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IR DARBININKŲ ŽINIOS

KABINETAS RANDA
JI NEGEISTINU

Komunistai trukdo. Val
džios darbo department© 
pastangas sutaikyti Gasto
nia, N. C., audėjų streiką 
trukdo komunistų organi
zacija praminta Nacionale 
Audėjų Unija. Valdžios at
stovai sako kad negalima 
nieko padaryti nei naudai 
norinčių taikytis darbinin
kų jeigu jie neatsikratys 
tokių vadų kurie viskam 
pastoja kelią. Dirbtuvių 
savininkai atsisako turėti 
reikalus su bolševikų orga
nizatoriais.

Tenai juoduosius darbi
ninkus vadovauja ir kurs
to Albertas Weisbord; ku
ris atsižymėjo komunistine 
propaganda laike Passaic 
audėjų streiko.

Niekas nekaltas. Greens
burg, Pa. — Po ištyrinėji
mo eksplozijos priežasties, 
nuo kurios Kilnoch kasyk
loje Kovo 21 d. užmušta 46 
darbininkai, niekas ypatin
gai už tą nelaimę nerastas 
kaltu. Išspręsta kad spro
gimas atsitiko netikėtai ir 
netyčiomis.

Detroite, Bal. 11 d. kilus 
eksplozijai viename budin- 
ke, užmušta apie aštuoni 
tarnautojai materijų san
dėlyje. Po eksplozijos ki
lo gaisras ir nelaido griu
vėsiuose žmones rasti.

Anglijoj kas savaitė par- ; 
duodama po 2,500 automo- ( 
bilių. Penkta jų dalis pa- , 
tenka Londonui. '■

Berlinas. — Vokietijos 
kabinetas nutarė neįsileisti 
Trockio. Ištyrę visas aplin
kybes, kabineto nariai nu
tarė jo prašymą atmesti.

Taigi žmogus kuris keli 
metai atgal turėjo savo 
saujoj 120,000,000 žmonių 
ir galėjo su jais daryti ką 
užsimanė, dabar liko meke
no nekenčiamas. Belgija 
jo .neįsileido, (Vokietija at
sisakė įsileisti; Rusija išvi
jo. Konstantinopoliu atva
rytas ir paleistas į kraštą, 
be prašymo, bet ten neno
ri būti.'

APIE 50 UŽMUŠTA
Littlte Rock, Ark. — Per

eitos savaitės audrose šioje 
valstijoje žuvo apie 50 žmo
nių ir apie 200 sužeista. 
Audros perėjo du sykiu ii' 
sunaikino kalnuose kaime
lius, kurių nukentėjusius 
apžiūrėti truko keletą die
nu.

NUSTATĖ VOKIETI- Ml /I 0-1
ja^kolą Maskvos Cariį bodos

kjrciicvci. .yjrcgaw *1.1 Paryžius. — Aliaritai su-l 
prasidėjo Tautų Sąjungos [sitaikė kiek reikalaus iš 
nusiginklavimo tarybos. Įi Vokietijos: ?"'* nnnnn'' r'r'r- 
jas sukviesta jaugiau vals-j Kada buvo Versalyje tai-'ant savo armijos durtuvų, 
tybįų nėgu kada pirmiau[kes derybos Vokietija siu-,Ta armija išstatyta prieš 
dalyvavo. Pačioj komisijoj llė $25,000,000,000, bet alian-ldu ĮĮ’ontu: šimtus milijonų 
kuri konferęhėiją ruošė da-tai nesutiko, reikalavo net l?u^os PaP*“asty žmonių 
lyvauja 28 tautų atstovai, $125,000,000,000 atlyginimo. Ljmauja^h’ neprielank?aš 
ne tik didžiųjų valstybių Kada po kelių metų po ka- Europos kapitalistines val- 

Taipgi tri- ro Vokiečiai įsidrąsino, jie stybęs.

Geneva, — Gegužės 15 d. i

SUIRO LENKŲ VAL
DŽIA

Varšava. — Protestuo
damas prieš Pilsudskio sau
valiavimus, Lenkų premje
ras Bartel atsistatydino, su 
juo pasitraukė ir visas ka
binetas. Pilsudskis pakvie
tė Mosickį sudaryt naują 
kabinetą.

RŪPINASI ŽUVŲ IŠ
SAUGOJIMU

Prezidentas Hoover siū
lo sumanymą skirti penkis 
milijonus dolarių sutvarky
mui tyrų vandenų, apsau
gojimui jų, ir praplatini
mui juose žuvininkystės, iš 
ko ’butų didelė nauda ir 
bizniui. Neužžiurint van
denų, daugelyj vietų žuvys 
visai išnyks.

Prezidentas pats yra di
delis mėgėjas žuvavimo.

HQOVER ŽIURI PROHI- 
BICIJOS VYKINIMO 
Prezidentas Hoover nesi

ima trukšmuoti prohi’bici- [ lie. 1 
jos įstatymo 'Vykinime, ta-lva ^ 
čiau nusistatęs sulaikyti vi-' 

|sokias šmugelystes iš pačių, 
šraugeliautojų pusės ir iš' 
pusės valdininkų pastatytų 
užžiurėjimui, o nesaugo- 
jančių savo pareigų.

Nužiūrėti nepildą savo 
pareigų distnktų prokuro
rai liuosuojami iš vietų — 
septyni tokie jau paleisti ir 
kiti bus paleisti.

Prie prokurorų bus pa
skirta pagelbininkai, kurių 
tikslas bus stengtis suardy
ti didžiųjų butlegerių slap
tus šmugelystes biznius.

Greitesniam darbui, pre
zidentas nori kad prohibi- 
cijos visą tvarkvedystė per
eitų iš iždo department© į 
teisingystės departmentą.

ATSIRADO PO 12 DIENŲ
Australijoj atsitiko lakū

nams tokia nelaimė kaip 
aną vasarą atsitiko dauge
liui kitų kurie bandė per
lėkti juras. ' Keturi vyrai, 
skrisdami skersai Australi
jos kontinentą, buvo Jpri- 
versti nusileisti ant žemės, 

I bet pataikė j tokias pelky- 
jnes ir taip toli nuo žmonių 
kad per 12 dienų niekas 

[nieko apie juos nežinojo, o 
'jie patys vos badu nemirė, 

>ė kirminus ir laukines 
i uogas; uodai ir kitokie va
balai ko neužėdė.

; Juos atrado kiti lakūnai 
i po ilgo jieškojimo, vos gy
vus. •

bet ir mažųjų, 
jų svarbių valstybių kurios 
nėra Tautų Sąjungos na- 
irės: Suv. Valstijų,' sovietų 
Rusijos ir Turkijos.

Konferencijon atvyko 17 
valstybių atstovai. Tai yra 
tokių valstybių kurios gali 
sukelti didelius karus.

Vokietija iškalno prane
šė Sąjungai jog ragins vi
sas valstybes žymiai mažin
ti jurų ir sahsžemio spė
kas. Panašiai mano Rusi
ja ir Turkija. !

Paryžius. — Aliantai su-| ' i
j Rusijos komunistų vai-*----------------------------------

$24,000,000,000. ’ džia sėdi taip sakant pati ar sovietai bandytų apgin
kluoti liaudį karo atsitiki
me.

Raudonosios armijos ofi- 
cierių 48 nuošimčiai yra iš
tikimi komunistai; 47 nuoš. 
bešališki ir 5 nuoš. prasti 
komunistai. Atsitikime su
irutės šalyje, armija greitai 
susiskaldytų.

Viską tą Maskva nujau
čia, ir pirm negu prieis vi-

1923 metais siūlė tiktai 
$7,500,000,000, bet nepriei
ta prie jokių sutarimų.

Dabai1 aliantų reikalau
jamą sumą Vokiečiai dar 
apsvarstys. Jiems duodama 
52 metai išsimokėti.

PAVELIJO NUŽUDYT
Kamčatkoj, Rusijoj, gy

ventojai turėjo paprotį sa
vo senus ir ..bejiegius žmo
nes nužudyti. Bet šiais lai
kais toks darbas skaitomaiišeilės, 
žmogžudyste ir kaltininkai 
traukiami tieson. Taigi iš 
vienos vietos sovietų val
džia gavo laišką su prašy
mu pavelyti nusmaugti jų 
seną tetą, kuri serga ir pa
ti prašosi mirties. Komisa
ras davė atsakymą tokį: 
“Lai ta moteris buna pa
smaugta.”

i LAUKIA PAMATYT 
POPIEŽIŲ

Roma. — Plačiai kalba- 
■ ma kad per Sekmines po

piežius pirmą kartą viešai 
pasirodys už Vatikano sie
nų, po susitaikymo su Ita
lijos valdžia po 59 metų ei
lės popiežių “kalėjimo”.

Manoma kad popiežius tą 
dieną (Gegužės 9) iš Šv. 
Jono Laterano bažnyčios 
balkono galės palaiminti ti
kinčiuosius pirmą sykį po 
tiek metų. Tos bažnyčios! 
pleciuje gali tilpti bent mi-, 
lijonas žmonių. Ją pado
vanojo imperatorius Kon
stantinas. Romos vyskupui 
(popieriui), ir sakoma kad 
Silvestras, 34-tas popiežius 

, pats savo rankom 
iškasė jos pamatams žemę. I ______
Ši bažnyčia vadinama “Mo-I ŠMUGELNINKAI ATSI- 
tina Visų Bažnyčių Amži- IMA LAIVUS 
name Mieste”. Detroit. — St. Clair eže-

Dabartinis popiežius vėl re parubežinė sargyba su- 
nori atnaujint paprotį Sek-|gavo 365 šmugelninkų lai
minių dieną iš šios bažny- vus jr konfiskavo. Jais ga- 
čios balkono laiminti savo benta iš Kanados degtinė Lt nn, V1 nei ii IK". • t -rr -i . . i ■ .tikinčiuosius.

Reikalauja $590,000. Sa
vininkas laivo “I’m Alone”, 
kurį Amerikos pajūrio sar
gyba nuskandino manant 
kad buvo šmugelninkų, 
kalauja pusės milijono 
larių atlyginimo. Jis 
Kanados pilietis.

rei
do- 
yra

ĮVEDA MIRTIES 
BAUSMĘ

Lansing, Mich. — Michi
gan valstijos senatas nuta
rė įvesti valstijoje mirties 
bausmę, kurios iki 
nebuvo. Galutinas 
mas priklausys nuo 
piliečių nubalsavimo.

šiolei 
Įvedi- 
pačių

TEISIAMAS SENAS 
ŽMOGŽUDIS

Elizabeth, N. J. — Gabus 
inžinierius, Campbell, 60 
metų, bet su vaiko protu 
kituose dalykuose, tardo
mas už nušo'vįipą ir sudegi
nimą savo žm-ftnos Vasario | kad penkių mętų bėgiu bu- 
23. d. Jis yra toks gabus 
savo profesijoj kad gauda
vo į metus $20,000 algos, 
bet nuo žudystės negalėjo 
susivaldyti, ir dabar nesigi-- 
na. Su policija nuvažiavo 
ir parodė vietą kur moterį 
nušovė ir kūną uždegė.

Moterį jis susekė - neišti
kimybėje ir'patyrė kad ji 
buvo vedus ir neatsiskyrus 
su pirmesnių vyru, už tai 
jam užėjo noras ją nužiir 
dyti, ką ir padarė.

SKIRS AŠTUONIS NAU
JUS KARDINOLUS

Roma. — Gegužio mėne
sį 'popiežiaus konsistorijoje 
bus nominuota aštuoni nau
ji kardinolai, iš jų keturi 
Italai ir keturi kitų šalių.

Dabar šventoji kolegija 
susideda iš 58 kardinolų, iš 
jų yra 29 Italai ir 32 kitų 
šalių.

Vienas Amerikos arei vy
skupas tikisi gauti kardino
lo laipsnį. Juomi gal .bus 
Baltimorės arcivyskupas 
Curley.

ir alus. Konfiskuoti laivai 
verti apie $150,000.

Juos valdžia pasiuntė Į 
tam tikrą vietą, kur pasta
tyta be užžiuros ir be sar
gybos, ir veik visi jie ding- 

kad patys 
šmugelninkai, už kelių die
nų, prisitaikę vėl savo lai
vus nusišmugeliuoja ir vėl 
varo biznį.

sta. Sakoma

Viduje, tarp pačių aukš
tųjų galvii ir jų pasekėjų,1 
eina suirutės, tuo pat svkiu z; 
minios atsidūrė bado prie- dujinės suirutės dirba su- 

I angoje, kas komunistus la- drumstimui vandens kito- 
bai surūpino. !se šalyse. Suraminimui sa-

Vienas išėjimas bolsevi- ’ vuju galėtu rodyti kitas sa
kams teesąs; jeigu bus vi- lis iš kur'“gaus aukso ir 
sai prispirti prie sienos jie ■ duonos” jeigu jose komuni- 
turės dėti pastangas šukei-1 Sįaį nors kiek burbulą pus 
ti naują Europini karą, kasijr sa]CyS kad jie tuoj įves 
arba visiškai^ juos sunaikins sovietų tvarką ir duos pa- 
arba pasisektų gauti iš kitų. galbą Maskvai. Be tokių 
salių komunistų paramos, [ prižadu, bevilčiai alkani ko
kline dar nepažysta rojaus ■ ■
gyvenimo.

Jeigu viduje prasidės 
kilimai, Maskvos carai 
rėš suprovokuoti karą 
kaimynėmis valstybėmis _ 
vimiii progos šaukti visus AMERIKOS LAIVAI BUS

“ŠLAPI”
New York. — Iki šiolei, 

Amerikos valdžios operuo
jama pasažierių linija ofi
cialiai buvo “sausa” iv ne
buvo. valia ant jos laivų 

ką, kad visos šalys atsidur-1 parduoti alkoholimis gėri- 
'į mus. šią žiemą tie . laivai 

i parduota Amerikonų orga
nizacijai ir linija pavadin
ta United States Lines, 
Ine. Toj organzacijoj yra 
dešimts didelių laivų, tarp 

i iš didžiausiųjų! 
kad jie buvo sunkiai aptak-! “Leviathan”. Ant šito lai- 
suoti nuo javų plotų; dabar, vo pirmiausia įvesta alko- 
kada ateis pavasario sėjaiholiniu gėrimu pardavimas 
dauguma ūkininkų neturės ir d^ai. pasažieriai galė3 

j ko sėti. t i - - -
| Viskas kuo dabar Mask !
i vos carai pasitiki tai rau- a,_ - .
Į donaja armija, kuri suside- kitų valstybių linijų laivų, 
i da iš 567,000 kareivių ir vy-, kurie mėgsta pagurkšniot. 
resniųjų. Daug remiamasi Bet atsiminkit, iki laivas 
ant kazokų armijos; paskui| nebus išplaukęs 12 mylių 
turi. „daF 60,000 armiją šni- Amerikos pakraščio to
pu čekistu viduje ir apie , . , . ... . ,,,110,000 parubežihių šniįų. « ‘uresit kenbe\ trosku- 
Ant kaimiečių rezervų pa-pi (tas tęsis ga* pusę vą- 
sitikėt sunku. Abejojama'landos

MUŽIKAI TURĖS BŪTI 
“SAUSI” — AR NORIT 

TAM TIKĖT?
Maskva. — Sovietų “sau

sieji” laimėjo savo kovą už 
prohibiciją — jie privertė 
valstybinių planų įstaigą 
pertvarkyt programą pen
kių metų alkoholio parda
vimo. Vietoj kaip to ko- ........ ..................... .....
miteto buvo nustatyta di-1 “gelbėti” rojų ir žudyti tuos 
dinti alkoholio išdirbimą ir 
pardavimą, “sausieji” iško
vojo .kas metai mažinimą,

munistų rojaus žmoneliai 
negalės perilgai tuščiais pil- 

su- vais vaikščioti.
tu-1 .
SU

ga-j

tų sumažinta pusiau votkos 
pardavimas.

Valdžia norėjo apmažint 
mužikų (ir komisarų) gir
tavimą, bet sykiu norėjo 
didint votkos išdirbystę ir 
surinkt daugiau pinigų pro
pagandai kitose šalyse.

kurie neatitiks karo stovio 
reikalavimams.

Maskvos carai turi svajo
nes įkūnyti komunizmą viy 
same pasaulyje, o jeigu to 
negalės atsiekt jie dės pa
stangas nors suardyti vis 
lif: ' /:
tų kuoaršiausioje padėtyje.

Kad sovietų rojuje pyra
gų niekas nemato aišku iš! 
to . jog miestuose gyvento- Į 
jai jau tegauna duonos su! 
kortelėmis ir tik po biskį1 
ant syk. Kaimiečiai apma-. 
žino sėjamus plotus del to t’l vienasPereitą savaitę Philadel- 

phijoj, po to kai policija ap
šaukė karą prieš krimina
listus, tą pat dieną žudei- 
kos nušovė tris žmones.

Chicagoj nužudyta pora
vynj savitarpinėj butlege-[vos carai pasitiki tai rau- 
rių kovoj, kurioj vienoj pu
sėj stovi garsusis Al Capo
ne.

urėt tokią pat “gud taim” 
ant tų laivų kaip turi ant

New Yorke suimtas vie
nas pblicijantas sąryšyje 
su $25,000 vagyste, kurioje 
jis dalyvavo apiplėšiant au- 
tomobilin sėdančius kelis 
turtuolius.

Septyni užmušta, Japo
nijos kariškų laivų' torpedų 
■bandymuose užmušta sep
tyni 'karo mokyklos kadetai 
ir 30'sužeista torpedai cks- 
plodavus.

Sugavo. Toledo, O. — 
Čia sugautas Mike Akopi
an, nužiūrėtas automobilių 
vagių vadas, kurie per po
ra metų pavogė automobi
lių virš $1,000,000 vertės.

Visam amžiui kalėjimai!. 
Canton, O. — George To- 
doroff, 40 m. darbininkas, 
nuteistas visam amžiui ka- 
lėjiman už skustuvu papjo- 
vimą savo mylimosios, naš
lės 20 metų amžiaus, kuri 
buvo pažadėjus už jo tekė
ti, paskui atsimetė. •

Vasaros 
EkskursijosLIETUVĄ

S. S. GEORGE WASHINGTON
(tiesiai j Bremeną)

New Yorką palieka gegužės (May) 22 d.
Ekskursija, palocium garlaiviu “George Washington", asme-

tams ir bagažui tiesiai i Tamstos tėvynę.
Plauk šiuo garlaviu ir turėk patogumus, gerą maistą ir ma

lonumą kuo ir visi United States Lines garlaiviai pasauly savo 
puikumu pasižymi.

