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Komunistų Veikimą —y
* Neanolis. Italija.

Washington. — 1930 me
tų gyventojų surašu pasi-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SIULO DEPORTUOTI 
500 RAUDONŲJŲ 

VADOVŲ

įstatymas, sako Whalen, ir 
butų deportuota 500 komu
nistų vadų, tuomi komunis
tų judėjimas pasibaigtų čia.
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PARODA
Kaip Paroda Atidaryta. 
Vytauto Paviljonas.

Detroit. — Fordo dirbtu
vėse .studijuoja 144 Rusai 
inžinieriai, sovietų atsiųsti 
mokytis automobilių gamy
bos. Kažin ką tas reiškia: 
ar kad Rusija pasirengus 
gryžt į buržujus ir naudo
tis automobiliais kaipo vie
na iš neproletari j o š i š k ų 
prašmatnybių, ar komunis
tai nori išmokt padaryt 
automobilius ir pardavinėt 
juos Idtų šalių darbinin
kams ir suburžujint juos, 
kad paskui butų prieš, ką 
kovot ir ką verst.'

2 užmušta. Scranton, Pa. 
— Netoli čia sprogo pasa- 
žierinis lokomotivas, už- 

_ mušta inžipjerius ir./kųrė- 
jąs, abu iš Scraritono;

Trys užmušta. Salt Lake 
City, Utah. — Angliakasy- 
kloj ištikus sprogimui už
mušta trys darbininkai.

12 užmušta. Kalifornijoj, 
dirbant tunelyje kuriuo tū
lės būti pravesta San Fran
cisco miestui vandentraukio vietai, šalin tyrinėjimų ko- 
dudos, ištikus sprogimui i mitetai, ir giedojo Interna- 
užmušta visi ten dirbę 12 cionalą.
vyrų. . j Keliolika mylių atstu nuo

———- gios vietos yra kita komu-
New York. — Kietos ang- nistų stovykla, kur nuėjo 

lies unijos atstovai ir kom- kita komiteto dalis, kuri ir-, 
panijų delegatai padare su- gi tą pat patyrė, 
tartį ant penkių metų ka
syklų darbininkų algų klau
sime. Algos bus tokios ko
kios buvo iki šiolei.

Beacon, N. Y. —- Suvie
nytų Valstijų Kongresas 
paskyrė komitetą tyrinėji
mui komunistų veikimo šio
je šalyje. Komitetas atsi
lankė j komunistų vasarinę j vo tris jaunus vaikučius ir 
išvažiavimų vietą Hudson 
paupyje, New Yorko vals
tijoje.

Rado ten komunistus ir 
komunistes besimau d a n t, 
mažai kuo apsivilkusius, ki
tus besibastant po krantus. 
Patyręs kas atvyko, vienas 
vaikėzas pradėjo šaukti iš
siblaškiusius draugus į krū
vą, kitas paleido švilpynę, 
trečias bubną daužė, ir su
šaukė juos artyn. Nugirdę, 
kas. do- svečiai atvyko, , ko
munistai, vyrai, moterys ir 
vaikai, visokių gyvulių bal
sais baubė, spiegė jų išnie
kinimui ir rėkė: “žmogžu
džiai! Kapitalistai! Šalin!”

Paskui komunistų agita
toriai ir kandidatai į vals
tijų urėdus, tarp jų ir neg
rai, pradėjo drožti prakal
bas, šaukti lai gyvuoja so-

NUŽUDĖ TRIS VAIKUS
Martinsburg, W. Va — 

Taylor Hott, 35 m. darbi- 
ninkaš, nustūmė i pijųdą sa-

Neapolis, Italija. — Piet
rytinė Italija užklupta di
delio žemės drebėjimo, keli 
miestai su apielinkėmis nu
kentėjo nepaprastai: šimtai 
žmonių užmušta. Menama 
kad viso žuvusių bus tarp 
1000 ir 3000.

Valdžia pasiuntė į nelai
mės vietą kariumenę ir tei
kia visokią galimą pagalbą. 
Desėtkai tūkstančių žmo
nių liko be pastogės.

rodo kad šioje šalyje yra Lietuvos Gyvuliai. 
122,957,000 gyventojų, ar- Dievo Kūno Procesija, 
ba 17,246,000 daugiau negu Dainų šventė.
buvo 1920 metais. * * *

miestas 
turintis

didžiau-

Rašo
Šiais

Mikas Buturlovas.
metais suruošta pa- 
rloinii avanfo uin.

nulietas. Pačiame paviljo
ne buvo išstatyta nuotrau
kos iš istoriškų dokumentų 
Vytauto gadynės, žemlapiai . 
ir tt.

Daug dėmesio atkreipė 
gražiai »pabūdavo tas sovie
tų bolševikų paviljonas. Čia 
buvo daug gražių meniniš-

Prie pdvil-

prigirdė. Kada policija jį 
suėmė, Hott sakėsi negalįs 
jų išmaitinti, todėl turėjo 
atipiti gyvastį. Policija ne
tiki tam ir mano kad jis 
pirma vaikus užmušė, pas
kui ten sumetė.

ČIČERIN ATSISTATY
DINO

Maskva. — Delei nesvei
katos, atsistatydino sovietų 
užrubežinių reikalų komisa
ras čičei inas. Jo vieton pa
skirtas Litvinov.

SENATAS PATVIRTINO 
! LONDONO SUTARTĮ

Washington. — Liepos 21 
d. Suv. Valstijų Senatas, po 
kelių savaičių ginčų, patvir
tino Londono laivų mažini
mo sutartį 58 balsais prieš 
9, ir po to išsiskirstė iki 
dens.

Prezidentas Hoover 
sutariu irgi pasirašė.

ru-

tą

ru-

NUSMAUGĖ SAVO 
MYLIMĄJĄ

Detoit, Mich. — Užmies
tyje, automobilyje rasta pa
smaugta 23 metų mergina 
iš Hazel Park. Suimtas jos 
vaikinas, kuris sakosi ne
atsimenąs kas atsitiko.

Londonas. — Atstovų 
mas perleidš Darba val
džios laivų; mažinimo ir vi
są Londono sutartį. Tokiu 
budu prasidės apsiribavi- 
mas laivynų budavojime.

Suv. Valstijose yra 93 
miestai turinti po 100,000 ir 
suvirš gyventojų. Paskuti
nis mažiausias virš 100,000; 
gyventojų turintis- 
yra Lowell, Mass., 
100,300 gyventojų.

New’Yorkas yra
sias su arti 7,000,000 gyven
tojų. Štai didžiausi miestai 
einant atgal iki 500,000 gy
ventojų. - 

New York 
Chicago 
Philadelphia 
Detroit 
Los Angeles 
Cleveland 
St. Louis 
Baltimore 
Boston 
Pittsburgh 
San Francisco 
Buffalo 
Milwaukee 
Washington --

6,958,792
3,373,753
1,961,458
1,564,397
1,231,730

901,482
822,032
801,741
783,451
669,631
625,974
572,913
568,962

- 485,715-tis-vargina.----

rodą ir dairių švente tai vie- j rankdarbių.
ha iš tų didžiausių iškilmių j jono buvo demonstruojama 
Vytautui paminėti, tai 
šias iškilmes buvo spėjamai EidriL
atsilankysią daug žmonių, j nas Latvių, kur beveik visų 

šakų pramoninkai išstatė 
savo išdirbinius.

Kiti paviljonai buvo mu
sų vietinių pramoninkų už- 

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

1 j ūkininkams mašinos.
Didelis turtingas pa vii j o-

Ir ištikro dar nebuvo tokių 
iškilmių kad Į Kaunu suva
žiuotų tiek daug žmonių.

Birželio 18 d. iš pat ryto, 
vos tik spėjo atvykti pir
mieji traukiniai ir autobu
sai iš provincijos, gatvėse 
jau buvo nepaprastas žmo
nių judėjimas: vieni skuba 
į parodos aikštę, kiti dar 
dairosi krautuvių languose.

12 vai. Respublikos Pre
zidentas atidaro parodą, tat 
žmonės tuo laiku skuba bū
tinai būti parodoj, kad ma
tyti atidarymo iškilmes. O- 
vas puikus, tik baisus karš-

GRIPSHOLM” KE
LEIVIAI JAU 

LIETUVOJ

« I ' | |

Komunistai labai gražiai 
užsirekomendavo, todėl da
bai1 kongresas, kada bus 
laikas, žinos kokį įstatymą 
pravesti ir ką su jais dary
ti. Kadangi beveik visi ko
munistai, išskyrus juodukų, 
yra Europos ateiviai, jiems 
daugeliui teks iškeliauti’ at
gal.

Tyrinėjimas j komunistų 
judėjimo su šiuomi nepasi
baigė, bus tęsiama visuose 
miestuose.

Ragina deportuot 500
Prie šito tyrinėjimo pri

vedė buvęs New Yorko po-
bus pačioj Anglijoj ir Azi- Hcijos komisijonierius Wha- 
joj.

^5,000,000 bedarbių. Euro
poj surinktomis žiniomis iš 
20 valstybių, pasirodo be
darbių esama virš penkių 
milijonų žmonių. Rusijoje 
skaitlinių nebuvo galima 
gauti, nors ir ten bedarbių 
yra daug.

Anglijos zinko gaminimo 
kompanijos nutarė sulaiky
ti visus zinko kasimo dar-

Turkas agha jau
AMERIKOJ

Providence, R. I. — Lie
pos 17 d. per čionai atvyko 
į Ameriką 156 metų amž. 
Turkas, Zaro Agha, ir ta
po nugabentas Į New Yor- 
ką, pamatyt Ameriką, ku
rios nepriklausomas gyve
nimas yra trumpesnis už jo 
amžių.

Jis čia atvykęs pareiškė 
jog pasiveda mokslininkų 
žiniai, lai jie tyrinėja jį.

Jam buvo bėdos su 
pimu šioje šalyje, nes 
bemokslis, o tokių čia 
leidžiama.

išb
yra 
ne-

KARŠTIS PAKENKS 
JAVAMS

Washington. — Pereitą 
savaitę užėjęs? Karštis jeigu 
užsitęstų dar dešimts die
nų tai Amerikos kviečių au
gintojų rūpestis pasibaigtų. 
Šitaip sako buvęs agrikul
tūros sekretorius Jardine.

Kviečių augintojai susi-- 
rupinę delei kviečių atpigi
mo. Šaukiasi valdžios ūkių 
komisijos gelbėti palaikyti 
kviečių kainas ir išgelbėti 
juos nuo. bankruto. Jardi
ne sako, delei karščių šy
met gali kviečių būti 100,- 
000,000 bušelių mažiau, to
dėl jie neatpigtų.

North Baltimore, O., už
sidegė kviečių laukai, puolė 
gesinti 200 žmonių, norėda
mi išgelbėt nuo gaisro ir ar
timą girią.

REINLANDO IŠKILMĖ
SE PRIGĖRĖ DAUG 

VOKIEČIŲ
Coblenz. — Atsivadavus 

iš po Prancūzų okupacijos, 
šioje srityje buvo surengta 
iškilmės, į kurias atvyko ir 
Vokietijos prezidentas Von 
Hindenburg. Ant tilto per 
Moselle upę buvo sulipę ke
li desėtkai žmonių, tiltas 
sulužo ir apie 75 žmonės 
prigėrė. Kadangi tai buvo 
vakaro laikas, tamsuma su
tramdė gelbėjimą, pertai 
daug nuskendo.

len, kuris sugavo komunis
tų dokumentus ir prirodė 

Airijoj buvo sustreikavę!sovietų Rusijos prekybos 
traukinių darbininkai, bet atstovybė New Yorke čia 
po pasitarimo streikas ati
dėta.

ATGIJO GRABE
Meksikoj laike laidotuvių 

15 metų mergaitės, ver
kianti giminės išgirdo kad 
grabe gulinti barškina į len
tą ir prašo išleisti. Atida
rius grabą ji išlipo gyva, 
tik žinoma žmones labai nu
gąsdino. Kaip ji “prisikė
lė” ji negalėjo išaiškint.

PRANCŪZAI NEPALEI
DŽIA KAREIVIŲ

Geneva. — Ištraukę iš 
Reinlando savo kareivius, 
vietoj paliuosuoti, Prancū
zai pasiuntė juos į Italijos 
parubežį. Italija tuo labai 
piktinasi.

buvo ant Vytau- 
Inėjimas į paro- 
Inėjus į parodos

' Švedų Amerikos Linija 
išvažiavus Lietuvių ekskur-' 
sija pasiekė Lietuvą irgi 
laimingai. Žemiau telpa. 
telegramas gautas nuo Lie
tuvos Šaulių Sąjungos or
gano “Trimito” redakto
riaus Kazio Obolevičiaus, 
siųstas Amerikoje esančiam 
Šaulių Sąjungos spaudos at
stovui J. V. Adomaičiui.

P. Adomaitis telegramą 
patiekia spaudai. Turinis

NUŽUDĖ SAVO.SLAUGŲ'
Morristown, N. J. — Jer

sey City biznieriaus sūnūs, 
Harry Woosley, 14 m., nu
žudė slaugę kuri jį palydė
davo vaikščiojantis po ligos;

Kaip jis pats prisipažino 
policijai, diena pirm to jis 
nusipirko dideli kišeninį 
peilį. Kada kitą dieną iš
ėjo į aukštą krantą pasivai
kščiot, jis priėjęs iš užpa-jpudį, pats Respublikos Pre- 
kąlio slaugei uždavė per pe- zidentas apžiurėjo daug pa
čius. Ji nusigandus pradė
jo nuo jo bėgti, vaikas pa
sivijo ir septynis sykius dū
rė peiliu į pečius ir krutinę 
ir nustūmė nuo kranto. Ta 
slaugė buvo Anna Miller, 
23 m., iš Scranton, Pa.

Pas mus nuo pradžios 
Birželio iki po parodai sto
vėjo karščiai ir lietaus ne
buvo.

Paroda 
to kalno, 
dą 3 litai,
vietą, žmonių buvo jau pil
na, vieni skuba užimti vie
tą prie vartų iš Parodos 
gatvės, kiti grudžiasi prie 
Vytauto Didžiojo Paviljo
no kad pamatyti Respubli
kos Prezidentą ir atidary
mo iškilmes.

Lygiai 12 vai. atvažiavo toks:
Prezidentas ir daug kitų “Laivą ‘Gripsholm’ pasi- 
aųkštų svečių. Orkestrui tikau Gothenburge. Švedai 
griežiant maršą Preziden- ekskursininkus kuopuikiau- 
tas atėjo prie Vytauto Di- šia priėmė. Pasisvečiavę 
džiojo Paviljono, kur pra-: dieną visi išplaukė Klaipė- 
sidėjo prakalbos. Kada Pre-(dori. Baltijos juroje kilo au- 
zidentas paskelbė jog parp-jdra ir tik dalis ekskursantų 
da atidaryta, tuoj suužė vi-i išlaipdinta Klaipėdoj. Kiti 
sų mašinų motorai ir žmo- j sutiko važiuot iki Helsing- 
nės ėmė grūstis į paviljo
nus. Nežiūrint to kad la
bai karšta ir dulkių debe
sys darė nelabai malonų įs-

Winnipeg, Kanada. — Su- 
sprogus lokomotivo garo 
katilui užmušta du darbi
ninkai ir penki sužeista.

Lakūnų nelaimės. Angli
joje ore sprogus lėktuvui, 
užsimušė šešios ypatos.

sėdi ne prekybos tikslais 
bet propagandos, su' tikslu 
išversti Amerikos valdžią.

Whalen tikrina kad dau
gelis komunistų vadų turi 
kriminališkus rekordus, jis 
rekomendavo, griežtą de
portavimo įstatymą ir per
sekiojimą komunistų judė
jimo. Jeigu butų išleista

13,500 SUVAŽINĖTA
Per pirmą šių metų pus

metį Suv. Valstijose auto
mobilių nelaimėse žuvo apie 
13,500 žmonių, sako viena 
gyvasties apdraudos kom
panija. Išeina apie 1,000 
ypatų daugiau užmušta ne
gu tą pusmetį 1929 m.

70 ŽUVO AUDROJ
Tokio, Japonija. — Myu- 

šu salą užklupo juodoji vėt
ra, kurioje užmušta apie 70 
žmonių, nors žinios dar nė
ra galutinos. Sunaikinta 
4,200 namų, virš 13,000 na
mų apgadinta, nuskandinta 
75 žuvininkų laivai.

Pavogė $100,000. Hart
ford, Wis. — Trys plėšikai 
užpuolę banką dienos laiku 
išnešė apie $100,000.

Ugnis sugadino daug ja
vų. Buenos Aires, Argen
tina. — Mediniame grudų 

Nuos- -elevatoriuje kilus gaisrui 
tolių padaryta apie dešimts sunaikinta už $420,000 ja-
milijonų dolarių. vų.

vii jonų ir gyvulių. Žmonės 
būriais sekė paskui Prezi
dentą ir kiekvienas stengė
si arčiau ir geriau pamaty
ti mylimą Tautos Vadą.

