
75c ir $1-50-Gauk tikra-sias-Ieškok džžu- 

g-iMjįAĮ1-- Jl^<4 tėse “Gold' Medal" vardo ir kitų neimk.

i Gryžo iš Seimo. Akrono 
SLA. kuopų atstovai gryžo 
iš seimo Chicagoje, vieni 
nuvargę dirbdami naudin
gą darbą, o kiti pailsę be- 
griaudami, nes mat visi dir
bo, bet skirtingai. Vadina
ma burliokų 198-ta kuopa 
pasiuntė seiman tris raudo
nus rėksnius, ir ką jie ten 
nuveikė? nagi visiems Lie
tuviams pridarė sarmatos 
ir pažemino Akrono Lietu
vių koloniją. Jie nuvažia
vę už žmonių pinigus vietoj 
SLA. gerovės, stengėsi tą 
organizaciją ardyti, ir už
sikabinę raudonus skarma- 
lukus kai beždžionės gatvė
mis, vaikščiojo, liežuvius ro
dė rimtiems Lietuviams.

Kada iš seimo metė, lau
kan trukšmadarius, ir mu
sų 198-tos kuopos delegatai 
prisidėjo prie 
ir nuėję į jų 
su jais rėkavo, 
legatui iš šios
ir buožių lazdų teko para
gaut. Nejaugi Chicagos po
licijos lazdos geresnės kad 
tokį rėksnį siuntė tenai jų 
paragauti? Galėjo tokį pa
vesti Akrono policijai.

Kam jus, S.L.A. 198-tęs 
kuopos nariai, rinkot ir lei
dot į seimą proto liga ser
gančius žmones? ,Jie ten 
susimetę į savo gaują .tarė
si suskaidyt. Susiyienijima, 
ko jus niekad nenprėtumet, 
nes tada žūtų jūsų įmokėti, 
pinigai. Yra Akrone gerų 
gydytojų; reikėjo pirmą iš
gydyt jų galveles-, o tada į 
Chicagą leist. O jeigu ku
rie nepagydomi, laikyt na
mie, o leist sveikus žmones.

SLA. nariai, nemiegokit, 
apsižiurėkit iki ne pėrvėlu. 
Jau senstat, jus į jokią 
draudos organizaciją 
priims kada bolševikai 
sivienijimą suardys, o 
eisit su jais. Jie jūsų 
tą taip suvalgys kaip suval
go visus kitus iš jūsų ren
kamus pinigus. Jus nepro- 
taujat, o jūsų sugryžę neva 
delegatai nebūtus dalykus] 
pasakoja ir jus tikit. Už-| 15 Park Row

JIEŠKOJIMAI

ap- 
ne- 
Su- 
jųs 

tur-

Šie asmenys gyvpną A- 
merikoje yra jieškomi:

Banevičius Stasys, arba. 
jo giminės. Kilęs iš ViL i i 
niaus krašto. ;, ..

Kavaliauskaitė Veronika, 
iš Kauno, miesto.

Kiela Juozas, 'kilęs iš jAt«. u : i 
Irinčių k.į Raguvos v., ,Uk-; ,) p! 
mergės ap. Prieš Karą. gy-; ; r 
veho1 Steeger ir St Charles,-., 
111?‘J --r

Lasl^ąuskienė .Kazimierą,. « 
iš Kauno miesto.. Gyvena, . > 
Chicągp j e.

Ruddius Fritz Theodore, vwi 
Kilęs'iš Klaipėdos krašto.. . f U

Šukiai, Jonas, Petras ir, oi 
Uršulė. Broliai mirusio Ka- ■ 
zio Šukio. Kilę iš Vilkaviš- n 
kio apsk.

Vaitkunas Antanąs, kilęs 
iš Sakalų v., Ežerėnų apsk. 
Tarnavo Amerikos kąriu- 
menėj iki 1929 m. Gyveno 
New Yorko mieste.

Vilčinskas Dominikas, iš - j
Kauno miesto.

..Consulate General of 
Lithuania

New York

(displacement)

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

Didžiausias .Laivas Paskirtas šymct P’auktį iš Nciy Yorko į 
KLAIPĖDĄ \

, Amerikos; Lietų-y į; Laivakorčių Agentų Asosiacijos ir
Brooklyho Lietuviu Tautininkų Klubo

Didele Ekskursiją Tiesiog į Lietuvą
Populiariu Puikiu ^MŪtŠriniu Laivu .
“GRIPSHOiLM”

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

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

Skersai Atlantiką, Šiaurus 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. lydimą 
Lietuvos Šaulių Sąjungos spaudos at
stovo J. V. Adomaičio ir Švedų Ameri
kos Linijos atstovo Kaune K. Pųodžio.

VĖLESNI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
DROTTNINGSHOLM Lippos 16, Rugp. 23, Rugs. 20, Spalių 18 
GRIPSHOLM Rugp. 9, Rugs. 6, Spąl. 4, Ląpkrit. 1 
KŲNGSHOLM Kugp. 16, Rugs. 13, -’Spalių 11, L’ąpkr. 8 

Laivakorčių kainos iš ^Tew yprko (ar Bostono) j Klaipėdą
Trečia 'klesą Į ten' $lb7, Ten ir atgal $181,; Antra'Klesa' (Cabin) 

į vieną ir antrą pusę po §152'50.
Pilnų informacijų užsisakyti vietoms, pasams gauti ir tt. kreip
kitės į-arčiausi Lietuvi ^gentą arba į Bent'kufį švedų Amerikos. 
Linijos agentą ar įiįė kurį ųiiisų Linijos ofisą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State Street y , . New York
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GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS SUSI
VIENIJIMO SEIME 

arba:
Kaip socialistams nebuvo 
progos išgelbėt tautiečius

— Tai nieko, ten bus dau
gybė tokių, ir aš turiu vež
tis daug suknių ir skrybė
lių, ba reikia pasirodyt 
prieš kitas, — sako ji.

— Kam dar į Čikagą va
žiuot: išeik ant Superijos 
pasivaikščiot ir visos matys 
tave, — sakau aš.

— A, kad tu nesupranti: 
aš noriu seime pasirodyt, 
— sako ji.

— Bet aš sakau kad tau 
nėra reikalo j Čikagą va
žiuot del to kad aš išrink
tas delegatu, — sakau aš.

— Ale aš noriu Čikagą 
pamatyt ir turėt gerus lai
kus, ba visos važiuoja su sa
vo vyrais į seimus, — sako 
ji.

vomis, gerb. Spragilo pasi- 
tikimui. Visos* gatvės pil
nos žmonių: tik žiuri kaip 
gerb. Spragilas privažiouja 
prie Lietuvių auditorijos.

Atvažiuoja prie auditori
jos, ineina j vidų, ir randa 
kad dar seimas nepradėtas, 
ba visi laukia gerb. Spragi
lo. Nors seimas turėjo at- 
sidaryt nuo 9 ryto, ale kad 
gerb. Spragilas atvažiavo 
po 10 valandai, tai tik tada 
seimas atsidarė.

Kada inėjau į auditoriją 
žiuriu ir matau: joje pri
važiavę ir, pėkščių priėję 
yra šitokių partijų delega
tų: Tautininkų, Tareilinin- 
kų, Sandariečių, Fašistų, 
Slaptų Spragilaičių, Socia-

IŠ T.M.D. SEIMO IŠ SANDAROS SEIMO 1 taip ir net iš Sandaros ta-1 žyti narių privatinių pažiu-

nuo komunistų
Aną Pono Dievulio die

ną buvo taip lemta kad Či
kagoj, kur butlegeriai nori 
vienas kitą išžudyt, įvyko 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje seimas, kuriame 
bolševikai norėjo visus tau
tiečius išmušt ir pasiimt 
milijoną dolarių, o kur nuo 
jų tautiečius apgint ir iš
gelbėt pasižadėjo socialis
tai, kurių tvirtovė irgi yra 
Čikagoj, kur viešpatauja 
butlegeriai.

Be gerb. Spragilo nega
li būti seimo, taigi gerai 
kad neišvažiavau su eks
kursija į Lietuvą, ba gal be 
gerb. Spragilo nebūtų sei
mo įvykę; arba jeigu sei
mas butų įvykęs tai gal ne- 
butę įvykę revoliucijos; ar
ba jeigu ir revoliucija butų 
įvykus tai nebūtų buvę kam 
tą aprašyt; arba jeigu kas

—■ Ar tu manai pėkščia į 
Čikagą eit? Juk ji labai 
toli ir brangiai kainuoja 
nuvažiavimas,—- sakau aš.

Ale kur tu, žmogus, su
laikysi ir peršnekėsi. Už
tenka vienu žodžiu pasa
kyt kad geležinkelis turėjo 
uždirbt dusyk tiek kiek rei
kėjo, ir šalip gerb. Spragilo 
seime buvo matyt ir jo Šon
kaulis.

O dabar apie patį seimą.
Gerb. Spragilas, delega

tas iš savo kuopos Susivie
nijimo ir Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičių, pri
buvo Į seimą vėliausia — 
paskutinis už visus kitus, 
patyrimui ar jis labai svar
bus žmogus, ir štai ką pa
tyrė: Atvažiuoja iš stoties 
vėlai, ba traukinis pavėla
vo, ir žiuri ir mato: visas 
Halsted strytas išrėdytas 
Lietuvos ir Amerikos vėlia-'

listų, Bolševikų ir Menševi
kų. Visų galvose sukasi ko
vos ir pergalės planai.

Ale kad seimo rengimo 
I tvarka ėjo socialistiškai tai 
ir auditorija buvo išpuošta 
socialstiškai: Lietuvos vė
liavų raudona dalis buvo 
iš viršaus, kuomet tikrai 
ir fašistiškai vėliava kabi
nasi geltona viršuje.

Gegužis visai lėtai kaukš
telėjęs kūjeliu į stalą tyliai 
pasako kad dabar atsidaro 
Susivienijimo trijų tuzinų 
seimas. Jis bijojo kad bol
ševikai jo neišverstų, užtai 
taip nedrąsiai seimą atida
rė. Socialistai tuo tarpu 
stovėjo gatavi tautiečius 
nuo bolševikų apginti.

Ale visi nustebo, ba bol
ševikai nei burbt ir revoliu
cija nei kukšt.

(Bus daugiau)

Birželio 19 ir 20 dieno
mis Chicagoj atsibuvo Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
seimas,, kuriame Draugija 
tapo sustiprinta ir parody
ta noras ją palaikyti 
toliau ir veikti.

Delegatų dalyvavo 
25 nuo kuopų iš kelių 
čios Amerikos kolonijų.

Seimą atidarė vice pirmi
ninkas M. Kasparaitis, va
dovavo K. Šnuolis, sekreto- rius; 
riame. Matas Biekša.

