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MYLIU ILGIO

virš 200 ypatų
DAUG IŠ JŲ UŽMUŠ
TA AUTOMOBILIAIS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ATVYKSTA 160
TU TURKAS

Amerikos “sausieji” 
manė ką^al tokįo keisti _________ M BĮĮI , -
vo naujos propagandos tik- sutartys pagaminimui nau-Iš 
slui. Jau visiems yra žino-'jų gazui dūdų (paipų) del Amerikiečiai Lietuvoje, 
ma kad Turkijoje randasi 7,000 mylių gazo kelių — Sportas, 
vienas senas Turkas, Zoro'už $260,000,000. Jos apimsi 
A~" j.. i„..^ ~.jgg valstijas, patiekiant na-l

turalio gazo apie dviem 
trečdaliams šios šalies gy
ventojų. Darbas bus baig
tas bėgyje sekančių penkių 
metų.

Laiškas iš Lietuvos
su-
sa-

Washington. — Pastaro
se dienose užbaigta daryti

Rašo A. Argus.

Kauno padangės.

šis perskilo ir jis kiek 
sikamavęs mirė. Tai ką 
daro degtinė!

pa-
pa-

Providence, Ky. — Čia tę
siasi angliakasių streikas; 
buvo' susišaudymas, vienas 
maineris mirtinai peršau
tas. Kasyklų savininkių no
ri panaikinti uniją.

Žuvų įstaigos Alaskoje 
pereitą metą užlaikė 30,000 
darbininkų. ■ Jų bendras iš
davimas buvo virš $17,000,- 
000 vertės per metus.

Detroit, Mich.— Chrys
ler automobiliųį kompanija 
numušė sąvo darbininkams 
10 nuoš. nuo algų, delei ko 
kilo streiką^

Švenčiant Amerikos Ne
priklausomybės dieną, Lie
pos 4, Suv. Valstijose nete
ko gyvasčių 205 ypatos. 
. Nors Liepos 4 diena se
niau buvo atžymima šaudy- 

imais ir nuo to mirčių bū
davo labai daug, bet dabar 
pirmą vietą užima automo
bilių nelaimėse užsimuši- 
mai arba suvažinėjimai ki
tų.

Šaudymais žuvo
Prigėrė
Nuo automobilių 

•' Orlaiviais užsimušė 
Kitaip visaip žuvo

Aga vardu, kuris sakosi gi
linęs 1770 metais, taigi da- 

- bar jam esą1 160 metų am
žiaus. Jis paprastai sako 
kad visą savo amžį neraga- 

jvęs svaiginančių gėrimų.
Amerikos “sa&sieji” nori
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7
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: (NUSILEIDO PO 553
Ashbury Park, N. Y. —j LANDŲ

Sprogstamų medegų dirb-j Chicago. — Broliai Hun- 
tuvėje ištikus eksplozijai ter sumušė ilgiausio ore iš- 
užmušta trys darbininkai.' buvimo pirmesnį rekordą 
Gretimame name rasta ne-1 net penkiomis ir puse die- 
gyvas 2 mėn. kūdikis nuoįn-Ų> išbūdami savo sename 
to sprogimo. lėktuve viso 553 valandas,

 • 41 minutą. Nusilei'do Lie-
Flint, Mich. — Streikuo-1 Pos 4 diensb P° 6 vai. vaka- 

janti Fisher Body Co. dar-|re> tokiu budu išsilaikė ore 
bininkai susidarė savo vie-1 dienas, .1 vai. ir 41 min. 
tinę uniją ir pareiškė jog| Pirmesnis rekordas buvo 
atmeta visus komunistų a-14^9 valandų, padarytas per- 
gitatorius kurie atsiskubi- naK.
no čia iš kitų miestų. ! Rrn1i5"’ ™ o,im”į

VA-'

| ĮSTEIGĖ ŽYDŲ KOLO
NIJĄ

Iš Maskvos praneša jog -v" »““■■■•■ J"“;'.*
šiose dienose tapo Įkurta .. Amenkoa ąataeji nori Naturahs 
TT. . , v. f , jį parodyti slapiesiems iri-jjSr'- -- m Ukrainoje trecia Žydu ko- , f ,. , , ... , • - . bubnyti kad prohibicija yraloniia su autonoiHiRfSTnis ■ j v i
teisėmis. Žinoma, viskas, 
darosi komunistų globoje. |

Tos kolonijos įkurta se
niau buvusiose Žydų tirštai 
apgyventose srityse, kur jie 
susituokė kada kitur pradė
ta Žydus skersti ir varyti 
iš miestų.

Paskutinę koloniją atida
rant, sako pranešimas, kal
bėjo Ukrainų ir centralinės 
sovietų valdžios atstovai. 
Jie be abejo sakė kad labai 
gerai padaro Žydams tokias

(kolonijas kurdami.
Kąži!n ar tas tik neparo

do kad Rusai nekenčia Žy
dų ir nori juos kur nors su
grusti į vieną krūvą. Ko
munistai turėjo sumanymą 
įkurti Žydų koloniją Sibi
re, bet jie ten atsisakė va
žiuot?. Dabar matyt varo 
juos į pulkus ten kur jie 
jau labiausia susituokę.

su autonominėmisI, . .~ -rt,. -u I labai naudingas dalykas.. Zinonia,, viskas; . .... i • i Sausieji apmoka jo ke- 
lionės lėšas, norš nežino ar 
senis ištesės Ameriką pa
siekti.

Zoro sako buvo vedęs su 
114 moterų, bet, nežino ar 
dabar dar yra vtedęs ar ne, 
ir nežino skaičiaus savo 
vaikų.

15,000 CHINŲ UŽMUŠTA
Šanghai. — Valdžios ka- 

riuinenės, eidamos iš šiau
rės ir pietų, apsupo Kwan- 
gsi sukilėlių ir banditų gau
jas, ir mūšyje bėgyje trijų 
dienų sumušė sukilėlių jie- 
gas išmušdami apie-15,000 
jų vyrų. Ta pergalė atida
rė kelią del 50,000 naciona
listų kareivių, kurie’ atsi
dūrė keblioje padėtyje^

Mūšyje taipgi krito 5,000 
nacionalistų kareivių.

5 gazas bus va
romas iš Texas ir Oklaho
ma valstijų į Chicagą ir In
dianapolis, nuo tų didžiųjų 
linijų eis šakos į Omaha, 
Milawukee, Minneapolis ir 
St. Paul. Tik vienai Chi- 
cagai kasdien bus atvaroma 
gazo po 100,000,000 kubiš- 
kų pėdų.

Dabar yra jau naudoja
ma 80,000 mylių gazo dūdų 
ir šymet bus per visą šalį 
užvesta dar bent 10,000 my
lių gazo dūdų darbų.

Tokie dideli dūdų tiesi
mo projektai labai pastū
mėja plieno industriją.

Dabar kiek apie atvyku-
Kaip 

veidų, 
paten- 
Kaune 
supa- 

įvairiomis

I Broliai Hunter po sumu- 
|šimo pirmesnio rekordo ga- 

Chicago. — Crane kom-iva mok®4 po $100 už kiek- 
panija, apvaikščiodama sa- iv’en3 ilgiau išbūtą valandą, 
vo 75 metų gyvavimo su-, norėjo dar ilgiau laiky;
kaktuves, pasiryžo išdalin- i ^et sugedo aliejaus va-
ti $4,000,000 vertės akcijų paipukss ir per tai 
tarp savo darbininkų išdir-1 turėjo liautis skraidę. . Pa
busiu po 10 metų ir dau- dar® 41,475 mylių kelionės 
giau. Tok?u budu darbinin-, *r sunaudojo 7,630 galionų 
kai paliks sykiu ir kompani- gazolino ir 400 gali'onų abe
jos dalininkais. jaus.

214 ŽMONIŲ TEISIAMI 
UŽ 43 ŽUDYSTES

Palermo, Sicilija. — Ita
lijos valdžia paėmė tardy
mui 214 Sicilijos gyvento
jų, narių “Maffi'a organiza
cijos”, kuri užsiima įvai
riais žudymais. Jiems pri
mesta 43 žudystės ir 26 už
puolimai su tikslu nužudy
mo.

14 UŽMUŠTA ITALIJOJ
Sasso, Italija. — Trauki

niui nušokus nuo bėgių 14 
pasažierių užmušta 
liolika sužeista.

ir ke-

SOVIETAI GELBĖSIS 
NUO MAISTO STOKOS
Maskva. — Sovietų val

džia džiaugiasi kad išrišo 
klausimą javų stokos. Da
bar imasi būdų išvengimui 
kitų maisto produktų sto
kos. Stato keliolika maisto 
dalykų gamyklų, kurios pa
gelbės nekuriais atvejais.

Stalingrade baigiama sta
tyti margarino gamykla, 
kuri į metus duos 18,000 to
nų margarino ir 15,000 to
nų daržovių aliejaus.

Panaši dirbtuvė statoma 
ir Maskvoje.

Stalingrade taipgi būda- j lig-a apsirgo ir mirė.

į UŽ ŽUDYSTŲ — GAUNA 
; PROGOS PASIAUKAUT 

MOKSLUI
■ New Mexico valstijoj vie-
■ nas Chinietis nužudė kitą 

Chinietį. Jis nuteistas nu-
1 mirti elektriškoj kėdėj, pa

prasta žmogžudžio bausme, kiek apituštis.
Bet valdžios daktaras In- dieniais Laisvės Alėjoj ga- 

dijorių mokykloje sumanė 
tokį būdą: lai tas Chinietis 
pasiveda moksliškiems ty
rinėjimams, jam bus dova
nota gyvastis. Jis turi tra
chomą, kuria liga labai 
ga Indijonai vakaruose. 
Chinietį nori panaudot 
rinėjimams trachomos 
būdų gydymo.

1928 m. čia mirė vienas 
Japonietis daktaras tyrinė- 
tojas, kuris per keturis me
tus darbavosi tarp Indi jonų 
tyrinėdamas trachomą 
buvo beveik išrandąs tos 
gos mikrobus, bet pats

ser-
Tą 
ty- 
ir

ir 
li
tą

paskutinėmis *7 užsimušė. Liepos 6 d.Anglijoje 
žiniomis bedarbių skaičius, Suv. Valstijose įvairiose da- 
siekia 1,815,300, net 697,493 lyse užsimušė septyni 
daugiau negu buvo Birže- nai ir pasažieriai. 
lio -mėnesį 1929 m. O Ang
liją valdo socialistai, darbi
ninkų būvio gerintojai.

TĖVĄ

laku-

16 PRIGĖRĖ
Sudužus ekskursijos 

vui Juodosilose jurose 
gėrė 16 žmonių

lai- 
pri-

Essen, Vokietiją. — Su
streikavo keliolika tūkstan
čių Kruppo mašinų dirbtu-1 
vių darbininkų. Komunistai organizacija, kuri turi dien- 
šaukia visus darbininkus raščius ir' žurnalus per visą 
šiaurvakarinės plieno ir ge- Į Ameriką, paskyrė 400,000 
ležies industrijos streikuoti Į akcijų (po $25) savo orgą- 
ir protestuoti prieš algų' 
numažinimą.

Hearst laikraščių leidimo

nizacijos darbininkams.

Fordo dirbtuvė Italijoj. 
Ateina žinios kad automo
bilių išdirbėjas Ford pada
rė sutartį su viena Itališka

11 užmušta. Castleford, 
Anglija. — Chemikalų iš- 
dirbystej ištikus sprogimui 

‘užmušta 11 darbininkų, 20 automobilių išdirbyste ga- 
kitų sunkiai* sužeista. įminimui fordukų Italijoje.

VAIKAS NUŠOVĖ
Sallisaw, Okla. — Ketu

riolikos metų vaikas nušo
vė savo tėvą ir tapo paHuo- 
suotas. Tėvas vaiką sumu
šė už tai kad jis atsisakė 
eiti jieškoti daugiau degti
nės parnešti. Norėdamas 
atsiginti tėvo tolimesnių 
mušimų vaikas griebęs šau
tuvą paleido kelis šuvius ir 
tėvas krito negyvas.

Per pastarą dešimt-

NEW YORKAS DIDELIS
Paskutinėmis cenzo žinio

mis, New Yorko miestas 
turi net 6,958,792 gyvento
jus,
mėtį tokiu budu padaugėjo 
1,338,744 gyventojais.

20 metų atgal New Yor- 
kas turėjo 4,766,883 gyven
tojus.

vojama daržovių, mėsos ir 
vaisių konservavimo dirb- Į<acĮ 
tuvė, kuri galės 
sudėti 45,000,000 
gomų dalykų.

Kaukaze esą 
jama didžiausia 
vaisių konservavimo ūkė ir 
dirbtuvė.

Daugelyje vietų esą stei-Į 
giama vištų auginimo ūkiai | 
su inkubatoriais greitam 
perinimui viščiukų

Kaunas. — Kaune dabar įsius Amerikiečius.
(apie Birželio vidurį) ne-įgalima pastebėti iš 

; svietiški karščiai. Pradžio- visi atvykę linksmi, 
je mus užpuolė didelis po-1 kinti savo tėvyne, 
tvinis, bet dabar dienos kar- jie visur vedžiojami, 
štos, tiesiog šutina. Visi žindinami
Kauniečiai skuba į Nemu- musų kultūrinėmis įstaigo- 
ną maudytis. O Nemunas mis. Dalis ekskursantų iš- 
savo aukas atsiima. Vieną'važinėję pas gimines į pro- 
dieną net penki žmonės pa-|vinciją ir kaimus.
skendo. Iš jų keturi' Šan-| 
čiuose, vienas Kaune. Šan
čiuose prigėrė net policis- 
tas V. Tamošiūnas. Kiti 
prigėrusieji buvo gerokai 
įsikaušę. Besiifrdami sker
sai Nemuną apvirto ir visi 
trys paskendo.

O maudytis juk reikia. I 
Nežinai žmogus nei ką da-j 
ryti. Senesni žmonės susė
dę prie pat krašto pliuš-' 
kuojasi', bet čia nešvarus 
vanduo. Kai tik nubrendi 
gilyn, jau sudiev.... neat
laikysi prieš galingą Ne
muno srovę.

Vasarą visi Kauniečiai1 iš 
miesto bėga pas savo tetas, 
gimines ar šiaip gerus žmo
nes į kaimą. Kaimo gamta 
nusidirbusį Kaunietį atgai
vina,- duoda jam fizinės jie- 
gos. Todėl miestas atrodo

O sekma-

Jei jus, gerb. Amerikie
čiai, išleidote į Lietuvą sa- 

, vo brolių, keletą tūkstančių 
tai vieno trečdalio galite 

l nelaukti sugryžtant. Daug 
| kam patiko senai matyta 
tėvynė, jie jos daugiau ne- 

I apleis. Jie savo kapitalais 
dar labiau sustiprins musų 

(jaunutę pramonę, perims 
Į prekybą iš svetimtaučių 
į savo rankas. Visi gerai 
žinome kad Lietuvoj trūks
ta savojo pirklių luomo. Vi
sa musų prekyba yra sve
timtaučių Žydų rankose. 
Devyniasdešimts du nuo
šimčiai visos Lietuvos pre
kybos priklauso Žydams. 
Mes nei dešimtos dalies ne
turim savo rankose. Tat 
Amerikiečiai biznieriai Lie-Z 
tuvai labai reikalingi. Lie
tuviai kažin kodėl prie šio 
pelningo amato-biznio ne
labai rangus: bijo prikišti, 
nes neturi prityrimo.

Lietuvai vienas- iš svar
biausių uždavinių tai savo
jo pirklių luomo išauklėji
mas. O tik tada mes busim 
tikri kad mes gaunam tik
ras nefalsifikuotas prekes. 
Tada bus Lietuva stipri kai 
joje tautinė pramonė vieš
pataus.

Visiems 
merikiečių 
“Drobė”, 
džiausiu Lietuvoje audimo 
fabrikų. Jei mes už užsie
ninę medegą mokame po 
|9—10 dolarih už metrą tai 

Laiminga" Amerika^kld kar butj
ten uždrausta gerti “sven-1 j *■”"*
tą vandenėlį”. 1_ .__ .___
to gero tai nei krikštynos.

lima sakyt visai nėra judė
jimo. Kas garlaiviais, kas 
motorcikliais, kas trauki
niais, kas dviračiais, kas 
autobusais, pagaliaus jeigu 
nieko neturi tai kojom trau
kia visi Į užmiestį, į žaliuo
jantį mišką, plaučių atgai
vinti. Užtat dabar Kaune 
kiekvieną sekmadienį ru.o- 
šiama po keletą gegužinių 
laivais Nemunu. Garlaivių 
savininkai del tam tikrų1 
priežasčių tarp savęs kon-j 
kuruoja ir dabar už 5 Ame
rikoniškus centus galima I 
nuvažiuoti iki Jurbarko, o 
tai bus apie 50 kilometrų. |

pavyzdis tai A- 
akcinė bendrovė 
Tai vienas di-

Trachomos žinovai sako 
geriausias . pasekmes 

per metus įgalima gauti tyrinėjant pa- 
dėžiii vai- čius žmones. Jeigu tas Chi- 

įnietis nesutiks pasišvęsti I nei varduvės, nei vestuvės, 
orgamzuo- i tyrinėjimams jis turės mir-( vienu žodžiu niekas neap- 
pasaulyjeiti elektriškoj kėdėj.