Šiais metais paroda buvo 
labai gausi, palyginant su 
praeitais -kartais; buvo la
bai daug paviljonų ir labai 
turtingas gyvulininkystės 
'skyrius.

Šiais metais ūkininkams 
išduota buvo aukso ir sida
bro medaliai už .jų gerus 
eksponatus.

Vytauto Paviljonas buvo 
gražiai pabūdavo tas iš ce
mento, šalę inėjimo stovėjo 
Vytauto biustas iš gipso

forso ir ten iškelti ir par
vežti Lietuvon linijos lėšo
mis. Visą laiką kelionė bu- , 
vo smagi, ekskursininkai 
patenkinti ir dėkingi lini
jai; Niekas nesirgo. Kau
ne sutikta labai svetingai. 
Priėmimo sužavėti, dėkin
gumo kupini baigia išvaži
nėti pas savuosius.”

Telegramas leistas Liepos 
17 d. Laivas “Gripsholm” \ 
yra antras kuris šią vasarą 
su Lietuviais keleiviais iš 
Amerikos pasiekė Klaipė
dos uostą. Švedų Amerikos 
Linija deda pastangas susi
artinti su Lietuviais ir Lie
tuva ir teikia Lietuviams 
gerą patarnavimą.

Šymet važiavo daug- eks
kursijų Lietuvon, vienos 
išsėdo vakarų Europos uos
tuose, kitos dvi važiavo tie
siog Klaipėdon.
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Korespondencijos DAR VIENA EKSKUR
SIJA LIETUVON

LIETUVOS SALDAI
NIAI AMERIKOJE

PALANGOJE PRIGĖ
RĖ KUN. CYBELIS

PITTSBURGH
Mes progresuojam. Šios 

srities Lietuviai palengva 
eina progreso keliu. Iki 
šiolei čia truko biznierių or
ganizacijos (arba Vaizbos 
Buto). Šiais metais ir tas 
susiorganizavo. Valdyboje 
yra šios ypatos: pirminin
kas P. Pivaronas; vice-pir- 
mininkas J. Katilius; sekr. 
J. Vaišnoras; kasierius K. 
Stravinskas; nariai: J. Gra
jauskas, S. Simanavičius ir 
F. Gedrimas.

Viso biznierių ir veikėjų 
priklauso Į tą organizaciją 
37. Trys delegatai — P. 
Pivaronas, S. Simanavičius 
ir A. Marčiulionis — daly
vavo New Yorke lietuvių 
Ekonominėj konferencijoje 
Birželio 10 d.

Vietos Vaizbos Butas nu
tarė net jau pikniką turėt 
su iš Lietuvos importuotais 
dalykais: dešromis: skilan
džiais, kumpiais, saldai
niais. Tas piknikas taria
ma rengt Rugp. 31 d.

x Vaizbos Butas savo mė
nesinius susirinkimus laiko 
paskutinį ketvirtadienį mė
nesio-, Lietuvių Piliečių sa
lėj ant S. S. Kurie norėtų 
prisidėti, gali atsilankyti į 
susirinkimą.

Dar vieno ko Pittsburgo 
Lietuviams trūksta tai ge
ro daržo vasariniams išva
žiavimams. Man teko lai
mė šią vasarą matyt Chica- 
gos Lietuvių ir Clevelando 
išvažiavimų vietas. Prisi
minus savas Pittsburgo iš
važiavimų vietas liūdnumas 
ima kaip mes vargingose 
vietose turim.. linksmintis. 
Juk čia yra gana turtingų 
draugijų, klubų, ar never
tėtų pasitart ir pasirūpint 
tam tikslui įsigyti daržas?

Pittsburgiečiai, dar vie
ną žingsnį padarykim pir
myn — kad sekantį SLA. 
seimą musų svečius galėtu
me palinksminti savo Lie
tuviškame darže.

Juozas Virbickas.

pastatyta sargyba laukti 
juodrankio. Po vidurnak
čio tas juodrankis nuėjo pi
nigų pasiimti. Jį pasitiko 
valstijos policijantas Ste
wart su šautuvu. Bet juod
rankis irgi turėjo šautuvą 
ir nieko nelaukdamas palei
do šuvius ir policijantas su
krito. Bet tiek dar turėjo 
jiegų kad atsistojęs peršo
vė savo užpuoliką. Kada 
^pribuvo keturi kiti polici- 
jantai jau rado abu šiuos 
negyvus.

Pasirodė kad juodrankis 
buvo John Sabo, tik 20 me
tų vaikėzas, iš Monessen.

Iššlavė “šlapią” miestelį, 
i Corry, Pa. — Po dviejų mė- 
! nėšių slapto rengimosi, fe- 
deraliai agentai užpuolė ir 
išnaikino šį “šlapią” mies
telį, kur buvo visokiausių 

į gėrimų. Federaliai agentai 
atvyko iš Pittsburgo ir ki? 
tų apielinkių ir užmiestyje 
atlaikė savo pikniką, kur 
buvo sutarta užpuolimo pla
nas, ir tada būreliais suėjo 
į miestą ir puolėsi j nuro
dytas vietas. Atėmė daug 

Į svaiginančių gėrimų, areš- 
[ tavo keliolika ypatų, “šlą- 
įpiųjų” užeigų užlaikytoji;.

Šią vasarą Lietuvon vyk- 
jsta dar vieną ekskursija, 
kuri išplauks iš New Yorko 
Rugpjučio-August 16 die
ną, puikiu dideliu Holland- 
American Linijos garlaiviu 
“Statendam”.

Ekskursiją vadovaus Lie
tuvių Laivakorčių Agentų 
Asosįacijos iždininkas A. S. 
Trečiokas. Laivakortes ga
lima gauti visose Lietuviš
kose agentūrose, sykių ir 
“Dirvos” agentūroj.

“Statendam” plauks iki 
daugeliui Lietuviams žino
mo uosto Roterdamo, iš ten 
paskui specialių traukiniu 
vyks į Klaipėdą.’

Daugelis dar Lietuvių va
žiuos su šia ekskursija, ir 
kurie važiuos dar paspės į 
vienas iš didžiausių Lietu
voje iškilmių, nes Spąlių 27 
dieną išpuola 500 metų nuo 
Vytauto mirties, kas bus 
visoje Lietuvoje su didžiau
siomis iškilmėmis švenčia
ma,

Kurie norėtų išvažiuoti 
su šia ekskursija rengkitės 
ir kreipkitės į “Dirvos” ą- 
genturą.

Pamišęs darbininkas nu
žudė du. Wilkes-Barre, Pa. 

(Ant ūkės netoli Kingston, 
Pa., darbininkas, John Ska
pą,, susiginčijo su savo dar
bo davėju, Sardoni, už al
gą. Staiga pamišęs, Sko- 
pa pagriebė šautuvą ir nu
šovė darbdavį, paskui nušo
vė jo sūnų, sužeidė dukte
rį ir kitą ypatą, ir pabėgo.

Prasidėjo jo gaudymas. 
Skopa pasislėpė girioje iki 
sekančio ryto, kur buvo už
tiktas ir apšaudytas. Ka
da matė jog neištrūks, jisai 
pats save nusišovė.

Easton, Pa. — Akmenų 
skaldymo vietoj, žaibui už
degus dinamitą, užmušta 1 
darbininkas — jis suplaišy- 
tas į šmotelius.

Nušovė juodrankį. Mo
nessen, Pa. — Pereitą sa
vaitę Grandview kapinėse 
įvyko susišaudymas, kame 
nušauta valstijos policijan
tas ir juodrankis, kuris no
rėjo išgauti iš turtingo ra
kandų pardavėjo $10,000.

Kraųtuvųinkas Wright i 
gavo juodrankišką laišką 
grąsinantį nužudymu jeigu 
nepadės kapinėse $10,000. 
Pasitaręs su policija jis tą 
padarė: nakties laiku nune
šė pinigus į nurodytą vietą. 
Bet ten jau buvo iškalno

Ligonis Prašo Knygų
Gerbiami prieteliai: Aš 

būdamas kolieka ir negalė
damas nusipirkt knygų pa
siskaitymui, prašau gerbia
mos publikos gal turit ku
rie jau jums nereikalingų 
knygų padovanokit man, aš 
labai mėgstu skaityti. Aš 
jau šeštas metas negaliu 
koja paeiti.

Mano antrašas toks:
Jonas šešlauskas,

9204 Avenue L 
Brooklyn, N. Y.

THOMAS, W. VA.
Šio priemiesčio gyvento

jas J. Beresnevičius labai 
susižeidė angliakasykloje, 
gydosi ligoninėje. Gal liks 
sužalotas visam amžiui. Jis 
vis rengėsi apleist kasyklas 
ir vykt apsigyvent savo ne
judinamo j savasty j New
ton Falls, O. Ilgai besiren
giant užtiko nelaimė.

Ilgus metus gyvenus šia
me mieste p. Kalinauskienė 
šiose dienose apleido Tho
mas, išvažiavo kitan mies
tan ir ten apsigyveno.

Pas pažystamus lankęsi 
iš Clevelando Biruta Mikė
naitė, ir pas savo tėvus iš 
Detroito buvo atvažiavęs 
Žižiunų sūnūs.

Biznierius Jonas Milkin- 
tas nusipirko farmą arti 
Thomas, ir didesnį laiką 
praleidžia ant jos dirbda
mas.

Užėjus bedarbei, iš Det- 
oito sugryžo Juozas Milkin- 
tas. Pinavijas.

SENBERNIO DARBAS
Youngstown, O. — Jur

gis Belak, 35 m., kabinėjo- 
si prie 14 metų mergaitės 
ir taip į ją įsimylėjo kad 
pradėjo kalbint tekėti už- jo. 
Mergaitė atsisakė, už ką 
senbernis nušovė ją ir pats 
nusišovė.

Nors Amerikoje gamina
ma daug saldainių, bet iš 
užsienio įvežama kas metai 
apie keturi milijonai svarų, 
už kuriuos Amerika sumo
ka apie milijoną dolarių.

Tarp kitų šalių, iš Lietu
vos 1928 m. Amerikon at
vežta saldainių tik 962 sva
rai už $207. Bet 1929 m. 
Amerika pirko 16,957 sva
rus Lietuvos saldainių už 
$2,853.

Lietuvos saldainiai yra 
! sveiki, maistingi ir gardus, 
jjie visiškai skiriasi nuo čia 
Amerikoje gamintų saldai
nių savo skoniu ir išvaizda. 
Jie yra daug geresni už ki
tų Europos šalių saldainius. 
Todėl mes Lietuviai turėtu- 

!me pasirūpint juos daugiau 
Į išplatint.

Lietuvą yra rimtai susi- 
rųpįnus rasti rinką savo 
produktams. Jeigu Lietu
va daugiau parduos, bus 
daugiau darbo ir uždarbio 
gyventojams. Mes Ameri
kos Lietuviai galime daug 
Lietuvai padėti pirkdami 
Lietuvos saldainius. Jeigu 
kiekvienas Amerikoje gyve
nantis Lietuvis pirktų nors 
po vieną svarą Lietuvos 
saldainių į metus tai mes 
Lietuviai sumokėtume vien 
tik už saldainius po du mi
lijonu litų kas metai.

Lietuvos saldainių Ame
rikoje yra, ir jų galima 
gauti kiekvienoje geresnė
je Lietuvių krautuvėje. Tik 
reikalaukit, įšbandykit, ir 
matysit kaip Jums patiks.

Mėsa iš Lietuvos
Nors jau metai laiko kai' 

mėsos produktai yra impor
tuojami iš Lietuvos, bet dar 
daugelis netiki kad tikrai 
ta> mėsa yra iš Lietuvos. 
Tie kurie yra ragavę jau 
tiki, bet yra tokių kurie ne
nori paragaut;ir tikėti.

Tiesa, mėsošHatvežtos iš 
Lietuvos yra truputį bran
gesnės, bet užtai mėsa yra 
skalsesnė ir gardesnė. To 
priežastis yra tą kad Lie
tuvoje gyvuliai yra kitaip 
maitinami ir mėsa kitaip 
rūkoma. Todėl Lietuvos 
mėsa turi ypatingą skonį ir 
lengvą ją atskirti nuo vie
tinės mėsos.

Buvo apskundęs “Dirvą” ir 
reikalavo $25,000.

“Draugas” talpina tele- 
gamą gautą nuo A. S. Tre
čioko iš Newark, N. J., Lie
tuvių Laivakorčių Agentų 
Draugijos iždininko, kad 
Palangos juroje besimau
dant prigėrė Kun. Mykolas 

į Cybelis-Cibulskis. Jis Ge- 
i gūžės 24 d. išvažiavo Lie- 
Įtuvon su ekskursija.

Kun. M. Cybelis buvo ge
rai žinomas Ohio valstijos 
Lietuviams įvairiais savo 
darbais. Jis buvo klebonu 
Akrono ir Daytono Lietu
vių parapijų. Paskiausia 
kunigavo New Yorko vals
tijoj, ir nežinia kaip jam 
pasitaikė įsisukt į Vytauto 
Ekskursijos komiteto na
rius ir taip jis iškeliavo Lie
tuvon — paskutinėn savo 
kelionėn.

1925 metais, kuomet Cy
belis klebonavo Akrone ir 
Lietuvių parapija kriko, ki
ti sako iš jo paties kaltės, 
nes nemokėjo taikos palai
kyt, Lietuvius niekino ir 
stengėsi įvairiais budais da
ryt pragyvenimą, vienas 
korespondentas parašė ko
respondenciją “Dirvoje” a- 
pie jo darbelius, už ką Cy
belis iškėlė teisme “Dirvai” 
bylą neva už jo įžeidimą ir 
reikalavo $25,000 atlygini
mo.

Bet nelemta jam buvo by
lą laimėti, o dar priešingai, 
pats neteko parapijos ir li
ko išvytas . iš" Clevelando 
diecezijos.

Dalykas dėjosi šitaip: ka
da jis: užvedė prieš “Dirvą” 
bylą, “Dirvos” valdybai be
silankant Akrone liudinin
kų reikalais, iš gerų “Dir
vos” 
kad 
kaus 
daro
mas bažnyčios skiepe svai
ginančius gėrimus. Taigi, 
geresnių įrodymų nereikėjo 
kad tas kunigas nėra toks 
garbingas kaip jis teismui 
skundėsi jog “Dirva” jam 
garbę nuplėšė.

Patys Akroniečiai užvedė 
ant kunigėlio federalius 
prohibicijos agentus, gau
dami iš klebonijos pirkti 
namie daryto vyno ar deg
tinės, ir tada federaliai a- 
gentai su policija padarė 
kratą, užtiko pas jį bačkas 
ir bonkas alkoholinių gėri
mų, ir areštavo.

Clevelando federaliame 
teisme jis priteistas užsimo- 
kėt $500 pabaudos ir teis
mo kaštus.

Kada buvo areštuotas, 
pasisakė jog yra “stačiati
kių Ukrainų” kunigas, ne 
Lietuvių katalikų. Bet ne- 
išsislapstė, tuoj patyrė vys
kupas ir Kun. Cybelį išva
rė iš> savo diecezijos. Jis 
rado parapiją New Yorko 
valstijoj ir ten kelis metus 
klebonavo, iki vėl išsirengė 
Lietuvon, iš kur jau. nieka
dos nesugi-yš.

rėmėjų teko patirti 
kunigėlis vietoj tvar- 
kunigiško gyvenimo, 

gerą biznį parduoda-

DAYTON

Akrono Naujienos
Smulkios Žinios

Plavaiko namo skiepe iš 
perkaitimo sprogo vandens 
katilas ir patį Plavaiką su
žeidė, Jis buvo iš darbo 
parėjęs ir prausėsi kada 
sprogimas įvyko. Gydosi 
miesto ligoninėj.

Pas p; Šuminskus atsi
lankė iš Boston, Mass., Šu-j 
minskienės brolis Čapas, o 
pas p. Rokus taipgi iš Bos
tono atsilankė Roko sesuo 
Talalienė su dukteria.

Iš Akroniečių, atostogų į 
kitus miestus išvažiavo šie ]yką palikti kiekvienai vals- 
Lietuviai: Kazys Bartkus tijąi, tegul ji tvarkosi kaip 
su moteria ir savo seseria; jaĮ patinka, o ne federalis 
p. Balsienė išvažiavo^ pas Įstatymas turi visus varžy-

| ti. Bulkley yra Demokratų 
partijos narys.

savo sūnų Antaną Chica-1 
gon.

F. Jankauskas su mote
ria išvažiavo į Pittsburgh.

P. Kubikas Kbuvo išvažia
vęs į Philadelphia, atlankęs 
gimines laimingai sųgryžo.

Ramoškų sūnūs ir duktė 
viešėjo pas savo tetą Banio
nienę Clevelandę.

