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IR DARBININKŲ ŽINIOS

I VALDŽIOS LĖŠOMS I LATVIJOS NAUJAS 
ddvvtdvmt a q

j STOKA PINIGŲ

Darbai pagerės. Bizn’š- 
ki laikraščiai talpina įvai-

INDIJA VARO DRUS
KOS STREIKĄ

TROCKIS “ROJAUS 
i NIEKAD NEMATYS

SVEIKI, SULAUKĘ LINKSMŲ 
VELYKŲ!

Nauji laikai — nauji margučiai! štai kaip dabar Lietuvoje margi
na Velykų kiaušinius. (Kopija iš “Kario”, klišes “Dirvai” pado
vanojo A. J. Naunčikas, Cleveland, O.)

: Kaip senovėj Adomas ne- 
. tekęs rojaus niekados dau- 
. giau į jį sugryžt negalėjo, 
. taip Leonas Trockis, kuris 
. dirbo ir pavertė Rusiją į 

“darbininkišką rojų”, tapęs 
išvytas niekados daugiau 
jo nematys. Jo kauleliai tu
rės suput kur nors kapita
listiškoj šalyj, kurias jis 
taip norėjo sugriauti.

Komunistų partijos cen- 
tralinio komiteto kontrolės 
komisaras išleido tokį pra
nešimą, pareikšdamas jog 
Trockiui sovietų rojuje vie
tos nėra ir jis negali tikė
tis gryžti. Trockis dar ma
no kad komunistų partija 
ras reikalingu šauktis jo 
pagalbos, bet Maskvos ca
rai užtikrina kad to nerei
kės.

Bombay. — Arabijos ju- 
rų pakraštyj įvyko didžiau- 

Jsias masinis .susiėjimas In- 
jdijos’istorijoje, kur apie pu- 

i j sė milijono žmonių dalyva
vo protestuodami prieš An
gliją ir smerkė druskos ta
ksus. Minia sėmė iš juros 

— I vandenį-parodymui kad pa- 
| ti; ims druską ir , naudosis 
■be mokėjimo valdžiai taksų, 
j Visoje Indijoje atsibuna 

„ ; demonstracijos,, bet vadai

PREZIDENTAS 
Ryga. — Ūkininkų sąjun-|

— migiLjvo ū^|g0S narys, seimo vice pir-Į . .
cialištų tvarkoma valdžia imininkas Albertas Kviekšis (stenSĮas\. sulaikytu žmones 
susiduria su dideliu, neda-1 išrinktas Latvijos respubli- nuo riaus,iųir perastrių boi- 
x.i.:.--. . . . Pini-n 00; kotų kad neįvyktų susirė-

—**". Karštesni vadai ra-
1 gina boikotuoti Angliškus 
j gėrimus ir nepirkti mate- 

’ rijų. H
I Indijos moterys kursto- 
Ima Vaikščioti nuogos negu 
dėvėti Anglijos austų ma
terijų rubus..

Londonas. — Anglijos so-

. -j . . • i °1* u-iuviiLi, uvuu. ISIlUKLclS JUclLVl
rių ekonominio gyvenimo!tekliu> taigi socialistas fi-kos prezidentu, 
žinovų pamatuotus aprašy- nansa ministeris Snowden'
mus ir nurodymus kad su parej§kg kad reikės padi- 
pavasariu darbai ž— 
pagerės.

1 kimas plieno industrijoje: 
nekurios kasyklos kas sa
vaitė iškasa daugiau ang
lies.

Laukų darbai painia ne
mažai darbininkų, daugiau 
žmonių ruošiasi pirkti au
tomobilius; plačiai užvesta 
vieškelių ir; gatvių būdavo- 
jimas ir taisymas. Tas vis
kas ima šimtais ir tūkstan
čiais darbininkus iš bedar
bių eilių.

žymiai ginti taksus. Reikalinga bus 
Didėja budavoji- užmeti priedinius mokesnius 

mo darbai; prasideda vei-.u- ineigas, taipgi ant alau:

mas. Kviekšis gavo 55 bal-
sus, kitas kandidatas gavo Į .
36 balsi

American Steel and Wire 
Co. ruošias išleisti-Ohio val
stijoj $20,000,000 savo iš- 
dirbysčių padidinimams ir 
pagerinimams. Daugiausia 
iš tos sumos bus praleista] 
Clevelando srityje.

Kasykloj užmušta 20 dar
bininkų. Tacoma, Wash. — 
Netoli čia angliakasy klos 
eksplozijoj užmušta 20 dar
bininkų.

ir kitų svaiginančių gėri
mų.

1929-30 irt. 
panešė apie 
ficito, kurį 
ti.

Bravorai l 
naštą ant savo pečių, J 
pabrangins 'alaus publikai. 
Per metus laiko nuo alaus 
susidarys apie $15,000,000 
taksų.

Anglijos iždas 
$69,430,000 (te
reikės padeng

sutinka paimti 
jie ne-1 
fhliltai.

KOMUNISTŲ-SOCIA- * 
LĮSTŲ PEšTYNė 5

Berlinas. — Balandžio 13 
d. nacionalistai socialistai 
surengė demonstraciją Ma
gdeburge, bet komunistai 
tuoj išėjo jiems kėlią pasto
ti ir demonstraciją suardy
ti. “ Paleista į darbą akine-

jnai ir revolveriai, abiejose 
pusėse radosi sužeistų. Pri
buvus policijai, komunistai 

(ir ją pasitiko karštai;
Socialistai ir komunistai! 

nors tą patį dievą Marksą]
Hazelton, Pa. — Balan- garbina, bet nepasidalina 

džio 30 d. čia įvyks kieto- ug darbininkų ‘dūšias’ (au
sies anglies unijos atstovų Į kas).
suvažiavimas aptarimui su 
kasyklų operatoriais naujų 
algų klausimo. Dabartinės 
sutartis baigiasi Rugp. 31.

Bradford, Anglija. — Ne
susitaikant už algas, audi- 
nyčių darbininkai apšaukė 
streiką, bet ne visi audėjai 
streikuoja.

Darbdaviai atsisako ne 
tik kalbėti apie reikalavi
mą pakelti algas, bet atme
tė ir unijos pasiūlymą suei
ti pasitarimui.

Audėjų unijos viršininkai 
pasmerkė darbdavių tokį 
atsinešimą Į darbininkus ir 
atsišaukia į visų darbų or
ganizuotus darbininkus pa
remti jų streiką.

Metalų brangumas. Vie
nas retas metalas, uranium 
vadinamas, kainuoja $40 
svarui. Dar visai nesenai 
jis buvo neįkainuojamas, 
tik dabar prieita prie piges
nio jo pagaminimo.

Jis sveria dusyk tiek kiek 
švinas.

NORI APVARŽYT BE
DIEVIŲ KVAILIOJIMĄ
Maskva. — Sovietų vy

riausybė išleido griežtą įsa
kymą sukvailėjusiems fa
natikams komunistams ku
rie įšėlo per visą šalį reng
ti pries-religiškas demons
tracijas ir persekioti tikin
čiuosius, mažiau durnavoti 
ir nekliudyti tikinčiųjų ku
rie Velykų laiku nori mels
tis. Vadams kurie Velykų 
savaitę ruošė milžiniškas 
prieš-religiškas demonstra
cijas įsakyta susilaikyti.

Komunistų carai mat pa
tyrė kad. kvailiojimai nieko 
nereiškia, tik erzina kitas 
valstybes, kurios gali per- 
traukt diplomatinius ryšius 
su Maskva.

19 UŽMUŠTA
Isleta, N. M. — Greita

sis traukinis užlėkė ant va
žiuojančio per bėgius auto
buso ir užmušė 19 pasažie- 
rių. Keletas kitų pasažie- 
rių sužeista.

5 VOKIEČIŲ LINIJOS 
’ JUNGIASI

Hamburg. — Hamburg- 
; American garlaivių linijos 

akcininkai nutarė susivie- 
nyt sų North German Lloyd 
garlaivių linija veikiančia 
tarp Bremeno ir Amerikos.

Vokiečiai tokiu budu vėl 
(užims pirmą vietą pasažie-

UŽMUŠTA 410 VAIKŲ
New .Yorko valstijoj per

eitais metais1 automobilių 
nelaimėse suvažinėta 410 
vaikų. Autombilių nelai-

rlų vežiojime tarp Europos ;mių buvo 93,689, didelių ir 
ir Amerikos. j mažesnių. .

........ Užmušė. * 140 papūgų. Su- 
Nalimove ir Volske kilus1 sekus/kad esanti'> uoste riš- 
iš nežinomų priežasčių gai-(vežimui į kitas šalis pauk- 
srams sudegė’’40 žmonių, 'ščiai papūgos yra užkrėsti

40 sudegė. Maskva.

BAUS BEMOKSLIUS
Dėbrecen, Vengrija. — 

Šis miestas priėmė nutari; 
mą bausti savo bemokslius! 
gyventojus. Kiekvienas tu
ri mokytis skaityti ir rašy
ti. . Dabar dar ten esama 10 
nuošimčių bemokslių.

tam .tikra liga, kuri Ameri
koj palietė net žmones, pir
kusius papūgas,; Hamburge 
140 papūgų nužudyta.

10 sudegė. Menuf, Egip
te, kilus gaisrui sudegė 10 
žmonių, -200 namų -nuėjo 
liepsnomis.

NORI PARINKTOS ATEIVYBĖS - ĮLEISTI
TIK TOKIUS KURIE ČIA REIKALINGI

gerieralis! vius kokių ši šalis reikalau
ja. Paveizdan, kam leisti 
angliakasius kuomet čia sa- 

[vų yra perdaug? O žemės 
darbininkų, žinovų, ūkinin
kų nėra užtektinai, o jie 
neįleisti ?

Kam didinti nekuriu dar
bo.. šakų darbininkus kada 
yra kitų šakų kurioms la
vintų darbininkų permaža 
ir tokie ateiviai pageidau
jami?

Svarbiausia, neįleisti kri-

Suv. Valstijų 
ateivybės komisijonie r i u s 
Hull sako kad šiandien nė
ra svarbesnio šioje šalyje 
klausimo kaip imigraciją.

Tik ką išsiritantį iš po 
bedarbės prislėgimo, šalis 
turi didėlį Įrodymą reika
lingumo parinktinos atei
vybės.'

Nors buvo 3,000,000 žmo
nių be darbo, sako*'jis, ne
buvo padaryta pertraukos 
įvažiavimo žmonių iš kitų 
šalių, kurių pribuna čia pe j minališkų palinkimų žmo- 
200,000 į metus, kurie prisi- nių, kuomet laukia progos 
deda prie padėties apsunki
nimo.

Ir dabar niekas nenori 
sulaikyti įvažiuojančių, ši 
šalis buvo, ir nori vėl būti, 
prispaustųjų kitų šalių žmo
nių prieglaudos ir progų 
šalis.. Tie ateiviai^ dikčiai 
prisidėjo prie Amerikos pa
kėlimo. Tačiau, sako, jų 
pačių gerovė, kaip lygiai’ ir 
šios šalies, reikalauja įlei-j 
dimo tiktai tokių kurie ge
riausia gali tikti į aplinky-1 rinčių įvažiuoti, iš''jų butų 
bes su kokiomis turi susi- galima parinkti tokius ku- 
durti. Kitais žodžiais, rei
kia įleisti tiktai tokius atei- proga įvažiuoti, sako Hull.

Įvažiuoti geri žmonės, kuo
met čia yra kriminalistų pa
kankamai ?

Komisijonierius Hull sa
ko kad nereikalinga pama
tinio Įstatymo ateivybei su
tvarkyti ar parinkti, užten
ka padaryti mažą priedą 
prie dabartinio Įstatymo, 
suteikiant teisę atmesti ne
tinkamus ir Įleisti reikalin
guosius. Kas metai yra po 
2,000,000 eilėje stovinčių no-

riems tikrai verta duoti

36 VYRAI Į 12 METŲ
Kairo, Egiptas. — Viena 

Francuzė moteris prisipa
žino kad ji pastarų 12 me
tų bėgiu perėjo net per 36 
vyrus, su kuriais buvo for 
maliai apsivedus.

PASIRUOŠĘ SULAIKYT 
RIAUŠES

Jeruzalis. — Palestinos 
valdžia ir Jeruzalio policija 
pasiruošė numalšinti riau
šes kokios galėtų kilt Šven
tame mieste Velykų laiku, 
nes bėgyje didžiosios savai
tės tenai atsibuna krikščio
nių pamaldos, Žydų velykos 
ir Mohametonų Nebi Muša 
šventė.

Numalšinimui riaušių tų 
trijų tikybų pasekėjų tarpe, 
jeigu jo$ kiltų, Jeruzalyje 
pastatyta sargybos su kul
kosvaidžiais ir kitais gink
lais.

ATMETĖ AUTOMATIŠ
KĄ KARIUMENĖN 

ĖMIMĄ
Washington. — Kongre

se tapo atmesta automatiš
kas priverstinas kariume- 
nėn ėmimas atsitikime jei
gu Suv. Valstijos eitų į ka
rą. Tas klausimas ėjo per 
dešimts metų, nes tuoj po 
karo militaristai norėjo pa
daryti įstatymu visuotiną 
konskripciją kad karui ki
lus visi vyrai turėtų stoti 
šalį ginti.

Dabar paliko po senovei: 
atsitikime karo kongresas 
turės daryti tam reikalin
gą tarimą.

“ŠALIPIEJI” RUOŠIASI 
DARBAN

Prohi'bicijos priešininkai ruo
šia pervaryti tikrus visos šalies 
piliečių turinčių teisę balsuoti 
bandomus balsavimus patyri
mui kaip ištikro žmonės atsine
ša į prohilbiciją. Ta(m tikslui 
bus praleista $7,000,000 ir dar
ban bus paimta 3000 darbinin
kų balsavimų pravedimui.

Pereitą metą prohibicijos

Iš

Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. Argus'.

Kauno Padanges. 
Teatro Naujienos.

Kaunąs; — Jau pavasa-' 
ris! U . ‘ \
matę žiemos visai nesistė- 
bi tokiu ankstyvu pavasa
riu. Juk beveik visa žiema 
buvo lyg pavasaris.

i Šypsantis saulutės spin
duliams Kauno apielinkės 
purtosi nuo žiemos patalo, 
vilioja, traukia į save kiek
vieną Kauno pilietį važiuo
ti į 1 __ ' _ Mįm
ro oro pakvėpuoti.

Bet Nemunas dar neju
da, Storas ledas laiko jį 
supančiojęs. Tik į Nemu
ną pažvelgus prisimena tik 
ką praėjus žiemužėlė.

Pavasarį Kauno gyveni
mas atgimsta. Prasideda 
gatvių grindimas, namų 
taisymas ir k. miesto tvar- : 
kymo darbai. Nesenai Kau- i 
ne Amerikos Lietuvių akci- ‘ 
nė bendrovė užbaigė staty- i 
ti didžiausį Pabaltėje gara- ] 
žą. Tuo garažu Lietuva ga- 1 
Ii pasigirti, nes tokio netu
ri musų kaimynai Latviai 1 
ir Estai. ~ i

Pral. Olšausko byla jau < 
nesukelia tokio susidomėji- Į 
mo kaip pradžioje. Byla 1 
jau mažai kam apeina. Jo 
gynėjai išleido naują versi
ją apie Ustijanauskienės 
nužudymą, bet valstybės 
gynėjas ją sugriovė. Da
bar laukiama kiek su dides
niu susidomėjimu galutino 
Vyriausio Tribunolo spren-j 
dimo. Pats Olšauskas žy
miai sublogėjęs, atrodo nu-] 
vargintas, visai be energi-1 
jos. Smalsus Kauniečiai 
dažnai ateina prie sunkiųjų 
darbų kalėjimo apie 11 vai. 
ryto, kada pral. Olšauskas 
vienas vaikščioja ant kalė
jimo stogo. Bendrai, gali
ma pastebėti kad jo bylos 
sensacija eina iš mados, jau 
baigiama užmiršti.

Amerikos Lietuviai daug 
sielojosi! del Šarkio-Scotto 
bokso rungtynių. Bet Kau
ne susidomėjimas gal buvo 
dar didesnis. Kauno spo'r-

- .sužinoti nugalėtojo vardą.
i Šarkio laimėjimu visi bu 
vo nudžiuginti į Kauno bur- 

| mistras Vileišis pasiuntė 
(Šarkiui sveikinimo telegra-

Kauniečiai šymet nę-l^Ą kviesdamas jį atvykti 
-__  - S__ .-23 Lietuvon.J Lietuvon.