Drobės” fabrikas 
Pasėmus Te pradėj0 Saminti daug stiP' 

, 'resnes medegas negu užsie- 
ninės ir tik po 2—3 dola- 

j rius metrą. Visas Kaunas, 
| Sidni. ““6“iįatfaįai gigu-' ™a Li’etuva dėvi “Drobės”- 
žinės. Kačerginėje vienas ^abflko medegą.
girtas pilietis labai užsiga- Is Prikalbėjimų su at- 
vo kad jo draugas jį girtu vykusiais Amerikiečiais ai- 
pavadinęs. Mat tai “užga- ®k®3a kad ls JŲ daug kas 
vfrnas”. Jisai sumanė įro- llks Lietuvoje, daug kas įsi- 
dyti kad jis negirtas. Kau-r:rauks dar i ma^at ;šsiplė- 
niečiai tuo labai susiįdoma- mustJ P^onę bei 
vo. Jis pradėjo lipti į auk- Į PrekyW-' 
štą eglę. Draugai jį mėgi
no sulaikyti1, bet veltui. Tas

■ pilietis įlipęs į pačią medžio neša kad del techniškų tru- 
viršunę pradėjo rodyti vi
sokias “prašmatnybes”. Bet 
galas buvo liūdnas: Šaka

XV VVUV.JWV, JX W V XX VA MX. VM JAVA.- ąUt kUllOS jlS l^bojO luŽO
kada iškilo šimtus pėdų į daryta daug nuostolių ir ir nelaimingas krito iš me- 
orą ji iššoko ir užsimušė. | prigėrė 24 ypatos. I džio žemyn galva. Pakau-

Čia

AKRON O BALIONAS 
LAIMĖJO

Houston, Texas, 
buvo surengta balionų len
ktynės, kurias laimėjo Ak
ron, Ohio, Goodyear balio-

NUSIŽUDĖ Iš ORLAIVIO j nas su lakunu Blair. Jisai 
Lincoln, Nebr.— Vienai nusileido Kentucky valsti- 

Nebraskos universiteto mo-įjoję, už 850 mylių. Dalyva- 
kinė, 21 m. amžiaus, papil- vo 15 balionų.
dė taip sakant visai moder
nišką saužudystę — ji nu
vyko į aerodromą, pasisam
dė lakūną pavažinėti ją, ir joj užėjus potviniams pa-

24 ŽUVO POTVINYJE 
Tokio, Japonija. — Kore-

“Kanados Lietuvi:

kumų laikinai sustojo ėjęs. 
Kuomet tos kliūtys bus pa
šalintos vėl pradės eiti.

Leidėjai atsiprašo prenu
meratorių už pertraukimą 
laikraštėlio siuntineijmo.



D I R V A

Korespondencijos HART, MICH.

PITTSBURGH bų nukirs ant pusės. Tai 
reiškia kad aliejaus indus
trijoje darbai dar labiau 
sumažės.

Aštuoni užmušta. Pitts- 
burgo distrikte švenčiant 
Liepos 4 dienų aštuonios 
ypatos neteko gyvasčių.

Iš jų keturios užmušta 
automobilių nelaimėse, dvi 
ypatos nušauta, o du vaikai 
prigėrė besimaudant. Su
žeidimų autosobiliais ir be- 
šaudant buvo keliolika.

Vienas iš nušautų, 37 m. 
vyras iš Clairton, palydėjo 
gyvastį kada nesiliovė šau
dęs gatvėje visokius šaudo
mus dalykus, o ■ kaimynas 
to griežtai reikalavo. Ne
tekęs kantrybės irt negalė
damas sulaukti iki anas pa-, 
liaus šaudymus, pasiėmęs 
revolverį anų peršovė, tas 
ir mirė ligonbutyje.

Iki pereitos savaitės pa
baigos Pittsburgo srityje 
automobilių nelaimėse už-1 
mušta 97 ypatos ir 2,840 
sužeista.

Pernai per visus metus 
buvo užmušta 180 ir' 5,400 
sužeista.

Policija ėmėsi smarkiai , , ..... i . ... , pamoksluose, o tik keikia irtgaudyti ir persekioti auto- r. .,... . Tz j- i siundo Lietuvius vienų ant mobilistus. Kasdien poke-., . Tr.. . ... ,, • kito. Kun. Valadka savolis desetkus areštuoja.

SCRANTON, PA.

Lietuvių Tautinė Parapi
ja yra nutarus laikyt pik
nikus per visų vasarų kož- 
nų sekmadienį, jų pelnas 
parapijos naudai. Dabar 
yra jau būdavojama baž
nyčia, kas nemažai lėšų rei
kalauja.

Rymo katąlikų Šv. Juo
zapo Lietuvių bažnyčia jart 
tuštėja, Kun. Kuro parapi- 
jonai nuolat eina ir rašosi į 
Tautinę parapijų. Kaip te
ko patirti!, per praeitus še
šis mėnesius prisirašė 50 

I naujų parapijonų šeimynų. 
Į Kun. M. Valadka, Tauti

ni nes parapijos klebonas, yra 
gabus ir mokytas žmogus, 
visi mėgsta jo pamokinan
čius pamokslus ir del to ra
šosi į jo parapijų. Visi nu
siskundžia kad Kun. Kuras 
nieko gero nepasako savo

Vytauto didžiojo pagerbi
mas. SLA. 183 kuopa pa
gerbimui L. K. Vytauto Di
džiojo Liepos 4 d. surengė 
gegužinę, kuri įvyko J. 
Nausiedos ukėje. Vieta la
bai maloni, o reginį dar 
daugiau pagražino kieme 
ant aukšto driaučiaus ple
vėsuojanti dvilypė, Suvie
nytų Valstijų' ir Lietuvos ■ 
didelė vėliava. Butas visas 
buvo apkaišytas gėlėmis ir 
mažomis vėliavukėmis abie
jų valstybių.

Diena tačiau buvo nepa- 
sekminga, nes nuo priešpie-

IŠ AM. LIETUVIŲ 
EKONOMINĖS 

KONFERENCIJOS

AMERIKOS
KALĖJIMAI

Streikas. Apie 300 ang
liakasių McKeesport kasy
kloje sustreikavo pereitų 
savaitę kuomet kompanija 
paskelbė jog numuša 10 
nuošimčių nuo algų. Dar-

pamskoluose skelbia šviesų, 
tiesų ir tyrų mokslų, smagu 

girdėti tokius pamoks- 
Jis yra geras, patrio- 

ir gabus vadas.
Eržvilkietis.

yra 
lūs. 
tas

bininkams niekoSHENANDOAH, PA, 
koma apie numažinimą -al-» ■ _ ■ •
gų iki jie neatėjo į darbų.

Ik šiolei angliakasiai ga
vo po 62c už tonų, ir uždir
bo nuo $4.50 iki $5 į dienų, 
nors dirbdavo nepilnų lai
kų. Normaliai ten dirbda
vo iki 500 darbininkų, bet 
pastaru laiku ditrbo apie 
300.

Pennsylvanijos aliejaus 
industrija susiduria su rim
tu krizių, todėl aliejaus ga
mintojai turėjo savo suva
žiavimų Pittsburge aptari
mui kaip pagerinti savo pa
dėtį. Dabar jau yra per
daug aliejaus prigaminta, 
kainos nupuolė, kompetici- 
ja didelė, ir dalykai stovi 
labai prastai. Dabar alie
jaus kaina yra pusė tiek 
kiek buvo metai laiko atgal, 
rinka užpildyta aliejum žy
miai daugiau negu įstengia
ma sunaudoti.

Kelios savaitės atgal nu
mažinta gamyba ant 20%, 
bet pasirodo kad ir tai per
daug, todėl sako gal gamy-
Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Rado tik kaulus. Anta-
■ nas Tulauskas, nuo 203 E.
• Coal st., vedęs, pradingo iš 
, namų prieš Velykas ir'nie-
• kas nežinojo kas su juo at-
■ sitiko. Sako buvo su mo- 
; teria susivaidijęs. Jie vai- 
> kų neturėjo. Sakoma, po

susibarimo Tulauskas išėjo 
iš namų ir dingo. Kiti kal- 

; bėjo buk jis išvažiavo kitur
■ ir negryžta. o

Birželio 25 d. pora mailių 
už miesto vaikai uogauda
mi krūmuose rado žmogaus 
kaulus, mėsos jau’buvo su
puvusios. Tuoj davė žinių 
policijai. Kada policija nu
vyko į vietų ir apžiurėjo li
kučius iš rūbų pažino kad 
tai Antano Tulauskp lavo
nas.

Valstijos policija ėmėsi 
tyrinėti kaip žudystė įvyko, 
nes prie jo nerasta jokių 

|žymių, nei revolverio J nei 
nuodų. Jis gulėjo kniupš- 
čias ir turtėjo rankoj liet
sargį. Spėja kad kas turė
jo jį nužudyt, nes pats ne
nusižudė, jokių saužudystės 
žymių nerasta.

J. Basanavičius.
tumi

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose nuėstuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai Brauna laikraiil “Tė
vynę" dovanai ir taipgri gauna SLA. išleistai knygai ui putą kalnai.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,090. 
Pašalpos Skyriai — S6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų Icrclpkitii Hue aArtwmi

1JTHUANĮAN ALLIANCE OF ĄMERICA 
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Graži parodėlė
Birželio 10 d. New Yor

ke, Lietuvos Generalio Kon
sulato įstaigoje, įvyko jau 
plačiai aprašyta Amerikos 
Lietuvių Ekonominė Kon
ferencija. Dalyvavo geras 
buris pažymesnių Amerikos 
Lietuvių veikėjų suintere
suotų Lietuvių irt Lietuvos 
bizniu čia Amerikoje, kurie 
turėjo kalbas ir paskaitas 
pramonės linkmėje.

Konsulato įstaigoje buvo 
įrengta Lietuvos gaminių 

čių iki vakarui pusėtinai, o j parodėlė: buvo išstatyta 
kartais ir smarkiai lijo, j “Birutės” saldainių iš Šiaų- 
Del lietaus ir programas | lių, rinktinių , skilandžių ir 
buvo likviduotas, todėl pa-1 dešrų, kumpių, dailės dirbi- 
siganėdint svečiams prisi-Įnių, juostų, kaklaraikščių,

’ .ėjo tik pasilinksminimu vi
duje. Muzikantais buvo F.

1 Gediminas ir S. Drungilas 
iš Grand Rapids. Griežė 
Lietuviškus tautiškus šo- 

' kius.
Svečių visgi susirinko a- 

pie šimtas. Apart vietinių 
ūkininkų, buvo atvažiavu
sių dar iš Detroito, Grand 

1 Rapids, Muskegano, Scott- 
villės ir Chicagos. Buvo 
leista svečiams laimėti trys 

■ dovanos.’ Pirmų dovanų, 
Žemaitiškų gaidį, laimėjo 
p. K. Jokubynienė, antrą 
dovaną — Lietuvišką sūrį, 
laimėjo J. Šulcą iš Muske
gon, ir trečią — porų kar
velių, laimėjo R. Šapinskas 
iš Chicagos.

Bedarbės. Miestuose tę
siantis bedarbėms, dabai 
daug zmom^’^rivaziavo i 
čia, jieškančių darbo ukėse. 
Tačiau ir via' šymet bedar
bių metas, del netikusio pa
vasario. Pavasaris nors bu
vo ankstyvas, tačiau bega
lo ilgas, šaltas ir sausas, to
dėl žieminiai javai ir šienas 
visai žlugo, o tankios ir vė
lyvos šalnos sunaikino au
galų žiedus taip kad vaisi
nių medžių sodai ir uogų 
plantacijos likosi, galima 
sakyti, tuščios. Del šitų 
lygų ir darbų nėra, o 
koks darbelis atsiranda 
trumpam laikui, ir tai 
darbų mokama labai pigiai. 
Pavyzd., viena kompanija 
turi dideles plantacijos dar
žovių, uogų ir tam panašių 
produktų. Seniau darby
mečio laiku mokėdavo po 
40c už darbo valandų, o šy
met apsieina su darbininkų 
mažu skaitlium, moka už 
darbo valandų 25c., o labai 
tankiai darbininkai darbo 
gauna vos po kelias valan
das per savaitę.

Pas ūkininkus darbo iš
laukiniams darbininkams 
visai nėra. Gal kiek atsi
ras kada prasidės javų v- 
lymas.

Vienas iš Daugelio.

sa- 
jei 
tai 
už

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

R<tVblA:iE.i'PINJ£HAMfŠ,į®
VĘfc E TĄ B L Ė O M RfcWfl; 

hęd,.colXvmn;-ma^š',

“If you will fill in the coupon and mail to the Lydia 
Pinkham Medicine Company, they will be <lad to ten^ 
you a cbpy of Lydia E. Pinkham’s Private Text Book, 
free of charge.

Private Text Book,

Name.

Staeet.

, State. .Depe. MF

droži- 
dažo, 

fanie- 
šerių,

■ mezginių, audinių,
• nių, linų, kanapių,
> degtukų, papirosų, 
' ros, kiaušinių, odos,
■ tepalų vakso, alaus, grudų, 

taipgi Lietuvos gelžkelių
• stočių trobesių fotografi- 
į jos, operacijų schemas, sta-
• tistinių žinių daviniai ir tt. 
' Kas priimta ateičiai

i Konferencija priėmė se- 
i kančius Vaizbos Butų pa- 
, matinius dėsnius:
i 1. Jungti krūvon Ame- 
t rikos Lietuvių ekonomines 

pajiegas savo steito ribose.
2. Stengtis surinkti kuo- 

, smulkiausias žinias apie vi- 
i sus savo steite gyvenančius

Lietuvius: reikia patiems 
save gerai pažinti.

3. Daboti įvairias 
gas biznyjė^lr1 viešose tar
nybose kaa pagelbėti 
steito Lietuviams pasinau
doti tomis progomis.

4. Lietuvos išeivių tarpe 
biznio reikaluose vaidinti 
patarėjo, užtarėjo ir talki
ninko rolę, vystant Lietu
vių solidarumų,

5. Jieškoti saugių ir pel
ningų biznio progų ne tik 
čia Amerikoje bet ir Lietu
voje, kad organizacija ga
lėtų būti naudinga savo na
riams.

6. Visokiais budais talki- 
ninkaut Lietuvos-Amerikos 
prekybos santikių ugdyme.

7. Dėti pastangų kad or
ganizacija (Vaizbos Butas^ 
turėtų prestižo: kad butų 
veikli ir tvirta, nes tik ta
da ji gali duoti daugiausia 
naudos, ne tik ekonomijos, 
bet ir kultūros žvilgsniu.

8. Kiekvienas savo stei
to ribose veikiąs Vaizbos 
Butas kasmet rengia savo 
narių metinį suvažiavimų, 
kuriame perkrato atliktus 
darbus ir nustato sau dar
bų planų sekantiems me
tams.

9. Visi atskiruose štatuo
se veikių Vaizbos butai su
daro vienų bendrų organų, 
pavidale Amerikos Lietu
vių Ekonominio Centro.

Šie dėsniai buvo konfe
rencijos vienbalsiai priimti 
kaipo rekomendacija Lietu
vių Vaizbos Butams Ame
rikoje.

pre

savo

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

201 N. Wells St., Room 1904 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row, New York City

Lietuvos Pasiuntinybė 
2622—16th St. N. W.

Washington, D. C.

Klausimas, kada kaliniai 
dirba ar jie gauna mokėt 
kų už savo darbą? Tas 
priklauso kaip kokioj vals
tijoj yra patvarkyta. Ohio, 
valstijoj vedusiems kali
niams moka po 5c į valan- 

Idų, o pavieniams po 2c į va
landų, bet ir tų pinigų kali- 

Inys pats negauna: vedusių 
i uždarbį kalėjimo viršinin
kai atiduoja jo moteriai, o 
pavienių palieka pas save. 
Ima daug laiko iki po 2c 
susidaro $10, taigi kada pa- 
liuosuoja kalinį duoda jam 
ant kelio $10, o jei yra už
dirbta daugiau tai atiduo
da visus. Prie to duoda pa- 
liuosuojamam kaliniui eilę 
viršutinių rūbų, marškinius 
ir apatinius baltinius, duo
da skrybėlę ar kepurę.