Paaiškėjo kad kuopose y-Įkas. , 
ra dikčiai pinigų centrui, 
kurie iki šiolei nesiųsta dė
lei neaiškios padėties orga
nizacijos.

Seimui aukų prisiųsta iš 
kuopų ir pavienių $55.

Valdyba Draugijai vado
vauti išrinkta sekanti:

K. S. Karpavičius — pir
mininkas ;

P. A. Dėdynas1 — vice
pirmininkas ;

Matas Biekša — sekreto
rius ;

A. B. Strimaitis — iždi
ninkas ;

M. Šilius — knygius.
Literatinė komisija: S.

E. Vitaitis, Valaitis, Vaidy- 
la.

Sekantis seimas nutarta 
laikyti Detroite, Mich., sy
kiu su Sandaros seimu 1931 
metais.

Organu nutarta paprašyt! 
“Sandarą”. Sekretorius ves, 
organo reikalus.

ant

apie 
pla-

Sandaros seimas atsibu
vo Chicagoj Birželio 12, 13 
ir 14 dd. Sandaros salėje.

Delegatų dalyvavo apie 
35 iš paskirų kolonijų.

Nauja Sandaros centro 
valdyba išrinkta sekanti:

Dr. A. Zimontas — pir
mininkas ;

J. Vaišvila — vice-pirmi- 
ninkas;

A. A. Žukas — sekreto-

P. Pivaronas — iždinin-

Taipgi išrinkta visos ki
tos reikalingos komisijos.

Sekantį seimą nutarta 
laikyti Detroite 1931 metų 
pavasarį.

Seime nutarta kviesti at
gal organizacijon tuos na
rius kurie laike nuvertimo 
dabartinės Lietuvos val
džios buvo apšaukti “smur
tininkais”, “fašistais” ir ki-

Douw-ė-??G

rų į Lietuvos politiką, o ritpo išbraukti.
Šio seimo tonas -buvo: pa- pintis Lietuvių gyvenimu 

likti kuolabiausia nuošaliai čionai, ugdyti ir palaikyti 
Lietuvos politiką ir nevar- Į Lietuvystę.

Ypatiškai* Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA

PRISI DĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

HOLLAND AMERICA LINIJOS 
vėliaviniu laivu

STATENDAM 
iš New Yorko 

RUGPJUČIO-AUGUST 16
Numžaiiita laivakorčių kaina j abu galu. Puiki kelione ir ma

lonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas Į Klaipė
dą per Rotterdam^.

Informacij'ų klauskit pas Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Asosiacijos narius: 
J. AMBRAZIEJUS '■»

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

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

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

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

1139 Š. Halsted St. Chicago
A. VELIČKIS 

502 South Av. Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS
’ 3327 S. Halsted St. Chicago.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MAKAREVIČIUS 

95 Liberty St. Ansonia, Ct.
K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co. . K, SIDABRAS 

Pittsburgh, Pa. * 
J. URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass. J.
P. .MOLIS

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

14 Vernon St., Worcester, Mass.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

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

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

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

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

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

875 Cambrdge St.
Cambridge, Mass.

VITKAUSKAS
Richmond Trust Co.

2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

ir butų-aprašęs tai kae-nors 
kitas o ne gerb. Spragilas.1

Taigi, taip atsitiko kaip 
turėjo atsitikt, ir tas kas 
atsitiko turėjo atsitikt taip 
kad gerb. Spragilui butų 
kas rašyt, o jums kas skai
tyt.

Ale kaip sužinojo gerb. 
Šonkaulis kad gerb. Spra
gilas važiuoja į seimą tai 
atsitiko taip kad geležinke
lis turėjo uždirbt dusyk 
tiek kiek reikėjo uždirbt, 
ba kaip Lietuvoj į atpuskus 
taip Amerikoj į seimus vi
sos moterys ir mergelės no
ri važiuot, ba be jų tai ne 
kermošius.

— Eik šian, ką aš tau pa
rodysiu, — sako gerb. Šon
kaulis kelios dienos prieš 
seimą.

— Na o ką, pasakyk, — 
sakau aš.

— Eik tai pamatysi, — 
sako ji.

Nueinu į jos kamarą, žiu
riu ir matau: prisiūta, pri
pirkta, prikabyta suknių, 
krybėlių visokiausių spal
vų.

— Kibą žadi užsidėt par
duotuvę, — sakau aš.

— Ha, ha, ha! ar juokie
si iš manęs ar nesupranti?
— sako ji.

— Žinoma kad nesupran
tu. Kam tau jų tiek daug 
reikia? — sakau aš.

— Nagi mes į seimą va
žiuojam, — sako ji.

— Į seimą? Kaip' tai 
“mes”? juk tai aš važiuoju, 
ne mes! — sakau aš.

— Ale aš sakau kad mes 
važiuojam: tai yra aš ir tu,
— sako ji.

— O kas tave ten kvie
čia? kam tu ten reikalinga. 
Tu ne delegatė, — sakau 

‘aš.

Atostogauti 
Lietuvoj

SKANDINA  VŲ-AMERIKOS LINIJA
Oficialinė LIETUVOS VYČIU

EKSKURSIJA
LIEPOS-JULY 5 DIENA

Laivu
FREDERIK VIII

LIETUVON p“ KLAIPEDA 
Smagiausia — Patogiausia Kelione 

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos. 
LAIKO NEDAUG - RUOŠKITĖS.

Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų 
agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street New York City

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto Jubilejinės

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

, TRAUKINIAIS

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

UŽLAIKYK PUIKIAS RANKAS
Kai išbandyt perdėjimus ,

"J u vietoj 
užsirūkykit Lucky"

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

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

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

N.B.C. tinklą.

'‘Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

. šmėklas prišakin’

It’s toasted”'
Ju3V Gerklės Apsaugą—Prieš knitėjimus—prieš kosulį.

•«Del nutukimo, y« tiktai vien. Gyduolė. Ji yra! Valgyk tam tinkam, v.lTTTvirS šimto gyduolių ne vien, ių huoalat

gelbsti. Visos yra nuodingos.” Sako Vance Thompson, jo Knygoj a l. t • ,» -m d n -rt -.z*_ f H ’ 3 Valgyk ir Auk Liesas”, įsiauta per E. P. Dutton 8C Company. Mes
netvirtmom, Lucky Strike cigaretif rūkymas susražins modemiška. .... . ...’■ 1 -------- * uivuerniBKas tiguras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug
gerumų išbandėt, "jų vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs isvennit j i t i_ • .... . . .. . . ....,, — 3 * "g’R perdejimų dalykus, kūne padidina svorį ir, išvengdami perdejimų,
išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.
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iš 33,000,000 gyventojų gi-KOMUNIZMCf DUMBLYNE

Per visą sovietų Rusiją? 
kaip žinios skelbia, prade
da apsireikšti naujas judė
jimas: imama vykinti tik
ras komunizmas. Daugybėj 
vietų grupės žmonių dedasi 
j vieną, su šeimynomis, pa
čiomis, vaikais, su uždarbiu 
ir viskuo, ir gyvena išvien, 
niekas nieko nesisavindami, 
kitaip sakant viskas yra vi
sų lygiai.

Tą dalyką komunistų par
tija remia ir padrąsina. Iš
syk taip gyventi ėmė jau
nimas, moksleivija, bet da
bar ir šeimynos tuokiasi į 
krūvą.

To viso pasekmė galės 
būti tokia: daugiau plėsis 
paleistuvystė, nes vienas vy
ras matydamas kito gražes
nę pačią bandys ja naudo
tis; kitam patiks kito duk
tė, ir stengsis ją išgėdint; 
patys vaikai tarp savęs ims 
paleistuvauti, o iš to kils 
baisios ligos, žmonės ims 
puti, “rojus” ims kirmyti iš 
pašaknių.

Vieni daugiau dirbs ii’ už
dirbs, ims širsti ant kitų 
kam tinginiauja ir nori pa
sinaudoti jų trusu; komu
nos vedėjai pradės vogti ir

Klaipėdos Uosto
Gilinimas Pradedamas

Kovo mėnesį Lietuvos su
sisiekimo ministerija išra
šė konkursą darbams Klai
pėdos uostui įšplėsti ir iš
gilinti. Tuo konkursu su
sidomėjo daug rimtų Vokie
tijos, Francuzijos, Danijos, 
Švedijos ir vietinių staty
bos firmų.

Sugryžus iš visų firmų 
pasiūlymams, pasirodė kad 
pigiausią kainą pasiūlė Vo
kiečių firma: ji sutiko dar
bą atlikti už 5,239,608 litus. 
Jos' pasiūlymas priimta ir 
ministerija veda sutartines 
derybas.

Vokietijos Gimimai 
Pradėjo Mažėti

Vokietijos valdžia susi
rūpino ir net paskyrė spe
ciali komitetą ištirti prie
žastį .delei ko pastaru laiku 
pradėjo žymiai mažėti gi
mimų skaičius.

1929 metais Vokietijoje 
gimimų nuošimtis buvo ma-| 
žiausias negu kada kitados! 
bėgyje 100 metų. 1841 m. j

naudotis sau visų sudeda
mu uždarbiu, ir prasidės 
nesutikimai, vaidai ir net 
žudystės vienų kitų, ir “ro
jus” ims virsti pragaru, ku
riame ugnis plis iš vidaus.

Kada šitokiu budu miestų 
proletarijošiai save supūdys 
ir sudemoralizuos, sugedę 
ir nusilpę sveikatoj komisa
rai nepajiegs tvarkos pa
laikyt, sveikieji mužikai su
tiks paremt bent kokią nau
ją idėją kuri žadės ko ge
resnio negu komunizmas 
įstengia duoti.

Kaip Didelė Meksika
Amerikos kaimynė Mek

sika, sulyg šių metų gyven
tojų surašo, turi 16,404,000 
gyventojų. Nuo 1921 metų 
padidėjo dviem milijonais 
dūšių. Skaitlinės parodo 
jog yra 8,065,695 vyrai ir 
8,338,335 moterys.

Meksika yra į pietus nuo 
Suv. Valstijų, tarp Pacifi- 
ko ir Meksikos užlajos. Ji 
susideda iš Ispanų ir Indi- 
jonų ir yra antra didžiau
sia Šiaurinės Amerikos res
publika gyventojų skaičiu
mi. Suv. Valstijos užima 
pirmą vietą, Kanada trečią.

Katalikų yra 20,000,000
Katalikų direktoriuje del 

1930 metų paduodama Suv. 
Valstijose esančių katalikų 
skaičius 20,078,202.

Katalikai Suv. Valstijose 
turi 4 kardinolus, 12 arki
vyskupų, 102 vyskupus, 26,- 
925 kunigus, 12,413 parapi
jų, 5,753 misijų bažnyčias, 
135 dvasiškas seminarijas 
su 16,300 studentų klierikų^ 
7,225 parapijines mokyklas 
su 2.248,571 mokinių, 51,523 
našlaičius ir 329 jų prie
glaudas, 142 senelių namus 
ir 624 ligonines su virš 
šimtu tųkstapčių ligonių.