Šiais 1930 Vytauto Di
džiojo metais visos musų 
sporto žvaigždės ir bendrai 
visi Amerikiečiai turėtų 
kuoskaitlingiausia aplankyt 
savo daug gražios praeities 
bei vaizdų slepiančią tėviš- 

Ikę Li’etuvą. Čia jus išgir-ą Kauno pilietį važiuoju
atbundančia gamtą, ty- ,S1^® tūkstantinį chorą, ap- 

’ - ■ • lankysit jubilejinę parodą
■ -- * •’ - ir galėsit pilnai įvertinti

musų nuveiktus darbus tiek 
ūkio, tiek mokslo bei kultū
ros srityje.

priešininkų lyga praleido $427,- i tininkai. ir šiaip piliečiai till 
213 propagandai pi-ieš prohibi- skaičiavo kada baigsis run- 
cijos įstatymą. Įgtynės, kada bus galima

Teatro naujienos. Kau
no valstybinė opera gastro
liavo Klaipėdoje. Vokiečiai 
ir vietiniai Lietuviai operą 
sutiko su' didžiausiu entu
ziazmu. Operos pasiseki
mą galim spręsti iš to kad 
per pusantros valandos bu
vo išparduota visi bilietai.

Kaune pastatyta dar vie
na opera, Rusų kompozito
riaus Musorskio “Boris Go
dunov”. Opera visais at
žvilgiais pavyko gerai1 ir 
Kauniečių gausiai lankoma.

Valstybės teatro direkto
rius p. Sutkus buvo nuvy
kęs i Karaliaučių ir Berli- 
ną, kur mano gastrol'uoti 
Rusų opera. Sutkus kaip 

I girdėti su Karaliaučium jau 
(susitarė ir netrukus musų 
opera ten vyks gastroliuo- 

(ti.
| Bendrai1, galima pastebėt 
1 kad naujasis valstybės tea
tro direktorius Sutkus te
atrą smarkiai reformuoja: 
pakelia darbingumą, labiau 
žiuri Į artistų kvalifikaci
jas, daugiau reikalauja iš 
baleto ir bendrai visų ar
tistų.

Valstybės drama i savo 
renertuara Įtraukė nauią 
veikalą. “Pūkio Pinigai”, 
Šidlauskio komedija. Kre
tingiškis Šidlauskis dar vi
sai nežinomas dramatur
gas, parašė tokį gerą vei- 
kalą-komediją kad net val
stybės teatras sutiko ją sta
tyti.
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Korespondencijos SHENANDOAH,; PA

PITTSRI JRCI“! lęus nuo džiovos. Kampani-* A IvkJr1 ja varoma ištisą mėnesį lai
ko. Pittsburgo darbas sa-Raudonukams i 

kė.. SLA. 40-ta kuopa tu
rėjo susirinkimą Balandžio 
6 d., kame buvo rinkta cen
tro valdyba ir delegatai į 
seimą. Kaip komunistams 
sekėsi šioje kuopoje parodo 
tas kad ant prezidento St. 
Gegužis gavo 45 balsus, o 
komunistų kandidatas 11 b.

Delegatais į seimą išrink
ta J. Virbickas, F. Savic
kas, A. Vainorius, O. Rum- 
šienė, F. Radiukinas — vi
si tautininkai. Komunistų 
kandidatai gavo po • pusiau 
tiek balsų kaip mūsiškiai. 
Išrinkta pora tautininkų at
sargai, jeigu kuris iš virš- 
minėtų negalėtų važiuoti jo 
vietą galės užimti K. Ja
nuškevičius ar B. Lapeika.

Kuopa taipgi perleido ta
rimą kad Centro Valdyba 
ištirtų SLA. 57-tos kuopos 
pasielgimą su Centro Orga
nizatorium ir kaltininkus 
nubaustų.

Taipgi padaryta tarimas 
ištirti B; Simokaičio plati
namą literatūrą ir padary
ti tinkamus žygius toj link-’ 
mėj. . •

Po susirinkimo, fotogra
fas J. Varnagiris nutraukė 
visų narių paveikslą prie 
LMD. namo.

Margučių vakarienė ir 
koncertas. Balandžio 27 d. 
LMD. salėj ruošiama San
daros kuopų sąryšio vaka
rienė, ir koncertas. Margu
čius tam vakarui aukauja 
J, Kazlauskas, real estate 
biznierius, kuris pereitą va
sarą nusipirko gražią far- 
mą ir turi kelis šimtus viš
tų, todėl margučiai bus la-. 
bai. geri.

Koncerte dalyvaują visi 
Pittsburgo artistai: daini
ninkai M. Grinienė, V. Pau- 
lekiutė, P. Gilius; smuiki
ninkas K. Savickas,’ pianis
tė M. Virbickiutė, šokikė p.|<(___  r___________ __
Plukiutė ir kiti. Taigi bus panija numušė jų algas, 
vienas iš gražiausių paren-1 
girnų. J. Virbickas.

nepasise- ^oma yra jalis visos šalies 
luzsimojimo išrodyt tėvams, 
mokytojoms ir kitiems jog 
džiova prasideda tankiau
sia kūdikystėje. Kūdikių 
džiova išsivysto į plaučių 
džiovą, • kuri ypatų tarp 15 
ir 40 metų amžiaus dar vis 
yra pirmutinė priežastis 
mirties šioje šalyje.

Tėvai negali patirt vaikų 
džiovos, bet jeigu tik matyt 
kokia nors nesveikata rei
kia tuoj vesti vaiką pas gy
dytoją, sako kampanijos di
rektorius.

Didelis mirtingumas nuo 
džiovos jaunuose metuose 
įrodo kaip svarbu yra dėti 
pastangas susekti džiovą 

’ iš pat kūdikystės.
Vaikus reikia neprileisti 

’ prie sergančių, duoti jiems 
'užtektinai miegot ir ilsėtis, 

! mokyti tinkamų sveikatos 
' dėsnių, ir mažiausia sykį į 
’ metus leisti! gydytojui išeg

zaminuoti sveikatą.

Bolševikai sumušti. Bal.
6 d. SLA. 23-čia kuopa lai
kė susirinkimą. Narių su-

I ėjo pilna salė. Pirmininkas
A. Staniškis atidarė susi
rinkimą, ir apsvarsčius pa
prastus dalykus prieita prie 
centro valdybos rinkimų.

Musų “progresistai”, ku-' .. ..
rių buvo nemažai, sušuko' . visai į jį.nepatekdavo ir 

|kad pirmiausia reikia rinktjn,e^° aPie ji nežino.
delegatus į seimą. Pirmi- Kaunas yra daugiau yi- 
ninkas ant to sutiko.

KAIP IŠRODO MUSU 
KAUNAS

Amerikos Lietuviai kurie 
apsilanko Lietuvoje cKdu- 
ma tik pirmą sykį savo gy
venime pamato Kauną. Ki
tados, kurie toliau nuo to 
miesto gyvendavo retai ar- žiuri į juos, ir nesinori ti

kėti kad Lietuvoje butų iš
auginta tokie naminiai pau
kščiai, tokios kiaulės, tokie 
arkliai, tokios avys, karvės, 
buliai ir visi kiti keturko- 
jąi. Tie stebina net kitu 
šalių svečius diplomatus.

O koks tada buna Kau
nas! Dusyk ar trissyk di
desnis, nes šalip desėtko 
tūkstančių dainininkų su
važiuoja desėtkai tūkstan
čių klausytojų; suvažiuoja 
parodon beveik. visa Lietu
va.

Kurie važiuos ,su ekskur
sija Gegužės 24 d. spės ant 
Dainų Šventės ir parodų.

Kalakutas.

O žemės ūkio paroda! 
Mašinos kaip mašinos, ku
rios ten išstatyta, bet pats 
žingeidžiausias dalykas tai 
'Lietuvos gyvuliai. Eini ir

1930 VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS

Liks Pasaulio Lietuvių Istorijoj

Tą dieną šimtai Amerikos 'Lietuvių vyksta su didžiausia 
ir įdomiausia ekskursija paminėti Lietuvių didžio karžy
gio 500 metų mirties sukaktuves. Plauks iš New Yorko 

į Lietuvos uostą KLAIPĖDĄ.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

Perdaug juokavo. Vie
nas vyrukas, 27 metų, nuo 

I Carson avė., norėjo turėti 
i juoko iš ugniagesių ir jam 
buvo smagu matyt juos va
žiuojant gaisrą gesinti kada, 
gaisro visai nėra. Jis ke- 

I lėtą sykių padavė signalus 
ir ugniagesiai atvykę vis 
gaisro nerado. Tada poli
cija ištepė gaisro signalo/ 
rankenas nedžiųstamu ra
šalu ir paliko. Kada vėl 

, buvo vakare paduota ugnia- 
i gesiams signalas, netrukus
■ policija jį sugavo su nuda-
■ žytu delnu,, ir areštavo. Jis 
• gavo 30 dienų pasėdėti ir

užsimokėti $25 pabaudos.

Skebaut neapsimoka. Ta
xi šoferiai, kurie iki šiolei 
streiklaužiavo kada tikrieji 
šoferiai sustreikavo, patys 
dabar apšaukė streiką, nes 
jiems pasilikus darbe kom-

Kaunas’ yra daugiau vi-Į 
Pa- duryje Lietuvos' negu Vii-: 

klausus kiek delegatu rink- hiųs ir jis yra antras didu-i 
sim, buvo įnešta kad rinktiniu tarp Lietuvos miestų. į 
10. “Progresistai” užpro-l Kaunas^ stovi Nemuno- 
testavo, sako užteks šešių.'.klonyje, žemumoje, iš visų 
Jų buvo suplanuota išrink-1 pusių apsuptas kalnais. Ne- 
ti tris iš jų pusės ir tris iš Į niunas J-eka per patį Kau- 
tautininkų pusės.

Pirmininkas paskyrė de
vynis delegatus ir jie suti
ko važiuoti į seimą. Paty
rę delegatų vardus, “pro
gresistai” pakėlė trukšmą, 
rėkė kad jų pusės nėra nei 
vieno, ir jie paskyrė savo, 
tris smarkiausius šulus. Bet iri atiteka nuo Vilniaus, 
kada leista balsavimui tai 
tautiečių visi devyni buvo giškoj vietoj, senovės žvilg- 
išrinkti, o jų šulai visi trys sniu sprendžiant. Aplinkui 
liko namie.

Pild. Tarybos rinkimuo
se taipgi musų progresistai 
liko užpakalyje; dideliai nu
siminę.'

Deportuos kleboną? Gir
dėjau kad musų “kirvių ka- 
uitonas” gavo nuo valdžios 
įsakymą gryžti iš kur at
važiavęs, jam ilgiau neva
lia šioje šalyje gyventi. Ma
tyt kirvininkų niekas neap
kenčia.

Bedarbės pėdsakai. Dide
lei bedarbei viešpataujant 
daugelis žmonių pradeda 
badauti. Musų apielinkėje 
susitvėrusios organizacijos, 
renka pinigus maistui ir 
drapanas ir šelpia bedarbių 
šeimynas. Baisus skurdai 
bedarbių šeimynose kuriose 
ilgai nedirbą.

J. Basanavičius.

ną, ir Kaunas guli dešinia
me Nemuno šone, nors ir 
kairiame yra apsistatyta 
namais ir yra Kauno dali
mi.

Ties Kaunu subėga i Ne
muną kita garsi Lietuvos 
upė, Neris arba Vilija, ku-

Kaunas stovi gan strate-

NEW BRITAIN, Conn.

OSCAR II
Ekskursiją rengia

AMER. LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJ-GA 
Bukit ir Jus dalyviu tos milžiniškos ekskursijos. 
Vietas užsisakykit dabar pas sekančius agentus:

Lakūnas išgelbėjo iš ug
nies. Greenville, Pa. — Čia 

____  buvo antras atsitikimas kad 
džio 10 d. Į vaistinę ant1 naktinis pašto lakūnas sa-

Nušovė plėšiką. Balan-

Shady avė. inėjo du vyrai .vo kelionėj į Clevelandą iš- 
ir paprašė cigaretų. Vais-1 gelbėjo šeimyną nuo sude- 
tininkui nusisukus paimti'g™0, pamatęs namą lieps- 
cigaretus tuoj pasigirdo ko-,mojant. Jis pradėjo skrai- 
manda “rankas aukštyn”. I dyt žemai aplink namą, mo- 
Bet vaistininkas atsigryžo I toYai užmų išbudino gyven
au revolveriu rankoje ir beĮĮ'PJ11?’ kada jis pamatė 
žodžio paleido į arčiausia'Iš vidaus išbėgant ^keturis 
stovėjusį “svečią” šešis šu-‘ 
vius. Du šūviai suėjo į gal
vą, trys į kojas, ir banditas 
krito. Banditas iššovė du 
sykiu, bet vaistininkui ne
pataikė. Bandito draugas 
pasileido bėgti, bet prie du
rų ir jis suklupo, ir tik vėl 
atsistojęs išbėgo. Vaisti
ninkas nežino ar ir anam 
teko kulka, ai1 jis parvirto 
ant savo draugo lavono.

gyventojus, nuskrido sau 
toliau. Namas visai sudegė.

Savaitė laiko pirmiau pa
našiai padarė kitas lakūnas 
prie DuBois, Pa., kur išsi
gelbėjo keturi, o tėvas su 
vaikučiu sudegė.

Maskvos agentams nesi
seka. Vietinės SLA. 34-tos 
kuopos ' susirinkime buvo 
balsayimas centro valdybos 
viršininkų ir delegatų rin- 
kiriias į seimą. Komunistai 
gavo balsų daugiau negu 
pusiau mažiau. Paveizdan, 
už. Gegužį balsavo 61, už 
komunistų ant prezidento 
tik 25. Ant iždininko Ta- 
reila gavo 10 balsų, komu
nistas 27, Gugis 53.

Delegatais į seimą išrink
tą P. Kupstas, P. P. Pili- 
pauskas ir J. Skritulskis, 
visi tautininkas. Del.

PAJIEŠKOJIMAI

Vaikų sveikatos mėnuo. 
Pittsburgo Džiovos draugi
ja pradėjo kampanijų mo
kinančią kaip apsaugot vai-'

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

proga užsiprenumeruoti “Margutį” 
už $1 iki Balandžiu (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 St. Chicago, Ill.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraiti “Tė
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainee.

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

Del platesniu informacijų kreipki tše Hue aėreeci

1 JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30tb Street New Verk. N. Y.

4 i
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H

( Baltrušaičiai, Povilas ir 
Petronėlė. Iš Viduklės vai., 
Raseinių apsk.

Brazauskas, Benis, gyve
no kadaise Chicago j.

Korženiauskas Mikolas, 
iŠ Žiežmarių, Trakų apsk., 
gyveno Chicagoj.

Linkevičius Mečys, kilęs 
iš Baisogalos v., Kėdainių 
ap., kadaise gyveno Spring
field, Ill.

šilteris Juozas, iš Smu- 
kuvių k., Jurbarko v., Ra
seinių ap., prieš karą gyve
no Chicagoj.

Urbanavičiaus Bonifaco, 
buvusio Amerikos kareivio 
įpėdiniai.

Zakarauskas Petras, ki
lęs iš Panevėžio, kadaise gy
veno Chicago Heights, Ill.

Zambžickienė Elena, čia 
vadinosi “Elena Belozero
va”. Iš Panevėžio.

Baktis Petras, iš Liepiš- 
kių k., Šiaulėnų vai., Šiau
lių apsk.

Lietuvos Konsulatas v
608 So. Dearborn St.

Chicago Ill.

kalnai, o pats miestas į- 
spraustas į tarpušakį dvie
jų upių. Senovėje pilis ir 
pats miestas radosi arčiau
sia prie pat vandens subė
gančio iš dviejų pusių. Ta
da nebuvo ir toks didelis.

Dabar Kaunas nusitęsia 
aukštyn nuo Vilijos per ke
liolika kilometrų. Už Vili
jos yra kitas miestas, Sla
bada, kurią pasiekti tik da
bar pastatyta, amžinas til
tas? Pirmiau būdavo vargo 
kada vanduo pakildavo pa
vasariais.

Bet yra dar ir dabar to
kių Amerikiečių kurie lyg 
bijo Kauno, ir sako, ko aš 
ten važiuosiu, man ten. nie
ko nereikės. Iki nesužino 
kad reikės važiuoti jeigu 
nori išsirengti gryžti, nes 
be Kauno negdli'. 4

Šymet Kaunas turės ke
lis ypatingus patraukimus, 
žemės ūkio ir pramonės pa
rodą, Dainų Šventę, sporto 
iškilmes, oficiališkas valsty
bines iškilmes, ir tt. Taigi 
važiuojantieji lankytis pas 
savo gimines privalėtų bū
tinai apsilankyti! Kaune. Jei 
patys vieni bijosi, gali pasi
imt kurį nors jaunųjų savo 
giminiečių, juos pavaišins 
ir patys turės gerus laikus.

Dainų Šventė, Paroda ir 
nekurios kitos iškilmės bu
na ant kalno. Užlipęs ant 
kalno atsisuki ir Kauną pa
matai po savo kojų apačio
je: pats jautiesi lyg ant de
besio esąs, nes kalnai nors 
nėra labai! aukšti be status 
taigi miestas išrodo tiesiog 
po kojų.

Iš kalnų gali matyt visus 
Kauno stogus, bokštus ir 
kaminus; gatvės visos kaip 
ant delno. Nemunas mato
si lyg kokia sidabro juosta 
blizganti šalę namų. Mato
si! jame laivų ir valčių ir 
vietomis permesta tiltas.