. Dauguma kalinių, kada 
paleidžiami, lieka ištremti 
iš savo valstijos kiton val- 
stijon ir iš tenai apie savo 
darbus ir užsilaikymų per 
tam tikrų laiką turi kalėji
mo valdybai suteikt rapor
tus. Kaip seniau minėjau, 
iš atėjūnų labai mažas skai
čius tesugryžta atgal kalė- 
jiman, bet iš tų “100-pro- 
centini’ų Amerikonų” retas 
kuris padoriai gyvenimų 
veda ir nepasimokina nieko 
iš kalėjimo, dažniausia jie 
vėl gryžta į savo senų ama
tų, vagystes ir tt., ir vėl pa
kliūva atgal kalėjiman.

Ohio valstijoj penktų da
lį kalinių sudaro negrai ir 
daugiausia nemokanti skai
tyt nei rašyt. Mat,Jie . ne
labai senai pribuvo į šiau
rines valstijas iš pietinių— 
Alabamos, Georgijos ir ki
tų. Jie ten neturi tokių 
privilegijų kaip šičia, nei 
priverstino mokslo. Čia at
vykę dažnai prasikalsta ir 
pakliūva į kalėjimus. Ka
lėjime yra mokyklos ir juos 
mokina skaitymo, rašymo 
ir skaitliavimų, ir jeigu ku
ris yra gabus tas prasila
vina gana gerai.

Iš visų kalinių ketvirtą 
dalį sudaro automobilių va
gys, antroj eilėj stovi už
mušėjai, trečioj eilėj nubau
stieji už neužlaikymą šei
mynų, ketvirtoj užjarymą 
ar pardavinėjimą svaigi
nančių gėrimų. Po to eina 
kiti prasikaltimai.

Italai ir Rusai dažniau
sia sėdi už žmogžudystes, 
Žydai už suktybes ir klas
tas, o “100-procentiniai A- 
merikonai” už vagystę ir 
nęmorališką pasielgimų su 
nepilnametėmis mergaitė
mis. Jų yra ir tokių kurie 
nepadoriai apsiėjo su gyvu
liais. Vienas 71 metų senis 
sėdėjo kalėjime už suterši
mų vištos. Jis buvo ūki
ninkas. (Bus daugiau)

Pinavijas.

For pyorrhea

and 
dis- 
and

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

HAARLEM OIL 

asasDOSi

darė maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis. Greitai praša
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų Sveikatą apsaugos.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
SIS J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa- 
ga AR EWttl P SĮ bandyk šiandie®Tri
MJH H bLb ju dydžiu vaistinč- ■ 9 ^įsė35c, 75c ir $1.50

■NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė

žutėje. * t J ..

Akrono Naujienos
Išleistuvės Lietuvon. Lie

pos 3 dienų apleido Akronų 
• ir išvažiavo Lietuvon Lie
pos 5 d. J. Noreika su žmo
na Jieva ir dviem sunais, 
Vytautu ir Kastu. Norei
ka, būdamas tikras Lietu
vis patriotas, nesikreipė lai
vakortės į vietinius svetim
taučius agentus, bet net į 
Clevelandų, į “Dirvos” a- 
genturų, už kų sulaukė pa
gyrimo nuo vietos tėvynai
nių ir gerų “Dirvos” rėmė
ju- .

Būtinai reikia paminėti 
apie tų musų darbštų ir ge
rų tėvynainį. Jisai pagal 
savo geriausi supratimų su 
atsidavimu dirbo tautos rei
kalams ir už Lietuvų buvo 
gatavas galva guldyti. Jis 
šioje kolonijoje buvo drus
ka akyse musų bolševikams 
ir energingai kovojo prieš 
jų išnaudojimų darbininkų 
ir visas jų nedorybes.

Ypač jiems buvo karšta 
kada Noreika prigulėjo S. 
L. A. 198-to j kuopoj. Pas
kiau, norėdamas savo bro
lius tautiečius atliuosuoti 
nuo raudonųjų plėgos ir iš
naudojimo pasistengė ir su
organizavo kita SLA. kuo
pų, 364-tų, ir būdamas jos 
valdyboje dirbo prirašinė- 
damas Lietuvius į tų kuo
pų ir prikalbino daug senų
jų persikelti.

Dabar kuopa nustojo to 
energingo darbuotojo, nes 
Noreikai pasiryžo vykti ir 
apsigyvento Lietuvoje, jei
gu tenai patiks.

Kad nepraleist tylomis jo 
gerų darbų nepaminėjus, 
vietos veikėjai L. Glinskis 
ir Ignas Termenas perbėgo 
per draugus ir taip visi su
sidėję surengė jiems išleis
tuvių vakarėlį jo švogerio 
Pr; Martinkaus namuose. 
Tas įvyko Liepos 2 d. Sve
čiai išvažiuojančiam įteikė 
gražių dovanėlę atminčiai 
jo darbavimosi'. Vakarėly
je dalyvavo gražus buręlis 
Lietuvių. Glinskis, Terme
nas, Martinkus ir kiti pa
sakė gražias atsisveikini
mo kalbas, linkėdami gra
žios kelionės, sveikiems pa
siekt Lietuvų, ir parašyt 
savo įspūdžius “Dirvoje”.

Liepos 3 d. juos išlydėti 
stotyje susirinko gražus bu
ris giminių ir draugų ir at
sisveikino su dideliais ap- 
gailavimais.

Užmuštas darbe. Turbut 
Lietuvis, Frank Rudinski,

kuris dirbo priemiestyj Tal
mage dirbtuvėje, tapo ma
šinos sutrintas ir užmuštas. 
.. M. Venckunas su šeimy
na Liepos 4 d. išvažiavo į 
Pittsburgų pas savo gimi
nes.

B. Aidukevičienė lankėsi 
Chicagoj su reikalais. Gry- 
žo gerai.

P. Gaškien® išvažiavus 
į New Yorko valstiją pas/ 
savo gimines.

Lietuvio muzikanto V. 
Vasiliausko sūnūs gerai 
baigė pradinę mokyklų, ru
denį stos į high school. Tė
vai pasiryžę leist jį į moks
lus kad ko geresnio pasiek
tų. Keliautojas.

IŠPLAUKĖ KLAIPĖ- 
DON 74 LIETUVIAI
Birželio 27 d. Švedų Ame

rikos Linijos laivu “Grips- 
holm” išplaukė į Lietuvą 
didelis buris Lietuvių. Tre
čia klesa išvažiavo 65 ir an
tra klesa 9.

Tai yra pirmutinė Lietu
vių ekskursija ta linija, ir 
štai jau gauta žinios kad 
ekskursantai pasiekė Lie
tuvą laimingai.

Su šia pirma 
Švedų Amerikos 
eina Lietuviams
man tarp Amerikos ir Lie
tuvos, keleivių bei trans
porto. Ji užtikrina kad 
patarnavimas bus pilnoje 
prasmėje patenkinantis —, 
darbas užvestas ne tik šiai 
dienai arba rytojui,, bet 
nuolatinas ant visados.

ekskursija 
Litai ja in- 
patarnavi-

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už-’ 

rašykit jiems “Dirvą”.

Labai patogi ir links
ma kelionė

ŠVEDU AMERIKOS 
LINIJA

LIETUVA
Per Gothenburgą, Švediją 

artimais susisdekimais su
KLAIPĖDA

Puikiais Motorlaiviais ■
Gripsholm Kungsholm 

ir
S. S. Drottningholm

Su

1930 Metais Išplaukia 
Laivas iš 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM 
DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM

New Yorko

Rugpjūčio 9
“ 16

Rugsėjo 6

“ 20
Spalių 4

G#

AKRON, OHIO
Lietuvis Kalvis

Automobilių garažius.
Atlieku visokius darbus su
virinimo, taisau visokius 
rūšies įrankius, darbų 

atlieku geriausia.
MIKE JOCIS

154 Wooster av. Akron, O.

Musų laivai yra greiti, dideli ir 
moderniški. Išplaukia beveik kas 
savaitę iš New Yorko ir atgal. 
Jei Tamista manai atlankyti Tė
vynę Lietuvų, platesnių informa
cijų kreipkis prie arčiausio agen
to arba pas:

Swedish American Line
21 State St. New York
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GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO
TOKOLAS Iš SEIMO

arba:
Kaip komunistai neturėjo 

kuo pasigirt Maskvai
Komunistams nesugryžus 

į Sandariečių, Tareilininkų, 
socialistų ir fašistų seimą, 
šios keturios frakcijos vis
ką varė ramiai ir broliškai.

Nelikus seime raudonu
kų, ir musų “gelbėtojai” so
cialistai pabalo iš nuogan
dos: nagi ką tu su jais, tie 
fašistai gali užsimanyt iš
mest ir socialistus, ir ką 
jie padarys 20 dūšių prieš 
300 tautiečių!

Pora dienų tylėjo jie ir 
sėdėjo ramiai, nežinodami 
kas dabar su jais bus. Jei 
seime butų bolševikai! tai 
giesmė kita: jie nuolat kuž- [ 
dėtų tautiečiams į ausį kad : 
klausytų jų, “mes jus išgel- 
bėsim nuo komunistų rau
dono pavojaus”, arba “mes 
susidėsim su jais jei musų 
neklausysit”, ir tt. ir tt sa
kytų. O dabar nėra su kuo 
susidėt ir reikia tylėt, kad 
šie užsimanę neimtų 'ir' ‘'ne
sudėtų jų prievarta si) ko
munistais.

Ale ką čia apie šį seimą 
■kalbėt, jis liko nesvarbus, 
ba čia tik “mažuma”, taigi 
gerb. Spragilas nuėjo i ko
munistų “seimą”, kur buvo 
“diduma”. Ale kai suskai
tė jų “delegatus” pasirodė 
kad ten drąugučių yra tik 
pusė' tiek kiek liko seime.

Taigi norim ar ne, tau
tiečiai su socialistais liko 
bolševikais, ba jų buvo dau
giau, o komunistai liko tik 
menševikais.

Nuo dabar So. Halsted 
strytas liko kaip kokia de
markacijos linija, kurios 
vienoje pusėje buvo raudo
nas frontas su tranšėjomis 
“Vilnies” pastogėj, o kitoj 
pusėj buvo baltųjų frontas.

■Komunistai gavo ir savo 
“seimo” ženklelius, raudo
nas juosteles, kurias užsi
kabinę sugiedojo interria- 
lą ir, ėjo prie “tarJmų”.

Štai kas buvo nutarta: 
Eit pas buožes teisėjus ir 
nužemintai prašyt kad duo
tų uždraudimą tautiečių 
seimą sulaikyt ir priverstų 
juos atiduot komunistams 
SLA. iždą, ba jie jau trečia 
diena nevalgę ir kelionės į 
seimą neapmokėtos.

Iš raudonojo fronto į bal
tųjų abazą atėjo komunis
tų prašenija kad priimtų 
juos atgal, bet skamba vėl 
ta pati daina': “Mes reika
laujam Bacevičiaus”. Tapo 
jų prašymas atmestas, ale 
kiti sako: Ot ims ir sulai
kys musų seimą ant kelių 

. dienų, iki “indžionkšinas” 
praeis.

Ale aš sakau: Ką mes 
paisom kad ir sulaikys sei
mą ir busim ilgiau dvi die-Į

PRO

i nas, vistiek gausim nuo 
[kuopų užmokėt....
Į Komunistai išlakstė po 
stokjardus ir kitus užkam
pius, ale nerado ne tik to
kio teisėjo ale nei tokio jau
čio kuris sutikti) išduoti 

[jiems nors uodega pasika
išytą “indžionkšiną”, d tau- 
I tieciai vis svarsto savo rei- 
I kalus ir laukia kada ateis 
policija seimą sulaikyt.

Tada jie nutarė ir pasa- 
|kė kad tveria savo “Prole- 
tarijošių Susivienijimą” ir 
pareikalaus nuo tautiečių 
duot jiems nors pusę iždo 
jeigu viso nesutinka duoti, 
ale išgirdo kad tie neduoda 

> ir. neduos nieko ir dar sa
ko kad tie kurie labai rei-

■ kalaujajbus išbraukti iš Su-, 
sivienijimo.

Raudonukai apsižiūrėjo 
kad nebus kas raportuot 
Maskvai, kur pradėjo rink-Į 
tis komunistai į seimą. Iki 
tolei jie svajojo kad jų “di
duma” ir gali užimt Susi
vienijimą, ir pasigyrė Mas
kvai kad tuoj va jie ims ir h 
pagaus didžiausią žuvį ko-‘I 
Ida pasaulyje 
baloj yra.
nijimą nėra kitos didesnės I įstojant) į vietas centro val- 
kapitalistiškos Lietuvių įs- dyba turi padaryt prisieką 
taigos pasaulyje. Jeigu tą!ir ant galo pasakyt, “Taip 
įstaigą užima tai Maskva man Dieve padėk”.
gavus raportą butų pasky- _____ (Bus daugiau) , f.
rus kelis rėksnius komisa
rais ant SLA. iždo, d ki-| 
tiems visiems butų prisiun-Į 
tus po raudoną medalį už i 
pasidarbavimą proletarijo-Į 
šių revoliucijai.

Visas strategijas pralai
mėjus, kiti draugai sakė: I 
Draugai' ir draugės! mes| 
įturim sutvert proletarijo-1 
šių sojuzą ir pasiųst agita
torius kad atkalbėtų visus Į 
SLA. narius nuo buržujų' 
ir prirašytų į musų sojuzą: 
taip sakant, draugai, mes1 
turim pasistengt palikt Ge-! 
gūži ir kitus jo šaikos su i 
iždu, ale be narių,, ba visi į 
darbininkai prisirašys prie, 
musų.

Ale draugas Vabalas nu-' 
siklausęs tokių šnekų atsi-j 
stojo ir pasakė1:

— Tu, drauge, turi dide-l 
lę galvą, ale esi1 durnas kaip; 
oberšmokas. Mes nepriva-; 
lom atsimest nuo fašistų ir, 
netverkim savo organizaci-' 
jos, ba mes liksim be žino-i 

Į.nių ir be pinigų. Jeigu oi-i 
siin atgal pas fašistus, tai1 
sustiprinę savo frontą tu
rim dar vilties už dviejų 
metų rinkimus ir seimą lai
mėti, o tada parodysim fa-'®

i šistams ką mes galim. Jei
gu atsitrauksim nuo jų tai 

■ liksim tarp savęs pjautis, 
ba mes nieko kito nenuvei- 
kiam kaip tik pjaunamės, 
jeigu su mumis nėra kitų 
prieš ką kovoti.

— Tu
ge, mes 
ir dirbt 
kad jau
kas bylai vesti su fašistais 
tais turim kokią nors, bylą 
užvest kad galėtume 
kint darbininkus ir 
iš jų aukų daugiau, 
aukas sunaudosim už 
jų metų, kada reikės, 
delegatus Į seimą.
keliu nieko su fašistais ne
laimėsiu), ba teismas eina 
su jais ir mūsiškius, net už
darė kad atvėstų.

Taip ir atsitiko: bolševi
kai dabar mulkina darbi
ninkus, renkasi aukas, o Į 
Susivienijimą kaip mokėjo 
duokles taip ir moka.

Dabar eikim į fašistų sei
mą, kaip ten jiems einasi 

‘su socialistais.
Antros dienos pabaigoje 

Lietuviškoj Į prieita prie naujos konsti- 
Juk už Susivie- tucijos punkto, kur naujai

ARGENTINA

gerai sakai, drau- 
turim likt su jais 
iki laimėsim, ale 
nutarėm rinkt au-

mul- 
gauti 

Tas 
dvie- 
siųst

Teismo

J. A. URBONAS 
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

LOGIŠKAS 
SUSISIEKIMAS
Amerika-Lietuva

■— PER —

KLAIPĖDĄ
Skandinavų Amerikos 

Linija
Tai natūralūs ryšys tarp abiejų 
Respublikų Lietuvos ir Ameri
kos dailiais ir populiariškais lai
vais. Nes yra parankiausia ir 
patogiausia Linija Lietuviams 
keleiviams—

Skandinavų Amerikos 
Linija

rikos Lietuviams at
siminęs į Ameriką.