Petras Gaška su moteria 
sekmadienį lankėsi 
landė.

Pas p. Ramoškus 
tą šeštadienį lankėsi 
jai pp. Banioniai ir A. Šmi- 
gelskįs iš Clevelando.

SLA. 364-tą kuopa perei
tą sekmadienį turėjo susi
rinkimą. Seimo atstovė p. 
Rumbutienė išdavė iš seimo 
raportą. Raportas liko pri
imtas ir nariai pūsitenkinę 
seimo daviniais.

LRKSA. 178-tą kuopa šį 
sekmadienį turės pikniką 
Rusų farmo'j,' tuoj už Bar- 
bertono. Piknike' žada bū
ti daug įvairumo. Laukią 
gražios publikos,

Keliautojas.

Cleve-

perei- 
veikė-

bus sulaikyta vienai savai
tei. Taip tai visi galės už
sidirbti pragyvenimui, vie
toj vieniems dirbti ištisai, 
o kitiems visai nedirbti.

Nori panaikinti prohibi- 
ęįją. Čia kalbėjo buvęs kon
greso narys, Bulkley iš Cle
velando, kuris dabar kandi
datuoja ant senatoriaus. Jis 
savo kampanijos atidary
mo kalboj pasmerkė prohi- 
bicijos įstatymo niekingu
mą ir siūlo prohibicijos da-

RADO MOTERĮ BE GAL
VOS

Netoli Hudson, nuošaliau 
nuo kelio, krūmuose vaikas 
užtiko moteries lavoną be 
gaivios. Duota žinia poli-, 
cijąi, ir jieškant atrasta ir 
galva už dešimts pėdų nuo 
kūno; ten rasta ir viena jos 
koja. Moteris buvo apie 30 
m. amžiaus,. Galva buvo 
peršautą.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašyki t saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

Labai patogi ir links
ma kelionė

ŠVEDU AMERIKOS
LINIJA

G
TC

j SUSIV1ENIJIMfiS LIET. AMERIKOJ j
Į Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3
! organizacija Suvienytose Valstijose, 3
į kurios turtas viršija $1,000,000.00. 3
j 3
I Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. 3
S SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- j 
m Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T 4- J 
J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos. M

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.080. 3
3 Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 3
m Del platesniu informacijų kreipkitės šiuo adresai p

j LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA K 
5 307 W. 30th Street New York. N. Y. hN H

AKRON, OHIO
Lietuvis Kalvis

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

atlieku geriausia.
MIKE JOCIS 

154 Wooster av. Akron, O.

SKIN ITCHING ENDS
when soothing Žemo is used!

Right from the first touch, antiseptic^ 
healing Zemo takes the itching 
misery out of mosquito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toep. 
RatKers and other .outdoor folks 
thank cooling Zęmo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisohing. 
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.

Gryžo iš Clevelando su 
gerais įspūdžiais. A. S. 
Vaitkus, Daytono pašto 
tarnautojas, gavęs pora sa
vaičių atostogų, nuvažiavo 
su visa šeima į Clevelandą 
ir turėjo progos dalyvauti 
Vytauto apvaikščiojime 4 
d. Liepos ir “Dirvos” pik
nike Liepos 6 d- ir matė 
Vincą smarkiai pliekiant 
savo priešininką.

Kaip Vytauto apvaikščio
jimas taip “Dirvos” pikni
kas buvo šaunus.

Garnys aplankė prakilnių 
tautiečių biznierių Sakalų 
namus ir paliko dovanų 
grąžų sūnelį. Linkėtiną jau
nam Sakalui sveikai augti, 
kaipo pąyy^dingų ir gerų 
Lietuvių tėvų šuneliui.

J. A. U.

Nusižudė moteris. Nuo 
didžiojo tilto į Cuyahoga 
upę Liepos 21 d. nušoko ir 
užsimušė moteris. Spėjama 
kad ji pakvaišo nuo šilu
mos. Prie jos rasta laiš
kas, užadresuotas “Frank 
Davis, Goodyear plant”.

Goodyear Co. gelbės be
darbius. Goodyear gumų 
išdirbystė stengiasi duoti 
darbo visiems savo darbi
ninkams. Pereitą mėnesį 
keli šimtai jų atleista iš 
darbo. Dabar įvedama to
kia tvarka: visi darbinin
kai galės dirbti ir kas aš- 
tuonios savaitės visi darbai

DAUG GERŲ DOVANŲ 
DUODAM

Mes užrašome visus laikraščius 
Amerikos ir Lietuvos ir duodame 
didžiausias dovanas prie to, ypa
tingai kas užsirašys “Dirvą“. Su
sirašyk su mumis, pamatysi kaip 
apsimoka skaityti ir naudą iš to 
turėti. Prisiųsk savo antrašą.

L, A. Laikraščių Agentūra
214 Grand St. Candy Stere 

BROOKLYN, N. C.

LIETUVA
Per 'Gothėnburgą, Švediją 

artimais susisiekimais su
KLAIPĖDA

Puikiais Motorlaiviais
Gripsholm Kungsholm

ir
S. S, Drottningholm

Su

1930 Metais Išplaukia
Laivas iš New Yorko
GRIPSHOLM Rugpjūčio 9
KUNGSHOLM “ 16
DROTTNINGHOLM “ 23
GRIPSHOLM Rugsėjo 6
KUNGSHOLM’ “ 13
DROTTNINGHOLM “ 20
GRIPSHOLM Spalių 4

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

Swedish American Line
21 State St. New York2“

“SANDARA”
'SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje. 
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

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

SANDARA einą kas penktadienis. Kaina metams Ame
rikoje $2: Vilniaus -Krašte, Kanadoje, Bazilijoje, 
Argentinoje ir kitur užsienyje $3.

“SANDARA”
3236 So. Halsted Street Chicago, III.

Virš du šimtmečių/''I PDA C Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažintąyJT Iv IX A (3 gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažangą padare Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsule? maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 
MtWANDIMPRopI roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.

vnb -.Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai’’ vardo ir kitų neimk.

HAARLEM
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GERB. SPRAGILAS — Draugas teisėjau, mes 
| atnešėm naujus prirodymus

GERB. SPRAGILO PRO
TOKOLAS Iš SLA. SEIMO

arba:
Aukų, darbininkai, aukų!

Kada musų raudonukai 
nedavė socialistams progos 
išgelbėt tautininkus nuo 
komunistų ir nuėję j Miel- 
dažio salę (Čikagoj) apšau
kė rrrevoliuciją tautiečiams 
ir oberšmokams, manydami 
kad Susivienijimas ant ry
tojaus su visu iždu pateks 
jiems, iš to džiaugsmo su
dėjo apie tūkstantį dolarių 
aukų. Tos aukos paskirta 
papirkimui buržujiškų ad
vokatų ir kapitalistiškų tei
sėjų kad atiduotų darbinin
kiško SLA. turtą, virš mili
jono dolarių, Į rankas tų 
kurie save laiko tikriausiais 
darbininkų kišenių globė
jais.

Nors tautininkai ir socia
listai užbaigė savo seimą 
stovėdami (su tautos him
nu), bet komunistai užtai
sė taip kad sekančią darbo 
'dieną visa SLA. valdyba at
sisėstų teisme ir išgirstų. 
kaip komunistų įprašyti 
teisėjai ims ir priskirs visą 
SLA. turtą komunistams, o 
Gegužį ir Ko. pasiųs ožkų 
ganyt.

Po visą Ameriką paleido 
gandus rinkti aukų bylos 
vedimui.

Teisėjai klausė, klausė 
raudonų skundų ir reikala
vimų atiduoti jiems SLA. 
iždą ir ant galo sako:.

— Draugai, kaip iš jūsų 
skundų matosi, jus neturit 
jokio pamato reikalauti nie
ko — jūsų faktai ir pama
tai neturi vertės. Todėl jū
sų byla išmetama.

— Ar žinai, draugas tei
sėjau, mes tyčia išpradžių 
silpnesnius faktus padavėm 
kad išmestum bylą ir leis
tum už dešimts dienų pri
statyt daugiau faktų. Ko
lei byla tęsis mes galėsim 
aukų rinkti.

— A, tai šitaip, draugai? 
Tai matyt jus geri biznie
riai, o ne darbininkai. Duo
du jums dešimts dienų pri
statyt stipresnių faktų del 
ko teismas turėtų pripa- 

‘žin kad jums priguli SLA. 
milijonas dolarių.

— Ačiū, draugas teisėjau, 
mes tą padarysim, ir tiki
mės kad rasit priežastį pa
skirt mums tą milijoną do- 

‘ larių.
Išėjo iš teismo, paskelbė 

laikraščiuose kad nesiųstų 
nariai mokesčių į Najor- 
ką, ir kada po dešimts die
nų pristatys naujų faktų ir 
gaus milijoną dolarių, tai 
su narių mokesčiais pasida
rys milijonas su keliais šim
tais dolarių.

Suėjo dešimts dienų, ir 
štai komunistai cvakt vėl 
prieš teisėją, ir sako:

svarsto komunistų prista
tytus įrodymus ir faktus ir

kad prieš mane

j kodėl mums turit atiduot S. 
j L. A. milijoną dolarių.

Teisėjas’ peržiūri, skaito, 
pervarto ir sako:

— Draugai, kaip aš ma
tau, šitie prirodymai never- 

I ti nei senos vyžos, ir todėl 
I nematau priežasties kodėl 
jums priskirti SLA. milijo
ną dolarių. Bylą išmetu.

— Labai gerai, draugas 
teisėjau, mes tik to ir norė
jom, mes turim dar stipres
nius įrodymus, bet jų tyčia 
nedavėm, mes norim
musų byla išsivystytų į pla
čią revoliucinę bylą, kurios 
bėgiu mes galėsim dar dau
giau aukų pasirinkt. Tai
gi ačiū kad draugas išmeti 
ir duodi dar dešimts dienų 
pristatyt musų svarbiau
sius įrodymus. 0 tada tai 
tikrai užtikrinam kad drau
gas mums priskirsi S.L.A. 
milijoną dolarių.

— Oho, draugai, ištikro 
jus turit geras galvas: iš ko 
advokatai ir teismai gyven
tų jeigu visi butų žiopli ir 
pristatę visus dokumentus

sako:
— Kaip aš matau, tai už 

jus kvailesnių žmonių nė
ra ir nebus. Jus niekad ne
turėjot ir neturėsit teisės 
prie SLA. milijono dolarių, 
nes tas turtas yra rankose 
tokių kuriems valstijų val
džios pasitiki ir leidžia 
jiems laikyti, kad atsitiki
me ligos ir mirties nariai 
už savo įmokėtus pinigus 
turėtų pašalpą. Jūsų įro
dymus atmetu ir daugiau 

neateikit.
— Ačiū, draugas teisė

jau, už tai. Bet nemanyk 
kad mes patys kvailiausi: 
už mus 'kvailesni yra musų 
pasekėjai, kurie musų klau
so ir pinigus duoda. Mes 
visą laiką žinojom kad ne- 
gausim to SLA. iždo nei 
cento, bet tyčia tęsėm bylą 
ir prisirinkom nemažai au
kų. Mes turim gaują ne
valgiusių agitatorių, palei
sim juos per Ameriką su 
prakalbomis už tas aukas, 
ir iki kito seimo vėl dirbsim 
fašistų ir socialistų pervir-

ir faktus, užbaigtų bylas Į 
pusę valandos. Duodu jums 
dar dešimts dienų pristaty
ti kitus savo įrodymus.

Ir vėl išėjo komunistai į 
svietą ir rėkė kad nesiųstų 
mokesčių į Najorką, ba už 
10 dienų gaus milijoną do
larių ir su narių mokesčiais 
pasidarys milijonas ir tūks
tantis suvirš dolarių.

Suėjo kita dešimts dienų 
ir komunistai vėl šliapt, 
šliapt ir stovi teisme prieš 
teisėją:

— Draugas teisėjau, anesj 
atnešėm paskutinius savo 
įrodymus del ko milijonas, 
SLA. dolarių turi būti ati-| 
duota mums, o ne Gegužis! 
su Gugiu juos naudotų. i 

Teisėjas žiuri, skaito, iš-

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMOį
Naujos ir Pagerintos Gold ; 
Medal Haarlem Oil Capsules į 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar- j 
kos. Ne naujoviškas išradimas. ; 
bet virš 200 metų gyduolė dau- j 
geliui ligų. Malonios vartoti. , 
Visose vaistinėse trijų dydžių. ; 
Ieškokite “Gold Medai” vardo! 
kiekvienoje dėžutėje.

šijimui, o tada jie čia mu
sų klupėse stovės ir prašys 
užtarti juos prieš mus.

Su tuo baigiasi gerb. 
Spragilo Protokolas iš Su
sivienijimo Fašistų ir So
cialistų Seimo Čikagoj.

Sekantas protokolas bus 
už dviejų metų Pittsburge.

LOGIŠKAS
SUSISIEKIMAS
Amerika-Lietuva

— PER —

KLAIPĖDĄ
Skandinavų Amerikos | 

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

Skandinavų Amerikos B 
Linija

ji istegė patarnavimą tikslu pa- B 
gelbėti Amerikos Lietuviams at- B 
siimti savo gimines į Ameriką. B

NAUJAUSIOS
KNYGOS

“Dirvos” redakcija gavo 
sekančių naujų raštų, pri
siųstų paminėti (jų parda
vimui neturime):

Vilnius Musų! — M. Vait
kaus parašyta penkių veik
smų drama. Vilniui Vaduo
ti Sąjungos leidinys Nr. 43. 
43 pusi. Kaune, 1930 m.

Radybos — Lazdynų Pe
lėdos (Marijos Lastauskie
nės) apysaka su Liudo Gi
ros įvados žodžiu. 163 p. 
mažo formato knyga. Iš
leido “Sakalo” b-vė Kaune, 
1930 m.

Klaipėdos Uosto Direkci
jos Metinė Apyskaita 1929 
Metams. Išleista Lietuviš
kai ir Vokiškai, “Ryto” b- 
vės spauda Klaipėdoj 1930 
m. Abiem kalbom pašvęs
ta po 72 pusi.

“Trimitas” — Lietuvos 
Šaulių Sąjungos organas, 
10 metų jubilejinis nume
ris, žymiai padidintas ir 
gausiai iliustruotas, su dau
geliu paveikslų pirmesnių 
ir dabartinių redaktorių ir 
bendradarbių.

Lapės Gyvenimas ir Mir
tis — V. Pietario pasaka 
vaikams. “Sakalo” b-vės 
leidinys, Kaunas, 1930 m. 
64 pusi.,. iliustruota.

Raupsuotoji — Elenos 
Mnišek novelė, vertė Lietu
vių kalbon P. Jurgelevičius. 
Iliustruota, 270 pusi. Kny-|

ga I, bus dar kita knyga. 
Išleido “Sakalo” b-vė Kau
ne 1930 m.

Vytautas Didysis — “Sa
kalo” b-vės didelis leidinys 
apie Vytautą. Redagavo P. 
Šležas. Sudėta keleto Lie
tuvių istorikų žinios apie 
Vytautą, pasiremiant įvai
rių svetimų tautų autoriais 
ir■ šaltiniais. Knyga dide
lio formato, 300 pusi., su 
Vytauto atvaizdu ir su Lie
tuvos braižiniu.

Tinka istorijos gtudijuo- 
tojams ir Vytauto gyveni
mo tyrinėtojams.

Arionų Prisikėlimas — 
J. Pronskaus surinkti pa-

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
tėvus, vaikus (iki 21 
metų amžiaus). •

“DIRVA"
6820 Superior avė. 

Cleveland, O.

^ahdimpro^
c,oU>meo4’

HAARLEM OIL

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Laivų Išplaukimai iš 
New Yorko:

Rugp. 2 “Oscar II”
Rugp. 9 “Frederik VIII”
Rugp. 23 “United States”

Kreipkitės prie artimiausio jums 
laivakorčių agento visais kelio
nės reikalais, arba į:

Scandinavian-
American Line

27 Whitehall St. New York 
130 N. LaSalle St. Chicago. Ill. 
248 Washington St. Boston Mass.

SHIPjJW
.ERIE,

“DIRVOS”
D. L. K. Vytauto Jubilejinės

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELAND i NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

davimai ir žinios apie Ari- pių. Išleista paties auto- 
jonų paėjimą ir apie Lietu- riaus pastangomis su para- 
vius kaipo tos rasės liku-|ina Amerikiečių. Spaųsdin- 
čius. Knyga padalinta į ta Kaune “Varpo” spaustu- 
keturias dalis. 290 pusią- 'veje.