Ir ne iš vienos vietos te
gali Kauną iš aukšto maty
ti. Matyt jis, iš Vytauto 
Kalno ir visos: tos srities; 
matyt iš Žaliojo Kalno, ma
tyt iš Slabados kalnų ir for
tų; matyt iš Aleksoto kal
nų. Iš Slabados, Žaliojo 
kalno ir iš Aleksoto aukštu
mų matyt kaip subėga į vie
ną Nemunas ič Neris. Jos 
paskui traukia žemyn į ju
ras. Nepertoliese į jas‘įbė
ga kita {upė, bet mažesnė, 
nors srauni ir gili, tai Ne
vėžis.

Pati Dainų šventė ir Pa
roda bus labai įdomios ir 
stebinančios. Dainų Šven
tėje dalyvaus bent 10,000 
dainininkų choristų ir visos 
Lietuvos. Kada tiek balsų 
uždainuoja tai ne tik žemė 
dreba bet ir dangus gali 
pajudėti. O vis tai musu 
jaunimas, Lietuvos vaikinai 
ii’ mergaitės.
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KALENDORIAI 
KNYGOS FORMOJ t 
Su visomis šventėmis, 

ir kitais pasiskaitymais 
50c.

* Reikalaukit “Dirvoj” 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, O.

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

“VIENYBE”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Cjt;

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

J. , SEKYS
226 Park ’ Št., 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. 

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” Agentūrą

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

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

Ji ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

V. M. STULPINAS
8255 S. Halsted St. Chicago 

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

N. GENDROLIUS .
395 Broadway. S. Boston, Mass.

K. KAŽEMEKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ctl

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

K. SIDABRAS
875 Qambrdge St. 

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS 

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. * Pa.
“TARPININKO” Agentūra

A. Kupstas, 331 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 

MATAS BIEKŠA, 
Sandaros Agentūros Vedėjas 

373 Kensington Ave.
Roseland, Chicago,. Ill.

Protinga bus
pasirinkti sau SIX!

Protinga yra pasirinkti šešių cilin- 
derių motorą — vienatinį būdą ga
vimui šešių cilinderių-’ važiavimo 
švelnumo, šešių cilinderių švelnu
mas išima drebėjimą ir traukymą. 
Tas neduoda motorui gesti, rėmams, 
išgverti, pasažieriams ir valdytojui 
patogiau.
Chevrolet yra šešių. Vienok jisai 
parsiduoda už kainą kurią kiekvie
nas išgali mokėti. Ir jis laiko il
giau, nes iš geresnės medegos, di
dėlis ir talpus, ’ švelnus, 50 arklių 
spėkos šešių cilinderių inžinas visa
da “lengvai veža”. •'
Su visu savo šešių cilinderių švel
numu ir spėka Naujas Chevrolet Six 
taupo gazoliną ir aliejų, moderniš
ku atsakantumu—overhead valves— 
aukšto spaudimo spėka — vėliausio 
išdirbinio carburetoriu—ilgai laikan
čiais pistonais — priešakiniu venti- 
iiatoruim— oro valytojų. Taip tai 
Chevrolet suteikia modernišką susi
siekimą kožnam kas įstengia nusi
pirkti bent karą. Chevrolet ekono
mija taipgi reiškia išdirbėjų nuošir
dumą. Paveizdan:
Chevrolet valves yra nustatomos— 
kad nereikėtų naujų. Chevrolet 
nulietas breksų vidus dikčiai suma
žina jų lėšas. Užpakalinių ašių in
spekcijos lentelė ant Chevrolet rei; 
škia kad jos prisiekiamos., 
karas pilnas tokių įro
dymų kad tikra ekono
mija paeina nuo page
rinimų ir naujų išra
dimų. Yra keturi eks
tra ilgi, chrome-vana- 
dium springsai kontro-

The Coupe..........................
The Coach................. 
The Sport Roadster...........
The Sport Coupe................
The Club Sedan........... 
The Sedan.........

nuojami hydrauliškais trankymu su- 
laikytojais. Jie yra sudėti išilginai 
karo išįlgumu, su nustatomais ra
mumo palaikymui springsais.
Moderniški žentai nuleisti ir ekstra 
ratų vietos rėmai duoda Chevrolet 

. Six geras proporcijas. Priešakinė 
dalis uždengta gražiu koriniu’ radia
torium. Gazolino tankas yra užpa
kalyje, atsargumui ir gražesnei iš
vaizdai.
Chevrolet grožis tuojau pasako “By- 
dy by Fisher” — stylius, ramumas, 
saugumas—Fisher medžio ir plieno ' 
konstrukcija-—nežėrintis priešakinis 
stiklas — pritaikoma valdytojo sė
dynė — gilesnės paduškos— dau
giau vietos kojoms — geresnis ma
tymas — puikesnės materijos ir iš
puošimai. ■
Jame per visą yra daug ekstra ver
tybės. BENT KOKIU SAIKU ma
tuojant arba prilyginant Chevrolet 

• Six yra geriausias'pasirinkimas že
mų kainų srityje ... su jo valve- 
ve-in-head šešių cilinderių motoru 
. . .su pilnu mokslišku įrengimu 
... su Fisher darbo viršais ... su 
keturiais ilgais springsais, ilga ra
tų atstumą, žemumu, užpakalyje už
dėtu gazolino tanku, korio radioto- 

, rium ir visais kitais gerumais kaip 
šios dienosVisas

ROADSTER

•495
F. O. B. FACTORY, FLINT, MICH.

$565 
, 565 
, 555 
, 655 
, 625 
, 675

ir amžius reikalauja.
Nueikit pas savo Mrti- 
miausį Chevrolet par
davėją šiandien ir pa- 
važinėkit šiuo šešių 
karu. Dešimts miliu
tų prie rato parodys 
koks yra skirtumas.

The Special Sedan
(6 wire wheels standard)..................

The Light Delivery Chassis....................
The Sedan Delivery................. ;.............
The I1/,-Ton Chassis...............................
P/į-Ton Chassis with Cab.....................
Roadster Delivery (pick-up box extra)..

OR PHAETON

All prices f. o. b. factory, Flint, Mich.

Broadway Chevrolet Co. 
6851 Broadway Michigan

Central Chevrolet, Co.
7002 Euclid Ave. ENdicott

Detroit Ave. Chevrolet Co. 
Pl 915 Detroit Ave.
Downtown Chevrolet 

1935 Euclid Ave.
Bedford Chevrolet 

Bcdfoid, O.
Frankel Chevrolet Co.

1258 E. 105th St. . CEdar 0058
Heights Chevrolet Co.

2926 Mayfield Rd.. FAirmount 8358
Kinsman Square Chevrolet Co.

3224 E.- 93rd St. BRoadway 3290

0800

3400

1762BOulevard
Motors, Ine.

MAin 6000
Sales Co.

Bedford 543

$725 
365 
595 
520 
625 
440

Larrick Chevrolet Co.
870 E. 152nd St. EDdy 7760

Al^Krenkel Chevrolet Co.
3330 'Broadview Rd: ATIantic 4720

Merrick Chevrolet Co.
35 E. Bridge St., Berea, O. Berea 47 

The Shaker Chevrolet Co.
15311 Kinsman Rd. WAshington I

Utility Chevrolet Co.
8018 Lorain Ave. MElrose :

West Park Chevrolet Co.
15315 Lorain Ave. CLearwater !

- West 25th St. Chevrolet Co.
3140 W. 25th St ATIantic 2040

Brownlee Chevrolet Inc.
17516 Detroit Ave. LAkewood 3520

7040

2200



AMERIKOS KALĖJI
MAI

Velykos Amerikos Kalėijme
Pavasariui atėjus, atgim

stant gamtai, įvyksta Vely
kos. Krikščionys laukia jų, 
o sulaukę linksminasi, at
lanko vienas kitą, ir tt.

Laukia Velykų ir kali
niai. Del ko laukia jie ii’ 
patys nežino. Spėja kad tą 
dieną gaus daugiau ko pa
valgyti, kas kaliniui yra 
svarbiausia. Kiti tarp sa- 
_vęs ginčijasi kad gaus po 
margutį, atsimena buvusią 
liuosybę, kuomet laisvi bū
dami naudojosi, žaidė su 
margučiu.

Štai kaip kalinyje sutin
kama Velykos. Atėjo lau
kiama diena. Kaliniai žval
gosi kas bus pusryčiams. 
Sueina pusryčiaut, žiuri ant 
istalo paprasta juoda kava, 
kornų duona ir po truputį 
vaisių, sviesto ir po .vieną 
kiaušinį. Džiaugiasi iš to
kių skanių pusryčių....

Biednieji kiaušinius išsi
maino ant tabako: patys 
neragavę kiaušinio atiduo
da kitam, užtai turi visai 
dienai tabako rūkymui.

Po pusryčių, kas yra ko
kio tikėjimo, eina į savo 
koplyčias pamaldoms. Ka
talikų kunigas tą dieną tu
rėjo chorą iš miesto bažny
čios, kurs labai gražiai su
giedojo “Aleliuja”. Protes- 
tonų koplyčioj irgi buvo 
choras, ir dar priedui ant 
estrados pusnuogė mergina 
pašoko* džiazą. Vis mat į- 
vairumas.

Pietums kaliniai1 gavo po 
truputį mėsos, juodos kavos 
ir rupių miltų kvietinės 
duonos. ■ Į. ■

Po pietų,; visus , uždare 
kambariuose; kur kas prigu
li, ir kas turėjo tabako rū
kė, kas turėjo kuo nusipir
kti tas laikraštį skaitė, ne
mokantieji skaityt sugulė, 
bet jie ramiai negalėjo gu- ■ 
lėt, nes tūkstančiai nekvie
stų blakių, kurios nei per' 
Velykas nesilsi, gyvo žmo
gaus kraują čiulpia, nelauk
damos nei nakties.

Kaip kitais sekmadieniais 
taip ir per Velykas vakarie
nes nedavė. Ką gavo per 
pietus po šmotelį pajaus, 
pasilikę suvalgė vakare.

Kaliniai nedėldieniais va
karienės nemėgsta, o ne-
PUSRYČIAI KURIE PRASIDĖJO 

SU 14 KIAUŠINIŲ IR 21 
RIEKE DUONOS

Nereikia manyt kad žmones daug 
valgydavo senovėje. Perdaug žmo
nių persivalgo net ir dabar, ir at- 
•vertimui jų nuo tokio klaidingo pa
pročio Lucky Strike varo vajų ra
gindami nuosaikumo valgyme, gė
rime ir rūkyme.

Kuomet ima noras valgyti per
daug, kitaip sakant kada jūsų akys 
yra didesnės už jūsų skilvį, pasiim
kit Lucky vietoj valgymo.

Štai yra liudymas vieno advoka
to ir jo draugo apie apetitų vieno’ 
kliento kuris su jais pusryčiaudavo 
Child’s restaurante 1911 m., kaip 
paskelbta N. Y. sun apie tai.

Jis pirmiausia užsisakydavo 14 
suplaktų kiaušinių, iškeptų, su kuo 
gaudavo 21 riekę duonos. Paskui 
užsisakydavo 5 mažus steikus, 5 ka
vos puodukus, ir 5 šmotus1 pajus.

Patikrinimui ar jis visados taip 
valgo, to advokato draugas klausi-1 
nėjo patarnautojos, kuri pripažino! 
kad tas žmogus visada taip valgy-* 
davo.

Persivalgymas labai atsiliepia ant 
virškinimo aparatų, neduoda krauju*, 
veikti, ir visi kūno' organai labai 
nusidirba. Kūnas yra mašina galin
ti tik normaliai veikti. Perpildymas 
kenkia visokioms mažinoms.

Todėl Lucky Strikes išdirbėjai at
lieka publikai naudingų darbą ragin
dami susilaikyti nuo persivalgymų, 
persigėrimų ir perdaug rūkymo. Vi
sur nuosaikumas reikalingas. Vie
toj imti kų nors valgyti, užsidegkit 
Lucky, sako jie.

mėgsta del to kad negauna.
Taip tai kaliniai praleido 

tas laukiamas Velykas.
Pinąyijas.

DAYTON
Iš S.L.A. 105-tos kuopos 

veikimo. Bal. 2 d. laikyta
me susirinkime buvo balsa
vimas už Pild. Tarybą, tik
rieji Lietuviai kandidatai 
gavo po 29 balsus; o Mask
vos raudonieji komisarai po 
9 valsus. Delegatais į sei
mą išrinkti irgi geri tautie
čiai, M. k. Mockevičius ir 
Justinas Sakalas. Tokie de
legatai bus bolševikams lyg 
vilkui kaulas gerklėj.

SLA. 105-ta kuopa pasta
rų kelių metų bėgiu nieko I 
beveik geresnio nesurengė 
kaip tik balius ir piknikus. 
Dabar gi, dėka p. J. Vara- 
šienės sumanymo ir pasi
darbavimo, tuoj po Velykų 
bus pastatyta scenoje graži 
komedija, “Piršlybos”. Ar
tistai visi yra geri, taigi iš- 
kalno galima sakyti kad 
bus atlikta puikiai; Visi 
vietos Lietuviai privalo at
silankyti, o ypač nariai da
lyvauti savo kuopos paren
gime; ; . j •. Į

Lietuvis teisingesnis biz-. 
nierius. Tautietis A. V. nu
sipirko iš svetimtaučio biz- 
nięrįąusradio aparatą, bet; 
apsižiūrėjo kad yra prastos 
rūšies 'ir labai brangiai at
luptą. ^Aparatą grąžino ir 
tūrėjo išsižadėt Įmokėtų 50 
dol, pinigų. Dabar nusipir
ko nuo Lietuvio Milliaus, ir 
labai yra patenkintas geru 
patarnavimu ir ‘pirkiniu.

Žurnalas iš Lietuvos.- Ke
letas Daytoniečių užsirašė 
iš Kauno'' paveiksluotą žur
nalą “Naujas Žodis”, kuris 
ateįna kas dvi savaites .Tai 
yra beveik vienatinis pasto
vus Lietuvoje leidžiamas 
žurnalas,, paveiksluotas ■ ir 
labai Įvairus. Patartina vi
siems jį išsirašyti.

Susirgo. Ūkininkas Jo
nas Sakaitis (Skačkauskas) 
susirgo komplikuota liga. 
Daktarai Įsakė ilsėtis išti
sai tris mėnesius iki pilnai 
atgaus sveikatą.

J. Sakaitis turi gražią 
mažą ūkę, taip pat puikią 
šeimynėlę. Jisai yra narys 
SLA. 105 kuopos ir skaito 
“Dirvą”. Linkėtina geram 
tautiečiui greito pasveiki
mo.

Sulaukė žilų plaukų, ski
riasi. A. Arzejauskis parei

kalavo teisme atsiskyrimo 
nuo savo pačios, priežastis 
išstatydamas kad ji netin
kanti sugyvenime.

Velykų ceremonijos bus 
atlikta atvirame lauke, ne
toli Daytono, Hills ir Dales 
kalne. Ruošia visi krikš
čionys bendrai, dalyvaus 
žymus pamokslininkai ir 
chorai.

I Frigidaire kompanija ga
minanti elektriškus šaldy
tuvus ruošiasi praleisti mi
lijoną dolarių skelbimui per 
2500 Amerikos laikraščių, 
padidinimui savo produktų 
pardavimo, tokiu budu ir 
gamybos, kas reiškia bus 
daugiau darbų. J. A.'U.

I 

i

žiavęs į Yonkers, iš ten ma
tyt prasišalino ir vėl po Ak-Akrono Naujienos illj roną švaistosi.

. (j ■ Cybelis ištolo į buvusią

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS

Gražiausia Lietuvaitė
Jų pamatysit skaitydami daugiau

sia išsiplatinusį paveiksluotų žurna
lą

“NAUJAS ŽODIS”
Be “Naujo žodžio” šiais metais 

nebūna nei viena šviesesnė šeima. 
Neatsilikit ir jus.

“Naujas Žodis” duoda pas mus 
negirdėtai turtingus priedus, 12 kny
gų. Žymiausių pasaulinių rašytoju 
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.

PAJIEŠKOMA
Davidonis Viktoras, išvy

kęs 1929 m. iš Rygos į Ka
nadą. Kilęs iš Šėtos v., Kė
dainių ap. 33 m. amžiaus.

Skripstunas Pranas, ki
lęs iš Pakuonio m., Ameri
kon atvykęs apie 1906 m., 
gyvenęs Gilberton, Pa. Pra
šoma suteikti žinių ar jis 
gyvas ar miręs.

Chamas Rafailas, Dovy
do sūnūs, gyvenęs Bostone.

Kondratas Aleksandras, 
gyvenęs Buffalo, N. Y.

Drulis A ntanas, Ameri
kon atvykęs 1904 ar 1905 
in., gyvenęs pas seserį Ma
rijone Bublienę. r

Kaminskas Jurgis, gyve
nęs Buffalo, N. Y., vėliau 

i išvykęs į Cbnn. tabako ūkį.
Andriuškevičius Vincas, 

iš žiegždų k., Pažaislio v., 
Amerikon atvykęs. 1911 m., 
gyvėnęs Bayonne, N. J.,'vė
liau Tower City,' Pa. Buvo 
Amerikos kariumenėje.