Laivų Išplaukimai iš 
New Yorko:

“United States”
“Oscar II”

“Frcderik VIII”

Liepos 19
Rugp. 2

Kreinkitės prie artimiausio jum: 
laivakorčių agento visais kelio- 
nes reikalais, arba j:

Scandinavian-
American Line

New York 
Chicago, Ill.130 N. LaSalle St.

218 Washington St. Boston Mass.

SHIPfW[[

D. L. K. Vytauto Jubilejines

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

čia tam pritariančių netrū
ksta. Tat Žydų sukvailinti 
darbininkai ir išėjo strei- 

■ kan, bet streikas nevyksta, 
toli gražu ne visi jiems pri
taria, tai ir' prasidėjo taip 
sakyt kruvinas streikas, nes 
baldų dirbtuvėse atlygini
mas pusėtinas, o nekurie ir 
visai gerai uždirbo, todėl 
dauguma nematė reikalo 
streikuoti, streikuojantieji 
pastoja jiems kelią ir nelei
džia eiti dirbta, iš to kyla 

I kruvinų susirėmimų.

Streikas Argentinoje
Buenos Aires.

Baldų dirbtuvėse ir kito
se medžio apdirbimo Įmonių 
'šakose jau apie dvi savai- 
šakose sustreikavo darbi
ninkai. Pernai apie šį lai
ką buvo sustreikavę tik ke
turios didelės dirbtuvės, ku
riose streiką sukėlė komu
nistai ; tokiose dirbtuvėse 
kuriose buvo gerai apmo
kami, darbininkai. Žinoma, 
streikas buvo bereikalingas Į kruvinų susirėmimų. Kas- 
ir jį pralaimėjo, t. y. darbi-1 dien pilni vietos laikraščiai

staru laiku tapo susekta di- po Į negeistiną elementą ir 
dėlė Žydų gauja kuria pri- j nekurie laikraščiai agituo- 
statinėjo iš Europos mote-:ja kad valdžia 
ris Į paleistuvystės namus. I Žydams Įvažiuoti Į Arger 
Todėl Į Žydus žiūrima kai- tiną.

uždraustų

J. S. Kri.iėu

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA ,

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

ninku unija tapo nepripa
žinta ir streikavusių darbi
ninkų nepriėmė dirbti, i jų 
vietas paėmė visai naujus.

Dabar streiką sukėlė vėl 
komunistai, kurių dauguma 
vien Žydai ir daugumas 
prisidėjo kitų tautų, yra ir 
Lietuvių.

Argentinoje jokis strei
kas dabar neįmanomas, nes 
čia yra didelis krizis,. taip
gi darbų mažai ir ukėse, iš 
ūkių visi grūdasi į miestus, 
daugiausia į Buenos Aires, 
nes čia didžiausias pramo
nės centras. Gi šymet dar
bų ir sezoninių daug ma
žiau, gi dar kasdien po ke
lis tūkstančius įvažiuoja iš 
visų pasaulio šalių, kas ir 
didina bedarbių eiles, o dar
bo nėra.

Argentinoje bent kokią 
suirutę lengva sukelti, nes

pranešimų ir paveikslų už
muštų ir sužeistų. Nors 
dirbtuves saugoja policija, 
bet štreikeriai kur nuoša
liai pasigavę streiklaužį ap- 
muša. Policija visu griež
tumu , stengiasi palaikyti 
tvarką, uždrausta krūvomis 
gatvėse stovėti, kur tik pa
mato stovint kelis streike- 
rius tuojau ima ir veža ka
lėjimah, o ypatingai tai la
bai gaudo Žydus, nes Žydai 
čia visai vardo nustojo, pa-

ITCHING ENDS
when soothing Žemo is used I

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

HOLLAND AMERICA LINIJOS 
vėliaviniu laivuSTATENDAM
iš New Yorko 

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

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

Informacijų 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 S. Halsted St. Chicago
A. VELIČKIS

502 South A v. Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MAKAREVIČIUS

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

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass.
P. MOLLS

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

.■ 14 Vernon .St., Worcester, Mass.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

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

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

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

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

P. BARTKEVICZ
G78 N. Main St. Montello, Mass.

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.
Lietuvio-” Agentūra, ,

SVEIKAS PATARIMAS!
Kai išbandai perdėjimus

J u vietoj 
užsirūkyki t Lucky

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

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

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

šmėklas prišakin'

į/gKp

“It’s toasted”
Jusy Gerklės Apsauga—Pries knitėjimus—prieš kosulį.

*"Aš priėjau prie išvados,” rašo Sir Henry Thompson, M.D., F.R.S., "kad daugiau kaip pusė ligų kartinančių žmonių givehimą paina 
nuo išvengiamų valgio klaidų.” Mes netvirtinom, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. 
Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų išbandėt, "ju vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie 

padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, išsilaikysi t modernišką, gražią figūrą.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą kas ketvirtadieni ir šeštadienį vakarais, N.B.C. tinklą.
© 1930, The American Tobacco Co., Mfra.
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PER ŠARKI VOKIEČIAI LIKO PAŽEMINTI Liepos 5 dieną.

Lietuvio Šarkio kumšty- 
nė su Vokiečiu Smėlingu 
Birželio 12 dieną išstatė vi
sus Vokiečius ant pajuokos. 
Nežinia ar taip buvo nusta
tyta kad Vokietis parpultų 
ii’ rėktų “foul”, nuduoda
mas kad Šarkis jį užgavo 
peržemai ir prieš tai syk- 
les, ar pats Vokietis tokiu 
budu sumanė tapti “čam- 
pionu”, bet tokiu savo “lai
mėjimu” Smėlingas užtrau
kė visai savo tautai paže
minimą. Mažutės Lietuvių 
tautos žmogus buvo prie- 

„žasčia tokios galingos, išdi-
- džios tautos pažeminimo.
~ Vokiečių laikraščiai ne- 
~ turi kaip savo “čampionu” 
3 didžiuotis ir girtis; Ame- 
~ rikos sportininkai neatlei-
- džiamai Smėlingą vadina 
' “geltonu”-bailiu; žymesni 

_ sporto rašytojai tikrina kad
- visuomenės ir spaudos aky-
- se Šarkis yra čampionas ir
- yra gatavas vėl stoti ginti 

savo titulą prieš kiekvieną 
geriausį kumštininką pa
saulyje. Plačiai kalba jog 
Smėlingas tyčia išvažiavo 
Vokietijon-ir pasiskelbė jog 
daktarai jam saką kad tu
rįs gydytis nuo to užgavi- 
mo ir negalėsiąs stoti prieš 
Šarkį Rugsėjo 25 dieną, 
kaip buvo pasiūlyta.

Kaip ten nebuvo/ -mes 
Lietuviai niekad nenorėtu
me kad musų Šarkis par- 
grutų ir rėkdamas “foul” 
laimėtų čampionatą.

maliavotojas ir paveikslų 
rėmų darytojas. Jis pats 
prisipažysta jog neturi jo
kio legalio išsilavinimo.

Teismo raštininku pasta
tė taipgi jauną darbininką, 
neturintį supratimo apie le
galius dalykus.

Suprantama, šitokie gai-l 
valai inėję pirmiausia ban
dytų visus buržujus iškarti, 
o tik paskui, kaip dabar so
vietų rojuje, apsidairytų 
kad reikia mokytų galvų 
ką nors pastatyti.

Kun. Bučys Vyskupu
“Draugas” talpina 

nešimą gautą iš Romos ka
beliu kad Amerikoje gyve
nęs ir plačiai žinomas kuni
gas, Pranas Bučus, tapo po
piežiaus paskirtas vyskupu 
Slavoniškų arba Rytų apei
gų. Įšventinimas atsibuvo

pra-

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ” Paruošė K. S. K,

KĄ PADARO 
ĮSIVAIZDINIMAS

Štai kaip vienas kareivis 
buvo savo jausmų ir įsivai-
zdinimo apgautas.

Kun. prof. Bučys yra Ma
rijonų Kongregacijos gene
rolas. Amerikoje buvo ke
li metai atgal ir redagavo 
katalikų dienraštį “Drau
gą” Chicago je.

Vokietija Linksta prie 
Blaivybės

Vokietija skelbiasi kad ji 
“sausėja”. Tas atsitinka ne 
iš keno nors pastangų pro- 
hibiciją įvesti, bet taip sau 
iš savo noro.

Vokietijoj naudojimas al
koholinių gėrimų nuolat ei
na žemyn. To priežastis 
esanti sportas: jaunimas 
linksta į sportą, mažiau tu
ri laiko užsiimti girtavimu, 
nepripranta prie didelio gė
rimo, ir tokiu budu alkoho
linių gėrimų mažiau sunau
dojama. Senieji kiek geria 
geria, bet ir tie sako pradė
jo linkti prie minkštų gėri
mų.

(Tąsa iš pereito num.)

“Melskitės prieš Radio”
Popiežius įsakė visiems 

katalikams pasaulyje mels
tis prieš blogą kokis gali 
paeiti nuo radio. Mat, ra
dio perduoda visokiausias 
kalbas ir muziką, net mišių 
laiku, turbut popiežius ma
no kad katalikai, įsiklausę 
radio, užmirš nueiti į baž
nyčią, taipgi vaikai su ra
dio pagalba gali atšalti nuo 
tikėjimo ir bažnyčios.

PAVASARIS
Pažiūrėk, visur žaliuoja, 
Kvepia, žydi — taip gražu. 
Rodos gamta vien dainuoja, 
Sieloj darosi ramu....

Rodos vėl žmogus atgimsta, 
Pradeda naujai gyvent, 
Mintys galvoje nerimsta, 
Savo ateitį gvildent.

Ir gvildendamas persvarsto 
Praeities gražius laikus, 
Iš jų ateitį sau tveria, 
Užmiršta senus vargus.

Blogas veikiai užsimiršta, 
Lieka vien tik kas gražu, 
Mintys naujos, gražios, tyros 
Kvieč’ į laimę pamažu.

K. Polileika.

$20,000,000 Palestinos 
Atstatymui

Amerikos Žydai per de
vynis metus surinko dvide
šimts milijonų dolarių Pa
lestinos atstatymui ir at
gaivinimui.

Žydų yra daug ir turtin
gi, todėl tokios sumos sudė
ti yra mažniekis. Šalip ši
to fondo, jie po karo sudė
jo milijonus kitiems tiks
lams.

MAN NEKALBĖKIT....
Man nekalbėkit apie laimę — 
Aš jieškau jos labai senai.... 
Jieškojau miestuose ir kaime, 
Bet nesirodė man jinai....

Visur radau tik vargą, raudą, 
Retežius melo ir tamsos, 
Ir tik širdis labiau suskaudo, 
Nebuvo valandos smagios....

Dainuoju, bet daina graudinga — 
Tik verksmas, ašaros—daina.... 
Ir meilė mano nelaiminga, 
Nors ir šventa, nors ir gryna....

Išvaikščiojau girias ir kaimus, 
Ir miestus — laimės gi nėra; 
Visur vargai, visur rauda....

- Laimingas kas nejieško laimės.
—J. Mikuckis.'

Kokie Rusiją Valdo
Kad negeriau yra ir so

vietų rojuje, štai duosime 
palyginimą kokius kandida
tus komunistai, stato į ♦Ma
ryland valstijos adminis
traciją:

Gubernatorium nuo ko
munistų partijos jie pasta
tė! bedarbį negrą, 26 metų 
Vyruką, kurio visas amatas 
yra restorano patarnauto
jas kada dirba.

Valstijos prokuroru pa
statytas 1 tūlas Samuelson,

- VAIKO MALDA
Dievuliau brangiausis, 
Priimk, mylimiausias, 
Tu maldą nuo manęs, mažo, 
Leisk augti, stiprėti, 
Tėvynę mylėti, -.
Ir ruoštis ateitin gražiom
Išgirsk šiuos žodelius, 
Meldžiuos už brolelius 
Prispaustus erelio nagais. 
Panaikink vargelius, 
Grąžink jiems tėvelius, 
Kad eitų vėl laimės takaįs.
Grąžink "mums sostinę, 
Jos ilgis tėvynė — 
Lyg vąi.kas mamytės netekęs;
Tešypsos saulutė,
Tečiulba gegutė, 
juk Lietuvis nėra apakęs.

Romualdas Kurauskas.

Vytauto Mirtis
Vytautas vėl atsakė kad jis negali ati

dėti vainikavimosi dienos, bet jau žymiai 
pasidavė Jogailos įtekmei, pasakydamas 
jog jis sutiktų su karalium susieiti, tik no
ri žinoti delei ko. Tada Jogailos pasiun
tiniai pasakė kaip derybos turi būti veda
mos: Jogaila turįs mintį’“iš savo malonės” 
pavelyti Vytautui vainikuotis ir suteikti 
vainiką, bet Vytautas turi jį priimti tik 
del savęs ypatiškai ir iki savo gyvos gal
vos, o ne ant visados, taip kad jam mirus 
viskas vėl atgryžtų į senas vėžes: priklau
sytų nuo Lenkų ir tada Lenkai vėl darytų 
taip kaip matys tinkamiausia.

Vytautas ant tokio sumanymo sutikęs 
ir per savo atstovą pranešęs Lenkų kara
liui apie tai, pareikšdamas kad negali, de
lei vainikavimuisi nustatytos dienos, pas 
Jogailą vykti, jeigu jis gali tegul pats at
vyksta j Vilnių. To ir užteko. Jogaila, 
nieko nelaukdamas, skubiai ištraukė į Vy
tauto sostinę, net nesiprašęs Lenkų sena
torių pavelijimo. Vytautas, patyręs apie 
apie Jogailos atkeliavimą įsakė savo ku
nigaikščiams ir bajorams joti toli jį pasi
tikti, ir kada jau karalius buvo netoli Vil
niaus Vytautas raitas išjojo gana toli jo 
patikti, sykiu su savo žmona ir svečiais. 
Abu seniai 'apsikabinę vienas kitą glamo
nėjo, ir nuo to Vytauto mintys pasikeitė. 
Turbut Jogaila parodė jam popieras, at
imtas nuo Čigailos. Smulkiuose klausi
muose jiedu greitai susitaikė, bet Vytau
to vainikavimosi nebuvo galima mesti į 
šalį, tame Vytautas neužsileido. Sakoma 
kad Vytautas sutiko vainikuotis tiktai sa
ve ypatiškai, neperleidžiant tos teisės ant 
kitų Lietuvos valdovų, o šiaip Lietuvos 

. prietikius su Lenkija paliko po senovei, 
j Tokia atmaina Vytauto minčių pasirodė 
I ir laiške rašytame ciesoriui Zigmantui, ku
riam Vytautas išmetinėja už laiku neat- 
siuntimą vainiko, nors Vytautas turėjo ži
noti kad tame Lenkai buvo kalti. Vytau
tas toliau sakė jog jis vistiek vainikuosis, 
tačiau dabar dalykai taip susidėjo kad jis 
esąs pareikalavęs nuo Lenkų didikų prita
rimo vainikavimuisi.- Vytautas patardi- 
nėjo Zigmantui vainiką siųsti, su didesniu 
atsargumu, per Prūsiją, nors ir per Len
kiją esą butų galima.

Neužilgo po to Jogaila patyrė kad 
Zigmantas pasiryžo po ginkluota sargyba 
ir palydovais pervesdinti pasiuntinius per 
Lenkiją į Prūsiją, su vainiku Vytautui. 
Tą patyręs Vytautas prašė Zigmanto to 
nedaryti, delei draugingų jo santikių- su 
Jogaila, todėl lai visai vainiko nesiunčia 
iki negaus nuo Vytauto kito laiško. Tada 
jau jis busiąs gavęs Lenkų didikų prita
rimą ir tuomet Zigmanto pasiuntiniai ga
lėsią per Lenkiją be baimės keliauti.

Aišku todėl kad Vytautas su Jogaila 
buvo susitaręs kaslirik vainikavimosi, bet 
daugiau nieko nelaukdamas atsisveikino 

■su svečiais atvykusiais į vainikavimo iškil
mes ir juos išleido atgal.

Bet Vytautui nebuvo lemta nešioti ka
rališko vainiko, ir jis ūmai susirgęs, Spa
lių 27 d., 1430 iri., mirė Trakų pilyje, kur 
buvo iš Vilniaus nuvykęs. Jis tapo palai
dotas šalę savo žmonos Onos. Taip tai 86 
mete užgeso tas Lietuvos didvyris ant ran
kų savo pusbrolio Jogailos, su kuriuo iš 
.pat jaunystės gražiai sugyveno, paskui už 
.žemės varžėsi ir kariavo, ii' į galą vėl su
sitaikė1. Prie Vytauto buvo ir Lenkų va
das Vyskupas Olesnickis, kuris iki pasku
tinei Vytauto gyvybės minutai sudėjo prie 
jo patalo. Užtai nenoromis reikia many
ti kad to atkaklaus Lenko buvimas prie 
Vytauto galėjo pagreitint jo mirtį, nes juk 
nuo pa prastos karbunkulos, kuri savo Vy
tautui trukus po pažaste, negi galėjo nu
mirti. Gal but Lenkams buvo svarbu kad 
Vytautas pirma Jogailos mirtų....