PRISIDĖKIT PRIE EKSKURSANTŲ 
kurie dalyvaus minėjime 500 metinių 

mirties sukaktuvių
D. L. K. VYTAUTO 

Išplaukiant

Ypatiškai Vadovaujama Didelė 
EKSKURSIJA

Į LIETUVA

HOLLAND AMERICA LINIJOS 
vėliaviniu laivu

STATENDAM
iš New Yorko

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

lonus patarnavimas. Tiesioginis gelžkelių susisiekimas į Klaipė
dą per Rotterdam!).

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

168 Grand St. B’klyn, N. Y.
“VIENYBĖ”
9 193 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.

6820 Superior av. Cleveland,©.
K. MA-KAREVIČIUS

05 Liberty St. Ansonia, Ct. 
K. VAIŠNORĄ
Fr.'.nklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

ln7 Oak St. Lawrence, 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
678 N. Main St Montello, Mass.

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.1730—24 St. Detroit, Mich.

MISS J. LEONAITĖ, “Amerikos Lietuvio” Agentūra, 
14 Vernon St., Worcester, Mass.

AR TAI JUS 

penki metai nuo dabar?

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo

šmėklas prišakH”

“It’s toasted”
Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį.

♦A:.'.2riko.s Life Insurance Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinėjimas iškėlė faktą jog žmogaus mirtingumas didėja 
vtlk 1% ant kiekvieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir 44 metų amžiaus žmonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus 
r- '<3 40 svarų daugiau negu normaliai, tegali pasitikėti tik 60% normalio svorio žmogaus givenimo ilgio. Mes netvirtinam,

5. trike cigaretų rūkymas sugaržins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų
.........uet, "jų vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, 
išsiiaikysit modernišką, gražią figūrą.

© 1930, The American Tobacco Co.. Mirs

Kai isbandet perdėjimus

/y J u vietoj 
užsirūkykit Lucky"

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

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

JJZSUK-—Lucky Strike šokių Orchestrą 
▼Itas^ketrirtadieni ir šeštadieni vakarais, 

P* N.B.C. tinklą.
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KEIČIASI LAIKAI
*-------------------------

^JENOROMIS. reikia pri
pažinti kad Amerikos 

Lietuvių gyvenimas keičia
si, nepaisant pastangų tų 
kurie įsitempę nori jį pa
laikyti taip kaip jiems tin
kamiausia.

Prieš karą, buvo tik di
džiausia Savitarpinė kova 
už savo sroves, daugiau nie
ko. Lietuvos reikalai nerū
pėjo. Čia skambėjo tik “be
dieviai”, “šliuptarniai”, “so
cialistai”, “klerikalai”.
/ Užėjo karas, iškilo Lie
tuvos autonomijos ir paga
liau nepriklausomybės klau
simas, gelbėjimas nukentė
jusių, ir visi dirbo vienam 
tikslui, nors bandė tąsytis 
del savo pažiūrų.

Po karo ir po Lietuvos 
atgavimo nepriklausomybės 
visų musų akys nusikreipė 
į Lietuvą, ir kaip ten šau
kė taip mes čia atsišaukėm. 
Tada visi klausė ką jų par
tijų vadai sako, ir taip rė
kė. Valdė klerikalai, ar 
liaudininkai, kitų visų par
tijų “nukentėjėliai” šaukėsi 
į mus su savo skundais ir 
atsišaukimais, ir jų pritarė
jai mitingavo, rėkavo, pro
testus rašė, siuntė, aukas 
rinko, ir tt. ir tt.

Jeigu opozicijos kuris na
rys politikierius neteko vie
tos ar kaip kitaip nukentė
jo, čia apie tai rašė ju šali
ninkai su tokiu karštumu Ir 
atsidavimų kad rodos buvo 
gatavi vykt ir nuverst po
ziciją. Opozicija per dešim
tį metų čionai per savo laik
raščius ir kalbėtojus tiesiog 
diktavo tenai esančiai pozi
cijai ir už neklausymą per
kūnais apkrovė.

Anie Lietuvoje, manyda
mi kad mes čia visagaliai ir 
galim piršto pajudinimu 
padaryti ten tvarką, šaukė
si į mus. Bet vis tik “nu
kentėjėliai”, kožnos parti
jos. Kada tik patys inėjo 
į valdžią tada savo palaiky
tojus ir rėmėjus kuolabiau- 
sia ignoravo ir neėmė pa
tarimų kaip valdytis.

Dabar dar yra tokių ku
rie dar labai-labai nori kad 
jų kas klausytų, ir savo se
nu įtempimu, senų intere
sų labui daro tą patį, nes 
nieko naujo neišgalvoja.

Bet tas jau išeina iš ma-

Lietuvą vykti delei savo 
siauro partiviškumo, kurį 
bijo sugriauti.

Visuomenė nukryps į šitą 
rimtą ir pastovią kryptį, o 
tie laikraščiai ir veikėjai 
kurie dar partijų kromelį 
daboja liks su savo idėjų ir 
minčių pilnais maišais bet 
be jokio pasekėjo.

Komunizmas musų tarpe 
irgi trunyja ir nyksta; pa
tys komunistų vadai tarp 
savęs bevilčiai pjaunasi, ir 
dar gyvuoja del to kad ran
da vieną-kitą žioplesnį už 
save kuris aukų duoda. Be 
to komunistų gyvenimas 
tuoj pasibaigtų.

Smagu jausti tokią rim- 
tėjimo bangą musų gyveni
me, o ji labai daug gero pa
darys Lietuvai ir mums.

Kviečių Augintojų Bėdos
Amerikos kviečių augin

tojai prašo senato kad pa
skirtų $100,000,000 nupirki
mui 100,000,000 buš. kvie
čių, su tikslu išgelbėti au
gintojus nuo pigaus parda
vimo kviečių ir tokiu budu 
nuo finansinio nusmukime.

Augintojams reikia pini
gų, ir parduodami speku
liantams už mažą kainą jie 
negali išsiversti. Patys lai
kyti kviečių negali iki pa
kils kaina. Jeigu valdžia 
užmokėtų už kviečius nors 
po $1 už bušelį, augintojai 
butų išgelbėti. Valdžia ras
tų kur padėti ir gali palau
kti iki kaina pakils.

Pigus kviečiai — augin
tojų bėda; brangus kvie
čiai — miesto gyventojams 
bėda. Ir turbut niekad ne
bus galima vienų ir kitų pa
tenkint.

V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

VYTAUTO JUBILE- 
JAUS EILIŲ KON

KURSAS
Jau rašėme kad “Dirva”

rengia Eilių Konkursą pa-
minėjimui Vytauto Didžio-

dos visuomenėje, o ineina 
kas naujo. Dabar, vietoje 
protesto mitingų šaukiama- 
organizuojama Lietuviški 
Vaizbos Butai, laikoma eko
nominės konferencijos, kal
bama apie Lietuvos prekių 
importą, apie prekybą.

Laikraščiai geriausį pasi
sekimą turi tik tie kurie pa
liko Lietuvą jiems patiems 
tvarkytis, o rūpinasi Lietu
vystės palaikymu, pagelbė-
jimu ir rėmimu Lietuvos 
moraliai ir medeginiai.

Kas metai vis daugiau ir 
daugiau Amerikiečių vyks
ta į Lietuvą lankytis, par- 
gryžta su puikiausiomis ži
niomis ii’ niekas neparveža 
žinių apie tai baisybes ku
rias mato dar tūli musų re
daktoriai kurie atsisako į

Prohibicijos Našta
Kaip surinktos žinios pa

rodo, kas metai prohibicijos 
įstatymo vykinimo kaštai 
didėja. Paveizdan, 1929 m. 
kaštavo net $4,000,000 dau
giau negu 1928 m.

Per metus visos prohibi- 
eijos mašinos varymas atsi
eina virš $30,000,000.

Valdžia tuo pat laiku nu
stoja į metus $868,507,000 
mokesčių kuriuos surinktų 
jeigu butų leistina alkoho
linių gėrimų pardavinėji
mas.

Dar tik penki metai liko 
iki Lietuva išmokės mums 
paskolą darytą 1920 metais, 

i Nejutom k: ip praėjo 10 
metų, praeis ir dar penki. 
O musų tėvynei ta musų 
paskola padarė labai-labai 
daug naudos.

Chicagoje sako negalima 
tramdyti platinimo litera
tūros pamokinančios gimi
mų kontroliavimo. Tik ne
valia platinti gatvėse arba 
ant šaligatvių.

LIAUDIES DAINA
Iš mažumėlės be motinėlės, 
Maža papratus vargelį vargti; 
Iš to vargelio gavau bernelį, 
Šelmį bernelį, tą girtuoklėlį.

Karčiamoj geria, nei namon neina, 
O kai pareina iš karčiamėlės, 
Jis mane bara, nuo savęs varo: 
Eik, našlaitėle, pas motinėlę....

Aš prašiau Dievo per visą dieną 
Kad Dievas duotų giedrią dienelę, 
Kad nušildytų šaltą raselę, 
Kad nenu šalti] mano kojelės.

Ašai nueičiau į aukštą kalną, 
Į aukštą kalną pas motinėlę; 
Kad atsivertų juoda žemelė,
Kad atsivežtų, grabo lentelė;

Kad atsivežtų grabo lentelė,
Kad prakalbėtų meilų žodelį, 
Kad atsikeltų man’ motinėlė....

Močiute mano, senoji mano, 
Eiki, pabarki šelmį bernelį, 
Kad jis hegertų tą arielkėlę —

Kad jis negertu tą arielkėlę,
Kad jis'nebartų man’ našlaitėlę. 

Dukryte mano, jaunoji mano, 
Turbut ųemoki jį šėnavoti, 
O kai pareina iš karčemėlės, 
Paklok, dukrele, jam patalėlį;

Prisėsk, dukrele, prie jo šalelės, 
Kalbink bernelį meiliais žodeliais.

O, Dievulėliau, ką aš darysiu, 
Žalių rūtelių neatgaivysiu;
O, Dievulėliau, o kas tai yra, 
žalių rūtelių lapeliai byra....

Po rūtų daržą keliais vaikščiojau, 
Žalių rūtelių lapus rankiojau. 
Rankeles graižiau, ant galvos dėjau, 
Žalių rūtelių labai gailėjau..,

Kronikos autorius garbina Vytautą ir 
yra labai nepalankus Lenkams. Apie Len
kų bajorų dovanotus Lietuviams herbus 
jis rašo kad tie herbai visai nesuteikę Lie
tuviams garbės: Lietuviai bajorai esą auk
štesnės kilmės negu Lenkai, nes jie esą 
Romos aristokratų ainiai; Vytautas leidęs 
savo bajorams priimti tuos herbus tiktai 
su tikslu gauti Lenkų sutikimą savo vai- 
nikavimuisi; po vainikavimo jis butų lie
pęs tuos herbus išmesti arba grąžinti Len
kams; Lenkai esą prasti žmonės, patys ne
senai nusipirkęs tuos herbus iš Čekų ba
jorų.

Mažiau yra garbinamas Vytautas tik 
Lenkų kronikose. Žymiausias Lenkų ra
šytojas Dlugoš remiasi daugiausia savo 
patrono vyskupo Olesnickio atsiminimais. 
Olesnickis, kaip jau skaitėme, buvo dide
lis Vyatuto priešas ir žinoma ne bešaliai 
nušvietė Vytauto asmenį ir jo darbuotę. 
Dlugoš primena daug butų ir nebūtų Vy
tauto nuodėmių, aprašo jo žiaurumus, kal
tina Vytautą nužudyme Jogailos brolio, 
kunigaikščio Aleksandro-Vygando. Apie 
Vytauto neįvykusį vainikavimą Dlugoš lai
kosi tos nuomonės kad Vytautas vadova
vosi vien tik savo asmeniniu reikalu, pa
sidavęs Vokiečių įtakon ir trokšdamas 
tuščios garbės buvo pasirengęs visai suar
dyti Lietuvių-Lenkų uniją. Bet ir Dlugoš 
ne vien tik neigiamai apibudina Vytautą, 
pripažysta ir jis didelius Vytauto nuopel
nus Lietuvai ir Lenkijai. Vytautą stato 
daug aukščiau negu Jogailą ir vadina jį 
žymiausiu ir galingiausiu šiaurinės Euro
pos valdovu; jis sutvarkęs savo kraštą; 
nukariavęs labai daug svetimų kraštų; mė
gęs ne tik karus bet ir kultūrą, gabenęs 
savo kraštan daug apšviestų žmonių.

Palankesnis Vytautui yra 16-to am
žiaus Lenkų istoirjas Stryjkowskis. Jis, 
kaip žinome, gyveno Lietuvoj, turėjo savo 
rankose keliolika Lietuvių ir Gudų kroni
kų, buvo Lietuvio vyskupo Giedraičio įta
koj, užtai savo istoriją parašė labiau pa
lankią Lietuviams. Apie Vytauto asmenį 
Stryjkowskis atsiliepia su didele pagarba, 
daugiausia garbina jo karo žygius; Vy
tautas buvęs labai drąsus, darbštus ir gud
rus, mokėjęs sugyventi su visais Europos 
valdovais; mokėjęs daryti tvarką savo 
krašte. .

18-me amžiuje gana plačiai apie Vy
tautą parašė Vokiečių istorikas Schloecer. 
Jis remiasi kryžeivių kronikomis, Dlugo
šo kronika, įvairiais archivų dokumentais 
ir kitais istoriškais padavimais. Schloe- 
cer perstato Vytautą kaipo didelį, galingą, 
trokštantį valdžios ir garbės valdovą ir 
karžygį. Smulkiai aprašo Vytauto karo 
žygius, ypač jo kovą su Jogaila del išvada
vimo Vilniaus ir visos Lietuvos iš Lenkų 
viešpatavimo. Tos kovos laimėjimui la
bai daug padėję kryžeiviai, bet Vytautas 
nebuvęs jiems dėkingas; bent kiek sustip
rėjęs, taikęsis su Jogaila ir kovojęs prieš

metais, po pralaimėjimo karo su Totoriais, 
Vytautas su savo bajorais pasižadėjęs bū
ti Lenkų vasalu, perdaug jiems nusileidęs, 
prižadėjęs nieko svarbesnio nedaryti be 
Jogailos ir Lenkų sutikimo. Prieš mūšį 
ties Žalgiriu 1410 metais Vytautas neno
rėdamas skirtis nuo Lenkų griežtai atme
tęs imperatoriaus Zigmanto pasiūlymą 
vainikuotis Lietuvos karalium. Taip pat 
pasielgęs ir 1412 metais. Kitais metais pa
sirašęs Gardelyje nenaudingą Lietuvai 
uniją su Lenkais. Vėliau bandęs įsteigti 
ir bažnytinę uniją, norėjęs prispirti pravo
slavus klausyti popiežiaus valdžios, vieną 
pravoslavų vyskupą Camblaką jis prikal
binęs prie unijos, tas pasižadėjęs klausyti 
popiežiaus, bet sugryžęs iš Konstancijos! 
visuotino bažnytinio susirinkimo nieko ne
padaręs ir greit pasimiręs, ir bažnytinė 
unija visai nepavykus. Taip pat nepavy
kę Vytauto sumanymas sudaryti uniją su 
Vokiečių priešais Čekais Hussitais. Tam 
sumanymui labai pasipriešinęs popiežius 
Martynas V, grąsęs iškeikti Vytautą, o 
imperatorius Zigmantas prikalbėjęs kry
žeivius pulti Lietuvius ir Lenkus, kad to

jo, ir raginome musų poe
tus Lietuvoje ir Amerikoje 
rašyt eiles.

Dabar jau laikas rimtai 
prie to rengtis ir rašyti ei
les ir siųsti “Dirvai”.

I Dovana už eiles paskirta 
$10 arba 100 litų. Tą dova
ną gaus geriausių eilių au
torius. Kitos eilės bus su
naudotos “Dirvoje” taipgi.

Eilės tilps “Dirvos” lai
doje Spalių 24 dienos, ka
dangi Vytauto mirties die
na yra Spalių 27-ta.

Eilės turi būti parašytos 
atskirai nuo visų kitų raš
tų ir ant viršaus lakšto pa
žymėta jog jos skirtos Kon
kursui. Ant to paties lakš
to turi būti autoriaus pil
nas antrašas. Po eilėmis 
gali būti parašas kokį kas 
pasirinks.

Eilių ilgumas neapriboja
mas, bet negali būti trum-

savo vakarykščius draugus. Istorikas ne
sigaili Vytautui labai negražių epitetų, 
vienoj vietoj vadina jį net žiauriu barba
ru. Būtent tokiu jis pasirodęs mūšyje ties 
Vilnium, savo rankom nužudęs Jogailos 
brolį Kergailą ir kunigaikštį Narimundą 
(abu tie kunigaikščiai su Lenkais 1390 me
tais gynė Vilnių nuo Vytauto ir kryžei
vių).