Arba Tamsta gali plaukti
S. S. LEVIATHAN

pasaulio didžiausiu garlaiviu — per Cherbourg
Gegužės (May) 25d.

Pirk laivakortes į abu galu!
Pilnų informacijų ir kainų, klauskite savo paprasto garlaivių 

agento arba rašykite tiesiai j

United States Lines
io Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.»
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Korespondencijos
PITTSBURGHfpA.

Gavo $13.500 atlyginimo. 
Pittsburgh Coal Co. užmo
kėjo Jono Barkoskio žmo
nai $13,500 atlyginimo už 
mirtį jos vyro. Skaityto
jai atmena., Vasario 10 d. 
tos kompanijos privatinė 
policija, trys vyrai, girti 
būdami, pasiėmę Barkoskį 
iš kitų namų, išsivedę lau
kan taip žiauriai sumušė 
kad Barkoskis neužilgo mi
rė.

Tie trys policijantai da
bar plaukia teismo kaipo 
žmogžudžiai.

Šita žudystė sukėlė visą 
valstiją prieš privatinių po
licijų laikymą ir valstijos 
legislaturoj paduota daug 
sumanymų tokią policiją 
panaikinti arba suyaržyti.

Pradėjus sujudiihui po 
šitos žudystės atšalti, val
stijos įstatymdavystės įs
taigoje Harrisburge suma
nymai ir biliai pakeisti pri
vatinių policijij įstatymą 
laukia sau mirties, nes at
stovai nedaug ką atsižvel
gia į tą tragediją ir sako 
nesą reikalo del vieno atsi
tikimo įstatymą keisti.

Eksplozija. Balandžio 14 j 
d. Rosslyne netoli Carnegie 
sprogo Falk and Co. tepa
lų dirbtuvė, nuostolių pa
daryta už virš milijoną* do- 
larių.

PHILADELPHIA, PA.
Ruošiama minėti spaudos 

atgavimo sukaktuves. Vi
sos vietos draugijos sudo
mintos Spaudos Atgavimo 
25 metų sukaktuvių pami
nėjimu ir jau daugelis dir
ba toj linkmėj. Jau atlai
kyta; du 'susirinkimai, pir
mas buvo Balandžio 3 d., 
kada nustatyta veikimas ir 
išrinkta komisijos. 1

.Kaipo šiai svarbiai iškil
mei, nutarta užkviesti ir 

; Lietuvos Minister} B. K. 
Balutį iš Washingtono.

Antras posėdis buvo Ba
landžio 10 d., ir vėl plačiai 
apkalbėta, dapildyta komi
sijos, ir nutarta kviesti vi
sus prie tų sukaktuvių mi
nėjimo: kviesti visų vietos 

į parapijų klebonus, ir už
prašyti Lietuvoj kilusių Žy
dų delegaciją. Posėdis nu
tarta šaukti Gegužės 15 d.

Viskas ėjo sėkmingai ir
Motinoms fondas. Penn-1 sklandžiai, bet vienoj _ vie- 

sylvanijos legislaturoj Har-i^b) užkliuvo,^ kas įvedė ne- 
risburge perleista bilius pa- su^arm^\ Skirta delegatai 
skiriantis $1,750,000 moti-1 aplankyti ir užkviesti para- 
nu pagalbos fondan. Iš jo 'klebonus, bet paminė 
motinos gali gauti pagalbą Jus apie delegaciją nepii- 
tokiuose atsitikimuose jei- į klausomos parapijos vedė- 
gu nėra iš kur kitur gauti. pui> vysk. Žukauskui, paki-

Legislatura nutarė pa-1 pasipriešinimų; • mekurie
skirti $20,000 įsteigimui de-;ĮPradėjo protestuoti kad ne- 
tektivų kursu Temple uni- kusią galima publikos su- 
versitete. '■ •■<■-. traukti jeigu, vysk. Žukau- 

$100,000 paskirta įrengi-|^kas kviestas. Taigi 
mui daugelyj vietų oriai- kvietimas^ atidėta.
viams nusileidimo piečių, I ^as padai ė blogą įspūdį, 
tokiose srityse kur jų nėra, I Nesuprantama kodėl Lietu- 
o lakūnai esti priversti nu- v^a\ Lietuvius nuo savęs 
sileisti, kelionėje nelaimei skiria kuomet mielai sutin- 
ištikus ka kviesti Žydus.

’"$900,000 paskirta staty-l čia aiškus katalikų užsi
imu valstijinio memorialio I varymas> 0 ^aiP Yia de^ JU 
tilto Harrisburge. nekultūringumo. Musų ka-

 talikai gerbia tik savo ku- 
Neužsileidžia. Pennsylva- n^us» _n01įs ^a^ke Lietu- 

nijos protingesni piliečiai |vos laisvės paskolos bonų 
vėl naujina klausimą pakei- H’aus iš, Pamokslų skelbė 
timo šventadienio varžymų pog nepirksiu bonų, kas no- 
įstatymo ir nori iškovotiPirkti.
kad sekmadieniais butu ga-| Musų draugijų atstovai 
Įima turėti teatrus ir kitus Iatlduoda Sarb? tokiems ku? 
pasilinksminimus. Nesenai mgams, o kinis yia tiki ai 
tas klausimas buvo pakel-1 Juškas ir visur dalyvau
tas, bet iš legislatures 
misijos išmestas.

THOMAS, W. VA.

Nelinksmos žinutės.
Balandžio 9 d. pusė my

lios nuo šio miestelio ma-j 
žoje bakūžėlėje atrado pa
sikorusį Jurgį Klimą, 69 
metų amžiaus senelį. Jisai 
1922 metais kaipo angliar 
kasis turėjo streikuoti iv 
buvo priverstas kovoti už 
savo brolių angliakasių tie
sas. Kada streikas buvo 
atšauktas, reiškia kova pra
laimėta, angliakasiai buvo 
priversti kasyklų baronų 
maldauti kad duotų darbo. 
Jie- priėmė į darbą, bet ne 
visus., Nabašninkas Klimas 
buvo ištikimas streikierius, 
o -dar šenas žmogus, tai jis 
jau buvo nepageidaujamas 
ir darbo negalėjo niekur 
gauti. Vargšas gavo nors 
miške, toliau nuo miesto, 
nūo R. Rubinsteino bakūžė
lę prie 'skerdyklos, taip ir 
skurdo iki buvo priverstas 
šitaip užbaigti savo gyve
nimo dienas. Kada rado 
lavoną jau buvo gerokai 
apgedęs.

Jis paėjo iš Lietuvos nuo 
Jurbarko; Lietuvoj rodos 
liko moteris, o Chicagoj tu
rėjo sūnų.

Nabagas, prieš [Velykas 
skundėsi savo kaimynams 
kad jo sveikata visai jau 
išsisėmus, maisto mažai te
galinąs, ir jau nežinąs kaip 
turės užbaigti savo vargų 
dienas. Išsitarė sakydamas, 
rasite mane kada pastiru
sį: Taip ir atsitiko su ne
laiminguoju. ...

Velionis labai mėgdavo 
laikraščius skaityti;

(Žinių Rinkėjas.

SO. BOSTON, MASS. į

“Tarpininko” koncertas. 
Balandžio 7 d. Lietuvių sa
lėje Įvyko naujo žurnalo 
“Tarpininko” naudai kon
certas, kuriame profesiona- 
lis benas išpildė klasinius 
muzikos veikalus, kaip Wil
liam Tell, Faust, ir kitus. 
Gerb. kompozitorius Mikas 
Petrauskas paaiškino apie 
William Tell, kas buvo la
bai žingeidu ir svarbu iš
girsti. Koncertas reiškia 
buvo pamokinančio pobū
džio, nes 'žmonės ne vieni 
tik klausėsi žavėjančiosl 
muzikos, bet sykiu žinojo 
ir jos prasmę.

Puikiai pasižymėjo dai- j 
navime solistai ir solistės, Į 
M. Grybaitė, A. Mickevičių-j 
te, K. Menkeliuniutė, Kii- Į 
biliunas, F. Stankus ir S. 
Paura. Žmonių buvo be-j 
veik pilna salė. Tas paro
do kad visuomenė tinkamai 
įvertina rimtą kultūros 
darbą.

Trumpą prakalbėlę pasa
kė “Tarpininko” redakto
rius R. židžiunas, paaiškin
damas kad Išio koncerto ti
kslas buvo oficialiai pasi
pažinti ir pasisveikinti su 
“Tarpininko” skaitytojais 
ir rėmėjais. Jo . žodžiais, 
mes turime daug laikraš
čių, visokiu srovių ir parti
jų, ir tas 'vi’škas gyvenime 
reikalinga. Bet musų sa
vaitraščiai bei dienraščiai 
užimti išimtinai bėgančiais 
dienos klausimais. Jiems

Kanados
■» -į- • • si scenojeiNaujienos į nebuvo

? Volo

•ką kritikuoti negalima, nes 
artistai nėra išsilavinę sce
nai, kitas net pirmą syki 

Iscenoje pasirodo; o antra, 
) žmogaus kuris tą 

j veikalą tinkamai režisuotų. 
Nekurie artistai atliko ro
les pakenčiamai, bet buvo 
keletas tokių kurie vaidino 
taip kad blogiau negalima. 
Artistai 'be' tikamos režisū
ros elgėsi scenoje savotiš
kai, kaip kuris išmanė.

Po vaidinimo buvo šokiai 
iki 12 vai. vakaro, grie
žiant Lietuvių orkestrui. 
Kaslink orkestro, tai pras
tai jis griežė, rodos jau se
nai griežia, turėtų geriau 
išsilavinti ir daugiau šokių 
pramoktų? nes publikoj bu
vo norinčių kad užgriežtų 
nors kokį, syki Anglišką 

I fokstrotą, bet; muzikantai 
to nemoka. Smaijys.

jis buvo tarnavęs Amerikos 
kariumenėje, laidotuvėms 
buvo atsiųsta septyni karei
viai palydovai. Laidotuves 
vadovavo graborius Jonas 
Markevičius. K. Blažaitis.

I TORONTO, ONT. 
j Toronto Katalikų Judėji

mas
Šiais metais Toronto Lie

tuvių tarpe menas smarkiai 
pradėjo kilti. Visos drau
gijos ruošia vakarus, stato 

^veikalus. Neatsilieka ir šv. 
Jono draugija, ir ji Balan- 

jdžio 6 d. perstatė scenoje 
[keturių veiksmų dramą, 
I “Laimės Jieškotojai”.
I Veikalo turinis toks kurį 
j turėjo kaipo katalikiška or- 
! ganizacija pastebėti, bet ji 
Į nepastebėjo. Veikalas vai- 
Izduoja katalikus labai nu- 
I puolusius doroj ir , paskuti- 
| nius girtuoklius. Tame vei
kale doresnis ir kulturin- 
gesnis žmogus buvo katali
kų pasmerktas kaipo bedie
vis, net ® namų kur jis gy
veno buvo išmestas su vi
sais daiktais ir knygomis ..—„ —------ „
kaipo bedieviškomis. Antjmiestėje motorcikliu, neto- 
galo tapo nudurtas peiliu Į Ii Brąnford, matyt nusto- 
dcl atsisakymo paskolinti I jęs kontrolės griuvo su sa- 
girtuokliui vieną dolarį. vo ratais ir mirtinai susi- 

' Reiškia, šiame veikale pa- žeidė. JĮ rado pusgyvi pra- 
1 tys katalikai pasirodė sa- važiuojantis automobilis li

ve žemai nupuolusiais. Del'davus žinią policijai prista
to šiame vakare dalyvavę tė Į ligonbutį, kur ir mirė, 
katalikai turėtų įsidomėti Palaidotas Balandžio 13 
viską ir pradėti progresuo- d. su bažnytinėmis apeigo- 
ti kad nepasitikus nuo kitų, mis, dalyvaujant dideliam 

Paties vaidinimo daug burini Lietuvių. Kadangi

NEW HAVEN, Conn.

Užsimušė motorcikliu.
Jonas Labanauskas, 33 

metų amž., važiuodamas iš-

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

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

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

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 

[jokie kiti budai, “patentuoti dūmai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net*vienų dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik 1 prisiųškit kuponą kuris 
telpa , apačioj. ; Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 

. 1686-H Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Parsiduoda Farma
Maža farma parsiduoda, 9 akrai 

bženiės, visa dirbama, 8 kambarių 
namas, tvartas geroje padėtyje, Di
delė vištinyčia del 1000 vištų; gra
žus jaunas sodas visokių vaisių, vy
nuogių, žemuogių ir juodųjų uogų.. 
Taipgi yra pušynas. Prie ūkės yra 

I visos reikmenys. Yra elektros švie- 
| sa ir vanduo. Prie valstijinio vieš- 
j kelio, arti dirbtuvių, stoties, gerų 
mokyklų; yra 5 bažnyčios prie to 
kelio. Vertė $5,000, pirksit tiktai 
už $3,500. Lengvos išlygos.

MRS. WALTER KILINSKI
East Douglas, Mass.

.v0Jja ir remia tautos reikalus 
, tai stumiamas į užpakalį. 
Lietuvos atstovas p. Balu-

Nors Pittsbųrgas yra žy-jtis yra bešališkas ir ne ko* 
mus industrialis centras, jo Įklos partijos žmogus, jis 
artimose apielinkėse, sep-1 kviečiamas kaipo visų Phi- 
tyniose apskrityse, žemdir-' ladelphijos Lietuvių garbes 
biai ir pieniai per metą pa-'svečias ir ne į kokį bažny- 
gamina $40,000,000 vertės j finį skiepą, bet į vi’suome- 
savo produktų. Įnišką salę. Jonukas,

į SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos B
; organizacija Suvienytose Valstijose, C
; kurios turtas viršija $1,000,000.00. p
j Nuo su si organ i žavi mb ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 K 

pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15. R
3 SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- E 
J Imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė- r 
j vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygao už pusę kainos. E

3 Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,089. E 
j Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. E 
3 Del platesnių informacijų kreipkitės žiu© adresau

3 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA E
3 307 W. 30th Street New Yerk, N. Y, S
caxxxxxxxxxxxaxxxxxxxsxxxxxxxzxxxxxxxzxzxxxxxxxxxxxi

DZIMDZI DRIMDZI
Maršrutas

Balandžio mėn.:
21 — Rochester, N. Y.
26 — Amsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y.

Gegužės mėn.:
1 — Bridgeport, Conn.;
3 — New Haven, Conn.
5 — New Britain, Conn.
9 — Boston, Mass.

10 — Norwood, Mass.
12 — Boston, Mass.
15 — Montello, Mass.
19 — Lowell, Mass.

(po pietų)
19 — Lawrence, Mass.

(vakare)
23-25 — Worester, Mass.
26 — Athol, Mass.
29 — Westfield, Mass.

Birželio men.:'
1 — Hartford, Conn.
2 — Newark, N. J.

. 5 — Ansonia, Conn.
8 — Philadelphia, Pa.

12 — Baltimore, Md.
16 —- Scranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa.
14 — Wilkes Barre, Pa.
Susirašinėjimams adr.: 

J. Olšauskas 
2102 25th St. Detroit, Mich.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Jurgio Višniaus- 

ko, paeina iš Suvalkų gub., Cirailų 
kaimo, apie 23 metai Amerikoje. 
Nesenai gyveno apie Pittsburgh ir 
buvo sugryžęs į Cleveland^. An
tras menuo kaip išvažiavo iš namų 
palikęs moterį ir nežinia kur ran
dasi. Yra apie 6 pėdų aukščio, ne
šioja akinius, vienas stiklas {duob
tas, kitas prastas. Vadinasi trjmis 
trimis pavardėmis: čerry, Savič,^ o 
tikra pavardė Višniauskas. Prašo
ma žinančių pranešti, arba lai pats 
atsišaukia šiuo adresu: (17)
- MARĖ ŠPOKIENĖ 
8322 Medina avė. Cleveland, O.

neparanku labiau užsiimti 
dailės, vaizbos, mokslo dą-; 
lykais. Taiti senai buvo jau
čiama reikalingumas rimto 
visuomeniško, žurnalo -kuris, 
butų taip sakant musų li
teratūros skanumynu. Gi 
“Tarpininkas” yra leidžia-, 
mas tik yąizbos, dailės, 
mokslo-kulturos reikalams, 
tat jam yra plati dirva gy
vuoti. Jis nesiūlo niekam 
jokių politikų ar partijų, 
tik turi tikslo būti teisingu 
gyvenimo'''51 veidrodžiu. Jei 
iki šiol buvo kokie truku
mai tai vien del to kad
kiekvieno didelio darbo 
pradžia buno sunki ir to
bulumas ateina tik laips
niškai.

Prie “Tarpininko” dabar 
yra susispietę Lietuvių jau
nieji, čia gimiai, .profesio
nalai, kurie su pasižymėji
mais baigę aukštus moks
lus Harvarde. Sandarbi- 
ninkauja taipgi daugelis 
senesnių mūsų profesiona
lų, kurių raštai, suharmo
nizuoti su teorija ir prak
tika, turi didelės svarbos 
skaitytojams.

Publikoj matėsi, daug žy
mių vietinių inteligentų, 
profesionalų ir biznierių. 
Buvp žmonių iš tolimesnių 
miestų.

Tai buvo,pirmas- visokių 
pažiūrų publikos susirin
kimas, pirmas rimtas žygis 
ir Įrodymas kad kultūros 
reikaluose musų visuomenė 
nori ir moką veikti drau
giškai ii' bendrai.