Jausdamas prisiartinant mirtį, • kaip 
istorikai sako,. Vytautas akivaizdoje savo

žmonos Julijonos ir kitų pripažinęs kad ji's 
visas savo žemes gavęs nuo Jogailos, to
dėl viską paliekąs Jogailos globoje. Ar 
taip Vytautas padaręs ar ne dabar neži
noma, nes Lenkų tikrinimams niekados ne
galima buvo patikėti, ir dabar negalim.

Iš Vytauto mirties Lenkai nudžiugo, 
nes jautė kad Vytauto nelikus pradings 
tarp Lietuvių griežtesnis noras nuo Len
kijos atsimesti. Vienok Lietuviai ir po 
Vytauto mirties rinkosi sau didžius kuni
gaikščius, žinoma iš Gedimino eilės, kurie 
savu keliu buvo Lenkų karaliais, iki ta gi
minė išsibaigė, 1572 metais.

Vytautas ne vien del savo tėvynės bu
vo daug padirbėjęs, bet ii- del visos Euro
pos: jis sulaikė Totorius rytuose, o kry
žeivių ordeną vakaruose, per ką pastojo 
galimu vėlesnė bažnyčios reforma. Nei 
vienas iš pirmesnių Lietuvos valdovų ne
paliko šalies taip' praturtintos ir praplės
tos kaip Vytautas.

Vytautas buvo vedęs tris moteris vie
na po kitai, visos buvo Ruses kunigaikšty
tės: Marija Prakseda, Ona (kuri Vilniuje 
įsteigė Šv. Onos bažnyčią), ir Julijoną.

Vytautas buvo nedidelio augalotumo, 
gražaus stuomens ir veido, barzdos ir 
jaunatvėj nenešiojo. Budą turėjo la- 
gaivų, buvo energingas ir karštas,

bet
ūsų

i bai „ „
darbštus, mylėjo iškilmes. Prie tėvo Keis- 

. tučio jis jau iš pat jaunų dienų jodavo sy- 
’ kiu į karus ir buvo pratinamas prie karo 
. darbų. Vienok iki 27 metų amžiaus tėvas 
. nebuvo leidęs jam mūšių vadovauti. Kitų 
. vadovybėje Vytautas jau būdamas 20 me

tų amžiaus jau pasižymėjo mūšiuose su 
kryžeiviais ties Rudava. Su Algirdu ir 
Keistučiu jis. pasiekdavo Lenkų kraštus. 
Keistutis džiaugėsi matydamas savo sū
naus karingumą ir kad, jam mirus, tinka
mai s'unus galės pavaduoti, nors tas pava
davimas, kaip matėme, buvo labai sunkiai 
pasiektas, ačiū Jogailos užsimojimui Lie
tuvą užvaldyti, nužudant Keistutį ir besi
rengiant pačiam Vytautui galą padaryti.

Vytautas paprastai gyvendavo Tra
kuose, dvaras gi jo buvo didelis ir puikus ; 
jis labai mėgo mokytus, žmones ir duos- 
niai juos apdovanodavo. Iš Vytauto raš
tų ir daugelio kalbų mokėjimo reikia spė- 
tik kad jis jaunatvėje ne tik buvo mokina
mas kariaut bet ir šiaip mokslo. Graži 
kalba jam labai patikdavo, bet gražių žo
džių, tuščiai tariamų ir blogame reikale 
nemėgdavo. Kada sykį prieš jį kiti gyrė 
iškalbumą vieno didžiūno, Vytautas atsi
liepė: “Velyčiau ne taip švelniai kalbėti, 
bet teisybę”.. Nors mokėjo kelias kalbas, 
bet labiausia mylėjo ir kalbėjo Lietuviškai, 
savo prigimtą kalbą statydamas aukščiau 
visų kitų.

Prie savęs prilaikė žmones išmanius 
moksle ir technikoje, partrauktus iš užru- 
bežių, kuriems liepė mokyti šalies jaunuo
menę. Jis tankiai važinėdavo po savo že
mes ir pats viską prižiūrėdavo: bėda bu-i 
vo tam kurs nepildė to kas jam buvo pa
vesta.

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Kankins 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 krautuvSn, pas daktarų, pas barzda, 
skuti, pasį siuvėją, ir tt. 
tuvišku išaiškinimu. 95

REIKALAUKIT
6820 Superior Ave.

Su ištarimu ir Lie- 
puslapių didumo-__ 35c

“DIRVOJE”
Cleveland, O.

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

suose namuose. Kaina 75c.

Pasakojama jog Galicijos
fronte buvęs toks nuotikis 
su vienu Vokiečiu: Netoli 
jo kojų sprogo sunkios ar
tilerijos šovinys. Tasai ka
rys suklupo ir pajuto abie
jų kojų netekęs. Bijodamas 
judėti kad perdaug kraujo 
neištekėtų, jis visą naktį 
ramiai aukštieninkas išgu
lėjo, jausdamas didelį ko
jų skaudėjimą ir mąstyda
mas apie savo baisią padė
tį.

Auštant, kai atėjo sani
tarai sužeistųjų rankioti, 
nematydami ant jo nei vie
no lašo kraujo, paklausė ko 
ji taip vaitoja. Jis baisio
mis akimis pažvelgė į sa
vo kojas, bet pamatęs jas 
visai sveikas, dar rankom 
apčiupinėjęs, įsitikino jog 
jis buvo savo įsivaizdinimo 
apgautas. Atsikėlęs nuėjo 
su visais į stovyklą.

BEFORE 
ANY DATE 
-DO THIS

No one likes □ person whose 
breath is bad. So be sure to 
keep your breath beyond sus
picion. You can do this by 
gargling with Listerine,the safe 
antiseptic—improves mouth 
hygierie, checks infection 

and destroys odors instantly. . 
Lambert Pharmacol Company, 
St. Louis, Mo., U. S. A.

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

*
Potinttd as milk 

itself!

New 
delight in 
Cheese flavor

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

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

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

KRAFT
\Alveeta

VThe Delicious New Cheese Food

GYVYBĖ .
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

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

^ANDIMP/?OkĄ>

REIKALAUKIT
6820 Superior avė.

“DIRVOJE”
Cleveland, O.

HAARLEM OIL
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Vaisys, augintas tarp krikščioniu Len
kų, iš pat vaikystės turėjo Įkaltą sau nau
ją tikėjimą ir už jį buvo prisiekęs savo gy
vastį padėti. Bet dabar su broliu susiko
vus jo mintys ėmė keistis: jis pradėjo at
busti, mintyse atgryžo jaunystės dienos: 
mažutis Budrys, kruvina galva, per veidą 
tekančiu kraujo, ir jo spėkos pradėjo j j 
apleisti. Prisiminė kaip jiedu kalbėdavo 
ir žadėdavo vienas kitą gelbėti, užtarti, 
sykiu savo tėvynę ginti.... Jis kaltas, jis 
turi nusileisti....

— Broli.... — vėl prabilo Vaisys, ku
ris dabar Vladislavu vadinamas buvo, ir 
jau nebandė brolį nužudyt, tik pats gynė
si norėdamas užtęsti laiką ir užvesti su 
broliu kalbą: — paliauk, broleli, duok man 
pasiaiškint.... Aš tave myliu.... Lai
mė kad pažinau tave iš ženklo—gal del to 
tave jaunystėj ir sužeidžiau. Dabar gal 
bučiau ir nužudęs jei ne tas ženklas, tave 
už priešą palaikiau....

Tr kai jis nuleido ginklą Budrio kar
das pats sustojo veikęs. Atleido jis bro
liui.

— Pasakyk man, broleli, ar gyvas mu
sų tėvelis, gal jis sykiu su tavim čia atjo
jo? Ar sveika motinėlė? Pasiilgau jū
sų.... Paliaukim kariavę. A

— Nejaugi tu nieko nežinai? Tėvelis 
žuvo tą naktį kada tave išvogė. Motinėlė 
gyva, ačiū dievams, ir tave neliauja mina-, 
vojus ir jieškojus.... Gryžkim, pradžiu
ginsi ją.... Mesk Lenkus, eiva namon, į 
Lietuvą, užteks ten tau visko. Reikia jai 
gynėjų. Nuo to laiko vėl daug sykių prie
šai mus puldinėjo®*) *

Vaisys buvo gatavas šokti ant arklio 
ir yiską metęs gryžti, kaip staiga susigrie
bė:

— Ak, broleli brangus, negaliu.... 
jau pervėlai....

— Ar vėl tave krikščioniškas tikėji
mas varžo?

— Ne, ne tikėjimas: yra didesnė prie
žastis kuri mane čionai laiko.

— Sakyk, gal galėsiu pagelbėt, ir gryž
kim.

— Aš esu vedęs, turiu žmoną ir sūne
lį, už juos kariauju, juos ginti turiu.... 
Skirkimės, broli, aš vyksiu gilyn į Lenki
ją, prižadėdamas tau niekados ant Lietu
vos neiti. Toks man Dievo lėmimas.... 
Gryžk vienas, užmiršk apie mane, pasa
kyk motinėlei kad girdėjai apie mane, bet 
jau manęs gyvo nėra, pasakyk.... — ši
taip kalbant, Vaisiui iš akių ašaros biro.

— Ne, broli, vardan motinos, ir savo 
šalies gerovės, nepaliksiu tavęs tarp sve
timųjų. Lietuvai perdaug esi reikalingas. 
Keliaukim į tavo namus, paimsim tavo 
žmoną ir kūdikį ir trauksim į Lietuvą.

— Ne, tas negalima, tu negali sykiu 
vykti, gali pakliūti, gryžk vienas.

— Ar ji Lenkė?
— Taip, be abejo; mes čia nieko kito 

ir nežinom ir tik tą vieną kalbą vartojam.
— Tai palik ją!
— Negaliu. Perdaug myliu, be jos ir 

musų kūdikio pats gyventi nenorėčiau....
— Nejaugi nori išsikalbėti nuo gryži- 

mo? Nejaugi vergu likti pasirinkai?
Nekaltink manęs, broli, kad taip 

atsitiko. Jauną mane pagrobė, padarė ko
kiu sau norėjo. Čia augau, savo kalbą už
miršau, sutikau savo žmoną, pamylom vie
nas kitą, vedžiau. Jei ne tu, niekad nebū
čiau prisiminęs kad esu Lietuvis, ir net 
kariavau prieš juos.... Čia esu laisvas, 
visi jauni laisvais padaromi ir išmokina- 
mi kariaut už tikėjimą. Davė man sklypą 
žemės. Bet dasiėdė tie dideli vidujiniai 
neramumai.

— Nejaugi nenorėtum pralinksminti 
motiną nors ant senatvės, kuri tave iki 
šiolei neperstodama laukia ir tikisi gryž- 
tant?.... Keliaukim namon!

— Broleli! — linksmai prašneko Vai
sys, — aš apsisprendžiau gryžti, bet turiu 
paimti ir savo šeimyną. Nenorėk atplėš
ti mane nuo viso mano gyvenimo džiaugs
mo. Aš jai labai reikalingas, ką veiktų su 
kūdikiu likus be manęs....

— Imk ir ją, bet gryžk, užteks namie 
vietos, pats gerai žinai. Bet ar nemeluoji 
žadėdamas gryžti? Gal tik išsisukinėji, 
aš pasišalinsiu ir tu šoksi vėl. savuosius 
žudyti.

— Prisiekiu prieš Dievą kad tiesą sa
kau.

— Prisiek prieš Perkūną, tada tikė
siu!

Vaisys sudrebėjo. Stovėjo ir galvą 
nuleidęs, lupą krimsdamas mąstė. Tvir
tai spaudė kardo rankeną ir kardu žemę 
rėžė. Juk jam tiek daug buvo Įkalbėta 
prieš pagonis, prieš jų dievus? Argi?!

— Prisiekiu prieš dievą Perkūną! — 
prabilo jis tvirtu pasiryžimu. — Gryšiu, 
būtinai gryšiu! Pasakyk tą motinėlei, ir 
laukit manęs. Bet dabar skirkimės.

— Bet atmink, broli, jei apgausi ma
ne, kada kitą kartą susitiksim!....i * * *

Jau Lenkai buvo išvaikyti, Lietuviai 
džiaugėsi pergale ir grobiais. Mažai krik
ščionių tame mūšyje gyvais liko, ir tarp 
jų Vaisus. Budrys šoko ant arklio ir lei
dosi pas savuosius.

Vaisys gryžo į savo namus. Keletą 
diemj jojo, ir turėjo laiko viską apgalvo
ti. Laisvas nuo brolio likęs, jausdamas 
pririštas prie Lenkų tikėjimu ir šeimyni
niu gyvenimu, svarstė gryžt ar ne, ir ar 
sakyt savo žmonai ką jis sutiko.........

v?"
DALIKĘS Lenku, kaip jį iš pat pirmų j 

dienų Lenkai parsigabenę pasiėmė pa
daryti1, Vaisys, suaugęs į vyrą, visai ne
galvodamas kokios kilmės jis buvo ir ar 
reikia kur kitur vykti, jei mažas būdamas 
kelis sykius apie pabėgimą ir manė, paga
linus dalyvavo karuose prieš pačius savo 
Lietuvius, su Lenkais įsiverždamas į Lie
tuvą, bet jam niekad į mintį neatėjo kad 
tai jo žmonės ir kad savuosius skriaudžia. 
Karas tai karas — ką užkariavo tai buvo 
jo nauda.

Sugryžo dabar į savo šeimyną labai su- 
sibangavęs. Tą pamačius, jo žmona ne
rimaudama klausinėjo:

— Sakyk, brangusis, kas yra, kodėl 
toks nesmagus esi?

— Ką čia smagiu būti: nuolatiniai vai
dai po visą šalį, o dabar pagonys dar su
mušė, nebus čia gero, ir geram žmogui 
vietos nebus.... Kad taip patraukus į 
Lietuvą.... x

— Juk Lietuviai pagonys! Saugok 
Dieve nuo to. Pražūsim tarp jų amžinai.

— Gal nepražusim. Sako ir ten daug 
krikščionių yra, ir kurie ramiai laikosi 
jiems niekas nieko nedaro....

— Tavo valia, brangusis, tik aš pago- 
nų bijau....

— Nebijok. Mokėjau tave čia globo
ti, mokėsiu ir ten užstoti. ’ Gal ramesnį 
kampelį rasim....

(Bus daugiau)

SLA. SEIMAS
Tautininkų buvo šimtai, 
Socialistų — sauja;
Tačiau Grigas kai suriko
Visi lenkė galvą.

—V.

Viename restorane šeimi-
ninkas staiga susirūpino sa-| 
vo svečiais.

—Kaip tinka šiandien
tamstai valgis?

—Žinai, ponas šeiminin
ke, man teko Valgyti ir ge
resnės žuvies.

—Bet ne pas mane!
. * . . i

Prieš vieną- teisėją du| 
smarkus advokatai vedė by
lą.

— Tu esi prakeiktas suk
čius, vagis ir žmogus be šir
dies,” — pradėjo vienas.

— O tu esi kvailys, apga
vikas ir šiuleris, — tarė ki
tas.

— Na, vyrai, — įsikišo 
teisėjas, — dabar kada per
statė! vienas kitą šiam tei
smui, eisim prie bylos svar
stymo.

— Kaip tavo vardas?
— Jonas Prunkšt Mu Ra- 

dys. 1
— Kodėl “Prunkšt Mu”?
— Mano tėvai gyveno 

tarp arklydės ir karvinės.

Kada jauna ir graži1 naš
lė, išsikolektavus už miru
sį vyrą apdraudos' pinigus, 
gedulo rubus padeda į šalį, 

itai kipšas meta tinginiavęs 
dr supranta kad laikas jam 
I darbo imtis.

Nepasisekė.
Vienam. žymiam profeso

riui vienas jo klausytojų į- 
metė kartą skrybėlėn popie- 
galį su parašu “Asilas” ir 
žinoma, tučtuojau pasigyrė 
savo žygiu draugams. Ry
tojaus dieną, atėjęs paskai- 
ton, profesorius ramiai pa
klausė mokinių:

— Kuris jūsų malonėjot 
vakar palikti savo vizitinę 
kortelę mano skrybėlėj?