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos '*' 'r - • ▼ Paruošė K. S. K.

NAUJAUSIOS

KNYGOS
Hiavatos Giesmė — gar

saus Amerikiečio poeto H. 
W. Longfellowo legenda iš 
Amerikos Indi jonų gyveni-

mimų buvo 1,300,000. Per
eitą metą iš 64,000,000 gy
ventojų gimė tik 1,417,000.

Tuo pat sykiu padidėjo 
mirimai, taip kad gimstan
čių jų skaičius mirusius vir- 
šina 340,000 galvų į metus.

Europa turės Pirkt 
Kviečius Amerikoje

Londone surinktomis ži
niomis apie šio pavasario 
derlių darosi aišku kad Eu
ropa šią vasarą turės apie 
du trečdaliu tiek javų kiek 
turėjo pernai, kuomet buvo 
geri pietai.

Europai prisieis pirkti 
Suv. Valstijose, Kanadoj ir 
Argentinoj.

PELNAS Iš MIŠKŲ
Švedija kas metai turį 

pelno iš miškų produktų po 
apie $256,($0,000, sako val
diškas raportas.

Mažiau pabėga. Šalyje 
siaučiant bedarbei, iš Suv. 
Valstijų kariško laivyno pa
bėga vyrų žymiai mažįau 
kaip pabėgdavo kitais me
tais. 1929 m. buvo tik 525 
pabėgimai, šymet bus gal 
dar mažiau.

IR TAIP AMŽINAI
Juk amžių svajones sukaupęs 

Ilgai aš jos laukiau, kaip ryto, 
Ilgai aš meldžiaus, atsiklaupęs, 
Kai rytmečio žvaigždės jai krito....

Ilgai ji man rožėmis mojo....
Ilgai ji, kaip rožė, liepsnojo....
Ilgąi mano siela rymojo, 
Kol saulės keliais nuplasnojo,...

Ir rožių dygliai nękietėjo 
Benešant jas džiaugsmui aukoti.... 
Bet nerimio dienos atėjo — 
Nėra kuo galvų vainikuoti....

Priskynę lelijų po saują
Mes einame saūlinti jausmo, • 
Kur džiaugsmas dainoj nerimauja, 
Kur širdys jaunėja po skausmo....

—Petras Vaičiūnas.

LIAUDIES DAINA
Žalioj girioj, pagirėlyj 
Trys mergelės vaikštinėjo, 
Trys mergelės vaikštinėjo, 
Juodas uogas rankinėj o. 
Juodas uogas rankinėjo, 
Į kupkeles dėdinėjo. 
Ir atjoja trys berneliai, 
Trys berneliai kavalieriai. 
Kaip pamatė mergužėlės, 
Nuleido baltas rankeles. 
Nebijokit, mergužėlės, 
Mes jums nieko nedarysim, 
Tik žiedelius numaustysim. 
Tik žiedelius numaustysim, 
Vainikėlius nusmaigstysim." 
Iš auksinių žiedužėlių 
Bus žirgeliams padkavėlės, 
Bus žirgeliams pądkavėlės; 
Iš rūtelių vainikėlių 
Bus žirgeliams abrakėlis. 
Žiba, dvazga padkavėlės 
Iš auksinių žiedužėlių, 
Kvepia gardus abrakėlis 
Iš rūtelių vainikėlių, 
IŠ rųtelių vainikėlių....

(Tąsa iš pereito num.)

Vytauto Sumanymas Vainikuotis 
Lietuvos Karalium

Kada 1424 m. Jogaila susilaukė sū
naus, Lenkų šlėkta, už pripažinimą kūdi
kiui tėvonijos ant Lenkijos sosto, reikala
vo karaliaus praplatinti jų teises, ir sura
šę dokumentą padavė karaliui patvirtinti. 
Jogaila, norėdamas parodyt savo valią, su
grąžino šlėktos seimui dokumentą nepasi
rašytą. Iš to šlėkta taip įtūžo kad doku
mentą kardais sukapojo.

Tuo laiku Lenkai pradėjo keltis į Lie
tuvą apsigyventi ir reikalavo kad jų kolo
nizuotos žemės butų suvienytos su Lenki
ja. Tada jau Lietuvos didikams ėmė bū
ti aišku kad ant Lenkijos sosto patekus 
kam svetimam, o ne Lietuviui, ir tai dar 
smarkesniam, šlėkta galutinai pavers Lie
tuvius savo vergais: Kaimynai Vokiečiai 
tuomet norėjo pakelti Lietuvos garbę ir 
sugrąžinti Lietuvai karališką titulą, kurio 
niekas labiau už Vytautą nebuvo užsipel
nęs. Jie taipgi norėjo kad Lietuva butų 
atskira nuo Lenkų.

Vytautui patiko sumanymas vainikuo
tis Lietuvos karalium ir jis pradėjo prie 
to siekti. Ciesorius Zigmantas Vytautui 
pritarė, turėdamas sau kitokį tikslą. Tur
kai buvo pradėję plisti Europoje, gręsdą- 
mi visai krikščionijai. Jau didelė dalis 
Balkanų pusiausalio buvo jų užimta, iš
skiriant mažą gabalą.Rytų ciesorystės ir 
Konstantinopolio. Pavojuje stovėjo Ven
grija, Austrija ir pati Vokietija. Juk jau 
pats Zigmantas buvo sumuštas kovoje pas 
Nikopolį keliolika metų atgal. Užtai jis 
dabar rūpinosi suvienyti visus vidurio ir 
rytų Europos valdovus į didį karą prieš 
Turkus. Visų akys kreipėsi link Vytau
to, kurs turėtų būti vadovu to kryžiaus 
karo, nežiūrint kad jau buvo žilo amžiaus, 
85 metų, nes jis buvo smurtus ir gudrus. 
Del to buvo sutarta daugybės valdovų su
važiuoti Vytauto valstybėje, į Lucką, kur 
Vytautas užprašęs buvo ir Jogailą, be ku
rio žinios nenorėjo žengti taip didelio žin
gsnio. .

Vytautas Lucke svečius priėmė su iš
kilme, žiemą 1429 m. Ir ištikro nei pirm 
to nei po to iki Napoleono laikų nebuvo 
tokio didelio vainikuočių suvažiavimo Eu
ropoje. Suvažiavo į 15,000 svečių ir vie
šėjo per septynias savaites!

Svečių maistui Vytauto dvaras kas
dien naikino po 700 jaučių, 1,400 avinų, 
1000 taurų, ir 700 bačkų visokių gėrimų.

Šitame suvažiavime turėjo būti iš
spręsta kryžeivių ginčas, ginčai del Rau
donosios Rusijos ir Maldovijos tarp Len
kų ir Vengrų, reikalas gynimo rytinės im
perijos nuo Turkų, o gabaus ir tų pačių 
Hussitų reikalai. • .

Šis suvažiavimas buvo taipgi geras 
būdas įrodyti Europos valdovams Vytau
to galybę, su kuriuo ciesorius šventė savo 
santaiką. Vytautas čia tarpininkavo gin
čuose Lenkijos su ciesorium Zigmantu ir 
kryžeiviais. Kuomet Jogailą atlydėjusieji 
Lenkai didikai ėmė priešintis Vytautui ir 
atmėsdinėjo jo įtekmę į Lenkijos reikalus, 
ciesorius Zigmantas Lenkų paniekai, pa
siūlo Lietuvos kunigaikščiui karališką ti
tulą, prižadėdamas atsiųsti jam vainiką, 
kurį reikėjo, pagal tradicijų, priimti iš jo 
ir popiežiaus rankų. Vytautas neturėda
mas sūnų, o norėdamas palikti savo įpėdi
niu savo brolį Zigmantą, geidė šios san
taikos su kaimynais pasisekimu palengvin
ti jo pirmus valdymo žingsnius.

Lucke vienok dalykai kaslink Vytauto 
apvainikavimo netapo galutinai užbaigti, 
Lenkai protestavo ir apleido miestą, nors 
Jogaila sutiko ir abudu valdovai persisky
rė gerame sutikime. Dabar viskas prigu
lėjo nuo Vytauto: ar priimti vainiką ar 
ne. Bet staiga dalykai kitaip virto.

Kelioms dienoms praslinkus nuo Luc
ko sųvažiavįmo užsibaigimo, Jogaila pa
siuntė ciesoriui Zigmantui laišką, kurį jis

Kauno pilies griuvėsiai 

gavo dar neparvykęs nartion, kelyje pavy
tas, kuriame Jogaila aiškino kad, reikaleI 
Vytauto vainikavimosi karalium jis (Jo
gaila), savo senatorių pertikrintas, mato 
blogą o ne gerą Lietuvai ir Lenkijai, nesą 
Lietuva, didžiuodamasi ta nauja garbe, pa-- 
sidrąsintų, Vytautui mirus, apsirinkti ki
tą karalių nesiklausę Lenkų, kas priešinga 
Vytauto sutarmei su Lenkija. Todėl Jo
gaila labai prašąs Zigmanto susilaikyti 
nuo pasiryžimo duoti Vytautui vainiką.

Tas laiškas, kurį ciesorius tuojau pa
siuntė Vytautui, buvo priežastimi visų ne
gerovių kokios dėsis toliau. Jeigu ne tas 
laiškas, kažin ar Vytautas butų spyręsis 
vainikuotis ar ne. Vytautas rašo laišką 
Jogailai ir smarkiai jį bara už tokį pakei
timą savo nuomonės ir klausymą Lenkų 
didukų. Toliau Vytautas rašė aštresnius 
laiškus, kuriuose dar labiau bara Jogailą 
ir Lenkus didikus ir pareiškia kad toks jų 
pasielgimas ir pažeminimas Lietuvių pri
vertė Vytautą labiau rūpintis apie apsivai- 
nikavimą.

Lietuvių ir Lenkų tautų geri prieti
kiai prigulėjo nuo abiejų pusių geros va
lios, b Lenkai tos geros valios nerodė. Jo- ' 
gaila savo netaktiškumu įžeidė garbę Vy-
tauto ir Lietuvių tautos, ir kadangi Gar
delio unija įkirėjo Lietuvos didikams, ir 
tie ėmė reikalauti Lietuvos savistovumo.