1,500 Karvelių, Kralikų
Lietuviški Verstiniai, Juodgalviai, 

pora po $2.75. '
Taipgi parduosiu . šitas ukes labai 

pigiai, išmokėjimu:
40 akrų su gyvuliais, padargais, 

geri budinkai, $2,500.
80 akrų, geros trobos, gyvuliai, 

padargai, viskas* $4,000.
200 akrų, geros trobos, ir gyvulių, 

padargu, upė. miškas, $6,500.
T. E. ANDREKUS (17) 

Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

’’Buick pradėjimas, spėka 
ir greitumas viršifa visos 
karus kokiais aš kada

v* 9®vaxi avail. Mr. R. R. R., Brockton, Mass, 
(vardas pagal užprašymo)

Daugiau negu 130,000 vyrų ir moterų pertikrino patys sa- 
vežavėjančiu Btiick’o veikimu apie ką liudija ir šis savinin
kas . . . ir persitikrinę jie visi nusipirko sau naują 
Buick!
Toks malonumas laukia jūsų! Ateikit, sėskit prie rato!

Buick Motor Company, Flint, Michigan Division of.General Motors Corporation

JIE ATSISĖDO PRIE RATO - GAVO FAKTUS -
IR NUSIPIRKO SAU BUICK’US

SERIES 116
Sedans - - - $1220 to $1320 
Coupes - - - $ 1195 to $ 1250 
Sport Car - -$1225

SERIES 121
Sedans - - - $1450 to $1520 
Coupes - - -$ 1395 to $1450 
Sport Car - -$1325

SERIES 129
Sedans - -- $1875 to $2145 
Coupes - - -$ 1865 to $ 187 5 
Sport Cars - - $152 5 to $1550
These prices f. o. b. Buick Fac
tory, special equipment extra. 
Buick delivered prices include 
only reasonable charges for 
delivery and financing. Con
venient terms can be arranged 
on the liberal G. M. A. C. Time

Payment Plan.

The Broadway Buick Co.
8401 Broadwav

4255 Pearl 'Road

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Aye'.

The Ohio-Buick Co.
1900 East 24th St.

KADA GERESNI AUTOMO BILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS



'D A C T’’ A R T TIZ" E? C I Pa^es arklys jam taip 

TViO 1 fiD U I\E,D.I smarkiai įspyrė kad du šon- 
RaŠo Žinučių Rinkėjas. I kauliu sulaužė”.
 j Kadangi Senas Vincas y- 

1 ra ūkininkas tai reiškia yraAlkanų komunistų .
svė” patalpino iš Kauno' buržujus, todėl gal but kad 
sunkiųjų darbų ■ kalėjimo i
Emilijos Stankiutės laišką, ^avo arklį pasiliuosuoti 
kuriame ji nušviečianti to< P° komunisto kapitalisti- 
kalėjimo “baisybes”. Štai:j^ės vergijos, ką tas gyvulė- 
“Dabar parašysiu ką mes s \r padarė. Dabar ko- 
veikiame kalėjime. Mes vi- munistas-burzujus guli lo
ses mokinamės. Aš moki-|v°j šaukiasi prie Dievo, 
nuosi Lietuvių ir Rusų gra-10 socialdemokratas arklys 
matikos, istorijos, geogra-isay laisvai vaikščioja ir 
fijos, politinės ekonomijos I džiaugiasi atsikersinęs sa- 
ir kitų dalykų.” vo vergėjui.

Matot kokie “baisus” tie Į - ■»
Lietuvos sunkių darbų ka
lėjimai, vietoje akmenis 
skaldyti “fašistai” verčia 
kalines mokytis, šviestis.

Komunistams tokie kalė
jimai kuriuose vietoje sun
kaus darbo yra mokslas ir 
apšvieta, 
jie žino 
žmogaus 
negalės.

kokis komunistėlis suagi-

DAYTON

“Matuzeli's”, 105

yra baisus, nes 
kad apsišvietusio 
daugiau mulkinti

Buris alkanų komunistų 
po antrašte ‘Lietuvių prieš- 
fašistinio komiteto centro 
valdyba’ pasiskelbia save 
badaujančiais Lietuviais ir 
prašo “aukų, aukų kuo- 
greičiausia”. 0 “Amerikos 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos Liet. Frak
cijos centro biuras” savo Į 
pareiškime Amerikos Lie
tuviams darbininkams sa
ko: “Ne'i vieno cento šitam 
komitetui.” Taigi Lietuviai 
darbininkai ir turėtų prisi
laikyti to biuro pareiškimo 
ir neduoti nei vieno cento 
tam “priešfašistiniam” ko
mitetui.

Kada tas gaivalas papra
šys jus aukų pasakykite 
jieųis: “Jau gana jums pri- 
gavingu budu pinigus vi
lioti. Jei neturit ką ėsti ei
kit į dirbtuvę ir užsidirb- 
kit.”

Didis komunistų keiku-l 
nas Bimbo gavo progą pa
keikti ir savo plauko drau
gus progresivius. Paleidęs 
savo plačias žiotis komunis
tų organe ne tik keikia bet 
dar šaukia į kovą prieš tuos 
“progresivius” kurie kiau
šinius muša. Bimbos ko
munistinėm akim žiūrint, 
jeigu “draugutis” pirm val
gymo kiaušinį sumuša tai 
pas,tą “draugą” dar yra 
daug religijinio atraugo.

Kaip ten nebūtų su tuo 
atraugu, tačiau Bimbo tu
rės duoti pavyzdį visiems 
“draugams” pats pirmas 
pradėdamas ryti kiaušinius 
su visais lukštais.

jaunuoliams ir jų tėvams.
Antru atveju kalbėjo a- 

pie parapijų reikalus, ypač 
paminėjo vietinės parapijos 
skriaudas, kurias padarė 
jai buvęs klebonas Kun. V. 
Slavynas; Pastebėjo 
parapijonai turi būti 
sargesni su kunigais, 
durdamas kad dolaris
lenkia po savim tiek šven
tus, tiek prakeiktus.

P-lės F. Am'brazaitė ir 
M. Žilinskiutė gražiai pa
dainavo kelias daineles; ki
tos dvi mergaitės, Savickiu- 
tė ir Senkevičiutė, padekla
mavo eiles; Zubkiutė pašo
ko klasišką šokį. Garbė tė-

kad 
at- 

pri- 
pa-

u
Važiuojam!

LIETUVON

Kartą komunistų laikraš
tyje buvo rašyta kad ko
munistas Senas Vincas- 
Jakštis keliems komunis
tams aprodydamas savo ti
kę, priėjęs prie arklio ir 
rodydamas! pirštu sako: 
“Šitas tai yra tikras social
demokratas, kaip soc.-de- 
mokratai ištikimai tarnau
ja buržuazijai taip šitas ar- : 
'klys ištikimai tarnauja ‘ 
man”.

Dabar tas pats laikraš- ! 
tis didelėmis raidėmis vėl ! 
rašo: “Drg. Senas Vincas- : 
Jakštis sunkiai sužeistas, 1

Art. St. Pilka lankysis. 
Teko sužinoti kad vietinė S. 
L. A. 105-ta kuopa su pa
galba visų dailės mylėtojų 
rengia artistui St. Pilkai 
vakarą Balandžio 26 d. Ta 
žinia turėtų pradžiuginti 
kiekvieną Daytonietį, nes 
mes tos progos jau senai 
lauketne.

Kartu su Pilka atvyksta 
ir musų
metų “jaunikaitis”, Jurgis 
Skinderis. Ir kas nenorė
tų pamatyti Jurgį Skinde- 
rį? Juk dabar mažai žmo-ivams kad pratina savo vai

kus veikti savo vientaučių 
tarpe.

Pasistengkim atlikti bro
lišką darbą. Visi gerai ži
nom kad praeitą vasarą 
gamtiškai nukentėjo šiau
rės Lietuvoj musų broliai 
ir sesutės, o dar žiauri šal
ta žiema prisidėjo vargą 
padidinti. Musų visų par
eiga, be skirtumo pažiūrų, 
pagelbėt badaujantiems sa
vo broliams. Pradžia jau 
yra: SLA. 105-ta kuopa au
kavo iš iždo $10 ir nariai 
tiek 'pat nuo savęs sudėjo. 
Šitą reiktų pasekti ir kata
likiškoms draugijoms, jeigu 
negalima iš iždo aukoti tai 
nors paskirti aukų rinkė
jus, o nei vienas neatsisa
kys tam tikslui aukoti.

Apleido Day toną. Jonas 
Tulauskas, veiklus ir geras 
tautietis veikėjas, apleido 
Daytoną ir su šeima išva
žiavo į Clevelandą apsigy
venti. Daytoniečiams gai
la netekus tokio»gero pat
rioto ir veikėjo. ' ' 

Linkėtina J. Tulauskui 
geros kloties Clevelande ir 
darbuotis prakilniuose Lie- ! 
tuvystės reikaluose.

J. A. U.

nių tesulaukia tokio am
žiaus. Skinderis, anot laik
raščių pranešimo, atrodo 
kaip 75 metų ir šoka polką 
kaip jaunikaitis 20 metų.

Art. Pilka turės žingei
di} programą: dainų, dekla
macijų, bus pianistės, šokė
jos, ir vaidinimas, kame da
lyvaus ir vietiniai. Taigi 
drąsiai galima sakyti kad 
visi busime užganėdinti, to
dėl visi atminkime Balan
džio 26 d. ir ruoškimės da
lyvauti. Programas Įvyks 
Lenkų salėje. Ši bus vie
nintelė proga pamatyt ar
tistą Pilką ir Jurgi Skinde- 
rį, nes jie išvyksta Lietu
von. J. S. V.

Dzūkų Dėdė-Pruseika pa
skaitęs ‘^Vienybėje” tilpu
si J. O. Sirvydo laišką, ku
riame rašo kad perka že
mės, taip baisiai persigan- p. |V-) Lietuvaitė, atsisakė 
do ir savo laikraštyje ėmė su juo draugauti ir eiti už 

“žiūrėkit, se- jo
Nors svetimtaučiai vyrai 

dęl Lietuvaičių net žudosi,! 
musų pačių vaikinai taiko-1^ 
si prie svetimtaučių, savas) 
palikdami. Tame, žinoma, 
ne jie kalti, nes tėvai ne
pratina iš mažens juos ben
drai draugauti.

Po prakalbų. Bal. 7 d. 
žą tai Pruseikai rodosi dva-1 surengtose prakalbose adv.

Nusišovė del Lietuvaitės. 
Kovo 25 d. nusišovė jaunas 
svteimtautis del to 'kad p-lė

gvoltu rėkt, " 
nis Sirvydas virtęs fašistu 
dabar jau taikosi tapt dva-

■’ rmi’nku ir samdytis ’darbi
ninkus kad jam duoną už
dirbtų.”

Bėda tiems komunistams 
arba geriau sakant bėda 
girtam Pruseikai: jo akyse 
ir uodas pavirsta drambliu. 
Jeigu Sirvydas pirko dar-1 

ras. Geriau butų kad Pru-Įp- V. Česnulis iš Clevelan- 
seika kaip girtas eitų atsi- d° pasakė daug ko naudin- 
gult, o ne straipsnius ra- Į S°- Pirmu atveju aiškino 
šyt. Į kaip jaunuoliai turi gerbti
—'-------- ---------- ;------------ savo tautą, jos idealus, ir
J\jUOLATINIS ryšis su!kokia nauda iš to Patiems ’

senąją gimtiną Lietuva 
per paveiksluotą žurnalą 
“Naujas Žodis ’. Išsirašy- 
■kit tą vienintelį laikraštį 
kuris duoda gražius Lietu
vos ir viso pasaulio paveik
slus. Amerikoj “Naujo žo
džio” kaina metams tik $2. 
Rašykit: “N. Žodis”, Kau
nas, Maironio g. 6.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. ■ Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai

1420 Howe Street, Racine, Wis
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

DIDELĖ PAVASARIO EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA

SHIFSW

Birželio-June 12
Keliaus iš

Cleveland j New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

ELIONĖ LIETUVON su “Dirvos” Ekskursija bus jums tik 
vienas smagumas po kito. Milžinas laivas “LEVIATHAN”, 
virš 56,000 tonų didumo, yra kaip plukantis viešbutis, kuria
me plaukimas jura yra vienas malonumas. Prie to, parinkta 
labai patogus laikas — kada baigiasi Pavasaris ir prasideda 
Vasara. Tada jau nebūna jurose vėtrų, pradeda šilti pietų vė
jai lankytis šiauriniame Atlantike. Skaistus, mėlynas Birže
lio mėnesio dangus dieną, mėlynos-juodos žvaigždėmis'nubar-“Po Amerikos

Vėliava”

stytos erdvės naktį; žalias-mėlynas vanduo be jokio judėjimo; žavėtini to
lybių reginiai vienodo tolumo ratu aplinkui iš visų pusių; retkarčiais pasi
tinkamas ar pravejamas laivas; kelionės žuvų šeimynų tik į joms žinomas 
vietas; viduryje jurų mažyčiai paukštukai, kurie stebina visus matančius 
kaip jie ten gali gyventi — tai tokia kelionė per penkias-šešias dienas van
deniu iš New Yorko į Southamptoną. Žaislai, šokiai laive diena iš dienos. 
<jLaive valgomi kambariai, mandagus patarnavimas; pasažieriai turi pa
skirus kambarėlius po 2, 4 ir 6 lovas, kur susitaiko draugas su draugu but. 
®J Paskui gražus galas kelio kitu smagiu laivu iki Klaipėdai per Šiaurės Ju
ras ir Baltijos Juras — tas juras prie kurių Lietuviai per amžius gyvena ir 
gintarą renka ir prie kurių stovi garsus Birutos Kalnas.

ASKUI jau Lietuva! Klaipėdoj patinka Lietuvos viršininkai, pažiū
ri kiek ar nepažiūri į bagažą ką vežiesi, ir iš čia, po pasivaišinimo su 

Klaipėdiečiais veikėjais, kožnas skubinasi į savo tėviškes. Nuo čia ir bai
giasi bendra kelionė, nes vieni gyvena Žemaitijoj ir tuoj pasiekia savo na
mus, kiti turi dar dieną sugaišti iki parvažiuos. Gryžta kas kada nori ir 
kokiu ląivu nori (tos pačios linijos) ir per kur nori.

UO dabar prasideda vaišės su saviškiais, važinėjimas kaimas iš kai
mo, miestelis nuo miestelio, į Kauną ir kitur, ir laikas bėga. Lie

tuva pasirodo tokia pat linksma kaip buvo kuomet apleidot 20, 30 metų 
atgal, vietos pažystamos, nors daug kas ir pakitęję. GJ Važiuoji kur nori— 
yra traukiniai, busai ir automobiliai, ar važiuoji arkliu ar pora kaip anuo
se laikuose, ir niekas nieko neklausia, nieko nesako, nes ištikro esi tik savo 
namie, savo šalyje. Prasideda naujos pažintys, ir atsiranda nauji draugai. 
Iš priežasties Spaudos Atgavimo 25 metų sukaktuvių Lietuvoje šįmet bus 
ir tam tikrų iškilmių, kurias galės matyt kurie lankysis Kaune.

Gegužio 1-mą 
iš New Yorko j Klaipėdą 
per Southamptoną

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodj’toj;
p. A. T. RAČIŪNAS

po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko 
p. Stepono Bergen’o

Šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

Laivakorte iš New Yorko j Kauna ir atgal 
$186.00 t į

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

Informacijų klauskite “DIRVOJE” 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

arba

CUNARD LINE 
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

Musu kitos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos:

BIRŽELIO 19 LIEPOS 8 
didlaiviu <AQUITANIA.

^TrOAČIAU skaitymas kas viršuje pasakyta nieko nereiškia: reikia ren- 
IMg EŽa gtis kelionėn, prisidėti prie “Dirvos” Ekskursijos, ir tada svajonės ir 
isivaizdinimai bus įkūnyti. Reikia tuojau kreiptis “Dirvos” Agenturon, 
užsirašyti, atsinešti metrikus (ne-piliečiai), paveikslėlius (visi), ir pradė
ti rūpintis Pasus ir Gryžimo Leidimus, be ko neiškeliausite. Amerikos pi
liečiai ir Lietuvos piliečiai, DABAR jau laikas ateiti ir pradėti ruoštis ke
lionei, nes paskui gali būti pervėlai, galit nespėt gaut kokio nors dokumen

tu Gryžimo Permitai ne-piliečiams yra svarbus dalykas, taigi nelauk- 
iki metrikai ateis (jeigu reikalavot), ateikit del Permito, o metrikus 
Lietuvos Pasą gausit netrukdomai.

to.
darni
gavę

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

Dienos Klausimais

Apie M. Paltanavičių
“Keleivis” pakartoja iš 

“Vienybės” žinutę kad M. 
Paltanavičius, buvęs “Ame
rikos Lietuvio” leidėjas iš 
Worcesterio, gryžta pėkš- 
čias iš Floridos, kur jis .'bu
vo išvykęs, po bankrutiji- 
mo. Kas privertė p. Pal
tanavičių, seną žmogelį ir 
vieną iš pirmutinių Ameri
kos Lietuvių darbuotojų, iš 

Vis tik prižadai, pri- Worcesterio mes n«’
1 žinome, • greičiausia berei
kalinga baimė. Jeigu ne
pridaryta klastų, už skolas 
laike bankruto nieko į ka
lėjimą nesodina.

“Keleivis” dar štai ką iš 
savęs prie to pastebi:

“Worcesteryje gyvenda
mas p. Paltanavičius buvo 
jau pasistatęs muro namus 
ir išrodė kad jam neblogai 
sekasi. Bet nelaimė jį iš
tiko kai jis pradėjo per sa
vo laikraštį Lietuvos fašis
tus užtarauti. Amerikos 
Lietuviai tuo pasipiktino ir 
pradėjo boikotuoti.” Ir tt.

Jeigu “Keleivio” redak
toriai tik tiek išminties tu
ri saivo skaitytojams apie 
biznio bankrutą pasakyti 
tai “Keleivio” skaitytojams 
lengva išsiaiškinti kiek ga
lima ir kitoms tų redakto-

VISUR TA PATI PASAKA
«-

Anglijoje bus parliamen- 
to rinkimai Gegužės 30 d.

Lloyd George, liberalų 
partijos vadas, išėjo į poli
tikos lauką laimėti kovą ir 
rinkimus, kaltindamas da
bartinius, konservativius, 
už tai kam Anglijoje vieš
patauja bedarbė. Pataika
vimas darbininkams, netu
rintiems darbo, yra papro- 
tis visų politiškų partijų 
vadų kurie jieško sau dar
bų,
žadai, nors nėra budo juos 
-išpildyti.

Anglija neturi kur savo 
anglį dėti, kiek pati sunau
doja neužtenka darbo vi
siems angliakasiams.

