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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Dešimts užmušta. Devon, 
Pa. — Pereitą savaitę spro
gus vietos sprogstamų me- 
degų išdirbystei suardyta 
visa ta dirbtuvė, dešimts 
žmonių užmušta, daug su
žeista, ir keli šimtai liko be 
pastogės. Sprogimai buvo 
net šeši paeiliui, vienas už 
kitą smarkesni.

Madison, Wis. — Wiscon
sin valstijoje šiais metais 
ant vieškelių gaus darbų 
20,000 darbininkų. Valstija 
ruošiasi prie didelio kelių 
budavojimo programų.

Youngstown, O. — Maho
ning klonyj geležies ir plie
no dirbtuvėse darbai šiek 
pagerėjo. Šiuo laiku ma
žiau yra bedarbių šioj sri
tyje bendrai imant negu bu
vo pirmiau.

Detroit. — Fordo dirbtu
vėse per Kovo mėnesį paga
minta 169,045 pasažieriniai 
ir prekiniai automobiliai — 
tai yra po apie 9,000 į die
ną.

Kings Mills, • O. — Spro
gus virš tonui parako, už
mušta du darbininkai vieti
nėj parako dirbtuvėj.

Amerikos Darbo Federa- 
•ciįos ,prezidentas Green sa
ko kad greitu laiku Ameri
kos darbininkai susilauks 
penkių dienų darbo savai
tėje. Tada bus daugiau dar
bų ir gaus dirbti tie kurio 
neturi darbo.

Mt. Carmel, Pa. — Uni- 
jistai angliakasiai laimėjo 
kovą Alaska kasykloje pri
versdami darbdavius palei
sti iš darbo 35' neunijistus. 
Darbininkai pagrasino išei
ti į streiką jeigu nebus jų 
reikalavimas išpildyta.

Detroito srityje į orlai- 
vininkystės industriją yra 
sudėta jau $20,000,000 ka
pitalo. Čia yra dvi didelės 
orlaiviams inžinų išdirbys- 
tės, trys didelės lėktuvų iš- 
dirbystės, penki dideli or
laivių nusileidimo piečiai.

Brussels, Belgija. — Ka
sykloje netoli Mons sprogi
me užmušta dvylika anglia
kasių.

Orlaivininkystės plėtimą
si. Amerikoje bėgyje pen
kiolikos metų bus naudoja
ma milijonas lėktuvų viso
kiems reikalams, pasažierių 
ir prekių vežiojimui, žino
vai sako.

Apšaukta
I

ŽMONĖS IMA DRUS
KĄ IŠ JURU PATYS
Dandi, Indija. — Indijos 

gyventojai, vadova u j a m i 
tautinio būdytojo Mahat
ma Gandhi, pajūryje patys 
darosi sau druską. Tai yra 
lengviausias protesto būdas 
prieš Anglijos vyriausybę. 
Iki šiol Indijos gyventojams 
buvo uždrausta patiems im
tis iš juros druską, turėjo 
pirkti valdžios aptakšuotą 
druską, šis Indų pasiprie
šinimas vadinamas druskos 
karas. Juros išverčia į pa
kraštį druską, bet patiems 
žmonėms uždrausta ją nu- 
sėdyti ir džiovintis. Aptak- 
suotai druskai reikia mokė
ti pusė cento valdžiai, Nors 
tai’maža suma, bet valdžia 
iš to padaro iki $30,000,009 
į metus. Valdžia užlaiko 
pulkus sargybinių kurie tu
ri saugoti pajūrius kad ne
būtų druska kontrabanduo- 
jama.

Po vadovyste Gandho su
ėję į pajūrį žmonės ėmė 
semti druską. Sargybiniai 
puolė juos areštuoti, tik su
silaiko nuo areštavimo pa
ties vado.

Penki lakūnai užsimušė. 
Pereitą sekmadienį oro ne 
laimėse dviejuose atsitiki
muose užšimušė penki la
kūnai: du Hays, Kansas, ir 
du Tilden, Nebraskoj.

CHINŲ PLĖŠIKAI VEI
KIA

Šanghai. — Kiangsu pro
vincijoj įsiveikė plėšikai — 
500 buris užpuldinėja sody
bas, degina, naikina, pagro
bę vaikus laiko reikalauda
mi iš tėvų atlyginimo.

Šalip plėšikų, veikia ir 
komunistai. Jie užpuldinė
ja miestelius norėdami už
valdyti ir žmones priversti 
būti komunistais.

Bradford, Anglija. — Ke- 
turiasdešimts tukst ančių 
audėjų pasiruošę streikuo
ti nesusitaikius su vilnoni i 
audinyčių savininkais už al
gas. Darbdaviai iš savo 
pusės ruošiasi apskelbti lo
kautą.

DAUGUMA PRIEŠINGI 
PROHIBICIJAI

“Literary Digest” balsa
vimuose patyrimui kaip vi- 

| suomenėje stovi prohibici- 
jos klausimas, iš 40 valsti
jų 38 yra priešingos dabar
tinės prohibicijos palikimui 
ir nori palengvinimo.

Už prohibiciją stovi Kan
sas ir Tennessee.

IŠGYVENO 109 METUS, 
SUDEGĖ NUO CIGARO
Hoboken, N. J. — Rūky

mas visai nekenkė žmogui 
kuris išgyveno 109 metus. 
Bet sykį vistiek turėjo at
silygint. Kupper Bier, gu
lėdamas lovoj norėjo užsi
degi cigarą, nuo to užside
gė jo tiršta barzda, paskui 
rubašk ir lova, ir senis mirė 
nuo apdegimo.

500,000 KODAKŲ
Dovanai

Rochester, N. Y. — East
man Kodak Co. šymet, pa
minėjimui 50 metų tos fir
mos pasekmingo gyvavimo, 
padovanos virš pusę milijo
no paveikslams fotografuo
ti aparatų vaikams kuriems 
šymef sueina 12 metų am
žiaus. I

Vaikams reiks tik nueiti I 
su tėvais pas vietinį Kodą-' 
kų pardavėją savo mieste ir 
gaus.

Tą dovaną sumanė Geor
ge Eastman, kuris pradėjo Į 
gyvenimą biednu būdamas 
ir iš Kodakų padarė mili
jonus dolarių. Jis atsižy
mėjo labdaringais darbais 
ir paskyrė milijonus dola
rių mokslo įstaigoms.

REIKALAVIMAI PA- 
LIUSUOT MOONEY

New York. — Sumanyta 
pravesti kampanija paštu, 
reikalaujanti kad butų pa
leistas iš kalėjimo unijos 
organizatorius Tom Moo
ney, kuris jau 13 metų sėdi 
kalėjime. Bet pašto virši
ninkas pasipriešino atsišau
kimams paštu siuntinėti pa
vadindamas juos priešin
gais pašto įstatymui. Bet 
teismas pripažino kad tie 
atsišaukimai nėra kenks
mingi pašto įstatymams ir 
gali būti paštu siuntinėja
mi.

Mooney buvo ’nuteistas 
visam amžiui kalėti po už
mušimo kelių žmonių Los 
Angeles 1916 metų prisi
ruošimo karui demonstra
cijoje. Kaltė užmesta jam 
už bombos metimą.

SUSITAIKYMAS IŠEI
TU I NAUDĄ

Washington. — Jeigu ir 
nepavyks dabar Londone 
posėdžiaujančioms valsty-

i

bėms susitarti karo laivy
nų klausime tai vistiek nors 
trys — Anglija, Japonija ir 
Amerika — susitarusios pa
darys taikai daug naudos. 
Prie to, tas susitarimas rei
kštų kad nebūdavo j ant nau
jų kariškų laivų butų, su
taupyta apie $900,000,000 
bėgyje sekančių šešių metų.

Konferencija tęsiasi nuo 
Sausio 20 dienos. Nors ne
matyt nieko tikro, bet sa
koma yra vijties kad Fran- 
euzija ir Italija sutiks nu
sileisti.

SU V. VALSTIJŲ PRE
KYBINIS LAIVYNAS 
Dabartiniu laiku Suvie

nytų Valstijų Įvairių kom
panijų prekybinių laivų va
žinėjančių po plačias juras 
skaičius yra 1,400, kurių vi
sli bendra įtalpa yra 7,800,- 
000 tonų.

BIBLIŠKŲ MIESTŲ 
ATKASIMAI

Jeruzalis. —Pennsylvani- 
jos universiteto (iš Suvie
nytų Valstijų) ekspedicija 
atkasė liekanas biblijoj mi
nimų miestų, vieno kurio 
atradimas patvirtinąs bib- 
lišką padavimą apie Saulių 
Dovidą, Filistinus, Izraeli
tus. Rasta daug .brangeny
bių. Šis atradimas skaito
ma svarbiausiu po atradi
mo Egipto karaliaus Tut 
ankhameno kapo.

KRIMINALIŠKŲ BEPRO
ČIŲ DAUGĖJIMAS

Lima, O., valstijinės kri
minalinių bepročių ligoni
nės viršininkas Dr. W. H. 
Vorbau sako bėgyje sekan
čių dešimties metų Suvie
nytose Valstijose atsiras 
bent pusė milijono naujų 
kriminalinių bepročių, ka
dangi dabartiniu laiku ne
sirūpinama proto hygiena, 
o tik paviršutiniais daly
kais. Jo nuomone, mes tu
rim imtis priemonių vengi
mui protiškų lygiai kaip ir 
kūniškų ligų.

Valstijinėse tos rūšies li
goninėse pernai sutalpyta 
56,000 kriminalinių bepro
čių. Iš Ohio valstijos su
rinkta 3,000. Be to jau virš 
15,000 tokių žmonių radosi 
Ohio valstijos įstaigose, sa
ko Dr. Vorbau.

55 PRIGĖRĖ
Wakamatsu, Japon i j o j. 

apsivertus keltuvui prigėrė 
55 žmonės.

Panaikinimuinpašto defi
cito, kuris yra $50,000,000, 
Suv. Valstijų pašto virši
ninkas sako kad reikia pa
didint laiškų siuntimo kai
ną nuo 2c iki 2iĄc.

SOVIETU PAMIŠĖ
LIAI ATSLŪGSTA
Maskva. — Sovietų be

dievių organizacija pradėjo 
liautis varius prieš-religiš- 
ką propagandą ir naikinus 
šventus daiktus, atiminė- 
jant iš tikinčiųjų.

Vietoj priešvelykinės an
ti religiškos-propagandos ir 
durnavojimo, bedievių va
dai sako pašvęs tą savaitę 
varymui propagandos už 
valdžios sumanytą penkių 
metų industrializacijos pla
ną, kolektivį ūkininkavimą, 
kovą su alkoholiu ir kitus 
naudingus dalykus.

RAGINA IMTIS UKI- 
NINKYSTĖS

Apmažinimui bedarbės. 
Amerikos valdžia mano už
vesti vajų raginti žmones 
eiti į ukius. Daugybė ūkių 
gyventojų pastarais kelio
lika metų apleido savo na
mus ir susigrūdo į miestus.

IŠRASTA NAUJA KARO
ĮMONĖ

Iš Berlino praneša kad 
Vokietijos kariško laivyno 
architektas t Flamm išrado 
naujos rūšies submariną ir 
nematomas torpedas kurio
mis submarinai šaudo ir
sprogdina kariškus laivus.

Jis savo išradimą palaiko 
iki patirs ar. Londono kon-
ferencijoj nebus nutarta 
panaikinti submarining kai
po karo įmonę.

IŠ PRAL. OLŠAUSKO 
BYLOS EIGOS

Kaip žinoma, Vyr. Tribu
nolas prelato Olšausko bylą 
atidėjo dėl iškeltos naujos 
versijos. Būtent, kad kali
niai žiną kitus žmones, ku
rie nužudę Ustjanauskienę. 
Kalinys Žebrauskas įrodi
nėjęs, kad tikrasis kaltinin
kas buvęs Kauno kanaliza
cijos darbininkas Valadka. 
Jis nužudęs Ustjanauskienę 
papirktas lenkų poručniko 
Malinovskio. Šis kadaise 
mylėjęs Ustjanauskienę ir 
keršto vedamas pasistengęs 
ją nužudyti. Valadka buvo 
suimtas ir tardomas. Tačiau 
pasirodė kad prieš Valadką 
jokių įrodymų nėra. Jis Bir
štone nėra buvęs ir tik prieš 
keletą metų važiavo Alytun. 
Jo darbo vietoj paliudyta, 
kad Birštono žmogžudystės 
metu jis buvo darbe. Prieš 
Valadką buvo vienintelis
argumentas — kalinio Že
brausko parodymai. Tačiau 
Žebrauskas esąs didelis Va- 
ladkos asmeniškas priešas 
ir jį kur galėdamas įskun- 
džiąs.

Kažkokių paslapčių apie 
Birštono įvykį žinias Šiau
lių kalėjime kalinys Dobke
vičius. Bet jis sako teisybę 
pasakysiąs tiktai teisme. 
Žodžiu, naujosios versijos, 
kurios turėtų paliuosuoti 
nuo kaltinimo prel. Olšau
ską, patvirtinimo įtikinan
čiais argumentais dar nema
tyti. i

Prel. Olšausko byla Vyr. 
Tribunole galutinai busin- 
ti svarstoma balandžio 25 d.

“Ii. A.”
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Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. Argus.

Tekstilės pramonė Lietu
voje. Lietuvos ūkininkai 
kas kart vis labiau susido
mi linų auginimu. Linų au
ginimas Lietuvai yra labai 
pelningas h\ ši šaka turi bū
ti labiau remiama.

Pirmas Lietuvoje linų ap
dirbimo fabrikas Įkurtas 
Panevėžyje. Šiame fabrike 
linai buvo apdirbami, ver
piami ir audžiami i audek
lus.

Prieš pat karą, Lietuvo
je pradėjo veikti visa eilė 
smulkių, technikos atžvil
giu labai silpnų vilnų kar
štamų ir verpiamų mašinų. 
Lietuvos darbo inspekcijos 
daviniais, dabartiniu laiku 
Lietuvoje yra apie 50 vilnų 
verpimo ir karsimo Įmonių 
su 200 darbininkų. Kaunc- 
veikia didelis moderniškas 
vilnų apdirbimo ir dažymo 
fabrikas si* 70 darbininkų; 
Rokiškyje dar didesnis fa
brikas su 100 darbininkų.

Bendrai per pirmą Lie
tuvos nepriklausomo gyva
vimo dešimtmetį tekstile.;

KAIP KOMUNISTAI SIUNTA PRIEŠ 
“KULAKUS”

Maskva. — Milijonai Ru- ja namus pusininkams ir tt. 
su ūkininkų, didesnių ir ma- Komisarai, norėdami pa
žų, laukia kada jie bus ap- rodyt vyriausybei savo dar-
šaukti “kulakais” ir kada 
komisarai įsakys jiems sto
ti į darbininkų eiles, atiduo
ti savo ukius ir visą turtą 
bendrai žemdirbystei. Tas 
reikš gyvastį ar mirtį tūk
stančiams nekaltų žmonių.

Centralinė komunistų vy- 
riausybė maždaug nustatė- 17 užmušta. Japonijoje, 
kurie turi but skaitomi “ku-' netoli Kyushiu, ant traųki- 
lakais”, o kurie ne. Bet pa-, nio užmušta 17 pasažierių 
gal sričių sunku tą nusta- sprogus dinamitui.
tyti, taigi nuspręsti kas yra' —---------------------
ar nėra “kulakas” kokiame Zanesville, O. — Užside- 
kaime galės tik komisarai. į gus jodinėjimo akademijai

Stalinas įsakė susilaikyti' sudegė 20 geros veislės ar- 
prievarta atiminėti iš tur- kliu.
tingesnių ūkininkų jų žemę------------------
ir turtus, bet sauvaliai ko-1 Cadiz, O. — Dvi komunis- 
misarai tai daro, nepakęs- j tės agitatorės už kurstymą 
darni savo srityse esančių darbininkų prie riaušių nu- 
turtingesnių ir gražiau gy- I teistos nuo penkių iki de- 
venančių ūkininkų, o peri šimts metų kalėti! ir užsimo
tai iš visų kampų ateina ži- keti pinigines bausmes.
ilios apie naujas žudynes 
komisarų ir šaudymus ūki
ninkų.