Lenkai labai bijojo kad pirmesne Vy
tauto sutartimi priglausta prie Lenkijos 
'Lietuva ir visos Vytauto valdomos Rusų 
žemės nebūtų, Vytautui apsivainikavus, 
atplėštos nuo Lenkijos. Lietuvos ir Rusi
jos didikai tuo tarpu sakė kad jie visados 
buvo savistoviai ir gali išsirinkti sau kitą 
valdovą patys, jeigu Vytautas mirs, nes 
jų žemės niekados Lenkijai neprigulėjo ir 
neprigulės, jie nuo savo lalšvės niekados 
neatsisakys.. Delei to dalyko abi pusės — 
ir Lenkai ir Lietuviai-Rusai — labai įtūžo.

Lietuviai ir taip perilgai tylėjo ant 
visko ką Jogaila jiems antmetė, ir todėl 
dabar gera proga pasitaikė išreikšti savo 
prigimtas teises, savo savistovumą. Pats 
Vytautas matomai iki tolaik nedaug tesi
rūpino apie tikrą savo tautos savistovu
mą, nes dar 1428 metais užrašydamas sa
vo žmonai Julijonai tylus lobius Novogrod- 
ge ir Trakų apskrityse,’ į dokumentą, tarp 
kitko, Įrašė kad ir Julijona “niekad netu
ri atsisakyti nuo paklusnumo šviesiam ka
raliui Lenkijos, ir kad jai mirus jos lobiai 
patektų Lenkijos karlystei” jeigu Vytau
tas jau butų miręs.

(Bus daugiau)

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

suose namuose. Kaina 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

mo, poemoje. Lietuviškai 
vertė V. K. Račkausk.is- 
Karolis Vairas. Kaunas,
1929 m. Universiteto leidi
nys Nr. 17.

Knyga 246 pusi., gausiai 
iliustruota, gražiai išleista.

Kalba — Nr. 1, 1 metai, I 
tomas, Kaunas, 1930 m. ‘Sa
kalo’ b-vės leidinys. Reda
guoja Pr. Skardžius.

Bendrinės kalbos apkal
bėjimams žurnalas.

Žemės Ūkio ir Pramonė? 
Paroda — informacinis lei
dinys keliose kalbose apie 
businčią Kaune Birželio 18- 
222 d. parodą.

Lietuvos Eksportas ir 
Eksporteriai — keturiose 
kalbose leidinis su įvairio
mis informacijomis. 150 p.,

The Vilna Question — 
Londone išleista Anglų kal
ba knyga Vilniaus klausi
mu. 91 pusi.

Amžių Legenda — Vic
tor Hugo kurinis, II tom., 
Vertė Antanas Valaitis, iš
leista “Dirvos” B-vės Ma- 
riampolėje 1930 m. 102 p.

Medžių Viršūnėse — A 
G. Liubič-Košuroyo pamo
kinantis pasiskaitymas vai
kams apie paukščius. Ver
tė Julija Kiverytė Navasai- 
tienė. “Dirvos” B-vės lei
dinis, Kaunas-Mariampolė,
1930 m. Iliustruota, 39 p.

Trumpas Pedagogikos Is
torijos Kursas — Parašė J. 
Gobis. “Dirvos” B-vės lei
dinys, Kaunas-Mariampolė, 
1930 m., 82 pusi.

Pavergtas Vilnius —Šau
lių Sąjungos Leidinis pami
nėti Vilniaus užgrobimo 9 
nų r sukaktuvėms. ■ Kaunas, 
1929 m. 24 pusi.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems "Dirvų”.

delight in
Cheese flavor

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

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

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

KRAFT 
v/elveeta

V The Delicious New Cheese Food^

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos ‘‘New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”,; 
žinomos kaip gyduolė inkstų,; 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvys 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin<
kite kūną. Vaistinėse trijų dy* 
džių. Ieškokite ‘‘Gold Medai’; 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

ANO



(Tąsa iš pereito num.)

LIETUVIŠKOS ŠEI
MOS PAMATAS

II.
DRAĖJO ta vasara, praslinko ruduo ir 
1 užėjo žiema. Nuogas medžių šakas bu
vo padengę balti sniegai. Pievos, laukai 
ir Nevėžio ledas išvien sniegu baltavo. Ga
lėjai susekti girių žvėrį ar baukštų kiške
lį, kuriuos gaudyta maistui ir kailiams, 
bet to kas atsitiko Šviedrio pilaitėje nepa
liko nei jokių žymių — niekas pėdų susek
ti negalėjo, tik jų namuose liko didis nu
budimas, kuris niekad iš atminčių neišdils.

Kryžeiviai kartais pešėsi su Lenkais 
ir kartais santaravo. Tą žiemą jie buvo 
bendrai susitarę puldinėti Žemaičius, ir at
sibastę iš Ragainės pilies darė Nemuno 
srityje užpuldinėjimus visais pašaliais, kur 
žmonės mažiausia užpuolimų tikėjosi.

Vieną naktį šios Nevėžio srities gy
ventojai pajuto užpuolikus, kurie iš girios 
išsivertę grobstė ką galėjo, degino gyve
nimus ir žudė tuos kurie bandė gintis, o 
vaikus griebė ir gabenosi nelaisvėn.

Savo pilaitę gindamas žuvo pats Švie- 
drys; motina su jausesniu vaikučiu spėjo 
pasislėpti požemyje ir išliko gyvi, bet Vai
siui, vyresniam šuneliui, dievai kitokį li
kimą buvo skyrę. Jis pasijuto ant arklio, 
tvirto vyro glėbyje, ir kai užpuolikai šali
nosi vaikutis su ašaromis žiurėjo į savo 
namelius, nežinodamas ar dar vėl kada 
teks juos pamatyti....

Gal butų jie ir šią^pilaitę išdeginę, bet 
ant piliakalnio jau degė laužas, kurį nu
bėgęs vienas vergas pakūrė, ir pasigirdo 
iš Nevėžio kranto atlekianti pulkeliai rai
tų Lietuvių; ką plėšikai pajutę leidosi bėg
ti, su savim nešdamiesi keletą mažų vai
kučių, toje srityje pagrobtų, su daug gro
bio, kokį tik galėjo sučiupti.

Atėjo rytas. Kaimynai gelbėjo Donai, 
rankiojo lavonus, rado Šviedrio lavoną su 
perkirsta galva, nes jis nespėjo šarvų už
sidėti, rado lavonus kitų vyrų ir vergų, bet 
Vaisio tarp negyvųjų nebuvo. Suprato 
motina:

— Nelaisvėn, nelaisvėn mano sūnelį 
išsitempė!.... Nubąuskit juos, dievai! — 
verkė ir dantis grieždama ant priešų kar
tojo ji.

Daug dienų keliavo'Vaisys su savo pa- 
grobikais, bet kur keliavo jis visai neži
nojo, ir nežinojo kas tie priešai buvo, tik 
jų kalbos nesuprasdamas verkė ir verkė. 
Ir niekas gal apie jį daugiau nieko nebū
tų žinoję — ar gyvas ir kur randasi, jei
gu ne vienas prietikis, apie kurį patirsi
me vėliau.

Pilaitėj visa šeimininkė paliko Dona, 
ir jos mažutis sūnelis, Budrys, vienatinis 
vyriškis jų ūkyje, išskyrus vergučių.

Motina, kaip ir visos tų laikų Lietu
vės motinos, turėjo užduotimi auklėti sa
vo vaikelį narsiu, karštu savo žemės, žmo
nių ir dievų mylėtoju. Didelį džiaugsmą 
turėjo Dona, laikui bėgant, matydama sa
vo vaikutį augant į stiprų, narsų, didelį 
vyrą. Tankiai ji minėjo žuvusį savo vy
rą, apgailavo dingusio sūnelio, apie kurio 
likimą nieko nežinojo; išskyrus kad manė, 
jeigu jis yra gy^as tai sunkų vargą neša, 
nelaisvėje būdamas, bet kur rasti ir kaip 
jam pagelbėti ar išpirkti nieko nežinojo.

III.

METAS. vijo metą, ir nors Dona ėjo se-
* nyn, jos sūnūs Budrys ėjo stipryn, ir 

štai ji susilaukė tokio narsuolio kokiu ga
lėjo pasididžiuoti prieš visus savo kaimy
nus. Visame jaunas Budrys priminė jai 
jos žuvusį vyrą — ir didume, ir narsume, 
— ir motina į senatvę džiaugėsi savo geru, 
narsiu globėju. Išdilo širdgėlos del žuvu
sio vyro ir dingusio kito sūnelio, ir visas 
jos džiaugsmas buvo tik šis patogus, stip
rus jauhikaitis.

Tas ženklas kurį Budrys jaunystėje

nuo Vaisio gavo paliko aiškiai matomas, 
iš kaktos į plaukus nueinanti plika švarpa.

Budrys jau dalyvavo karuose tai prieš 
kardininkus tai prieš kryžeivius, kurie kė
sinosi lysti į Lietuvių žemes su savo ne
prašytu tikėjimu, ir iš visur laimingai 
gryžo, parsinešdamas nemažai ir grobio: 
puikių šarvų, gerų ginklų, visokių padar
gų, ir apsakinėjo motinai kiek priešų iš
žudė, atsikeršydamas už tėvą, už brolio 
pagrobimą.

Jaunikaitis turėjo ant savęs gerus šar
vus, didelį kardą, smarkų arklį, savo pa
ties išaugintą ir išlavintą, ir buvo gabus 
visokių ginklų vartojime, o spėką turėjo 
milžino., * * *

Kada Budrys iš karų gryždavo, moti
na vis lyg ko tikėdavosi: gal jis kur nors 
radęs parsives savo brolį.... Ji vis turė
jo tokį jausmą, ir nors žinojo -koks vargas 
nelaisvėn patekus yra, niekaip negalėjo 
dasileisti sau manyti kad Vaisys butų tarp 
svetimųjų miręs.

— Ar nesutikai kur Vaisiuko? — ji 
klausdavo Budrio. — Gal kur išsiklausinė- 
si, gal išpirkimo reikia, parūpinsime....

— Ne, motin, apie jį nieko negirdėjau, 
nors ir rūpinuosi patirti. Bet aš netikiu 
kad jis butų gyvas. Jeigu aš išaugau į 
stipresnį negu paprasti vyrai, be abejo ir 
jis j tokį išaugo, ir galėjo iš nelaisvės pa
bėgti, jei ne gražumu tai spėka. Vergu 
neturėtų būti ir tą gėdą nešti.

— Tiesa, vaikeli. Jis galėjo išaugti į 
tokį kaip tu, nes abu busit į savo tėvą. Bet 
atmink kad jis jaunutis nelaisvėn išgaben
tas, galėjo jį kaip karklelį palenkti ir iš
plėšti iš jo jausmus ir supratimą apie savo 
šalį. Pats negalės dasiprotėti apie gryži- 
mą, jau reikia kad jį kas pažadintų, pri
mintų jo jaunystę, tėvynę, paaiškintų iš 
kur paeina ir ką gryžęs ras, tik tada at
eitų noras gryžti. Žinai kad jaunųjų ver
gų su senesniaisiais nesuleidžia, kad nie
ko neišpasakotų ir neprikalbintų bėgti į 
gimtinę. O suaugusių vis tankiau parbė
ga.