Ateina vienas ponaitis 
restoranam

—Duokite man “klebo
nišką,” kol skandalas ne
prasidėjo.

Tarnas paduoda vieną, 
antrą, trečią, ketvirtą ir

I
penktą. Tuo budu praeina 
pusvalandis. Tarnas įsidrą
sinęs klausia svečio:

—Pasakyk ponas, apie 
kokį skandalą tamstą kal
bėjai ir kada jis turi prasi
dėti?

Ponaitis pakyla ir taria:
—Skandalas prasidės da

bar. Aš neturiu pinigų už
simokėti už “kleboniškus”, 
gali turėti dramblių.

Mįslė.
—Pasakyk man, koks 

skirtumas tarp dramblio ir 
blusos?

—Labai aiškus: dramblys 
gali turėt blusų, o blusa ne
gali turėti drmblių.

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas

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

or iįour // 
money.

back!
prob*k C -o. Uk
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KOKIU LAIVU IR LAIKU
: atkeliavote Į Ameriką?

Surandu vardus laivų ir dieną atkelįavimo j Amerika 
: Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugryžimo. Parduodam laiv'" 
E kortes visomis linijomis. Aprupinam keleivius iki laivo išplauki 
: mo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, atliekame įvairius 
E valdžios darbus. Siunčiame pinigus, išmokamus dolariais Lietu 
: voje. Panaudokite mano ilgų metų patyrimų, kreipkitės vnaHž" 
E kai arba per laiškus. .

| G. Kunašauskas
: Žinomas fer 20 metų 179 EAST 3RD STRFFT
: tuo pačiu antrašu. NEW YORK, N. Y*
rmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiuĮiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiinniiiįiiiiiiiiiiii||uiii,„ll||ĮĮM'|||Į^

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

30°
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT •"DIRVOJE”

“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė kąralius ir 
karalienė j tokį šauksmą.

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

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”

'TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
1 Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitįvių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

Didele knyga 620 Puslapių

$3.00
(TIKTAI TVIRTUOSE AUDIMO VIRŠELIUOSE)

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemes dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės. 
Įdėkit Į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Reikalaukit “Dirvoje” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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ŽVIRGŽDAIČIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Kaip išdygo naujas 
miestelis

Į žiemių rytus nuo Nau-! 
miesčio (Šakių apskr., Su
valkijoje) 10 kilometrų at
stumo] guli mažas Lietuvos 
miestelis Žvirgždaičiai. Pa
gal kitus Lietuvos mieste
lius, šis miestelis yra nese
nai įsikūręs, nes tik po di
džiojo karo.

Prieš karą toj vietoj sto
vėjo tik traktierius vieno 
Žydo laikomas, kur žmonės 
keliaudami nuo Naumies- 
čio-Griškabudžio sustodavo 
pasilsėti'. Ypatingai daug 
sustodavo pailsėti važiuo
jant į Griškabūdžio miškus, 
į kuriuos tiek žiemą tiek 
vasarą daugybės žmonių 
važiuodavo Įvairios mede- 
gos. Bet iki karui) nors tai 
ir gana veiklus punktas, di
delis žmonių judėjimas, ir 
turtinga Žvirgždaičių apie- 
linkė, nieko nepakeitė da
bar esančio miestelio ir nie- 1 
kas ten nesikurė jokių įmo
nių ir nesistatė, nors prieš i 
pat karą ir buvo jau įsteig
ta vieno Lietuvio maža : 
krautuvėlė. i

Užėjus karui, tik ką pra
dėjusio kurtis miestelio vėl 
nei pėdsako neliko. Buvo 
sunaikintas traktierius ir f 
'ta. krautuvėlė. Per karą vi- i 
sa Žvirgždaičių apielinkė j 
buvo visiškai apmirus kaip ’ 
ir visa Lietuva tuomet bu- • 
vo.

Bet praėjus karo audrai > 
žmonės vėl pradėjo naujai 1 
gyventi, kitaip viską tvar
kyti, ir žvirgždaičiuose ki-
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Gražus Nauji

:©

©
©
©

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
yisai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms — 
ir draugams i Lietuvą ir ©

čia Amerikoje. ©

©
©
©

©
©

©
©

No. 1
SVEIKINIMAS

©

©
©

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ
©

te 
i®

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

te
No. 4

MUSŲ ŠALELĖ

©
© 
©

© 
© 
©

© ©

KAINA
Laiškas ir vokas . ... 5c 

(su persiuntimu 7c) 
du laišku....12c

visus keturis... . 24c 
(su prisiuntimu) 

Vietiniams po 5c.

Už
Už

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.

©
©

©
©

© 
© 
© 
©©©

(g) Siųskit pašto ženkleliais (®)
© ..............te

ir adresuokit: © 
©

©
“DIRVA” f 

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

©,
©

©©©©©©©©©©©©©(

| taip pasidarė negu buvo. 
I Seniau buvusios labai dide- 
• lės Naumiesčio ir Griška
būdžio parapijos susitarė 
skirtis Į mažesnes, del žmo- 

, nių patogumo. Taigi tuo 
kartu Žvirgždaičiuose pra
dėjo kurtis nauja parapija 
susidedanti iš keleto aplin
kinių kaimų Naumiesčio ir 
Griškabūdžio parapijų. Vie
nas žvirgždaičių kaimo uki- 

, ninkas, Lorenta, padovano
jo bažnyčiai ir kapams apie 
trijų hektarų žemės sklypą.

, Parapijonys susidėję lėšų 
. pastatė ant to sklypo diktą 

medinę bažnyčią ir prie jos 
padarė naujus kapus. Par- 
kviesta ir kunigas, ir taip 
pradėjo gyvuoti naujai Įsi
kūrus parapija.

Kadangi esant bažnyčiai, 
šventadieniais ir šiaip vis 
dažniau atsilankant apielin- 
kės gyventojams, greitu 
laiku buvo įsteigta keletas 
smulkių krautuvėlių, kurias 
valdė Lietuviai. Prie to ta
po įsteigta valsčiaus valdy
ba ir j on atvestas nuo Nau
miesčio telefonas. Taip pat 
įsteigta pradžios mokykla 
keturių kompletų, kas vis
kas žvirgždaičiuose įsigy- 
vavo. Taip įsisteigus vie
šoms įstaigoms, daugelis 
žmonių ėmė pirktis žemės 
iš arčiausių apielinkės gy
ventojų ir ėmė statytis sau 
gyvenamus namus. Taip 
tai iki šiam laikui išaugo 
miestelis iš apie 500 gyven
tojų.

Išorine Žvirgždaičių 
išvaizda

Per vidurį miestelio eina 
platus vieškelis nuo Nau
miesčio, kuris nei per mie
stelį nebrukuotas. Gatve
lių taip pat dar mažai yra 
pravedžiota, iš kurių irgi 
nei viena nebrukuota. Baž
nyčia stovi viduryje mies
telio, apie 400 metrų nuo 
vieškelio. į kairįjį šoną. Gy
venami namai visi yra me
diniai ir veik visi dengti 
blokiniais stogais, kas na
melius labai gražina. Mū
rinė yra vos tik viena pie
ninė, kuri gražiai ir moder
niškai įtaisyta. Elektros 
šviesos ir kitų patogumų 
miestelis dar neturi, bet ne
tolimoj ateityj viskas bus 
įtaisyta. Pašto ir telegra
fo dar nėra, bet netrukus 
bus įvesta, žvįrgždaitiškiai 
korespondenciją gauna per < 
valsčiaus valdybą vieną sy
kį per dieną iš Naumiesčio 
pašto. Svarbesnes pašto 
operacijas turi vykti atlik
ti j Naumiestį.

Pramonių yra šios: mo
derniškai įtaisyta pieninė, 
kuri gerai laikosi, ir trys =

kalvės, kuriose dirba po du- 
tris darbininkus.

žvirgždaičių jaunimas
Jaunimas gana gerai šiuo 

laiku gyvuoja. Visa jaunuo
menė organizuota, priklau
so į įvairias sąjungas bei 
partijas, kaip tai Pavasari
ninkų, Šiaulių, Ateitininkų, 
ir Jaunosios Lietuvos, ku
rios kuopelė kiek silpnesnė. 
Be to dar Žvirgždaitiškiai 
ir sportą gerokai mėgsta ir 
juo užsiima: yra, susitvėrus 
iš paties miestelio ir apie
linkės jaunimo futbolistų 
komanda.

Žvirgždaičių apielinkėje 
gyvena pasiturinti ūkinin
kai, kurie savo ukius veda 
pavyzdingai; augina Olan
dų ir Danų veislės gyvulius, 
kuriuos neblogai išaugina. 
Užsiima labai daug pieno 
ukiu. Veik visi aplinkiniai 
gyventojai pieną veža šio 
miestelio pieninėn, kuri jų 
noru ir lėšomis buvo įsteig
ta ir gerai ’dabar laikosi. 
Pieno produktus siunčia da
lį į Kauną, dalį tiesiog į už- < 
sienį. Iš pieninės ūkininkai 
kurie ją palaiko turi nema
ža pelno. .

Daugelis ūkininkų turi 
savo traktorius įsitaisę že
mės ir ūkio darbams ir tu
ri šiaip daug įvairių įran
kių ir mašinerijų, kas kitur 
Lietuvoj pas ūkininkus la
bai retenybė.

Visi gyventojai skaito 
laikraščius..

Vasaros laiku, aplinki
niai gyventojai dažnai su
ruošia įvairias lenktynes, 
už ką buna duodamą .dova
nos laimėtojams.

Jaunimo kuopelės dažnai 
ruošia vakarėlius bei gegu
žines, kuriuos neblogai at
lieka.

žodžiu, Žvirgždaičiuose 
ir apielinkėj smagu gyven
ti, ypač vasaros metu.

J. Stankevičius.

jums. .

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

KRAUTUVE DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Kanados
I Naujienosf

TORONTO, ONT.

Prakalbos. Toronto Lie
tuvių Šv. Jono Krikštytojo 
pašalpos draugija surengė 
prakalbas, kurios .įvyko 
Birželio 27 ir 28 d. Abu va
karu kalbėjo Adv. Česnulis. 

|Be to buvo užvažiavę 27 d. i 
Birželio svečiai kurie buvo 
delegatai L. R.-K. S. A. sei
me Niagara Falls, N. Y. 
Jie visi širdingai sveikino 
brolius Kanadiečius vardu 
Amerikos draugijų.

P. Česnulis pirmą vakarą 
kalbėjo apie darbininkų gy
venimą ir jų vienybę, neuž- 
gaudamas jokių pažiūrų, ir 
kalbėtojas susilaukė ir pu
blikos didelio pritarimo ir 
dėkingumo.

Antrą vakarą dėstė jau
nimo reikalus ir jų ateitį. 
Toliau, organizacijų reika
lingumą ir tt.

Publikos abu vakaru su
ėjo pilna salė, dalyvavo ir 
beveik visi vietos bolševikė- 
liai, kurie net išsižioję klau
sėsi teisybės žodžių. Ka
dangi buvo pavelyta duoti 
raštiškus klausimus, musų 
raudonukai rašė ir nešė vi
sokiausių paklausimų glė
biais. Bet tie klausimai bu
vo tik juokas atsakyti, nes 
musų bolševikėliai neįsten
gia nieko rimto ir naujo 
užklausti.

Prakalbos buvo gana kul
tūringos, naudingos, už ką 
garbė p. Česnuliui kad tei
kėsi mus aplankyti.

Pageidautina ir daugiau 
tokių svečių sulaukti. •

Toronto Vaikas.

Išvažiavimams Farma
Gerbiami Cleveland© Lietuviai: 

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

PRANAS TULAUSKAS
Stop 69 Brunswick, Ohio 

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

re
P. Muliolis

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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

ARKLIŲ LENKTYNĖS
Suvirs 1,000 puikiausių arklių su- Svarbi 

sirinks į Bainbridge Parko lenktynių kam s: 1 
traktą, Geauga Lake, kuomet atsi-1 si^.. 
darys šios vasaros lenktynė šešta- tai. 
dieni, Liepos 12. ™ 

ktynėse dalyvavo.
Laike lenktynių Erie gelžkelis leis 

i tą vietą traukinius, kurie apleis 
stotj mieste 1:15 po pietų ir sustos 
E. 55th, 7. 93rd, North Randall ir 
pasieks lenktynių vietą į 40 minu
tę

(SVARBUS PRANEŠIMAS 
i naujiena namų savinin- 
Įsitaisiau mašiną nuimti nuo 

sienų senas popieras lengvai ir grei- 
. Daug popieros ant lubų nesi-

Tarp jų yra patys laiko, greit atpuola arba sutrūksta, 
geriausi arkliai kokie kada kur len- Į tada kaltina popieriuotoją. Jeigu 

nuplėši seną popierą ir uždėsi nau
ją tai popieriuotojas 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 darba daug pigiau.

FRANK F. SAMUOLIS (29) 
618 5. 107 St. Eddy 4243-W. 1O ROSEDALE O| 

'Dry Cleaning Co.l 
HEnd. 7906 Ž

4 C. F. PETRAITIS, Prop, j
J 6702 Superior Ave.) f

>|< >X< >t< 41 4* 4* 4*

PARSIDUODA
Ant Neff Rd. 6 kambarių pavie

nis namas," 1 garadžius, arti Lake 
Shore Blvd, ir E. 185 st. Lotas 40x 
195. Kaina $7000. Kreipkitės prie 
savininko 991 E. 79 STREET.
Henderson 9896 (28)

Cut-Rate Meat Market
IR GROSERNĖ 

5819 SUPERIOR AVE.
ŠIOS SAVAITĖS SPECIAL: 

Pork Shoulder __________ 18%c 
Weiners ______________ 30c
Spiced Hau ______________ 35c 
Bologna __________________ 25c 

John Židonis, Manager.

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

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

Drive 
Vic Anderson, Savin.

PARSIDUODA
1386 E. 65th st. arti Wade Park 

avė. kampinė mėsinyčia, grosernė ir 
keptų daiktų parduotuvė, <$450 iki 
$500 į savaitę garantuotų ineigų. 
6 kamb. greta gyvenimui, žema ren- 
da. Klauskit agento Zimerman, 
2287 Professor avė.

PAJIEŠKAU
Jieškau savo draugo Kazio Puido

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

F. A. RAGINSKAS 
South Mountain 

Franklin Co. Pa.

ž

<•

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisią Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisią Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur bu vigais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

TRIMITAS

MPuiki Eihų-Dainų Knyga, 144 puslapių, tinka
miausia dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimui 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra........

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais
t, “DIRVA'”'.'
f j 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Roominess^LuxuryOffered in New Chevrolet Six

Roominess, comfort and luxury, hitherto unexampled in a car at its price, are offered in the 
new Chevrolet closed models. An instance of this is noted in this view of the rear seat of the 
new Sedan, which shows the wide door, smart fittings, deep-tufted comfortable seat, tilted 
backward this year to increase its restfulness. Ample foot room, too, has been provided. * 

® ® 9* -
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ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
KENT IR EARL RADIOSATWATER

6407

liūs, 
kius

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

SUPERIOR A V. prie E. 65 St.

ENdicott 4638

rillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfiir

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejiešlfoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iŠ'1 to išeiti — ir Tapti Išgydytu? įh 

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

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

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

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- ■ 
EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs- tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. ■ 

padariap jiems tą galiu padaryti ir jums. aj
Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate M 
to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- M 
paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri. jjg

X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00.

DOCTOR B AITE Y ‘specialistas’J
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
IŠsikirpk ši ir palaikyk kitam‘sykiui. — MES'KALBAM LIETUVIŠKAI.

Ka
nuo 
ma
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■ is LIETUVOS a
PARODA PUIKIAI PA

VYKO
Kaunas. — Jubilejinė Vy

tauto Didžiojo metų Žemės 
Ūkio ir Pramonės Paroda 
pasibaigė Birželio 22 d. Pa
rodą aplankė per 100,000 
žmonių, už bilietus j paro-j 
dą surinkta išviso per 190,-1 
000 liftų.

Birželio 21 d. parodoje 
buvo gana gyva gyvulių 
mugė. Parduota ir pirkta 
ypač daug kiaulių. Hurči- 
nieniės, Zubovo ir kt. stam-' 
bių eksponentų visos paro-l 
do j e išstatytos kiaulės bu
vo tiesiog besivaržant iš
pirktos. Pirkta parodos mu
gėje taip pat nėmažai ark
lių, raguočių ir paukščių.

Žemės ūkio rūmai nupir
ko Įvairiems kergimo punk
tams 20 eržilų (18 sunkaus 
ir 2 lępgvo tipo) ir 16 bu
lių. Bulių 10 teko pirkti iš 
Danijos į parodą atgabentų 
ir tik 6 tinkamesni nupirk
ta Lietuvoj auginti.

“L.A.”

SULAIKYTA GAUJA 
LENKŲ ŠNIPŲ

Kaunas. — Kriminalinė 
policija Birželio 11—13 dd. 
sulaikė gaują Lenkų šnipų, 
kuri buvo suorganizuota 
Lenkų vyriausio štabo II 
skyriaus. Areštuoti: Va
cius Šemberis, Adolfas Re
meika, Juozas Gineika, Vla
das Račkauskas ir Leonas 
Macijauskas. ’

Pas Šembėrį atrasta vie
no Lietuvos pulko ir apy
gardos įsakymai, kuriuos 
jis buvo numatęs pasiųsti į 
Lenkų vyriausio Štabo II 
skyrių.

Kvočiant sulaikytus šni
pus paaiškėjo kad lengves
niam žinių gabenimui Į 
Lenkiją buvo kooptuoti ir 
pasienio policijantai Maci
jauskas ir Šmitas. Šmitas 
paskutiniu laiku supratęs 
kad jo išdavikiškas darbas 
vistiek bus susektas Birže
lio 17 d. nusišovė.

Ši Lenkų gauja savo išda
vikišką darbą varė Vilk
mergėj ir Kaune. “L.A.”

PASĖLIŲ STOVIS
Oficialiais daviniais, Lie

tuvoje pasėliai stovi šitaip: 
žieminiai javai šymet atro
do dar geriau negu pernai. 
Kviečiai 14 nuošimčių ge
resni negu pernai. Rugiai 
taip pat atrodo gražiai, bet 
kiek silpniau negu kviečiai, 
bet 8 nuoš. geriau už per
nykščius rugius. Pernai 
šiuo laiku rugiai buvo ge
resni už kviečius, šymet at
virkščiai.

Kaslink vasarojaus tai 
kviečiukai atrodo geriau 
negu pernai 8 nuoš.; mie
žiai maždaug tokie pat kaip 
pernai, o avižos ir mišinys 
6 nuoš. geriau. Žirniai ir 
vikiai gražesni šymet 8%. 
Bendrai paėmus, visi javai 
šymet gražesni negu per
nai 8—10 nuošimčiais.

Tačiau iš kai kurių vietų 
pranešama kad geresnėse 
dirvose žieminiai1 pasėliai 
pradėjo gulti, nuo to gali 
sumažėti jų derlius. Be to, 
šymet daugiau negu kitais 
metais yra piktžolių, bet 
užtat augalų kenkėjų, ma
žiau. “M.R.”

LIETUVOS ŪKININKŲ
IR VALDININKŲ 

PADĖTIS
Kai kas skelbia spaudoje 

kad Lietuvos ūkininkai su- 
kulturėjo ir sustiprėjo eko
nomiškai, nes jau parduoda 
dideliais kiekiais pieno ir 
mėsos produktus.

Nors Lietuvos ūkis kul- 
turėja, bet jo kultūra sprę
sti iš pieno ir. mėsos nėra 
pagrindo. Ūkininkai ūkio 
gaminius parduoda ne per
teklių bet paskutinį savo 
kąsnį. Ūkininkai pieną iš
veža Į pieninę, o savo ma
žus vaikus girdo' saharinu 
užsaldytu vandeniu.

Kiaules parduoda pasku
tines, o vasaros laike, kada 
ūkininką spaudžia sunkus 
darbai, jam barščiai buna 
uždaryti lepšiais. Parduo
da del to kad iš kitur kur 
pinigų negali paimti. Gru
dai ir linai pigus.

Ūkininkai stebisi kur de
dasi pinigai. Bet geriau 
pasižvalgius po miestus ir 
miestelius tuoj rasi kur pi
nigai dedasi.

Kaip Lietuvos Žydai taip

Finansine Atskaita
LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS 

DRAUGIJOS (BANKO) Cleveland, O.
už pusmeti baigiantis Birželio 30, 1930 m.:

TURTAS:
Pinigų ant rankų .................................. $ 36,341.43
Paskolos ant mortgečių ................................. 789,030.06
Paskolos ant stocks (akcijų) .............. 9,732.00
Ofiso budinkas ir nejudamas turtas ........ 73,892.00 
U. S. Bondsai ....................... 250.00
Skolininkai kalti už taksus . ............... 688.33

Viso .......................$909,933.82

ATSAKOMYBĖ
Running stock ir dividendai ..............$ 48,961.93 
Išmokėtas stock ir dividendai ............ 76,797.00 
Pastovus stock ir dividendai ......................   . 34,763.41
Depozitai ir nuošimčiai .................. 701,817.30 
Kalėdinis Klubas ........................................... 1,487.50
Rezervo fondas .......................... 30,000.00 
Nepadalinti pelnai .........  13,648.80
Nebaigtų budinki! sąskaitos .............. 337.51
Escrow sąskaitos ........... ....... 1,657-40
Rezervas del" taksų .................  462.97

Viso .....................   .$909,9.33.82

Kaip šioje pirmo 1930 pusmečio Atskaitoje, paduotoje 
Sekretoriaus ir patikrintoje iždininko ir iždo globėjų, 
galima matyti. Lietuvių Banko stovis yra geras. Po iš
mokėjimo visų bilų, taip pat po senovei išmetėta 5% 
ant taupymų ir 7% šėrininkams. Pasirodo kad Lietuvių 
Bankas nors nedaug bet yra padaręs pažangos pirmyn, 
už ką visi direktoriai taria ačiū visiems Lietuvioms šios 
Įstaigos dalininkams ir rėmėjams. Galima pasidžiaugti 
kad šiais blogais laikais Lietuvių. Bankas ne tik nenu
kentėjo bet biznio žvilgsniu eina pirmyn.

Pranešimu Komisijos Narys JONAS ŽAUNTS._

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no* 
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

“DIRVOS”: SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nuinc- 
rnerį kurio jums trūkstą.

V. D. Štaupas, Jeweler
Taisau visokio-išdirbinio laikrodėlius.

Lietuvoj ir Kiaulės turi 
luomus arba klesas

Lietuvoje išleista įstaty
mas kiaulių kainoms palai
kyti ir tam tikros taisyklės 
kiaulių skirstymo į rūšis.

Pirmoj bekoninių kiaulių 
rūšyje ineina kiaulės gra
žaus sudėjimo: ilgo kimo, 
plačia ir tiesia nugara, sto
rais kumpiais, palyginamai 
trumpu kaklu ir neaukštom 
kojom, gyvo svorio nuo 83 
iki 90 kilogramų ir nerie
bios, su lašinėliais nugaro
je iki 3 cm. storio, kurios į 
supirkimo vietą atvežamos 
švarios ir be sužeidimų.

Antron rušin skiriamos 
kiaulės turinčios kai ku
riuos privalumus pirmos 
rūšies kiaulių, plačia ir tie
sia nugara, ne visai plonais 
kumpiais, 80—100 klg. svo
rio ir neriebios, su lašinė
liais iki 4 cm. storio, kurios 
į supirkimo vietą atveža
mos be sužeidimų.

Visos kitos kiaulės ku
rios neatitinka pirmai if 
antrai rūšiai laikomos ne- 
bekoninės. “L.U.”

DIDELIS GAISRAS RO
ZALIME

Birželio 12 d. Rozalimo 
miestelyje kilo gaisras, ku
ris delei sauso oro ir vėjo 
į namų pusę į valandą lai
ko apėmė 10 namų. Gaisro 
gesinti atvyko visos arti* 
migųšios' gaisrininkų ko
mandos. Tačiau labai išsi
plėtęs gaisras sunku buvo 
gesinti. Sudegė 24 trobe
siai, jų tarpe 8 gyvenami 
namai ir varpinė. Nuosto
liai dideli. Galutinai gais
rą sustabdė apie 6 vai. va
karo. Visame valsčiuje ren
kama nukentėjusiems au
kos. “L.U.”

Sugavo Pinigų Dirbėją
Jurbarko vai., Pantvar- 

dyje, susekta beplatinant 
netikras penkių litų mone
tas. Tuo užsiėmė turtin
gas ūkininkas Skambalinis- 
Greičius. ’Pas jį namuose 
rado mašinėlę pinigams da
ryti. Kaltininkas, pasodin
tas kalėjimam “L.U.”

Padegėliai ir Naujakuriai 
gaus Miško Pirmiausia 
Nauju Lietuvos miško 

pardavimo įstatymu viešai 
parduodamą mišką turi tei
sės pirmiausia pirkti taksos 
kaina padegėliai ir nauja
kuriai kurie yra gavę že
mės einant žemės reformos | 
įstatymu, nežiūrint nepade- 
gėlių ir nenaujakurių aukš
tesnių pasiūlymų. “L.U.”

ŽUVO LAKŪNAS
Birželio 13 ties Šiauliais 

įvyko lėktuvo katastrofa. 
Paklęs iš Šiaulių aerodro
mo lakūnas viršila Antanas 
Kairaitis del nežinomos 
priežasties iš 200 metrų au
kštumos nukrito Į Raki ja- 
vos ežerą. Lėktuvas sudu
žo, o lakųnas buvo ištrauk
tas iš vandens negyvas su 
sulaužytom kojom.

Velionis buvo 25 m. am
žiaus, kilęs iš Paravių dva
ro, Veliuonos vai. Palaido
tas Kaune. “M.R.” j

MIRĖ PROF. KAN.
A. ALEKNA

Birželio 12 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Lietu
vos universiteto profeso
rius kanauninkas Antanas 
Alekna, 57 metų amžiaus.

Velionis buvo žymus is
torikas. Jis yra parašęs 
populiarišką Lietuvos isto
riją, kuri sulaukė keletos 
laidų, bažnyčios istoriją ir 
eilę kitų veikalų. “M.R.”

Nori užveist Lietuvoj naują 
žuvų rūšį

Pasisekus bandymams su 
žuvų rūšimi sygiais ežeruo
se, kurios paprastai buna 
tik giliuose vandenuose, šį 
metą iš Čekoslovakijos iš
rašyta 1,200,000 štukų štar- 
kų (sudakų), kurie sulei
džiami į Avilių, čičirio ir 
Varapnų ežerus. Kaip jie 
veisis pasekmės paaiškės po 
2—3 metų. “M.R.”

Rusija nori pirkt Lietuvoj 
gyvulių

Sovietų Rusijos prekybos 
atstovai kreipėsi į kai ku
rias Lietuvos valdžios ir 
ekonomines įstaigas pareik- 
šdami pageidavimą pirkti 
Lietuvoje geresnių kiaulių 
ir raguočių. “M.R.”

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

lias Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

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

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

1987J Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

ir valdininkai gyvena per- 
dideliuose pertekliuose. Mu
sų valdininkai net pergreit 
praturtėja. Valdininkai ir 
savo klubuose gausiai gir
tauja ir namie kelia nuola
tinius pokilius. Be to dar 
kiekvienas valdininkas tu
ri pasistatęs namus vertės 
nuo 25 iki 100 tūkstančių 
'litų. O jų žmonos? Gyve
na kaip kunigaikštienės.

Tas turi aiškiai prirodyti 
kad valdininkai be kyšių ne
apsieiną. Q kas jiems tuos 
kyšius sudeda? i

Vienąs pavyzdis. Rokiš
kio kalėjimo viršininkas iš- 
siauklėjo pilvą, pasistatė 
namus, o vienok iš klubo 
nekėlė kojos. Aukštesnei 
valdžiai susidomėjus tasai 
viršininkas paliu'osuotas iš 
vietos.

Kriminalinės ppl i c i j o s 
valdininkas, amžinas gir
tuoklis, patarnavęs keturis 
metus, pasistatė namus 25,- 
000 litų. Bet pasirodė kad 
jis buvo didelis kyšininkas, 
ir pereitą žiemą valstybės 
gynėjui Įsakius tapo suim
tas.

Lietuvos kaimietis kaip 
ta bulvė — visi nuo jo odą 
lupa. Lupa valdininkai, lu
pa advokatai, prekybinin
kai ir kunigai. Bet ačiū ap
linkybėms, ūkininko kailia- 
lupius pradėjo persekioti 
Kauno vyriausybė.

P. Kriukelis.

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

visą kaimą !

M/ EIPEMS/E/[RUS/E
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės domę į jo pastangas, tarp 
tų yra 17 švetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutes apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ii- palaikyti visuomenės pasitikėjimą į biznius, ų

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir gafsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
palatinius faktus, apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis,‘klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompeticija.

šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

Buy neckties 
with w^at it saves

It isn’t necessary to pay 502 or more to get quality in a 
dentifrice. Listerine Tooth Paste, made by the makers 
of Listerine, comes to you in a large tube at 25C. Nolo 
how it ęlcans, beautifies and protects your teeth. More
over it saves you approximately S3 a year over 502 denti
frices. Buy things you need with that saving—neck
ties are merely a suggestion. Lambert Pharma cal Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE

25e

To Sault Ste. Marie 
Mackinac Island 
Chicago and Return

ME
PLAN YOUR VACATION 
JL to leave, on the Great Ship 
"SEEANDBEE” from Cleve
land, September 8th; returning 
September 13 th.
Cruise oh 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 
scen.eiy. Endless' entertairiment. Excellent meals. 
AU ’expense, including fare, meals, stateroom ac
commodations and'Sightseeing trips

Erom Cleveland, only $75.00
Mk for special C&B Ljna Cruise De Luxe Folder

T’*E CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
Eait 9th. Street Pier .’. Cleveland, Ohio

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

antrašą:
6704 Superior av. Cleveland, O.

FLorida 6791-R

K. E.Y0CHUS
.Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC. 
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnės išvalyt ir išprosyt ___ 50c
Siutas, išprosyt ___________  45c
Kelties išprosyt ____________ 20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

’ išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 
Namų telefonas Penn. 1099 M
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“SANDARA”
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje. 
SANDARA yrą organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros, susidedančios ’iš 100 kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA.eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, 111., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsieny j $3.

’“SANDARA”
3236 So. Halstcd Street Chicago, Ill.

ADOLPH C. JAKU BS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas
Balzamuotojas,

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio fe

s

PIKNIKAMS DARŽAS

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

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas

F o tografas
Geriausia dovana 

draugui ar draugei
Jūsų Fotografija. Šiuo lai
ku mes turim .. specialės 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

BARTKUS

JŪSŲ

bus

1197 E. 79th St. Cleveland
į.1 “Studija su dviem parodos langais”
j! — Telefonas Randolph 35S5 —

❖

NO EXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD”

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

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

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

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

famous the world over

® Pinaud’s
Shampoo

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

a t/ At your dealer's—or send
for full-size bottle to Pinaud, 

Dept;M,22oE.zi St.,New York. 
ar,[JPe sifili send Sample bottle free]



8 D Į R lVj A

JĮ ...... ■ ■ t
Įf Kas Girdėt Clevelande-ApieJInkese

i||i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486

SPORTAS

į, V------------------

Lankėsi A. A. Žukas. Sa
vaitę laiko Clevelande vie
šėjo A. A. Žukas, buv^s S. 
L. A. generalinis organiza
torius Šiose dienose vėl iš
važiavo Chicagon.

Iki pereitos savaitės pa
baigos Clevelando srityje 
automobilių nelaimėse už
mušta 127 ypatos. Policija 
smarkiai griebėsi gaudyti 
ir persekioti automobilis-, 
tus už pergreitą -važinėji-

Lankėsi Clevelande tarp| Vytauto paminėjimas 4 
daugelio kitų kurie atvyko i d. Liepos buvo gražus ir iš- 
i Vytauto iškilmes ir “Dir-1 kilmingas. Oras buvo pui-j 
vos” pikniką, veikėjai iškus, žmonių privažiavo ke-į 
Pittsburgo Virbickai, Albi-ili tūkstančiai. Atsibuvo I 
nas Skauda, M. Palikonis ir dainos ir'kalbos. Kalbėjo 
A. Stacclis • iš Detroito, J. Kun. Strimaitis ir Lietuvos1 
Dąnevičius, F. Dąnevičius Vice Konsulas Daužvardis į 
iš Lorain, O., Ant, Vaitkus lis New Yorko.
iš Daytono, ir kiti.

m. 
au- 
la-

P. Daužvardis taipgi at
silankė “Dirvoje” ir kitose 
viešose Lietuvių Įstaigose.

Karolis Sarpalius

KAROLIO SARPALIAUS KELIONĖ Į
TOLIMĄ AUSTRALIJĄ

i) Dirbai nepagerėjo. Cle- 
vclande darbų klausimas 
nerodo jokių pagerėjimo 
žymių.

Antanas Rusinas, 17 
amžiaus, važiuodamas 
tomobilyje su kitu liko 
bai sužeistas, važiuotojas
buvo girtas. Apart Rusino 
sužeidimo, kitą žmogų ant 
vietos užmušė. Automobi
lis sudaužytas.

Parapijonų susirinkimas 
pereitą pirmadienį Lietuvių 
salėje buvo didelis ir trukš- 
mingas. "Visi reikalauja at
statyti iš Šv. Jurgio para
pijos 
ką.

dabartinį vargonin-

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio susirinkimas įvyks ki
tą penktadienį, Liepos 18 
d. Draugijų atstovai pra
šomi įsitėmyti. Bus atskai
tos iš Liepos 4 d. Vytauto 
apvaikščiojimo ir kiek 
no liko.

pel-

ir Gansonas išvažia- 
žiavo Chicagon

Gražiai pasisvečiavę Cle- 
velande, Juozas Vinča ir 
Jack Gansonas išvažiavo į 
Chicagą. Ten juos kviečia 
Chicagiėčiai pasimatyti.

Vinča

Sandaros 18 kp. susirin
kimas. ŠĮ penktadienį, nuo 
8 Vai. vakare, Lietuvių sa
lėje įvyksta Sandaros 18-tos 
kuopos susirinkimas. Na
riai ir buvę nariai prašomi 
dalyvauti. Vald.

Jakubs vėl laimėjo
Jakubs Undertakers 

sebolininkai pereitą sekma
dienį laimėjo savo dešimtą 
išeilės pergalę E klesoje.

A. Lasko gerai mėtė bo- 
lę, o P. Miller pagelbėjo sa
vo gerais mušimais. Jis tu
rėjo ■ tris hits trims atve
jais Makse pagelbėjo kaip 
paprastai gaudamas du hits 
iš keturių.

ba-

Mare Gervienė, 72 metų, 
mirė Birželio 28 d. Palai
dota Liepos 1 d.

1-urie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaįžbd® Buto (Cham ber of Commerce)

Attorneyj

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

Barbers

Jewelers
V. ŠTAUPAS- 

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

r’ Superior ave. ENd. 4635

V. KASPARAS
6706 Superior Ave.

Printers-Publishers

Ėulding Contractors

“DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486 

P. A. ŠUKYS
1303 E. 68th St. ENd. 493>2

M. ROMAITIS 
TU 16 Edgewood Avenue

Bakers
ST. CLAIR BAKERY 
Superior Ave. HEn. 6289

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 353!

Painters-Paperhangers

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 .White Ave. '
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave.

VINCAS ElDUKAITIS
6301 Superior Ave.

JOHN SHARKY
, 6700 Superior Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

VINCAS DEBESIS
6014 Superior Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior, Ave.
B. RAKAUSKAS

1340 Russell Rd. Hend. 5332
Restaurants

K. STONIS 
6824 Superior Ave.

BOLES. ANDERSON 
1264 E. 71 Street

104

Tailors
JONAS BRAZIS 

>905-07 Superior..av ENd. 0756

2047

6901

6716 Miscellaneous

Groceries-Meats
JOE BLĄŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA
Hamilton ave. PR. ‘ 9709.

J. MISEVIČIUS 
1457 East 71st St.
B. GUDŽIŪNAS

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

BEN VELIČKA 
8101 Pulaski Ave.

Druggists
C. PA KELTIS 

8121 Sowinski Avenue

.501 St. Clair ave.

LIETUVIŲ BANKAS 
Superior Ave. HEn. 2498

JONAS ZAUNES
Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. ClairAve.

JONAS ČIŽAUSKAS
Muzikas—1247 East 67th St.

Visi kiti nariai 
Kun. V. G. Vilkutaitis

J. Botirius 
J. Venslovas

6712

Pasikorė. Rusas Alekas 
Stoltas, nuo Giddings road, 
pasikorė Gordon parke ant 
medžio. Jis ilgą laiką ne
dirbo ir nustojęs vilties 
gauti darbą atėmė sau gy
vastį.

Kitas jo draugas, Hertz,- 
irgi negaudamas darbo, iš
gėrė lajaus ir apsinuodino. 
Paimtas ligoninėn, gal pa
gis. Rep.

Nušauta du Italai degti
nės darytojai ir kontroliuo
tojai komų cukraus, iš ku
rio degtinė daroma. Juos 
nušovė jų konkurentai.

Ežere rasta prie inkaro 
pririštas ir nuskandintas 
lavonas, kito degtinės šmu- 
gelninko, Žydo.

Kanale pietuose nuo mie
sto pereitą sekmadienį be- 
vaikštinėdavos trys mergi
nos užėjo lavoną ketvirto 1 
žmogaus,, kuris pasirodė bu
vo sušaudytas ip įmestas Į 
kanalą atokioj nuo žmonių 
vietoj,. .Policija spėja jog 
tai darbas šmugelninkų. ku
rie vienas kita naikina.

Marottos Imtynės
Šį ketvirtadienį Taylor 

Bowl įvyksta Marottos su
rengtos -imtynės. Dalyvaus 
Airių, Lenkų, Vokiečių ir 
Bohemų imtikai.

Pinigus Lietuvoje, siųs- j j, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Leonora Kuisienė.. Lt. 100 
St. Laudanskienė .... 
Anelė Strumbeikienė.
Juzė Kažemekaitė .... 100
Anelė Slamienė ....... 100
Pranas Mudrauskas ... 50 

Kreipkitės vėl:

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

1 DIDELIS PIKNIKAS
Dr. Vinco Kudirkos dr-stės 

ant Policmano farmos
Ned. Rugp.-Aug. 3

Graži vieta, patogus nuva
žiavimas. Nuveža busas už 
10c. Įžanga tik 25c.
Vaikams iki 12 m. dykai.

ŠV. ONOS BALIUS
Nedėlioj, Liepos
Praleist laiką kaip 

J ieva rojuje, nes salė 
sodne. Užprašom visus kas tik 
gali ir nori atsilankyti: bus dykai 
įžanga, muzikantai net iš Pary
žiaus, gros puikiausius šokius.

VAŽIUOKIT Route 42 į Medina, O , 
paskui sukit j dešinę į Route 5? 
ir matysit Ramanauskų užrašą.

MALLET CREEK, OHIO

‘Dirvos’ redaktorius Kar-1 riaušių pasakų. Parašysiu 
■"■■""’S gavo laišką nuo I jums apie savo ypatiškus 

tenai, kuomet 
Mes pasieksim 

Štai kaip Papiete dešimtoj dienoj ke
lionės, paskui sustosim'pas 
‘Raratongi, miestelį ant Ko- 
i ralų salų. Už šešių dienų

pavičius
imtiko, Karolio Sarpaliaus, j patyrimus 
rašytą Birželio 17 d. ant pabusiu, 
laivo “Makura”.
jis rašo:

“Pagaliaus, aš plaukiu į 
Australiją. Buvau priver
stas atidėti išplaukimą du'^5^aįį™ 
sykiu, nes turėjau imtynių.1

“Musų pirma diena kelio-' 
nės buvo žavinanti.’ Jura 
paliko banguoja, taigi lai
vas, kuris yra neperdidelis, 
buvo mėtomas kaip korka. 
Man tas buvo naujas paty
rimas ir buvo smagu, nes 
niekad juromis nebuvau ke
liavęs. Beveik visi kelei
viai, net ir jurininkai, ėmė 
sirgti. Aš taip buvau suin
teresuotas savo nauju pa- 

Į tyrimu kad neturėjau lai- j
Dir-'ko sirgti,.jurų liga manęs 

' nevargino.
“Po pirmos dienas pas-j 

kui turėjom ramią kelionę,

JUOZAS VINČA NUGA
LĖJO SAVO PRIEŠĄ

| Laimėjo ketvirtame rounde 
išmušdamas priešą per 

virvės
Liepos 6 d. Cleveland^ 

buvo vienas iš labai retų 
nuotikių Lietuvių gyveni
me Amerikoje: pasirody
mas Lietuvos ir Pabaltijo 

l kumštininko čampiono Juo
zo Vinčos. Jam čia buvo 

■ surengta kumštynė su žino
mu Žydu, Rocky Stone, ku
ris seniau būdavo Šarkio 
kempėse 
įiii.

Juozas 
svarus, o 
bet Vinča už ji aukštesnis 
ir jo rankos ilgesnės.

Nors rytinių valstijų Lie
tuviai kaip kurie turėjo 
progos matyti Vincą ir mu
šantis ir šiaip su juo susi
eiti, bet Clevelande buvo jo 
pirmas pasirodymas, taigi 
atvažiavo automobiliai sve
čių iš artimesnių ir tolimų 
kolonijų iš Michigan, Penn
sylvania ir pačios Ohio val
stijos. Nors lietingas ry-l1108 čampi'onu, Campoio tą 
tas kaip1 kuriuos gal šulai- |Pačią dieną, 
kė nuo važiavimo, vienok 
kurie dalyvavo turėjo gra
žią dieną ir matė vieną iš 
garsiausių Lietuvių kumš- 
tininkij šalip paties Jack 
Šarkio.

Kaip ėjosi kumštynė
Kumštynes prasidėjo 5 y. 

po pietų Neūros darže. Re- 
fery buvo Jack J. 'Ganso
nas,' žinomas Amerikos Lie
tuviams sportininkas ir im- 
tikas.

Pirmame rounde Stone 
šoko ant Vinčos ir norėjo 
apdaužyti- it išgąsdinti, bet 
Vinča atsimušė ir šį roundą 
abu pasirodė lygiomis, 

j Antrame rounde pradėjo 
Vinča parodyt savo smar
kumą, bet ir Stone neužsi
leido ir jiedu' smarkiai plia- 

I kėši tankiai susikibdami į 
šios (glėbus, ką Gansonas turėjo 

| perskirti.
Trečiame rounde Vinča 

7Q| smarkiai sudrožė savo prie- 
l'5Q.|Šui ir tas suklupo.* Norė- 

j damas susidrutinti ir atsi- 
I kvėpti jis klūpojo iki refe- 
I ry atskaitė iki 

šoko ir puolėsi 
bet jis keliais 
mušė jį atgal.

Ketvirtame rounde' Vin
cą dar daugiau' parodė ag- 

I rėsivumo ir pliekė savo opo
nentą tai į krutinę tai’ į pil
vą, tai į sprandą ir kaip ka
da į smakrą.

Pasilmušus apie .pora mi- 
nutų ketvirto roundo, Vin
ča padarė savo oponentui 
taip kaip padarė Dempsey 
aną metą savo priešui Fir- 
po: taip rėžė jam kad Stone 
atbulas lėkė į virves, virvė 
su visu kabliu iš stulpo iš
sitraukė ir Stone nukrito 
ant žemės aųkštieninkas ir 
ir susitrenkė pečius, taipgi 
persikirto blauzdos mėsas 
ir negalėjo daugiau stoti.

Tokiu budu Vinča prie ei
lės savo laimėjimų pridėjo 
dar vieną, parodydamas sa
vo didėlę Spėką ir smarku
mą, iš ko Lietuviai labai 
džiaugėsi.

training partne-

Vincą ‘ sveria 194 
Rocky Stone 235,

8, tada vėl 
ant Vinčos; 
kirčiais at-

Komaras ir Ačius
Pirma kumštynių, buvo 

viena pora sunkaus svorio 
imtikų. Juozas Komaras 
ėmėsi su Antanu Ačium iš 
Chicagos. Jiems buvo duo
ta tik pusė valandos laiko 
taigi jie išėjo lygiomis.

Šis viskas nutiko “ 
vos” piknike.

Statys Šarkį su Campoio?
New York. — Kadangi iikį šiai. dienai, musų septin- 

Šmelingas gryžo Vokieti
jon ir sako negalės stoti į 
kumštynes su Šarkiu Rug- 
■sėjo 25 d., pradėta kalbėti 
sustatyti Šarkį su Argenti-

tai kelionės dienai. Kelionė 
ima 23 dienas, pusėtinai il
gai perplaukimui 6860 my
lių.

“Musų pirmas sustojimas 
yra Papiete, mažas mieste
lis ant Tahiti salos. Tahiti 

su yra viena iš Society salų, 
! Italu milžinu Camera ati- priklauso Prancūzijai. A- 
dėta, nes neprieinama prie pie šias salas ir jų gyvento- 
sutarčių. j jus man pripasakojo įvai-

| pačią aieną.
| Suporavimas Šarkio

THINGS THAT NEVER HAPPEN

IR ŠOKIS 
27 d.
Adomas su 
yra obuolių

PARSIDUODA NAMAS
E. Ill St., prie Superior karo, 

rnodernis 7 kanib. namas arti mo
kyklų, puikus jardas, medžiai, par- 
siduos pigiai. Kreipkitės prie šav.:

EDDY 6125-J.

RAKANDAI IR PLUNKSNOS 
PARSIDUODA 

Atslankykit pamatyti ir pasirinkti. 
1530 E. 45th St.

HOvO Much
15 -THAT ©o-sHEL ) -----------------------r-v
OF COM. TONY i I /

H SEVEN A CENT5
LADY

PROFESSOR-NOODLE
Dear Professor:

I’d. like to asK 
my sweetheart’s dad 
to let me marry 
her. But I’m. afraid, 
he might get mad. 
and start a massacre 
Now isn’t there some 
lucky day for me 
to see this gent? 
Perhaps you can. 
Suggest a. way - 
to win His Nib’s 
consent.

I.M.Dizzu

i Naujoj Zelandijoj, ir pas- 
j i kui truks keturios dienos

■ kelionės iki Sidney, musų 
kelio galo. Taigi matote, 
mes praleisim daug laiko 
šiame okeane.

“Ši's okeanas yra labai ra
mus, kaip ir jo vardas reiš
kia, Pacifik. Dabar .mes 
esam tropikuose (pietų da
lyje) ir šiandien pervažiuo- 
sim per pušiaužemį (ekva
torių). šiuo tarpu yra pu
sėtinas vėjas ii- tas vėjas 

i gelbsti atlaikyt karštį.
“Daugiau neturiu ką ra- 

I šyt. Bet aprašysiu apie, sa
vo patyrimus šioje kelionė
je. Man smagu jums rašy
ti, ir tik norėčiau kad ga
lėčiau plačiau ir vaizdžiau 
viską aprašyti ką tik ma
tau. Bet stengsiuosi kaip 
galint žingeidesnius 
laiškus padaryti.

“Siunčiu geriausių 
j imu visiems savo 
gams Clevelande.”

Aprašys kelionę
Kuomet Karolis Sarpa

lius pranešė kad yra kvie
čiamas vykti Australijon, 
“Dirvos” redaktorius, žino
damas kad tą pasaulio kraš
tą dar niekas iš Lietuvių, 
bent iš artimų “Dirvai” 
draugų, neaplankė, parašė 
Saipaliui prašymą kad ap
rašytų savo kelionę, “Dir
vos” skaitytojams. '

Jeigu jam laikas leis, ga
lime tikėtis gražių ir 
geidžių pranešimų apie Au
straliją ir kitas salas ku
rias jis užeis pietiniame šo
ne ekvatoriaus.
, Sarpalius be abejo bus 
pirmutinis iš Lietuvių imti
kų profesionalų apsilankęs 
Australijoje. Tėn tas spor
tas labai mėgiamas, ypač 
gerbiami iš kitų kontinen
tų atvažiavę imtikai.

Kada “Dirvos” redakto
rius buvo Lietuvoj, 1928 m., 
kalbėjosi šu vienu Lietuvos 
mitiku, Malkevičium, kuris 
rengėsi Į Australiją. Jisai 
yra pusiau sunkaus svorio. 
Ar jis ten nuvažiavo neži
nia.

Sarpaliaus Įprašėm kad 
jis, jeigu aplinkybės leis, 
gryžtų per Aziją, Afriką ir 
Europą ir užsuktų Lietib 
von, tokiu budu bus atlikęs 
kelionę aplink visą žemę.

Dabar vėl paprašysime jo 
kad pasistengtų važiuoti 
aplink žemę, ir viską apra
šyti “Dirvai”.

Liūdna žinia
Karolis Sarpalius turbut 

tik iš “Dirvos” patirs liūd
ną žinią — Birželio mėnesį, 
po jo išplaukimo; mirė jo 
tėvas, Petras Sarpalius, ku
ris gyveno Alden Station, 
Pa. Nežinia ar kas iš bro
lių davė Karoliui- žinią apie 
tėvo mirtį ar ne, gal niekas 
ir nežinojo kada ir kokiu 
laivu jis išplaukė.

savo

linkė- 
drau-

zin-

Už $3 pralinksminsi! visų kai
mų — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvų”