Nežiūrint tokių neigiamų Vytauto žy
mių, Lietuva niekuomet nebuvus didesnė 
ir galingesnė kaip tik Vytautui viešpa
taujant. Vytautas buvęs labai laimingas
karuose, tik vieną kartą jam nepavykę mū
šyje su Totoriais (mūšyje prie Vorkslos 
1399 m.), šiaip beveik visuomet laimėda
vęs, nukariavęs didžiausius Gudų, Ukrai
ną ir Rusų kraštus, prispyręs Totorius jo 
klausyti, buvęs pavojingas kryžeiviams.

Kaipo politiką tas Vokietis istorikas 
Vytautą matyt nelabai gerbia. Nepalan
kiai kalba apie Vytauto unijas su Lenkais, 
nes Vokiečiams tas buvo nemiela. 1401

kiu budu prispyrus Vytautą išvesti savo 
kariumenę iš Čekijos.

Tiktai 1425 metais Vytautas pradėjęs 
varyti palankesnę Vokiečiams politiką. 
To krypsnio priežastis buvus tokia: Jo
gaila, eidamas 70 metus amžiaus, vis dar 
neturėjo sunaus. Vytautas tikėjęs ilgiau 
gyventi ir po Jogailos mirties tapti Lietu
vos ir Lenkijos karalium. Tačiau-visai ne
tikėtai Jogaila susilaukė sunaus iš savo 
ketvirtos žmonos, Sofijos Alšanskos, kurią 
jam išpiršęs pats Vytautas. Buvo pavojus 
kad po Jogailos mirties Lietuvai viešpa
taus Jogailos dinastija ir visai prijungs ją 
Lenkijai. Gimus dar ir antram Jogailos 
sunui Vytautas paleidęs gandą kad tų vai
ki.: tėvas esąs kas kitas o ne Jogaila. Jo
gaila buvęs labai susirūpinęs; savo žmonos 
ištikimybei išaiškinti sušaukęs net seimą 
Gardelyje, kur visi Lenkijos vyskupai ir 
didikai ilgai nagrinėję karalienės nekalty
bės klausimą, bet galų gale pripažinę Jo
gailai gimdytojo teises.

Vytauto įtemptais su Jogaila santy
kiais pasinaudojęs imperatorius Zigman
tas, jis nutaręs išardyti jųdviejų vienybę,, 
pradėjęs vėl prikalbinėti Vytautą vaini
kuotis, pataręs jam tuo tikslu sušaukti 
valdovų ir didikų suvažiavimą į Lucką. '

Schloeceris pripažysta kad Vytautas 
labai daug nuveikęs krikščionybės ir kul
tūros platinime, toje srityje jis labai daug 
naudojęsis Vokiečiais, jie ypač daug tu
rėję įtakos prekybos ir pramonės išsivys
tyme Lietuvoje.

(Bus daugiau)

* * »

LIAUDIES DAINA
Tu eglaite, tu žalioji, . 
Kodėl žiemą nežaliuoji? 
Ką aš žiemą bežaliuosiu 
Kad vėjelis labai pučia.... 
Vai tėtuši, tėvutėli, 
Ženyk mane rudenėlį, 
Jeigu manęs neženysi 
Tai aš tavęs neklausysiu. . 
Jei tu manęs neklausysi 
J vaiskelį užrašysiu.
Aš vaiskelį atslužysiu, 
O tėtušio rieklausysiu! 
Vai mamyte, vai širdele, 
Kam tu mane užauginai? 
Geriau butum prigirdinus 
Ne del vaisko išauginus....

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

suose namuose. Kaina 75c.
’ REIKALAUKIT •'DIRVOJE” 

6820 Superior avė. Cleveland, O.

pesnės kaip 24 eilučių.
Rašyti galima apie patį 

Vytautą ir jo karžygiškumą 
ar kaipo idealą musų tau
tos. • Taipgi galima jį su
pinti su visa Lietuvos isto
rija; arba su Žalgirio mu
šiu.

Galima rašyt bendrai is
toriškas eiles, ir jeigu eilės 
apie Vytautą nebūtų gana 
geros, dovana galės būti pa
skirta už tas eiles kurios 
bus geriausios istorišku at
žvilgiu.

Vertimai, perrašymai ki
tų; autorių eilių, pamėgdžio
jimai nepriimami ir bus at
mesti.

• Siųskit vienas arba' ir ke
letą eilių ir jos bus sunau
dotos jeigu bus tinkamos. J 

Adresuokit:
“DIRVA”

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio. U.S.A. .

NORI SUSIRAŠINĖTI
Devyniolikos metų jau

nuolis nori susirašinėti su 
Amerikos Lietuvių jaunuo
liu-jaunuole. Rašyti:

Juliui Bartuškai, 
Veiverių g. 39

Kaunas-Aleksotas, 
Lithuania.

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 tvtry- 
one, including the children.

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

KRAFT

X/elveeta
V Th© Qelicio»*New Cheese Food



DIRVA B

NAUDINGŲ ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

ELIAS HOWE
Iš šito apipasakojimo apie siuvamų 

mašinų išradėjų Elias Howe mes pamaty
sime kokių sunkenybių tikrai esama.

Elias Howe padarė gerą beveik visai 
žmonijai.

Galų gale jis laimėjo garbę ir turtus, 
tačiau jo gyvenimas buvo begalinė kova 
su skurdu, kvailumu, nesveikata ir mirti
mi.

Niekas, net badas, negalėjo priversti 
jį atsisakyti nuo savo viso gyvenimo dar
bo. Jo gyvenimo istorija yra įkvėpimu 
mums visiems. Ji parodo ką vienas žmo
gus su nauja idėja gali gero padaryti pa
sauliui.

Ellias Howe gimė Suvienytose Valsti
jose 1819 metais. Tuomet nebuvo siuva
mų mašinų. Niekas nei nemanė apie jas. 
Nei vienai moteriai neatėjo j mintį apie 
siuvamą mašiną.

Elias nebuvo lepinamas jo vaikystėje. 
Jis buvo vienas iš aštuonių savo tėvų vai
kų. Jo tėvas buvo neturtingas malunin- 
kas su dešimčia burnų valgydinimui.

Elias buvo silpno sudėjimo vaikelis. 
Jis buvo ne tik silpnas, bet ir raišas.

Būdamas šešių metų jis turėjo eiti 
dirbti. Kiekvieną dirbamą dieną jis kli- 
vikštavo į tėvo malūną ir gelbėjo savo bro
liams ir seserims vielų dantis smaigyti per 
šikšnos diržus. Turbut šitas darbas pri
vedė jį prie galvojimo apie siuvamą ma
šiną.

Būdamas šešiolikos metų amžiaus, jis 
nuvyko į Lowell, Mass., nes jam vienas 
žmogus papasakojo apie to miesto stebuk
lingas gamyklai su didelėmis mašinomis.

Jis gavo darbą ir dirbo medvilnės au- 
dinyčioje per du metu, o paskui gavcl vie
tą mašinų dirbtuvėje, šitas darbas jam 
labai patiko, nes jis iš prigimties buvo me- 
kanikas.

Turėdamas 21 metus amžiaus jis apsi
vedė. Netrukus*’^tįšil&ikė' trejeto vaikų, 
vieną po kitam, daugiau šeimos kaip al
gos. Jis gyveno aplūžusiame name ir žiu
rėjo kad kiekvienas centas padarytų dar
bą už du.

Jo darbas buvo sunkus, toks sunkus 
kad jis dažnai vakarais buvo taip pailsęs 
jog negalėjo nei vakarienės valgyti. Vie
ną kartą jis pasakė savo žmonai kad jam 
dažnai užeina noras atsigulti ir daugiau 
nesikelti....

Vieną dieną, kuomet jis buvo dvide- 
dešimts penkių metų, tūlas senas darbi
ninkas prasitarė į jį: “Kaip tai butų gera 
jei kas išrastų siuvamą mašiną.”

Šitas pastebėjimaš sužadino Howe 
smegenis. Ištiesų jis buvo gabiausias iš
radėjas pasaulyje, tik jis nežinojo, apie 
tai. Jis pats nežinojo apie savo jiegas.

Išpradžių jis žiurėjo į savo žmoną 
kaip ji siuva. Paskui jis padarė mašiną, 
kuri operavo adatą abiem galais smailą 
su’akimi ties viduriu. Jis bandė padaryti 
mašiną kuri pamėgdžioti} jo žmonos ran
ką, bet tas nepavyko.

Staiga atėjo jam į galvą mintis: kam 
reikia mėgdžioti siuvimą rankom? Kodėl 
nepadarius naujo budo siuvimą, kuris pa
darytų siuvamą mašiną galima?

Tuoj jam atėjo mintis panaudoti du 
siulu vietoj vieno. Jis išrado šaudyklę ir 
riestą adatą su akimi arti smailgalio.

Kaip bematai klausimas tapo išspręs
ta. Niekas1 nepagalvojo apie tokį dalyką. 
Jis išrado praktišką siuvamą mašiną.

Labai nudžiugęs, jis metė darbą ir 
persikėlė su savo šeima į tėvo namą di
deliam išradimui užbaigti. Išsitaisė dirb
tuvėlę ir pradėjo taupyti pinigus tekina
mai kad ir senai mašinai nusipirkti.

Bet iškilo gaisras ir viskas sudegė. 
Howe išgelbėjo tik brangųjį modelį, nie
ko daugiau.

Šitame krizyje atėjo pas jį anglies ir 
malkų pardavinėtojas ir tarė jam:

“Aš leisiu tau gyventi ir valgyti savo 
name ir duosiu tau $500 už pusę tavo pa«- 
tento.”

I-Tov.’c sutiko. Jis susitaisė kitą dirb
tuvę ir per šešis mėnesius jis padirbo ma

šiną kuri susiuvo siūles dviem švarkam: 
to savo pusininko ir savo.

Jo darbas buvo užbaigtas. Taip jis 
bent rtianė. Jis nežinojo kad kiekviena 
nauja idėja turi praskinti sau kelią pa
saulyje per tuos pačius žmones kuriems 
ji bus naudingiausia.

Po išradimo ateina pardavimas, o Ho
we to nežinojo.

Jis su džiaugsmu nubėgo su savo ma
šina pas Bostono rubsiuvius. Jie gėrėjo
si ja kaipo “prašmatniu daiktu”.’ Tačiau 
jie pasakė jam, “Mes jos nenorim. Mes 
nenorim pakenkti savo amatui”.

Jis ėjo nuo vienos firmos prie kitos, 
bet nei viena nedavė jam nei cento už jo 
išradimą. Tas atėmė drąsą anglies ir mal
kų pardavėjui; jis ištraukė savo partne
rystę ir prisakė kad išradėjas išsikeltų 
gyvent kur kitus.

Howe neturėjo nei pinigų nei draugų. 
Savo šeimos išmaitinimui buvo priverstas 
užimti mašinisto vietą ant gelžkelio.

Po to jis susirgo. Taipgi susirgo jo 
žmona. Jei ne keli geros širdies žmonės, 
visa Howe šeimyna bute, išnykus ir sykiu 
su ja siuvama mašina.

Pasveikęs, jis šiaip taip susigraibė 
gana pinigų užsimokėti už laivakortę j 
Londoną nuvažiuoti. Jis manė kad Ang
lija apsieis su juo geriau negu Amerika 
apsiėjo.

Ten jis vėl apsiriko. Jie nerado nei 
vieno kas jam pagelbėtų. Vienas žmogus 
Cheapsidėj nupirko jo pirmutinę mašiną 
už $1,250 ir davė jam darbą po $15 algos 
į savaitę.

Howe dirbo šitam žmogui aštuonis 
mėnesius, ir pamatęs kad jis kaipo darb- 
davis yra perdaug kietas, pametė jį. Jis 
neturėjo pinigų ir dažnai būdavo kad su 
savo šeima badavo Londone.

Jis savo siuvamą mašiną siūlė Angli
jai, bet ta atsisakė ją imti.

Badas privertė jį gryžti atgal į Ame
riką. Jis užstatė savo modelį ir gavo pi
nigų pačiai ir vaikams pasiųsti atgal. Po 
kelių mėnesių jis gryžo pats, kadangi jo 
žmona rašė jam jog mirštanti nuo'džiovos.

Howe atvyko į New Yorką su 60 cen
tų kišeniųje. Jam dar reikėjo 250 mylių 
keliauti. Nuėjęs į vieną dirbtuvę dirbo 
kelias dienas, kad pasidarius pinigų kelio
nei. Pribuvus į namus, žmona buvo nu
mirus.

Nors suvargęs ir nusiminęs, jis visgi 
nepasidavė. Padirbo naują modelį. Ver
tėms Bliss paskolino jam truputį pinigų. 
Jis padirbo daugiau mašinų ir ilgainiui jas 
pardavė.

Mašinų reikalavimas didėjo ir per 12 
metų Howe tapo milijonierium.

1876 metais jis gavo aukso medalį Pa
ryžiaus Parodoje ir Garbės Legiono Kry
žių už savo išradimą.

Jis galėjo pakęsti sunkenybes, badą ir 
nuostolius, bet matyt neatsilaikė prieš gar
bę ir turtus. Gavęs Garbės Legiono Kry
žių po kelių dienų jis pasimirė.

Jis pabaigė savo kelionę. Jis vedė 
gerą kovą — ir laimėjo.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

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

kalingiausių žodžių' ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir 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 krautuaėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo__ _35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

SKAITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!

| LABAI SVARBI NAUJIENA KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS!

VYTAUTAS 1430—1930

VYTAUTAS DIDYSIS
pER eilę metų Amerikos Lietuviai kalbėjo-rašė-šaukė “Išleiskit populiarišką LIETU

VOS ISTORIJĄ, kurią galėtų lengvai skaityti ir suprasti ne tik inteligentas bet ir 
paprastas darbininkas.” Taigi štai ta LIETUVOS ISTORIJA, paruošta populiariš- 
kų raštų rašytojo, K. S. Karpavičiaus, užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS”.

Istorija paruošta pasiremiant keleto tautų daviniais liečiančiais Lietuvą, parašyta 
arba geriau sakant atpasakota paprasta kasdienine musų kalba, kurią suprasti nereikia 
laužyt galvos ir nuvargus beskaitant mesti nebaigus. Tai yra darbo žmogaus Lietuvos 
Istorija, supažindinanti skaitytoją su svarbiausiais musų praeities, faktais.

Knyga užvardinta “VYTAUTAS DIDYSIS” iš priežasties šių 500 metų sukaktu
vių nuo Vytauto Didžiojo mirties. Dar daugiau — taip užvardinta ir del to kad joje 
bus, šalip Lietuvos Istorijos, sudėta visi padavimai, pasakos, dainos ir romanai iš Vytau
to motinos Birutės, jo tėvo Keistučio, ir paties Vytauto gyvenimo, parašyti įvairių au
torių — Lietuvių ir kitų tautų. Tai pirmas tokis dalykas musų literatūroje, ir turėdami 
šį leidinį stebėsitės kaip daug yra literatūros apie tą musų Tautos Karžygį, kurs gyve
no ir dirbo per 86 metus, 500 metų atgal.

Veikalas bus padalintas į Dvi Knygas: Pirma knyga apims Istoriškus faktus iki 
šių dienų; Antra Knyga — viršminėtus padavimus apie Vytautą ir jo tėvus.

Atminkit kad gausit pepaprastą veikalą: Ar matėt kada Lietuvos Istoriją išleistą 
paveiksluotą? NE! Tas musų knygų leidime nepaprastas dalykas. Tačiau “Dirva”, 
neatsižvelgdama į didelius kaštus paveikslų pagaminimo, surinko desėtkus iliustraci
jų, kurios padaro knygą dusyk malonesnę pažiūrėti ir lengvesnę skaityti.

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
Kaip ir kitos žingeidžios “Dirvos” knygos, taip ir šita, “VYTAUTAS DIDYSIS”, 

leidžiama prenumeratos keliu, davimui progos kiekvieniam knygų mylėtojui įsigyti ją 
nupiginta kaina, prisidedant prie išleidimo. Dabar gi bus dar garbingesnis Jūsų prisi
dėjimas,, nes bendrai su “Dirva” išleisit Lietuvos Istoriją, kurios taip visi pageidavo ir 
kuriai lygios — Įskaitant antros knygos svarbumą — niekas greitu laiku neišleis.

Kaip ir kitais atvejais, šios knygos bus leidžiama tik apribotas skaičius, o paskui, 
kurie neužsisakys diabar, negalės gauti, kaip negauna kitų K. S. Karpavičiaus veikalų, 
greitai išpirktų ir išsibaigusių. Todėl turėkit savo pareiga užsisiakyti sau Lietuvos Is
toriją ir lengvu budu, patraukiančiais' skaitymais, apsipažinti su garbinga ir didele mu
sų tautos praeitimi.