“Kulakais” skaitomi to
kie ūkininkai kurie patys 
neapdirba savo žemės ir. 
samdo darbininkus; bet jie 
neturi teisės samdytis pa
galbos, darbininkams už
drausta eiti pas juos dirbti; 
jeigu pats ūkininkas rieap- 
dirba ūkės turi atiduoti ją 
valdžiai. Jeigu ant kurio 
ūkės yra malūnas, karštu
vai ir kitokis naminių da
lykų apdirbimas. Jeigu ku- 
N‘ie samdo mašinas javų ap
dirbimui. Jeigu išnuomuo-

pažanga.
1928 m. Lietuvoje buvo- 

5 stambios vilnų apdirbimo 
Įmonės ir 50 smulkių; 30 
trikotažo gamybos įmonių; 
4 kojinių mezgimo Įmonės; 
100 smulkaus tipo kojinių 
mezgimo įmonės; 6 vyrų 
marškinių ir apatinių fab
rikai, 3 moterų apatinių fa
brikai, 500 smulkių mecha
niškų nešiojamų dalykų fa
brikų, apie 30 trikotažo- 
konfekcijos Įmonių, 4 gumi
nių dirbinių fabrikai ir 3 
vatos apdirbimo fabrikai.

Išviso šioje įvairių dirbi
nių iš vilnos ir kitų medegr. 
dirba apie 550 darbininkų.

Pagrindinis šios pramo- 
monės šakos kapitalas sie
kia 8-10 milijonų litų, o me
tinė apivarta siekia 30 mil. 
litų.

Tekstilės pramonė Lietu
voje dabar dar pergyvena 
kūrimosi laikotarpį ir šios 
šakos smarkus plėtimasis 
dar tebesitęsia. Dirbtino 
šilko, o ypatingai linų ver
pimo ir audimo šakos, Lie- 

jtuvoje dar gali gausiai pįė- 
pramonėje matoma didelė stis.

bštumą, įrašo tarp “kula- 
kų” kiekvieną kas tik sa
vanoriai atsisako į kolekti- 
vą dėtis. Valdžia nori tą 
atitaisyt, atiduodant maža
žemiams ūkininkams jų že
mes.

Spėjama kad šymet Suv. 
Valstijų eksportas bus bent 
$75,000,000 mažesnis negu 
pernai.

Kerštingas senis. Yazoo 
miestelio (Miss.) majoras, 
70 metų senis, mokėjo pykt 
kaip ir visi, kiti ant redak
torių už pakritikavimą jų 
politikos. Majoras norėjo 
atsikeršyt to miestelio laik
raščio redaktoriui ir palau
kęs prie redakcijos paleido 
į jį kelis šuvius, sunkiai su
žeisdamas. Po to senis pats 
nusišovė.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Užmušėjysčių Allegheny 
apskrityje Kovo mėnesį bu
vo daugiau negu Vasario 
mėnesį, nes ' Kovo mėnesį 
užpuolikiškais tikstais už
mušta astuonios ypatos.

Kovo mėnesį 16 ypatų pa
tys nusižudė, Vasario mė
nesį nusižudė 17. Nuo al
koholio Kovo mėn. mirė 11, 
Vasario mėn. — 10.

Automobilių nelai mėse 
Kovo mėn. užmušta 19, nuo 
apdegimų mirė 8, puolimu 
užsimušė 15, dirbtuvėse už
mušta 9, kasyklose 10, nuo 
nuodų per klaidą mirė 8, 
ant gelžkelių užmušta 6, ir 
tramvajai užmušė 3.

kus, ir galiaus bėgo paimti 
miegantį berniuką. Bet su 
juo glėbyje pats užtroško 
ir sugriuvo. Apgesinus na
mą rasta tėvas su vaikučiu 
glėbyje, bet visiškai sude
gę kad negalima pažint.

Pereitą sekmadienį Pitts
burgo srityje automobilių 
nelaimėse užmušta šešios 
ypatos. Tai nepaprastas 
vienos dienos nuotikis.

Pittsburgo miesto taryba

Rasta žmogus be galvos. 
Pereitą savaitę Penn mies
telio srityje pakalnėje at
rasta lavonas žmogaus be 
galvos, suvyniotas į maišus 
ir įgrūstas į bačką. Kitą 
dieną atrasta joz galva už 
apie poros mylių nuo tos 
vietos. Paskiau atrasta da
lis kruvinų rūbų. Rūbų da-

nutarė tuojau imtis gatvių lis kuri dar buvo ant lavo- 
taisymo darbų, kuriems jau'no irgi visaip ištąsyta,api- 
paskirta. $327,000. šešioli-1 plėšy ta. Jokių ženklų apie 
ka gatvių jau nužymėta kur'tai kas tas nužudytas žmo-
taisymai ir grindimai bus ’ 
daroma. 

■
Nužudė pačią, peršovė 

podukrę. Frank Corea, 41 
m., nuo Rothpletz st., susi
pykęs su savo pačia nušo
vė ją ir peršovė savo po
dukrę, 16 metų, kuri nore-j 
jo motiną užstoti. Šovikas 
pabėgo ir jieškomas.

Kaimynai sako kad tarp 
jų kivirčiai ėjo visą laiką 
nuo to kai žmona patyrė; 
kad jos vyras buvo vedęs1 
pirm atvykimo Amerikon. | 
Vasario mėnesi atvyko čia: 
jo sūnūs iš Italijos, ir žmo-: 
na, turėdama savo dukterį, 
negalėjo sugyvent su’vyru 
ir jo sunum.

gus butų neužeita.
Net išpjauta peiliu ženk

lai kokius tas nužudytas vy
ras turėjo išspausdinta ant 
savo rankų, taip žmogžu
džiai atsargiai dirba paslė
pimui savo pėdsakų.

Vienatinis pėdsakas yra 
tai bačka, ant kurios buvo 
užrašyta raidės ir numeriai 
ir su tokiais pat ženklais 
rasta kitų bačkų krautuvė
lėje •gretimame apskrityje.

DAYTON

AMERIKOS KALĖJI
MAI 

/

LENKIJOS LAIVAI SKAITOSI PRIEŠŲ 
TERITORIJA

Mineralai Penn. valstijo
je.- Dr. G. Ashley, valstijos 
geologistas, kalbėdamas ko
mercijos buto kasyklų ir 
akmenyčių komiteto posė
dyje, pareiškė kad Pennsyl- 
vanijos valstija yra turtin
giausia mineralais negu ki
ta kokia žemės dalis pasau
lyje tokio pat didumo.

Ohio valstijiniuose kalė
jimuose Columbus ir Mans
field, kaliniams nemokan
tiems 'skaityt ir rašyt yra 
įrengta mokyklos iki šešių 
skyrių, kur gali prasimo
kyti. Beraščių yra labai 
daug, ne tik iš ateivių bet 
ir čia gimusių vadinamų 
Amerikonų.

Mokyklon siunčiama pa
prastai tuos kurie yra ant 
ilgų metų nuteisti. Kaliniui 
kuris stengiasi mokytis ir 
gerai užsilaiko kartais ka
lėjimo viršininkai suteikia 
lengvesnį darbą, o išėjęs iš 
kalėjimo iš mokymosi turi

kalinis kaip kiti.
Kalėjimas turi ir kalinių 

darbo skyrius. Ištikimiems, 
ne ilgam laikui nuteistiems, 
o kaip kam ir turtinges- 
niam, suteikia patikėtinus 
.darbus. Būdami garbes ka
liniais yra pusiau liuosi, iš
eina už kalėjimo muro sie
nos ir mieste dirba viso-

Klaipedon nebus Įleisti, sako Pasiuntinybė

i
i

naudos. Ir kalėjime toksai 
kalinis pramokęs rašto gali I 
skaityt laikraščius, knygas,; 
kas palengvino jo nuobodu-; 
mą ir vargą. Nekurie tu-į
ri progų pramokti ir ama
tų..

Kalėjime kaliniui patys 
atlieka visus darbus; ne tik
kad dirba kalėjimo dirbtu
vėse, bet ir savo darbus tu
ri padaryt: patys verda, ke
pa duoną, skalbia, mazgo
ja *ir tt. Patys yra užžiu- 
rėtojai nuo šlavėjo iki di
džiausio raštininko raštinė

Pavogė $33,000. Penki 
apsimaskavę banditai, apsi
ginklavę kulkosvaidžiu, už
puolė Union Trust Co. sky
rių ant Xenia avė., kur bu
vo penki tarnautojai ir ke
li atėję žmonės, išplėšė ban
ko šėpas ir sugrobę apie 
$33,000 pabėgo. Tas atsiti
ko Balandžio 4 d. tuoj po

je. Kalinių yra ne tik pa
prastų, ar amatninkų, bet 
yra ir profesionalų: gydy
tojų, advokatų, inžinierių ir 
tt. Kalėjime yra tik sar
gai samdyti. Kožnam sar
gui yra pavesta apie 70 ka
linių saugoti, o tas nesun
ku, nes apie kalėjimo dirb
tuves yra apmūryta gana 
aukšta stora siėna.

Kalinių rubai visų vieno
di : pilkos spalvos. , Tik tie 
kurie raštinėj dirba dėvi 
juodais švarkais. Kas iš gi-’ 
minių atvažiuoja savus ka
linius atlankyt, patikę raš
tinėj kokį nors žmogų ma
no kad tai yra ponas, bet 
nežino kad tai yra toks pat

Sudegė gaisre. Dubois, 
Pa. — Joseph Thomas, 42 
m., išgelbėjo iš savo degan
čio namo keturis savo vai
kus, bet bandydamas išgel
bėt penktą, 5 metų vaiku-j 
tį, pats padėjo gyvastį — 
sudegė viduje.

Moteris išbudo naktį ka-’ 
da nežinomas lakūnas virš

banko atidarymo.
Du banditai sėdėjo auto

mobilyje lauke ties banko 
durimis ir laukė kolei gryš 
jų draugai su grobiu. Vi
dun inėjusieji sukomanda
vo visus ten buvusius su
gulti ant žemės. Su savim 
įsinešė ir kulkosvaidį ir pa-

ski’aidydamas savo'grasinę visiems sušaudymu 
sukėlė smarkų j ėmėsi kopti pinigus kur tik 

i kiek rado. Pagrobė visus

namo
motorais . w
ūžėsi. Tai buvo'pašto lą-’kiek rado. *FagiubC- v;BLlo 
kūnas, kuris is oro patėmi-.jš k ?500, k iu . 
jo namą degant ir norėjo ’ 1
gyventojus pribudint. Apa-I LemiJ°-
tinė namo dalis jau lieps-1 Tame banke jau ketvirta 
nojo. Klykdama moteris iš- pagystė dviejų metų bėgiu, 
budino vyrą ir vaikus. Pa-j Tą pačią dieną Cincinna
ti griebus kūdikį iššoko iš įį mįeste keturi plėšikai, ir- 
antro aukšto, apdegus. Vy-'^ naudodami ku]kosvaidį, 
ras pirmiausia išmėtė ant ° . ,.v. . , .. ,, .
gonkų stogo vyriausią dūk- apipiešė banką išnešdami 
terį, paskui mažesnius vai- $9,000.
tXXXXEZXXZXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniu. Pašalpą išmokėta $413,550.15.

THOMAS, W. VA.

Labai susirgo Rap. Bart
kaus mylimas sūnūs. Rū
pestingai tėvų prižiūrimas, 
gal pasveiks.

Nors čia angliakasyklose 
irgi mažai, vos po pora ar 
tris dienas į savaitę tedir
bama, vienok atvažiuoja iš 
didmiesčių darbininkai dar
bo jieškoti. Tarp tų sugry- 
žo iš Detroito ir biznierių 
Milkintų brolis Juozas.

Per daugelį metų eina 
kalbos kad arti Thomas ša
lę Davis kaimo valdžia kal
nuose kas prūdą. Iškasi
mui prūdo reikės samdyt 
.daug darbininkų ir visi to 
kasimo laukia. Nekurie pa
seno, o kiti į vyrus išaugo, 
o kasimo nesulaukia. Gal 
kada ir, kas, susimislinę.

Suaugusioms merginoms 
čia jokio darbo nėra, užtai 
jos nesipriešina pasitaikius 
progai ištekėti. Jos puiky
bės neturi, džiaugiasi kad 
tik kas ima. Pinavijas.

■1 
M SLA. kuopos rarfrlasi viguose didesniuose miestuose. Nariai pri- - 

imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikui M ‘"Tė
vynę" dovanai ir ttfipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pust kaiaee.

Pomirtiniai skyriai — S150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del plateenių informacijų kreipkitfia iisa aire**)

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA E
S07 W. 30th Street New York. N. Y. R .e

_ “.Margutis” Jau $2
Muzikos ir dainos mylėtojams yra 

proga užsiprenumeruoti “Margutį” 
už $1 iki Balandžia (April) 15. Kas 
suskubs tas uždirbs $1. Senieji ir 
naujieji skaitytojai, paskubėkite iš
naudoti tą progą.

“Margutis” turi didelį knygyną. 
Galite pigiai knygų ir gaidų nusi
pirkti. Reikalaukite sąrašo.

“Margutis”
3210 So. Halsted Št. Chicago, III.

kius darbus: prie guberna
toriaus rūmų, valstijinėse 
ligoninėse, ir kitur. Tokie 
kaliniai gauna nors to par
ties valgio prisivalgyt iki 
sočiai ir yrą pusiau laisvi. 
Tačiau iš 4,000 kalinių apie 
300 tegauna tokius darbus, 
ir tokie garbės kaliniai tu
ri progą greičiau būti pa- 
liuosuoti. Jie kalėjimo vir
šininkų skaitomi ištikimais 
ir prie jų sargų kaip ir nė
ra. Jie patys save turi da
bot ir priderančiai užsilai- 
kyt, nes gali nustot savo 
garbės teisių. . (Bus.)

Pinavijas.

----- -—-—u----f
BALTIMORE, MD.

Iš SLA. kuopos veikimo. 
Balandžio 4 d. SLA. 64-ta 
kuopa laikė susirinkimą, 
kuriame buvo ' renkama P. 
Taryba ir delegatai į sei
mą. Prieš susirinkimą Gu- 
giniai atlaikė savo slaptą 
susirinkimą, nuskyrė į sei
mą keturis delegatus apmo
kamus ir du liuosnorius ku
rie pasižadėjo savo mašino
mis nuvežti visus delega
tus.

Susirinkime vienok Gu- 
giniams nevisai taip klojo
si kaip buvo iškalno paties
ta: susirinkimas vietoj nu
tarimo siųsti keturis dele
gatus, nutarė siųsti penkis, 
ir balsuojant likosi išrinkti 
trys Guginiai ir du Tarei- 
liniai, reiškia Guginiai ne
teko 1, o Tareiliniai gavo 
du.

Po rinkimų, tuoj Gugi
niai duoda įnešimą kad jei
gu rastųsi kurie važiuotų 
savo lėšomis tai kuopa duos 
mandatus, ir tuoj patys per
statė savo iškalno nuskir
tus žmones. Vienas iš jų 
gavęs pasipriešinimą neap
siėmė. Jo vieton perstaty
ta kitas, ir abu apsiėmę ga
vo mandatus. Tačiau Gu
giniai jaučiasi nekaip, jų 
planai suardyti, liuosnoris 
tik vienas turi automobili 
ir negali penkių delegatų 
nuvežti. Gal prisieiti trau
kiniu važiuoti ir kelionė ap
sieis daug brangiau negu 
paskirta.

Delegatais į seimą išrin
kta: Adv. Rastenis, Raste
nienė, Milunaitis, Miltinai- 
tienė, Jaras, Lazauskas ii1 
Butkus.

Balsuojant už P. Tarybų 
balsų gavo: Ant preziden- j 
to: Gegužis 66, Bacevičius 
7; Graičunas' 2; ant vice- 
prez.: Mikalauskas 66, Pet
ronis 6; ant sekretoriaus: i 
Jurgeliutė 66, Jeskevičiutč 
9’; ant iždininko: Gugis 38. 
Tareila 31, Salaveičikas 7. 
Ant iždo globėjų: Ragins- 
kas ir Januškevičius po 63; 
Juslus 11 ir Joneikis 8; Dr. 
Klimas gavo 72 balsu ant 
daktaro kvotėjo.

Reporteris.

Lietuvos Pasiuntinis Ba
lutis praneša jog Pasiunti
nybė gavo sekantį kable- 
gramą iš Amerikos Lietu
viams Sutikti Komiteto iš 
Lietuvos:

“Visiems Amerikos Lie
tuviams. Baltic America 
Line pardavė laivus Len
kams todėl jie nebus Klai
pedon įleisti. Teneplaukia 
jais nei vienas Lietuvis.

“Tiesų susisiekimą tarp 
New Yorko-Klaipėdos pa
laikys Švedų Amerikos li
nija. Praneškite visiems 
ekskursijų vadovams ir lai
kraščiams.”

Lietuvos Pasiuntinybė iš 
savo pusės kreipia Lietuvos 
piliečių atidą kad sąryšyje 
su ginču del Vilniaus už
grobimo nėra tarp Lietuvos 
ir Lenkijos nei diplomati
nių nei ekonominių santi- 
kių, todėl Lietuvos pasai ir 
vizos neduodamos vykimui 
Lenkijos teritorijom Lai
vai su Lenkų vėliava skai
tėsi Lenkų teritorija.