— Bet dar mes iki šiolei nesužinojom 
kur jis yra: ar pas Vokiečius ar pas Len
kus. Kaip jieškoti ir kur?

— Tame gal ir visa jo ir musų bėda. 
Jis gali būti ir pas Vokiečius ir pas Len
kus. Musų vergučiai kurie užpuolikų kal
bas suprato sako girdėję ir Lenkiškus ir 
Vokiškus keiksmus, kada musų namuose 
tarp savęs už musų vertingesnius daiktus 
tąsėsi.

— Taigi; tas ir blogiausia kad neži
nom kur tikrai jį išsigabeno, — tarė Bud
rys.

— Jeigu tu, vaikeli, butum prapuolęs 
iš tavo ženklo kaktoje tave galėtume pa
žinti. Nelaimė Vaisiukui, jis kūdikiu bū
damas dingo, išaugusio pažint iš viršaus 
nėra kaip.

— Taigi, motin, mane galėtumėt pa
žint jeigu šalmo ant galvos neturėčiau. Po 
šalmu esu lygus visiems, ir kas parvestų 
mane namon jeigu pats jų nejieškočiau? — 
lyg pavydo apimtas atsakė Budrys, maty
damas kad motina anuo dingusiu labiau 
rūpinasi negu juo.

Ir taip jų kalba apie Vaisio atradimą 
buvo tik tuščias, nieko nežadantis pasikal
bėjimas. 

♦ * *
(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c |
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
- REIKALAUKIT “DIRVOJE”

(FELJETONAS)
Prano Urbanavičius ūkis 

nusmuko. Liko katė nukir
sta uodega ir kuinas ant 
trijų kojų.

— Kas daryti? mano sau 
vienas senis Urbanavičius. 
— Vogti baisu kad nepa
kliūtum į klėtką, o išeitis 
vistiek reikia rasti....

Užsikūrė liulką, atsiver
tė ant nugaros kad šilta 
krosnis ją pakepintų, ir įs- 
pyręs kojas į lubas godžiai 
rijo durnus.

Durnai pakuteno senio 
apmirusius dirksnius ir ja
me iš kur tai net proto ra
dosi:

— Reikia sūnūs Jurgis 
apvesdinti! — susisuka se
nio galvoje mintys. — Pa- 
soga bus trejetas tūkstan
čių, ir viskas bus gerai. Tei
sybė, sūnūs turi vieną “fal- 
šių”, bet ką daryti, bernio
kas gražus, gal kaip nors 
bus viskas apeita.

Vakare jau ir sūnūs Jur
gis senio planą žinojo, ir 
nuėjęs pas dėdę Šamą išva
žiavo jieškoti mergos su 
pasoga.

Kur kliuvę kur nekliuvę,1

šmakšt į Ulytėlės kaimą 
pas ponus Riestanosius.

Vyras kaip uoga, o pirš
lys kaip ridikas sėdi užu 
stalo. Riestanosytė Ona 
verda dešras ir vis viena 
|akia žiūrėdama į jaunikį 
■seiles ryja.

— Kodėl tamistos taip 
toli mergos važiuojate? — 
užklausė Riestanosis.

— Mes tamistos žolyną 
matėm Kamajų kermošiu
je. Krito mums ji į akį. 
Pamylo mano jaunasis sėb
ras, — tarė piršlys Samas.

Prie butelio ir riestų deš
rų greitai sutartis buvo su
daryta. Trys tūkstančiai 
kaip vienas centas Jurgiui 
buvo pažadėta ir priedo ku
lnelis riestu kaklu ir dvi 
baužos karvės.

Užsakams pradėjus eiti 
pasogą jaunikis parsigabe
no į savo namus. O visi 
namiškiai iš džiaugsmo try
nė rankas.

— Atkiutome kaip kiau
lė išstumta iš tvarto pava
sariui atėjus, — manė sau 
senis Urbanavičius.

Vestuvių dienoje jauni
mas iš sausų žagarų pada
rė bromą, kurį apkarstė vi
sokiais skarmalais. Virš 
bromo margavo parašas: 
“Nekask kitam duobės, nes

pats gali į ją įkristi. Gam- — Nusidėjai Dievui kitas
ta tai geriausias teisėjas.” merginas taip apšnekėda- 

Vietiniai apielinkės gy-1 ma, ir tave pačią Dievulis
ventoj ai labai gerai supra
to rašto reikšmę. Riesta
nosytė buvo Pavasarininke 
ir labai mėgo “blynus” kep
ti. Ir praktikavo burtinin- 
kystę kad padarius > įteki 
stebuklą idant visos'kaimo 
mergos liktų senmergėmis. 
Gudriai varė savo paskalus 
buk tokios ir tokios mer
ginos naktim “žuvis” gau
do, kad atšalinus jaunikius 
nuo jų.

Praėjo pora savaičių — 
Riestanosytė vėl savo tėviš
kėje.

— Ar jau, dukryte, su- 
gryžai? — klausia motutė.

— Sugryžau, parėjau, ne
galiu su juo, motinėle, Jur
gis kas naktis “žuklauna”'. 
— Skundėsi duktė.

taip nubaudė, — tarė senas 
jos tėvas, iš pašalies nugir
dęs dukters kalbą su moti
na. P. Kriukelis.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

| Tel-CHerry 2370 R 
P. J. KERŠIS

T baigęs Teisių Mokyklų Cumber- !! 
X land Universitete, darbuojas su • ■ 
T Teisių Ofisu advokato JJ
? Anderson & Marriott ;; 
t 308 Engineers Bldg, j J 
X kur su visais teisių reikalais t 
T. Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir !; 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- <> 
£ rėš teisingų patarnavimų. ;;
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KOKIU LAIVU IR LAIKU
E atkeliavote į Ameriką?
E Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo į Ameriką. E 
= Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugryžimo. Parduodam laiva- S
E kortes visomis linijomis. Aprupinam keleivius iki laivo išplauki- E
= mo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, atliekame įvairius S
E valdžios darbus. Siunčiame pinigus, išmokamus dolariais Lietu- E
= voje. Panaudokite mano ilgų metų patyrimą, kreipkitės ypatiš- E
E kai arba per laiškus; E
f G. Kunašauskas
E Žinomas fer 20 metu ' 179 EAST 3RD STREET =
E tuo pačiu antrašu. NEW YORK, N. Y. Ę
?iiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuii»inuiiiiiF

Tai ką rūkymas reiškia!
SKONIS, kvepėjimas, visas naturališkas gerumas randasi Gamei ciga- 
retų dūmuose, kuris išeina iš to malonaus rūkymo. Leiskit dūmams 

’ aplink jūsų veidą sukytis . . . paragaukit, paustykit, rūkykit tiek, 

kiek jum patinka! Ar pirmas ar paskutinis dienos, Gamei cigaretas, 
kiekvienas jūsų jausmas jums pasakys, kad to visko, ko trokštat, tame 

cigarete rasit!

Camels
malonumui

© 1930, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, WinitoxvSriem, N. C.

★ "per radio ★
Camel Malonumo Valanda—Trečiadienio vakarais N. B. C., 
WTZ ir suvienytos stotys. Pažiūrėkit savo laiko, .sąraše.
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KAUNO PRIEMIESTIS VILIAMPOLĖ 
SLABADA

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

| RICHMAN
I BROTHERS
| Trys Clevelando Krautuvės:

725 Prospect Avenue
Prospect & Ontario 

5716 Broadway
Broadway Krautuvė Atdara Kas Vakaras Iki 9 Vai. '

savo

audi- 
riibai

ILNONI AI, 
ypatingai plonesni ir tropiški vilnoniai, 
užima pirmą vietą vasariniuose rūbuose. 
Todėl tai jus rasit mus prisirengusius su 
dideliu pasirodymu vilnonių siutų kurie 
yra pažymus savo įvairybe kaip ir 
vertybe.
Geras darbas ir tyra vilna šiuose 
niuose duoda jums užtikrinimo kad
išlaikys savo formą ir gražią išvaizdą . . . 
jų šilkiniai mišiniai teikia šilto oro pato
gumą. Ir juos nešiosit taip kaip jokių ki-. 
tų materijų nenešiotumet.
Nauji marginiai, bryžiai ir mišiniai yra 
tai dabartinis naujo stiliaus pritaikymas 
pilkose, ruvsose, rudose ir mėlynose spal
vose . . . vieneiliai ir dvieiliai modeliai 
mierosc kurios pritiks vyrams ir vaiki
nams visokio tipo ir figūros.
šie siutai yra pagaminti taip kad butų 
kreditas ir rūbams parduodamiems daug 
aukštesne kaina . . . nes jie yra produk
tas organizacijos išlavintų adatos amat- 
ninkų, kurių kiekvienas yra šios kompa

nijos akcijų dalininkas.

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

sada viena ir ta pačia kaina.

ALL

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY

TRYS CLEVELANDO KRAUTUVĖS:

AVENUE 
O N T.A RI O 
A D W A Y

7 25 EUCLID 
PROSPECT &
5 7 16 BRO

Broadway Krautuvė atdara kas Vakaras iki 9 vai.

Toj gražioj vietoj kur upė 
Neris įteka į Nemuną iš de
šinės pusės Neries prie pat 
Kauno randasi Vilijampolė.

Prieš didįjį karą šis prie
miestis vadindavęs “Sla- 
bodke”, iš Žydų žargono, 
nes dauguma gyventojų Žy
dai. Čia jų judėjimo cen
tras ir čia randasi jų rabi
nų seminarija.

Pats žodis “Slabodke” pa
sako gero gyvenimo ironi
ją. Ištikrųjų, nuo pat pra 
džios savo gyvenimo Vili
jampolė neturėjo gero ir 
nuolatinio susisiekimo su 
Kaunu. Ruduo, bloga žie
ma ir pavasaris atnešdavo 
daug vargo gyventojams: 
tais laikais laikinieji medi
niai tiltai buvo nuimami ir 
susisiekimas su Kaunu bu
vo palaikomas arba valti
mis, arba visai jo nebuvo, 
kol upė užšals, o tas tęsėsi 
kartais net savaitėmis, to
dėl ir gyventojų daugumą 
sudaro biednuomenė.

Prieš karą Vilijampolė 
buvo visai užmiręs miesčiu
kas, užėmė Neries pakran
tės plotą žemės, toliau gi 
tęsėsi Kauno tvirtovės ap
kasai ir murai, kur ne tik 
gyventi bet ir vaikščioti pi
liečiams buvo uždrausta.