Petrauskas Jurgis, turįs 
brolį Liudviką, gyvenęs.Bo
stone.

Kaškelis Juozas, tėvas ir 
•tuo pat vardu sūnūs, gyve
nę Pittston ir Port Gry- 
fick, Pa., iš Luokės vals.

Stogis .Kazys, iš Šiaulių 
ap., gyvenęs Moline, III.

Morkis Vincas, 26 metų, 
iš Baisogalos, Amerikon iš
vykęs 1929 m.

Mikulėnai, Pranas ir A- 
gota, turi vaikus Emilija, 

•Adolfą ir Bronių, kilę iš 
Švenčionių ap., Tverečiaus 
v., Pakalnės kaimo, gyvenę 
Grand Rapids, Mich.

Jieva Adamanytė-Rikau- 
skienė, ištekėjus už Adomo, 
Amerikon atvyko 1912. Pa- 
jieško motina Marijona.

Kunickas Kazys, iš Žas
lių v., Trūkų ap., gyvenęs 
Bostone ir Somerville Mass.

Bartulis Jurgis, Ameri
kon atvykęs 1910 m., apie 44 
m. amž., dirbęs kasyklose. 
Jieško motina Ona, Vilka
viškio apsk.

Ątsišaukit antrašu: 
Consulate General of 

Lithuania
15 Park Row, New York

SAVEADAVLTHEW •WAYL

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

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

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

Steamers each way, every night, leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 a. m. 
(E. S. T.) April 15th 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 
PortStanley 6:00 a.m. Returning, leaves there 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
June 20th to September 6th.
Fare $3.00 One Way; $5.00 Round Trip.

Auto Rate $4.50 and up.'
jj Write forfree folder and Auto Map. Ask jį for details on C&B Line Triangle, CircleV and All Expense Tours, also 1930 Cruise If de Luxe to Chicago.

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANY

Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 
storumo. Eina treti metai.

Jame telpa kas numeris 2 daine
lės: chorui, arba solo, duetams.

Dainelės
piano.

Chorams

Lietuvių bažnyčią žiūrėda
mas seilę varvino: prisimi- 

savo čia gyvenimą, ka- 
Lietuvius niekino ir jų 

bažnyčią pavedė svetimtau- - . , . - - . . . - 
~ • • • - • i -j. vi Rašykite savo giminėms ar pazy- 

PpTpiitn vaite Tifi Biru-' ?laV1S’ Prisimine lr kitus Ciaistamiems Amerikoje lai jie jums už- leieiw Įjavdiię pu JJ11U , nUOtiklUS. Čia jis rašo —
Įtos gatvę ir apielink.es kal-!^<jo bet ^.1.. “M*™,”

T. .'v J - , XYUO MCIOAMeiline. Geli ir
Jis pnes tris me- į ba]- norgįų SUgryžt į šią 

j Lapiją, bet jam durys 
I uždarytos ant visados. 

Nekurie kalba kad jis 
I rėjęs kokius ten užslėptus1 
daiktus pasiimt, bet nebuvo I 
progos. Keliautojas. |

J. Gari jonas Balandžio 5 Iešką užsimokėt $200 Pa-jnė 
d. vaišino savo brolį iš Dėt- , baudos ir Joną Kusmą —ja 
roito. Savo namuos^ pa- $100 pabaugos. 
darė vakarėlį. Jo brolis 
Balandžio 12 d. išvažiuoja 
Lietuvon. _ , bUlc u uulvau ia

šiose dienose teismas pri-lną slankiojo buvęs klebonas' kas^nasib^il-ė^ 
teisė p-lei Bowman užmo-'Cybelis. J1’0 pvinč ™.i. ? 1 L - 
keti $5,000 G. Hentzmanui tus čia klebonavo iki val- 
už pereitą metą automobi- džia sugavo jį bebutlege- 
liu suvažinėjimą jų dukters.1 riaujant ir nubaudė. Po to

Miesto teisėjas Cox už dar vyskupas prašalino iš Į 
darymą ir pardavinėjimą' vietos ir jis turėjo šį mies-j 
baltakės nuteisė Marę Ba- tą apleisti. Jis buvo . išva-

Vasarines Ekskursijos

j Lietuvą

lengvutės su pritarimu 

pigu ir naudinga'.

;utį”.
_ “ kaina metams $3 (30
Amerikoj^ $2.la- “Mnr gilti? leidžia ir redaguoja

1 Komp. A.'Vanagaitis.
P^"| Dainų melodijų ir žodžių labai pajau reidaujamą. Ypatingai, senų liau- 

i dies dainų. Už didesnį skaiąių bus 
atlyginta. Jeigu kas turite prašom 

HO- Prisiųsti. Geriau su gaidomis.
Adresas:

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.
Chicago, Ill. U.S.A.

SHipmą

H

D. L. K. Vytauto Jubilejines
S.S. 
s.s. 
s.s. 
s.s. 
s.s. 
s.s.

Gegužės mėn. išplaukimai
Leviathan ......................  Gegužės 3 ir 24
America ......... .............. —....Gegužės 7 tą
Republic ................................Gegužės
Pres. Harding ........................Gegužės
George Washington .............. Gegužės
Pres. Roosevelt ......................Gegužės 28

Išplaukiant į Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburj

Grįžkit į tėvynę, bet kuriais šių plaukimų ir jus keliausi t gražiausiu visų 
metų laiku, kuomet rainus vanduo ir saulėtos dienos.

Keliaudamas amerikoniškais laivais, pinigai, kuriuos praleidžiat lieka 
Amerikoj—pridėdami prie jūsų šalies turto—ir jus gėrėsitės neprilygstamais 
parankumais kuriais visi šie laivai yrą pasauly pagarsėję.

Plaukit tais laivais, kurie jūsų laiškus veža į tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., kreipkitės į jūsų vietinį laivakorčių 

bendrovės agentą arba rašykit į

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland. O.

13
14
21

tą 
tą 
mą 
tą

KELEIVIAI LIETUVON
GEGUŽĖS-MAY 24 

Keliaus iš.

CLEVELAND 1 NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

fcoris f

I S f
99

if red, Lord Tennyson,

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešąkyj’

W VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
jos lipšniomis, vyliojančiomiš pilnumo lini
jomis—-vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, betxsu nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus:—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — bukite nuosaikus' 
visuose dalykuose ,nęt rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjjimo, kada jūsų akys 
didesnes už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
kada žmogus rūke, padirbtas iš puikiausio 
tabako—Tabako Derliaus Smetona—“IT’S 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisidedą 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

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

*Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i 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.

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.

apielink.es
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ŠAUKIA EKONOMINĘ KONFERENCIJĄ

IIETU V OS General i n i s’ 
Konsulas p. Žadeikis iš

siuntinėjo laiškus kviečian
čius Amerikos Lietuvius su
interesuotus tuo klausimu, 
j Ekonominę Konferenciją, 
pasitarimui apie bendrus 
Lietuvos ir Amerikos eko
nominius reikalus, labiau
sia liečiančius čia ir Lietu
voj gyvenančius Lietuvius.

Konferencija įvyks New 
Yorke Birželio 10 d. Kon
ferencijai šaukti sumany
mą padarė Chicagos Lietu
vių Prekybos Butas ir pa
našiai pasiūlė .New Yorko 
apielinkės veikėjai savo pa
sitarime atlaikytame Kovo 
31 d.

Gerb. Žadeikis išsiuntinė
jo Vaizbos Buto pamatinius 
dėsnius, kurie supažindina 
užkviestus konferenc i j o n 
asmenis su tikslais Ameri
kos Lietuvių Vaizbos Butų 
ir kodėl jie reikalinga stei
gti. Paduoda taipgi busin- 
čios konferencijos svarsty
tinų klausimų projektą, su 
teise užkviestiems ar šiaip 
atvykstantiems paruošti ra
štiškus pranešimus pačiai 
konferencijai.

Šitoks pasiūlymas yra la
bai praktiškas, nes įvairus 
musų gyvenimo žinovai ga
li tinkamai prisiruošti ir at
vykę konferencijon duoti 
gana naudingus ir praktiš
kus pranešimus.

Dabar dar vieta numato
ma Konsulato bute, jeigu 
nebus perdaug i dalyvių, ir 
jeigu nebus perdaug prane
šėjų konferencija galės už
sibaigti tą pat dieną, o jei 
bus reikalas bus perkelta į 
Birželio 11 d.

Kurie žada konferencijo
je dalyvauti prašomi iškal- 
no pranešti. Prie to, ruo
šiama bendra vakarienė 10 
d. Birželio ir draugiški pus- 
piečiai 11 d. Birželio.v * *

Šita konferencija gali tu
rėti didelę reikšmę ir pakei
sti visą Amerikos Lietuvių 
gyvenimą kiton vagon — iš 
partiviškų tąsynių į bizniš- 
ką. Konferencija svarstys 
kaip sujungti Lietuvių eko
nomines pajiegas, kaip da
boti įvairias progas bizny
je ir viešose tarnybose, kad 
pagelbėti savo žmonėms to
mis progomis pasinaudoti; 
kaip surasti saugias ir .pel
ningas biznio progas ne tik 
čia Amerikoje bet ir Lietu
voje, ir tt.

Amerikoje nekurtose di
desnėse kolonijose yra jau 
susiorganizavę Vaizbos Bu
tai. Jie be abejo gaus pa
kvietimus dalyvauti konfe
rencijoje, nebus aplenkti ir 
stambesni kolonijų veikė
jai, ir jeigu tik konferenci
joje dalyvaus sugryš su vi
sai kitokiu upu negu tik se
nu nudėvėtu partiviškų, ku
ris baigia musų žmones ės
ti iš pat šaknų.

Kitos tautos užsiima pla
čiu importu savo šalies iš
dirbinių ir valgomų pro
duktų, jos ^išgarsino savo 
šalis visame pasaulyj ir pa
darė patraukiančias visiems

įvažiuoti; jų biznio firmos 
^stiprios ir turtingos, kas 
viskas galima ir mums at
siekti.

“Vaikų sveikatos diena”. 
Prezidentas Hoover pasvel- 
bė Gegužės 1 dieną kaipo 
“Kūdikių Sveikatos dieną”, 
ragindamas tėvus ir visus 
surūpintus vaikų sveikata 
dėti pastangų apžiūrėti kū
dikių ir augesnių vaikų 
sveikatą.

Šalip vaikų sveikatos, sa
ko kiti, reikia įvesti ir mo
tinų sveikatos dieną, arba 
bendrai rūpintis motinomis, 
nes gėda šiai šaliai kuomet 
čia miršta daugiau moterų 
laike gimdymo negu kurioj 
kitoj šalyj, pagal proporci
jos.

Rengkitės ant Mėnulio
Prof. Stewart, iš Prince

ton universiteto, sako kad 
už šimto metų žmonės ga
lės nukeliauti ant mėnulio. 
Remiantis progresu pada
rytu keliavimų srityje, jis 
savo kad bus išrasta tobu
las ir tikras būdas nuvykti 
ant mėnulio. Apie 2050 me
tus žmogus bus išradęs to
kį kurą ir įmones kuriomis 
galės keliauti po 50,000 my
lių į valandą.

Daug stebuklų dėjosi jau 
tik po musų akių, todėl ne
galima ginčyti kad to pro
fesoriaus pranašavimas yra 
tuščia kalba.

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K,

(Tąsa iš pereito num.)

Lietuvoje per 1929 metus 
■išleista daugiau kaip pusė 
milijono knygit Kaune iš
leista 380,500, Mariampolėj 
60,000, Klaipėdoje 35,100, 
Šiauliuose 34,000 ir dar po 
kelis tūkstančius kituose 
miestuose.

Virgilio Sukaktuvės
Virgilis buvo Romėnų po

etas, gimė Spalių 15 d., 70 
metais pirm Kristaus. Ita
lija to poeto 2000 metų su
kaktuves švenčia šitą ištisą 
metą, kaip Lietuva Vytau
to 500 metų mirties sukak
tuves.1 ,

. Nebūk perdrąsus — akis 
išdegsi; nebūk perlėtas —- 
dalies neteksi.

LIETUVOS KARO DAINA
(Kovon del Vilniaus) 

Į kovą, į kovą visi kas tik galit, 
Nežiūrint, neskaitant bąltųjų arų, 
Į Vilnių, į Vilnių, į mylimą šalį — 
Pilin Gedimino, prie brolių savų. 
Mus broliai ten vargsta erelio suspausti, 
Belaukdami musų pražiūri akis, 
O mes čia sustoję stebuklų tik laukiam 
Kada mums aušrelė laiminga prašvis. 
O vade galingas! mus šauki prie ginklo, 
Be ginklo juk laisvės mums niekas neduos, 
O vargstančiuse brolius iš Lenkų plėšikų 
Ne žodžiai, ne meilė tik kardas vaduos! 
Tat, broliai, budėkim ir laukini to laiko 
Kad vadas galingą mums ženklą paduos, 
Tuomet atšilsėsim kuomet busim Vilniuj, 
Kalne Gidemino Vytis plevesuos!

TIKRA MEILĖ
Meilė ne ligotas jausmas 

Ir nėra staigi ugnis,
Vien tik dvasia iš aukštybės 

Siunčiama ant žemės vis.
Neapkenčia aštrią' šviesą, 

'Meilė — ryto prieblanda;
Meilė nori pasilsėti 

Kad butų širdis tvirta.
Ji nelenkia jokio luomo,

Nors atskirta kaip naktis, 
Judina lapus dainuoti, 

Ir medeliuos paukštelius.
Tikra meilė kaip šąltinis 

Skęstantis gėlių kvape;
Rodo ženklą reik mylėti, 

Nors ir mirti reiks už ją.
J. Stanaitis. |

* * *
KADA?....

Dingo mano laimė ant šio margo svieto, 
Man jaunai vargdienei visur dygu, kieta. 
Visad man širdelė kažko nerimauja, 
Visad ji nelinksma, visada liustauja. 
Sakyki, likime, kada išauš rytas, 
Kada man ramumas bus nesudarkytas. 
Kada aš galėsiu sau linksmi dainuoti, 
Lyg girios gegutė iš džiaugsmo kukuoti?

Našlaitė.

Gediminas drūčiausią ir patogiausią 
sutartį vakaruose padarė su Lenkija, ku
ri taipgi jau nuo senai buvo priversta ka
riauti su Vokiečių ordenu ir ddbar reika
lavo Lietuvos pagalbos. Mat, kryžeiviai 
užėmę 1309 metais Pamarėnus, pradėjo 
koneveikti Lenkiją, kuri pati buvo paruo
šus Vokiečiams kelią į Prūsų žemes. Len
kai skundėsi popiežiui ir tas liepė kryžei
viams liautis puldinėti Lenkus; bet tie ne
klausi, ir nenusiganda net popiežiaus iš
keikime 1328 m. Lenkai persitikrino kad 
reikia griebtis brūklio prieš juos. Reikė
jo Lenkams pagalbos, ir Vladislavas Lo- 
kietek atkreipė savo akis į Lietuvą, kuri 
nekartą pačius Lenkus engė. 1325 metais 
jis leido pasiuntinius pas Gediminą pra
šydamas santaikos su Lietuva ir kad Ge
diminas leistų savo dukterį Aldoną už jo 
sunaus Kazimiero. Gediminas, mielai pri
ėmė pasiūlymą, abi šalys sutiko gelbėti vie
na kitai' karuose prieš kryžeivius; po to 
Aldona, lydima tūkstančio meškomis apsi
dengusių raitelių, keliavo į Krokuvą, ir ap
sikrikštijus vardu Ona, ištekėjo už Lenki
jos sosto įpėdinio. Aldonai į kraitį Gedi
minas atidavė 24,000 Lenkų nelaisvių, ku
riuos pirmiau Lietuviai buyo suėmę, ka
riaudami Lenkų žemėse. Neapsakomai 
džiaugėsi Lenkai atgavę laisvę ir gryžda- 
mi į savo tėvynę.

Lietuviams ir Lenkams išvien prieš 
kryžeivius kariaujant, tie laikai buvo la
bai nelaimingi Teutonų ordenui.'

Apie veikimą Gedimino namie ir apie 
jo įtekmę į sutvarkymą didžios kunigaikš
tystės žinių yra nedaug. Apart patobuli
nimo karo dalykų, įsteigimo gintuvių, pa
stangų patraukti į Lietuvą vakarų amat- 
ninkus ir pirklius, galima patėmyti dar; 
du svarbiu nuo tikiu Lietuvėje — tai paki
limas pirmesnių stambių miestų ir ramus 
plėtimąsi krikščionybės, kurios Gediminas 
savo žemėse nepersekiojo.

Apie įsteigimą miestų tėra žinių iš vė
lesnių laikų padavimų, anot kurių Gedimi
nas įsteigė Trakus, kurių neprieinama vie
ta ant salos viduryj Galvės ežero buvo at
kreipus jo atidą, ir vėliau kitą miestą, 
Vilnių, kurs tapo Lietuvos sostapile. Ge
diminas paeiliui savo sostinę turėjo abie
juose miestuose, kuriuos padarė drutvie- 
tėmis. Pirma to Gedimino buvynė buvo 
Airiogaloje.