“Oscar II” išpauks
Gegužės 24 d.

Lietuviai Laivakorčių A- 
gentai pirmiausia pajuto 
Lietuvių pasipriešinimą va
žiuoti Lenkų laivais, kaip 
tik pasirodė žinios kad Bal
tic America Line perėjo i 
Lenkų rankas. Lenkai be 
abejo ir laivo “Lituania” 
vardą nutrins, ir užrašys 
jo vieton “Pilsudski” ar ki
tokį.

Amerikiečių Vytauto ko
mitetui buvo daugiau bai
mės kaslink sutarties sulau
žymo su Baltic America Li
nija, bet ji nustojo galės pa
sikeitus laivų savininkams, 
taigi oficialė ekskursija su
tarta leisti Scandinavian

American Linija, laivu “Os
car II”. Ta ekskursija iš
plauks Gegužės 24 d.

Lietuvių Laivakorčių A- 
gentų Asociacijos sekreto
rius štai kaip rašo ‘Dirvos’ 
Agentūrai': “Laivas Oscar 
II eis tiesiai į Klaipėdą. Lai
vas didesnis, įrengimai ge
resni ir tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir Gegužės 
26 d. Pirmutinis išplauki
mas tos linijos laivo į Klai
pėdą bus labai žymus, nes 
Scandinavian Line davė žo
dį kad užlaikys Lietuvius 
kuogeriausia. Taipgi tele- 
gramais susinešus su Klai
pėdiškiais ir Kauniškiais 
jie prižadėjo padaryti kuo- 
didžiausias ovacijas Osca- 
rui II atėjus į Klaipėdą.”

Apie kitus dalykus ir pa
čią kelionę jau buvo pra
nešta ilgame straipsnyje 
pereitame “Dirvos” nume
ryje.

Dar galit spėti
Kurie Lietuviai ruošiasi 

šią vasarą keliauti apsilan
kyti Lietuvon, nelaukit il
giau, kreipkitės į “Dirvos” 
Agentūrą dabar, ir pasiga
minę visus reikalingus ke
lionei ir sugryžimui doku
mentus galėsit iškeliauti 
su visų Amerikos Lietuvių 
Ekskursija.

Ši ekskursija bus istoriš
ka dviem atžvilgiais: daly
vausite Vytauto jubilejuje 
Lietuvoje ir sykiu atidary
me naujai linijai kelio Lie
tuvon. Niekados dar tas 
laivas nebuvo Klaipėdos uo
ste, kadangi pirmiau vei
kus linija palaikė gerus san
tykius su Lietuva ir kitoms 
linijoms neužteko Lietuviš
ko biznio.

Scandinavian American 
Line turi didesnius laivus

ir turi kitus dar didesnius 
už “Oscar II”, kurie į Klai
pėdos uostą negali plaukti. 
Kurie nori gryžti tos pačios 
linijos didžiaisiais laivais 
viskas ko reikia tik perva
žiuoti Baltijos jurą į Ko- 
penhageną ir ten persėsti. 
Pirmiau to nebuvo galima, 
nes anos linijos laivai visi 
buvo sulyginamai mažesni 
už kitų linijų laivus, ir pa
sirinkimo nebuvo.

PAJIEŠKOMA
Endriulaitis Andrius, An

driaus sūnūs, gimęs Jur
barke 1896 m., Amerikos 
atvykęs 1912 m., iki 1916 
m. gyvenęs Bostone.

Žiobienė Agnė ir Juozas 
Žiobys, kilę iš Mariampolės 
apsk., nuo Prienų. Jieško 
giminaitė Ona Aukštakal- 
nytė.

Raudanskis Mauša-Mote- 
lis, kilęs iš Veliuonos, Ame
rikon į Milwaukee atvykęs 
1911 m., pasivadinęs Mor
ris Rodin. Esąs karo metu 
tarnavęs kariumenėje.

Žilaitis Antanas, kilęs iš 
Raseinių ap., Amerikon at
vykęs 25 metai atgal, gyve
nęs Braddock, Pa. Turi 
brolį Kazį Baltimorej.

Žeimys Zigmas, iš Tytu
vėnų, Raseinių ap., apie 39 
m. amžiaus; Amerikon at
vykęs 1905 m., gyvenęs il
gai Waterbury, Conn., vė
liau Detroite.

Sriebalis Stasys, iki 1925 
m. gyvenęs Millinocket, Me.

Pesys Kazys, Amerikon 
atvykęs 1915 m. ir iki 1925 
gyvenęs Worcester, Mass.

šimaniukas Juozas, kilęs 
iš Krasnienės k., Nauvals- 
kos v., Gardino g., apie 42’ 
m., Amerikon atvykęs 1910.

Ivanauskas Antanas, iš
vykęs Amerikon iš Klovai
nių. Gyvenęs ir dirbęs ka
syklose.

Visi jieškomieji arba ži
nantieji ką nors apie juos 
malonėkite atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania
15 Park Row,
New York City,

1930 VYTAUTO DIDŽIOJO
METAIS

Gegužės 24 diena
Liks Pasaulio Lietuvių Istorijoj

Tą dieną šimtai Amerikos Lietuvių vy
ksta su didžiausia ir įdomiausia eks
kursija paminėti Lietuvių didžio kar
žygio 500 metų mirties sukaktuves. Iš
plauks iš New Yorko tiesiai į Lietuvos 
uostą KLAIPĖDĄSCANDINAVIAN-AMERICAN LINE LAIVU

“OSCAR II”
Ekskursiją rengia AMERIKOS LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUN 
GA. Tos milžiniškos ekskursijos dalyviu bukit ir Tamista.

“DIRVA” N. GENDROLIUSJ. AMBRAZIEJUS
168 Grand Si. B’klyn, N. Y. 

“VIENYBĖ”
193 Grand Si.. B’klyn, N. Y. 

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. .1.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct. 

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago 

A. VELIČKIS
502 South Av. Bridgeport, Ct. 

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

K. MAKAREVIČIUS
95 Liberty St. Ansonia, Ct. 

P. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.

6820 Superior av. Cleveland,O. 
A. VARAŠIUS

S. 12 <£ Carson st. Pittsbgh, Pa. 
K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO

187 Oak St. LaWrence, Mass. 
“AM. LIETUVIO” Agentūra

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

MISS J. RODIS (RAUKTYTĖ)
50 Sterling st. Worcester, Mass.

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

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St. Montello. Mas.

2701 E? Allegheny av. Phila. Pa. 
K. SIDABRAS

875 Cambrdge St.
Cambridge, Mass,

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co. 

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

So. Boston, Mass.
MATAS BIEKŠA,
Sandaros Agentūros Vedėjas

373 Kensington Ave. 
Roseland, Chicago, III.



I

j

I

I

■

I

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Keli metai atgal Sanda- 
riečiams susibičiuliavus su 
socialistais ir nubėgus pas
kui komunistus, tautiniai 
nusistačiusių Lietuvių vie- 

. nybė tūlą laiką buvo demo
ralizuota. Buvo jau pradė
ta gryžti Į normales vėžes, 
bet štai ir “Vienybė” susi
bičiuliavo su socialistais ir 
prisiekė socialistui Gugiui 
savo ištikimybę, suskaldo 
tautiniai nusistačiusių Lie
tuvių balsus ir paaukauja 
SLA. iždą komunistams.

Kuomet pirmiau jau ke
lis kartus socialistas Gugis 
kandidatavo prieš Paukštį 
į SLA. idžininkus tai tie ne
va tautininkai Sandariečiai 
nei vampt kad Gugis skal
do balsus ir gelbsti komu
nistams. Tačiau kaip tik 
šymet tautietis Tareila iš
statė kandidatūrą prieš tą 
socialistą tai Tareila virto 
ir bolševiku ir balsų skal
dytoju.

“Naujienos” baisiai sie
lojasi ant Tareilos kam jis 
po nominacijų, gavęs 963 
balsus, neištraukė savo 
kandidatūros ir sako kad 
Tareila surinkęs tiek mažai 
balsų turėjęs išsitraukti ir 
nekenkti Gugiui. Tačiau 
kodėl “Naujienos” ir visi 
Guginiai neprisimena kad 

> prieš du metu Gugis su 600 
balsų ėjo prieš Paukštį į S. 
L. A. iždininkus nepaisyda
mas kad skaldo balsus /ir 
gelbsti komunistams.

Ta- 
ko- 
da-

Mieganti SLA. Pild. 
ryba priaugino ragus 
munistams ir prisiėmus 
lį SLA. griovikų socialistų
pas save ant burdo, turbut 
jau nujaučia kad norės ar 
nenorės už poros metų bus 
priversta apleisti Susivieni
jime šiltas vietas ir užleist 
kitiems, kuriems teks ap
valyt organizaciją nuo pri
augusių piktžolių. Jau lei
džia gandus kad kitais rin
kimais jie daugiau nekan
didatuos.

SLA. 11 ir 43 kuopų bal
savimo pasekmėms pasiro
džius, Brooklyne Gugio ra
tai labai sugirgždėjo ir 
špykiai iškrypo. Subėgę vi
sa Gugio gvardija (“sargy
ba”) apžiurėjo ratą ir vie
nas į kitą pažiūrėję sun
kiai atsiduso ir sudejavo: 
“Aišku kaip diena kad Gu-“Aišku kaip diena kad 
gis nelaimės”....

lai-
ko-

Socialistai matydami 
kraščių bubnijimą apie 
monistus kurie bedarbių 
vardu kelia visokias orgi
jas tikslu kad tik komunis
tų vardas butų labiau išgar
sintas, patys apsipylė pavy
du, ir New Yorko socialis
tai varde 500,000 bedarbių 
žada eiti pas miesto majo
rą prašyti bedarbiams dar
bo arba duonos.

- Nabagai, nors- komunis
tų nudėvėtais budais nori 
save išsigarsinti.

ARGENTINA
Buenos Aires, Vas. 19.

Ką rašo Argentinos Lie
tuvių laikraščiai. Jau tur
būt jums žinoma kad čia 
Argentinoj išeina keturi 
Lietuviški laikraščiai, iš ku
rių tris tai rodos negalima 
laikraščiais vadinti, tan bū
tent: “Argentinos Naujie
nos”, “Rytojus” ir “Darbi
ninkų Tiesa”.

Pirmasis skelbiasi socia
listiniu laikraščiu, sako “gi
nąs” Lietuvių darbininkų 
reikalus; antras komunisti-

reika-
Trečiasis tai leidžia-

gos sekretoriaus.
Rado mat žmogus 

save pasigarsinti.
kur

Komunistų “k u n i g a s” 
Mockus, tingėdamas dirbti 
naudingą darbą, iš kurio 
galėtų pragyventi, važinė
ja nuo miesto į miestą ir už 
pasiklausymą jo blevyzgų 
nuo žioplių ne tik ima įžan
gą, bet dar ir kolektuojasi 
savo skolų apmokėjimui. 
Kitaip tas blevyzga nega
lėtų gyventi.

Socialistėiis Jul. Mickevi
čius “Naujienose” SLA. rei
kalais išliejo visą socialisti
nę tulžį ant senų SLA. vei
kėjų, kliuvo net ir velioniui 
Damijonaičiui, kurio prezi
dentystės laikais socialistai 
draskė S. L. A. ir jo dalis 
siuntė ant Marso.

Tuos laikus J. Mickevi
čius vadina choleros laikais, 
tik pamiršo pasakyt kad tą 
cholerą į Susivienijimą bu
vo atnešę ne kas kitas kaip 
tik socialistai.

Tūlas J. Jokubynas ‘Nau
jienose’ polemizuodamas su 
“Keleiviniu” A. Ruku apie 
Lietuvos ir Rusijos dikta
tūras neiškentė nepalietęs 
ir SLA. valdybos rinkimų 
ir Tareilinius. Matomai so
cialistams Tareila yra toks 
baisus kaip davatkai vel
nias.

nis, tas tai jau žinoma “gi
na” darbo žmonių 
lūs.
mas privačiai, nuo “Ryto
jaus” atskilusių gaivalų, ir 
visi jie kaip vienas sako: 
“mes numaskuosim darbi
ninkų priešus”, na ir mas
kuojasi: jų “redaktoriai” 
vienas ant kito sako: “Tu 
atbėgai iš Lietuvos už tai 
kad vedžiodamas aklą ne
regį žmogų į upę įstūmei, 
arklių uodegas pjaustei” ir 
tt. Laikraštinės etikos jie 
nereikalauja ir vartoja vi
sus spaudoje nevartojamus 
žodžius. Lietuviai nenori 
tokių blevyzgų skaityti ir 
daug noriau skaito tokius 
laikraščius kurie yra rimti, 
o ne kiršina vienus prieš ki
tus ir trukdo rimtą darbą 
dirbti.

Ką norėti iš tokių redak
torių kaip K. N. Norkus, 
kuris tarnaudamas vienoje 
Anglų kompanijoje ' pasi
skelbė kad galys duoti be
darbiams darbo. Čia su 
darbais ne kaip tai darbo 
gauti norinčių atsirado la
bai daug. Bet kiek teko 
patirti, jis iš kelių bedarbių 
paėmė po 50 pesų (apie 20 
dolarių) ir tiek. Juodabar- 
biui reikia dirbti gana ilgai 
ir sunkiai iki sutaupys 50 
pesų.

Bet ką iš tokio žmogaus 
galima laukti jeigu jis ne
sigraužia nuskriaudęs Lie
tuvoje daugybę žmonių, ku
riems nuostolių padarė, su- 
lyg vietinėj spaudoj Lietu
vos koųsulato paskelbimo, 
154,000 litų? Gi čia giria
si kad Lietuvoj negalėjęs 
gyventi “del fašistų perse
kiojimo”. Oi tie “fašistai”.

Suvalgė Dešrų Savo 
Aukštumo

Kovo mėnesį 1804 metais, Bull Už
eigoje, Tunbridge Wells, Anglijoje, 
susidėjęs lažybų su kitu kurs sakė 
kad jis to nepadarys, vienas barzda- 
skutis akivaizdoje liudininkų suvalgė 
penkias pėdas ir apie dešimts colių 
dešrų. Šalip to suvalgė 21 svarą 
duonos, išgėrė kvortą porterio ir du 
stikleliu brandos. Duona tose die
nose buvo rupi grynų kviečių, ne 
tokia kaip dabar lengva. Du sva
rai užtektų bent vienam vyrui su
valdyt šiandien jeigu kuris norėtų 
daug valgyt, neskaitant jau dešrų.

Žmonės kurie šiandien gyvena ga
ru apšildomuose namuose,, ir sunkų 
darbą atlieka mašinos, nereikalauja 
daug maisto, ir prasčiau gali jį vi
duriai suvirškint. °

Todėl tai, kaipo sveikatos priemo
nę, išdirbėjai Lucky Strike Gigare- 
tų ragina žmones visur prisilaikyti 
nuosaikumo, valgyme, gėrime ir rū
kyme. “Jeigu jus esat gundomi 
perdaug valgyti”,- sako jie, “jeigu 
jūsų akys yra didesnės negu jūsų 
skilvis, paimkit į vietą valgymo 
Lucky Strike”. Lucky jūsų geidulį 
patenkins, ir daug mažiau kenks ne 
gu persivalgymas.

Yra vienas aiškiai užrašytas at
sitikimas anie Nicholas Wood, An
glą ūkininką Kente, kuris šimtai 
metų atgal suvalgė čielą nevirtą ir 
nekeptą avį '.’ienų sykiu. Kitu at 
'■oiu jis suvalgė vienuolika kralikų 
kitame atsitikime, keturis jardus 
storu kraujinių dešrų.

Maisto suvirškinimas viduriuose 
yra fiziškas. darbas kuris išnaudoja 
energiją. Kur skiltis pergrustas 
maistu, tokiuose atsitikimuose ener
gija kuri reikalinga suvirškinimui 
yra tokia didelė kad smegenys, ne- 

; gaudamos kraujo iš priežasties už
grūsto skilvio, tampa atbukusios ii 1

Prieš keletą metų socia
listo Grigaičio sudaryta ko
kia ten “visuomenės darbo 
sąjunga” rinko aukas. Kol 
tas aukas sugromuliojo bu-1 
vo lyg mirus, dabar staiga1 
vėl atgijo, ir “Naujienose” 
skelbia savo prisikėlimą, po' 
skelbimu figūruoja ir Gu-i 
gio vardas kaipo tos sąjun-l

Socialistas Bagočius, ku
ris už draskymą Susivieni
jimo buvo iš organizacijos 
išmestas ir tik per savo ir 
kitų socialistų gudrią poli
tiką įsigavo atgal į SLA., 
kur dabar jau užima ir tam 
tikrą urėdą, bekamantinė- 
damas savo auklėtinį komu
nistą Siurbą pasakė: “Idė
jiniai aš esu socialistas, 
Marksistas, ir todėl komu
nistai man yra artimesni 
negu Sandariečiai”.