Virš 300 pusi $1 ir $1,50
Užsisakykit dabar, prisiųsdami $l arba $l .50 už apdarytą. Atminkit, už šitą 

kainą gaunat ABI KNYGAS, viso virš 300 puslapių, kas kaip tik apmoka popierą ir 
iliustracijas, neskaitant darbo. Patartume stengtis išsirašyti apdarytą knygą, už $1.50, 
nes tai bus knyga ant visados. Tačiau kad šiais bedarbės laikais sunku su pinigais, tai 
leisime knygų ir popieros viršeliais, už $1.00 (abi knygos).

Gali išsirašyti kas tik nori — nereikia būti “Dirvos” skaitytoju. Visų prenumera
torių vardai tilps knygoje. Prisiųskit pilnus savo vardus ir adresus.

Adresuoki! laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai i 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

KELIONĖ GARLAIVIU Į JURBARKĄ

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

nerasime tokio 
kuris nemėgtų 

pakeliauti, saky- 
ir upe, ir stebėtis

Manau 
žmogaus 
kur nors 
sime kad 
jos gražiais krantais.

Jau senai mano galvoje 
kilo sumanymas pakeliauti 
po Lietuvą, tą ne tik musų 
bet ir užsienio žmonių iš
girtą kraštą. Šią vasarą, 
naudodamasis Nemuno gar
laivių konkurencija, paga
liau pasiryžau savo suma
nymą įvykinti. Pakalbinau 
kelis, draugus ir jie su ma
no sumanymu sutiko. Nu
tarėme kokį nors sekmadie
nį drožti iš dulkėto Kauno 
ir pąsidžiaugti Nemuno pa
kraščių gražia gamta.

Tą dieną oras pavyko 
kaip tik mums palankus: 
Snt dangaus, kaip ir pasa
koj, nebuvo nei vieno debe
sėlio. Saulė smarkiai kepi
no. žodžiu, oras mums pa
puolė kaip tik tinkamas ke
lionei.

Visi susiėjom garlaivyje, 
kiekvienas su portfeliu po 
pažastimi. Vadinasi, bent 
kartą prisirengėm išva
žiuoti.

“ Neilgai reikėjo laukti iš
plaukiant garlaivio. Tris 
kartus skardžiai sušvilpęs, 
pradėjo pamažu tolėt nuo 
kranto. ,Vos tik garlaivis 
pradėjo judėti, musų būre
lis nuėjo į laivo priešakį, iš 
kur būvo matomi abu Ne
muno krantai.

Vos tik palikome senąjį 
Kauną užpakalyje, tuojau 
metėsi į akis Nemuno Pa’!^" 
©©©©©©©©©©©©© Idas' 
© 
© Gražus Nauji

,©
:©
©

su Dainomis

©

©
:©

Niekad dar nebuvę ant 
jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams j Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

'krančių gražybės. Iš abie
jų Nemuno pusių aukšti 
krantai, iš ko galima spręs
ti kad Nemunas senovėje 
’buvo platus. Dabartiniu 
metu tie krantai labai gra
žus. Čia žiūrėk tamsus, ne
permatomi, dažniausia spy
gliuoti miškai; čia vėl kiek 
tik akys užmato tęsiasi 
šlaitai. Vietomis krantai 
yra apaugę vien žole, kur 
matosi ganosi ištisi būriai 
galvijų. Čia vėl ilgos-pla- 
čios lankos, karklynai.

Žiurėjau į tą krantų mir
gėjimą. neatitraukdamas a- 
kių, nes juk įie kiekvieną 
dieną tenka susidurti su to
kiais vaizdais. Pravažia
vom pakraščiais kelis žino
mus Lietuvos miestelius.

Iki pat Jurbarko traukė
si vis tokia pat gamta.

Atsisukęs pažiūrėti 
toli liko Kaunas, labai 
sivyliau jo nepamatęs, 
sa, tolumoje stogsojo 
Kauno radip aukšti stulpai; 
bet ilgainiu ir jie dingo iš 
akių, o garlaivis skriejo 
vandens paviršiu toliau, 
išvingiuota Nemuno srove.

Pagaliau po šešių valan
dų kelionės mes pasiekėm 
musų kelionės tikslą — Jur
barką.

Jurbarko miestelis yra 85 
kilometrai nuo Kauno. Pats 
miestelis stovi apie 200 me
trų nuo Nemuno. Gyvento
jų Jurbarkas turi virš 5,000; 
Jurbarkas labiausia pasi
žymi savo puikiu miesto so- 

. Tai didelis, gražus so- 
(gy i dao, kur-kas didesnis už 
© Į Kauno sodą. Jurbarko mie
gūsto sodas guli abiejų Mitu- 

vos krantų pusėse. Graži 
Mitu vos upė vingiuoja sa- 

@ vo rausvu vandenių per 
© Jurbarką.
© Turėdami šiek tiek laiko 
@ leidomės apžiūrėti patį Jur- 
@ barką. Miestelis nedidelis.

Namai mediniai, pusiau su
puvę, 
vaizdą.
niai namai Jurbarke tai ba
žnyčia ir naujieji gaisri
ninkų rūmai. Šiaip Jur
barke nieko įdomaus. Ten-

ar 
nu- 

Tie- 
dar

Miestelis nedidelis.

© 
© 
© 
©

ir sudaro nejaukų 
Vieninteliai muri-

© '© 
© 
©

No. 2 
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ
©
©

© No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

©
©

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.

© 
© 
© 
© 
©
©

©
©
©

Siųskit pašto ženkleliais (®) 
ir adresuokit: (g)ir adresuokit:

“DIRVA” ¥
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio. ©i

Piknikas—Lorain, O.
Nedėlioj, Liepos 27 d.

Rengia SLA. 62-ra kuopa
Ulevskio farmoj

Kviečiame Cleveland© ir apie- 
linkių SLA. narius ir bendrai 
'Lietuvius atsilankyti. Bus ge
ra muzika šokiams, taipgi yra 
vietos žuvaut ir maudytis. Iš 
Loraino važiuot j vakarus, pas
kui po kairei sukt j Amherst 
Rd. (žinomas kaipo Kolbe Rd.) 
ir tada matysit ženklus j vietą.

ka pridėti kad Jurbarke y- 
ra elektra, kurią ne kiek
viename miestelyje rasi.

Galima tikėti kad ateity
je Jurbarko vardas pakils, 
nes stovi labai gražioje vie
toje.

Vos spėjom paviršutiniai 
apibėgti aplink Jurbarką, 
pasijutom kad jau laikas 
gryžti į garlaivį. Garlai
viui pradėjus judėti jau bu
vo visiškai sutemę, todėl 
Jurbarkas greit išnyko kaip 
vaiduoklis mums iš akių. 
Nors buvo šalta naktis, ta
čiau mes visą laiką iki Kau
no buvome ant garlaivio 
dangčio. Garlaivio kajutės 
buvo taip pilnutėlės žmonių 
ir oras buvo taip tvankus 
kad mažiausia galėjo būti 
kokia 30 laipsnių šilumos.

Pagaliau išaušo rytas. 
Oras kiek atšilo, bet užtat 
taip suėmė miegas kad sto
vėdamas ant garlaivio dan-

v. . v. -j  . XT vasarą as noriu atvirai paju-
gClO IT ZlUreClciniaS j -.NeiYlU-|dinti svarbiausi visuomenėje klausi- 
no krantus nejučiomis pa
sijusdavai kad miegi. Pa
galiau, po 10 valandų nuo
bodžios ir varginančios ke
lionės mes vėl atsiradom 
savo namuose — Kaune.

Julius Bartuška.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Svarbi naujiena namų savinin

kams: įsitaisiau mašiną nuimti nuo 
sienų senas popieras lengvai ir grei
tai. Daug popieros ant lubų nesi
laiko, greit atpuola arba sutrūksta, 
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 darbą daug pigiau.

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

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.

FRANK KLIMA
Siuvėjas-Tailųr 

VALOM, PROSIJAM, TAISOM 
IR PERDIRBAM RUBUS 

6506 Wade Park Ave.
Cleveland Oh 19

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

t
¥

Robert J. Bulkley, Kan
didatas ant Senatoriaus

IltK

RO8&2T J- B^LKLE.y .

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

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

už mažiausia pinigų”

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- j 
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato j
Anderson & Marriott j 
308 Engineers Bldg. ] 

kur su visais teisių reikalais 4 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir j 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- 3 
rėš teisingų patarnavimų.

Apačioje seka ištraukos iš kal
bos Roberto J. Bulkley iš Clevelan
do, kandidato Demokratų partijos 
nominacijai ant Suv. Valstijų Sena
toriaus pasakytos mass mitinge su
šauktame Akrone Liepos, 17 d. jd 
kandidatūros rėmėjų:

Šį vakarą aš noriu atvirai paju- 

mą, kuris turės būti apkalbamas ir 
senate, tai yra prohibicijos klausi
mą. Aš apsiriboju tiktai ant kiek 
tas klausimas liečia nacionalę val
džią, tai yra, visos šalies prohibici- 
ją kaip ji yra Įvesta 18-tu priedu 
Suv, Valstijų Konstiucijoje.

Nacionalė prohibicija yra tai klau
simas kurio negalima ignoruoti. Di
duma tikrina kad ji yra priežastimi 
žymaus padidėjimo' prasižengimų,, 
todėl prohibicijos buvimas reikalau
ja greito išrišimo. Jį reikia sutikti 
su nauju, rimtu, blaivu, tolerantiš
ku, konstruktiviu atsinešimu. Viso
mis pusėmis turi būti noras užmirš
ti praeitus keistus skirtumus ir dė
ti pastangas susitaikyti ir imti žin
gsnį pirmyn prie tinkamo išrišimo 
klausimo apie svaiginančių gėrimų 
kontroliavimą.

Laikas yra atmesti ir varvančią 
šlapią pažiūrą ir fanatišką sausą 
a t sine Šimą. Reikia pripažinti jog 
karčiamos, kaip jos buvo prieš ka
rą, yra visiškai išnykusios; kad pro- 
hibicinis įstatymas tą atsiekė ir da
vė daug kitų gerų pasekmių, ir kad 
daug valstijų ir mažesnių politiškų i 
subdivizijų visada norės palaikyti 
prohibicijos pusę. Iš kitos pusės, 
reikia pripažinti kad daugiau blogo 
negu gero paeina nuo žiauraus pa
sikėsinimo prievarta kontroliuoti pa
pročius tos srities žmonių kurie ne
linkę į tą pusę kurion verčiami.

1 Aš tikiu kad musų Federalė Kon
stituciją turi būti pakeista taip jog 
alkoholio kontroliavimo teisė butų 
palikta kiekvienai valstijai išsisprę
sti paskirai, o Federalė Valdžia tik 
pasilaikytų teisę nepavelyti vienai 
(valstijai siųsti alkoholinius gėrimus 
'į kitą, laužymui tos valstijos įstaty
čių.

Dešimties metų patyrimas padarė 
įFederalę prohibiciją visuotinu skan
dalu, už kurio slepiasi nesulyginami 
grobišavimai ir kriminališki prasi
žengimai, ir perkreipimas milžiniš
kų turtų iš teisotinių šaltinių į ran
kas kriminalinės klesos, lyg atlygi
nimui lai už jos negerbimą įstaty
mų.

Dauguma tikėjo kad buvo reika
linga įvesti prohibicijos įstatymą už
darymui karčiamų ir su ta minti
mi balsavo. Tas atsiekta ir tegul 
atip pasilieka;

Tačiau reikia suprasti kad nauja 
tvarka įvedė naują blagą, slaptas 
jkarčiamas ir šmugelystės biznį kas 
padidino prasižengimus, skandalin- 

‘gai užpildė kalėjimus ir nepalygi
namai paniekino įstatymus. Padė
tis eina blogyn ir blogės jeigu lei
dime taip būti.

Pataisymas Konstitucijos taip kad 
valstijoms butų palikta svaiginan
čių gėrimų kontroliavimas nėra žin
gsnis atgal. Priešingai, tai bus di
delis žingsnis pirmyn, išrišantis tą 
painiavą kokia dabar egzistuoja.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Aye.

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

CHAS. STONIS

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės išvalyt ir išprosyt___ 50c
Siutas išprosyt ____________  45c
Kelnės išprosyt __________  20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama! •

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

$1.00
Miiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiip. 

KOKIU LAIVU . IR LAIKU
: atkeliavote Į Ameriką?

Surandu vardus laivų ir dieną atkeliavimo j Ameriką. 
: Sutaisom pasus, vizas ir leidimus sugryžimo. Parduodam laiva- 
: kortes visomis linij'omis. Aprupinam keleivius iki laivo išplauki- 
: mo. Partraukiam šeimynas, ūkio darbininkus, atliekame įvairius 
: valdžios darbus. Siunčiame pinigus, išmokamus dolariais Lietu-
: voje. Panaudokite mano ilgų metų patyrimą, kreipkitės ypatiš- 
: kai arba per laiškus.

G. Kunašauskas
: Žinomas fer 20 metų 179 EAST 3RD STREET
: tuo pačiu antrašu. NEW YORK, N. Y.

RICHMAN
BROTHERS

Trys Clevelando Krautuvės:
725 Prospect Avenue 
Prospect & Ontario

5716 Broadway
Broadway Krautuvė Atdara Kas Vakaras Iki 9 Vai.

EXTRA Kelines
Kiekvienam Reikalui

Parsiduoda Tiesiog
Jums be Tarpininko
Pelno

Kelinės darbui apie namus, daržą, ofisą arba dirbtuvė
je .. . Kelinės pritaikymui prie švarko ir kamziolės 
kurie dar yra pergeri numesti šalin ... Kelinės del 
sportiško išėjimo, golfo ir važinėjimosi.
Jus rasit pilniausj pasirinkimą mierų ir plačią gausybę 
jvairių materijų ir rūšių . . . aukščiausios rūšies dar
bo už taip žemą kaina kaio $2.00—$2.50—$4.00—$5.00 
ir $6.00. ■ •

Baltos Flanelinės Kelinės _$5.00 
Dryžos Flanelinės Kelinės $6.00 
Vilnonės Knickers $6.00
Lininės Knickers $2.50

The RICHMAN BROTHERS C0

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

Trys Cleveland© Krautuvės
725 EUCLID AVENUE PROSPECT ir ONTARIO 

5716 BROADWAY
Broadway Krautuvė Atdara Vakarais ir 9 Valandai.

PIKNIKAMS DARŽAS
Draugijos, štai jums geriau
sias piknikams ir išvažiavi
mams daržas — NEUROS 
farmoje, N. Brunswick, O. 
Kreipkitės Į krautuvę

Turim šviežių sūrių krautuvėj
T. NEURA

2047 Hamilton Ave.
Tel. Prospect 9709

Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą 3U laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro, 

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

liūs, 
kius

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.
ENdicott 4638
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KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? B 

| Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■ 
į supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- ■ 
j MIAUS1A SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. H

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- B 
| kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- ■ 
| su keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.
I * RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- B 
I mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinamą [fij 
I be skausmo nauju gydymo Metodu.

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

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.DOCTOR B AIDE Y ‘specialistas’!
Room 402, 737 Prospect Avė., Cleveland, O.

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

& IŠ LIETUVOS >
APIE PARODĄ

KAUNE

(PABAIGA NŲQ 1-MO PUSL.)

■ ATKAKLUS PIKTADA- PABRANGS PAS MUS JIEŠKOJIMAI
RIS AKMENAI

OLŠAUSKO BYLAI UŽ- 'KAIP MASKVA MOKINA
SIBAIGUS LIETUVOS KOMUNIS-

Lietuvos, o gal net pa- TUS VEIKTI
saulinė, kriminalinė istori
ja neturėjo tokios bylos 
kaip turėjo Lietuva pralo
tą Olšauską tardant ir iš
randant kaltu. Nežiūrint 
visų Įtekmių iš dvasiškuos, 
pusės, Lietuvos teismas pa-| 
sirodė nepakreipiamas. i

Lietuvos dvasiškija susi
gėdo ir akis nuleido. Bet 
už akių, tamsiųjų žmonių 
tarpe, jie pral. Olšauską! 
teisina, o Lietuvos kilnų I 
teismą niekina.

Po bylos ne tik Lietuvos 
liaudis mato, bet ir visas! 
pasaulis įsitikino, kad Lie
tuvos teismas nei aukso 
kalnais nepaperkamas.

P. Kriukelis.

SUTKAITĮ NUBAUDĖ 12 
METŲ

Kauno k.ariumenės teis
mas nagrinėjo bu v. kari
ninko Sutkaičio bylą. Sut- 
kaitis buvo sugautas perei
tą žiemą Kaune banko api
plėšime, kurį jis vienas su
rengė.

Sutkaitis norėjo nuduoti 
nenormalų žmogų ir teis
me sakėsi apie banko plėši
mą nieko neatsimenąs. Jo 
gynėjai taipgi tvirtino kad 
jis sąmoningai banko plėšti 
negalėjęs eiti. Tačiau gy
dytojai pripažino kad Sut
kaitis banką plėšdamas vei
kė sąmoningai.