Nors yra padavimas buk sapnas su
teikęs Gediminui mintį perkelti sostapilę į 
Vilnių, bet iš teisybės tikra sostapilės per
kėlimo priežastis buvo tiktai valstybės rei
kalas, Niekur Lietuvoje nebuvo galima 
rasti geresnės vietos neprieinamai piliai 
pastatyti kaip tas kalnas prie Neries, ku
rį dar ir šiandien Gedimino piliakalniu va
dinam. Ant to kalno pastatė murinę pilį, 
kurios griuvėsiai ir šiandien dar tebestovi.

*Pirni to toj vietoj kur Vilnė įteka į 
Nerį, stovėjo tik nedidelis kaimas, o per
kėlus čion Lietuvos sostinę kaimelis vei
kiai užaugo ir virto dideliu turtingu mies
tu.

Gedimino laikais įvyko didelių atmai
nų Lietuvių tautos gyvenimo sąlygose. 
Praturtėjus ir įsigalėjus bajorija norėjo 
geriau gyventi, gražiau puoštis ir geres
nius padarus turėti, žodžiu gyventi taip 
kaip matė gyvenant kryžeivių vyresniuo
sius ar kitų šalių didžiūnus, kur tekdavo 
atsilankyti.

Ir pačiam didžiam kunigaikščiui tas 
buvo pageidaujama. Be to, pasekminges- 
nei kovai su kryžeiviais reikalinga buvo 
statyti muro pilis, pasidirbdinti tobules- 
nius ginklus ir kitus karo pabūklus. Visa 
tat galėjo pagaminti tiktai svetimų šalių 
amatninkai. Užtai Gediminas išsiuntinė
jo laiškus į Vokietijos miestus kviesdamas 
į Lietuvą karžygius, pirklius, amatninkus 
ir žemdirbius. Atkeliavusiems siūlė lais
vę'ii’ visokius palengvinimus. Karžygiams 
pažadėjo dubti žemės ir pelningas vietas.

Pirkliams teikė laisvę pirkliauti be muito. 
Amatninkams: siuvėjams, kurpiams, ak
menų tašyto jams, auksakaliams, kalviams, 
druskos darytojams ir žvejams pažadėjo 
laisvę kada nori atkeliauti ir kada nori iš
keliauti iš Lietuvos, o taip pat ginti nuo 
visokių skriaudų. Be to, visiems apsigy
venusiems Lietuvoje svetimšaliams Gedi
minas suteikė teisę rinktis miesto virši- 
ninkus ir teisėjus.

Gediminas pabaigė gyvenimą 1340 me
tais, būdamas 82 metų amžiaus. Krito mū
šyje su kryžeiviais ties Veliuona, ant Ne
muno kranto.

Gediminas buvo vedęs su trimis mo
terimis viena po kitos. Iš jų paliko septy
nis sūnūs ir septynias’ dukteris. Toliau 
Lietuvos istorijoje žymėšis Gedimino su- 
nai Algirdas ir Keistutis, taigi pravartu 
paminėti kad tiedu jo sunai gimė iš Rusi
nės kunigaikštytės Olgos.

Algirdas ir Keistutis
Nors likimo buvo lemta šiem dviem 

garsaus kunigaikščio sunam likti karžy
giais Lietuvos istorijoje, tačiau ne jiem 
paliko Gedimino sostas, ir tą ką jiedu pa
darė vėliau, dėjosi ačiū tam kad jie varu 
pavarė Gedimino įpėdinį ir patys pasiėmė 
į savo rankas valdyti galingą Gedimino 
sukurtą valstybę.

Didžio Lietuvos kunigaikščio sostas 
ir valdžia teko jauniausiam ,Gedimino sū
nui vardu Jaunutis. Jis buvo paskutinis, 
iš trečios jo žmonos, Rusų kunigaikštytės 
Jievos. Visi kiti sunai buvo tai jo pasky
rimu, tai vedybomis su įvairių kaimyniš
kų kunigaikštijų dukterimis, susodyti po 
įvairias pilis.

Algirdas valdė Krėvos pilyje pačioje 
Lietuvoje; Keistutis valdė Žemaitiją ir ar
timas sritis, ,.i Jaunutis iki Gedimino mir
čiai buvo be valdovybės, taigi tėvui mirus 
jis apsibuvo Vilniuje ir tokiu budu liko 
didkunigaikščiu, kaip tą žadėjo dar prie 
gyvos galvos pats Gediminas.

Bet Jaunutis valdovo gabumų neturė
jo, ypač netiko didkunigaikščio vieton. Ki
ti jo broliai, gerbdami savo tėvą, kentė 
žiūrėdami į Jaunutį, bet ketveriems me
tams praėjus, Algirdas ir Keistutis, susi
tarę pašalino Jaunutį ir patys pasidalinę 
pareigomis didkunigaikštystę valdė.

Jaunutį išversti paskubino dalykai iš
kilę kaimynuose Vokiečiuose: į Prūsiją 
atkako daug Europos karžygių ir rengėsi 
ant Lietuvos užpulti. Lietuviams reikėjo 
skubėti prisiruošti gintis, o Jaunutis nesu
gebėjo parodyti savo vadovybės.

Vilniaus užėmimas buvo toks. Algir
das su Keistučiu susitarė užimti pilį ir 
suėmę Jaunutį pasakyti kas nuo dabar 
turės būti didžiu kunigaikščiu. Keistutis 
žiemos naktį atėjo iš Trakų ir be priešgi- 
nybės užėmė abi1 pili, aukštutinę ir žemu
tinę. Jaunutis, mažai apsirengęs, be ap- 
avalinės išbėgo iš miesto ir. pasislėpė Tau
rių kalnuose netoli Vilniaus. Jis nušalo 
kojas, tapo sulaikytas ir atvestas atgal į 
pilį; Keistutis jį uždarė po sargyba ir pa
siuntė į Krėvą pasiuntinius kad pakvies
tų Algirdą į Vilnių. Visi jį noriai priėmė, 
ir kada Algirdas atkako, Keistutis paso
dino jį ant Gedimino sosto ir apšaukė di
džiu Lietuvos kunigaikščiu.

(Bus daugiau)

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi. .................  35

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

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautmsSn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo----- 35c

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

NORINTIEMS GRYŽT
AMERIKON .

“Dirvos” agentūra gauna 
daug paklausimų iš Ameri
koje gimusių, dabar Lietu
voj esančių vaikinų ir mer
ginų kaip jie galėtų čia at
važiuoti. Kiti net tiesiog 
prašo “pajieškoti” jų arba 
“pareikalauti”.
. Jokis agentas ar agentū

ra tokių “pareikalavimų” 
iš savęs nedaro ir tuo ne
užsiima. Agentai gali tik 
pagelbėt padaryt dokumen
tus ir laivakortę jeigu kas 
iš norinčio gryžti giminių Į 
agentą kreipiasi pagelbėti. 
Be agento nėra galimybės 
tai padaryti, todėl reikia į 
juos kreiptis. Patartina 
kreiptis tik j Lietuvius, ne
žiūrint kad kokie bankai ar 
svetimi agentai tuo užsi
ima, nes tie tik sumaišys 
dalyką, o ne pagelbės, neži
nodami Lietuviškų dalykų.

Lietuvoje gyvenantis vai
kinas ,pirm 21 metų amžiaus 
ir mergina jei netekėjus vi
sokio amžiaus, jeigu Ame
rikoje .gimę, gali gryžti at
gal, bet štai kas reikia da
ryti. Pirmiausia reikia at
sišaukti į tame mieste kur 
gimę gyvenančius gimines, 
o jei giminių nėra artimus 
draugs, kad jie pradėtų tą 
“pareikalavimo” darbą. Jie 
turi išimti iš valdžios gimi
mo metrikus ir su jais at
eiti pas vietinį laivakorčių 
agentą. Agentas pasakys 
kas toliau reikia daryti ir 
ko dar parūpinti.

Kadangi beveik visi gryž
ti norintieji neturi -pinigų 
ant laivakortės tai supran
tama kad tik giminės gali
ma prašyt “parjieškojimo”, 
a ne iš svetimo.

Su laivakorte surišta dar 
tūlos kitos išlaidos/ Taigi 
kada gryžti norintis suras 
čia gyvenantį giminę kure 
sutiks -kelionę apmokėti ir 
ištupint! dokumentus, gales 
sugryžti į sulyginamai neil
gą laiką.

ĮGALIOJIMAI
! reikalingi Lietuvoje pirki- 
į mui, pardavimui, valdymui 
< žemių ir kitokio turto.

: K. S. Karpavičius
j Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
; Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

> Cleveland, Ohio.

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

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZM0
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas: 
bet virš 200 metų gyduole dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai" vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

v HAARLEM OIL

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.
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NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

(Tąsa iš. pereito num.)

HENRIKAS FORD
Sprendžiant iš pasekmių, Henrikas 

Ford yra sėkmingiausias išdirbėjas pa
saulyje.

Jis moka didžiausias algas.
Jis padaro didžiausius pelnus.
Jis parduoda pigiausia prekes.
Henrikas Ford yra pilnas atsakymas 

j kvailą Markso teoriją, buk kapitalizmas 
galis padaryti pinigus tik apiplėšdamas 
savo darbininkus ar visuomenę.

Jis yra didžmilijonierius ir kiekvienas 
jo pinigų centas yra švarus ir jis užmoka 
savo darbininkams daug daugiau negu jie 
galėtų padaryti dirbdami patys sau.

Henrikas Ford .yra kapitalistas ir jis 
parodo visiems kapitalistams geresnį ke
lią i turtus.

Pasisekimą išdirbo jis pats — su savo 
žmonėmis. Jis neturi garbės titulo ir nie
kuomet jo nepriimtų. Jis net nėra “Mis
ter”. Jo draugai vadina j j Henry.

Jis gimė mažame ūkyje arti Detroito, 
1863 m. Jo tėvas buvo Airis ateivis.

Mokykloje Henrikui sunkiai ėjosi. Mo
kytojas nedaug ką galėjo iš jo padaryti.

Sulaukęs penkiolikos metų, Henrikas 
pabėgo iš mokyklos, nes jam pagriso mo
kytis. Pabėgęs iš mokyklos jis gavo dar
bą mašinų dirbtuvėje. Jis pradėjo nuo 
$2.50 algos i savaitę.

Po kelių inetų jis sugryžo ukin, bet 
čia jis pasižymėjo tik tuomi kad apsivedė 
su kaimyno dukterimi.

Vieną kartą, beskaitydamas ūkininkų 
laikraštį, jis pastebėjo naujo, Francuzo iš
rasto, bearklio vežimo paveikslą.

Tas jį sužavėjo. Jis taip susidomėjo 
tuo paveikslu kad permainė visą savo gy
venimo kelią.

Henrikas apleido savo ūkį ir pradėjo 
dirbti bearklį vežimą savo daržinėje. Už
dėjęs seną motorą ant senų ratų juokino 
žmones. Nes ištikro tai buvo juokas ne 
kas kita matant tokį dalyką.

Amerikos senelių prieglaudose dar 
yra vyrų ir moterų kurie turėjo gražių 
juokų iš Henriko Fordo.

Gabaus jis paliko ūkį ir nuvyko į Det
roitą, nors kiekvienas jį pajuokė' už tai. 
Jis gavo mechaniko darbą už $150 į mė
nesį ir naktimis dirbo prie savo bearklio 
vežimo.

, Jis saugpja ir globoja juos. Jis pada
rė savo darbininkus geriausia apmokamais 
ir labiausia pasitenkinusiais negu pasau
lis kuomet matė.

Jokis darbininkų vadas nėra tiek pa
daręs darbininkams gero kiek Fordas.

Jis niekuomet nešaukė jų į streiką. 
Jis niekuomet nevertė jų mokėti duokles. 
Jis vedė juos ne į nuopuolį, o į pasisekimą.

1914 m. jo darbininkai buvo patenkih- 
ti, tačiau jis staiga padvigubino jiems al
gas. To pasekmėje 1915 metais jis pada
rė daugiau pelno negu kuomet nors pir
miau.

Jis apsaugoja savo darbininkus nuo 
neteisingo apsiėjimo su jais. Jis turi du 
tūkstančiu užvaizdų, bet nei vienas jų ne
turi teisės atleisti darbininko iš darbo.

1919 metais iš 50,000 darbininkų tik 
118 buvo atleista.

Yra specialė •" taryba iš trijų desėtkų 
žmonių, kurie ištiria visus nesusipratimus 
tarp užvaizdų ir darbininkų. Jeigu kuris 
užvaizdą turi dažnai nesusipratimų su dar
bininkais, jis tuojau šaukiamas į viršinin
ko raštinę, kur turi pasiaiškint apie ne
susipratimus.

Fordas nėra priešingas unijai, bet jis 
perviršija uniją kiekviename punkte. Jis 
žiuri Į uniją kaipo į reikalingą apsaugą 
darbininkų nuo neteisingumų ir darbdavių 
priespaudos, tačiau jam nestokuoja nei su
pratimo nei žmoniškumo.

Jo dirbtuvėse nėra nieko žiauraus ar 
begailestingumo. Priešingai, tai yra švel-1 
niausią ir žmoniškiausia įstaiga. Ji yra ! 
simpatingesnė ir jautresnė už daugelį baž
nyčių.

Paveizdan, pas Fordą dirba šimtai bu
vusių nusikaltėlių-kalinių. Jie buvo išmes
ti kaipo nenaudėliai, bet Fordas davė jiems 
progą. Jis sugrąžino jiems savigarbę ir 
jie veda teisingą ir laimingą gyvenimą.

Fordo dirbtuvėje dirba 2000 silpnų, 
luošti žmonių. Jie turi sagutes ant kurių 
pažymėta: “Tik lengvam darbui”.

Vieną atkakliausių Fordo teorijų yra 
ta kad jis turi paimti dalį luošų, krimina
listų ir aklų. Vienas jo atsakančiausių dar
bininkų yra aklas žmogus.

Jis nesigaili išlaidų parupinimui dar
bininkams geriausių darbo sąlygų. Jis 
turi specialį pulką iš 700 maliavotojų, lan
gų plovėjų, dailydžių ir tt., kurie visa ap
taiso ir apšvarina. Dirbtuvės asla yra

D IR V A

Draugai
—O, kaip tu, Stepai, gir

tuokliauji ! *
—Ką daryti drauge, savo 

vargą noriu paskandyti.
—Na, ir kaip, pasieki tik

slo?
—Ne.... jis prakeikta

sis, pasirodo, plaukioti mo
ka.

Išgudrėjo
—Juozuk, parodyk ponui 

daktarui liežuvį.
—N eparodysiu! Vakar 

parodžiau jį dėdei ir gavau 
mušti. I

Išaiškino.
—Sakyk man, Juozeli ko

dėl žiemą, saulė vėliau te
ka?

—Nugi dėl to, kad žiemą 
šalta—saulė bijo anksti kel
ti. ■ .

Gaila
—Pirmais metais po ves

tuvių taip mylėjau savo 
žmoną, kad vos nepasmau
giau jos savo meilavimais.

—O dabar?
—Dabar gailiuos nepas

maugęs !
4/

Atsargumas.
Petras, atvažiavęs į Kau

ną, apsinakvojo pas savo 
draugą Joną. Eidamas gulti 
užsimovė ant kojų šliures 
ir dėl stiprumo dar prisirišo

šniūreliais. Jonas ėmė juok
tis:

—O čia dabar, kas gi tau 
į galvą atėjo, kam gi tos 
šliurės?

—Atsarga brol, gėdos ne
daro. Prieš keletą metų sap
navau kad eidamas basas į 
stiklą koją perploviau.

Musų vaikai
—Joneli, ką aš tau sa

kiau? Ir vėl jus pešaties su 
Onyte. Kiek kartų aš jau 
sakiau, jog tu Vyresnis, pri-' 
valai mažesnei nusileisti.

—Oho, o tėvelis juk už 
mane daug vyresnis, o kodėl 
man nenusileidžia.

Išsiblaškęs.
Vienas labai išsiblaškęs 

ponas parašė savo draugui

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri 

siųsti kaipo užmokestį u 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1930 ar anks 
tesnių metų kuponus ir šių 
skit “Dirvai”.
i—-------------- ----------------- -
Itokį laišką: “Mano miela: 
i drauge, aš pamiršau pas ta 
vę savo akinius. Atsiųsi 
man juos tučtuojau, kai til 
gausi mano laišką. Lauksii. 
nekantriai.” Dėdamas laiš 
ką į voką, jis pastebi guliu 
čius ant stalo akinius ir pri 
rašo post-scriptum: “Gal 
nesirūpint, akiniai atsira 
do.” Paskui rašo adresą ii 
siunčia laišką draugui.

£Už $3 metuose pralinksminsil 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Jis padirbo vieną vežimą su vienu ci- 
linderiu motoru — gramėzdišką, tarškan
tį, juokingą daiktą. Bet vežimas važiavo.