Reiškia, socialistai reika
lui priėjus susidės su savo 
idėjos draugais komunistais 
ir pasakys Lietuviams Su
sivienijimas jau musų, jus/ 
buržujai Sandariečiai, lauk 
visi iš organizacijos!

Komunistai prie to eina, 
socialistai jiems yra talki
ninkai, o mes tautiečiai tik 
remkime ir kėlkime socia
listus !

Tekis viešas ir atviras 
Bagočiaus prisipažinimas 
kad socialistams komunis
tai yra arčiatisi draugai ga
lėtų atidaryti akis ne vie
nam SLA. nariui kuris su-1 ^veiklios' 
klaidintas politikierių ma- f VhlTni 6 FITDi nė atiduoti savo balsą so- į J ? > KUR®
cialistui Gugiui. VISAD GELBSTI

Balsuoti UŽ Gugi reiškia (Tos “New and Improved Gold 
tą patį ką balsuotum už ko- Medal Haarlem Oil Capsules”, 
munistą. žinomos kaip gyduolė inkstų,

kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
fcavo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai”' 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Carę” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dep(. U. S.,9 E. Ohio St., Chicago

DIRVA
I •

Lietuviška laivų agentū
ra. Prieš didįjį karą atvy- 

| kęs čia Jonas Jokūbaitis, 
j kuris užlaiko vieną iš di- 
| dėsnių restauranų Buenos 
1 Aires, pradžioje šių metii 
I atidarė laivakorčių agentu- 
1 ra, kuri buvo labai reika- 
,'linga, nes Lietuviai būdavo 
tankiai įvairių agentūrų 
apgaudinėjami.

Jo agentūroj kaip tik pa
sitaikė gauti vieta žinomam 
aferistui Norkui. Jokūbai 
tis tačiau laiku sužinojęs jo 
darbelius Norkų pašalino iš 
vietos. Dabar Jokūbaičiui 
geriau seksis, nes pirmiau 
dauguma bijojo Norkaus 
kad kokių šposų neprida
rytų.

Argentinos rinkimai. Ko
vo pradžioj turi įvykti rin
kimai j parliament^, tode] 
dabar eina smarki priešrin
kimine agitacija.- Provin
cijoj jau buvo ginkluotų su
sirėmimų ir keletas sužeis
tų ir užmuštų.

Buenos Aires pakol kas 
mitingai eina ramiai, be 
ginkluotų susirėmimų, bet 
pačioj rinkimų dienoj, Ko
vo 2, prasideda “karnava
las”, tai be įvykių vargu 
apsieis, nes tą dieną vaikš
čiodami apsimaskavę nusi
kratys daug savo politinių 
priešų, ypatingai nusistatę 
visi prieš valdančiają par
tiją, social-radikalus.

J. S. Kalnėnas.

TMD. REIKALAI Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas

T. M. D. Likimas

Kas pažysta Tėvynės My
lėtojų Draugiją ir įvertina 
jos tikslą, kiekvienas šian
dien prisimena šios Draugi
jos apmirimą, priilsimą 
darbe ir nenešimą nariams 
naudos. Tie prisiminimai 
turi pamatą. Tik gaila kad 
tais prisiminimais nejieško- 
ma budo kuriuomi Draugi
ja butų atgaivinta, bet jieš- 
koma kaltininko ir priežas
ties Draugijos apmirimo. 
Na ir kaltinama tai narius, 
tai valdybą, tai kitą ką. O 
juk yra teisingas posakis: 
“Nelaimėn kliuvęs nejieš- 
kok nelaimės priežasties, 
bet jieškok iš nelaimės išei
ties”.

Ne taip senai A. B. Stri
maitis, kalbėdamas apie T. 
M. D. padėtį ir j ieškodamas 
jai išeities iš tos padėties 
aiškiai pasakė kad T.M.D. 
darbas kokį ji ikišiol dirbo 
nežada ateities; knygų lei
dimas buvo naudingas ka
da Lietuviai buvo ištroškę 
Lietuviškų knygų. Dabar 
jie prie knygų skaitymo ne
sipučia ir nesiskubina Dr- 
ją remti kad už savo mo
kesčius gaut knygą. Kny
gų leidimas Draugijai be
galo brangiai parsieina, nes 
apart atspausdinimo ir iš
siuntinėjimo reikia labai 
brangiai mokėt ir už rank-j 
naščius. O kyngomis pas-j 
kui nariai nepasiganėdinę j 
Draugiją pameta.

Vieton knygų leidimo, p. 
Strimaitis siūlo TMD. im-

i tis leidimo žurnalo, kuris 
i tarpe narių ir abelnai Lie- 
I tuvių skleistų apšvietą, tau- 
; tos meilę, mokslo pažintį, 
[ir tam panašiai. Tai butų 
naujas dalykas, kuriam dir- 

. va plati.
Deja, į šitą p. Strimaičio 

pasiūlymą c turbut niekas 
ir neatsilieps. O tai pasiu- 

llymas labai sveikas, ir lin
kėtina kad businčiame Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
seime kuopų įgaliotiniai ši-j 
tą pasiūlymą priimtų, ir 
knygų leidimą pakeistų lei
dimu tinkamo žurnalo.

Narys.

“MARGUTIS”
Išeina kas mėnesi nuo 16 iki 24 pusi, 

storumo. Eina treti metai.
Jame telpa kas numeris 2 daine

lės: chorui, arba solo, duetams.
Daineles lengvutės su pritarimu 

piano.
Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

“Margučio” kainh metams $3 (30 
litų). Amerikoje $2.

•‘Marguti’’ leidžia ir redaguoja 
Komp. A. Vanagaitis.

Dainų melodijų ir žodžių labai pa
geidaujama. Ypatingai Senų liau
dies dainų. Už didesnį skaičių bus 
atlyginta. Jeigu kas turite prašom 
prisiųsti. Geriau su gaidomis.

Adresas:
“MARGUTIS”

3210 So. Halsted St.
Chicago, Ill. U.S.A.

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

EKSKURSIJOS
KELEIVIAI LIETUVON 

GEGUŽĖS-MAY 24- 
Keliaus iš 

CLEVELAND' NEW Y,ORK 
ERIE RAILROAD 

TRAUKINIAIS

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

S E Š Ė L į g 
rodos, pakyla”

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO
ATEITIES SEŠELSO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą fi
gūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkiamais — valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — Bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet jus 
ima pagunda prie perviršių, kuomet jūsų, akys 
didesnės už pilvą, to vietoje imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyje. 
Vengkite to ateities šešėlio vengdami perdė
jimų, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną 
figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį 
tik kada žmogus rūkė, padirbtas iš pui
kiausio tabako—Tabako Derliaus Sme
tona—“IT’S TOASTED”. Visi žino, jog 
karštis apvalo, ir todėl “TOASTING” 
(Apkepinimas) ne tiktai prašalina neš
varumus, bet prisideda prie kvapsnio ir 
pagerina skonį.

r£WsrgD

“It’s toasted”
Jusu Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.

*Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingi! Bukite nuo
saikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. Mes, tačiaus, 
pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky” tai tuo budu jus išvengsite per
dėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviška, dailų pavidalą. * •

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

-3 © 1930, The American Tobacco Co.. Mfra.------------------ i_ —________________________ :___________ ---------- ------------
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Dienos Klausimais V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

Chicagos Konsulato 
Pajieskojimai

KAIP BUS SU SOCIALISTAIS TOLIAU?

-------------- 7 '
TAUTININKŲ nusistaty- 
' mas yra kad socialistų 
kandidatas Gugis turi likti 
Susivienijimo iždininku, nes 
be to, kaip “sargybininkų” 
yra įtikinta kolonijų veikė
jams, o veikėjų — papras
tiems SLA. nariams, Susi
vienijimas žuvęs. Socialis
tai šiuo tarpu skaitomi “iš
gelbėtojais”.

Iš balsavimų matyt kad 
Gugis gaus didumą ir sei
me taps užtvirtintas iždi
ninku.

Na bet kokia istorija nuo 
to prasidės? Visi žinom 
kad socialistus iždininko 
vieta nepasotinsi. Jie iš pir
miau turi nekurias vietas 
S. L. A. komisijose, kurias 
renka seimas.

Seime diduma bus tauti
ninkai. Jie galės išrinkt ką 
norės, kad ir bolševikus, i 
komisijas.

Dabaiv lieka klausimas: 
ar tautininkai, iš dėkingu
mo kad socialistai davė Gu
gi j iždininkus ir tuomi “iš- 
gelbsti” Susivienijimą nuo

*--------- ---------------------------
kus. Jis suskaito kiek cir- 
kuliorių atspausdinimas ir 
išsiuntinėjimas kainavo, ir 
sudaro sumą $4,000, kurios 
tai sumos, girdi, Tareila 
neturi. Reiškia, kas nors 
kitas tas išlaidas apmoka.

Klausimas yra ne tiek 
žingeidus kiek naiviškas ir 
vienpusiškas. Kodėl Miko- 
lainiui nereikėjo tuom pa
tim kartu paklaust ir: 0 
kas užprenumeravo Grigai
čio laikraštį SLA. nariams, 
išimtinai tiems kuriuos ga
lima pagaut ant socialistų 
Gugio meškerės? Siuntinė- 
jant dienraštį S. L. A. na
riams, Mikolainis, kaipo bu
vęs publicistas, gali priskai- 
tyt bent penkis kartus di
desnes išlaidas už Tareilos 
kampanijos išlaidas.

Taigi, Mikolainis butų iš
mintingai padaręs paklaus
damas socialistų:' “Kas už
mokėjo jums prenumeratą 
ųž dienraštį, kurį jus siun
čiate SLA. nariams, jiems 
neprašius?”

Išbėgęs nuo bolševikų Ru
sų garsus rašytojas Bel
montas, gyvendamas Pary
žiuje gražiai pramoko Lie

tuvių kalbos. Dabar jis Lie
tuviškus raštus verčia į Ru
sų kalbą, šalia to yra pa
rašęs daug eilių apie Lietu
vą, jos gražumą ir Lietuvos 
vargus.

Latvija Mažesnė už 
Lietuvą

Latvijoj, pagal pereitų 
metų gyventojų surašo; yra 
1,896,063 dūšios. 1925 me
tais buvo 1,844,805 gyven
tojai. Taigi per penkis me
tus priaugo vos. apie 50,000.

Prieš pereitų metų sura
šo darymą tikėtasi kad gy
ventojų skaičius bus jau 
peršokęs du milijonu. Bet 
Latvijoj ‘gimimų skaičius 
visai nedidelis buvo.

Rygoj ym 375,902 gyven
tojai, taigi likusioj Latvijos 
dalyj lieka vos 1,520,161 gy
ventojas.

Šių metų sausio mėn. 1 
d. Lietuvoj iš viso buvo 2,- 
340,038 gyventojai: 1,120,- 
561 vyras ir 1,219,477 mo
terys. Per 1929 metus gy
ventojų skaičius padidėjo 
23,423 žmonėmis: 12,017 vy
rų ir 11,207 moterys.

Nors vyrų prieauglis kas
met didesnis, bet vistik iš 
moterų Lietuvoj yra 98,916 
daugiau negu vyrų.

komunistų, lankstysis socia
listams ir pildys jų tolimes
nius reikalavimus?

Seimo eiga bus tokia, kas 
liečiasi komisijų: seimo ve
dėjas skirs ypatas rekomen
davimui tam tikrų asmenų 
į komisijas, kurias paskui 
delegatai tvirtins arba at
mes.

Taigi, kaip sakėme, ar iš 
dėkingumo socialistams už 
Gugi, bus paskirta socialis
tai komisijų rekomenduo- 
tojais, kurie iš savo pusės 
rekomenduos savo žmones, 
o delegatai vėl, pagal’'‘auk
štesnių galvų” patvarkymo., 
turės tik pakelt ranką už 
juos ir tylėt?

‘ Kad socialistai turi savo 
žmones į komisijas galima 
atvirai sakyti, ir jie darys 
spaudimą į seimo vedėjus 
(jeigu dar sutarčių nepa
darė ir prižadų nesudėjo), 
kad tam tikras skaičius so
cialistų turi ineiti į komisi
jas, ir tautininkams nevalia 
sakyt “ne”.

Jeigu šitaip dėsit tai vi
siems bus aišku kad socia
listai šokdina tautininkus 
kaip bezdžionkutes, o tie 
yra tik patenkinti kad gali 
šokti.

Agitacijų delei
Niekad turbut pirmiau 

nebuvo tarp Amerikos Lie
tuvių tiek agitacijos kiek 
jos pasirodė šymet, renkant 
SLA. viršininkus. Neskai
tant. jau visokių “veikėjų” 
suvažiavimų, slaptų susi
rinkimų, laikraščiai kupini 
straipsnių, korespondenci
jų, visokių prisakymų ir 
pakvietimų: balsuokit už 
šiuos ' kandidatus.... bal
suokit už anuos.... už tuos 
nebalsuokit, nes prapuldy- 
sit Susivienijimą......

Kitais keliais eina glėbiai 
cirkūliorių ir laiškų — ir 
tuose tas pats.

Į tą viską pasižiūrėjęs, 
P. Mikolainis socialistų lai
kraščiuose • klausinėja “kas 
finansuoja Tareilą”, kandi
datuojantį į SLA. iždinin-

NAŠLAITĖS RAUDA 
(Mirus mylimai motinėlei Lietuvoje 

Sausio 28 "d. 1930 m.) 
Vai, Dievuliau, Dievulėliau, 
Kas man širdį nuramins, 
Nėr brangiausios motinėlės — 
Kas laiškelį atrašys.... _ 
Kas užjaus mano vargelyj,. 
Kas nubrauks ašarėles, 
Kas priglaus mano gatvelę 
Prie brangiausios širdelės.... 
Kas ištars mielą žodelį, 
Oi, dukrele, parvažiuok, 
Kas lūkės vėlai naktelę 
Prie šviesaus mėnesėlio.... 
Bėda, bėda našlaitėlei 
Tolimoj šalyj gyvent, 
Kad negali nei'tėveliui 
Nei motutei patarnaut.... 
Gaili, yęrkia ji kasdieną 
Kad nematys jų daugiaus, 
Aukštam kalne juodoj žemėj 
Jie gulės ten visados.... 
Vai, Dievuliau, kas kapelį 
Motinėlės aplankys, 
Kas nors vieną žalią gėlę 
Ant jos kapo pasodys.... 
Vai, brangiausia vargdienėle, 
Kas tą kapą dabins, puoš? 
Tik paukšteliai. čiulbunėliai 
Liūdnas dainas ten dainuos.... 
Vai, mamyte, tiktai vėjas 
Prie kapelio verks dažnai, 
Iš toli, toli užėjęs, 
Ir prabėgdams skubinai.... 
Tiktai vėjas širdies skausmą 
Nuo dukrelės tau atneš, 
Kuri viena taip atskirta 
Lieja ašaras gailias.... 
Nieks nemato, nieks negirdi 
Kaip ji verkia kasdiena, 
Kaip gięgelė vyšnių sode 
Ji kukuoja vis viena.... 
Paskirts laikas del giegelės — 
Ji kukavusi nustos, 
.0 ši liūdna našlaitėlė 
Per amželį ’vis raudos.... 
Oi, mamyte mano brangi, 
Atsiimk! ir mane
Kad galėčiau aš per amžius 
Pasilikti prie tavę....
Aukštas kalnas, baltos smiltys 
Jei užklotų jau mane, 
O mamytės balta ranka 
Apkabintų sau mane....

Zuzana Čižinauskienė.

(Tąsa iš pereito num.)

Gediminas, -r- Įkūrimas Vilniaus kaipo 
Lietuvos sostinės..

Kaip Vytenis taip ir jo brolis Gedimi
nas dikčiai prisidėjo prie Lietuvos sustip
rinimo. Pirmiausia, jų tikslas buvo nu
malšinti mažuosius kunigaikščius, kurie 
nuolatos tarp savęs tąsėsi.

Svarbiausiais Gedimino priešais buvo 
kryžeiviai. 'Jie be paliovos puldinėjo Lie
tuvą ir naikino ir piešė; buvo' paėmę net 
Kauno pilį ir užgrobę dalį Žemaičių šalies.

Sumušęs kryžeivius, Gediminas atėmė 
Žemaitiją ir suturėjo Vokiečių užpuolimus 
ant Lietuvos. Bet kaip tik Prūsijos kryž
eiviams į pagalbą atėjo naujų karžygių iš 
Europos, krikščionys vėl suskato Lietuvą 
puldinėti.