Prokuroras savo kaltina- 
moj kalboj taipgi^sakė kad 
Sutkaitis nebuvo beprotis, 
banką plėšė išanksto . sugal
votu planu, todėl reikalavo 
jį tinkamai nubausti.

Bylą išnagrinėjęs teismas 
paskelbė sprendimą, kuriuo 
Sutkaitis baudžiamas 12 m. 
sunkių darbų kalėjimo, at
imant visas teises. “L.U.”

Jau buvo pranešta kad 
Lietuvos kriminalinė polici
ja likvidavo labai svarbias 
komunistų jiegas. Pas vie
ną sulaikytą komunistų po- 
litbiuro vedėją Zigmą Šim
kų rasta didelis pakietas at
gabentos iš Rusijos slaptos 
korespondencijos. Taip pat 
pas jį atrasta komunistų 
partijos apyskaita, iš ku
rios matyt kad komunistų 
partijos išlaidos Lietuvoje 
per kelis paskutinius mėne- 
nesius siekia 11,500 litų. Di- 

I desnė lėšų dalis buvo ski
riama komunistų veikimui 

i Lietuvoj palaikyti ir teko 
I centro komitetui. Iš apy
skaitos paaiškėjo kad dau- 

I giausia pinigų išleista ko
munistų partijos apmoka
miems darbininkams ir ko-
munistinės literatūros ga
benimui iš užsienių.

štai Angariečio lekcijos:
Pateko į policijos rankas 

ir slapto pašto siųstos An
gariečio (Zigmo Aleksos) 
rašytos instrukcijos komu
nistams Lietuvoje del dar
bo taktikos.

Ten yra įvairių pataisų, 
pastabų komunistų akcijos 
vedimui Lietuvoje. Tarp 

į tų kelios pažymėtinos:
“Vesti agitaciją spaudoj 

ir gyvu žodžiu, šiai agitaci
jai panaudot ne vien nuo
šaliai rengiamus masinius 
susirinkimus bet ir. įvairių 
darbininkų susiri n k i m u s 
saukiamus kitiems reika
lams.

“Paaštrinti kovą prieš 
visų tikybų bažnyčias ir su
rišti ją (tą kovą) su veda
ma akcija prieš SSSR.

“Kalėjimuose komunistų 
šventes pažymėti revoliuci
nėmis dienomis.

Babies It
Nuo visų skirvio 1.- vidurių 
dantn°V^ ‘J SkaUSm» 
dantų augimo, nėra nieko 
CTSir1°v£!t1P Tsau8us Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. '’Wsnslow’s

“Spausdinti įvairias kny
geles, kaip pav.: ‘Pasakoji
mai Darbininkams’, ‘Pasa
kojimai Kareiviams’, ir tt. 
Jas išplatinti tefi kur komu
nistų darbas nevedamas. 
Knygelės turi būti su krikš
čionių demokratų firma. 
Jas dalinti tamsiems mies-

There are three trying periods in a 

to womanhood, when a woman 
gives birth to her first child, when a 
woman reaches middle age. At ^^Lyd!a E- Pram’s 
Vegetable Compound helps to re
store normal health and vigor.

Mto. CO..XV1™

s; >»
. you a copy of Lydia E. PinkiJj? p i to *cnd
* free of charge. rinktam’, Private Text Book.

Name------ — - ,

Stieet

Town....^....... », .— ............ StMc—...........................Dept. MF

to ir kaimo darbininkams, 
federantams ir tt.”

Ypatinga tas kad centro 
komiteto nariams griežtai 
uždrausta dalyvauti kuope
lių posėdžiuose ir bendrai 
lankyti kuopeles. Visas tas 
komunistų partijas darbas 
pavedamas apmokamiems 
agitatoriams, kurie gauna 
visai ne proletarišką atly
ginimą. “L.U.”

BEFORE
ANY DATE

imti. Čia daugiausia gali
ma buvo matyt tai kas par
davinėjama krautuvėse.

Reklamos delei nieks po- 
pieros negailėjo. Kai apei
ni visą parodą jau turi vi
są pundą visokių plakatų. 
Ypatingai gražiai reklama
vosi Klaipėdos krašto muilo 
fabrikas “Žuvelė”. Apart 
savo paviljono, jie pasista
tė pačiame centre parodos 
aikštės gražiai išpuoštą au
tomobilį. Ant stogo to au
tomobilio stovėjo mažutis 
žmogelis, karlikas, kuris 
per. ruperą Lietuviškai kal
bėjo į minią girdamas “Žu
velės” muilą. Čia daugybė 
kaimiečių klausė jo “pamo
kslo”. Jis retkarčiais mes
davo į minią tam tyčia pa
gamintus žuvelės pavidalo 
muilo gabalukus, ką žmo
nės puolė gaudyti sukelda
mi debesis dulkių ir viso
kių šposų prikrėsdami.

Gerą biznį padarė alaus 
ir vaisvandenių pardavėjai. 
Beveik kiekvienas žmogus, 
dulkių prisirijęs, stengėsi 
ko nors išgerti, o čia ąlutį 
išgerti kaip tik gerai, tai 
ir reikėjo eilėse laukti iki 
prisimuši, nes žmomj kimš
te kimšosi.

Gyvulių skyrius tai pats 
įdomiausias. Čia parodyta 
kas ištikrųjų Lietuvoje au
ginama. Čia matėsi musų 
ūkininkų progresas, čia gy
vai galima buvo įsitikinti 
kas yra musų Lietuvoj. Vi
sokių veislių arkliai, raguo
čiai ir paukščiai traukte 
traukė prie sąvęs žiūrėto
jus. Čia galima buvo nusi
pirkti kas kam patinka, bet 
žinoma, gana aukšta kaina, 
nors nežiūrint to jau antrą 
dieną galima buvo matyti 
daug iškabintų užrašų — 
“Parduota”.

Antra parodos diena iš
puolė su Dievo Kūno šven
te. Tą dieną Kaune rengia 
didžiausią procesiją per 
miestą. Iš pat ryto saulė 
nepaprastai kaitino. Žmo
nių beveik dvigubai dau
giau kaip pirmą dieną. Ju
dėjimas nepaprastas: vieni 
skuba į parodą, kiti į baž
nyčią. Mfestąs gražiai iš
puoštas žolynais, languose 
išstatyta šventųjų paveiks
lai. Miesto sodnas ir Lais
vės Alėjoj visi suolai pilni 
žmonių — laukia procesi
jos.

Procesija labai iškilmin
gai praėjo per miestą. Ke
lios dešimtys tūkstančių 
žmonių lydėjo. Kaimiečiams 
tai retenybė tokia procesi
ja, vedama daugybės dva
siškių su vyskupu prieša
kyje. Visą iškilmių laiko
tarpį geras oras davė gali-

Bebronys, Musninkų v.— 
Birželių 18 d. Bebfonių kai
me kilo gaisras, sudegė pįl. 
Urbanavičiaus gyvenamas 
namas. Gaisro kaltininkas 
Stasys Naraškevičius suim
tas.

Stasys Naraškevičius my
lėjo to pat kaimo merginą, 
V. Karčauskaitę. Bet atsi
rado konkurentas Urbana
vičius, už kurio Kąrčaųs- 
kaitė ir ištekėję. Dar prieš 
vedybas Naraškevičius pra
dėjo visokiais budais ker
šyt: šaudė, daužė langus. 
Už tai gavo šaltojoj patu
pėti. Bausmę atlikęs nenų- 
siramino. Bet netrukus .vėl 
pakliuvo į kalėjimą ’už vie
no vaikino sužalojimą. Iš

sa-
ne-

kai 
są- 
jis

L'

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

LISTERINE
ends halitosis

Kills 200,000,000 germs

Rokiškis. — Balandžio 
mėn. pabaigoje vakaruško- 
je akmeniu vienam išlupo 
akį ir sumaišė smegenis: 

’Tas jau daugiau su mergo
mis neflirtuos.

Gegužės 1 d. Natkuškių 
vestuvėse irgi vienas akme
nio minkštumą; akmuo at
sidūręs kaktoj prilipo. Vie
nas guli ligoninėj, o antras 
tupi blakinėj.

Seneliai pasakoja kai jie 
eidavę pas mergas tai įsi- 
diėdavę .sūrį į kišenių, nes 
gryžtant turėdavę kuo pa
sistiprint. O dabar vietoj 
sūrio akmenį. Tokių vaka
ruškininkų daug reikia na
mon vežte parvežti.

P. Kriukelis.

Šie asmenys gyveną Ame
rikoje yra jieškomi:

Bielskis Juozas, iš Klebiš
kio v., Mariamp. ap., prieš 
Karą gyvenęs Beloit, Wis.

Gilis Antanas, gyvenąs 
kur nors Amerikoje.

Jokūbaitis Pranas, iš Jo- 
keliškių k., Kidulių v., Ša
kių ap. 1920 m. gyveno Her
rin, Ill.

Kasparavičiai, Liudvikas, 
Zenonas ir Kastantas, gy
veną Chicagoje.

Laucius Juozas, iš Žigai- 
lių v., Tauragės ap.,. 1928 
m. gyveno Iron, Mich.

Lenkai, Andrius, Vincas 
ir Kazys. Kilę iš Brastos 
k., Antanavo v., Mariam- 
polės apsk.

Lukauskas Antanas, sū
nūs Augustino. Atsiliepė 
jo žmona, Petronė. Jis gy
veno ant Honore st. Chica
goje.

Nedzveckai, Juozas,. Fe
liksas ir Steponas. Kilę iš 
Kanevos v., Lydos ap., Vil
niaus krašto.

Praninskienė Rožė, 1926 
m. gyveno Chicagoj.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti 
ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašo
mi suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai įver
tinta.

Lietuvos Konsulatas 
201 N. Well St. Rm. 1904

Chicago, Ill.

© ROSEDALE ©t 
"Dry Cleaning Col 

HEnd. 7906 j
f C. F. PETRAITIS, Prop. J
| 6702 Superior Ave., |

kalėjimo išėjo šymet prieš 
Velykas. Bet buvusios 
vo mylimosios vis dar 
buvo užmiršęs.

Ir štai Birželio 18 d. 
kuriems kaimynams ir 
vo motinai pasakė kad
padegs Urbanavičių ir Kar- 
čauskaitės tėvą. Apie tai 
buvo pranešta Urbanavi- 
čiams ir Karčauskams. ši
tie iš Naraškevičiaus visko 
laukdami, naktį pasistatė, 
sargybą. Bet piktadaris to 
nepaisė. Užsidegęs savo 
troboje saują šiaudų pribė
go prie Urbanavičiaus na
mų ir pakišo po stogu. Sar
gyba jo sulaikyti nespėjo ir 
nespėjo užgęsyti uždegto 
stogo.

Pasinaudodamas sumiši- 
mu, Naraškevičius bė'go pa
degti Karčauskus. Bet čia 
jam nepasisekė. Po to jis 
pasislėpė ir sekančią dieną 
buvo policijos ir Rauliu su
imtas.

Pasipiktinimas rj j o darbu 
buvo toks didelis, kad/ gy
ventojai apipuolę 
lazdomis primušė 
gyvas liko.
NO EXCUSE FOR A

“SPLITTING HEAD”
There’s no need for an aching head to spoil 

yonr 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 (be new and 
easier way to take aspirin.

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

Because you chew Dillard’s Aspergum the 
aspirin mixes thoroughly with the saliva so that 
all its soothing qualities arc 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 throats, even such 
severe cases as follow tonsil operations. If your 
druggist does not have Dillard’s Aspergum, send 
for free sample to Health Products Corporation, 
Dept. A, 113 North 13th Street. Newark,'N.J,

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.

jį tiek 
kad vos 

“L.U.”

SAME Pilei
40 YEARS
25 ounces for 2$cents 

pure,
|Z>BAKING
rw POWDER

efficient
’ IT’S DOUBLE ACTING

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

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

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

Steamers each way, every night, leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:50 a.m. 
(E. S. T.) April 15th co November 15th.

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

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

Auto Rate $4.50 and up.
'Jj Write for free folder and Auto Map. ž-r£"|Į 
jl for details on C&B Line Triangle, Circle I? 
w and All Expense Tours, also 1930 Cruise Q? 
If de Luxe to Chicago. ||

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANY

E. 9th Street Pier 
Cleveland, Ohio

B

mybes puikiai praleisti šį 
laiką.

Žmonės nors suvargę at
rodė, bet su didžiausių no- 

’ ru lankė pagodą, klausė dai
nų, kurias dainavo apie de
vyni tūkstančiai daininin
kų, ir žiurėjo misterijos 
“Vytauto Žemė”.

Aplankė taipgi žymesnes 
miesto dalis.

Gąlįma buvo pastebėti įl
įs Amerikos atvykusių pįl 

j liečiu. Manąu kad tarp jų i 
buvo ir iš Cleyęlando. |

famous the world over

• Pinąud’s
Shampoo

Leaves your 
. hair lustrous, 

healthy, and 
not too dry !

; į/ At your dealer s.—or send 5 oc 

: for full-size bottle to Pmaud,

L Dept.M, 220E.21 St., New York.
i z[U?e will send sample bottle free]

Didele knyga

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

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

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

Tas ii1 daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

‘ŽMONIJOS ISTORIJA’

T-'AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
A Istorijos — tai bendras susipažinimas 

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

620 Puslapių

(TIKTAI TVIRTUOSE’AUDIMO VIRŠELIUOSE)

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluotą; knygą didele 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi ka d yra tvirtuose audimo viršeliuose 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkute 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 progą ją taip pigiai Įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa- 

(našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
l “Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą),1 ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės. 
Įdėkit Į laišką $2.00 popierini arba išpirkit pašte money orderi už $2.00, 

I laiške ir ant voko užrašyki! savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
i už keleto dienii knyga jau bus jūsų n amuose.

1 Reikalaukit “Dirvoje” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

■i



Sužeistas. K. Ė, Yochus.
III nlačiai žinomas siuvėjai

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j life. tl'olio .su%ist?? #
J jį 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 ij

RENGIAMASI PRIE LIETUVIŲ DARŽELIO 
ATIDARYMO GORDON PARKE

Gal bus atidarymas Vytau
to Mirties sukaktuvėse,

Spalią-October 26.
Clevelando Lietuvių Kul

tūros Darželio Sąjunga iž
de turi $213. Iš Vytauto 
sukaktuvių apvaikščiojimo, 
buvusio Liepos 4 d., dar ti
kima gauti pelno apie $200. 
Taigi bus virš” $400.

Liepos 18 d. laikyta Dar
želio susirinkimas, kuriame 
išspręsta keletas svarbių 
klausimų.

Jau tūlas laikas kaip ši 
Sąjunga suorganizuota, bet 
kadangi nekuriu draugijų 
a’stovai nesilanko į susirin
kimus, liko nutarta kad at
einančiame susirinkime bu
tų perorganizuota visa val
dyba ir koniisijos, nes da
bar ateina Darželio Sąjun
gos rimčiausias darbas ir 
pageidaujama turėti veik
lią valdybą ir komisijas.

Kitas susirinkimas bus 8 
d. Rugpjūčio. Visi draugi
jų atstovai’ teiksitės pribū
ti. Draugijos privalo su
žiūrėti kad jų atstovai lan
kytųsi į Darželio Sąjungos 
susirinkimus. Kurių drau
gijų atstovai nėra energin
gi šiame darbe,' patartina 
išrinkti naujus.

Lietuvių Kultūrinio Dar- ; 
želio Sąj. nėra vienos-ki- 
tos draugijos padaras 
tai visuomenės darbas, 
del visiems reikia dėti pa
stangas kad darbas eitų pa
sekmingai.

Vytauto Mirties Diena
Po Įvairių Svarstymų, ta

po nutartą 'rengti Vytauto 
Mirties sukaktuvių dienos I 
paniinėjifną Spalių 26 d,1 
(Vytautas mirė Spalių 27 d. 
o tą dieną išpuola pirma
dienis, tai rengt sekmadie
ni.) Rengimo darbas pa
vestas komisijai: K. S. Kar
pius, P. Mulioliš, A. Sta- 
pulionicne, P. Štaupiene ir 
'L. Šukienė.. Komisija nu
spręs koks bus programas, i

Susirinkime iškelta klau-' 
simas ir paties Darželio į 
atidarymo arba įžengimo į 
jį. Miesto taryba žemės 
paskyrimo rezoliuciją per-, 
leido. Pats galutinis daly
ko išlošimas yra miesto 
Sanavimo komisijos ranko
se. Ji irgi tuoj viską iš
spręs.

Pavesta Darželio valdy
bai galutinai išsitierauti iri 
jei galima, rengti Spalių 26 
Darželio atidarymą, par-, 
kviečiant Lietuvos Minište-' 
rį iš Washingtono, B. K. 
Balutį' ir tt.