Per aštuonis metus jis gerino šitą nie
kam nevertą motorą. Galiaus padirbo ge
rą — tokį gerą kad su juo laimėjo lenkty- 
nes.<

tokia švari kaip virtuvės.
Kas dvylika minutų dirbtuvėje per

mainoma oras. Iš geležies liejyklos visi 
dūmai ir dujos išvaroma laukan. Dirbtu
vės kambariuose nėra nei peršalta nei 
peršilta.

Kas del skubumo prie darbo, tai John
Jis ir jo motoras pagarsėjo vienu šuo

liu. Jis laimėjo kitas lenktynes. Jis su
mušė net Barney Oldfieldą, kuris tais lai
kais buvo geriausias lenktyniuoto jas.

Keli draugai paskolino Fordui $15,000 
ir jis įsteigė mažą motorų dirbtuvėlę. Jon 
paėmė geriausius žinovus. Jiems mokėjo 
gerai ir jie suorganizavo jam didelę pra
monę.

Fordas yra laibo sudėjimo, atletiškas, 
saule nudegęs žmogus. Galybė ir turtai
jo nesugadino.

Fordas nėra verteivis (biznierius) pa
prastoj to žodžio prasmėj. Jis yra me
chanikas išradėjas. Jis padarė pasiseki
mą įvertindamas normavimo pradą.

Mes galime juoktis iš jo kiek mums 
patinka, jei mes esam tokie neišmanėliai; 
bet greičiausia jis juokiasi iš musų visų.

Henrikas Fordas žino kaip reikia da
ryti. Jis išrišo savo verslo klausimus. Jis 
parodė mums vieną tikrą būdą apsieiti su 
žmonėmis, pagaminti daigtus ir turėti pel
nus be pasidarymo priešų.

Mums visiems butų geriau jeigu mes 
daugiau prisižiurėtuine Fordui ir mažiau 
juoktumės iš jo. Juo daugiau mes pažin
sime jį tuo geriau pamatysime jo gabu
mus ir sveiką prętą.

Pasauliui reikia daugiau Henrikų For
dų;.ar tas kam patinka ar ne be tai yra 
tiesa.

Jei mes turėtume tūkstantį tokių For
dų tai turėtume didesnes algas, didesnius 
pelnus, žemesnes , kainas be jokių* darbo 
kliūčių. Pas mus butų taika ir gerovė.

Paveizdan, Fordo kaipo darbdavio bū
das. Šiuo atžvilgiu jis yra keisčiausias 
žmogus. Jis laikėsi paprasčiausios linijos 
ir padarė didelį pasisekimą iš to.

Tenka pripažinti kad Henrikas For
das, matomai, skaito save greičiau darbi
ninkų vadu, negu darbdaviu.

Jis duoda savo darbįhinkams daugiau 
negu jie prašo.

Jis duoda jiems geresnes darbo sąly
gas negu jie kuomet svajojo.

R. Commons lanįtė Fordo dirbtuves ir sako 
nematęs jokio skubumo, išskyrus 'kažku
rias liejyklos dalis ir tarp naujų darbinin
kų.

Jis visą savo pramonę iškėlė virš strei
kų ir lokautų.

Jis sustabdė visą kovą tarp darbinin
kų ir dirbtuvės vedėjų. Jis įkūnijo taiką 
ir sutikimą.

Jis parodė kiekvienam kitam darbda
viui kad tas yra galima padaryti.

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
Apdaryta audimo viršeliais, $2.

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

CAMELS
malonumui

MANUFACTURED 
R.J. REYNOLDS TOBA 

WINSTON-SALEM.

Nepaprastas Camel cigaretą populiariš- 
kūmas yra tai to sveiko nusistatymo pa
žymėjimas.

Neieškokit dovanu ar kuponą, del 
to, kad tabako kuris randasi 
CAMEL Cigaretuose kaina nelei

džia ją naudot.

Don’t look for premiums or 
coupons, as the cost of 
the tobaccos blended in 
CAMEL Cigarettes pro- 
hi bits the use of them.

ANTROJ šio pakelio pusėj žodžiai vis tą 
reiškia, ką sako. Jokiu “extry,” kurie ne
prisideda pagerinti rūkymą, prie Camels 
kainos nedadėta. Tik kuodaugiaušiai rū
kymo — pasitenkinimo, ką moderniškas 
mokslas gali j cigaretą įdėti.

Tas pasakymas buvo pirmutiniam 
Camel padarytam pakely ir kiekvienam 
iš milijonu Camel parduotą nuo tos die
nos pakeliu iki šiai dienai. Kuomet tai 
buvo pirmiausiai parašyta, kiti cigaretą 
išdirbėjai duodavo Vėliavukes,. aktorią 
paveikslus, bolės lošėją paveikslus veik 
bet ką, kas galėtu rūkytoją įtikinti, kad 
jis už savo pinigus gauna ką nors “extra.” 
Camels išdirbėjai tikėjo,.kad rūkytojas 
nori cigareto parduodamo griežtai pagal 
jo nuopelnu, visą kainą įdedant į jo geru
mą — cigaretą, padarytą iš tokią tabakii 
•— ir taip tobulai maišytą — tokią nuno
kusią — taip kvepiančią — kad jis lai
mėtą sau vietą.

© 1930, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem. N. G.
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EASTER 
HAPPY Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

6916-6918 Superior Ave,
For the courtery of this paper we arę offering for the rest 
of this month $12.00 newest and latest type of Permanent 
wave for $10.00. A Per-manent wave that cannot be excel
led. We give you the Permanent uave you have been wish
ing for.

“FINGER WAVE” with Shampoo ........... ... ................
“MARCEL” — mornings ...... 75c. Afternoons

LADIES HAIR CUT..... ,60c.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

$1.00
$1.00

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūslė. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
.Gold Medal Haar- AND IMP/?Ok/_ 
jir gamta atsilygins. “ 
!jų dydžių. leškoki- 
yardo dėžutėse. Ne

HAARLEM

lent Oil: Capsules" 
Visose Vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite: kitokių.

Į!IĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllillllllilIUillllllllllllllllllllllllt!llll!llllll!IIĮ

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
KENT IR EARL RADIOSATWATER

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė
lius, deimantus, taipgi taisom :viso- 
kius laikrodėlius.

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii-
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BARTKUS
Vienintelis

F o

CIevelande Lietuvis Artistas 

tografas 

Geriausia dovana jūsų 
draugui ar draugei bus 
just] Fotografija, šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

i

t
4

1197 E. 79th St. Cleveland
"Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 3585 —

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR; SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVĖS.

i 
4

4

ž

*

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tekis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jusi} ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

Dr. C.- W. Smedley, Specialistas įleiskit, neš musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kuho organui.

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. • Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Pasakiški padavimai l kunus-sudegindavo. Del to 
Tarp Utenos, Debeikių, į yra kalnas pavadintas 

Svėdasų, Užpalių paezeryje 
yra Vyžuonos miestelis. Jis 
priklauso Utenos apsk.

Vyžuonos miestelio pava
dinimas esąs kilęs nuo šios 
vietos Lietuvių senovėj gar
binto dievo kuris buvo žal-i. TT - ■ . TT vtys-siaubųnas, vardu Vizas. |^se- UPe vad*nasi Vyzu0‘ 
Dar dabar yra išlikus iš ak-'"° 
mens iškaltą to siaubūno, 
galva. Ji yra Įmūryta Į, 
bažnyčios sieną g 
yra didysis altorius.

Todėl tai yra rimto pa-1 
grindė manyti kad Vyžuo-Į 
■uos ^pavadinimas paeina' 
nuo minimo žalcio-siaubu-ii- • . . . - .

: į timnkaii arba žyniai. V e-
‘ liau kalnai buvę pavadinti
Nors visoj apiehnkej bu-12yniais 0 žmonės kalbėda

vusios didžios girios, Kar- U kad kalnas visk žinas 
tuvių Kalnas buvęs visada kas budav0 daroma mieste. 

i plikas. Tasai kalnas, isti- jyje įr nuo to laiko kalnai 
kus karui buvęs lyg kokia iį.Ježerai pavadinta Ižinais. 
Vyžuonos tvirtove. Kalno 
viršūnėje buvę. priversta 
storų pušų rąstų, ■ ir kaip Miesteli 
nuo Dusyno pasirodydavę kaimiu.
priešai ir mėgindavę Į kai- galus vadinamus Birdžių, 
ną kopti, ^artindamiesi prie Plikių ir Gudų galą (tie ga- 
miestelio, tai Vyžuoniškiai lai yra visi, kaimai). Tie 
paleisdavo į priešą raštus galai gražiai susiduria ir 
ir priešą sutrupindavo. sudaro trikampę žvaigždę. TS'_  _1 .1_ 1 JI __ • I mi m riti t»i wi r\ mor/Ain

aikštelėje Vyžuoniškiai pa
statė Lietuvos laisvės kovo
tojams paminklą.

Plikių gale" ant'kalnelio 
baltuoja sena mūrinė baž
nyčia statyta 1406 metais, 
Vytauto laikais.. Prie baž
nyčios yra liaudies namai, 
juose yra Ūkininkų Sąjun
gos bankas. .Užpalių link 
iš vadinamos Sterkinės, Pli
kių galas išsišakoja į tris 
siauras gatvelės: kapų link 
ir SproksiųilihS.. Plikių ga
lą pasiekia grąžus miškas, 
i kurį vasaros metu suva
žiuoja iš tolimų apielinkių 
vasarotojai. Pamiškėje Ku
nigiškių link stovi gražiai 
aptverti kapai'. Palei Už-, 
palių vieškelį yra paštas.

Per miestelio vidurį teka 
___ ______  _ _ __ _ _ upė Vyžuona, -įteka į Šven- 

_ ... .. , , . .į . tąją. Ant Vyžuonos kran-
Duokit išvalyt ir išprosyt se- , Katino mnlnnaq kilnus rubus ir išrodys kaip nauji.! yra Kauno malūnas, KU 

Pasinaudokit musų žema kaina: Į ris aptarnaują, miestelį ele- 
Vyrams iktros šviesa, taip pat yra

šutai išvaiyt. ir išprosyt $1.00 .dar du malūnai vandeni- 
Kelnės 
Siutas 
Kelnės

£ | Kartuvių Kalnu.
Kairėn nuo kalno, Ute

nos link, yra upė ištekanti 
iš Dusyno ežero, saugojus 

į Vyžuoną nuo priešo puo- 
llfrno, ir priešui puolant bu- 
I davo užtvenkiama 4—6 vie-

ina.
J Nuo Vyžuonos miestelio 

..”27 72 i' Panliukiškių ir Stelnioniš- 
gale"7" kur J kiu kaimų link eina pailgas 

slėnis ir virtinė keturių eže
rėlių, vadinamų Ižinais; 
palei šiuos ežerus kalnai 
buvę apaugę milžiniškomis 

žalčio-siaubu- P.US.™1S.’ ir kcia -gyve?ę bur-

APSILANKYKIT METRO
POLITAN OPEROSE

Parinkimas __4:upmcS3__ukytir i 
Grand Operos 1930 metų sezonas 

CIevelande prasidės pirmadienio va
kare, Gegužės 5 d., Miesto Auditori
joj, ir kaip pirmiau, ^susidės iš as
tuonių perstatymų, su' dviem popie
tiniais perstatymais penktadienį ir 
šeštadienį, kad galėtų pasinaudoti 
kitų miestų operos mylėtojai trum
piausiu laiku, dviejų dienų bėgiu, pa
matyti net keturias operas.

“La Gioconda”, • Ponchielli-s melo
dinga ir vaizdinga pasaka iš senos 
Venecijos, su vaizdingumu to fan
tastiško miesto, padarė tokį įspūdį 
pereitą metą kad pareikalauta ir šį 
sezoną tą operą statyti ir ja duoti, 
pirmą vakarą. Pirmą rolę dainuos 
Amerikos garsiausia dramatiška so
prano, Rosa Ponselle, prie jos dai
nuos Beniamino Gigli, ir eilė kitų 
artistų. Bus ir baletas.

Antradienio val^are hus statoma 
‘Louise’, Gustavo Charpentier’s ža- 
vėjanti muzikos drama apie Bohe
mišką gyvenimą Paryžiuje gentkar- 
tė atgal.

Anti a dieni o ’cuu šimf”
Trečiadienio vakare bus dvi ope

ros, ‘CaValeria Rusticana’ ir ‘Pagli- 
acci’, dalyvaujant Ponsellei ir Gig
li pirmoje, o antroj dalyvaus Gio
vanni Martinelli ir Editha Fleischer.

‘La Boheme), kuri skaitoma Puc
cini o žymiausias veikalas, bus ket
virtadienio vakare.

‘CarmeYi’, Bizet’s nemirtinas ku
rinis, kuris niekad nepasensta, bus 
statoma penktadienį po pietų.

Penktadienio vakare statys Rims- 
ky-Korsakovo operą ‘Sadko’, iš Ru

sijos^ gyvenimo. ‘II Trovatore’.
šeštadienį po pietų bus statoma Lietuviai pasinaudokit proga ir su- 

‘La Traviata’, o šeštadienio vakare sipažinkit su operomis.

ESTELLA BEAUTY SHOPPE

ti

Miestelio vaizdas
atrodo bažnyt- 

Miestelis turi tris

1218 E. 79TH ST.
Phone Endicott. 2751
We specialise in Per

manent Waving 
$5.50 and $7.50

Shampoo and Finger
wave ........ $1.00 
Marcel .. 75c. (161

Pasitaikydavo kad nusi-| Šitame_ susidūrime^ mažoje 
kaltelius čia kardavo ir jų

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

/?■

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- 
kainuojd nieko. Šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

NORWICH 
TAILORING CO. 
LIETUVIAI SIUVĖJAI 

atidarė Vyriškų Rūbų siu-, 
vykią' ir parduotuvę. Siii- 
vam SIUTUS ant užsaky
mo nuo $23.50 aukštyn. 
Daugelis Lietuvių mane 
žino kaipo yerą siuvėją ir 
dabar esu gatavas jums 
patarnauti.

Adomas Norwich 
7800 Supęrior prie 79

PAVIENĖS VIETOS JAU PARSIDUODA — GAUKIT 
GERIAUSIAS — PIRKIT DABAR

METROPOLITAN OPERA COMPANY
iš New Yorko

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

Septintas didelis sezonas iš aštuonių operų perstatymų,
- po globa

Nortern Ohio Opera Association
Pirmadienį, Gegužės 5—LA GIOCONDA 

Ponselle, Claussen, Swarthout, Gigli, Danise, Pinzą 
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 (Naują) 

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, Člaussen, Egener, M ar tirtai! i,' Danise, Ludikar-

Paštu galima užsisakyti tikietus, po $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1.
GAUNAMA Iš LYON and HEALY, 1226 Huron R(J. 

(Knabę Piano naudojama išimtina?)

K. E.Y0CHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji.'

Nutraukimas Orinių Pąlocių
.ANT ŽEMES

$1-00 
išvalyt ir išprosyt----- 50c
išprosyt -_______
išprosyt _______

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie .ruošiatės'įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 
Namų telefonas Penn. 1099M

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave. • 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogią valgyklą. Puikus 

'valgiai, mandagus patarnavimas.
CHAS. STONIS

45c
20c

KODĖL JUMS SIRGTI?
%

Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? 
Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais.

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

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

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

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00. .

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

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

Bllllilili

dar du malūnai vandeni
niai.

Miestelyje yra viena vai-, 
stinė, vartotojų bendrovė 
“Viltis” ir apie 32 krautu
vės įvairių prekių.

1926 metais miestelis iš- 
grysta akmenimis, išrodo 
švarus ir jaukus.

Valsčiaus valdyba turi 
nuosavus gražius namus' 
Gudų gale, o prie valsčiaus 
valdybos yra.pradžios mo
kykla, kuri taip pat savo 
nuosavuose namuose.

Gyventojų yra apie 2000, 
namų apie 250, kurių tarpe 
keletas mūrinių kelių aukš
tų namų.

Puskilometrio atstumo iš 
miestelio yra spirito varyk
la. Viduryje miestelio sto
vi 100 metų senelė Žydų si
nagoga. Ji statyta iš puši
nių medžių, kuriuos ir da
bar kirvis nelabai ima. Jo
je yra senoviškas rankų 
darbo medinis altorius.

Vyžuonos miestelis tuo 
garsus kad jo merginos 
gražiausios visoj Lietuvoj.

P. Valiūnas.

? Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

£ baigęs Teisių Mokyklą Cumber-
* land Universitete, darbuojas su
•£ Teisių Ofisu advokato
t Anderson & Marriott
* 308 Engineers Bldg.
* kur su visais teisių reikalais 
t T .ietuviai, Slavai, Lenkai, ir

Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
į rėš teisi n erą patarnavimą.

•4

4

PAVASARIS yra tai laikas kuomet 

žmonės kurie gyvena nuomuoja- 

muose namuose, ypatingai jauni žmo

nės, galvoja apie įsigijimą nuosavų na

mų. Atitraukimui tų orinių palocių 

svajonių ant žemės reikia daugiau- ne- 

pu svajoti ir trokšti. Tam tikra suma 

pinigų įmokėjimui yra pirmas reika

lavimas. Po to, jūsų bankas gali pa

gelbėt jums su mortgečio paskola. 