Gediminas sumanė kryžeivius numal
šinti su popiežiaus pagalba. Jis nurašė 
(1323 metais) popiežiui laišką, kuriuo iš
rodė visas kryžeivių nedorybes: “Tikriau
sia sakau jūsų šventenybei”, rašė Gedimi
nas, “kad musų pirmtakunas, karalius 
Mindaugas išsižadėjo krikščionybės tiktai 
delei kryžeivių ir jų magistro plėšimų, vy
lių ir plėšimų.... Šventasis tėve! Mes 
kariaujame su krikščionimis ne tam kad 
išnaikinus jūsų tikėjimą, bet gindamiesi 
nuo mums daromų skriaudų!” -

Laiško pabaigoje Gediminas pasižada 
būti paklusniu popiežiui, kaip ir kiti kara
liai, žada net priimt krikščionių tikybą, kad 
tik palikti niekuo nepriklausomam nuo bu
delių, tai yra kryžeivių.

Kiti istorikai sako kad Gediminas nie
kados nežadėjo popiežiui priimti krikštą, 
kaip matysit iš sekančių davinių:

Vilniuje tuo laiku buvo du katalikiš
ki klioštoriai^ienuolynai, Domininkonų ir 
Pranciškonų;’kurie vieni kitiems pavydėjo 
kaslink jų įtekmės prie dvaro didžio kuni
gaikščio, kurs, reikiant susinešti su vaka
rų kaimynais, kreipdavosi prie tų vienuo
lynų perdėtinių, naudodavosi jų patari
mais ir duodavo jiems parašyti laiškus Lo
tynų kalboje; laiškų įtalpą jis diktuodavo 
Lietuviškai, Vokiškas perkalbėtojas vie
nuolis kunigaikščio žodžius perduodavo 
rašyti mokančiam vienuoliui, kuris sura
šydavo Lotyniškai.

Gavęs pirmą draugingą laišką nuo 
Rygos magistro, Gediminas pavedė atsa
kymus parašyti Pranciškonams, Berthol- 
dui ir Heinrikui, kurių patarnavimu tuo
kart naudodavosi. Turbut jų patarimu, 
laiškai buvo parašyta ne tik į Rygą, bet 
taipgi ir popiežiui ir kitiems krikščionims 
kaimynams. Laiške į popiežių, sekretoriai 
naudodamiesi Gedimino prielankiu atsine- 
šimu krikščionybei ir išreiškimu pagarbos 
popiežiui, matomai parašė kad Gediminas 
prašosi priimt jį į krikščionis ir sutinka 
apsikrikštyt. Sakoma taipgi kad tie Gedi
mino laiškai nepasiekdavę kam būdavę 
siunčiami, pasiuntinius kardininkai sulai
kydavę, o turbut suklastuotus laiškus per- 
duodavę tiems kuriems buvę siųsti.

Gailaus, gandai apie laiškų klastavimą 
pasiekė ir didžio kunigaikščio ausis ir jis 
pavarė Pranciškonus iš savo dvaro ir at
sikvietė sau raštininkais Domininkonus.

Visa krikščionių klasta išėjo aikštėn 
kada 1324 m. pasiuntiniai atvyko į Vilnių 
ir viešame pasikalbėjime išdėjo kunigaik
ščiui visą bėgį jo susitarimų su popiežium, 
pasakė kad Rygoj jau yra atkeliavę po
piežiaus pasiuntiniai, tik nori žinoti ar 
Gediminas dar vis ruošiasi priimti krikš
tą. Gediminas iš savo pusės paklausė ar 
pąsiuntiniai žino apie jo-laiško Įtalpą po
piežiui jeigu taip kalba. Jie atsakė kad 
buk Gediminas savo laiške prižadėjo po
piežiui apsikrikštyt, todėl jie atvyko krik
štynoms.

Gediminas iš to labai nustebo ir pasa
kė: “To aš neliepiau rašyti; jeigu brolis 
Bertholdas taip parašė, tegul atsakymas 
puola ant jo galvos. Jeigu kuomet nors 
aš paketinau apsikrikštyt tai tegul mane

Petkus-Petkevičius Felik
sas, kilęs iš Pužų, Nemakš
čių v., Raseinių ap. Vedęs 
Oną Milašaitę. Gyveno Bal
timore, Md.

Pobedinskis Jonas iš Gus- 
tonių, Naujamiesčio v., Pa
nevėžio ap. Gyveno Liepo- 
juje, iš ten 1904 m. išvykęs 
į Chicago;

Pukinskis Feliksas, kilęs 
iš Gadunavo, Telšių v. Gy
venęs kadaise Chicagoje.

Pupsta Antanas, iš Šiau
lių k., Kelmės v., Raseinių 
ap. Gyveno Waterburyje.

Raubai, Ignas ir Ona, iš ' 
Godelių, Platelių v. Gyve
ną Chicagoj.

Rumbutis Teofilius, kilęs 
iš Žm. Kalvarijos. Gyveno 
Chicagoje.

Aukščiau išvardinti as
menys prašomi atsiliepti, ir 
kas ką nors apie juos žinąs 
prašomi sutelkti žinių. Bent 
kokia žinia bus brangiai i- < 
vertinta. __

Lietuvos Konsulatas 
608 So. Dearborn St.

Chicago, Ill.

pats velnias krikština! Aš ištiesų sakiau, 
kaip parašyta laiške, kad aš guodosiu po
piežių kaip tėvą, bet aš taip sakiau todėl 
kad jis yra senesnis už mane; visus senius, 
ir popiežių, ir Rygos arkivyskupą, ir visus 
kitus, aš guodosiu kaipo tėvus, vienmečius 
aš myliu kaip brolius, o tuos kurie yra 
jaunesni už mane aš gatavas mylėti kaip 
sūnūs. Aš ištiesų sakiau kad pavelysiu 
krikščionims melstis pagal jų tikėjimo, c 
mes patys melsimės pagal savo tikėjimo.” 
Po tam kunigaikštis ėmė peikti krikščio
nis už jų klastingus ir kvailus darbus.

Rygos pasiuntinius atgal palydėjo Ge
dimino atstovas, kuris krikščionių galvoms 
pasakė ką Gediminas tikrai turėjo minty
je rašydamas popiežiui laišką ir ko dabar 
laikosi. Popiežiaus pasiuntiniai, patyrę 
kad jie buvo keno nors-apgauti, iškeliavo 
atgal Romon.

Po to prasidėjo savitarpiniai vaidai 
Vidžertiyje tarp kardininkų ordeno ir Ry
gos arkivyskupo, kuris kardininkus smer
kė už klastavimus Gedimino reikaluose 
atšaldymą jo nuo krikšto ir pažeminimą 
popiežiaus autoriteto Lietuvių akyse.

Gediminas turėjo karų su kryžeiviais 
su kardininkais ir su kaimynais Lenkais 
ir Rusais. Neilgai trukęs jis paėmė ir pri
jungė prie savo žemių Polocką, Vitebską. 
Pinską ir Turovą su apskritimis. Paėmė 
Voluiniją ir Kijevą.

Gediimno galybė ir įtekmė buvo taip 
didelė kad Pskovas ir net tolimas Naugar- 
das Didysis ne kartą kreipėsi į Gediminą 
būti tarpininku ir teisėju jų vaiduose.

Gediminas suteikė pagalbą Lenkijos 
karaliui kuomet tas kariavo su kryžeivių 
bičiuliu, Brandenburgijos valdovu.

Gedimino galybė ir įtekmė buvo taip 
daug galingesnė už Mindaugo valstybę, 
įjimulkįgji Lietuvos kunigaikščiai galutinai, 
nustojo savarankiškumo, b užkariauti Gu
dai nebemanė jau apie atsiskyrimą nuo 
Lietuvių, kaip tai buvo Mindaugo laikais. 
Priešingai, dabar jie noriai klausė Lietu
vos, nes tas priklausymas saugojo juos nuo 
pragaištingų Totorių užpuolimų ir plėši
mų. Be to, Lietuvos valdovas niekuo Gu
dų. nevaržė. Paliko jiems ir jų teises ii 
kalbą ir tikybą, tiktai vietoj kunigaikščių 
Gudų, jų pilyse pasodino savo giminiečiu5 
Lietuvius valdyti jo vardu.

Tas Gudų žemės paėmimas turėjo ne-, 
maža įtekmės Lietuvių valstybei ir pačiai 
Lietuvių tautai. > '

Užkariavę Voluiniją ir Kijevą, Lietu
viai pasiekė patį tuometinės Gudų kultū
ros centrą. Pas juos raštai buvo rašomi 
bažnytine Slavų kalba, kuri tais laikais 
buvo plačiai vartojama rytų Europoj, tarp 
stačiatikybę išpažystančių tautų. Ta baž
nytinė Slavų rašto kalba, gerokai perkeis
tą ir priartinta prie paprastos Gudų kal
bos, buvo tuomet vartojama Guduose kai
po valstybės raštų kalba. Tą kalbą didie
ji Lietuvos kunigaikščiai pasisavino ir pri
ėmė vartoti kaipo vyriausybės raštų kal
bą ne tik Gudijoje bet ir Lietuvoje.

Tas iškėlimas Slaviškos-Gudiškos kal
bos į valstybės kalbą Lietuvos valstybėje 
nužemino žmonių akyse Lietuvišką kalbą. 
Lietuvos bajorija, pripratus vartot Sla
višką kalbą viešame gyvenime, nebrangi-1 
no jau savo kalbos. Užtai, įvykus susivie
nijimui su Lenkija, Lietuvių bajorija vei
kiai pakeitė į Lenkišką kalbą ir ilgainiui 
visiškai sulenkėjo.

(Bus daugiau)

GARSO GREITUMAS -
Šiltame vasaros ore gar

sas eina po 1,266 pėdas per 
sekundą šaltame žiemos 
ore, kuomet temperatūra 
buna prie zero, garsas ei
na lėčiau, nuo 1,088 iki 
1,150 pėdų į sekundą.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, II!.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W. -

I' Washington, D. C.

Gražiausia Lietuvaitė
Ją pamatysit skaitydami daugiau- 

>ia išsiplatinusį paveiksluoti! žurna
lą

\ “NAUJAS ŽODIS”
Be “Naujo žodžio” šiais metais- 

nebūna nei viena šviesesnė šeima. 
Neatsilikit ir jus.

“Naujas Žodis” duoda pas mus 
tegirdėtai turtingus priedus, 12 kny
gų. Žymiausiu pasaulinių rašytojų 
kuriniai (kiekvienoje knygoje po 200 
iki 300 puslapių).

“Naujas Žodis” metams <$2.40. 
Pusei metų $1.20.

Rašykit tuojau:
“NAUJAS ŽODIS”

Kaunas Laisvės Alėja 70.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Iii---------
ĮGALIOJIMAI

! reikalingi Lietuvoje pirki- i
• mui, pardavimui, valdymui :

žemių ir kitokio turto.. 'į

: K. S. Karpavičius
į Registruotas Lietuvos ! 

Konsulate Notaras.
• Rašykit laiškais arba atsi- <

lankykit ypatiškai. :

“DIRVA”
6820 Superior Ave. į

Cleveland, Ohio. :
! v 'I—-- --.-.—-ė.....................-.......................

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

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jicškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuwSn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, tr tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 05 puslapių didumo-—35c

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

ISg* 2^
Į Į Rašant “Dirvai” vi
li šokiuose reikaluose 
(j prašome įdėti 2c paš

to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa- 
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša- 

\ lių ženklelių siųst ne- 
j reikia, nes jie negeri.



D I R V A

RICHMAN
BROTHERS

Siutai ir TopkotaiDEL VERBOS IR VELYKOMS
^įRAŽUMU styliaus, geru pritikimu ir materijų turtin

gumu bei pasiuvimu, šie siutai ir topkotai atsiekia 
laipsnj tokį aukštą virš savo kainos didumo kad nėra 
jokio pamato jų sulyginimui . . . tiktai iš didžiausių 
pasaulyje siuvėjų tegalima tikėtis tokio pagaminimo ir 
pardavimo tiek daug tikros vertybės už $22.50.

Siutai vieneilio ir dvieilio styliaus su smailais arba ap- 
valais atlapais . . . virnoniai storų, rupių siūlų, taipgi 
serges, tweeds ir cassimeres tos pačios turtingos rūšies 
ką kitur matote už $50, ir brangiau ; . . sidabro ir ox
ford pilki, naujų rusvų spalvų, rudų ir mėlynų gausiame 
Įvairume marginių.

Baltų ir juodų suktų siūlų topkotai (ploščiai) gražus ir 
tvirti . . . iškirpti vieneiliai arba dvieiliai box ir Rag- 

/ lan stylių . . . Llama vilnos švelniai pilki, rusvi ir mė
lyni . . . cheviot ir tvists diagonaliais silkižikauliais iš
austi arba languotų pavyzdžių su naujomis spalvomis.

Jus tikrai rasit materijas ir stylius kokie Jums patinka 
. . . savo mierose ir modeliuose kuie jums puikiausia 
pritiks.

<

Kožnas Biznio Siutas, Ploščius, Golf arba Išeigos Siutas 
Kožnoj Richman Bros. Krautuvėje S. V. visada yra

Viena Kaina

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
TRYS CLEVELAND© KRAUTUVES:

725 EUCLID AVENUE
PROSPECT & ON T. A RIO
57 16 BROADWAY

Broadway Krautuvė atdara kas Vakaras iki 9 vaL

JUOKIS
I ir Svietas Juoksis j 
[ sykiu su Tavimi Į?

Lietuvos Provincijos 
Gaisrininkų Vikrumas

(FELJETONAS)
Senas daiktas myli šilu

mą, o sena nugara mėgsta 
gerą, šiltą pakasymą.

Rokiškio prieglaudos se
neliai kūrino pirtį. Kūrino 
ir norėjo kad joje butų pa
kankamai gero garo.

Krosnis liko kaip virtas 
vėžys, o lubos nuo šilumos 
rietėsi, net ir blusos lindo 
po pamatų nuo karščio. O 
jų tiek daug. .

— Dega! — kaž koks pi
lietis suriko.

Ir ištikrųjų pirtis apsi
gaubė dūmų debesiu. Dub- 
ta “trivoga” gaisrininkams, 
Subėgo visi prie gaisrinės. 
Veikti nėra ko, nes jos sa
vimi nepaveši, o arklio nei 
šlubo.

Du vaikėzai išnešė lyg 
kokią spaktyvą, kuria dan
gun žiūrima. Pradėjus ją 
maigyti ji bliovė kaip kar
ve. 0 iš to visi suprato kad 
miestas dega. Vaikėzai dir
bo išsijuosę, ne del labo bet 
iš žingeidumo. Jie dieną ir 
naktį triubytų, bile tik kur 
nors degtų.

Apie gaisro gesinimo ma
šiną bėga, zuja gaisrinin
kai lyg skruzdės. Vieni ra
tą mauna, antri ąšį tepa, 
treti užrūdijusią pumpą 
mėgina, ketvirti pakinktus 
taiso.

Viskas tvarko. Kihkyk 
ir važiuok ant bačkos. Bet 
bėda kad niekas nemoka ar
klio pakinkyti. Begraiby
dami kaip Darata puode, 
arklius priraišiojo prie bač
kų.

Purvo mieste kaip puode 
kisieliaus, o vandens nors 
ištrošk. O jei kur šlapią 
šulinį aptinka tai gaisri
ninkai pirma turi išgraiby
ti pagalius, negyvas varles 
ir senas' klumpes, tik tada 
semiamas viedras gauna 
sušlapti. .

Vienas gaisrininkas ap
žergęs šlubą kumelę tvalija 
šonus, o gaisrininkas sėdė
jęs ant bačkos nesiišlaikė 
greitoj atmosferoj ir įvir
to į bačką. Su pagalbos 
įrankiais gaisrininką iš bač
kos išgriebė.

Kada pirmutinė bačka 
pasiekė gaisrą tai pirties 
vietoje riogsojo krūva pele
nų, prie kurių stovėdamos 
moterys džiaugėsi: •

— Gražus pelenai, . tiks 
šarmeniui....

Gaila, daug žuvo blusų. 
0 kaip negailėsi kad ir jos 
yra Dievo sutvėrimai ir dar 
naudingi. Mat, jos žmogų 
vargina, pertat žmogus ma
žiau į nuodėmes įpuola.

P. Kriukelis.

Žmonos bijosi.
—Aš norėčiau, ,kad po 

mirties mano kūną sudegin
tų, Bet bijausi žmonos.

—Prie ko čia žmona?
—Matai, ji ir'dabar nuo

lat barasi, kad aš visur pe
lenų pribarstąu!

. Cigaretų 
'Malonumas

. KODĖL ESAT PATENKINTI mažesniu cigarctų malonumu, kuo
met už tą pačią kainą jus galit turėt Camel cigaretų malonumą ?