Vokietija aprūpina ang
limi daug šalių kur pir
miau siųsdavo anglį Ang
lai.

Jeigu .dabar butų rinki
mai Lietuvoje, kitų partijų 
vadai, gavimui piliečių pri
tarimo ir laimėjimui sau 
vietų, nėra abejonės kaltin
tų šią vyriausybę už per
eitos vasaros nederlių šiau
rinėj Lietuvoj ir tos srities 
darbininkams žadėtų dar
bus, nors jų duoti negalėtų.

Daug šiaurinės Lietuvos 
darbininkų traukia į pieti
nę, ten tikėdami gauti už
siėmimo. Tas nupuldys ai

rių “filosofijoms” svarbos 
priduoti.

“Dirva” ir “Vienybė” ir
gi Lietuvos “fašitus” rėmė, 
ir dar karščiau negu “Ame
rikos Lietuvis”. Nežinome 
kaip “boikotai” atsiliepė į 
“Vienybės”, biznį, bet ji ne- 
bankrutijo, o “Dirvą” skai
tyti atsisakė tik viena mo
terėlė, kuri pasigyrė iman
ti tūlą socialistų laikraštį.

“Dirva” ir “Vienybė” ir 
po šiai dienai einat, ir ne 
blogiau kaip prieš “fašis
tų” perversmą.

Kiek galima spėti, tas 
muro namas Paltanavičių 
subankrutijo, nes galima ži
noti kad ne už grynus pini
gus jį pasistatė, ir neapsi
sprendęs, kaip padaro dau
gis kitų, net Lietuvių, ir tu
ri namų netekti, nors ne
leidžia jokių laikraščių.

Dar prieš “fašizmo” lai
kus p. Paltanavičius norė
jo suvienyt savo laikraštį 
•su “Dirva” ar kuriuo kitu 
tautišku laikraščiu, bet ne
pavyko, nes kitiems nebu
vo pamato vienytis. Ma
žame mieste kaip Worces- 
teris, laikraštis negalėjo 
gauti didelių skelbimų, ku
rie yra laikraščio pelnas, o 
iš skaitytojų aišku negalė
jo išsilaikyti dar ir tada 
kada niekas neboikotavo.

“18 Palaimintųjų”
(“PIRMAS DEŠIMTMETIS” — 18 Poetų. 

Kaunas, 1929 m.)
Butkų Juzė.

(Tąsa iš pereito num.)
Stasius Budavas

Šis vyras, matyt, turi užsimojimų ir 
norų skrist. Kur?* Ko? — Kas gali ži
not? Iš jo kelių eilėraščių visai nesuprast 
ko jis nori. Žemės ir kas aplink jis ne
mato. Ir, iš viso, jis labai keistas žmo
gelis :

“Vakar iš aistriosios sielos gelmių
Išplėšiau savo ir Tavo liepsnas”....

Kodėl? Bloga, bra! Patamsėse nieko ir 
nematysi. Tai laistyk sau, sveikas, “iš 
tuščios į tuščią”.

gas tenaitinių darbininkų, 
nes nuvargusieji sutiks už 
pusdykę dirbti.

Kiek nekaltintum vyriau
sybę už bedarbę, save gir
damas, nieko nepataisysi, 
nes ką kaltas šiaurinės da
lies ūkininkas kad neturės 
iš ko darbininkui mokėti ir 
.bandys pats su šeimyna ap- 
'sidirbti, mažiau sėdamas ir 
sodydamas, iki gaus atsi
peikėti po to kas pereitą 
vasarą nutiko.

DRAUGEI ELEONORAI
Nors gyvenimo jura ūžia, 
Daužo ir mėto tavo valtį," 
Bet nesielvartauk, drauguže, 
Kovok drąsiai ir turėk viltį,
Kad praslinks tas juodas debesys 
Ir audra užusi pasiliaus,
O tau prašvis skaistus spindulys 
Ir vėl ramuma užviešpataus.

Laputė.

Pr. Vyt. Būdvytis
Bloga šiam vyrui kad nedaro to ko 

nori. Jis nori “po erdves blaškytis su vė
jais ir negryžti”, nori į kaž kokį tolį iš
bėgt. Ir drošk sau sveikas. Kur nors 
kalnuose ožkas porą metų paganęs dai
nuoti išmoksi. Kam čia dar Kauno gat
vėse ir karčiamose trankytis. Juk vis- 
vien poezija ir visuomenė, bent šiuo tar
pu, neturės naudos iš raštų ' to poeto ku
riam “kurčia žemė”, kuris “ir už lietų 
liūdnesnis”, kuris “už audras verksmin- 
gesnis”, kuris prašo kad jam vėjas širdį 
išplėštų, kuris nori but “už ledą šaltesnis”. 
Juk tai numirėliu atsiduoda.-

Kazys Inčiura
Jaunas vyrelis. Gyvent nori. Bet 

gaila jei vien tik tam kad “pašokt jau-' 
natvės šokio”. Juk labai daug turime di
džiausių darbų atlikti. Vien “šokt ir my
lėti” neužtenka. Dar jis sako:

“Apie meilę tiek mažai dainuota.” Už
teks, bra! Kiekvienas žiogelis čirška apie 
tai. Eikime didžių daiktų dirbt!

Petras Kubilevičius
Nieko sau vyras. “Pirmą Dešimtme

tį” gražiai sutvarkė. Bet eilėraščiai ne
siseka jam.1 Faustas Kirša pasakytų, “ne
moka literąturinio kaklaraikščio pasirišt”. 
Bet labai gerai moka laiškus savo motinai 
rašyti. Tiesiog iš proto gali ją iškraus
tyti :

“Mamytę! Mylimoji mano mama!
Atsiųsk man koki vieną, grašį miestan.

, Žinai, čia baisiai trūksta pinigų.
O jei gali, tai duonos kokį bakaną įdėk, 
Arba atsiųsk nors porą obuolių”....

Tik gaila kad tuose laiškuose poezijos nė
ra..)

Arba:
“O, Dieve! Siųski mirtį.... siųsk 

tūkstančius mirčių!
....likau aš be širdies”...'.

Na, žinoma, tokį sutvėrimą tiesiog rei
kėtų žibt ant laužo! Juk visvien taip be
siblaškydamas žmogus turi sprandą nu- 
trukt.

Bet Salomėja Neris dainuoja:
“Myliu aš tave, gaivalingas pasauli!
Nors, gal kai žvėris tu mane sudraskysi!
Bet man daina <— spinduliuojanti saulė
Vis degs ir liepsnos — nepavysi!”

Jei ta jos daina butų tikras žemės žodis 
tai labai prašom! O dabar S. Neris žval
gosi kur gervės skrenda.

Juozas Paukštelis
Moka čiulbėt Paukštelis. Ir balselį 

turi neblogą. Kas verkia, liūdi, aimanuO' 
ja tą jis labai užjaučia. Dėkui. Bet nėra 
tai naujo žodžio poetas. Įvairios dirbtos 
senos gaidos jam tinka. Apdainuoja ir 
žemės vargus:

; “Arsiu, arsiu.... trauk, žirgeli,
Plėškim, verskim dirvą seną, 
čia juk usnės, dilgės želia, 
Piktas vargas čia gyvena”.

Permaža jo eilėraščių kad butų galima 
daugiau ką apie jį rašyti. Sunku pasa
kyt kad tai but kiek naujos dvasios poe
tas.

Stasys Santvaras
Ir šis poetas, kaip ir Balys Sruoga, 

“dievų takais” pasikėlė į padanges. O ten 
tuščia ir nyku. Ir nėra vyrams kuo be
gyventi. Jie skundžiasi:

“Baisus tas tuščias vakaras
be jokių žiburių.
Kur eiti kad visi namai išvaikščioti, 
kur pasidėt, kad nieko neturiu?!”
Nabagėlis.
"Kaip gatvės elgeta svyruoju
Tamsių alėjų pakraščiais,
Kaip beprotis, netekęs supratimo galios 

kliedu
Ties tavo namo rytmečiais”....
Bėda žmonėms kurie atsiskyrė nuo 

(motinos žemės, negirdi tikrojo gyvenimo 
I balso ir taip klaidžioja — “kaip vilkas iš
dvėsęs”.

S. L. A. APYSAKŲ 
KONKURSAS

Naujas Komitetas
Chicagoje, po globa A. L. 

T. Sandaros, susidarė Šiau
rės Lietuvai Šelpti komite
tas, kurio pirmininku yra 
S. K. Grisius, Sekretorium 
V. F. Andriulis, iždininku 
Dr. A. Zimontas. Garbės 
pirmininku Adv. N. Raste
nis, Sandaros prezidentas.

Tas komitetas stengiasi 
sau talkon sukviesti kitų 
kolonijų veikėjus.

Amerikos Lietuviai pri
valo neužmiršti badaujan
čių šiaurės Lietuvos žmo
nelių, kas per komitetus, 
kas tiesiog savo giminėms 
siųsti pagalbą kuoskubiau- 
sia.

Delei nederliaus kenčia 
ir Vilniaus krašto gyven
tojai. Laikraščiai praneša 
kad ūkininkams nukentė
jus ir neturint pinigų ban- 
krutija miesteliuose krau
tuvės.

VYSTANČIOMS GĖLĖMS
Sudiev jums, gėlytės, jau jus nepražysit, 
Taip liūdnos, nulenkę gražius žiedelius, 
Neilgai jus puošėte mano jaunystę 
Viliodamos sielą į laimės kelius.
Jus vys ta t, jus džiustat labiau, nors išlėto, 
Kaip mano žvaigždėti jaunystės sapnai, 
Ir gaila taip žiedo brangaus, pamylėto, 
Veltui jį skaidriąja rasa gaivinai....

K. Gulbinas.

Laucius-Laucevičius
Žmogus vertas susidomėt. Kilęs iš 

žemės ir čia pat nori gyventi ir dirbti. Pa
stebi kas žemėj dedasi:

“Aš galvoju ir juokiuos, 
kaip čia žemėj keista, 
kad gyventi tarp žmonių 
ir vampirams leista”....

Jis moka pasijuok ir iš miesčionių, kuritj 
gyvenimas vien kaž koks nesusipratimas, 
kurie be jokio tikslo leidžia dienas:

"Pilnutės gatvės skubančių žmonių:
Kas į meilužės glėbį, kas į kino;
Kas nert gilyn, kas pluduriuot viršuj, 
O kas del to kad eiti kur nežino” ....

Labai malonus žmogus tas St. Laucius- 
Laucevičius !

Iš pietų poliaus srities 
sugryžo 12 vyrų, kurie ve
žė Byrdo ekspediciją pietų 
ašigalio tyrinėti. Jie gryš 
ten po pusės metų anuos 
parvežti. Sugryžusieji sa
ko kad ten blogiausia bu
vo nuo saulės karščio, nors 
temperatūra 39 laipsnių že
miau zero.

ARGI?
Argi verta tau dainuoti 
Tiek dainelių, tiek gražių, 
Ir del tavęs praklejoti 
Tiek dienelių, tiek naktų?....

Juk aplinkui mane yra 
Mergužėlių daug gražių, 
Daug matyt puikių veidelių, 
Daug šypsų matau meilių, 

Daug yra žydrių akelių, 
Tokių gražių, žavingų, 
Ir nedaug reik dėti vargo 
Gauti prieigą prie jų....

Bet vienok aš jų nenoriu, 
Ne del manęs joms žėrėt, 
Ne del manęs šypsos jųjų, 
Jų netrokštu nei regėt.

Tu, brangiausi, man verčiausia 
Už' visas anas kitas, 
Tu akims mano gražiausia, 
Tik tavęs vien trokštu aš....

Nors žodelių tu mažiausia
Man, brangiausioji tari, 
Bet jie paslaptis išreiškia 
Ką širdyj savo turi....

Adonis.

Antanas Miškinis
Jaunas vyrukas. Žada: “....aš dar 

kalnus nuversiu, aš dar marias išbraidy
siu!” Tik kažin ar vyks, nors jis jau sa
ko “sudievu, tėviškė” ir

Aš praeitį pro traukinius, 
po stotis tolimas veižosiu”....

Ar jau taip kam įdomi jo praeitis? Bet 
gal iš tolimų stočių gryžęs jis bus naudin
gas (jeigu “marias bebraidydamas” ne- 
nubris aukščiau, kaklo.... “Dirva”), Sun
ku tikėti, nes A. Miškinis jau savo jauny
stę suspėjo prarasti:

“Už miesto skubino saulėleida, 
taip raudonai dangaus kraštus nudažė.... 
Ji pasikėlė, baltuos šilkuos čiužėdama nuėjo 
ir nusinešė kažkur jaunystę mano gražią...”

Reikėjo saugot, bra, nes šiandien ne se
nos dienos. Ne jiems naujas žodis kurti!

Tai tau ir jaunieji poetai!

Salomėja Neris
Nėra reikalo apie ją rašyti. Ji tik 

gyvenimą “tručija”. Ji prašosi:
“Sudeginki! mane, kaip raganą!” 5)

Ir dar giriasi:
“Gyvenimas mano — vėjas palaidas!”

i ■

Leonas Skabeika
Tai didžio užsimojimo jaunas poetas, 

skaityt jį gan įdomu. Jis supranta kaip 
stipri yra jaunatvė:

“Tik tu, žalių dienų jaunatve, 
Didžiu triumfu viešpatauji! — 
Žalsva skara pasaulių gatvės 
Liūdniems rasas nuo veido plauji. 
Tik ten melsvų pasaulių akys 
Pražydo degančių dienų plakatais. 
Ir tau sparnai liepsningi plakės, 
Ir vieškeliai liūliavo platus.... ”

Arba:
“Pirmyn, kaip viesulai! — Mus naktys, dienos, 
Mums kryžiai vieškeliuos po kojų lenkias.”

Pas tą vyrą jauti-matai galingo skri
dimo. Tai žmogus kuris nenori amžių 
dulkėse pelėti, bet klauso pareigos balso, 
myli jaunatvę ir žengia su visu gyvuoju 
gyvenimu pirmyn!

St. šemerys
Tai vėl be vietos. Visokiais nieknie

kiais užsiima. Ir “kekšių skraistėj” pa
guli, kaip ir “po kapines landžioja, bau
gindamas lavonus”. Ir

■ “Aš plaukioju ore kaip aitvaras 
Ir vieno kaulo rankom, kojom

Aą gąsdinu mergų skaras”....
Bet kartu jis ir stiprus nori būti:

Ir kalnus sau iš kelio nusispardęs, 
Miškus išrovęs iš po kojų
Aš traukiu, moju
Į pažadėtąsias ertmes”....

Jei tas poetas išbarstys “savo sielos 
šiaudus”, jei jis, tikrą žmoniškumą supra
tęs, ims taip rašyti kad privers “pasaulį 
pagiežą pribrinkusį nusiplaut nuskriaus
tųjų ašaromis” bus labai mielas žmogus.

(Bus daugiau)

4) ir kūrybos.
5) Už ką? Kodėl? Net- gi inkvizitoriai be 

jokios priežastięs nedegino. Tai kaž koks ne
suprantamas užsispyrimas, galis pakenkti.... 
ištekėti. Arba:

“Be bažnyčios, be altoriaus, 
Be sumainymo žiedų”....

Atsiprašom, geros katalikės taip nedaro. 
Ką gi Jakštas pasakys?

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje organas “Tėvynė” 
skelbia trumpų apysakų 
raštų konkursą savo Lite
ratūros Skyriui. Konkurso 
taisyklės yra tokios:

Apysakos turi būti:
1. Gryni literatiniai kuri

niai;
2. Netrumpesnės kaip 

2,000 žodžių ir neilgesnės 
kaip 3,000 žodžių.

3. Originalės, o ne ver
timai arba sekimas-imitaci- 
ja.

Dovanos:
Už geriausias apysakas 

bus teikiama šios dovanos:
1. Už visą geriausią apy

saką — 50 dolarių;
2. Už antrą geriausią — 

35 dolariai;
3. Už trečią geriausią — 

15 dolarių;
4. Už tris sekamas ge

riausias apysakas bus pri
pažinta vieši pagyrimai.

5. Visos kitos, tinkamos 
spaudai apysakos bus at
spausdintos “Tėvynės” Li
teratūros skyriuje.

Tvarkymas
1. Kiekvienas autorius 

tegali konkursui siųsti vie
ną apysaką.

2. Rankraščiai turi būti 
parašyti aiškiai (jei galima 
rašomaja mašinėle).

3. Raštus peržiūrės ir 
tinkamais ar netinkamais 
pripažins bei dovanas skirs 
tam . tikra komisija sudary
ta iš trijų kompetentingų 
asmenų.

4. Raštus konkursui rei
kia siųsti šiuo, budu: po a- 
pysaka pasirašyti tik šiam 
tikslui pasirinkta slapivar- 
de (pseudonimu); į tą patį 
siuntinį kuriame bus siun
čiama konkursui apysaka, 
įdėti atskirą voką ir jame 
ant popierėlės parašyti sa
vo tikrą vardą bei po apy
saka pasirašytą slapivardę.-

5. Rankraštis turi būti 
uždarytame voke ir redak
cijai prisiųstas kaipo ap
draustas (registr uotas), 
siuntinis.

Konkursiniai raštai re
dakciją turi pasiekti nevė
liau Liepos 15 d., 1929 m.

7. Raštus konkursui rei
kia siųsti šiuo antrašu:

“Tėvynė” (Apysakų 
Konkurso Komisijai) 
307 W. 30th Street

New York, N. Y.
Konkursą skelbia S. L. A. 

Apšvietos Komisija:
P. Grigaitis, 
Dr. M. J. Vinikas, 
P. Bajoras.

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Kankius 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 krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo—...35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

GAISRAS ŠIAULIŲ 
ODOS FABRIKE

Šiauliai. — Kovo 23 d. 
po pietų Nnroko odos fab
rike, džiovykloj kilo gais
ras.

Ugnis visiškai sunaikino 
odos džiovyklos skyrių su 
mašinomis ir dalimi medė- 
gos. Nuostolių padaryta už 
600,000 litų. Fabrikas bu
vo apdrauskas ir gaus at
lyginimą. Spėjama kad ug
nis kilo nuo susijungusių 
elektros laidų.

Už S3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.
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■H[K« S. Karpius J?-

Lietuvių 
Krikštijimo 

Dienų

Apysaka 
iš 

18-to 
Šimtmečio

(Tųsa iš pereito num.)
Iki tolei, Prūsų žemė buvo nusmai- 

gyta šventais el'kais, 'kur buvo deginama 
amžina ugnis, kur žmonės sueidavo savo 
dievų valios 'klausyti. Nuo kryžeivių at
ėjimo iki 1250—60 metų jau randame ta
me krašte šias gausias ir stiprias kryžei- 

. vių pilis, iš kurių jie varė savo puolimo 
darbų ant Prūsų ir paskui ant visos Lie
tuvos-: Giedanį, Marienwerder, Albingų, 
Graudenz, Thornų, Strassburgų, Osterode, 
Marienburg (Lietuvių vadinamų Malbur- 
gu), Christburg, Braunberg, Rastenburg, 
Karaliaučius, Labguva, Klaipėda, Ragainė 
ir mažesnės jų tarpuose. Pabaigoj trylik
to ir pradžioj keturiolikto šimtmečio, po 
su trempimo Prūsų, kryžeiviai pradėjo ver
žtis į Žęmaitijų ir Lietuvų iš vakarų, kaip 
kiti iš pirmiau jau veikė iš šiaurės, kurie 
įsisteigė sau Rygos pilį.

reikšmę, ir kryžeiviai rengė savo puolimus 
ant pačių Lietuvių.

Kada šitas dėjosi Prūsuose ir Lietu
voj, Kryžiaus Karai už Šventosios Žemės 
išliuosavimą, kurie prasidėjo 1095 metais, 
dar buvo nesibaigę ir tęsėsi iki 1272 metų.

Lietuvių

tiek žinoma 
Vikintas ir

ren-

Pirmutinis ir Paskutinis 
Karalius

Apie Žemaičius tuo laiku 
kad juos valdė kunigaikščiai 
po jo Tranaitis, apie kuri plačiau girdisi
keliais metais vėliau. Įsteigus Klaipėdoje 
savo pili, kryžeiviai per Žemaitiją bandė 
susisiekti su Kuršių 'kardininkais, kurie 
pavergę Latvius kėsinosi iš šiaurės užval
dyti Lietuvius ir Žemaičius. Tas nepavy
ko tik ačiū tam kad tarp vieno ir kito or- 
deno ir vyskupų ėjo nuolatinės peštynės ir 
nepasidalinimas pagonų žemėmis.

Viešoji Lietuva tada buvo valdžioj ku
nigaikščio Mindaugo. Jis ilgai ir atkak
liai kariavo su Rygos 'kardininkais, ir ga
ilaus, norėdamas palaikyti su jais taiką, 
gavo;pasiūlymų, apsikrikštyti, už kų gau
siąs nuo popiežiaus 'karališkų vainikų. 
Mindaugo sostinė buvo Kernavoje. 1252 
metais at lygumos palei Naujapilę Min
daugas apturėjo karališkų vainikų iš ran
kų Kelinių vyskupo. Apie 600 aukštų Lie
tuvių ten pat taipgi priėmė krikštų.

Prūsijoj kryžeiviai, visai ramus,
gėsi pamušti Prūsų žemes pajūryje, Sam
biją, bet 1253 metais Sambiai juos žiau
riai sumušė. 1254 metais surengta kryžei- 
vystė prieš Sambijos gyventojus, ir pra
džioj sekančio meto suvienytų kryžeivių ir 
kardininkų pulkai siekė 70,000 įvyru. Po 
šio mūšio Sambiai tapo sutremti ir Įsteig
ta Karaliaučiaus pilis.

Memelsburgas Klaipėdos vietoje jau 
buvo Įsteigtas 1253 metais. Nuo dabar 
pradėjo ant Prūsų didesnės karžyges pa
siliauti, bet mažesnių gaujų vis netruko. 
Nerimo 'kryžeiviai, o dar laibiau Roma, nes 
dar buvo visa Lietuva neapkrikštyta, ii' 
puolimai, laimėjimai ir pralaimėjimai ėjo
si metas po meto.

Laike Mindaugo taikos su kardinin
kais, jo brolvaikis Tranaitis, atkaklus pa
gonis, sudarė Lietuvių, Žemaičių, Jatvių ii' 
Rusų pulkus iv užpuolė kardininkus Kur
šei

1263 metais suokalbininkai, po vado
vyste Tranaičio ir Daumanto, medžioklėj 
šėtroje užklupę karalių Mindaugų ir jo du 
sunu nužudė ir tuo baigėsi pirmutinis ir 
paskutinis Lietuvių karalius. Daug vė
liau, 1429 metais, Vytautas rengėsi apsi-, 
vainikuoti, bet nespėjo ir mirė, taip musų 
tauta savo karalių tik vienų vos beturėjo 
apie 10 metų bėgiu, paskui liko tik didžių 
kunigaikščių valdžia, o Lenkai rinkdavo
si juos savo karaliais.

Po Mindaugo, Tranaitis apsišaukė did- 
kunigaikščiu Lietuvos ir Rusijos ir Kerna
voje atnaujino Perkūno garbinimų. To
kiu budu Tranaitis, Žemaičių valdovas ir 
šalininkas stabmeldystės, tapo vadu Lie
tuvos partijos.

Apraminęs savo priešus namie, kurie 
už Mindaugų 'keršto įieško jo, Tranaitis 
gelbėjo Prūsams, kurie bandė atsikratyti 
kryžeivių. Tas, žinoma, 1

III
Sielio Keršto Prisieka

Šeirys su Angute dabar, jau suaugę į 
gražius jaunuolius, vaikštinėjo ir žaidė sa
vo pievose, panemunėj, kur jiedu tik vie- 
nudu susieidavo. Jau buvo veik trys me
tai nuo to kai jis sugryžo galimą sakyt kaip 
iš ano pasaulio, nes 'kai žmonės žinojo kad 
jo narsus tėvas Karnius su kitais karžy
giais nukeliavo į Anapilę pas dievus, ma
ne kad ir Šeirys su jais žuvo iš gyvųjų tar
po.

Vos paaugėjus, tuose laikuose vaikai, 
ypač didžiūnų, buvo pratinami prie karo 
žygių ir ginklo vartojimo ne tik medžiok
lėje bet ir karuose, ir kada pasitaikydavo 
proga eidavo su tėvais Į karus 'kaipo jų 
pagelbinin'kai, ne tiek mūšiams kiek pasi- 
tarnavimui ir prisižiurėjimui karo eigos, 
kuomi ir mokinosi kariavimo ir išmoko 
labiau priešą neapkęsti.

Kastys buvo šešiolikos metų amžiaus 
kai atėjo iš Prūsų baisus garsai, vaitoji
mai, aimanavimai ir šauksmas gelbėti.

“Kryžeiviai!” ėjo garsai iš vakarinių 
Prūsijos sričių, kuomet krikščionių gau
jos, popiežiaus padrąsintos, puolė ant pa
gonų žemių, pasiryžę juos išnaikinti ir jų 
žemes sau paimti, kaip popiežius iškalno 
jiems atidavė.

Po kryžeivių kardais krito moterys, 
vaikai ir vyrai; liepsnose pleškėjo namai, 
griuvo šventyklos ir stabai, nyko laukai 
su derlium. Prusai šaukė visus Perkūno 
garbintojus iš rytų sau Į pagalbų, nes kry
žeiviai žingsnis po žingsnio varėsi Nemu
no linkui, užimtose srityse statė sau pilis, 
vienuolynus; žmones padarę savo vergais 
visų jų naudų, sau ėmė.

Pulkelis po pulkelio, ištikimi Perkūno 
garbintojai net nuo tolimo Nemuno ėjo į 
pagalbų savo broliams Prusnose, ir kuo
met vieni krito kiti į jų vietas stojo.

Kuomet kryžeiviai užpuolė Varmiją 
ir dasimušė iki upei Bąlgai ir iš čia di
džiausiu smarkumu persimetė Į Natangija 
ir ėmė jų naikinti, Į naujus Prūsų šauks
mus atsiliepė Karnius ii' Tolėkis, ir ėmę 
pulkus savo vyrų traukė Į pajūrį kovon 
su 'krikščionimis siaubūnais. Su jais iš
vyko ir Šeirys, palikdamas savo Angutę 
vos trylikos metų mergaitę, žadėdamas 
parjoti su dovanomis ir rasti jų suauges
nę ir dar nepasirinkusių sau kito'. Kiek 
jos širdis tada meilę suprato tiek, bet ji 
jau mokėjo mylėti ir karčiai verkė išlydė
dama Šeirį, nors jos ašaros išrodė verks
mas jos tėvelio Į karų išjojančio. Verkė 
ir jos motinėlė, kaip verkė ir Šeirio moti
na, nes į didį muši jie ėjo, su nauju prie
šų, kurs kasdien darėsi baisesnis ir galin
gesnis.

Susikirto musų karžygiai su kryžei
viais Teutonais palei vietų vadinamų Kriti
kę, kur buvo tuo vardu 'kaimas, ir apsiau- 

,tę. užpuolikus iš visų pusių juos išnaikino 
iki vienam.

Džiaugėsi Prusai uždavę tokį .smūgį 
neprašytiems naujo tikėjimo nešėjams, bet 
nespėjo atsikvėpti ir apsidairyti kaip prieš 
juos atvyko naujos gaujos krikščionių, ve
damos margrovo Ottono ir Brandenburgo, 
Švarcburgo grovo Heinrikio, ir Vraclavo 
ir Merseburgo vyskupų. Ta visa 'krikščio
nių galybė pasidavė vadovybei vietinio kry
žeivių mistro ir puolė Prusus mušti ir nai
kinti, ir jų laimėjimas buvo toks 'kad kur 
jie praėjo tenai ilgų laikų žolė negalėjo 
želti....

Geleže nuo kojų iki galvos apsikaustę,
turėjo tik laikinų j su geriausiais ginklais, raiti ir pėkšti, kry-

želviai kai debesys (šlavė ant Prūsų. An
tras debesys, pačių pagonų, prasčiau gin
kluotų, su kardais, buožėmis ir kitais įna
giais, bandė pastoti užpuolikams kelių, ir 
užvirė kova: vieni kovėsi pagonų išnaiki
nimui ir užvaldymui jų žemių, kiti apgy
nimui savo šalies ir apsaugojimui savo se
no tikėjimo. Iš pagonų tik vadai ir tur
tingieji kunigai turėjo plieno ar megstus 
iš plieno šarvus.

Permažai buvo Prūsų ir persilpni jie 
1 buvo, nors tik skaičiuose, o ne dvasioje, ir 

kryžeiviai beveik visus juos išnaikino. 
Daug žuvo ir pačių kryžeivių nuo sunkių 
pagonų buožių ir ginklų, bet didesni skai
čiai užpuolikų paėmė viršų.

Šiame mūšyje liko Šeiriui amžinas įs
pūdis ir tas nustatė jo businčius žygius.

Jis atokiau ant arklio sėdėjo ir matė 
kaip jo tėvas kovėsi su kryžeiviais. Vai
kas laikėsi taip kad nepatektų nelaisvėn, 
ištolo prisižiūrėjo mūšio eigai ir kada bu- 

| vo proga prijojo prie tėvo.
Viename susikovime, vaikas pamatė!

kad jo tėvas liko vienas ir jau svyra nuo 
arklio. Arklys nešėsi linkui Šeirio, šalin 
iš mūšio sūkurio, kur sveikieji varė savo 
karštų mirtinų žaislų. Užpuolikai turbūt 
žinojo kad su šiuo kariauninku viskas pa
baigta ir nesivijo, ar gal juos sulaikė svei
kieji gynėjai. Persigandęs, Šeirys pasi
leido artyn prie tėvo, kuris jau visai svi
ro iš balno. Griebęs tėvų prilaikyti balne, 
paplakęs abu arkliu nujojo į pelkėtų vietų 
girioje pasislėpti nuo prielšų ir gelbėti tė
vui kiek bus galima.

Pasodino vaikas tėvų ant kelmo, 
rėdamas aprišti žaizdas, bet Karnius 
negalėjo sėdėti ir nusviro ant žemės.

— Sunau, aš jau >mirštu, neišgelbėsi 
manęs, tik klausyk kų turiu pasakyti....
— sunkiai kalbėjo pakirstas karžygis, gu
lėdamas ant žemės.

— Tėveli, tėveli, kų kalbi! Tu dar 
tvirtas, dar mudu parbėgsiva, laikykis, aš 
tau žaizdas aprišiu, namie išgydysim....
— verkė persigandęs, priklaupęs prie tė
vo Šeirys. .Bus daugiau)

ne
jau

$1.50Tvirtuose audimo viršeliuose

‘Vargšu Karalienes
PRENUMERATORIA

S. Laugmanas, iš Pitt 
burgh, Pa., rašo: Siunč: 
$1 už knygų “IVargšų Kar; 
lienę”.

Z. čižinauskienę, vietin 
užsimokėjo $1 už “Varį 
šų Karalienę” ir vešis £ 
savim j Lietuvų.

Juozas Bubnis, iš Unio 
City, Conn., prisiuntė $ 
iš jų $4 už dvi prenumeri 
tas ir §1 už “Vargšų Kari 
lienę”.

Petras Vilimas, Harrii 
burg, Pa., užsimokėjo $1.£ 
už “Vargšų Karalienę”, ai 
dimo apdaruose.

M. Jonėnas, Pittsburg! 
Pa., užsirašė pusei met 
“Dirvų” ir knyga “Vargš 
Karalienė” prisiuntė $2.

Marė Gineftienė, Bostoi 
Mass., rašo: skaičiau visa 
kitas “Dirvos” leidžiama 
knygas, neatsilieku ir nu 
“Vargšų Karalienės”. Siur 
čiu $1.

S. Jakimavičius, vietini! 
mokėjo $1.50 už “Vargš 
Karalienę”.

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

POPIERIUOTOJAS —
Maliavoj a ir Dekoruoja 

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

mašinas. . 4
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25, 
sujaudina žmogaus energiją ir sr 
teikia sveikatą. (52

1246 Superior avė.
Kiaurai Į 1243 Payne avė. arti E. 1

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

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

KRAUTUVE didelių verčių 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavė ji 
Musų biznis eina gerai.

I OKI A kita knyga nesukėlė tokio žingeidumo ir nesutraukė tiek pre-
1 numeratorių kaip “VARGŠU KARALIENĖ” — ką liudija kas nu

meris skelbiami nauji prenumeratoriai. Skersai ir išilgai Suv. Valstijas 
ir Kanadą ta apysaka randa mėgėjų, ir užsisakymai plaukia kasdien. Tas 
reiškia kad ir JUS privalot užsisakyti šią apysaką, nes tuoj jos neliks, ka
dangi ji jau baigiama spausdinti, ir nebus galima daugiau atspausdinti ne
gu pradėta, nesitikint tokių didelių reikalavimų.

. PRANEŠU
Savo kostumeriams kurie 
pas mane kreipdavosi po- 
pieriavimo darbams, ir vi
siems kitiems kad mano 
telefono naujas numeris 

yra EDDY 4243-W.
F. Samuolis

618 E. 107th St. (16)

SHSKHHMiO••REUtUiPAT. OPf.' .».♦

Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia maža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

Kovokite 
Prieš INFLUENZĄ

Bukite pasirengę kovai kuomet In
fluenza bondo užpulti jus ir jūsų šei
myną. Nesijuokite iš paprastų Per
šalimų ir Kosulių, Skausmų Krutinė
ję, Pečių Gėlimo ir Paprasto Gerklės 
Skaudėjimo. ’ Pasięydykite iš tų ne
sveikumų be atidėliojimo.

Kiekvienas jūsų šeimos narys pava
lo dažnai išsitrinti su PAIN-EXPEL- 
LERIU—- ypatingai kuomet, jaučiasi 
pailsusiais ir geliančiais sąnariais. At
kreipkite domės į sušlapusias kojas— 
ištrinkite vikriai kojų padus ir apsiau
kite sausomis kojinėmis.

Lengviau Išvengti, Negu Išsigydyti
Todėl visuomet laikykite bonką 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis palengvina visokius Musku
lų Gėlimus ir Skausmus.

35 ir 70c. didumo bonkutėse.
Jūsų Vaistininkas Parekomenduos 

Jums PAIN-EXPELLERI.
O jei ne, tai Rašykite į

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio v BROOKLYN,
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Akrono Naujienos
Atsakymas Koresponden- ‘ niekur nepasitraukė. Tie- 

tui Keliautojui Įsa, užėjus influenzai ir Ka- 
SLA. 198-tos kuopos su- ledoms ir naujiems metams 

sirinkime Kovo 10 d. pa-p^^1------  n----- ■—x
kelta klausimas 
pusios “Dirvos” 
korespondencijos iš Akro
no. Toje korespondencijo
je Keliautojas netiksliai ap
rašo SLA. 198-tos kuopos 
jaunuolių mokyklą. Kuopa 
nutarė duoti “Dirvoje” pa
aiškinimą prie to

Keliautojas rašo, “Musų 
bolševikai taip nusišpicavo 
kad neįstengia nei poros 
dolarių sudėt už salę užmo
kėt. Jie buvo atidarę mo
kyklą mokinimui vaikų raš
liavos (ir ‘savo propagan
dai tarp vaikučių). 
tikslui 
piknikus 
dolarių. 
los jiems 
no nėra,

Visų pirma Keliautojas 
turėtų žinoti kad mokyklą 
įsteigė SLA. 198-ta kuopa, 
o ne kokie bolševikai, ir už 
salę kuopa užmokėjo. Da
bartiniu laiku mokyklą ve
da kuopos paskirti penki 
direktoriai, tie patys ku
riuos kuopa išrinko stei
giant mokyklą. įNiekas iš

10 d. pa- 
kaslink til- 
No. 10-me

Tam 
rengdavo balius, 
ir norėjo surinkti 
Bet iš tos mokyk- 
mažai ar visai pel- 
pasitraukė.”

mokymas ’buvo pertraukta. 
Vasario mėnesį jaunuoliai 
kurie lankė mokyklą buvo 
pakviesti atgal ir • nuo to 
vėl mokymas tęsiama.

Kaslink Keliautojo mini
mos propagandos tarp vai
kučių tai nežinia ką jis ta 

■ propaganda vadino, jei tik 
kad laiks nuo laiko jaunuo
liams paskaitoma iš “Tėvy
nės” “Jaunuolių Kelių’ ne- 
kurie žingeidesni dalykai..

Bolševikai, jaunuoliams 
jokių balių nei piknikų ne
rengia, o tik patys jaunuo
liai susirengia ir pelną nuo’ 
parengimų turi savo

Toliau Keliautojas 
“Jei bolševikai butų 
pinigus ką surinko 
streikuojantiems angliaka
siams panaudoję apšvietai, 
ne tik kad už salę ir moky
tojui butų apmokėję, bet į 
kolegiją kokį gabesnį mo
kinį butų galėję pasiųsti”.

Keliautojas turėtų žinoti 
kad streikuojančių anglia
kasių fondas buvo tarptau- 
tiškas 
šelpti angliakasius, o 
steigti Lietuviškas mokyk

las ar leisti Lietuvius į ko-Į dainininkų nuo estrados, 
legijas.

Patartina Keliautojui ra
šinėti teisingai, nes tokios 
žinios, pačiam garbės neda
ro ir žemina patį laikraštį 
vietinių akyse, kurie žino 
kaip dalykai yra. Laikraš
čio mes nekaltinam, žinom 
kad kiekviena redakcija pa
sitiki korespondento teisin
gumui. Direktoriai.

Kiek man pažystamas A. 
Zdanis, jis vis geriau dai
nuoja, o Kajaokas nors yra 
jaunas vaikinas, bet turi 
gerai išlavintą balsą, linkė
tina jam ir toliau dainavi
mo laikytis.
. Akroniečiai taria ačiū 
Clęvelandiečiams už grąžų 
palinksminimą. Buvęs.

INDIVIDUALUMAS HUDSON-ESSEX KARŲ
IR ŽINGEIDI JŲ GAMYBA

ižde.
rašo:
tuos
neva

Po vakaro. Balandžio 13 
d. SLA. 354 kuopa turėjo 
vakarą su programų, kuris 
pavyko vidutiniai. Pirmiau
sia griežė jaunuoliai, du su 
smuikom ir .vienas banjo; 
brolis ir sesutė G. Roko vai
kai išpildė du muzikaliu 
šmoteliu, kas publikai labai 
patiko.' Buvo pasikalbėji
mai “Tėvo su sunmu” ir 
“Maikio su Tėvu”, išėjo ne
blogai; vėliau senas tėvas 
padeklamavo savo vargus. 
Tėvo rolę atliko B. Galdi
kienė. Jauna Rusė mergai
tė šoko klasiškus šokius.

Viskas buvo 'neblogai, bet 
publika laukė nerimauda
ma Clevelandiečių daini
ninkę išeinant. Na ir pa
sirodė A. Zdanis ir J. Ka- 
jackas su savo pianiste, B. 
Vaitkevičiūte. Jų dainos 
visiems patiko, nepaleido

BANKAI PEREITA-
ME ŠIMTMETYJE

ir suorganizuotas 
ne

X

WATCHMAKER
Taisome laikrodžius, laikrodėlius ir visokius 

graždaikčius. kokius, kiti nesutaiso. Atneškit 
pas savo sena pažystamų — Mr. GOLDBERG, 
per 37 metus patyrusį laikrodininkų, kuris jus 
pilnai užganėdins savo užtikrintu darbu. (17

5812 St. Clair Ave. arti E. 55th St.'

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- v 
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott f 
308 Engineers Bldg. J 

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

Dabartiniais laikais kuomet ban
ko skyrius atidaroma buna bando
ma atkreipti dome į marmurų, ma
hogany medį ir brundza. Sekantį 
ryta po atidarymo, kada išmetama 
suvytę gėlės atsiųstos su linkėji
mais, ir iššluojama likučiai cigarų 
dalintų atsilankiusiems, ofisas nu
sistoto skubiam darbingumui, kokis 
charakterizuoja Cleveland Trust 
banko skyrius. Paprastai biznis ei
na gerai iš pat pradžios, nes nors 
skyrius buna mažas ir miesto pa
kraštyje, vardas virš durų duoda 
depozitoriams pilno pasitikėjimo į 
jį. Jie žino kad skyrius paremtas 
galinga centraline organizacija ku
ri turi pasitikėjimo šimtų tukstan- 

| čių Cleveland© gyventojų. Žmonės 
jau pilnai persitikrinę saugumu ir 
patogumu Cleveland Trust kaimy
niškų bankų.

Tokio dalyko nebuvo kuomet at
sidarė pirmas Cleveland© banko 
skyrius 1888. metais. Tai buvo ant. 
kampo St. Clair avenue ir East 36 
street ir tai buvo skyrius East End 
Savings Banko nuo 
ir East 55th 
su St. Clair 
tas į globų 
Company, ir 
nomas kaipo 
bankas.

- Kuomet šis skyrius buvo atidary
tas, St. Clair avenue nebuvo tokia 
gyva kaip šiandien. Didelės. tuštu
mos gulėjo tarp miesto vidurio ir 
40-tos gatvės, kur buvo mažas ap
sipirkimo centras tos srities gyven
tojų, panašus į < j dabartinius 
miesčius. ši sritis prie ežero, 
skaitant paupio srities, buvo 

. velando didžiausias industrinis 
tras/ ir žmonės kurie gyveno 
šių dirbtuvių buvo daugumoj Ang
lai, Airiai, Velšiai. 'ir Vokiečiai. De- 
vynesdešimtuose metuose kaimyny
stė pradėjo keistis, pradėjo pribut' 
daugybė Slovėnų ir Kroatų. Banko- 
skyrius radosi mažame paprastame 
name su priemene apie keturių pė
dų pločio ir trimis darbininkais.

1893 m., Vice Prezidentas Assmus 
prisidėjo prie banko, kaipo abelnų 
reikalų tvarkytojdš. Ofisas susidė
jo iš W. D. Saylęc managerio; Wil 
liam Rapprich, dabartinio vice pre
zidento The Cleveland Trust Com
pany, ir A. L. Assmus, kuris atliko 
visa kų neatliko kiti du darbinin
kai. !

Bankiniai dalykai buvo keblus to
se dienose. 1893 metų panika pri
darė keblumų. Bankai visame mie
ste pasijuto tokioje keblioje padėty
je kad turėjo išduoti ^raštus vietoj 
pinigų, nes žmonės kurie turėjo pi
nigus laikė juos paslėpę nuo cirku
liacijos. Kurie ėmė pinigus iš ban
kų nenorėjo tų raštelių imti, ir rei
kėjo daug mokyti svetimšalius per- 
tikrinimui kad tups , kuponus priims 
krautuvninkai, bankai ir namų sa
vininkai. Tie kuponai lengvai buvo 
galima suklastuoti ir tas buvo da
roma. Turinti tokius kuponus atei
davo į bankus prašyti už juos tik
rų pinigų. Beveik kožnas bankas 
Clevelande per tai panešė nuosto
lius. į

Kada St. Clair-40th bankas atsi
darė nebuvo dar nei rašomų mašinė
lių, ............... j | I
kitu 
Visi 
Net 
psnyje.
dėlės išdirbystes toje srityje turėjo 
daug išmokėjimų, taigi Manageris 
Sayle prikalbėjo dirbtuves išmokė
ti darbininkams algas čekiais, kad 
jie ateitų į bankų keisti ir po dali 
pasidėtų. Taip darbininkai ir darė

1896 metais laike Bryan-McKin- 
j lėy liuoso sidabro argumento, kilo 
kitas neramumas. Tuose laikuose 
kiekvienas ateivis taupė pinigus pir
kimui sau ūkės1 savo šalyje kai su- 
gryš. Bryan norėjo prirodyt kad 
ninigai iš čia išsiunčiami bus verti 
tik 15c nuo dolario, ir tas svetim
šalius subangavo. ^Vienok, Mr. Ass
mus įstengė pertikrint banko kos- 
tumerius ir dalykus pataisė.

Vėliau tame devyniasdešimtame 
protarpyje bankas- persikėlė į savo 
dabartinį budinkų ant St. Clair ir 
East 40th st. Tokis puikus budin- 
kas tose dienose stebino visusr

1908 
veltui, 
banko 
lankyti 
namus 
sus ir gramatika, 
velt kaip tik dirbo trustų ardyme 
ir depozitoriai tikėjo kad jis suar
dys ir jų trusto kompanija. Kelios 
savaitės pirm to Mr. Assmus nujau
tė ka tai blogo, nes žmonės pradė
jo ištraukti iš banko pinigus ir ne
sakė kodėl. Jis pagaliau sutiko to
kį kuris išpasakojo, nes žmonės ėmė 
tikėti kad Rooseveltas griauna ban
kų trustus. Tada Mr. Assmus ra
do būdą kaip pertikrint žmones ko
kius trustus prezidentas nori suar
dyti. Išaiškinimui kad žodis ‘trust’ 
turi kelįariopų reikšmę, jisai paėmė 
dolarį ir parodė žmogui, kur buvo 
raidės: “In God We Trust”. Pama
tęs tų depozitorius nurimo, nes čia 
“trust” reiškia “pasitikim į Dievų”. 
Nuo to sykio jis nešiojosi kišeniuje 
sidabrinį dodarį ir kada pasitaikyda
vo proga bandydavo pertikrint ne- 
sunfantančius žmones kad jie gali 
turėti pasitikėjihių į The Cleveland 
Trust — ir nuo to sykio tūkstančiai Į 
ir tūkstančiai žmonių pasitiki.

Euclid avenue 
st. Tas bankas vėliau 
skyrium buvo perim- 
The Cleveland Trust 
tas skyrius dabar ži- 

musų St. Clair-40th

Pridavimui automobiliui skirtin
gumo nuo kitų, kaip paprastai pir
kėjai reikalauja, ir tuo pat laiku iš
laikymui masinio .išdirbimo kainų 
.yra tai užduotis su kuria susiduria 
automobilių industrija, bet dabar ta 
užduotį išrišo Hudson-Essex inži
nieriai, kaip skelbia Hudson Motor 
Car Company.

Nuolatinis 
visuomenės 
automobilių 
Svarbiausias 
buvo išvystymas masinės karų pro
dukcijos, beveik 'netikėtino greitu- 
•mo, kiekvienas karas padirbamas 
iki beveik paskutinio taško inžinie
rių nustatyto, kas užtikrina kiek
vienos mašinos dalies pilno tobulu
mo veikimų, ilga laikymų ir ekor 
nomiškumų.

Greitas 
vertimas 
nbmijos 
parduoti 
tai ištobulinta mašinerija duoda iš
dirbti automobilių dalis tokiu arti
mu vienodumu kad kiekviena dalis 
esti lygiai tokia kaip kita. Taigi 
ir pasekmės buvo kad kiekvienas 
tos išdirbystes karas buvo lygiai to
kias pat kaip kitas. Dalys buvo vi
siškai vienodos, ir iki pastarų lai
kų vienodumas buvo vidaus apdirbi
me ir spalvose. ” 
nes galėjo tikti 
dirbystės karui, 
buvo nieko kas 
kėjo karų nuo k i 
dual i o skonio.

Tačiau visuomenės reikalavimai 
privedė prie Įvedimo permainų ir 
čia. Tas reikalavimas privedė prie 
išvystymo didelės įvairybės spalvų 
ir vidaus išmušimo materijų. Pir
miau, kiekvieno pirkėjo skonį galė
jo patenkint tiktai aukštų kainų au
tomobiliai. Bet reikėdavo laukti iki 
tas bus padirbama, nebuvo pasirin
kimo. Tas kainuodavo dar daugiau

vystymąsi, išpildymui 
reikalavimų, privertė 
industrijų progresuoti.
atsiekimas iki dabar

padirbimas, greitas ap- 
inventoriaus ir kitos eko- 
duoda sulyginama.il pigiai 
motorinius karus. Aukš-

Fenderiai ir sėdy- 
kiekvienam tos iš- 
Kitais žodžiais, ne
atskirtų vieno pir

ito, pagal jo indivi-

prie- 
, ne- 

Cle- 
cen- 
arti

nei skaitliuojamų mašinų, nei 
tokioms įstaigoms reikalingų, 
darbai buvo atliekama ranka 
telefonas buvo primitiviam lai-

Šviesa buvo tik gazas. Di-

m., ačiū Prezidentui Roose- 
Mr. Assmus ir jo draugai 
darbininkai rado reikalingu 

vakarais savo kostumerių 
ir duoti lekcijas hpie finan- 

Tuo laiku Roose-

pinigo. Bet dabar jau tas galima 
ir vidutinių kainų srityje, nes išdir
bėjai ir ta ištobulino. Pagerinta 
sistema dalių prinešimo dirbtuvėse, 
kur automobiliai sustatoma, galima 
sudaryti įvairumų ir skirtingumų 
tarp visų 2,000 dalių kurios prineša- 
mos darbininkams laike sustatymo. 
Modemiški budai išdirbimo ir pri
taikymo spalvų automobilių viršams, 
ratams ir fenderiams lošia savo ro
lę pagaminime skirtingose spalvo
se karų, kokių tik kas nori.

Hudson Motor Car kompanijos iš- 
dirbystėse šis darbo būdas išvysty
tas iki galutini) kraštutinumų. Su 
dabartiniu įrengimu, ši kompanija

sustatymo linijos; tuo pačiu laiku, 
netoli 40,000 skirtingų dalių prade
da. slinkti į tų pačių vietų. Labai 
atsargus nustatytas laikas jų pri
buvimui duoda galimybes viską iš- 
eilės dėti ir subudavoti kiekviena 
karų lygiai tų spalvų kokios reika
laujama.

To viso pasekmė esti kad išveži
mo departmente karai apleidžia dir- 

reikalauta, be 
las 16 sekun- 

Tenai 
spalvų. 

Vienos spalvos karas gal bus reika
lingas pristatyti Detroite; kitas, tie
siame šone valdomu ratu, paskir- 

eksportavimui; kitas gal yra se- 
su specialiu, išmušimu viduje, 
jie išeina pilnai tvarkingai ir 

pristatymas beveik nesutrukdo- 
del kokių nors apsirikimų. Tas

btuvę visiškai kaip 
jokio sumaišymo, 
du karas išeina išsiuntimui, 
matosi didžiausia įvairybė

dan
Bet

?na
išrodo net netikėtinu greitumu, bet 

išleidžia 176 spalvų kombinacijas ir viskas darosi be jokio skubumo.
225 skirtingų rusių karus — skai
tant kožną skirtingumų, net ir ma
žų, kaipo paskira rusi. Tas vienok 
atliekama tuo pačiu greitumu ir 
ekonomija kaip išdirbant visus ka
rus visai vienodus.

Dabartine operavimo sistema, ku
ri išduoda po 1,900 karų į diena, 
reikėjo susidurti su tūlomis nepa
prastomis aplinkybėmis. Paveizdan, 
viršų dirbtuvė, kur Hudson ir Essex i 
viršai dirbama, yra penkios mylios 
atstu nuo .sudėjimo dirbtuves. Ki
tos reikmenys ir specialiai spalvuo
tos dalys randasi už kelių jardų nuo 
surinkimo linijos. Vienok tos da
lys ir vidaus ištaisymai sutinka ra
tus, fenderius, radiatoriaus uždary- 
tojų, rėmus visai toj pačioj vietoj 
kur reikia, ir reikalingu laiku. Vi
sa sistema taip nustatyta kad vei
kia kuoatsakančiausia.

Kas naktį, planų departmentas 
sutvarko, iš davinių pristatomų iš 
pardavimo departmento, sekančios 
dienos darbų. Jis reikalauja 1,900 
karų.
di ii H I 
ga nuo kitos. Karai 
k ė jų pagal jų skonio 
statyti pagal jų nusti 
Apie 2,000 viršų tra

is priežasties šitokio operavimo 
metodo, Hudson Motor Car Compa
ny manoma išdirba elidžiausį įvai
rumų spalvų kombinacijų, dviejų 
rušiii automobiliuose, negu kokia ki
ta kompanija šioje industrijoje.

“Šis didis įvairumas spalvų duo
da skirtingumų kiekvienam karui”, 
sako S. G. Baits, .vyriausias Hudson 
Motor Car kompanijos inžinierius. 
“Tai yra toles skirtingumas: už ko
kį tūkstančiai motoristų praeityje 
mokėdavo dideles kainas kaipo už 
specialius darbus. Tai yra ypatin- 

žinia motoristams apie 
to. reįkalavimas yra to- 

kad jo negalima prąžiu- 
gi tas prašalina ta bu- 
vienodumų kokis turėjo

gai gera 
stylių, nes 
kis didelis 
reti, sykiu 
vusį didelį 
būti masinio išdirbimo laikantis.’

ir tik keli yra visiška? vieno- 
kožna grupė visiškai skirtin- 

pasirinkti pir- 
pradedami su- 

atytos 
lukiai

arkos, 
linkui

O ROSEDALE ©t
Dry Ctoiiing Co.t

Rand. 7906 Z
f C. F. PETRAITIS, Prop, f
t 6702 Superior Ave., |

Hear the radio program 
of the “ Hudson-Essex 
Challengers' ’ every Friday 

evening

IŠŠAUKIA JUM PRIE PAŽINIMO GERIAUSIO 
Veikime — Puikume Patogume

Paveizdan, Coach’ui $268 įmoket, 
ir išsimokėti kas mėnuo 

po $48.42
Jūsų dabartinis karas gal but padengs visą reikalingą 

Įmokėjimą.
The H. M. C. Pirkimo Planas suteikia jums žemiausias 

galimas pirkimo išlygas išsimokėjimui.

Musų gatvėse Essex the Callenger, 
po atsakančių žinovų tėmijimais, pa
darė bendrai po 20.3 mylių nuo ga

liono. Vidutiniai kiekvienas savininkas šiame mieste 
gali tikėtis 18 iki 20 mylių ir daugiau. Komerciniai 
naudotojai kurie operuoja daugybes Essex karų sako 
kad išnašumas ir užlaikymo lėšos, pravažinėjant : 
jonus mylių visu operavimu, yra žemiausios negu 
rių kitų karų ką jie kada bandė.

Essex the Challenger duoda pilnai įreng
tą puikų karą ką seniau duodavo tik bran
gieji karai, ir tai tik kaipo “ekstra”, už 
ekstra kainą virš Essex kainos. Peržiū
rėk tuos dalykus kai perki. Su Essex the 
Challenger—pilnai įrengtu,, dideliu “Six” 
—tie dalykai yra butini. Jie nekainuoja 
ekstra cento ir verti pilnai virš šimto do- 
larių priedinės vertės.

AND UP-/47 FACTORY
Standard equipment in
cludes: 4 hydraulic shock ab
sorber s—electric gauge for 
gas and oil—radiator shut
ters—saddle lamps, wind
shield wiper — glare - proof 
rear-view mirror — electro
lock—controls on steering 
wheel—alt bright parts chro- mium-plated.

mili- 
į ku-

$695
695
695
725

Coach - - 
2-Pass. Coupe 
Phaeton - - 
Coupe - -

(with rumhle teat} 
Standard

Sedan - - 
Town Sedan .

■ Roadster - - 
Convertible 

Coupe • •

795
850
850

895

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

2195 East 55th Street Branch 
Randolph 4332

West Side Sales Branch
6375 Lorain Ave. Rand. 4227

3746 Prospect Ave. Rand. 6030
3737 Carnegie Ave. Rand. 6030

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Ad. WAshington

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATlantic

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.

3800

2910
8552

Dover

2050 E. 105th St. GArfield 
MOTOR CO.

8930
W. BAKER KING

7107 Euclid Ave.
MERKLE MOTOR

PEnnsylvania
SALES. Inc.

1042

17601 Lorain Ave. CLearwater 2920

14461
13908

SCHNEIDER MOTOR SALES
Center, O. Westlake 81

THE K. F. SPIETH CO.
Euclid Ave. EDdy 2522
ROY TURNER MOTOR SALES CO.
St. Clair Ave. GLenville 2552

H.
1366 W. 117th

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

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

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway

C. TRACE MOTOR CO.
St. BOulevard 1970

Berca. O.
D.

BRoadway 0038 
SOLON GARAGE 

Solon, Ohio
I. STERLING & SON

Berea 171 W

sulyginama.il
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SPORTAS

LENKAS PASIRYŽĘS
KOMARĄ PRIMUŠTI

DALYVAUS VĖL KAZYS 
ALELIUNAS

stangas Kamarą sulamdyti ir 
užimti sau šį miestą. Kam tu
ri kas savaite Lietuvių var
das skambėti Amerikos laik
raščiuose, kuomet [Lenkai Lit
vinų labai neapkenčia....

Marotta sako kad Stasiukas 
aną sykį buvo tik ką persir
gęs flu, užtai Komaro neįvei
kė. Dabar jis atvyksta pilnai 
gerame stovyje.

Komaras ar Lenkas Laimės? — visiems rupi....

Ąleliuną visi pamėgo
Marotta surengia žingeidžias 

imtynes ši penktadieni miesto 
auditorijoj, kuriose du Lietu
viai stipruoliai imsis su paski
rais priešais. Komaras susi
kimba su Lenkų čampionu Sta- 
siaku, o Aleliunas iš Pittsbur- 
go gauna taipgi galingą prie
šą vietinį.

Daugybė imtynių mėgėjų ne
gavo tikietų kelios savaitės at
gal, kada Komaras su Stasiaku 
ėmėsi, ii- negalėjo matyti. Ta
dą jie negalėjo imtynių per
svaros atsiekti, nes išsibaigė1 
paskirtas laikas.

Bet Lenkai labai nekantanti 
kad Clevelande, kur yra apie 
100,000 Varšavos padonų, o 
tiktai 15,000 Lietuvių., Lie
tuvis užvaldęs Clevelandą ir 
jokio kito neįsileidžia, prispyrė 
savo Stasiaką dėti visas pa-

Komaro publika neapkenčia 
ir nori kad. jį kas nugalėtų. Bet 
kita istorija yra su musų tau
tiečiu Aleliunu iš Pittsburgo. 
Jis yra smarkus imtikas ir ga
vo publikos simpatiją. Tiesą 
sakant Aleliunas yra toks grei
tas ir smarkus kad dar neteko 
kito tokio imtiko matyti. Jis 
yra pusiau sunkaus svorio ir 
sveria 185. svarus. Taigi yra 
lygus Požėlai, Šimkui, Brazaus
kui. Kuomet Požėla įgavo ša
lininkų vien tik iš Lietuvių ir 
Amerikoniška publika jo nepai
so ir nėjo žiūrėti kada jis'au
ditorijoj ėmėsi (ir Marotta jo 
daugiau nekviečia), Ąleliuną 
pamėgo visi kas tik imtynėse 
lankosi, užtai jis jau penktu 
sykiu auditorijoj imasi ir Ma
rotta žada jį ir toliau kviesti.

Tikietai gaunami “Dirvoje”.

gllllilllllM
gs ■ ==I Pečiaus užmauda ir |I klaidinga ekonomija |

INTIS apie įvedimą “karšto vandens paipą” į 
anglini pečių įvesti užėjo kam nors kuomet 

pamanę kad gal tas sutaupys lėšų. Bet ne.

KLAUSYKIT. Šilumą yrą šiluma — kas eina į 

jūsų vandenį jo įkaitinimui, neina į paipas kuriomis 

namas' šildomą apšildymui kambarių.;

Viskas kas yra tai jus išdeginat daugiau anglies:. 
Taipgi nedarot gero savo namų vandens paipoms 
su perkaitintu vandenių kuris garų varomas per vi
sas vandens paipas.

? SERGANTI ŽMONĖS
❖ KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 
J DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

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

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 

. sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-
Dr. C. W. Smedley, Specialistas siJciskit, nes musų laįkais beveik vi- 

♦? sos ligos yra išgydomos.
Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiąmą ligą privalot 

būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
X Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilią ir nu- 
? silpnintus kūno organus.
? Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
3 DR. SMEDLEY, SPECIALIST  AS""'
<1 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th Št. Cleveland 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
X NedėldieniaiB nuo 10 iki 1.

taipgi

Saugok Savo Sveikatą
1 PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIŲ PA- 
| ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS
2 Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais 
= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos.

Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos 
2 Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ko- 
= moję duoda man galimybes išgydyt užsisęnėjūsias ligas 
2 vyrų ir moterų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia liga ir 
2 kaip nustoję ūpo būtumėt nepameskit vilties, ateikit pa- 
= sitart su manim.
E Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.00 ver-
2 tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00.
= Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo bėgimo.
2 Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali- 
E narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip-' 
2 gi pąsekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi
si durių nirimą, Dusuli, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- 
2 kstij Udegimo ir visus kitus negerumus.
2 Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors sykį į metus.
— Mano patarnavimas, prieinamas visiems. Viekas užlaikoma slaptai.

| Dr. BABLĘY “Specialistas”
f Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.
= Ofiso valandos: 9:30 iki !7:30 kasdien. Sekmadieniais 16:00 ūki 1. ;

| Mes kalbame Lietuviškai.
fmilllllUIIIIIIĮIIĮjšsikirpk šitą ir laikyk kada bus reikalingaainnnimiii,,,,;

Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C &B Line Palatial Steamers 
WHETHER traveling by train or auto, enjoy an all night's ride on beautiful 

LakeErie. C&B Line Steamers are magnificent floating hotels with large com
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE”
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Cleveland and Buffalo Division Cleveland and Pt. Stanley, Can;, Div.
Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service, leaving Cleveland. 12:00 mjd- 

p. m., arriving 7:80 a. m., (E. S. T.) night, arriving Port Stanley. 6:00a.m., 
May 1st to November 15th. June 29th to September 7th.

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points, 
xr , r M., (34,50 onc way “CLEVELAND to BUFFALO - $8.50 rd. trip New Low) Autos Carried $6.50 and up

Fares ) $3.00 oneway—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip 
k Autos Carried $4.50 and up

Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 
Saguenay, also the neu> C&B Triangle Tour

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

nmiiiuw

1

valandos ir 2 minutu lai-

Aleliunas ėmėsi su sun- 
svorio vyru, Frank Noe- 

vietiniu, kuris jau su dau- 
Aleliu-

MALCEVIČIUI NEKAIP SE
KĖSI

Pereitą penktadienį Marot- 
tos surengtose imtynėse mies
to auditorijoj Joe Malcewicz, 
puslietuvis ir puslenkis, ėmėsi 
su Graigu Georgė Vąšeli; ir Į 
pusantros valandos laikos Mal
cewicz vos sykį Graiką parito, 
po 1 
ko.

K. 
kaus 
wer,
keliu kitų atsižymėjo, 
nas .vienok nepaprastai gabiai 
su daug sunkesniu už save ko
vojo ir paguldė savo priešą į 
14 minutij. Išėjus antru kar
tu, Aleliunas tapo paguldytas 
j. 5 minutas.^. Trečjų, kartu ne
buvo gana laiko pergalę pasiek-, 
ti, bet Aleliunas vis buvo vir
šuje ir netrukus butų nugalė
jęs.

Trečioj poroj laimėjo Oscar 
Kohl prieš Graiką Marinos.

Stanislaus Zbyszko patrau
kė atsakomybėn, laikraštį New 
York American reikalaudamas 
$250,000 atlyginimo už tai kad 
laikraštis aprašydamas Zbysz- 
ką privedė skaitytojus tikėti 
jog jis nėra iš tikro žmogus bet 
pamatiniai tik gorila. Per tai

K. E. YOCHUS
Naujoje Vietoję

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 Į

Namų Penn. 2715J

jo 
lės 
už

jauna žmona nustojus mei- 
prię jo, ir senis nori gauti 
tai pinigišką atlyginimą.

kitais
ne-

me-

Cleveland Indians 
Laimėjo

Nugalėjo Detroito Tigęrs 5—4
Balandžio 16 d. Dunn Field, 

Clevelande, atsidarė baseball 
sezonas dalyvaujant apie 20,000 
žiūrėtojų. Kadangi oras buvo 
šaltas ir išrodė ant lietaus 
susirinko tiek kiek
tais atidarymui sueidavo.

Pasižymėjo Earl, Averill, 
rį Indians pirko už $40,000 iš 
kitų. Jis išmušė bolę iš parko 
per stogus ir padarė home run 
pirm,u savo pasiro'įįyiųu.

Lošį atidarė ugniagesių vir
šininkas George Wallace svies
damas pirmą bolę.'

Publika buvo taip sujudus iš 
smarkių bolininkų veikimo kad 
daugybė vyrų suplėšė, sulaužė 
ir sutrynė savo skrybėles, bet 
nežiūrint to buvo pasitenkinę, 
nes Cleveland© tymas laimėjo.

Daugelis sumušė net kitų 
kietas skrybėles, kurie prieš 
juos sėdėjo. B'etj'šųsiinteresa- 
vę lošiu skrybėlių savininkai 
to visai nepaisė.

P. Muliolis

ku-

Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Gėneralis 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.
Band. 6729.

a’s. Bartkus'
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną1 didėlį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai.' numažintos. 
Musų darbas garantuojamas: Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname, arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO,
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinh; šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunam...,,
3400 Ši. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

P kuomet furnasąs-pečius nekurinama —
Na, geriau pašaukit mus ir patirkit kaip prieinamai 
galit įsitaisyt savo namuose tikrą vandens šildytpją.

CLEVELAND HEATER COMPANY |
19.00 West 112th Street BCulevard 1616

... ............

DRIVE

N ASH"400^ sedan
$už

DELIVERED, FULLY EQUIPPED, 
NOTHING MORE TO BUY!

IŲS galit dairytis aplinkui jeigu ra- 
šit kitą karą kuris atątiktų kaina 

šiam naujam Nash “400’’ Sedanui, ir 
reikės jięškoli tolį ir plačiai kuris su
lystų jo gerumui, grožei ir patogumui 
už $955.
šis Nash “400” duoda jums tokį pat 
važiavimą kokį pratę •• gauti ir tikėtis 
tik iš karų .toli brangesnių už šį.
Patėmykit šias puikaus karo ypatybes: 
Didelis, švelniai bėgantis, aukšto spau
dimo, pilnai lubrikuotas motoras, su 7 
bęarįngaįs, alumino pistonai ir torsio
nais drebėjimo sulaikymas — didelės 
chrome nikelio lempos—pilni hydrau-

liški trankymų sulaikytojai — vieno 
šmoto fenderiai — gazolino miera ir 
motometeris gražioj instrumentų len
toj—ir chrome nikeliuoti bumperiai, 
priešais ir užpakalyj, pridėti Nash dir
btuvėj, be ekstra mokėjimo.
$955 viskas ką .mokėsit. Tas apima at
vežimą iš .dirbtuvės, apžiūrėjimą ir vi
sus pridėčkus, su bumperiais ir penk
tai tire užraktą,, viskas gatavai prista
tytą prie jūsų 'durų.
Sulygink karus, .tada sulygink prista
tymo kainą, pilnai Įrengto. Greit pa
tirsi! kad mokai mažiau ;už Nash 
“400” ir gaunat daug daugiau.

A Leads the Wpr^d in fVIotor Car Paltie

SVARBIOS “400” YPATYBĖS—JOKS KITĄS KĄRĄS VISŲ JŲ NETURI

Stipraus veikimo 
motoras

Išlaukinis metalas 
. chrome apdirbtas 

ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtinai del Nash)
Salon Viršąi

Alumino alloy 
pistonai 
(Invar Struts)

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai

Visiškai valdomas 
drebėjimas

Ilgesnis ratų 
protarpis

Lengviausias už 
visus valdymas

7-bearingų
krankshaftas

Trumpas sukimosi 
radius

Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo

Vieno šmoto Salon 
fenderiai

Jokių trukdymų 
priešakio matyme

Nash Specialio
Darbo priešakiniai
ir upšąkaliniai

- bumperiai

THE REEKE=NASH MOTORS CO.
6607-15 Euclid Ave. Distributors . RAndoluh 5311
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Kas Girdėt Ctevelande-Apielinkese

••M 43*

Sporto Žinios ant
7-to puslapio ,

j 6820 Superior Ave, Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 ijj:

“DZIMDZIAI” CLEVELANDE!
SUKATOS VAKARE

Atminkit dieną — ji tapo! 
pakeista iš pėtnyčios į subatą, 
taigi norėdami pamatyti ir iš
girsti Dzimdzių naują traicę! 
prisiminkit subatos vakarą, 20 
Balandžio-April, ir ruoškitės, i

Atvyksta komp. A. Vanagai
tis, Akiras-Biržys ir J. Olšau
skas. Du iš jų jau žinome per1 
penkis metus ir vis mėgstame, 
įeiti jų pasiklausyti, 
naujo 
džius ? 
ras vaidintojas, groja 
Lietuvių mėgiamą armoniką, ir' 
prie Alšausk’o kanklių bus vi
sai naujas pavaišinimas musų 
scenoje iš gerų artistų.

Kaipo Lietuvos karininkas, 
Akiras-Biržys pasirodys sceno-! 
je. karininko uniformoje, ko 
nematė kurie Lietuvoj nebu-, plaukė mergaitė dainavo programo 
VO. pabaigoje koncerte naudai Ispanų-;

Programą jie turės liaują _ Afrikos karo našlaičiams; 
t i • i • | baigus jos dainai, publika gražiai!linksmą ir graudų, kaip papras-j piojo p. a------- ---  •
(•oi Ori nn*niiin ii* ' PniP

duos naujasis 
Akiras-Biržys

Bet ką, 
Dzim-; 

yra ge- 
gražiai

Operos Savaitė
Metropolitan Operos atidarymo 

diena jau visai arti, ir Clevelando 
komitetas operos rengimui nekan
triai laukia kada pasikels uždanga 
su opera “Norma” pirmadienio vaš 
kare, Balandžio 29 d.

Kaip Robert J. Bulkley, komiteto 
i pirmininkas; sako, pasekmės mato- 
; rna geros, nors issyki^ bijotasi su 
I ta opera pradėti. Bendrai, visas. 
šio meto operų repertuaras ganaI 
patraukiantis, ką parodo iškalno ti-| 
kietų pirkimas.

Matyt kad šįmet bus tokios ge
ros pasekmės kaip pernai, nes per
nai buvo nepaprastai didelis pasise
kimas.

Nemažai svarbos ir tame kad pa
garsėjus dainininkė Marion Talley 
atidainuos Clevelande paskutinį sy
kį operoje “Lucia” ir po to ant vi
sados pasitrauks iš dainavimo. Ji 
yra jauna ir nesenai pragarsėjus.

Trečia svarba yra ta kad pasiro
dys nauja graži žvaigžde, Leonora 
Corona, “Texas Lakštingala”.

Tarp žymiausių dainininkų yra 
I Giacoma Lauri-Volpi, Lucrezia Bo
ri, Lawrence Tibbett, Edward John- 

I son, Julia Claussen, Armand Toka- 
| tyan ir daugelis kitų.

Iškalno norintieji tikietus gauti 
gali kreiptis į Lyon and Healy’s, 

11226 Huron road. 1

1929 METU ELEK
TRIŠKAS NAMAS

Vienas iš labiausia elektriškai į- 
rengtų namų kokis kada buvo, atsi
darė Clevelande pereitą savaitę ir 
visi gali lankytis jį apžiūrėti.

Tas namas, kuris pramintas 1929 
metų Elektriškas Namas, randasi 
2240 Edgerton road, University 
Heights.

Lankytojai po jį vaikščiodami su
sidurs su kuo nauju ir ypatingu, 
sako J. E. North, Electrical’League ' 
prezidentas. Per du mėnesiu buris 
elektriškų ekspertų dirbo po visą 
tą namą nuo skiepo iki viršaus ir 
sudėjo viską ką tik šiais laikais ga-1 
Įima tikėtis iš elektros gauti.

Taigi, visi elektriški dalykai įves-

Kelionė tarp Clevelando 
ir Buffalo Prasidėjo

Vienas iš ankstyviausių atidary
mų laivais kelionės The Cleveland 
and Buffalo Transit kompanijos is
torijoj bus šįmet kuomet C. & B. 
Linijos garlaivis “City of Buffalo” 
išplaukia nuo East Nith Street prie- 
stotės, Clevelande, šio ketverge va-1 
karą, Balandžio 18 d., 9 vai., Buf-1 
falo linkui. Tuomi atidaroma laivų 
kelionė tarp Clevelando ir Buffalo, 
laivai išplauks kas vakaras nuo 9 
ir pribus kitame gale 7:30 ryte.

Viskas buvo gatava pradėti ke
liones, tiktai laukta iki pradings le- 

- - dai Buffalo uoste, kad laivai galėtu
• ti šiame name gali būti įvesti visuo- į netrukdomai plaukai, sako Mr. P. 
|se kituose namuose, senuose ar jiau-, j Swartz, Generalis manadžeris tos 

*5" kompanijos.
Šis keliavimas kas metai darosi 

S1 populiarivŠkesnis automobiliais ke- 
i liaujantiems ir tiems kurie vyksta 

•Ga traukiniais, o nori turėt pertrauką 
ilgo kelio ir pasilsėti vandeniu va- 

’r žiuojant.
į Automobiliais keliaujantiems C. & 

an“ B. Line duoda progos sutaupyti dau- 
L j g’ybę mylių užgrūstų kelių ir pasi- 

in“ į smaginti : laivuose liuosai.
Kas mano keliauti šią vasarą Di

džiųjų ežerų srityje gali gauti ap
rašymą ir nurodymus apie šią teri
toriją parašant Mr. Frank W. Mil
ton. G. P. A., The Cleveland and

savo du automobiliu, 
Willys Knight 1928. 
sėdynių coupe, visai 
įvažiuotas, ir atrodo

juose, nes jie visi yra pilnai pral 
tiški. Nors šis 1929 metų Elektrii 
kas Namas bus atdaras per meni: 
laiko, jis pabudavotas ne parodai 
gyvenimui, ir bus apgy11 
paroda baigsis.

Namas bus 
nedėldieniais, per 
si Clevelandiečiai 
kyti ir apžiūrėti, 
iki 9 po pietų, 
gos mokesnio.

Namas yra iš Į
mais, pabudavotas IV 
Homes & Bldg.; Inc.* 
dalykus suvedė Electi 
ekspertai. Namas yr 
po tos Lygos globa.

Bargenas Bar genas
Išvažiuojant į Lietuvą par

duosiu 
vieną 
dviejų 
mažai
kaip naujas, o kitas visai 
naujas, tik 4 mėn. kaip pirk
tas, 4 durų, 5 sėdynių, 4 ci- 
linderių Chrysler, tiktai 600 
mylių važiuotas. Abu par
duosiu visai nebrangiai. At
eikit pamatyt.

P. VASILIAUSKAS 
6820 Superior Ave.

Randolph 1476

atdaras kasdien, 
mėnesį laiko.
kviečiami ap'

1267 E. 105th St., arti Superior, 
parsiduoda su Įrengimu. Neša pel
no $150 į savaitę. Klauskit pas No
taru Zimerma, 1753 E. 55th St.

LUCKEZIA boiu
Valenci jo j, Ispanijoj, maža juod- garsėjo Italijoje, 

Ameriką, pagaliau 
j tijas. 17- Still.1 .

_ . į žavėtinu '■ gražumu ji visus patrau- Pasi- kia.
. . . , _ | Ji dalyvauja su Metropolitan 0-

. > ir žmonės prielankiai kalbėjo, perą šeštą sezoną tos operos atsie
tai buna kur esti Vanagaitis ir aP'e Mergaitė skubiai parves- lankymo Clevelande, savaitės bėgiu 
UlsauSKas. galvą. Netinkamu išrodė padrąsin-

Tikietai bus paprasta kaina, Į tį jfl dainuoti, nes argi nebuvo prie-
' šinga tradicijoms to garsaus vardo 
kurį jį nešioja — brangaus Borgi- 
ją vardo ?

Operatiška istorija šiandien 
rodo kad ta pati mergaitė, tik 
augus ir pasenėjus, yra viena iš 
miausin žvaigždžių visais laikais 
vusių, vardu Lucrezia Bori, prima

50c., 75c. ir $1.00. Nepraleis
kit šio vakaro, nes gal tai bus 
paskutinis ir niekados daugiau 
šių artistų krūvoj nesutiksit.

Pradžia bus apie 7:30 
nes tą pat naktį jie turi 
žiuoti į Rochesterį.

vai., 
išva-

j Žymi Soliste Dainuos
I Balandžio 24 d.Pietų! Viena iš įspūdingiausių figūrų

pheno re- 
Kay Steel I 
Elektri'škus: 
al League'I a a
aprodomas 3affaĮ0 Transit Company, Cleveland, 

J,i ■_ Ohio.

ANT RENDOS
5103 Storer avė., modemiška deš

rų išdirbystė, su visais įrėhgimai4, 
žema renda, gera vieta.

Taipgi gerą pelną nešanti delika- 
tessen krautuvą, parsiduoda arba 
mainais. Matykit Notarą Zimer- 
man, 12404 St. Clair avė. (15)

Mergaitė skubiai parves-' lankymo Clevelande, savaitės bėgiu 
į ta ,namon, kad kalbos neapsuktų jos ■ nuo Balandžio 29 iki Gegužės 4 d., 

kuomet šešių dienų laiku bus pasta
tyta devynios didžiosios operos mie- 

, sto auditorijoj.
| Šymet dainininkų tarpe bus nau- 
I jų veidų prie senųjų jau matytų 

pa- Clevelande, ir bus operos žymiausios 
pa- ir mėgiamiausios visų operos mylė- 
žy- tojų, kaip sako Maestro Gatti-Cas- 
bu- i saza. Metropolitan direktorius.

Tikietus jau dabar galima pirkti 
\, 1226 Huron 

Road, ir pardavimas tęsis iki pat 
operų pradžiai.

donna soprano Metropolitan Operos pas Lyon and Healy,
kompanijoj.

Ji pasižymėjo savo šalyje, pra-

Mirė Morta Neverauskienė. Liko $7,864 pelno. Iš Visų I vežtas į Clevelandą ir pirma- 
Pirmadienį mirė žinoma Clęve-1 Tautų Dirbinių Parodos mies- • dieriį palaidotas Lake View ka- 
lando gyventoja, Morta Neve
rauskienė, po ilgos ir sunkios 
ligos. Laidotuvės buvo ketvir
tadienio ryte iš 
nyčios. Paliko 
sunai ir duktė, 
savo sunaus ir 
denio Vilkelio.

Šv. Jurgio baž- 
nuliudime du 
Mirė namuose 

marčios, Niko-

kuni-įšventinta ir Lietuvis 
gas. Pereitą savaitę pranešime 
apie įšventinimą Clevelande 21 
kunigo buvo paminėta jog nei 
vieno Lietuvio neįšventinta.

Dabar tą pranešimą pataiso- 
nes atsišaukė vienas nau- 

kunigas, ’Lietuvis, kuris ta- 
buryje Balandžio 2 d. ta- 
vyskupo Schrembs įšven- 

Jo vardas' vienok yra

užkariavo * .
Suvienytas Vals-j ---- — ---- =.----- - -----

Ne tiktai savo balsu bet ir Į Muzikos pasaulyje yra Elsa Alsen, 
dramatiška soprano iš Chicagos O- 
peros kompanijos, kuri dainuos kai
po solistė Singers Club trečiame 
koncerte Naujo Muzikos Salėj 
landžio 24 d.

M me. Alsen yra pasižymėjus 
navimuose Wagnerio operose 
Isoldos, Brunhildos ir kitų ir kurie 
ją girdėjo visada ją atmena.

Mme. Alsen pradėjo savo karjerą 
kaipo bažnytinė ir koncertų daini
ninkė. Taip jos talentas pasirodė 
didelis kad daugelis patarė jai to
liau žengti ir siektis prie operos.

Ji išsyk dainavo kontralto ir tik 
po šešių mėnesių rengimosi debiuta
vo Azucenos relėje “Trovatore” o- 
peroj. Po kelių metų jos balsas iš
sivystė į dramatišką sopraną ir jai 
patarė žymus konduktoriai imti dai
nuoti soprano'^Tples.-

Parsiduoda VALGYKLA
Biznis gerai išdirbtas per daug 
etų. Aplinkui yra daug d rbtuvių, 
iro dideli bizni. Vieta g«ra.

2345 ST. CLAIR AVE.

Ba-

rolių

Parsiduoda Vasarvietė
Puiki vieta vasariniams išv

deli kambariai: yra d'delis kamba- 
ris tinkamas šokiams. Kaina labai 
pigi greitam pardavimui. (18) 
11403 ENFIELD RD. off Turney rd. 

Garfield- Heights.

PARSIDUODA
8 kambariu namas su. maudyne, 

garadžius del dviejų autnmob lių. 
Viskas gerame stovyje. Arti St 
Thomas bažnyčios, prie Superior.

1355 E. 93RD ST.

to auditorijoj pelno liko $7,866. pinėse. Sekmadienio ryte la- 
Pereitą savaitę ‘Tress” suren-įvoną išėmė iš traukinio East 
gtoj vakarienėj redaktoriams, 
ir visų dalyvavusių tautų ko- __ _______  __
mitetams lygiomis padalinta — j dėtas į Episkopalų katedrą ant 
kožnai tautai po $250 iš to pel
no. Tiek gavo ir Lietuvės mo
terys ir išsidalina tarp penkių 
vietinių organizacijų prie pa
rodos rengimo prisidėjusiu.

105th st. stotyje. Kanuolės iš
šovė 19 salvų. Iš stoties nuly-

Euclid aye., kur aplankė desėt- 
kai tūkstančių žmonių. Pirma
dienį iškilmingai nulydėtas į

PARDAVIMUI NAMAS
2 šeimynų, po 5 kamb., visi įtai

symai. Su mažu imokėjimu. Kai
na $8,000. Pirkite puo savininko, 
sutaupysit daug' pinigų.

C.' F. PETRAITIS 
6702 Superior, avė. Cleveland, O.

Parsiduoda Pigiai
Rimta gyvenimo 

šio, 
čio.

PARSIDUODA
12428 Arlington avė., prie Supe

rior Through 'karo, pelninga taba
ko; saldainių1 ir mokyklos reikmenų 
krautuvė, garantuojama $400 savai
tinių ineigų. 1 Nėra kompeticijos. Pi
giai parsiduoda, arba mainys ant 
namo. Matykit Notara .Zimcrman, 
1753'E; 55th St: >(16)

P- Ak- 
daugumai žinomo Clevelandie- 
8 kambarių namas su maudy- 

furna su, elektros šviesa; žemės 
plotas 200 pėdų ilgio, ir 200 pėdu 
pločio, apie 40 vaisinių užaugusių 
faunu medžių, daugybė visokios rū
šies krūmelių ir gėlių. Prie namo 
yra garadžius del 3 karų, vištine. 
ir karvutei tvartas. . Randasi ant 
Summit Drive, į žiemius nuo May- 
field Rd. 
siems 
ta su

Pardavimo priežastis vi- 
žinoma, ir /turi būti parduo- 
jmokėjimu apie* $1500, likusiė- 
6 nuoš. Platesniam susižino- 
teiraukites pas

P. MŲLIOLĮS
1306 East 68th St.

JAU GALIMA PIRKTIS BILIETUS
Clevelando šeštą Metinė Operos Iškilmė |

PUBLIC HALL—Balandžio 29 iki Gegužės 4 Į 
Po globa Northern Ohio Opera Association j

METROPOLITAN OPERA COMPANY •
Iš New Yorko 1

GIULIO GATTl-CASAZZA - - - General Manager 1
$I)WARI) ZIEGLER - - - • Asst. General Manager |

Pirmad. Balandžio 29 
“NORMA” 

Ponsellc, Telva, Jagel, Rothier

Antraci. Bal. 30 (Dvi operos) 
“The Love of Three 

Kings”
Bori, Johnson, Tibbett. Pinza 

“Cavalleria Rusticana” 
Easton, Bourskaya, Tokatyan, 

Basiola

Penktadienį, Gegužės 3 (popieti) |
“AIDA” |

Corona, Telva, Lauri-Volpi '
Danise, Pinza |

Pchktadieni, Gegužės 3 (vakare) !
“LOHENGRIN”

Easton. Claussen. Johnson '
Tibbett, Ludikar 1_____ ♦ ♦

šeštadieni, Gegužes 4 (popieti) *
Trečiadienį, Gegužės 1 

“LA GIOCONDA’’. 
Ponselle, Claussen, Telva, 
Lauri-Volpi Danise, Pinza

Ketvirtadienį, Gegužės 2 
“MANON”

Bori, Gigli, De Luca, Rothier. j

“LA RONDINE”
Bori, Gigli, Fleischer, Tokatyan | 

! ■-------- ♦i 
šeštadieni', Gegužės 4 (vakare) | 
“LUCIA DI |

LAMMERMOOR” j 
• Talley, Lauri-Volpi, Pinza

Kainos: $7, $6, $5, $4, $3, $2. $1—Taksų nėra j
LYON AND HEALEY’S' !

1226 Huron Road, Cleveland
Naudojama Knabę Pianai Išimtinai

Nauji Ekskursantai

Didelis pokilis. Gegužės 1 d. 
Hollenden viešbutyje visų Pa- 
rcdoje dalyvavusių tautų ko
mitetų sutarimu rengiama po
kilis pagerbimui tų ypatų ku
rios sumanė visą tautų .dirbi
nių parodą ir davė kožnai tau-. 
tai pasirodyti su-savo kultūra. !

Tikietai norintiems dalyvau- , 
ti bus po $2.50. Reikia tuojau (l 
įsigyti. Gaunami “Dirvoje” ir 
pas Oną Mihelichienę ir kitas.l 
komiteto narės.

___ ________  -X— Bus kožnos tautos muzika ir truoti, Lietuvos ir Amerikos pi
lnėtų amžiaus ir. čia baigęs ku- šokiai salėje, kožna tauta pra- piečiai, kad jūsų kelionei veika-

me, 
jas
me
po
tintas.
ne Lietuviškas, už tai nebuvo ‘ 
galima iš kitų vardų išskirti. 
Tai yra Eugenijus J. Šteigma- 
nas. kilęs iš Lietuvos, Ameri
kon atvykęs būdamas apie 15 į

Pranas Sakalas,
Jurgis Kuzas, Lietuvių ban

ko valdybos narys, prisidėjo 
“Dirvos” ekskursijon.

Kurie rengiatės važiuoti ne
laukit ilgiau, ateikit užsiregis-

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

OZIMDZIAI CLEVELANDE BAL 20

nigystę. Jo tėvas paėjo iš Vo- dės savo parinktą „šokį, paskui 
kiečių, bet Lietuvoj gyveno, o kiti visi eis šokti, pasekdami 
motina tikra Lietuvė', ir jisai 
vartoja kelias kalbas šalip Lie
tuviškos, todėl tapo paskirtas 
į Lenkų parapiją. Pirmas mi
šias 1 '
7 d. Jis prisiuntė 
abrozėliu savo j 
atminčiai paruoštu, kuriuos da
lino ir kitiems.

juos, ir bus puiki maišatienė. 
Lietuviai parinko “Suktinį”.

Herrick palaidotas. Miręs 
laikė Detroite Balandžio'Paryžiuje Amerikos ambasa- 

t:„ —“Į)irvai” lu dorins Herrick sekmadienį par- 
įsišventinimo

lingi popieriai butų galima pa
ruošti be skubėjimo ir kad tik
rai viską gautumėt anksčiau 
prieš laiką.

Ateidami atsineškit fotogra
fijas ir gimimo metrikus (met
rikai reikalingi tiktai 'Lietuvos 
piliečiams).

Notaras. “Dirvos” redakto-l 
torius K. S. Karpavičius įsigi
jo Notaro (Notary Public) tei,- 
įses.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs-
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
Marcele Lažauninkaitė Lt. 100
Andrius Tamošiūnas ....50
Pranė žižienė ........ ...100
Ona Mikutaitienė ........ ...200
Elzė Rauduvaitė .......... ...200
Juozas Visockas ...... ...150
Jokūbas Jacevičius .... ...150
Ferdinandas Jankauskas . .150
Juozas Žukas ...... j;. ...150
“Trimito” admin............ ....20
Bronius Dubinka ........ ...100
Marcelė Mikuckienė ... ...150
Leonas Paleckis .......... ...100
Barbora

SU B AT O J

BUICK,

CHRYSLER,

OLDSMOBILE,

OAKLAND,

Coupe ir Sedanai

TheZuckerNash Go. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Naudotų Karų
Bargenai

NASH,

Pirmutinė geriausia ir didžiausia 
Lietuviška Paveikslų dirbtuvė Cle
velande, kurioje galima sutalpinti 
dideles grupes draugijų, vestuvių, ir 
šeimynų, taipgi ir pavienių. Prie 
to, padidinam paveikslus iš mažų,

Dovidavičilltė . . . 150 nedaro skirtumo kaip prastą pavei- 
I kslą jus turit, atneškit pas mus ir 
persitikrinę busit užganėdinti.Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
,6820 "Superior Ay; Cleveland, O.

madosPrie to darom naujausios 
visokius rėmus paveikslams.

Dabar, pavasario laiku, Vaikams 
ir Mergaitėms kurie eina prie Pir
mos Komunijos, kurie atsilankys 
pas mus fotografuotis gaus gerą 
dovaną: didelį paveikslą arba Ko
dak, kas ką pasiskirs, ir dar prie 
to gaus vieną spalvuotą paveikslą 
ekstra. Kainos visiems prieinamos.

i ANTANAS ŽITKEVIČIUS
*2105 St. jClaįr Aye. \ __2,___ ___ Cleveland

J. Olšauskas ir A. Vanagaitis (prieš programą)

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

6816 Superior Ave,
atdara vakarais.

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400
Mes turim juos

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko daugiau 

nereikia dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

Pirkit savo kaimynys
tėje ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.■■■

ATVYKSTAI
Su panaujintomis spėkomis, šviežia dvasia ir naujais instrumentais: armoni

ka, kanklėmis, gitara, atvyksta

AKIRAS-BIRŽYS A. VANAGAITIS -
poetas, literatas, Lietuvos karinin- komikas, kompozitorius, redaktorius, 

kas pilnoje uniformoje; nežinia keno uniformoj (ar kelnėse).
J. OLŠAUSKAS

artistas, dzimdzius, kanklininkas,

Susirinkit visi ir visos pasimatyti, pasikalbėti, išgir
sti juokų, gražių dainų, pamatyti Žydų, karininkų, ka
reivių ir paprastų žmonių kurie pėkšti važiuoja apie pa
saulį. Gal tai bus paskutinis pasimatymas su šiais my
limais artistais Dzimdzininkais. , . - 2..... .