The Society for Savings gali jums pa

gelbėt abiem atvejais J . . pirmą su

sitaupyti pinigų, paskui duoti reikalin

gą paskolą.

Incorporated

in the (žtity uf 6Tlevelan6 
public Square

Dėkit Savo /Taupymus į Taupymų Banką
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KAIP BOLŠEVIKAI 
RUSIJOJ PRALEIDO 

KALĖDAS

("vietinės žinios ]
Truko raudonas burbu-

■ Į dešinę koją. Išgirdęs šau
dymą, buvęs nuovados raš
tinėj vyresnysis polic. Pet
ras Tumonis išbėgo Giliui 
pagalbon. Per susišaudy- 

j mą vienas jų, kaip vėliau 
| paaiškėjo, Jonas Jasinėvi- 
i'čius, apie 17 m., sunkiai su- 
I žeistas, o kitas, Enrikas 

5. apie 17 mi, nu- 
dvta tikslu išgauti andran-1 vietoje. Abu paėjodyta. tiKsm išgauti apdiau-J- R mi t Ig pikta. 
dimo pi^miją 275,000 litų. |dari . Tumonį buvo 

Mokytojas! Matulaitis is- , trv L viai b‘t np 
anksto tam baisiam darbui StSwtn Y ’' ' 
ruošėsi, nes keliose įstaigom ?. Sužeįtieji poUc. Giiys ir 
se padare žmonos apdrau-j jaJsinPvičius pat 

. Mi'kyt Pan">,
gimęs Sausininkuose, Vii-1& _______
kariškio apsk., baigę; Ma-I ’ ’ < - 
riampofe gimnažijąį Jankėj'V' Mielių gamyba. ' 

' mokytojų lmrsįiį4m»(įįįetu^oi ,a ke.turj diddi 
polej, po to Kau- mielių fab-<kai> kurie ga.
ne humanitai imame- fakul- .į^u pagamjnti mielių kelis 
tete. Po tam buvo paskir-j.kartus da iau dabar 
■tas mokytoju } Klaipėdos... didd d^ lėt{ ek .. 
pradžios mokyklą. 1 .. . „ . - ? į

Žudystė atidengta ; dėka 
vienos 
inspektor 
mejo Matulaitienės staigia dirbįi įik vietos rinkai> pa
miltum.. Ji buvo apdraus-1 paskutiniuš dvejus metus 
ta, keturiose apdraudos is-jniielių Lietuvoj pagaminta 

apie 570 tūkstančių kilogra- 
|mų.1

Nužudė žmoną gavimui ap- 
draudos pinigų

, Klaipėdoj atidengta' 
sikaltimas kokių mažai 
sitinka ne tik Lietuvoj 
ir Europoj. Paaiškėjo kad 
mokytojas Matulaitis nuo
dais nužudė savo žmoną, 26 
in. Jam padėjus siuvėja I 
Šleisnerytė. Žudystė papil- k t viet’ofeP 
rlvta tikslu ištraiifi andran-1 ..._  .•>

Rusijos raudonieji dikta- 
toriai stengiasi iš žmonių 

; išrauti prigimtį, ilgų amžių 
. įpročius ir net jausmus, bet 

to vieton neįneša nieko ge
ro ir naujo. Prieš Kalėdas 
per radio 'komunistai visaip 
agitavo kad žmonės nešvę
stų Kalėdų švenčių. Net 
jų gydytojai sakė buk kū
čios ir Kalėdos yra išmis- 
las buržuazijos. Mat bur
žujai kulakai išgalvojo Ka
lėdas kad žmonės- persival
gę apsirgtų, iš ko turėję 
naudos gydytojai ir kunigai 
(lyg Rusijos žmonės paisė 
daktarų).

Pirmą dieną Kalėdų be
veik visos Rusijos dirbtuvės 
dirbo. Į darbą atvyko 80 
nuošimčių darbininkų.

Buvo keletas kaimų kurie J 
. _______ Maska- ’

IndraiXTdr^ aukštiems muitams ir rauskavo bažnytkaimio gy- '
.aparauaos draugijos akcyZ0 mokesčiams, ekspor- 1
[°1 pŲ sįls.-?’l tas ■ neįmanomas ir tenka

nu- 
dt- 
bet

‘.[.pataikyta.
i ? Sužeistieji polic. Gilys ir
I plėšikas JasineVičius tą pat

iii uiucię ų<W| eivopui- uuvu nciciao iycl.

tūpti į užsienius. Bet visur nešventė Kalėdų.

taigose.
Be žmonos nužudymo, K. 

Matulaitis padarė stambų 
sukčiavimą su draugiškais 
vekseliais/ Ta “operacija”! 
jam buvo reikalinga; paden
gimui apdraudimo ’išlaidų. |

Mirus žmonai, 75 - ’ 
tis susižiedavo su. jos pus
seserių Šlevonyte ir į aš
tuntą dieną jau nor.ėjo ap';i -— —. 7--?-;-= 
drausti jos gyvybę) 10,000 'Mušu arkliai— žėiiiaitųkai 
litų stirnai. ■ i “L.U.’-’ darbui .kasyklose tinka, nes

‘M. R.”

Nabagai žemaitukai.
Praėjusią savaitę per Pa- 

Matu 1 a i-! gegių muitinę išgabenta i ,i, garniai Beig,.ą 20o žema?tnkų vęb 
sies arklių. Visi jie skiriami 

I darbui anglių kasyklose.

ir anksčiai tam' .tikslui jų 
nemaža išgabenta, i.; '. ■

‘M. R.”Kauno Plėšikai Rokiškio 
apskrityje 1

Kovo 20 d. (Rokiškių pųlL 
cija gavo pranešimą kad 'Cay 
pat dieną du nežinomi gin-| 
klupti piktadariai pagrobę i tų , _ . .
Gučiunų kL, ‘ Kamąjų- vi gy-(j'M! buvo padavę, susisieki- 
ventojo Petro Šukio' pakin-I md ministeriui prašymą pa
ketą arklį" ir liri'eiką,"ir ap-! statyti laikiną tiltą per Ne- 
šaudę pati Šukį leidosi* link, muną ties Jurbarku; 
Kamajų. Susisiekimo ministerija šį

Apie 2 Vai. Kamajų nuo- Į prašymą išsprendė teigia • 
vados policininkas; Juozas,mail Del to manoma, kad1 
Gilys pastebėjo Kamajuose j toj vietoj dar šią vasarą 
piktadarius ir norėjo juos'bus pastatytas laikinas til- 
sulaikyti; bet vienas jų šo-'tas. 
ve į policininką ir sužeidė į

Tiltas per Nemuną ties 
Jurbarku.

Jurbarko, Kidulių ir ki-
i aplinkinių vietų gyvento-

‘M. R.”

i gg

ttfi

-SUPERIOR PHARMACY
(Clevelando Lietuvių Aptseka)

6710 Superior avė.

LINKI VISIEMS:
s1
S

Komunistams, Katalikams, sir Fašistams 

LINKSMŲ-VELYKŲ! k

LINKĖJIMAI ŠVENTŲ VELYKŲ
Sveiki, sulaukę Šv. Velykų, visi draugai ir drau- 

ges ir ahęlnai Lietuviai! Taipgi nepamirškit at
eiti pasipirkti Velykoms skanių kumpių, dešrų,

| ventojai pirmą dieną Kalė
dų uždarė cerkvę ir į ją su
vežta rekvizuoti grudai. 
Pavasarį į tą cerkvę bus 
suvežta ūkiški padargai.

Nors komunistai panaiki
no Kalėdų šventes, bet’įve
dė saviškas. Per Kalėdas 
jie šventė “Udarnago ba- 
taliona” 'šventę. Aiškiau iš
vadą padarius tai plėšikų ir 
žmogžudžių šventei Minė
tas batalionas yra tam kad 
smaugtų ir - žudytų .visus 
tuos ūkininkus kurie neno
ri prijausti diktatūrai.

Komunistai giriasi kad 
žmonės palaiko jų idėją — 
nešventė Kalėdų ir kaimie
čiai uždarinėjo cerkves. [ 
Bet’tos “idėjos” yra pildo-, 
mos ne gera valia, o durtu
vo ir šautuvo galybe. Ru
sijoj vienas komunistas tu
ri daugiau galės negu keli 
tūkstančiai dorų piliečių^ 
Jeigu kaime randasi vienas 
komunistas tai jis turi ga
lę uždaryti cerkvę, o visi 
kiti turi tik jam “pritarti” J 
siunčiant vyriausybei “pra
šymą” uždaryti cerkvę.

Jeigu kaimiečiai bandytų l 
priešintis butų apšaukti i 
kontr-revoliucijonieriais ir j 
butų sušaudyti.

Į dirbtuves darbininkai 
irgi negalėjo neiti, nes tie 
kurie neateis į darbą, delei 
šventės, netenka darbo am
žinai ir į juos pažiūrės ba
do šmėkla.

Komunistų idėjas palaiko 
tik tie kurie yra atsisakę 
nuo žmoniškumo, kurie tro- j 
kšta kitų truso, ašarų ir j 
kraujo. P. Kriukelis!

las. Vietės Lietuviški ko
munistėliai ilgą laiką putė 

! burbulą buk kapitalistinis 
į surėdymas verčia juos su 
; nigeriais tavorščiautis ir su 
, nigerkomis šokti. Tą bur

bulą naudojo prie Lietuvių 
kurie dar. nėra apsišvietę ir 
tiki bolševizmui. Bet per 
Bimbalo žioplumą tas rau
donas burbulas truko. Štai 
Bimbalas prisipažino kad 
su nigeriu gulėjo. Vargiai 
ir davatka tam tikės. Kai
po gyvanašliui, gal malo
niau buvo su nigerka.

Štai Rugienius, bolševi
kas nuo kojų iki galvos, pa
sikalbėjus rėkia kad “kapi
talistinė tvarka” išstūmė ji 
su nigeriais į tavorščystę: 
turi mazgoti “buržujų” for- 
dus, ir ten su jais draugau
ja. Bet vargu ir kvailas ti
kės kad su juodukais dir
bant reikia su jais ir bro- 
lauti. Kiti sako kad tokia 
brolystė yra bene viltis at
eities giminystėj. Juk yra 
gražios busimos Clevelando 
solistės, reikia žentų. Kad 
nepasitaiko baltas tai gerai 
ir jubdas.

Dar vienas komunistas 
“pilozopas” Pepertonis, ir 
jis ištauškė visą paslaptį. 
Paklausus kuriam galui ve
dat nigerkas į Lietuvių sa
lę' šokdyti, atsakė: Mat. 
draugutis, pora metų atgal 
draugas Kūgis ri,ei valgęs, 
nei gėręs 300 dolerių ati
davė. Tai geriau čia ant 
vietos pasišokti, daug sna- 
kainiau, nėra ko bijot. Kas 
kam rupi su kuo mes šo
kam. Nėra skirtumo, nes 
“lygybė”: ar juodas ar bal
tas vistiek, o malonumas 
tas pats. -V.. Kodiškis.

RICHMAN BROTHERS
KRAUTUVES ATDAROS. ŠEŠTADIENIO VAKARE IKI 9 •

VELYKOMS
SIUTAI ir TAPKOTAI

KAS PLATINA “DIRVA”— 
TAS PLATINA APš'VIETĄ.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

MM
iip Naudokite išlaukiniai nuo

Skaudamų Muskulų
l Peršalimų
. Skausmų Krutinėję
, Sustingusio Sprando
’ Pečių Skaudėjimo

Išsinarinimų ir
* Išsitempimų
’ Neuralgijos

INKARO vaisbaženklis

►
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri- < 
dedama prie kiekvienos bokutčs.

Parsiduoda visose vaistinėse , 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai Iš '

^Tha Leborsf'dries <
F.A«2. R.UCHTER 55 CO.)

paukščių, gyvų ir negyvų? Prie to turime ir la
bai drūtų kiaušinių margučiams Velykoms.

Jūsų draugas
B. P. GUDZUNAS

6901 Superior avė. Phone Endicott 9720

VELYKŲ LINKĖJIMAI
Linkiu visiems musų rėmėjams, draugams, pa

žystamiems ir abelnai visiems Lietuviams sulauk- 
kti Velykų sveikiems ir linksmai jas praleisti.

Pranešu kad užlaikau visokius saldainius, min
kštus gėrimus, rūkymus, ir groserius. Užsaky
mus baliams, piknikams ir kitokiems pokiliams 

pristatome j vietą greitai.
Jūsų tikras draugas

- - JUOZAS PEL VALIS
6502 Superior avė. Phone Endicott 9711

j CUNARD LINIJA LIETUVON
Į Greitas reguliariška s laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 
I York© į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
!o paskui sausžemiu į kauna. Yorko j Kauną ir bran-
Pamatykit pakeliu Londoną. J‘=u-. Atsklri ^mbanai, er-
Taipgi tiesiai i Londoną kas dy> Vleta- Seras "“"nnis val-
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi mandagus patarnavimas,
laivai. Trečios klesos laiva- .Dal k;tų mfonnacijų klaus-

1 kite bile Gunarą Agento, ar-

CUNARD LINE 1022 Chcster Av^. , , nk.
Cleveland, Ohio

Prospect 2420. >

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

' Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
, sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiutlčiam.

', 3400 St Clair Ave. -Cleveland, O.

ĄTE1K1T i Richman’s rytoj '. . . bent laiku pirm už- ; ' . 
darymo ... ir pasirinkit sau siutą ąrba topkotą 

is visų musų krautuvėse esančių, puikių išvaizda ir gerų 
vertybėje: Nežiūrint kokia jūsų miera, sudėjimas,'arba 
skonis, mes galiui pritaikyt puikiai visuose styliuose ko
kiuose tik norit, taipgi visokių materijų ir spalvų , . . 
kokie reikalingi pataikymai padarysim dovanai ir prista
tysim į namus Šeštadienio vakare.'
Prie šito užtikrinimo patenkinti “paskutinės minutos” 
pasirinkimo ir patarnavimo, jus rasit pasitenkinimo Rack
man rušyj ir vertybėj . . . stylius Amerikos žymiau
sių nustatytojų . . , materijos gerumą kokį tik Rich
man s nesulyginama pirkimo už pinigus galimybė' gali 
jums suteikti už kainą žemiau $50 . . gražiai išbaig
tą darbą kokį Richman’s garsi organizacija darbininkų- 
savininkų gali atlikti . . . viską už žemą kainą ką ga- v '
Įima gauti Richman’s milžinišku daugumu pardavimo 
tiesiog iš dirbtuvės už ... $22.50.

SIUTAI
Vieneiliai ir dvieiliai styliai dviem ir trim guzikais .. . . su 
smailais ar apvalais atlapais . . . vilnoniai, sergės, suktų 
siūlų įr carrimei'es . . . naujų spalvų pilkų, gelsvių mėly
nų ir rudų, daugybėje įvairių marginių ir mišiųių .... ( Vi
sokiose mierose ir visokioms figūroms.

T O P K OT Ą 1.
Vieneiliai ir dvieiliai box modeliai, Raglans ir Chesterfields 
'. . . Llama vilnos minkšti pilkį, gelsvi ir mėlynos spalvos 

■. . . juodų ir baltų suktų siūlų, spalvuotų mišinių ir che
viots . . . puikios materijos tvirtos rūšies . . . dvigu
bai sumarkyti ii' sutraukti kad nesitrauktų sulijus.' x

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

Viena Kaina

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
TRYS CLEVELANDO KRAUTUVĖS: 

7'25 EUCLID AVENUE

PROSPECT ONT.ARIO
5 7 16 BROADWAY

Broadway Krautuve atdarą Jcas Vakaras iki 9 vai.
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Kas Girdėt <Dleve!an<^e-Ap>ie>linkese |
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 -1

< j Pavogė automobilį. Bal. 1-5 
"d. Sidabro moteris su- sunum 

įsugryžo iš šermenų ir pasista- 
itę savo automobilį prie namų. I 
IVos išėjus vėl iš vidaus auto-1 
mbbilį į gairadžių vežti jau jo| 
gatvėj nerado. Davė žinią po

licijai. Rep.

SPORTAS

“R U T V I L Ė EKSKURSIJA “ŠVENTADARBIAI
Dar spėsit su “Dirvos’’ eks

kursija Lietuvon. Laivas iš- .
r, ... ... ... t, j. [plauks Gegužės, 24 d. tiesiai, į ,Ruoškitės visi į Public audi- jDeda
riios Little Teatra namatvtil s^al?y nauji pssažierĮai pri_|. 

rašė į ekskursiją: L
Petronėlė čypienė su dukteria 
Antanas Sliesoraitiš, '
Elzbieta Wisnack, j
Uršulė Waites iš Detroito 
Elzbieta Sližienė iš Toledo, O.

Stengkites gauti tikietus 
iškalno 1

tori jos Little Teatrą pamatyti] 
Lietuvišką veikalą, istorišką
tragediją “Rutvilė”. Veikalas
vaizduoja laikus kuomet Lie- 

, tuvon veržėti kryžeiviai ir po 
p. iedanga krikščionybės norėjo 
paveržti sau Lietuvių žemes. 
Perstato kaip didis Lietuvos • 
kuniga’kštis Mindaugas apsi- 
k ikštija tikėdamas tuomi su
laikyti visos Europos krikščio
nių gulimą ant Lietuvos nai- 
k'nti Lietuvius pagonis, bet ir 
tas negelbsti.