Camelš yra skirtingoj klasėj. Jei jus tik norit durnus leist, bet 
kas bus gerai. Bet jei jus norit pažint tikrą rūkymo malonumą— 
gėrėtis lengvu, nunokusių geriausiai sumaišytų naminių ir Tur
kijos tabakų kvapu, iki aukščiausiam laipsniui gerumo davestam 
moksliškais metodais išdirbystėj ir nesugadintam pervirš taisymą 
—tuomet Camel cigaretas—yra jūsų cigaretas.

Camel cigaretuose rasite visą puikiausią malonumą, kurį 
A galime rast rūkyme.

i t
\ • • ’ ’ • V ;

Qamel
.. ■, 'geresnis cigaretas

© 1930, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Win*ton-Sal«m, N. C
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E 6916-6918 Superior Ave.
Į= štai proga Lietuvėms moterims, pasinaudokit šiuo nasin'vinii— E
— $10.00 vertės Nestle Circulinė permanent wave arba kokį nors'kitą —
— vėliausi metodu už specialę kainą tiktai $8.00. E

ŠIS PASIŪLYMAS TIK PER BALANDŽIO MĖNESI.

= “FINGER WAVE’'- with Shampoo ............................................. $1.00 =
j- “MARCEL” — mornings .......... 75c. Afternoons .......... $1.00 is
= LADIES HAIR CUT.:... .60c. PERMANENT WAVE..$10.00 =
railHIItliiiHlllltlllllllltlllltllflllliiniilillllllEIIIIIllIilllllilllllllillllililllllHIlIllillllTr

200 KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis itpSJtJSy f?5®3 ttsgsssi ® S bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo- Mlįjį ga jįSls jų dydžių vaistinė
mis. Greitai prašą-“ ® se 35c, 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

and IMPRo^

HAARLEM OIL

METŲ
-NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

NORI SUMAŽINT GA-
♦ ŽOLINO GAMYBĄ

Washington. — Federalč 
Aliejaus Taupymo Taryba 
rekomenduoja sulaikyt per- 
didelę gazolino gamybą, iš
vengimui užpludimo visos 
šalies gazolino perviršiu.

Gręsia pavojus gazolino 
tankuose, kur .jeigu bus su
pilta perdaug, kokiame ne
laimingam atsitikime daug 
turėtų sunykti.

Dabar gazolinas pumpuo
jamas ištisai septynias die
nas į savaitę. Rekomen
duojama punipuoti tik še
šias dienas, nes- kasdien da
bar atlieka 14,785,000 galio
nai gazolino virš to kas su
naudojama automobiliams 
ir kitiems reikalams.
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š JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
ENT IR EARL RADIOS |

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

Parduodam laikrodžius, laikrode- = 
liūs, deimantus, taipgi taisom viso- =
kius laikrodėlius. =

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St. |

ENdicott 4638 =
= IHlllllllllllllli!illll!liillllllllllll!lllllllllilllil!illllllllHlllllllllllllllllll!lllllllllll.'l!I?

PA1N-EXPELLER
S®------ ’

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc^ Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912.

| ATWATER

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

otografaa
Geriausia dovana jūsų 

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

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

X SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
t

%4*

®* Naudokite išlaukiniai nuo JfiS
Skaudamų Muskulų Jjfi

R, Peršalimų
& Skausmų Krutinėję '§3
į Sustingusio Sprando -/Ja
jf Pečių Skaudėjimo

Išsinarinimų ir
1? Išsitempimų

Neuralgijos
¥ Persitikrinkite, kad gaunate tik- (0 
isrąjį! INKARO vaisbaženklis ant H 
r pakelio pagelbės jums apsisaugoti. <3 
p Knygutė, kurioje paduodama pilni J 
į nurodymai’ naudojimui PAIN-EX- 
V PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 
i dedama prie kiekvienos bokutės.
. Parsiduoda visose vaistinėse

po 35c. ir 70c. bonka.
I Arba galima užsisakyti stačiai iš

J

*771 e Labors/dnes crP
F.A<3. rtSCB-aiTERL COj

METROPOLITAN OPEROS 
SEZONAS CLEVELANDE 

TUOJ PRASIDEDA
Jau iškalno spėjama kad šis ope

ros sezonas miesto auditorijoj bus 
nepaprastai didelis, kadangi tikietų : 
pirkimas eina visu smarkumu da
bar, dar anksti iškalno, sako tikie
tų pardavėjai Lyon & Healy, 1226 
Huron road. Dabar parsiduoda tik 
grupės tikietų kelioms operoms ant 
sykio, o nuo Balandžio 14 d. prasi
dės pardavimas visoms operoms pa
skirai, pavieniai tikietai.

Clevelandas tikisi matyti šymet 
rekordinį publikos dalyvavimą šiose 
operose. Šis miestas yra vienatinis 
pasaulyje kur didžiosios operos ga
lima matyti už taip pigią kainą, už 
dolarį įžangos.

Rosa Ponselle, dramatiška sopra
no Metropolitan Operos, kuriai ki
tais metais dainuojant būdavo užpil
dyta milžiniška auditorija, dabar dai

nuos dviejose operose, atidarymo va
karą “La Gioconda”, ir “Cavaleria 
Rusticana”, trečiadienio vakare, ku
ri pastaroji bus dainuojama sykiu 
su “Pagliacci”.

Platesniam operų programai ir 
kas kurioj operoj dainuos žiūrėkit 
šiame puslapyje skelbimą.

Feemi-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 

. Kramtoma
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for APRIL 1, 1930
State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. Karpavičius, who. having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Lav/s and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None

Bus. Mgr.: K. S. Karpaviičus, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.

K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
V. K. Račkauskas, Lithuania
V. S. Jokubynas, 6704 Superior ave., Cleveland, Ohio.

3. That the known bondholders, mortgagees- and other security holders 
owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, so state! There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
jpon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which Stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or ir.dirept in the said stock, bonds, or other securities :;han as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.

K. S. KARPAVIČIUS, Business Manager.
Sworn and subscribed before me this 2nd day of April, 1930.

My Commission expires Oct. 17, 1939 P. MULIOLIS, Notary Public.
I

DIDELĖ EKSKURSIJA

BROOKLYN, N.

K. E.Y0CHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnės išvalyt ir išprosyt___  50<-
Siutas išprosyt __________,— 45c
Kelnės išprosyt ___  20c

Moterims
Kotai ir dreseš išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų Jigos. Krau
jų, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 
sileiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.
ar kitokią užkreyiamą ligą privalot

Dr. C. W. Smedley, Specialistas
Jeigu jus turite sifilį, kraujo . _ _ _ _

būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu 

silpnintus kūno organus.
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Avc. Kampas E. 105th St. Cleveland

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

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės Įsigyt - 

Naują Siutą pasinaudokit must; 
žemomis kainomis. Niekad dai 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

© ROSEDALE ©I 
Iry Gleaning Col 

H End. 7906 X 
„ .. PETRAITIS, Prop f 
6702 Superior Ave., j

PAVIENĖS VIETOS JAU PARSIDUODA — GAUKIT 
GERIAUSIAS — PIRKIT DABAR

METROPOLITAN OPERA COMPANY
iš New Yorko

PUBLIC GIULIO GATTI-CASAZZA, Genl. Mgr. GEG. 5,iki 
HĄI.L EDWARD ZIEGLER, Asst. Genl. Mgr. GEG. 10 

Septintas didelis sezonas iš aštuonių operų perstatymų,
po globa

Nortern Ohio Opera Association
Pirmadienį. Gegužes 5—LA GIOCONDA 

Ponselle, Claussen, Swarthout, Gigli, Danise, Pinza 
Antradienį, Gegužės 6—LOUISE (Pirmą syk) 

Bori, Bourskaya* Doninelli, Ryan, Wakefield, Trantoul, Rothier 
Trečiadieni. Gegužės 7—Du perstatymai 

CAVALERIA RUSTICANA, po jos PAGLIACCI 
Ponselle, Swarthout, Gigli, Basiola

Fleischer, Martinelli, Danise, Bada, Cehanovsky 
Ketvirtadienį, Gegužės 8—LA BOHEME 

Bori Guilford, Martinelli, De Luca, Pinza, Picco, Ananian 
Penktadienį po pietų. Gegužės 9—CARMEN 

Bourskaya, Mario, Doninelli, Trantoul, Pinza, Picco, Bada 
Penktadienį vakare. Gegužės 9—SADKO (Nauja) 

Fleischer, Claussen, Swarthout, Jagel, Basiola, Ludikar, Tedesco 
šeštadienį po pietų. Gegužės 10—LA TRAVIATA 

Bori, Egener, Falco, Tokatyan, Tibbett, Bada, Picco 
šeštadieni vakare. Gegužės 10—IL TROVATORE 

Corona,. Claussen, Egener, Martinelli, Danise, Ludikar

Paštu galima užsisakyti tikietus, po $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1.

GAUNAMA Iš LYON and HEALY, 1226 Huron Rd.
(Knabę Piano naudojama išimtinai)

Į LIETUVA •
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 

500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padare 
sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spektak
liais, parodomis visuose kaimuose ir miestuose.

Štai nepaprasta proga yra ne tik- dalyvaut ir matyt 
tą viską, bet ir pasisvečiuat su savo giminėm ir draugais

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU
S. S. “CLEVELAND”

KURIS IŠPLAUKS Iš NEW YORKO BIRŽELIO 7, 1930 
Iš BOSTONO BIRŽELIO 8. 1930

Specialiai traukiniai ’ iš Hamburgo iki Memel.

Oficiališka eksursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos

Informacijų kreipkitės prie bile agento nario

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ ASOCIACIJOS

ARBA I

HAMBURG==AMERICAN LINE
Union - Trust Building, Cleveland, Ohio

I CUNARD LINIJA LIETUVON
I

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

KODĖL JOMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu?

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

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei supaišavimo nuo užsieni:- ’■ 
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama gSĮ 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- Ęg 
EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys ’už manes. SS 
Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.

nuo 
ma

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 
to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- 
paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slauges prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR B AID T>] V ‘specialistas
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsi kirpk ši ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.
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X Tel- CHerry 2370 ?
J P. J. KERŠIS *
J baigęs Teisių Mokyklą Cumber- £ 
£ land Universitete, darbuojas su 
<♦ Teisių Ofisu advokato *
į Anderson & Marriott * 
f 308 Engineers Bldg. X 

kur su visais teisiu reikalais
V Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
į. Rusai draugai kreipdamiesi tu- ►*- 

rėš teisingą patarnavimą. t J

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

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

už mažiausia pinigų”

V. DEBESIS
SENIAUSIAS LIETUVIS PO- 
PIERIUOTOJAS CLEVELANDE 
Taipgi taisome ir maliavojame 

namus iš vidaus ir iš lauko.
Kreipkitės susitarimui ir apkai- 
navimui. (17)

6014 SUPERIOR AVE.
Henderson 0732

II NORWICH
: TAILORING CO.

LIETUVIAI SIUVĖJAI
j atidarė Vyriškų Rūbų siu- 
Į vykią ir parduotuvę. Siit- 
| vam'SIUTUS ant užsaky- 
j mo nuo $23.50 aukštyn. 
Į Daugelis Lietuvių mane 
į žino kaipo yėrą siuvėją ir 
Į dabar esu gatavas jums 
| patarnauti.

Adomas Norwich
| 7800 Superior prie 79

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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

Greitas reguliariška s laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 
Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

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

CUNARD LINE ‘«22 A’į,c,eland. O,;io

}o paskui sausžemiu Į Kauną.
♦ Pamatykit pakeliu Londoną. 
[Taipgi tiesiai į Londoną kas
♦ Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
♦laivai. Trečios klesos laiva- 
Įkortės į abudu galu iš New**

SAVEADAY THE

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

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

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

Steamers each way, every night, leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 a. m. 
(E.S.T.) April 15 th to November 15th.

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

CLEVELAND-PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

Steamer leaves Cleveland midnight, arriving 
PottStanley6:00a.m. Returning,leaves there 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
June 20th to September 6th.
Fare $3.00 One Way; $5.00 Round Trip.

Auto Rate $4.50 and up.
Write forfree folder and Auto Map. Ask I 
for details on C&B Line Triangle, Circle ? 
and AU Expense Tours, also 1930 Cruise 1 r 

de Luxe to Chicago. J]
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
E. 9th Street Pier 
Cleveland, Ohio
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D I R V A

•B IS LIETUVOS $
Už 300 1. užmušė žmogų. ’ namo vienu arkliu, dvejo- 
Voniškiai, Plokščių vals.’mis rogėmis. (Antros buvo 

Š. M. Vasario mėn. Gelgau- prikabintos prie pirmųjų), 
diškio miške buvo rastas Staiga pataikė užvažiuoti 
V. Skėraitis, Voniškių k. ant menkai užšalusios vie- 
peršautas į galvą dviem? tos ir į ežerą Sukrito visi 
šūviais. Tardymas parodė, ’ ten buvę kartu su ■ arklių, 
kad V. Skėraitis nužudytas 
Jako, Antkalniškių k. api
plėšimo tikslu. Minėtas žmo
gžudys buvo ir seniau už
puldinėjęs keleivius. Tardy
mas dar nebaigtas, bet pa
aiškėjo, kad žmogžudžiai

Vieni su arkliu išsigelbėjo, 
o astuoni žvejai prigėrė. 
Septynius lavonus rado kitą 
dieną o vieno nesurado. Pa- 
landoti visi Platelių kapinė
se. Pažymėtina, kad vieno 
skenduolio lavono klebonas 

pas Škėraitį rado apie 3000 į bažnyčią neįsileido. Sako, 
litų, kuriuos išsidalinus iš- biednas buvęs, 
ėjo po 360 litų. “L.A.”|

ateity laukti netenka.
Ūkiškuose sluoksniuose 

reiškiama nuomonė, kad dėl 
šito atpigimo ūkininkams 
neverta pakeisti savo nuo
monę apie kiaulių ūkį. Kiau
lių auginimas, kainomis kiek 
nukritus, gal ir nebus toks 
pelningas, bet vis dėlto jis 
apsimokės, nes vyriausybė 
yra išleidusi net įstatymą, 
kuriuo einant ūkininkams, 
auginantiems bekonines 
kiaules bus primokama tiek, 
kad apsimokėtų gamybos 
išlaidos.

SMULKIOS ŽINIOS

L. A.”

Vagis padegė trobesius ir 
pats sudegė.

Tryškiai, Šiaulių apskr.

Iš meilės šovė moterį ir 
pats nusišovė.

Tumšai, Plokščių v. Tum- 
Tryškių miesteliyje gyvena šų pasodas eigulys Miliušis, 
ūkininkas Galminas. Vasa-1 grįžęs iš tarnybos, rado 
rio 19 d. pas jį atsitiko bai- peršautą savo žmoną ir kai- 

1 sus įvykis. Anksti rytą, apie myną Pranckevičių, žmonos 
6 vai. Galmino bernas ėjo meilužį, taip pat mirtinai 
gyvulių šerti ir pastebėjo ‘ peršautą 1 šuviu į galvą, 
tvarte vagį. Kadangi prieš1 Milušienę pagydė Kaune, 
dvi savaites pavogtas to pa-1 Jai buvo peršautas šonos. 
ties ūkininko arklys, tai šį Saužudį palaidojo Ilguvos 
kartą buvo sparčiai susi-“prakeiktųjų” kapuose. Tar- 
griebta. Bernas tuojau tvir-'dymas buvo labai painus: 
tai uždarė duris, kad vagis Miliušienė su Pranckevičium 
negalėtų pabėgti ir tuojau jau seniai draugavo, bet mi- 
buvo pranešta miestelio po- nhną dieną eiguliui Miliu- 

. licijai. Matydamas, kad ne-'šiui išėjus į mišką, jo žmo- 
pavyks pasprukti, vagis pa-' na išsiuntė savo vaiką į 
degė iš vidaus tvartą. Gaiš-. krautuvę, o kampininkę Į 
ras sparčiai išsiplėtė. Sude-' kaimynus. Liko tik “pribui- 
gė visi tvartai, vienas ar- šas” ir Miliušienė. Tuo metu 
klys, 20 vištų, trys veršiukai įvyko susišaudymas. Polici- 
ir daržinė su pašarais. | ja išaiškino, kad šaudė 

Liepsnai sumažėjus tvar- Pranckevičius.
tuose būva rastas apdegęs 
vagies lavonas. Pasirodė,; 
kad vagis yra pernai buvęs į Kiaulėms kainos nukrito, 
to paties ūkininko tarnas.

LINŲ IR SĖMENŲ EKS
PORTAS MAŽĖJA

Paskutiniais metais pra
deda mažėti Lietuvos linų 
pluošto ir sėmenų išveži
mas. Taip pav. 1927 m. li
nų buvo išvežta u& 55,000,- 
000 litų; 1928 m. už 32,000,- 
000 litų; o 1929 
mėnesius tik už 
litų.