Po didžiojo karo, kada 
Lietuviai ėmė valdyti savo 
kraštą, Vilijampolėj gyve
nimas tapo gyvesnis. Tvir
tovė nustojo savojreikšmėš,* 
žemė tapo padalinta, pri
truko tik nuolatinio tilto. 
Buvo seimo laikai, kiekvie
na partija siūlė balsuoti

už ją, sakė pastatys tiltą, 
bet viskas ėjo veltui.

Štai atėjo laikai kada ėmė 
valdyti žmonės kuriems ru
pi valstybės ir piliečių ge
rovė, ir per trumpą laiką 
kaip grybai išaugo tiltai. 
Pernai rudenį iškilmingai 
buvo atidaryta amžinas ge

lžbetoninis tiltas per Nerį 
į Vilijampolę, Petro Vilei
šio vardu pavadintas. Tuoj 
Vilijampolė ėmė vystytis, 
prasidėjo statyba, autobu
sai palaiko susisiekimą su 
Kaunu, gyventojų skaičius 
padidėjo, ir dabar turime 
jau elektros šviesą, kinema
tografą, pašto įstaigą, no
taro kontorą, o pirmiau a- 
part Žydų rabinų seminari
jos nieko nebuvo.

Vilijampolės apielinkė la
bai graži, nors pliki bet 
gražus kalnai tęsiasi 8 var
stai, dalis jų buvo išnaudo
ta tvirtovės įrengimams, 
kuri dar ir dabar tebėra, o 
kitose jau žmonės apsigy
veno. Labai įdomu pažiū
rėti į tuos betoninius urvus 
įkastus į žemę, ir liko dar 
gilių neužkastų šulinių.

Du varstai nuo Vilijam
polės randasi Veršvų kai
mas. Ties tuo kaimu yra 
labai gražus pušinis miškas, 
kuris vasaros metu pilnas 
vasarotojų. Daug Kauno 
gyventojų laisvu laiku va
žiuoja į tą mišką pakvėpuo
ti tyru oru. Tas miškas iš 
senovės yra žymėtinas: ten 
rasime keletą kalnelių-pili- 
mų dar nuo kryžeivių lai
kų.

Iš senovės laikų padavi
mų Vilijampolė geriau bu
tų pavadinti Volupilis, nes 
pats žodis Vilijampolė yra 
daug Lenkiškas. Vilijam
polė senovėj buvo su Kau
no pilimi sujungta volais, 
iš čia ir pats pavadinimas 
kilo, Volų pilis; o Vilijam
polės pavadinimas iš Len
kų nuo upės Vileika-Vilija; 
pole tai laukai. Gal su lai
ku pasikeis pavadinimas, 
tik negerai kad šiais visko 
Lietuvinimo laikais palikta 
tokis pavadinimas.. Geriau 
butų šiais Vytauto Didžio
jo metais tą padaryti.

Vilijampolietis.

Ruošiama Didelė Paroda
Šį rudenį, nuo Rugpjūčio 23 iki 

Rugsėjo 7 dienai Euclid Beach Parke 
atsibus didelė Rudeninė Paroda ir j 
Fėrai, skelbia Dudley- S. Sumphrey, 
pirmininkas komiteto to nuotikio Į 
rengimo.

Humphrey taipgi išleido paskel
bimą pagaminimui to nuotikio iš- Į 
garsinimui tinkamo piešinio, už ku
rį paskrta $200 pinigais kurio pie
šinis1 bus priimtas. Gali dalyvauti 
artistai, profesionalai ir mėgėjai, 
gyvenanti rate 100 mylių nuo Cle- 
velando. Liepos 10 diena bus pas-, 
kutinę pristatymui to piešinio.

Tai nebus paprasta paroda kokią 
tas plačiai žinomas “pop komų ka
ralius” ir pasilinksminimo parkų 
savininkas sugalvojo. Nes Humph
rey pripratęs daug ko didaus sugal
voti ir įkūnyti. Operuodamas savo 
plačiai žinomą resortą prie Erie 
Ežero, jis buvo visuomenės akyse 
per dvi gentkartes.

Nebus į ta parodą jokios įžangos 
kainos — viskas bus dovanai.

Ne viena bet sentynios parodos 
atsibus tuo sykiu. Bus radio paro
da ruošiama sąryšyje su Ohio Trade 
Radio Association; maisto paroda 
su begale vietos paskirta tam tiks
lui; orlaivininkystės paroda; indus- 
trialė paroda; budavojimo paroda; 
atviro oro pasilinksminimo parodą; 
ir ukininkystės paroda.

Bargenas!
A/ISI mėgsta bargenus. Jūsų telefonas 

yra tikras bargenas. Pamąstykit ko
kius dalykus jis jums atlieka — kiek su
taupo žingsnių. Pamąstykit kaip patogiai 
galit būti sau namie kuomet atliekat savo 
pirkimus arba vizitus' arba biznio reika
lus, nežiūrint koks prastas ar karštas oras 
butų.

Pamąstykit kaip telefonas apsaugoja 
jus ir jūsų šeimyną kada, grąšina liga gi
lumoje nakties arba kada ugnis užklumpą 
justi namą ir jūsų šeimyną.

T

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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

f SERGANTI ŽMONĖS
ii KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 
” DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

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

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

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

? Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi-
Y sos ligos yra išgydomos.
X Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligą privalot 
į būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
1 Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu-
Y silpnintus kūno organus.
T Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. .
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
m 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
** Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
i * Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler f
| ATWATER KENT IR EARL RADIOS

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- S 
liūs, deimantus, taipgi tai’som viso- =
kius laikrodėlius. E

6407 SUPERIOR A V. prie E. 65 St. f
ENdicott 4638 =
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Nauji Elektriški Padargai
Oki dabar beveik kiekvienas gerai 

apsipažinęs su mažu elektrišku va
cuum valytojų kuris nešiojamas iš 
vietos į vietą ir atlieka darbą kurį 
seniau reikėdavo atlikti su mažomis 
šluotukėmis.

Šie valytojai pradėta gaminti ša-' 
lip didžiėjų vacuum valytojų, iiįjie 
pilnai atstoja savo pareigas. Jais 
geriausia išvaloma langinės, kėdės, 
matrasai, rubai, trepai, knygos, au
tomobiliai ir kiti toke dalykai.

šalip to kad jie valo, dar yra pa
dalyti tokie kurie atlieka savotišką 
speciali darbą. Jie yra praminti 
“blower“ ir “sprayer“ ir yra labai 
parankus tiems tikslams.

Sprayeris aplaisto tam tikrus pa
darinius nuo vabalų, nuo blogų kva- 
oų ir disinfeptantus, naikina muses, 
todus, kandis ir jiems panašius. Jis 
geras naikinimui nuo augalų ir me- 
džiiu vabalų.

Bloweris yra naudingas ligonio 
kambaryje, juomi galima atlikti to
kius darbus kokie reikalingi prie 
virtuvių, maudynėse, prašalina viso
kį nešvarų orą, ir tt.

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c. 

921 St. Clair arti E. 9th St.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

‘' o ROSEDALE
’’’Dry Cleaning Co.::

HEnd. 7906 o 
į C. F. PETRAITIS, Prop, o 
I 6702 Superior Ave., ; •

The Ohio Bell Telephone Company

Geriausia dovana’ jūsų 
draugui ar draugei bus 
Jūsų Fotografija. Šiuo lai
ku mes turim; speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

a. s. Bartkus!
Clevelande Lietuvis ArtistasVienintelis

F o t o g r a fa š

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

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotaš 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. ■—

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

KODĖL JUMS SIRGTI?
■ Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti— ir Tapti Išgydytų? ■ 
■| Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą M 
B supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PlR- ■ 
U MĮAUSIA SURANDU PRIEžAiSTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. ■

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėriii- S
■ mo. TONSILAI prašalinama be skausmo.' IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama ■ 
j== be skausmo nauju gydymo Metodu.

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 manės. E 

M Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums. H'
Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate E

■ nuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- H 
Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR BAILEY; specialistas’I
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

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

GELEŽINKELIO
KRYPTIS

Po palyginamai trumpų 
tyrinėjimų, 'dabar galutinai 
nustatyta tiesiamo Telšių- 
Kretingos gelžkelio kryp
tis.

Gelžkelis, išėjęs .iš Kre
tingos nuo Klaipėdos lini
jos ir perkirtęs Darbėnų 
vieškelį ir Akmenos upę, 
netoli Kretingos apsukęs į 
šiaurės rytus, ėis tiesia li-l 
nįja apie pusę, kilometro 
į šiaurę nuo vieškelio Kre-I 
tinga-Salantai. Ties Aštei- 
kių . kaimu linija perkirs 
vieškelį? ir pasuks į rytus. 
Salantas upė perkertama 
pusė kilometro į šiaurę nuo 
santakos Salantas su Mini
ja. Toliau linija eis pro 
Papievių ir Bučmių kaimus 
Plungės link, kur bus sto
tis iš šiaurės įpiestelio pu- : 
sės. - . I

Nuo Plungės geležinkelis 
eis apie kilometras į šiaurę 
iki Lieplaukės bažnytkie- 
njio. Nuo ten iš šiaurės ąp1 
suks Germanto ežerą ir 
nuo Giraičių kaimo veik tie
sia linija susijungs Telšiuo
se su esamu gelžjteliu.

Be Plungės stoties, dar , 
bus pastatyta Kartenos sto
tis ties; Asteikių įtąįjpu. Be 'j 
to bus jįrengta, Kelios; suąta- - 
jimo vietos.

Galutinai nustatytoj ge
ležinkelio' krypties - Mėto j’"-* 
pradedama statytį meriega 
tiltams? ir kertamą įpiškąs.

Šiuo laiku jau dirba dau
giau kaipp 200 4ąrbii)ii)kų 
prie tos naujos' gelžkelio Jo
nijos. Darbininkai daugiau- . 
šia iš šiaurės Lįetuvos. Ne
trukus darbininkų skaičius 
bus žymiai padidintas.

tu paveikslo palydovai eis 
sū žibintuvais; kai kuriose 
vietose, prisimenant musų 
senovę, bus užkuriami dide
li laužai.

Palydovai su savim turės 
dvi knygas. Vienoje po tam 
tikru aktu pasirašinės vi
suomenės atstovai; kitoje 
•priimantieji ir praleidžian- 
tieji paveikslą per savo ri
bas policijos punktų virši
ninkai, .

Pavfeikslo palydovai turės 
per • petį perrištas tautinių 
spalvų juostas. Vėliau tos 
juostos, Vytauto paveikslas ; 
ir knygos bus padėta poli- ; 
cijos muzejuje. “M.R.” i

Arklių Jiegų Bandymas
Ateinantį rudenį Lietu

voje bus surengta arklių 
jiegų bandymai. Tvirčiau
si arkliai bus apdovanoja
mi.

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotą ir Generalis Apdrau- 

Į dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ąnt antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 j 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko. Šiais rei- 

. kalais prąšome kreiptis
1306 EAST- 68TH ST.

Rand. 6729.

-CHICAGO-
Kas nori persikrausyt į Chicagą 

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

J. O b 1 a k
E. 61 st SL HEnd. 2739

Cleveland, Ohio

ANT RENDOS

1161

KAMBARIS ANT RENDOS
Lietuvių šeimynoj, porai ar pa

vieniams vyrams. Gražus šviesus 
kambarys su maudyne. (27)

150.6 EĄST 32 ST.

CONFECTIONERY KRAUTUVĖ 
PARSIDUODA

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

Telefonas ENdicott 8810

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — 
Maliavoje ir Dekoruoja 

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

, mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

SKUBIAI PARDUOSIU
priverstas parduoti už visai pigią 

kainą 2 šeimynų modemišką namą 
Collinwoode. Kreipkitės tuojau.

MR. LARSON
13513 Emily st. East Cleveland

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.

PARDUODU ANT GREITŲJŲ
Gerą farmą su gyvuliais, javais, 

mašinomis. Fąnpa randasi arti Cle
velando, prie gero kelio. Galima ir 
mainyt ant gero namo 
butų Corlett srityje.r .. ,
Superior. Matykit mane 
fonuokit:

B. RAKAUSKAS 
1340 Russell Rd. Cleveland, O. 

Telefonas Henderson 5332

jei namas

Gyyenu arti Lietuvių salės, 
arba

prie 
tele-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Svarbi naujiena namų savinin- 

kąms: Jsitąisiau mašiną nuimti nuo 
sienų senas popieras Jengvąi ir grei
tai. Daug popieros ant lubų nesi
laiko, greit ątpuola arbą sunksta, 
tada kaltina popieriuųtoją. Jeigu 
nuplėši seną popierą ir uždėsi nau
ją tai popierįųotojas savo darbą ga
rantuoja. Antras dalykas, nuplėšus 
seną popierą pleisteris susitaiso kur 
yra sutrukęs arba skylėtas.

Dar pranešu kas numažinau kainą 
už popieriavimą per tris mėne
sius gausit darbą daug pigiau.

FRANK JF. SAMUOLIS' (29) 
618 5. 107 St. Eddy 4243-W.

Tąisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs X^i^fodi
ninkas savo pra te
tiko je pęr dąugelį 
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

PAJIEŠKAU SESERS
Jieškau savo seserį Emiliją Pau- 

lauskutę, po vyru Venskienę. Turė
jo 3 mergaites, Emiliją, Juzę ir Al
doną. Taipgi jieškau brolį Jokūbą 
Paulauską. Iš Lietuvos paeina iš 
Stirbiškių k., Kvėdarnos p., Taura
gės ąp. Gyveno abu Chicago j. 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.,

IŠVAŽIAVIMAMS FARMA
Visiems žinoma Čes'lauskienės vie

ta. Kviečiam Lietuvius atvyktp pra
leist šventadienius. Turėsit gerus 
laikus. Z27)

ONA URBONIENĖ
RFD. Stop 69 Brunwick, Ohio

PIGIAI! PIGIAI!
IŠPARDUODU VISKĄ 

PHONOGRAPHS IR COMBINA
TION RADIOLAS 
$25.00 iki $200.00 

' išmokėjimas dalimis 
Recordai dabar parsiduoda už 25c

au expense aufflSE
To Sault Ste. Marie 
Mackinac Island 
Chicago and Return

PLAN YOUR VACATION 
to leave on the Great Ship 
"SEEANDBEE” from Cleve

land, September 8th; returning 
September 13 th.
Cruise on Lake Erie, the Detroit River, Lake St. Clair, 
the St. Clair River, Lake Huron, beautiful St. Marys 
River and Lake Michigan.
Stop-overs at the famous "Soo” Locks, with sightseeing 
trips at Chicago and Mackinac Island. Wonderful 
scenery. Endless entertainment. Excellent meals. 
AH expense, including fare, meals, stateroom ac
commodations and sightseeing trips.........................

From Cleveland, only $75.00
Ask for special C&B Line Cruise De Luxe Folder

TIJĘ CLEVELAND AND BUFFĄLO TRANSIT CO.
East 9th Street Pier •*. • • Cleveland, Ohio

DUOKIT JAUNAJAI ELEKTRIŠKAS DOVANAS 4

MOTORAMS ALIEJUS 
Garantuotas motorinis aliejus—.
5 gal. kenas $2.50. 1 kvorta 15c'.,

2 kvortos' 25c. , (27)
Atdara nuo 7 ryto iki 8 vakare.

HEUER and IREY
4416 Payne avenue. HEnd. 3576

ANT RENDOS
, 1258 E. 61 St. arti Superior, 4 ir 
6 kambariai, viršuje. Visi patogu
mai. Kreipkitės tuojau.

PAJIEŠKAU
Jieškau savo draugo Kazio Puido

ko, paeiną iš Lietuvos rodos nuo 
Aukštos Panemunės.- Turiu svarbų 
reikalą.

F. A. RĄGINSKAS 
South Mountain 

Franklin Co. Pa.

Lt. 200
... 100
... 100
... 100

7,5c _  . . ,
Smuikos nuo $10.00 iki $20000
KOLLIE’S MUSIC HOUSE 

9712 Loraiu Avenue
Atdara vakarais iki 9 yalaqda 

Cleveland, Ohio

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

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

už mažiausia pinigų”

Cut-Rate Meat Market 
IR GROSERNĖ 

5819 SUPERIOR AVE. 
ŠIOS SAVAITĖS SPĘCIAL: 

Pork Shoulder 
Weiners ----
Spiced Hau 
Bologna ____

John Židonis, Manager.

18%c 
30c 

_ 35c 
. 25c

PIKNIKAMS DARBAS

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rublis ir išrodys kaip nauji. 
Pasįnąudokit musų žema kainą:

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnes
Siutas
Kelnės

$1.00
. 50c

45c
20c

išvalyt ir išprosyt__
išprosyt ____________
išprosyt ___________

Moterims
Kotai ir dresčą išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie rupšiatės įsigyt 

Naują Siutą pasjnaudokit mūsų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Pepn. 2107 

Namų telefonas Penn. i099M

Išvažiavimams Farma
Gerbiami Clevelando Lietuviai: 

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

BĮJANĄS TŲLĄUSKĄS
Stop 69 Brunswick, Ohio 

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

NEŠ VYTAUTO PAVEIK
SLĄ APLINK LIETUVĄ

Lietuvos policiją rūpina
si kuo nors prisidėti prie 
Vytauto Didžiojo metų iš
kilmių. Sudaryta speciali 
kpmisija, kuriai pavesta nu
statyti kaip policija turės 
dalyvauti toje šventėje.

Policija ruošiasi pažymė
ti Vytauto Didžiojo metus 
apnešdama aplink neprikl. 
Lietuvą?“ Vytauto paveikslą. 
Bronzinį Vytauto Didžiojo 
paveikslą garbės sargybos 
neš pėkšti žingine dieną ir 
naktį. Nuo Kauno iki Sma
lininkų paveiksią nuneš rai
tasis Kaupo policijos rezer
vas. Nuo Smalininkų pa
veikslą neš pėkšti vietos po
licininkai panemunių, pa
mariu, pajūriu, Latvijos pa- . 
rubežiu, administracijos li
nija, Vokietijos siena vėl 
iki Smalininkų. Nuo Sma
lininkų paveikslą paims ir 
Kaunan atgabens vėl rai
tosios policijos rezervas.

Paveikslą reikės nešti 
1367 kilometrus ir užtrukti 
apie 50 dienų. Visa kelio
nė įvyks prieš Vytauto Di
džiojo šventės iškilmes iš
skaičiuojant taip kad pa
veikslas gryžtų į Kauną 
kaip tik šventės dieną.

Paveikslo nešimas pasie
niais bus iškilmingas. Busr 
kyįgčįamos dalyvauti vietos 
organizacijos. Nakties me-i

0 Dabar Prasideda
Elektriškos Shower

Dabartiniais ultra-moderniais 
laikais kožna nuotaka planuo
ja turėti nuosavą elektriškais 
įrengimais namą nežiūrint ko
kis jis butų, taigi ir apdovano- 

. jimas (shower) buna elektri
škais padargais . i .

*' Svečiai ant shower atsineša 
arba paskirus mažesnius pjgk- 
triškus dalykus, arba susidėję 
bendrai peųka elektriška do
vaną aukštesnės kainos . . . .

•v Elektriškoj shower, dovana 
bus maloni ir sulauks dėkin
gumo jei duosi Elektric Per
colator, su jo pažadais daug 
smagių valgių ... ir Waffle 
Iron, Samovar ir Toaster taip
gi yra labai populiariški.

IL© Electrical League
Kili Floor > Hold Slaller » PRospecl 3466

Jaunosios 
Svajonės 
Namas
yra tai elektriškas namas, 
pilnai įrengtas su visais at
sakančiais darbą taupan
čiais, patogumą duodančiais 
elektriškais padargais. Ga
lit pagelbėt jos svajones at
siekti parenkant jai vestu
vių dovaną ką nors elektriš
ko. Musų Parodoje Visko 
Elektriško del Namų, tikrai 
rasit ką nors kas ją paten
kins ir atitiks jūsų kiše
nini.

DUOKIT JAUNAJAI ELEKTRIŠKAS DOVANAS

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypątos:

Ona Triiikienė • • ■ 
Rozaliją Ąčiutė . 
Ant. Rųmšęvięius 
Teklė Tenmenįenė
Adolfas Dpmaševičius .30 
Prapąs Karpavičius ... 50 
ĄneJė Sląmjėnė.........  2000
Magdė Linęevįčienč .. 100

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

682Q Cleveland, O.

Draugijos, štąi jums geriąų- 
,sias piknikams ir išvažiavi

mams daržas — NEŲROS 
farmoje, N. Brunswick, O. 
Kreipkitės į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

. 2047 'Hamilton Ave.
, JTel« į Prošpect 9709

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

“V and B FARM” Green Rfl. 
nuo mįesto. Pavažiavimas 
lengvas: nuo Euclid avp. 
pasukit į kalną į Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit 
“V. and B. Farm—Private 

Drįyę
, Vie'Anderson, Sąvin.

f Tie Skiepo Trepai!

JEIGU trepai atitraukia jus nuo darbo ir veda prie 
i nusivarginimo — nenusimink. Bet esi nusiminus ir

nuilsus. Dėlto Automatiškas karšto vandens patarna
vimas turėtų būti jūsų namuose. . ,

Kiek kartų per dieną turit bėginėt žemyn pas šijdomą 
vandenj ir vėl bėgt aukštyn? Ar bent kada persitikri- 
not—skaitėt kiek mylių suvaikščiojot .apsirūpinimui sa- 
vo namų karštu vandeniu — kiek bereikalingų mylių ? 
Bereikalingas vaikščiojime myliąs sutaupysit kąip tik
tai jūsų namuose bus jrepgtą

Automatic Hot Water Service
Kuomet patirsit kokį smagumą turįt po įvedįmo karšto 
vandens tiekimo budo, jau daugiau niekados nenorėsit 
gryžti atgal prie seno budo.

Duokit apskaitliuoti kiek atsieitų to budo įvedimas. Pa
šaukit per telefoną ir jums bus prisiųstas vandens šildy
mo įvedimo ekspertas, kuris išaiškins viską kas liečiasi 
jūsų namuose to budo įrengimo.

The CLEVELAND HEATER CO
i 1900 W. 112th Street BOulęvarį
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| VIETINES ŽINIOS
i ' rw?

LIEPOS (JULY) 4 D.
| DLK. Vytauto 500 Metų Mirties 

Sukaktuvių Apvaikščiojimas
| Kadangi visuomenei nelabai

Jono Dagilio kūnas parvež- i žinoma vieta kaip nuvykti į tą 
tas į Cleveldndą trečiadienį po j apvaikščiojimą, duosime sekan- 
pietų, laidotuvės atsibuna pen- čių paaiškinimų. Apvaikščioji- 
ktadienio ryte 9 vai. iš Šv. Jur- mas bus SLAPNIOKO sodne, 
gio bažnyčios. Laidotuvėmis Aplenkimui visų keblumų su 
rūpinasi, graborius Jakubaus- nuvažiavimu visi kviečiami, su
kas. važiuoti į Lietuvišką Skverą,

Jonas Dagilis mirė ant laivo I Superior ir E. 67—68 st., ne- 
“Oscai’ II” 26 d. Gegužės ke-j vėliau 8:30 ryte, iš kur visi sa- 
liaujant į Lietuvą su “Dirvos” vo automobilius turintieji ir su 
ekskursija. Buvo 36 m. amž.J trokais išvažiuos, policijanto 
paėjo iš Garliavos. Laidotu-!vadovaujami, be sustojimo j 
vėms pribuvo iš Kanados jo | pikniko vietą..
brolis Andrius. | Kadangi Liepos 4 d. yra pa-

num. jau triotiška Amerikos šventė tai 
“Dirvos” šiam iškilmingam apvaikščioji- 
kelionės. niųi Lietuvių šventės ir atkrei- 
Viktorui1 Pimui svetimtaučių domės pa- 

< ooimo i tartina kiekvienam papuošti sa- Į oclllid, 1 1
d mirė v0‘automobilį Amerikos.'ir Lie- 

Qa_ tuvos vėliavomis. Kurie pribus 
■ • • laiku į Lietuvišką skverą komi

tetas suteiks kiekvienam prie 
automobilio tam tinkamą'ženk
lą

Taip pat M. Cižauskienės su- 
Laidotuvė- organizuotos mergaitės kurios 

vyks troku privalo buti prie šv. 
Jurgio bažnyčios nevėliau 8:30 

| ryte, pasivėlavusioms teks ru- 
I pintis nuvykimu pačioms afba 
likti namie.

Kitame “Dirvos” 
pradėsime spausdint 
ekskursantų laiškus iš

Mirė Andersonienė.
Andersonui išvažiavus 
Chicagon, Birželio 19
čia likus jo žmona, Lina, 
ves žinią, Andersonas skubiai 
gryžo. Palaidojo Birželio 23 d. 
iš Šv. Jurgio bažnyčios.

Velionė buvo 35 m. amžiaus, 
Amerikoj išgyveno 30 m., pa
ėjo iš Liudvinavo. L _—. _ 
se dalyvavo labai daug žmonių, 
kurie Andersonus pažinojo .ar
ba draugavo. Liko šalip vyro 
du vaikai, 10 ir 15. m.

Reiškiame p. Andersonui gi
liausios užuojautos jo liūdnoje Todėl dar kartą piašau visų 
valandoje. buti laiku> 8:30 “sharp”.

„ ... _ a.- Išvykimo tvarkytojas- P. Joniliene su savo motina J nT . . .. ,. ii- P. P. Muholis.Jasiene siose dienose lankosi 
Sioux City, Iowa valstijoje ir 
siunčia savo kaimynams gerų 
linkėjimų. Tuoj gryš Į Cleve- 
landą.

SLA. 14-tos kuopos susirin-l 
kimas įvyks trečiadienį, Liepos 
2 d., Lietuvių salėj,'nuo 7:30 
v. vak.. Sekr. A. šmigelskis.

Klaidų pataisymas. Pereita
me num. buvo pasakyta kad 
mirė J. Matulionis. Turi buti 
Stanislovas Matulionis. Kiti jį 
vadino Matulis.

Iš Sharon, Pa., žinutėj klai
dą : vietoj M. Bakanas turi bu
ti Bakunas.

Birželio 23 d. lankėsi iš Tho
mas, W. Va:,'K,. J. ir P; Milkin- 
tai ir Jurgis žižiunas-su dukte
ria. Jie yra1 “Dirvos” skaity
tojai.

Sekmadienį, Birž. 14 d., Kuh. 
Vilkutaitis paskelbė iš sakyk
los kad vargoninkui p. Gižaus- j§ Lietuvos, 
kui atsakyta Šv. Jurgio bažny- j0 ir čia turėjo geras pasekmes; 
čioje vieta už kokias tai kalbas | Neuros darže nedėlioj, Liepos 
ant/Kun. šteigmano. Kunigas I g jįs pasirodys visame savo 
parapijos komiteto susirinkime smarkume, nes turi nepaprastai 
griežtai pareikalavo per 30 die- Į stipru priešą, 
nų varg. Gižauską 
ti iš šios parapijos.

SPORTAS

JUOZAS VINČA PA
SIRODYS KAIPO 
KUMŠTININKAS
Komaras

Antanu
Imsis su 
Ačium.
kalbėt apie ši-Daug nereikia

tą nuotikį. Nieko panašaus ne
buvo Clevelande ir daugiau ne
bus. Pirmutinė ir paskutinė 
proga Ohio ir aplinkinių valsti
jų Lietuviams pamatyti garsų 
Lietuvos kumštininką
Vincą, kuris dar tik metai kaip 

Ten jis pragarsė-

Juozą

atstatydin- į Komaro imtynes su Antanu 
Parapijų- Ačium iš Chicagos taipgi bus 

nai Kun. šteigmano pusę palai-, nepaprastas nuotikis — tai ne- 
kantieji labai įširdę ant p. Oi-| bus “monki biznis”, kokį varo 
žausko už tai. ■»«■-> ...... ...

Birželio 27 d. atsibus Vinco'dviejų milžinų.
Greičiaus piano mokinių dvy
liktas pusmetinis ImnooHos l 
Taylor and Sons .auditorijoje,) 
621 Prospect av. 3-me aukšte. |j Neuros daržą. Brunswick, O., 

Birž. 29 d. Five Pointe Teat
re Kun. Karužiškis laikys gie
dotas mišias, kurias užpirko 
Vytauto Drs-tė.

SLA. 1'4-ta kuopa turės sa
vo gražų pikniką Neuros Far-

Teisybę Myl., nekurie kiti, bet tikros imtynės

Viskas pirmos klęsos, už taip 
koncertas 1 mažą kainą kaip $1 ypatai.

Taupykit pinigus, važiuokit

Liepos-July 6 dieną.
Tai bus nedėlioj, įsitėmykit 

gerai. Skaitykit plačiau apie 
tai apgarsinime, 
siems 
tusi.

moj nedėlioj, ’ Birželio 29 die-lvimas 
ną. Bus visokių žaislų ir pa-l 
įvairinimų. 1 
šokiams. Visi nariai ir 
menė kviečiama* dalyvauti. Ti-! 
kietas tik 25c. Kom. '

Liepos 6 d. rengia pikniką j pergalėj išeilės, 8—5.
| A. Lasko laimėjo pats savai- 
I mi padarydamas home run 
paskutiniame išėjime.

Maxse gerai pasižymėjo pa-

Praneškit vi- 
savo draugams kad reng- 
Iš visų kolonijų nuvažia- 
lengvas.

okiu žaisiu ir pa------------------
Bus gera muzika: Lietuviai Beisbolininai Laimėjo 
" ™""" *r,.V*S^2"j Jąkubs Undertakers beisbo- 

I lininkai sekmadienį nugalėjo 
i Rebham Confs, devintoj savo

SLA. 362 kp. V. ir ,B. Farmoj, 
prie Green rd. Bus šokių ir 
kitokio smagumo.

Trumpu laiku bus prade-j 
ta budavoti miesto sporto darydamas du hits, 
stadija, kuriai jau pora me- Į Slivinskas pasižymėjo pievo
tų atgal nubalsuota $2,500,- je. Milauskas ir Visockis irgi 
000 pinigų, o politikieriai gerai pasirodė, 
vis darbą trukdo. Rasis 
paežeryje prie W. 3rd st.

IH ANN A THEATER Į^i Aiyi>iA14th Euclid

l^°0 DUSYK Į DIENĄ 
Puikiausias iš visų

Paveikslų
Viskas Ramu

Vakarų Fronte” 
į VAKARAIS: 50c. $1.00 $1.50
| POPIEČIAIS: 50c. 75c. $1.00 į

“Viskas Ramu Vakarų 
Fronte”

Hanna Theatre šiuo tarpu yra ro
doma kalbama filmą “Viskas _ Ramu 

i Vakarų Fronte“, vertimas garsaus 
, Vokiško kariško veikalo, kuris rado 
, labai didelio pritraukimo publikoje, 
i Paveikslas rodoma du sykiu per 
dieną su rezervuotomis sėdynėmis.

•-1 'keHn lab-' arti prisilaiko 
knygos ir parodo Vokišką pusę bu
vusio karo, kaip tai prisiminė Vo- 
iketis moksleivis kuris kariavo per 

i keturis metus.
Veikale' vaizduojami Louis Wol- 

bnim, Lew's Ayres. John Ray, Slim 
Summerville ir daug kitų plačiai 

I žinomų filmų artistų.

CLEVELANDE RENGIAMA NEPAPRASTAS PIKNIKAS IR PIRMOS KLESOS

KUMŠTYNES

Juozas VINCĄ

JUOZAS VINCĄ

su Rocky STONE

ROCKY STONE

Taipgi bus ir Dideles Imtynes — Imsis

Juozas Komaras
Įžanga $1 yp.

ir Ant. Ačius
Vaikams Iki 15 m. DYKAI

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

TAIGI kas tik gyvas — Ohio — Pennsylvanijos — Michigan — Indianos — West Virginija — 
valstijų Lietuviai ruoškitės į šį nepaprastą Pokili. Jums pasitaiko labai puiki proga 

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