Tuo • tarpu pakyla 'žemaičių 
kunigaikštis Tranaitįs, kuris su 

, Vaidilutės Rutvilės pagalba su- 
1<via prieš natį Mindaugą ir vi- 
sus: jo .į -Lietuvą suleistus Vo
kiečius, ir apšaukę jiems , karą 
ii-'ninii. i-;.

Tuo tarpu, nors Tranaičiui 
pasiseka atsiekt didžiausia gar
bė, patapti visos Lietuvos val
dovu. jam nepasiseka užvaldyt 
Rutvilės širdį, kurią, jis. pami
lo laike savo bendrų kovų su 
krikščionimis. Matysit kaip jų 
'meilė nelaimingai baigiasi, nes 
Rutvilė pasiaukavus dievams ir 
iki pabaidai savo prižadą išpil
do nors jai. pasidaro ..proga tap
ti garbinga Lietuvos kunigaik
štiene. ’

Pelnas Darželiui
Ruoškitės visi, eikit pamaty

ti gražų veikalą tikrame teat
re, atvaizduotą geriausių musų 
artistų, surinktų iš visų sro
vių. Daugybė žada dalyvauti, 
ir teatras bus užpildytas, todėl 
patartina tikietus' Įsigyti iškal
no. Gaukite juos “Dirvoj” li
pas Lietuvių Darželio komiteto 
narius. Vietų yra apie 600, ir 
jų ' gali nelikti jeigu atidėliosit. 
Sėdynes • nuineriuotos ir nebus 
galimA daugiau Įleisti kiek yra 
vietų.

Šio teatro visas pelnas eis 
Lifetūvių Darželiui, kuri?, ruo
šiama šią vasarą atidaryti.

“Rutvilė” 1 pastatyti miesto 
auditorijos teatre galima buvo 
siti pagalba- vietinio 'dienraščio 
“Plain Dealer”, kuris apmoka 
teatrą ir kitus mažmožius, taip 
kad munis yra didelė proga pa- 
sidaryti Darželiui gražaus pel
no. Tikietai tik p.o 75c., $1, ir 
$1.50. Gaukit juos dabar!

Vai kas bus tai bus Lietuvių 
žalėj sekmadieni, Gegužės 4 
d.! Tai bus “Dirvos” antras 
“grinoriškas vsfkaras”, su vie
nais LietuviškaiL .
dimais, kur kviečiama seni 
jauni in* visiems 
geri ■ laikai, kokius retai turit, i 

Pereitą žiemą rengtas “gri
noriškas vakaras”^ parode kad I 
Clevelando Lietuviai mėgsta sa
vo senus, gražius Lietuviškus 

ĮCelionė į Klaipėdą ir atgal, šokius, daugybė tik pageidavo 
kad “Dirva” tuoj vėl toki va
karą parengtų, todėl ir pai*en-l 
gia.‘ , /

Vakaras bus labai įvairus >—|.iwg 
bus pastatyta- scenoje gražus Paę 
patriotiškas veikalas, 
darbiai’’, iš- 'kovų už spaudos 
atgavimą, veikalas visai nau-1 Neff ud. 
jas, tik ką, iš Lietuvos atsius
tas ir statomas iš- rankraščio. | užtvirtins. 
Vaizduoja slaptus platintojus 
musų laikraščiu ir knygų ir jų I 
kovą, su caro žandarais.

Prie1 to. nrograme dalyvaus į 
dainininkai ir dvi mažutės šo- Į 
kikės, Bartoševičių dukrelės, 
Silvi i a įr Genovaitė. Viena y- 
ra klasiška šokikė, o kita ak
robatė. Tai bus naujenybė 'to
kias mažas mergaites matyti;

trečia klesa kainuoja $18. ši 
lęo.Tinanija turi didelių laivų, 
kurie į Klaipėdą neina, bet ku
rie keleiviai norės gryžti dide
liais galės persėsti Kopenhage- 
ne. Pirmiau tokios galimybės 
nebūdavo keliaujant tiesiog j 
Įilaipėdą, o su persėdimais An
glijoje reikėdavo’ į Klaipėdą 
plaukti šiaurę,? ir Baltijos’ju
ris net 5 dienas. K Dabar ’ iki 
Kopenhageno truks tik vieną 
pąi’ą, o iš ten jau didieji laivai 
atveš į New Yorką.

Scandinavian American Lini
ja atidaro naują greitą susisie
kimą Lietuviams tiesiog su 
musų uostu Klapėda ir tuo ke
liu važiuojant nęreikia kelete 
šalių vizų ir nėra krėtimų gą 
lą pavąžiavus.'

Ateikit “Dirvon’’, užsiregis
truoki!, ir spėsit su ekskursija

Kurie norit anksčiau ar vė
liau išplaukti ir kokiais tik lai
vais ii* linijomis norit kreipki
tės į Lietuvišką visuomenišką 
ištaigą, ji jums išrūpins visus 
dokumentus išvažiavimui ir su- 
gryžimui ir turėsit puikiausią 
kelionę.

Pir-Komunistų durnavonės. 
madienį komunistai surengė 
demonstraciją ir iškėlę raudo
ną vėliavą miesto aikštėj mo
savo kelias minutas. Raiti po- 
licijantai užlėkė ir demonstran
tus išvaikė.

Jįcmunistas kalbėtojas, pasi
lipdamas ant pastovo, rodyda
mas ant Federalio budinko iš- 
kelton Amerikos veliavon suri
ko : “šalin ta vėliava, iškelkim 
šitą!” ir išsitraukė iš kišeniaus 
raudoną skarmalą. Neilgai jis 
juo nlevesavo ir turėjo vėl pa
slėpti kuomet raitieji užklupo.

Šiaip nieko perdaug neįvyko 
ir nukentėjusių nebuvo.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 
VIŠTŲ ŪKĖ OHIO VALST. 
Daugeliui Lietuvių jau yra 

žinoma, bet kiti dar nežino kad 
turbut didžiausią Ohio valstijoj 
vištų ūkę turi .visiems žinomi 
Bąrtoševičiai, . ir visai netoli 
Clevelando. Ta ūkė yra. di
džiausia vištų ūkė iš visų esan
čių Geauga apskrityje. •

Ūkė j visa šeimininkė yra p 
Bartoševičienė, -kuri turi šim 
tus dedamų vištų, augina: tuk 
stančius vištukų pardavimui ii 
kiaušiniams; turi keli darbinin
kus užžiurėjimui ūkės;-užlai 
ko arklių, karvių, kiaulių ir ki- 
tokių naminių gyvulių.

Farma yra didelė, .50 ąkrųf ir 
'p.bai tinka draugiškiems ir šei 
■nvniškiems išvažiavimams ii, 
piknikams. Yra po. medžiais 
stalai / valgiui, yra didelis eže
ras. iri valtelių pasivažinėjimui, 
gražus ilgas tiltas į vandenį 
pasivaikščiojimui. Vienu žodžiu 
puiki vieta praleisti šventadie
nį, o gryžtant namon galima 
parsivežti kiaušinių ir vištų.

Nuvažiuoti lengva: nuo Eu 
did ave. prasideda puikus vieš 
kelis Chardon road; kuris nu 
eina iki pat Chardon miesto 
Davažiąvus miestą, pasisuki po 
4e®iriei ir tuoi privažiuoji Cla- 
ridon road. Tas kelias daveda 
iki Victor Park, tai yra Bar
toševičių ūkė.

Įspėjimas. Turiu garbės įs
pėti p. J. Petrauską kad susi
laikytum skleidęs gandus buk 
aš rašęs “Naujienų” Nr. 80 ži
nutę iš Clevelando, “Policistas 
bolševiku virto”. Jaučiuosi jog

.kais šokiais ir žai-.uę man garbė už minėtą raši- 
ir ■ iii priklauso ir nenorėčiau kad 

užtikrinama I man paskalų keliu 'būdų prime
tama. m J. Armonas.

ISTORIJA PASIKARTOJA?
Penki šimtai metų atgal Vy

tautas po Žalgiriu sumušė Vo
kiečius. Na o šyrnet Birželio 
12 d. New Yorke susitinka ki , 
tas smarkus Lietuvis,, Šarkis-Į 
Žukauskas su Vokiečiu Šme-i 
lingu už pasaulinį Čampionatą, į

Remiantis ana Vytauto per71 
gale ant Vokiečių, reikia spėti j 
kad Šarkis sumuš Smėlingą ir i 
pasiliks pasauliniu čampionu. j

DAR SYKĮ SAKOM
Jeigu planai pavyks kaip yra 

nustatyta, Clevelando Lietuviai 
1 šią vasarą matys tokius daly- 
j kus apie kokius dar nesapna- 
vo sporto lauke. Bus proga 

i viso Ohio, Detroito, Pittsbur- 
|go ir kitų miestų Lietuviams 
pamatyti'.

Paklauskit savo draugo kas 
šią vasarą bus suruošta ypatin
go sporto srityje.

— Mister Policman, pasakyk 
man kas įvyks Clevelandę spor
to srityje dar niekad nebuvu
sio ;r nematyto?

— Skaityk “Dirvą” tai suži
nosi !

jhe
Pi
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B 
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Iš Collinwood
Pereitą sekmadienį Kun. A. 

Karužiškis pareiškė žmonėms 
jog vyskupas apžiūrės M. M. N. 
Jągalbos naują vietą ir trum- 

“ŠVenta-lpų laiku praneš apie jos.atsa- 
j— kantumą. Hill Grove, 18022 

yrą labai puiki ir nė
ra. abejonės kad vyskupas tą

PARDAVIMAI
RESTAURANTAS

' Neša jrera neiną, sykiu ir prro- 
šerne ir mokyklos reikmenn parduo
tuvė, 
duos 
keti,

2908

Velykų programas. M. M.

Lietuviškų dirbinių paroda. 
Per savaitę laiko iki pastatymo 
“Rutvilės”, miesto knygyne ir 
Cleveland Trust iBank ofise ant 

1 Superior ir Addison rd. bus iš
statyta daug Lietuviškų dirbi
nių parvežtų iš 'Lietuvos.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

Užmušė. Pereitą, savaitę pa 
laidota Ona Giedraitienė, nvc 
E. 43rd st., kurią automobilis 
užr ušė išėjus gatvėn bevyks

• tart j motery draugijos susi
rinkimą.. Palaidot0 su bažny
tinėmis apeigomis iš šv. Jurgio 
bažnyčios.

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-703S Superior Ave. 

KRAUTUVĖ 
49 metai
“Visuomet geriausios prekės 

už mažiausia pinigų”

DIDELIŲ VERČIU 
tarnavimo jums.

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.
SĮiec'alizuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
T220- EAST 74 th ST." ~

KOMARAS DIRBA
Komaro darbas yra imtynės, 

ir jis daug dirba, užėmęs plačią 
sritį tarp New Ycpkb ir Mont- Į 
real. 
real, dabar vėl išvažiuoja 
ronto.

Vasarą Komaras kibs ,į 
rynas visiems imtikams 
tik čia pasisuks, > . į -: )

- Velykų programas. M. M. N. 
o I Pagalbos iškilmingas mišias Ve- 
“ i lykų rytą laikys Kun. A. Karu- 

Ižiškis Five Points Teatre ly- 
’’1 giai ant 10:30 vai. Jaunas baž

nytinis choras pirmu kartu gie-, 
dos gražias naujas mišias, ku
rių solo išpildys S. Gfėičięnė.', 
Taipgi S. Greičienė giedos “Re
gina ceoli” per pffertorium, ku
riai jos sunūs Vincas 
smuikos obligato.

gros 
Rep.

•Nesenai'sUgryžo is Mont- 
į To-

chip-• I 
kokie I

Dieninės ineigos $50. Parsi- 
del žmonos ligos. $1,000 Įmo- 
likusius $800 išsimokėjimui.

E. R. GAHAN
Detroit Ave. r Cleveland

Daugiau vietinių žinių 
si ant 7-to pusi.

randa-

NAUJAS KATOLO- 
GAS

Šiame naujame musų kataloge 
talpinama apie 1,500 skirtingais 
užvardžiais įvairiausių knygų A- 
merikos ir Lietuvos laidų: f teat
ralių, muzikalių, apysakų, vado
vėlių, žodynų, dainų, moksliškų, 
sveikatos, dvasinio ir filosofiivo 
turinio, juokų, žinių ir pamoki
nimų, taipgi kitokio turinio kny
gų. “Lietuvos” Knygynas^ tai di
džiausias Lietuviškų knygų san
dėlis pasaulyje.

Reikalaudami katalogo malonė
kit prisiųsti už 2c įtampai

Knygynas “Lietiiva”
3210 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ha

• Scandinavian-American Linijos . laivas 
“OSCAR 11”, kuriuo “Dirvos” ekskursantai 
sykiu su kitais Amerikos Lietuviais Vyks tie
siai Į Klaipėdą, išplauks GEGUŽES 24 d.

BARGAIN UŽ CASH 
Nauman ave. 19147, arti East 

St. ir Lake Shore, 6 kambarių 
vienis namas, uždarytas porč’ns, 
rudžius, lotas 50x150. arti prie
kyklų. Mortgage $3500 ant 6 nuoš 
Guardian Banke. Kaina $5700.. At
dara- kasdien 2—6 po pietų.

185 
pą- 
ga- 
mo-

PARSIDUODA, NAMAS
■ šeši - dideli ; kambariai,, išbaigtas 
trečias aukštas, du furnasai, anali
nis ir gasinis, didelis zgaradž u3 
Parduoda bats savininkas. Arti Su. 
perior, 1244 E.1 114 St. ” (19) 

GArfield 0155 M.

SKRYBĖLIŲ KRAUTUVĖ . ,
• Daro $8,000 į. metus -biznio,, viskas | 
už $600. 15 metų įgyvendinta. Ame- i 
rikoniškoj srityje, parsiduos už $500 
iš priežasties nesveikatos.

ELISABETH A. DAY 
8721 Hough ave. Cleveland.

PARSIDUODA NAMAS
7 kambarių, 2 garadžiai/s i visais 

natogumais. Mortgage $3400, ant! 
6 nuoš. Randasi 10613 Olivet »ve. Į 
netoli E. 105 St. prie Superior. Kai- | 
na $6,500. Kreinkitės 1

J. V. MITCHELL, Savininkas - j 
6820 Superior ave.

Istoriška Drama
PARSIDUODA KRAUTUVĖ 

Krautuve 
ir prekėmis 
7 kambariai 
ant rendos, 
Gera vieta 
antrašu:

su visokiais itaįsyma's 
parsiduoda: ta pgi yro 
gyvenimui ir garad-ž’u? 
arba viską narduosin 

Lietuviams. Kreipkite“ 
: 1466 E. 66 STREET. 
J. Zitnik, savininkas.

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius 
B Patyręs Laikrodi

ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa- 
kau ir pigiausi0 
padarau negu kur 
antrašą:kitur. Tėmykit

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

FLorida 6791-R

PUIKI FARMA 
parsiduoda, su nhmū, ge- 
dviem pašiūrėm, dvigubu 
kornų ir javų aruodais;
2 kiaulinės, pieninė, vis- 
išskyrus namą ir tvartą 1 
yra medžių, arti gatves

Tai yra b’zniška

49 akrtj, 
ru tvartu, 
garadžium, 
3 rištinės, 
kas nauja, 
Gera žemė, 
ir karų linijos, 
vieta, skersai nuo Neuros šokiu sa
lės. Turiu parduoti nes išvažiuoju 
Lietuvon. Kreipkitės tuoj

KATRĖ CHESLOW 
BRUNSWICK, O.

Frank Weichich
1274-76 East 71st St. 

Near Superior ave.
CONFECTIONERY, CIGARS, 

SCHOOL SUPPLIES 
Church and Religious Articles 

Phone ENdicott 8851

PARSIDUODA NAMAS 
kambarių pavienis, dideli 

*. viskas moderniška, šim
tą dolarių ($100) įnešant galit piv- 

* Likusią išmokėsi t

šešių 
kambariai,

kti, kaina $7,000.
kaip rendą. Kreipkitės ( 

KOLLIES MUSIC STORE
9712 Lorain ave. Cleveland

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

.Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Ędna Avenue . __ Cleveland,. Ohio

’RUTVILĖ’
Stato Cleveland© Lietuvių Bendros Teatralės Spėkos, po globa Cleveland Plain Dealer

LIETUVIU DARŽELIO NAUDAI

ATSIBUS NEDĖLIOS VAKARE, PRADŽIA. 8 VAL.

Balandžio-April 27 d
Little Teatre Public Auditorium

Tikietus stengkitės gauti iškalno, nes gali pritrukti vietų. Visos vietos yra -rezervuotos.

ĮŽANGA YPATAI $1.50, $1, ir 75c.

Gaukite “Dirvos”, “Cleveland© Liet. Žiniose” ir pas Darželio komiteto narius-atstovų;
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