Sumažėjimas 
tuomi kad Lietuvoje padi
dėjo linų įmonės, kurios ap
dirba linus vietos reika
lams. Taipgi linų sėmenys, 
ypač jų išspaudos, randa 
viduje didesnį pareikalavi
mą. “L.K.”

m. per 9 
20,000,000

aiškinam;

Kiaušinių eksportas į Šveir 
cariją.

Šveicarijos pirkliai daro 
žygių užmegsti ryšius su j 
musų kiaušinių eksportinin- 
kais dėl kiaušinių eksporto 
iš Lietuvos į Šveicariją. Mat, 
Šveicarija vasaros metu lan
ko daug turistų ir ligonių, 
kuriems išmaitinti kartais 
jaučiama kiaušinių ir svie
sto trukumas. Dėl to mano
ma, kad šių produktų ek
sportas iš Lietuvos į Švei
cariją šią vasarą žymiai pa
didės.

Akrono NaujienosKaune Amerikietis Lietu
vis Pocius baigia budavoti 
didelius namus prie Lais
vės Alejos. Tai bus didžiau
sias kino teatras visame 
Kaune, turės per 1000 sė
dynių.

Lietuvos susisiekimo mi
nisterija priėmė Klaipėdos 
uosto padidinimo projektą. 
Projektas perduota minis • 
terių kabinetui galutinam 
peržiūrėjimui ir priėmimui.

Kaune tapo susekta Len
kų špiegų lizdas. Suimta 
tūlas Šaulių Sąjungos tar
nautojas Vilkickas ir gusa- 
rų pulko vyr. Įeit. Kavaliau
skas. Vilkickas jau seniau 
vo pastebėtas tą darbą dir
bant ir buvo sekamas. Su
imtas lygiai tame momente 
kada jam mokėjo pinigus 
atvykęs iš Lenkijos Lenkų 
špiegų agentas ir davinėjo 
nurodymus.

šiais metais Kaune, tai]) 
numatytu statyti naujų bu- 
dinkų keli bus po 5—6 auk
štus. Tuo budu padaryta 
pradžia budavojimui aukš
tųjų namų.

Šiauliuose tapo įsteigta 
sėklų įvežimo ir išvežimo 
firma vardu “Litrussas”. 
Šitas firmos atsiradimas la
bai nustebino Karaliaučiaus 
ir Rygos pirklius, nes Lie
tuvos sėklų pirklyba iš di
džiausios dalies buvo tų 
miestų pirklių rankose.

Naujai 'įsteigta firma dir
ba drauge su didžiausiomis 
Francuzu ir Belgų firmo
mis. * ' “L.K.”

‘M. R.”

Svetimšaliai Lietuvoje.
Vidaus reikalų ministeri

jos žiniomis šių metų pra
džioj Lietuvoj buvo 17,985 
svetimų valstybių piliečiai.

Ruošiama gražus vaka
ras. SLA. 354 kuopa ren
gia puikų vakarą, kuris bus 
pirmas po -velykų: tai bus 
teatras ir balius. Atsilan
kys Clevelando “grinorių ’ 
būrelis ir pastatys scenoje 
“Laisvės Kovotojai”. Tai 
bus šeštadienio vakare,' 26 
d/ Balandžio, 772 Raymond 
st. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Po program© bus šo- 
kįai.

Veikalas yra naujas ir 
Akroniečiams nematytas,

vaizduoja kaip Lietuvos 
jaunimas kovojo už Lietu
vos nepriklausomybę.

Ruoškitės prie to vakaro 
dabar, o busit pilnai paten
kinti. Kor.

AKRONIEČ1Ų ŽINIAI
PRENUMERATOS

Keno pasibaigia prenumerata už 
“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertės “knyga 
dovanų.*

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807 .

Hudson’s Great 8 Coach
Shows Beauty of New Line

Hudson coaches have long held sway in their price class but never before has the manufacturer offered the 
distinction of this modernistic, stylish Great Eight Coach, or the smoothness of performance of the new eight 
cylinder motor. Roomy and beautifully upholstered and finished down to the last detail, the Great Eight 
Coach will be one of the most popular models of the splendid new line.

■H

LIETUVOS ARKLIŲ 
EKSPORTAS

Svarbiausios gyvulių 
vežimo vietos tenka ark
liams, galvijams ir kiau
lėms.

Arklių eksportas per ke
lis pastarus metus atrodo 
taip: 
metai

1926
1927
1928
1929
1929

dama tik už 9 mėnesius.
Svarbiausi Lietuvos ark

lių pirkėjai Belgija, Danija, 
Holandija, Anglija ir-Lat
vija.

Žymesnė eksportuojamų 
iš Lietuvos arklių dalis yra 
vietinės veislės nedideli ar
kliai. Juos Vokietija ir y- 
pač Anglija perka anglies 
kasyklų darbams. “L.A.”

iš-

arkliu
10,153
27,123
21,183
17,740

m. skaitlinės paduo-

“L. A.”

ENTIRELY NEW TYPEAN

JIS NUŠLUOJA
PIESTAI T KLAIPEDA ŠALIN

IŠLAIKYMĄ

litu 
5,297,000 

10,988,000 
9,800,000 
9,989,000

Hodsons

ASTONIŲ SYLINDERIŲ RŪŠIES

naują laips-

Berea. O.

.HEndcrson 9735
THE K. F. SPIETH CO.

14461 Euclid Ave. EDdy 2522
It. C. TRACE MOTOR CO.

1366 W. 117th St. BOuIevard 1970
W. o: WINCE MOTOR SALES

Chagrin Falls, O. Chagrin Falls 267
TOLL & HIGGINS, Inc.

11434 Superior Ave. GArfield 0991
OLEN MOTORS

10548 St." Clair Ave. GLcnville 5940
ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.

Bedford. Ohio Bedford 318
POWELL BUTLER MOTOR CO.

5411 Broadway Michigan 0038

važiuot. Jis 
Užgrūstuose 

keliuose mažai tereikia paliest gyras. Nuo sto
vėjimo iki didelio greitumo jis eina švelniai, ir 
vėl švelniai sustoja kada reikalinga, ir viskas 
tas atsibuna mažomią pastangomis.
Ateikit ir pasivažinekįt. Puikumas jų ir geru
mas veikimo, lengvumas vaižavimo ir patvaru-

OHIO HUDSON.AND ESSEX DISTRIBUTORS
3716 Prospect Ave. Hend. 9730 2195 East 55th Street Branch
3737 Carnegie Ave. Hend. 9730

CAR CO.

Su visu savo nepaprastu veikimu, Hudson yra 
nuostabiai ekonomiškas kuru ir tires. Ir jis pa
gamintas kad mažai kainuotų užlaikymas. Tūk
stančiai pirmesnių “šešių” savininkų džiaugiasi 
jo mažomis operavimo ir užlaikymo lėšomis. 
Tarp Astuonių cilinderių jis Įvedė 
ni žemų išlaikymo lėšų.
Jis viršija visus greitu pradėjimu 
užlipa kalnus paprastu lengvumu.

mas yra toks kad nėra jokio išrokavimo mokė
ti už jokį karą daugiau.

PRICES
Standard Length Cl-.acsis:

/Y C COACH -Coupe, $itoo; Standard
Į J 'į J/ Sedan, $1130; Roadster, $1200; 

Phaeton, $1300; Snusėda n, $1333.
Long Wheelbase: 1

3-pass. Touring Sedan, $1230; Brougham, $1233; 1-Pass. 
Phaeton, $1300; y-pass. Sedan, $1630.

Prices f. o. b. Detroit. Factory
Standard Equipment Includes:

Four 2-way shock absorbers; radiator shutters; starter on dash; 
electrolock; electric gauge for fuel and oil on dash; tire lotk and 

luggage carrier. <
A WIDE CHOICE OF COLORS AT NO EXTRA COST

i Kiaulėms kainos nukrito.
I Paskutiniu laiku visoj 

“M. R.” | Lietuvoj nukrito kiaulėms 
--- kainos. Daugely vietų uki- 

Žuvo 8 Žvejai. ninkai, negaudami tinkami! 
Grigaičiai. Platelių valse, kainų, kiaules iš turgų ve- 

Kretingos apskr. Platelių žasi namo.
apielinkėj yra 5 ežerai, ku- Tenka patirti, kad šitas 
riuose žiemos metu žvejoja-! kiaulių atpigimas nėra pri
ma. Šimet ežerai menkai už-puolamas, o yra išdava kiau- 
šalo. Sausio 14 d. žvejai žve-; lių atpigimo visoje Europo- 
jojo Didžiajam ežere. Iš-je. Todėl manoma, kad kiau- 
traukę tris valkšnas, grįžo lių pabrangimo artimiausio-

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930. METAIS
Iš Tiesiai iš

Laivo vardas New Yorko Laivo vardas Klaipėdos
ESTONIA .. Balandžio 24

17 Baland. ‘Lituania’ POLONIA ... . Gegužės 27 Į

1 Gegužes. ‘Polonia' LITUANIA ..
1 G

Birželio 1G i
LITUANIA . Liepos 22 į

17 Gegužės ‘Estonia’ ESTONIA . . Rugpjūčio 18
LITUANIA .. Rugpjūčio 2G

26 Gegužės ‘Lituania’ POLONIA ... . Rugsėjo 16

BRANGŲ 
NUO

-

Sales - THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN

West Side Sales Branch
6375 Lorain Ave. HEnd. 9736

BLAUSIU LD MOTOR
12100 Kinsman Rd.......... ............... WAshington

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St. ATlantic

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount
2050* E? 105th St.’“" ” “ GArfield

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 81 ___  _____

D. I. STERLING & SON
Berea 171 W

3800

2910

8552 
THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.

8930

1042

2920



A IšCollimod išvažiuos šią vasarą į Lietuvą 
tai parvažiuos į Clevelandą gy
venti. Na tai bus Komarui su 
kuo išbandyt savo galybę.

j Ii 6820 Superior Ave.

“ŠVENTADARBIAI”
Trumpai ir storai sakant, šis 

naujas ir dar niekur Ameriko
je nestatytas veikalas (jo visai 
ir knygose nėra atspausdinta) 
bus perstatytas “Dirvos” ruo
šiamame pavasariniame “gri- 
norių” vakare Lietuvių salėje, 
Gegužės 4 d.

Programas bus įvairus, šalip 
ya'dinimo bus dainos ir klasiš-1 niiau 40 metų, pilnoje sveikais ..„i.... x.i._ . . j. beveik visį tinka

Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 I

Benamiai. Clevelando Pake
leivių sustojimo įstaigoje per 
pereitus metus apsistojo 12,771 
benamis. Jiems apsistojant bu
vo surašyta informacijos apie 
juos, ir štai kokių yra žinių:

Nuo 15 iki 20 metu amžiaus 
bvfvo 634; 20 iki 30 — 3,635; 
3J iki 40 — 3,690; 40 iki 50 — 
2,215; 50 iki 60 — 998; virš 

; to — 599. Reiškia 8,959 že-
lei šokiai scenoje, šoks visiems 
gerai žinomų Bartoševičių .pen
kių metų duktė.

'tai bus gražiausias šio pava
sario vakaras kokį Clevelandie- 
čiai matys iki prasidės pikni-

Tą vakarą šokiai irgi bus tik 
grynai Lietuviški, jokio džiazo 
muzikantams nebus 
pyptelt.

Kurie dalyvavot 
“grinorių” 
kokius 
jot.

vakare 
gerus laikus

valia nei

pereitame 
prisiminsit 
tada turė-

į tautų Pavasarinis Ba- 
Puikiausias, smagiausias

Visų 
liūs. ] 
ir įvairiausias šio pavasario se
zono nuotikis bus tai Visų Tau
tų Pavasarinis Kostiumų Balius 
miesto auditorijęj, trečiadienio 
vakare, Gegužės 21 d. Prasi
dės nuo 8. ir baigsis 2 vai. ryte.

Dalyvaujantiems bus leidžia
ma išlaimėjimui puikus 5 sėdy
nių Durant. automobilis. Bus 
dovanos už gražiausius kostiu
mus. Smulkmenos apie dova
nas bus paskelbta vėliau. Ti
kietai bus po $1 ypatai. Kož- 
no tikieto savininkas turės pro
gą prie išlaimėjimo automobi
lio ir kitų dalykų.

Pokilio pelnas bus padalintas 
tautoms ir sunaudojamas Dar
želių įrengimui.

Dabar ruoškitės sau kostiu
mus. 
21 d. 
nariai 
mui.

toje, 
dirbti.

Iš viso skaičiaus tik 1,259 bu
vo vedę, 165 persįskyrę, 208 
šiaip pasimetę, 718 buvo naš
liai, 10,521 pavieniai.

2,448 buvo kariumenėje, 284 
tarnavę laivyne; 2,182 unijų 
nariai, 6,036 visai neprigulį į 
uniją.

Daugiausia buvo Amerikonų. 
7,019 baltų ir 3,231 negrų. Ki
tų tautų buvo: Anglų ir kana
diečių 772; Vengrų 868; Rusų 
15Š, Italų 80; Lenkų 318; Vo
kiečių 153.

Tai yra pakeleiviai kurie ne
visi nori dirbti, kiti tik bastosi 
iš miesto į miestą, daugiausia 
Amerikonai.

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PA 
SKOLOS DRAUGIJA

Kovo mėnesį suėjo 21 metai 
kaip Clevelande gyvuoja virš- 
minėtu vardu Lietuvių banki
nė įstaiga, kuri buvo įkurta 
1909 metais. Pirma jos vieta 
buvo paprastoj senoj stubelėj. 
kur radosi keli maži, tamsus 
kambarėliai. Iš tos menkos, 
rodos kaip iš kokio grūdo, pra- 

išaugo į darbartinį nuo- 
muro namą ir kapitalą 
siekia arti milijono dola-

Balandžio 6 d. M. M. N. Pa-I 
galbos parapija turėjo ekstra 
susirinkimh Hill Grove salėje 
aptarimui bėgančių svarbių pa
rapijos reikąlų. Kun. A. Karu- 
žiškiui vedant susirinkimą pa- 
rapijbnys išsireiškė savo nuo
mones kaslink pirkimo tos sa
les ir penkių akrų žemės esan
čios prie jos. Beveik vienbal- pagretu. 
šiai nutarta paimti visą plotą gas, sako jis, o tik į sveikatą, 
žemės ir Hill Grove salę. j”

Upas pas visus 'buvo geras, mėjo.

KOMARUI GEP.AI SEKĖSI
Musų miesto pilietis Juozas 

Komaras pereitą savaitę turėjo 
net keturias imtynes, keturiuo
se miestuose ir keturis vakarus 

Bet tas jam ne var

Atminkit dieną: Gegužės 
Lietuvių Darželio Lygos 
turės tikietų pardavi-

Moterėles ir panelės, ruoški
tės sau puikius tautišku^ arba 
kitokius kostiumus Visų Tautų 
Pokilin miesto auditorijoj Ge
gužės 21 d. Tai bus didžiausia 
pavasarinė iškilmė kekią Cleve
lande visos tautos sykiu su
rengs po anos žiemos Visų Tau
tų Išdirbinių Parodos.

'Pastaba: Keleto Lietuvaičių 
turinčių tautiškus irubus reikės 
nrie pasitarnavimo Mažajame 
Teatre Balandžio 27 d. laike 
perstatymo “Rutvilės”. Kurios 
turit tautiškus rupus atsišauki  t 
į “Dirvos” redaktorių.

A. Vanagui: Laiške nepri- 
davėt savo antrašo, negalime 
atsakymo duoti. Už straips
nius apie du Lietuvos mieste
lius “Dirva” į Lietuvą siuntinė
jama jūsų paduotais antrašais.

“Sako, sako, sako, girdėjau, 
sako ir vėl sako” — tai dauge
lio musų žmonelių žinojimas a- 
pie paprastus gyvenime daly
kus. Jie patys nieko nepersi
tikrina, nenori skaityt laikraš
čių ir netiki ką laikraštis rašo 
ką prirodo patyrę, buvę ar ma
tę žmonės, bet tiki ką kas sako 
O tų “sako” yra labai daug, to
kių neišmanėlių kurie nieko ne
žilo bet mano kad viską žino.

Vieni girdi kad jiems į Lie 
tuvą nuvažiavus negalės gryžt, 
nors pati Amerikos valdžia iš
duoda gryžimo leidimus;

Kiti girdėjo kad Lietuvoje 
pai važiavusius sulaiko ir neiš
leidžia atgal Amerikon, nors 
viri kas tik norėjo gryžti su- 
gryžta;

Kiti girdėjo kad Lietuvoj la
bai krečia ir apkrauna muitais. 

. nors visi kurie dabar ■ važinėja 
nei cento muito nemokėjo už 
savo parsivežamas reikmenis;

Kiti girdėjo kitokių nebūtų 
da'vku, ko nei vienas kas tik 
važinėjo nepatyrė ir nematė.