Nutarta, jei bus gailina, 
dabar pastatyti Darželyje 
pamatinį akmenį, ant kurio 
kitą pavasari bus galima 
pastatyt jau ir stovyla. Ant 
to akmens turės būti iškal
ta šie 1930 metai, kaipo rei
kšmingi musų istorijoje.

bet
To-

i

i

'Aplink tą akmenį galės bū
ti išvystytu, visas Darželio 
planas. Tą darželi paskui 
stengsimės puošti, pašvęs- 
dami jį kaipo musų tauti
nės kultūros simbolį visai 
Lietuvių tautai ir Amerikos 
publikai?

P. Urbanavičius.

Kas turit kokių naminių 
rankų darbų, darytų suau
gusių arba vaikų, atneškit 
“Dirvon”, bus išstatyti pa
rodai lange.

Simonas Mikalonis Lie
pos 23 d. laivu George Wa
shington išvažiavo Lietu
von. Jis gyveno Bridgevil
le, Pa., čia atsilankė pas gi
mines' ir pirko laivakortę 
“Dirvos” agentūroj.

F. Samuolis su šeimyna 
buvo išvažiavęs keletui die
nų automobiliu pasivažinė
ti. Pervažiavo per Niagara 
Falls j Kanadą, apsuko ap
link Erie ežerą ir gryžo per 
Detroitą.

Ona Kukauskienė, “Dir
vos” skaitytoja iš Mounds
ville, W. Va., lankosi Cle- 
-velande su jauna dukteria, 
Alice: Jodvi apsilankė ir 
“Dirvos” redakcijoje. Cle- 
Velandas joms labai patin
ka. Čia gyvena daug jų 
pažystamų kurie gyveno ki
tados tenai.

D. L. K. Vytauto D. 500 
metų mirties apvaikščioji- 
mo komitetas ir draugijų 
atstovai laikys savo susirin
kimą pirmadienio vakare. 

I Liepos-July 28 d., Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. Kiekvie
nas' draugijos atstovas bū
tinai privalo dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra la

ibai svarbu kaslink likusif 
pelno padalinimo.

Pirm. A. S. Kulbickas

PLATESNIS 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Taupymo ir Pa 
• skolos Bankas rengia pirmą 

savo viešą pikniką nedėlioj, 
Rugpjūčio-Aug. 17 d. Neu
ros h'argoj, Brunswick, O 
Visi šėrininkai ir depozito 
i'iai esat kviečiami bendrai 
dalyvauti. Bus neilgas pro
gramas su dovanomis, taip 
pat muzika ir šokiai, ir vi
si draugiškai galėsim pasi
linksminti.

Norintieji dalyvauti ne
pamirškit ateiti į Banką pa- 

j siimti piknikui Įžangos ti- 
j kietų, kurie bus duodami 
i dovanai.
The Lithuanian Savings & 

Loan Association
6712 Superior ave.

•GRYŽO Iš LIETUVOS K.
NEKROŠIUS — SMER

KIA KOMUNISTUS
Parvažiavo iš Lietuvos 

j pirmas ‘Dirvos’ ekskursan- 
i tas, Kazys Nekrošius, par- 
. šivežęs nepaprastai puikių rekordų. 
. įspūdžių iš Lietuvos, ir sa-'syti. 
į ko: “Iki šiolei priklausiau1 
• prie komunistų, bet nuo da
lbai’ už jų melagystes laik-l 
I raščiuose apie Lietuvą pa-1 
metu juos.” Pasakoja kad 
nieko panašaus ką raudo- 
.nieji rašė Lietuvoje nėra, o 
priešingai, išsikalbėjo Kau
ne su. atbėgusiais iš sovietų 
Rusais, tie baisybes pasako
ja apie komunistų rojų: sa
ko, visi iš Rusijos Išbėgtų, 
bet komunistai saugoja ru- 
bežių ir šaudo kiekvieną.

Norėjo' važiuot į Rusiją 
pasižiūrėt, bet Rusų konsu
las neleido, sako gali va
žiuot tik ekskursijos, bet 
Nekrošius atsisakė, nes su 
ekskursija nuvykus komu- 
nitai parodys tik kas gražu 
ir kas jiems patinka, nieko 
daugiau nematysi.

Laivu kelionė nelabai pa
tiko, bet Klaipėdoj buvo iš
kilmingai sutikti, laive pa
tys sudarė chorą, dainavo 
pasveikindami Lietuvą, o 
nuo kranto pasitiko juos su 
muzika ir dainomis Lietu
vos žmonės. Graudu ir sma- 
"u buvo tas viskas. Klaipė
doj pasitarnavo Lietuvos 
Šauliai, pavaišino viešbuty
je, nešiojo bagažus ir visaip 
kitaip pasitarnavo, bet už 
nieką nei jokio “tįpso” nę- 
ėmė.

Visoj Lietuvoj buvo nepa
prastai smagU, linksma, vi
si geri, mandagus, draugiš
ki; valdininkų pasitarnavi- 
mas geras. Taip pat sako 
ten žemė pigi, ir gali gra
žiai gyvent. Užtai Nekro
šius tikrai pažadėjo saviš
kiams už poros metų visai 
gryžti apsigyventi tenai..

Tai yra apsakymas trum
pame- pasikalbėjime 
Lietuvio darbininko 
Lietuvą, kurią priešai 
kia, ir apie Rusiją, , 1 
musų raudonieji giria.

Nekrošius paeina iš- Rin- 
kšlių kaimo, Sidlavos par.. 
Raseinių ap. Gyvena 1066 
Ansel Rd.

tikrc 
apie

Neužmirškit saviškių Kanadoj. 
Pietų Amerikoj' ir kitur — už 

rašykit jiems “Dirvą”.
•M

BARTKUS

po troko sužeistas savaitė 
laiko atgal. Jis ėjo skersai 
gatvę ties A.ddison ant Su
perior, tuo' tarpu v’-’ ' 
trokas ir parmušė, 
paimtas ligoninėn, 
gydosi namie.

užleke 
Buvo 
dabar

“Dirvos” krautuvėje gali
ma gauti naujausi numeriai 
“Margučio” ir “Rimbo” ir 
vėliausi puikus rekordai.

Yra keletas labai puikių 
Ateikit pasiklau-

LIETUVIŲ PROGRAMAS 
GORDON

Rugp.-Aug. 3 d., 
Idienio vakare apie 7:30 v..
Gordon parke, to? pat vie
toj kur atsibuna kas vasa
rą tautu koncertai, bus pil
doma didelis Lietuvių pro
gramas. Šį kartą Lietuviai 
gavo visą vakarą, t. y. apie 
45 min. laiko, savo- progra
mų!. Tarpais gros miesto 
orkestras.

Lietuvius reprezen tuos 
Collinwoodo naujos Musu 
Motinos Nepers to janč i o s 
Pagalbos parapijos bažnvti- 
ni choras po vadovyste Vin
co Greičiaus. Bus dainos 
ir šokiai scenoje. Dalyvaus 
vietinis baritonas. Julius 
Krasnickas.
• Lietuviai, kaip visuomet 
taip ir dabar malonėsite 
skaitlingai > atsilankyti.

Choro dainų pamokos at
sibuna Episkopalų bažny
čios kambariuose, 15232 St. 
Clair ave., šalę Collinwood 
viešosios mokyklos. Daini
ninkai norinti dalyvaut dai
navime prašome ateiti abu 
ketvirtadieniu, Liepos 24 ir 
31 minėton vieton lygiai 
7:30 yak.,', gausit, tikietus.

PARKE
sekma:

BEREIKALINGAS 
UŽSIKABINĖJIMAS

“C. L. Žinių” rašytojui, 
kaip matome Nr. 29, užkliū
va ir tas kad kokia ten po
niutė privaišinus savo sve
čius išleidžia į parapijos 
bazarą, ir jieško kitokių 
priekabių prie jos. Užkliū
va ir kokie ten išvažiavi
mai, kurie: įvyko sykiu su 
parapijos pikniku. Kas gi 
tame kaltas už nesilaikymų 
Katalikiškų Draugijų Są 
ryšio nustatytos tvarkos— 
ar ne tie kurie kitus įkąl- 
tint griebiasi?

Rašytojas primeta poniu
tėms buk jų per tris metus 
parapijai nemokėta, ir tt.PARSIDUODA

1386 E. 65th st. arti Wade Park I Patartina pirmiau negu kl- 
ave. kampinė mėsinyčia, grosernė ir UŽkclbincl < -----— 
keptų daiktų parduotuvė, $450 ikiVv,-.rrrr»ei 4v.

j.j.O į savaite garantuotų ineigų.
' kamb. greta gyvenimui, žema ren-

’a. Klauskit agento Zimerman, — 
2287 Professor ave.

10 Metu Sukaktuves 
nuo T. NEUROS DARŽO 

įsteigimo
DYKAI PIKNIKAS VISIEMS 

Nedėlioj, Liepos 27 d.
Neuros Darže 
Brunswick, Ohio.

Visi žinot vietą, visi rengkitės 
ir važiuokit, nelikit namie nei 
vienas, nes tokio pikniko dar 
neturėjot. Visi šoksim, ušim, 
l.nksmi busim'' iki vėlam vaka
rui. Gros Mušinsko orkestras.

SPORTAS I

Juozas Komaras

AČIUS NORI “PABAIC 
TUVIU” SU KOMARU 
Antanas Ačius, vienas 

stipriausių sunkaus 
iracikų dabar esančių 
eagoje, kuris ėmėsi p-.i 
landos laiko su Juozi 
maru “Dirvos” piknike Lie
pos 6 d., dabar reikal 
su Komaru pabaigtuvi

Ačius sako: Negerai 
liką suvedžiot neužbaigiant

HM

imtynių, todėl aš dabar pa-1 žus piknikas, todėl visi ruo- 
sišvenčiau daugiau treini- 
ruotis ir galiu sakyti kad 
Komaras, jeigu sutinka su 
manim dar sykį pęrsitik- 
rint, ir stot į imtynes iki 
pergalės, aš pribusiu.

Prie to dar Ačius sako, 
jeigu nori, gali su manim 
stot Brazauskas arba Gan- 
sonas, jeigu jie Clevelands 
ar kur arti randasi. j

Paklausus Komaro ar jis 
nori su Ačium imtis/ Koma 
ras atsakė: Tegul atvažiuo
ja, aš jam parodysiu kuo 
stokjardai kvepia!

Taigi, iš tos priežasties 
“Dirva” rengia dar vieną ir i 
visai populiarišką pikniką, 
su pigia įžanga.

Porai kainuos tik $1, ar-1 
ba po 50c. • Moterims pas
kirai kainuos irgi 50c. ,0 
vyrams be moterų tik 75c. !

Bus vėl linksmas ir gra-!

s Darža, ki-
10

škitės į Neuros 
tą mėnesį, Rugp.-August 
dieną.

Marottos imtynės
Ketvirtidenio vak. Taylor 

Bowl atsibuna Marottos 
surengtos imtynės. Imasi: 
John Pesek su Big Jim

Browning; John Kilonis su 
Job Banaski ir kita- pora.

Italas Camera Gryžta
Milžinas Italas kumšti: 

ninkas Primo Camera turi 
gryžti Italijon. Amerikos 
valdžią neduoda jam ilgiau 
čia būti. Sako jo kumšty
nės yra nustatytos kad jis 
visur laimėtų.

BIZNIERIAI 
kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)
Attorneys Jewelers

P. V. CHESNULIS
929 Society for Savings Btiildinj
GA. 1355-J MAin 254!

Barbers
V, KASPARAS!

6706 Superior AVe.

V. ŠTAUPAŠ 
6704 Superior Ave. FL. 6791R

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

P rinters-P ublishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932Bulding ContractorsV. D. Štaupas, Jeweler!
Taisau visokio išdirbimor laikrodėlius. !

Patyręs Laikrodi- 
nrnKas savo prak-į 
tikoje per daugelį • 
metų. Už savo, 
darbą pilnai atsa-1 
kau ir pigiausia | 
padarau negu kur |

kitur. Tėmykit antrašą:
6704 Superior av. Cleveland, O. I

FLorida 6791-R

PhotographersM. ROMAITIS
13416 Edge wood Avenue, atversti pa

rapijos knygas ir pažiūrėt? 
savo mokesčių lapus ir pa 
žiūrėti ar daug paties Įmo
kėta! Jeigu tų garsinamų 
poniučių butų ir po šešis 
metus nemokėta, ir tai dar 
už tamistos mokesti butų 
tris sykius daugiau įmokė
ta.

Kaslink tikrumo katali
kystės arba sąžinės tyrinė
jimo, tai tas rašytojas yra 
persilpnas spręsti.

Prašome išeiti atvirai į 
kovą ir parašyt kokias po
niutes taip puolatės perse»- 
kioti. Teisybę rašant nėra 
reikalo slėpti nei poniučių 
nei pačiam slapstytis. Ki
taip tokie, knaibymaisi ne
turi ' mažiausios vertės.

Ne-Apuokas.
Nuo Redakcijos: Jokiam 

laikraščiui, dideliam ar ma
žam, nedaro garbės pana
šus ginčai kaip šis, ir ypa- 
tiški kabinėjimaisi, todėl 
labai patartina vieniems ne- 
jieškoti priekabių ir viešai 
ką nors neįtardinėti, nes 
laikraštis toli ne tą tikslą 
turi, o tik žmonių informa
vimą ir švietimą, kitiems 
irgi susilaikyti nuo ginčų, 

(29) I nes jais nei vienas nieko ne- 
| atsiekė ir heatsieks.

Cut-Rate Meat Market
IR GROSERNĖ 

5819 SUPERIOR AVE.
ŠIOS SAVAITĖS SPECIAL:

Ends Pork Chops _____ lb 25c
Pure Pork Sausage lb 17c
Fresh Hamburg _____  lb 20c
No. 2 Pure Lard _____  lb 25c

John Židonis, Manager.

Bakers
ST. CLAIR BAKERY 

7011 Superior Ave. HEn. 6289

ANTANAS BARTKUS 
1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave. • 
JUOZAS PELVALIS 
6502 Superior Ave. 

VINCAS EIDUKAITIS
6301 Superior Ave.

JOHN SHARKY 
6700 Superior Ave.

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

Dry Cleaners
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.,

C. F. PETRAITIS
6702 Superior Av. HEn. 7906

TailorsGroceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St. HEn. 6716 

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709 

J. MISEVIČIUS
1457 East 71st St.

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720 

JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street 

BEN VELIČKA 
8101 Pulaski Ave.

JONAS BRAZIS
6905-07 Superior..av ENd. 0756PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI

Pabuvusios merginos ar našlės be 
vaikų, kad butų blaiva ir ne karšta 
bažnytinė, kuri mylėtų gražų gyve
nimą, amžiaus tarp 38-40. Aš 
44 metų, turiu vieną sūnų prie 
ves. Atsišaukit šiuo antrašu:

J. BASANAVAGE 
113^ N. White st. Shenandoah,

Miscellaneous
esu 
sa- ■LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498
JONAS ZAUNES 

Šildų-Sign Dirbėj’as 
1205 St. Clair A ve.

JONAS ČIŽAUSKAS 
Muzikas—r1247 East 67th St. .

Visi kiti nariai
Kun. V. G. Vilkutaitis 

J. Botirius 
J. Venslovas

o

f

dovana 
draugei

Šiuo lai-, 
speeiales 
fotogra-

J ŪSU 
bus

Cleveland? Lietuvis Artistas 

tografas 
Geriausia 

draugui ar
Jūsų Fotografij’a, 
ku mes turim 
kainas ant visų 
f i jų. Rėmai puse kainos.

1197 E. 79th St. CRvėfamf
Studija <r dviem parodos langais”
— Telefonas Randolph 3535 —

4

?

T

5

Pa.

PARSIDUODA DU NAMAI
3 šeimynų, naujai įtaisyti, trys 

?aradžiai, lotas 40x144; rendos neša 
$.100 į men. Kaina $8,500. Lietuvių 
kolonijoj. Kreipkitės antrašu

4203 PAYNE AVE.
Arba telefonuokit ENdicott 8712

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Neša $600 pelno- j savaitę; par

duoda del savininko ligos už $1,000; 
įmokėt $500; likusį išmokesčiu. Tu
ri gerą turistų ir strytkarių darbi
ninkų biznį.

BRINKHOFF, 18609 Detroit av.
Lakewood, O. (Detroit ave. car)

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

“V and B FARM” Green Rd 
nuo miesto. Dava’žiavimas 
lengvas: nuo Euclid ave. 
pasukit j kainą į Green rd. 
ir važiukito iki pamatysit 
“V. and B. Farm—Private

Drive
Vte Anderson, Savin. -

Druggists
C. PAKELTIS 

8121 Sowinski Avenue
JOHN ZVALSKIS
4501 St. Clair ave.