Tiek to kas liečia tolimų da
lykų ar tvarkos. Bet blogiau
sia kad daugelis gyvena ant 
kitų “sako” tokiuose dalykuose 
kur galėtų patys persitikrink

Kun. šteigmano vakarienė. 
Pereitą sekmadienį šv. Jurgio 
/parapijos salėj buvo surengta 
vakarienė paminėjimui metinių 
kunigavimo sukaktuvių šios pa
rapijos vikaro, 
jaus šteigmano. 
terų draugijos.
nės, toastmeisteriu buvo adv. 
Česnulis, kalbėjo trys kunigai 
ir du civiliai.

Klebonas Kun. 
pradėjo kalbą su 
tu kad be dviejų 
kia girti nei arklio nei berno, 
nei pačios. Tas išeina kad ne
reikia girti, todėl nei gerbti, ir 
kunigo. Klebonas nukalbėjo 
kad per 21 metą savo kuniga
vimo gerai patyrė jog kunigas 
turi būti atskiras nuo publikos 
asmuo, nevaikščioti tankiai po 
žmones, kas sudaro bereikalin
gų kalbų. Tai buvo klebono 
pamoka jaunesniems kunigams. 
Iš to kiek matyt jaunasis ku
nigas užsigavo.

Antras, 
vo kalboj 
gas yra 
žmonių ii- 
sados su 
savo kalbą velydamas Kun. E. 
Šteigmanui ilgų metų gyventi.

Po jo perstatyta draugijų at
stovai, kurie linkėjo Kun. šteig 
manui dirbti Lietuvystės la
bui.

Po to kalbėjo advokatai Pu- 
ghęris ir česnulis. Pastarasis 
įteikė Kun. šteigmanui didelę 
pintinę gėlių, kas jį labai su
jaudino. Po to perstatyta kal
bėti pats Kun. šteigmanas.

Jisai savo kalboje kvietė vi
sus Lietuvius sugyventi santai
koj ir neužmiršti savo tautos 
■rūkalų, dėti gerus pamatus iš- 

’ąikymui Lietuvystės ir ant to- 
iau, o ne vesti prie ištautėji- 
•'o, kaip nekurie kunigai daro 

Mums Lietuviams, sako, dar ne
nukeliu priimti svetimus papro
čius. kuomet dar turime savo 
gražią kalbą ir savo papročius.

Iš visko buvo matyt kad tarp 
klebono ir vikaro nėra širdin
gos santaikos, iš Kun. šteig- 
mano matėsi kad jis yra užsi
gavęs klebono ‘komplimentais’, 
kurie buvo visiškai ne vietoje.

žmonių dalyvavo kokie 500 
'imtai. Vakarienėj Dalyvavęs.

Kun. Eugeni- 
Surengė Mo- 

Laike vakarie-

Vilkutaitis 
komplimen- 

rhetų n erei-

Kun. Karužiškis, sa- 
išsireiškė kad kuni- 
Įšventintas tik del 
jis turi dalyvauti vi- 
žmonėmis. Užbaigė

Prairk Weichich
1274-76 East 71st St. 

Near Superior ave.
CONFECTIONERY, CIGARS, 

SCHOOL SUPPLIES 
Church and Religious Articles 

Phone ENdicott 8851

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

NUMIRUSIEJI?
KUR RANDASI *

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.

PASIKALBĖJIMAS 
JONO SU PETRU
NEDĖLIOS RYTE

8:45 a. m.
BALANDŽIO 13 d.

Iš radio stoties W.H.K.
T'a1<-m-e ta nat di°na. nuo 6 vai.
bus rodami paveikslai

7017 Va Superior aye.

Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.
Turiu tam moderniškas 

mašinas. ,
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

džios 
savą 
kuris 
rių.

Išauklėjimo šios įstaigos gar
bė priklauso pirmutiniems už
manytoj ams-įsteigėjams ir vi
siems buvusiems direktoriams, 
kurie sugebėjo šį biznį pasek
mingai varyti per 21-nus me
tus.

Bet didžiausia garbe priklau- 
to Clevelando Lietuvių visuo
menei ir visiems tiems kurie 
šią įstaigą rėmė, pirko akcijas 
arba dėjo taupymui savo dola- 
rius, su kuriais buvo galima 
šis biznis ugdyti į tokį milži
nišką.

Nors dabar laikai yra pras
ti ir daug yra bedarbių, bet 
Lietuvių Bankas išlengvo žen
gia pirmyn biznio keliu ir šį 
metą vėl pakilo aukščiau.

Ačiū už tai seniems rėmė
jams, kurie priklauso ar tai ak
cijas turėdami, ar taupydami 
pinigus čionai, ir pasitikima 
kad jie liksis nuoširdžiais rė
mėjais ir ant toliau.

Bet ypatingai yra kviečiami 
tie Lietuviai kurie dar nėra 
prie šio Lietuvių Banko prisi
dėję, kad prisidėtų ir jaustųsi 
kaipo savo tautiškoj bankinėj 
įstaigoj.

Butų mums visiems didelė 
garbė jei iki pabaigos šių 
tų galėtume pilnai prieiti 
$1,000,000 kapitalo.

Už padedamus taupymui 
nigus moka 5 nuošimtį.

The Lithuanian Savings 
Loan Ass’n Direktorių skelbi
mo komisijos narys

Jonas žaunis.

Nei vienų imtynių nepralaį- 
Tas irgi į sveikatą.

nes labai visiems patinka ši vie-j Balandžio 2 d. ėmėsi Wind- 
ta. Daugelis prisižadėjo pirki-;sor, Kanadoj, į 17 minutų mi
mui duoti po šimtinę. Nekurie j galėjo Russel Čornptoną.

i Bal. 3 d. ėmėsi Ėuffalo, 
i Y., su Wladek Zbyszko, per 
minutų išėjo lygiomis.

Bal. 4 d. ėmėsi Toronto, Ka- Į 
nadoj. Savo priešą paguldė du 
kartu, pirmą sykį į 52 minu
tes, antrą sykį į 2 miliutas ir 
50 sekundų.

Bal. 5 d. ėmėsi Detroite su 
Italu Gardini. Išėjo lygiomis.

Komaras jięško priešų imtis 
su juo šią vasarą Clevelande, ir 
žada kiekvieną gerai pataršyt 
kad 
akį

dėjo pinigus šiame pat susi-į 
rinkime.

Susirinkimas buvo nepapras
tai ramus ir pavyzdingas. Jei 
ne Velykose tai tuoj po Velykų 
tikimasi įžengti į savo vietą su 
pamaldomis iir visokiais pasi
linksminimais, nes ten vietos 
viskam užteks. Rep.

N.
30

me- 
iki

Pi-
and

Pataisymas. Pereitame num. 
padavime apie SLA. 14-tos kp 
delegatų rinkimus prie komu
nistų kandidato J. Mažeikos ne
išėjo skaitlinė kiek jis balsų 
gavę. Mažeika gavo tik 30 bal
sų. Tai tokią paramą turi vi
suomenėje ir pas darbininkus 
tas pabėgėlis iš rojaus, kuris 
sugryžęs gyrėsi kad Leninas jį 
parsiuntė atgal i Clevelandą 
ruošt Lietuvius prie revoliuci
jos.

Svarbus Lietuvių Darželio su
sirinkimas. Visų draugijų at
stovai būtinai esat kviečiami 
dalyvauti susirinkime kuris at
sibus šio penktadienio vakare 
Balandžio 11 d., nuo 8 v., Lie 
tuvių salėje.

“Rutvilės” teatro tikietai jau 
gatavi platinimui. Kaip žinot 
tas veikalas bus statomas mie
to auditorijos mažajam teat 
e Balandžio 27 d. Visai ma 

lai laiko liko. To perstatymo 
/isas pelnas eis Darželiui.

Jeigu interesuojatės tuo pra
kilniu darbu būtinai ateikit i 
susirinkimą i: 
tus platint. 
užpildytas.
prijaučiąm tam dideliam dar

ni. Valdyba.

ir imkimės tikie- 
Teatras turi būti 

Pasirodykim kad

PUIKI FARMA
parsiduoda, su namu, ge- 
dviem pašiūrėm, dvigubu 
komų ir javu aruodais. 
2 kiaulinės, pieninė, vis- 
išskyrus namą ir tvartą

49 akrų, 
ru tvartu, 
•’•aradžium, 
3 rištinės, 
kas nauja, 
Gera žemė, yra medžių, arti gatvės 
.r karų linijos. Tai yra bizniška 
ieta, skersai nuo Neuros šokių sa

lės. Turiu parduoti nes išvažiuoju 
Lietuvon. Kreipkitės tuoj

KATRĖ CHESLOW 
BRUNSWICK, O.

PARSIDUODA NAMAS
Šešių kambarių pavienis, daleli 

kambariai, viskas moderniška, šim
tą dolarių (6100) inešant galit pir
kti, kaina $7,000. Likusią išrnokėsit 
Kaip rendą. Kreipkitės (16)

KOLLIES MUSIC STORE
9712 Lorain avė. Cleveland

BUS KAS NORS NAUJO
Šią vasarą, jeigu viskas pa

sekmingai eisis, Clevelandiečiai 
ir visi Ohio Lietuviai turės pro
gos pamatyti ką nors naujo 
sporto lauke — tą ko dar savo 
gyvenime nematė.

Pittsburgiečiai irgi bus už
kviesti.

Šitai naujenybei planai ruo
šiami ir neužilgo bus pranešta, 
jeigu links į gerą pusę.

Paklausk savo draugo, spor
tą mylinčio, kas tokio naujo dė
sis Clevelande sporto srityje.

OHIO TEATRE
Ohio Teatre savaitę nuo 

džio 13 dienos bus statoma 
Jed Harris veikalas “The 
Page”.

Šiuo veikalu buvo ruoštasi 
ryti Ohio Teatro žieminį 
Mr. Harris paskelbė jog pasitrau
kia iš veikalų statymo lauko, užda
rydamas savo ofisų New Yorke ir 
užbaigia registravimą to veikalo į 
teatrus. Bet buvo sakoma kad jis 
tik laikinai pasitraukia iš veikalų 
statymo, kas pasirodė jog teisybė.

Jis sugryžo iš Europos ir pradė
jo vėl darbuotis. Vienas iš svar
biausių dalykų buvo pasiėmimas iš- 
naujo organizuoti pastatymą' veika
lo “The Front Page”, kas ir bus nu
statyta Clevelande.

Balan- 
garsus 
Front

atida-
;ezoną bet

GAVO
ŠIKAITIS LAIMĖJO

New Yorke Balandžio 7 d. 
atsibuvo imtynės, kuriose da
lyvavo Lietprusis 
Ričardas šikaitis. 
su

čampionas
Jis ėmėsi

ku-Rusu Matrosu Kirilenko, 
pasekmingai nugalėjo.

Kaip jaučiasi Collinwoodo 
“darbininkai”. Praleidę Prusei- 
kos misiją apie Vytautą, musu 
draugučiai jeigu kuris turėjo 
daugiau proto tai ir jo nusto
jo. Tų “misijų” žymė paliko 
kaip palyginant kad ubagas su 
botagu kirstų į vandenį!

žebrokas nesijaučia taip kaip 
seniau: dabar mažiau turi kos- 
tumerių savo šlamštui ‘Vilniai’, 
bet nenorėdamas prarast var
do pas tuos peckelius darbuoja
si kad ir lyg butų vėjams: nie
kas to šlamšto nesiprenumeruo- 
ja tai jis renka adresus ir rašo 
redakcijai kad siuntinėtų laik
raštį dykai, šiaip parengimuo
se renka pinigus ir siunčia tų 
peckelių maitinimui.

žebroko pasekėjai tik tokie 
kurie nesitiki patys savo protu 
valdytis ir duodasi prisipum- 
puot kaip maišai žebroko me
lais.

žebrokas turi sudilusią plepę 
kuri daug jam pagelbsti mui
linį vietos žmoneliųs, tai drau
gė Julė Ž. K. L. B. Ji pagir
ta tarp vietos moterų kaipo 
praktiška ir atsižymėjus vyrų 
klausime: tris vyrus pravijus 
užsikorė ketvirtam; ji užima 
svarbią vietą žebroko “dikta
toriškame” rate.

žebrokas per apgavystę įsi
gavo į SLA. 136 kp. ir net ten 
tapo išrinktas delegatu į seimą.

Praporteris.

daugiau nenorėtų jam 
kibti.

ŠARKIO BĖDOS
Bėda be pinigų, bet dar di

desnė bėda su pinigais.
štai vienas Šarkio pagelbi- 

ninkas laike treiniravimųsi, E. 
Stone, traukia Šarkį teismo at
sakomybėn ir reikalauja pusės 
milijono dolarių atlyginimo sa
kydamas kar Šarkis vienu' atve
ju treiniruodamasi perdaug su
mušė. Kumštininkas Stone sa
ko kad Šarkis šalip to sumuši
mo dar nedalaikė savo sutarties 

jsu juo kaslink atlyginimo.
Na tai gali atsitikt kad šar-

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

A. Narkevičius .........
Justinas Levickas . . 
Marijona Railiutė 
Marė Lukaševičienė . 
Antanina Savickiene 
Prane RudzeviČaitč . . 
Juozas Visockas .... 
Dominikas Gužas ...

. Lt. 40 
.... 50 
. . . 300 
....; 50 
... 200 
... 200 
. . . 200 
. . 1270

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

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

KELIAS Į SVEIKATĄ
Greit išgydo Reumatizmą
Neuritis—Diabetes—Inkstu
Kepenų — Skilvio Ligos

Hoch’s Chrystal Fume Maudynė

1694 W. 25th Street
Eastside skyrius (14)

2029 EAST 89TII ST.

MAINYKIM NAMAIS
Turiu 1 šeimynos namą su 8 kam 

bariais, garadžius, furnasas, attikas 
ant White avė. prie E. 65t’n St. No
riu mainyt ant 2 šeimynų namo ap
link E. 80 st. ir Wade Park avė., su 
nemažiau kaip 5 kambariais kožna5 
šeimynai (—)
A. WEBER, 3837 PAYNE AVE

PARSIDUODA NAMAS
7 kambarių, 2 garadžiai, su visais 

patogumais. Mortgage $3400, ant 
G nuoš. Randasi 10613 Olivet avė. 
netoli E. 105 St. prie Superior. Kai
na $6,500. Kreipkitės

J. V. MITCHELL, Savininkas 
6820 Superior avė.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Krautuvė 

ir prekėmis 
7 kambariai 
ant rendos, 
Gera vieta 
antrašu:

su visokiais įtaisymais 
parsiduoda; taipgi yra 
gyvenimui ir garidžiu- 
arba viską parduosiu. 

Lietuviams. Krankite? 
: 1466 E. 66 STREET. 
J. Zitnik, savininkas.

ADOLPH C. JAKUBS i
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

GANSONUI SEKASI
Jack Ganson dabar randasi 

apie Bostoną ir turi imtynių la
bai tankiai.

Kovo 28 d. ėmėsi Holyoke, 
nugalėjo Joe Marino.

Bal. 4 d. ten pat nugalėjo! Na tai gali atsitikt kad šar- 
Farmer Barney. • kio uždarbį kumštynėse su Vo-

Kitas imtynes turės Bal. 211 kiečiu Smėlingu Birželio mėne- 
d. Milforde, Bal. 25 d. Holyoke.' si pasiims tas Stone su savo

Gansonas sako jeigu jis ne-1 advokatais.

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak- 

’ j tikoje per daugel)
- metų- Ui savoPilnai atsa- 

kau pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Tėmykit antrašą:
V. D. Staupas, Jeweler

6704 Superior Ave. 
FLorida 6791-R

' NACI ON ALĮ BANKA
SAVO K ATM V VYSTE J E

Kiekvienas dolaris padėtas 
i Central United National 
Bank yfa apsaugotas griež
ta priežiūra Suvienytų Val
stijų Valdžios. Šis bankas 
suteikia platesni patarnavi
mą negu tiktai saugią vietą 
pasidėjimui pinigams. Tai 
yra nacionalis bankas su

trusto galybe; trusto kom
panija su naeionaliu čarte- 
riu. Kaipti didžiausias, na
cionalis bankds Ohio valsti
joje, Central United aptar
nauja tūkstančiams pavienių 
depozitorių ir milžiniškoms 
industrijoms. Ateikit ir su- 
sipažinkit su kaimynišku na- 
cionaliu banku!

7919 SUPERIOR AVE.

Central United National Bank
OF CLEVELAND

sy

S C ANDINA VI AN-AMERICAN LINIJOS GARLAIVIU

4ŽOSCAE II”
Keleiviai pasieks Klaipėdą be jokio persedimc.

(Vietiniams: “Dirvos” Agentūra atdara vakarais iki 8 valand.)

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio


