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Kalėjime Sudegė
'bažnyčioj sudegė' butlegeriai nori Į kas DAROSI “ROJUJE

136 ŽMONĖS | TVERT TRUSTĄ 1
Bugarestąš, Rumanija. —1 Chicago. — Šio miesto

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

38 užmušta. Chinijojc. 
Portugalijos kolonijoj, Ma
cao mieste, žaibui trenkus 
Į dirbtuvę, ištikus sprogi
mui užmušta 38 darbinin
kai, vyrai ir moterys.

KALINIAMS NEDUO
TA PROGOS IŠBĖGT 

IŠ KAMERŲ

Du užmušta. New Haven, 
Conn. — Netoli čia, ištikus 
sprogimui šaudomų mede- 
gų dirbtuvėje, užmušta du 
darbininkai.

Sustreikavo. 4,000 ang
liakasių keturiose Kentucky 
apskrityse nubalsavo strei
kuoti ir pametė darbus dė
lei kasyklų savininkų atsi-j 
sakymo pripažinti uniją ir 
mokėti 1917 m. nustatytas 
algas.-

Darbai gerėja. Valdžios 
darbo department© suren
kamomis žiniomis, šiuo tar
pų, nors visai menkai, dar
bai eina geryn. Prasidėjo 
statybos darbai, 'kurie žie
mos laiku paprastai stovi. 
Jie paėmė tūkstančius dar
bininkų. Tik daugelio dirb
tuvių darbininkai dar ne
atgauna savo darbų, todėl 
iš jų matosi didžiausia be
darbės žymė.

PERDAUG KOMUNIZ
MO NESVEIKA

Maskva. — Dalmatovo
Columbus, Ohio. — Ba-Isrityj'e vięnas komisaras 

landžio 21 d. iš nežinomos Į noreJ° pasigerint savo ko- 
priežastiei 
valstijos vyrų kalėjimas ir 
liepsnose neteko gyvasčių 
319 kalinių.

Kalėjimo viršininkai sa
ko kad gaisrą pradėjo des
peratiški kriminalistai su 
tikslu gauti progą pabėgti 
sumišimui kilus.

Kalėjimo sargai ilgai ne
atrakino kamerų durų nors 
gaisro signalas buvo duota 
Kada prasidėjo ugnis plės
tis kitų kamerų nebuvo ga
limą prieiti atrakyti, tokiu 
budu nuo durnų arba tic- 
sioginai 
gyvasčių 
linių.

Gaisro
vę kaliniai, kurie nebuvę 
kamerose, puolėsi kitiems Į 
pagalbą. Pribuvus ugnia
gesiams ir apgesinus gais
rą, po keleto valandų, pra
dėta rinkti lavonus arba su
žeistuosius ir gabenti j li
goninę. Kurie mirė ligoni
nėj buvo išnešami j kiemą.

Iš viso miesto sušauktą 
gydytojai kurie tik galėjo 
atvykti, taipgi slaugės sų

užsidegė Ohio' munistiškai valdžiai. Sovie
tų carai paskelbė kad ark
lių karčiai ir uodegos ir 
moteriškos kasos yra pel
ningas eksportas. Taigi tas| 
komisaras įsakė visoms mo-l 
terims jo valdomoj kolekti-l 
vėj ukėj nukirpti plaukus 
ir atiduoti eksportavimui.

Vyresnė ji valdžia pripa
žino kad komisaras perpla- 
čiai panaudojo savo teises, 
jis apkaltintas -kontr- revo
liucijoje ir gali būti sušau
dytas.

liepsnose netek? 
tokis skaičius ka-

laiku, laisvėje b

20 SUDEGĖ
Manila. — Filipinų salo

se sudegus miesteliui Cadiz 
ugnyje žuvo '20 ypatų. Su
degė trys didelės lentpjū
vės ir visi gyvenami namai 
penkių tūkstančių žmonių.

VELYKOS RUSIJOJE
Maskva. — Visos Mask

vos cerkvės buvo pilnos pa
maldžių žmonių per Vely
kas, nežiūrint komunistų 
persekiojimų. Panašiai bu
vo ir kituose Rusijos mies
tuose. Tiktai varpai nebu-

Kovo 10 d. per radio iš 
Bažnyčioje miestelyje Gos-Į degtinės šmugelninkų ka- Į Maskvos buvo girdėti tokia 

nesenai kalba: “Šalyje stinga duo- 
. nos; musų vežikai sustoda

mi ties karčiamomis perka 
: duoną ir peni arklius. To- 
[ kie vežikai reikia paimti 

Kalhozųi į sąvo rankas ir 
į jiems duoti vietas kalėji- 
, me.”

Caro laikais valdžia h 
ūkiški laikraščiai net pa
tardavo duot arkliams duo
ną, o komunistų rojuje net 

i ir duonos bus istoka.
Ūkiuose komunose dirba 

nuo 100 iki 3000 žmonių; 
Vasilovo dvare dirba 500 
komunistų- Seniau tam į 
dvare dirbdavo 42 darbi
ninkai. Komunistiniam dva
re duonos išteko vos pus
mečiui. Prieš kar-ą iš to 
paties dvaro parduodavo 
kas' mėtai po 6,000 pūdu 
kviečių, 4,000 pūdų rugių ir 
3,000 pūdų kitų pavų.

Dabar komunistų vadai 
pirmoj vietoj rūpinasi pa
naikint tikybą, persekiot 
dvasiškius, kiti visi darbai 
stovi užpakalyje.

Todėl Rusija neteko do 
ros, netenka maisto, o tąs 
viskas rimtai įrodo kad ko
munistų rojuje pamatai pū
va ir komunistai baigia at
gyventi savo gadynę.

P. Kriukelis.

tešti, per didįjį penktadieni ralius Al Capone, 
sudegė 136 įmonės. Bažny-1 sugryžęs iš kalėjimo, išlei- 
■čia buvo užkimštą žmonė- do pareiškimą kad , jiems, 
mis. Prie altoriaus, degant 
žvakėms, vėjas pūstelėjo 
užtiesalą į žvakes, užtiesa
las užsidegė, nuo jo ugnis I 
pagavo visą altorių. Pa
matę ugnį žmonės šoko, lau
kan, vieni kitus mindžioda-I 
darni, sugriuvo ant durų, 
jų nebuvo galima atidaryti,* 
ir ugnis . prasiplėtus paėmė 
savo aukas, ė Tarp sudegu
sių yra du kunigai ir mies
to galva.

Visi sudegusieji palaido
ta vienoje duobėje toj vie
toj kur stovėjo bažnyčia.

visiems butlegeriams,. vietoj 
vienas kitą žudyti, kaip iki 
šiolei Chicagoje daroma, 
reikia susivienyt ir bendrai 
dirbant naudotis. Jis sako 
kad tokiu budu jie veikda
mi galėtų kontroliuoti mie
sto valdžią, pasįatyti kokia 
jiems patiks, ir daryti biz
nį kuopasekmingiausia.

Tam tikras miesto komi
tetas pasiryžo pastoti tam 
kelią.

vietų valdžia sako jog ark 
lių uodegų šeriai yra bran 
gus ir turi vertę užrube 
žiuose, už kuriuos valdžii 
gali gauti kreditų pirkt 
traktorius, pradėjo gaudy 
ti laukinius arklius ir kirp
ti jų uodegas ir karčius si 
tikslu įsigyt sau traktorius

BUS SAULĖS 
UŽTEMIMAS
pirmadienį, Balandžio

savo pagalba.
Tyrinėjant gaisro prieža-

vo skambinami.

Penki peršauti. Royalton, 
Ill. — Susikirtime tarp “su
kilėlių” unijos įsteigtos Il
linois valstijoje prieš tikrą
ją uniją, ir United Mine 
Workers narių* penki dar
bininkai sužeisti revolverių 
šūviais. Susirėmimas kilo 
kuomet sukilėlių unijos pre-, 
zidentas Howat rengėsi sa
kyt darbininkams prakalbą.

. Anglies per savaitę iki 12 
d. Balandžio Suv.- Valstijo
se- iškasta 8,375,000 tonai. 
Tą savaitę mėtai laiko at
gal iškasta 8,247,000 ’tonai.

Didins dirbtuves. Hobo
ken, N. J. — United States 
plieno korporacija bėgyje 
1930 metų ant įvairių savo 
dirbtuvių padidinimo, tai
symo ir pagerinimo ruošia
si išleisti 200,000,000.

stį, užtikta nekurtose dar 
gaisro nepaliestose dalyse 
žibalu sulaistyti skarmalai, 
iš ko spėjama kad gaisras 
pradėta keliose vietose pa
degus sulaistytus skarma
lus, su tikslu pramušti’ke
lią; i laisvę.

Po didžiojo gaisro užtik
ta kitas gaisras vatinių au
dinių'Skyriuje; bet tas ne- 
išsiplėtė. Ten rasta aliejuo
tų skarmalų.

Šis kalėjimas yra 40 me
tų senumo, budavotas 1890 
m. sutalpinimui 1,500 kal
nių, bet šiuo tarpu jame bu
vo sugrusta 4,300 kalinto, 
ačiū prohibicijai ir kitiems 
padidėjusiems prasižengi
mams.

Tame kalėjime buvo ke
liolika ir Lietuvių, bet tarp 
žuvusių Lietuviškų pavar
džių nematyt.

Traukia teisman valdžią. 
Belgijos industrialistai ku-' 
rie keli metai atgal paskoli
no valdžiai milijonus dola- 
rių, dabar teisino keliu rei
kalauja $30,000,000 atlygi
nimo.

UŽ ŠIRDELĖS SUSKAU- 
DINIMĄ...

Atlantic, la. — Tula 61 
metų senė laimėjo teisme 
bylą ir .jai priskirta $5,000 
atlyginimo nuo jos “jauni
kio”, 56 metų senio, už jos 

prižadėjimą
vesti, ir paskui “atšalimą”.

Užsimušė glėbyje. Bėdi
nas. — Du darbininkai ku
rie dirbo aukštai ant dirb
tuvės kamino-, pastovams 
nuvirtus nukrito 'ir. užsimu
šė. Jiedu ’puldami laikė vie
nas .kitą glėbyje: ir! sykiu’suvedžiojimą: 
sutiko mirtį. , -.-J 1

SUKILIMAS KALĖJIME
Providence, R. I. — Vai- 

stijiniame kalėjime Howar- 
de kaliniai, gavę įšmuge- 
liuotą-treką šautuvų pakė
lė riaušes. To pasekmėje 
du kaliniai nušauta ir du 
kiti bei du sargai sužeista 
Sukilimas numalšinta. Nie
kam iš kalinių nepavyko pa
bėgti. Nekurie kaliniai, tu
rėdami ginklų, buvo užėmę 
nekurias kalėjimo dalis..

Kaip trokas su ginklais 
galėjo Įvažiuoti per vartus 
neaišku, bet tuoj kieme bu
vę kaliniai tuoj prišoko pas 
troką ir imdami šautuvus 
pradėjo šaudyt į sargus.

Duota žinia policijai ir iš 
visų 'sričių pribuvus pradė
jo mėtyt akis ėdančias bom
bas, kuriomis sukilėlius ap
ramino.

Šis kalinių sukilimas yra 
šeštas Amerikos kalėjimuo
se bėgyje devynių mėnesių.

PRAGYVENIMAS 
ATPIGO

Valdžios surinktomis ži
niomis, Suv. Valstijose šiuo 
tarpu pragyvenimo kainos 
yra mažiausios kokios ka
da buvo bėgyje pastarų 13 
metų. Dolaris, ilgai buvęs 
nupuolęs, dabar yra vertas 
110 centų lyginant su me
tai laiko atgal.

SUVARŽYS PROHIBICI- 
JOS VIRŠININKUS *

Washington. — Teisingu
mo Departmentas perims į 
savo rankas prohibicijos įs
tatymo vykinimą, 'vietoj Iž
do Departmento, kaip buvo 
iki šiolei. -.Iždo Departmen
ts tik kontroliuos indus- 
trialio" alkoholio dalyką.

Teisingumo Departmen
to vedėjas, generalis proku-
ror'as Mitchell sako jog jis 
pertvarkys prohibicijos ad-
ministraturas ir peržiuręs 
kurie viršininkai tinkami 
pasilikti savo vietose, o ku
rie turės būti atstatyti ar 
perkelti kitur.

U. S. LINIJOS LAIVAI 
BUSIĄ DAR GREITESNI

Wasington. — Vokietijos 
dviem laivam užkariauvus 
rekordus greičiausio per
plaukime Atlantiko, United 
States Linijos atstovai .at
silankę į sostinę tariasi apie 
planus būdavojimui dviejų 
Amerikos milžinų laivų ku
rie gal but sumuš greitu
mą “Bremeno” ir “Euro
pos”.

Naujai planuojami laivai 
galės plaukti po 28maz
gų į valandą, bus po 50,000 
tonų sunkumo ir 962 pėdų 
ilgio. Abu tie Vokiški lai
vai yra po 49,000 tonų ir 
po 938 pėdų ilgio. Jų plo
tis yra po 98 pėdas, gi Ame
rikoniški busią po 107 pė
das pločio.

RIAUŠĖSE INDIJOJE
UŽMUŠTA ŠEŠI

Čittagonge susirėmime 
riaušininkų su policija už
mušta šeši policijantai.

DU MILIJONAI CHINU 
MIRTIES PAVOJUJE 
Amerikonų komisija gel

bėjimui Chinijos baduolių 
praneša kad šiuo tarpu ba- 
'do mirties šmėkla grąso' po
rai milijonų Chinų šensi 
provincijoj, iš ko juos iš
gelbėti nėra būdų ir jie tu, 
rėsią mirti iki Birželio mė
nesio. Pernai toje provin
cijoje mirė irgi apie du mi
lijonai žmonių, nesulaukda
mi, naujo derliaus.

NAUJAS LINDBERGHO 
REKORDAS

New York. — Pulkinin
kas Lindbergh, pragarsė
jęs perskridimu Atlantiko, 
Balandžio 19 į 20 dieną, Ve
lykų vakare, sykiu su savo 

•žmonaį padarė vieną iš dra
matiškiausių žygių Ameri
kos orlaivininkystės istori
joje perskrisdamas Skersai 
Suv. Valstijas nuo Pacifikc

UŽ ARKLIŲ UODEGAS 
PIRKS TRAKTORIUS 
Maskva. — Turkestano 

gyventojai, išgirdę kad so

Šį
28 d., bus saulės užtemimas. 
Mėnulis praeis pro apačią 

i saulės užstodamas jos spin
dulius nuo žemės. Bet ka
dangi mėnulio šešėlis nusi
driekia tik vienu ruožtu, o 
ne plačiai per visą žemę tai 
užtemimas bus tiktai siau
roj linijoj nuo San Francis
co miesto iki netoli Butte, 
Montanos valstijoje. Kitur 
bus matoma tiktai dalis mė
nulio užėjusio ant saulės, ir 
tą bus galima matyt tiktai 
per tamsius spalvuotus ar
ba aprūkytus stiklus. Nes 
saulės nors pusė buna pu- 
dengta vistiek buna šviesu 
ir peršviesti-matyti padeng
tą saulės dalį nuoga ąjšia;

Iki mėnulis už.šlenjtą ir 
praeina pro saulės apačią 
trunka ilgai, bet tose vjętb4- 
se kur buna visiškais .užte
mimas, tamsuma būna tik
tai trumpą laiką, nes iki vi
siško užėjimo ir vėl pradėji
mo nueiti buna mažas tik 
kelių sekundų tarpukaš.

iki Atlantiko į 14 valandų 
ir 24 minutas. Padarė tik
vieną sustojimą prie Wichi
ta, Kansas, pasiėmimui ga
zolino, ir vėl leidosi tolyn 
Jiedu /skrido didelėje aukš
tumoje, ‘po 10,000 iki 15,000 
pėdų.

Nepasisekė. Bentonville. 
Ark. — Pažymus dentistas 
iš Columbia, Mo., pakliuvo 
sąryšyje su žudyste savo 
draugo, kurį nužudžius no
rėjo išsikolektuot $200,0.00 
jo gyvasties apdraudos pi
nigų.

Persekioja už katalikę. 
Lexington, Ky. — Epiško- 
palų kunigas, 31 m., patrau
ktas savo bažnyčios dvasiš
kuos teisman už paėmimą 
už moterį Romos katalikės 
ir susirišimą pas kataliku 
kunigą.

Prigėrė bekrikštinant.
St. Louis, Mo. — Negrai 

Velykų rytą krikštino. savo 
pasekėjus Mississippi upėj. 
Prigėrė trys dvasiškiai ii’ 
viena 13 metų mergaitė.

Francuzijoj gelžkelio ne
laimėj užmušta aštuoni ka
reiviai.

UŽGIRIA “OSCAR I!” VYTAUTO SUKAK
TUVIŲ EKSKURSIJĄ

New York. — Susirinkę 
gražiam Skandinavų-Ame- 
rikos Linijos garlaivyj'e Os
car II, dabar esančiam New 
Yorko uoste, dalyvaujant 
Lietuvos Generaliniam Kon
sului New Yorke, Pulk. P. 
Žadeikiui, ir skaitlingam 
Lietuvių burini, mes, že
miau pasirašę organizuotų 
Amerikos Lietuvių atsto
vai, pareiškiame didelio pa
sitenkinimo jog didžiajai 
Vytauto metų ekskursijai 
parinkta toks gražus ir pa
togus mums draugingos 
valstybės garlaivis, “Oscar 
II”. Tikime jog juo vyks
tanti į Klaipėdą, be persė
dimo, tiesiai iš New Yorko, 
Gegužės 24 d. Lietuviai, pa
minėti Vytauto iškilmes

Lietuvoje, bus tikrai paten
kinti. Del to musų tautai 
but didelė garbė jei tai mu» 
sų didžiausiai Amerikos 
Lietuvių ekskursijai visi 
bendrai dirbtume ir pritar
tume.

Liet. Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Atstovai:

J. Ambraziejus, pirm.' 
Jonas Sekys, seki“.
A. S. Trečiokas, iždjn.

D. L. K. Vytauto Didžio
jo 500 m. sukaktuvėms mi
nėti New Yorko apiel'nkių 
komiteto atstovai:

, Dr. M. J. Vinikas, 
Ekskursijoms ruošti komi

sijos vice pirmininkas,
A. B. Strimaitis, sekr.

Ir kiti.



Korespondencijos
PITTSBURGH

Kiek suvažinėta gatvėse. 
Pittsburgo gatvėse auto-: 
mobiliais ir kitomis Įmonė
mis per pastarus septynis 
metus, nuo Sausio 1, 1923 
iki Balandžio 1, 1930, suva
žinėta 1,120 ypatų.

Paskirstant pagal metus

valstijos sveikatos statutai 
uždraudžia naudoti 10 un
cijų bonkas.

Pasiųsta Įsakymai dviem 
šimtam, pieninių kad bėgy
je dešimts dienų 10 uncijų 
bonkos butų panaikinta, o 
naudojama 8 ir 16 uncijų 
bonkos.

Visose S. Valstijose 1929 
m. nuo tokių nelaimių nete
ko gyvasčių 31,500 ypatų.

išeina šitaip:
1923 m. užmužta 119
1924 m. 163
1925 m. 137
1926 m. 144
1927 m. y? 176
1928 m. 152
1929 m. X 180
1930; iki Bal. 1 49

Daug milijonų keliams. 
Pennsylvanijos valstijos ke
lių ir vieškelių darbams bu- 
davoti ir taisyti yra pada
ryta kontraktų už $42,500,- 
000. Tai yra didžiausias ke
lių budavojimo programas 
kokį kada ši valstija turė
jo. Daugelyj apskričių dar
bas jau pradėtas.

Pittsburgo srityje bedar
bės klausimas šiek tiek ei
na geryn. Nors per Kovo 
mėnesį buvo vienodai, be 
jokios žymios permainos, 
bet Balandžio mėnesį šiek 
tiek daugiau darbininkų 
gauna darbus.

Per visų valstijų irgi ma
tosi darbų gerėjimas, nes 
nekurios industrijos ima 
šiek tiek daugiau darbinin
kų.

Federalė valdžia skiria 
$3,615,000 budavojimui už
tvankų ant Allegheny upės 
aukščiau Pittsburgo.

Barkoskic užmušėjų by
la tęsiama. Franklin, Pa. 
— Anglies kompanijos pri
vatinių policijantų, kurie 
virš metai laiko atgal už
mušė kasyklų darbininkų 
Barkoskį, gynėjai padavė 
apeliacijų reikalaudami by
los persvarstymo. Vienas 
iš jų, polic. Šlapikas, tapo 
išteisintas, bet du, -Lister 
ir Watts, rasti kaltais tie
sioginiame žmogaus nužu
dyme. Jie buvo teisti du 
kartu, pirmų kartų visi bu
vo išteisinti, bet valstijos 
prokuroras nesutiko kad 
butų paleisti kuomet žmo
gus jų sumuštas mirė. An
trų kartu teismų vedant du 
rasti kaltais, o trečiasis iš
teisintas.

Reikalauja daugiau algų. 
Tramvajų darbininkai rei
kalauja algų padidinimo ir 
naujos sutarties su tram
vajų kompanija.

Naikina pieno butelius. 
Pittsburge naudojama tūk
stančiai pieno bonkų nele- 
galio didumo, kuriuos pie
ninėms įsakyta išnaikinti. 
Daugelyje įstaigų naudoja
ma 10 uncijų bonkos ir par
siduoda pienas po 10 cen
tų, o legaliais pripažinta 8 
uncijų buteliai, kurie turi 
parsiduoti po 5c. Nors pie
no inspektoriai neturi tei
sės nustatyti pieno kainų, 
bet nustato pieno mierų, o

tame susirinkime reikėjo 
darinkt daugiau žmonių į 
rengimo komisijų. Kada 
prieita prie rinkimų į komi
sijų, tapo paklausta buvusių 
narių ar daug jau nuveik
ta. D. Turskis paaiškino 
kad jau susinešta su centro 
komitetų Brooklyne ,ir kad 
reikėtų- į centrų pasiųst. Sč- 
įegatų. Tas sukėlė didžiau^ 
sį lermų, pradėta prikaišiot 
kad mažai nuveikta ir kam 
reikalinga tas centras. D. 
Turskis buvo priverstas re
zignuoti. Prie likusio da- 
rinkta keturi nariai, ir ta 
komisija dabar miega.

Balandžio 16 d. susirinki
me paklausta kiek toli dar
bas pavaryta, komisija pa
aiškino kad nieko neveikė, 
neturi laiko. Nors klubo 
valdyba paragino greičiau 
darbų pradėti, bet vargiai 
komisija kų nuveiks, ir 'Vy
tauto sukaktuvės gali likt 
nepaminėtos. Jonukas.

PHILADELPHIA, PA.
Musų miesto margumynai.

Jau bus apie pustrečių 
metų kaip Richmond daly
je keli klubai ir kelios drau
gijos vedė derybas-susivie
nyti. Draugijos ka? kokiu 
išrokavimu atsisakė vieny
tis. Bet klubai kad ir su 
pertraukom tų darbų varė 
toliau, ir dabar jau visos 
kliūtys prašalintos ir dar
bas eina prie užbaigimo.

Vienijimosi užmanymų 
iškalė D. L. K. Gedimino 
Klubas ir salės šėrininkai, 
numatydami sunkius Lai
kus ir silpnėjimų musų or
ganizacijų. Norint dar il
giau gyvuoti būtinai reikia 
eiti į vienybę ir išvieno tęs
ti gyvavimų. Taigi klubai 
Richmonde ir Edgemonte 
jau sutarė susįvienyti su 
jGędimino Klubu ir darbų 
kunija prie galo. Dabar at
sišaukė draugijos, ir jos no
ri vienytis.

Nesiseka. Viena nelaimė 
pas mus tai kad nešlseka 
rengimas apvaikščioti D. 
L. K. Vytauto jubilejaus. 
Apyaikščiojimo rengimas 
buvo pakelta Gedimino Klu
be susirinkime dar pereitą 
rudenį, bet tas klausimas 
taip ir nesutvarkytas. An
tru sykiu pakeltas apie nau- 

| jus metus, išrinkta ir du na- 
I riai, D. Turskis ir J. Jacke- 
levičia, tų darbų pradėti ju
dinti, kurie ir išsiuntinėjo 

|į draugijas kvietimus priši
ldė! prie apvaikščojimo ren
gimo. Už trijų savaičių įvy- 

1 ko klubo susirinkimas ir

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ I
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. Pašaipu išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- « 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitt **T(- Į 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kalnaa. ,

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. I
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 1

]
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA !
307 W. 30th Street New York. N. Y. 3

LIETUVA LAUKIA AMERIKIEČIŲ, RUO

ŠIASI GRAŽIAI SUTIKTI

NETEISINGAS AME
RIKIEČIŲ NUŠVIE

TIMAS

“Dirvos” nr. 13 P. Kriu
kelis savo straipsnyje “Ko
dėl Amerikiečiai nustojo 
pagarbos Lietuvoje” labai 
įžeidžia Amerikiečius pri
mesdamas nekultūringumų.

Aš pereitų vasarų buvau 
Lietuvoje ir patyriau kaip 
kultūringi yra patys Lietu
vos Lietuviai, todėl mums 
tokie primetimai nevietoje..

Lietuvoje yra labai daug 
ponų, ponių ir panelių, nuo 
smulkių prekių krautuvėlės 
iki aukštųjų įstaigų, visur 
tik rankas atkišę bruka bu
čiuoti. Lankiausi Lietuvos 
jaunimo gegužinėj, mačiau 
kas dedasi, net nemalonu 
žiūrėti: pašokdino kas ko
kių mergaitę tai ta tuoj ir 
kiša rankų bučiuoti, nors ji 
kažin kada prausta....

(Nuo Redakcijos: Ne vi
sai tiesa kad pati panelė ar 
mergaitė po šokio kiša ran
kų bučiuoti: ten ponaičiai 
pašokdinę panelę patys ima 
rankų bučiuoti. Tų daro 
aukštoji ponija, tų paseka 
ir miestelių ir gal net kai
mų jaunimas.)

Užeik kny'gynan ar krau- 
tuvėn, jose visi tarp savęs 
Rusiškai1 kalba, sako kad 
nemoki Rusiškai negali but 
inteligentas. Ir Amerikie
tis už prekes turi mokėt du
syk tiek negu verta. • Nega
na to, dar supykina, pašie
pia; kitur negali visai susi
kalbėt Lietuviškai, rodos 
jie Lietuviškos kalbos ne
girdėjo. Rokiškio stoties ir 
to gelžkelio tarnautojai ne- 
viskų Lietuviškai supranta.

Kriukeliui noriu pastebėt 
kad Amerikiečiai bačkų ne
laužo, tik ištuština, už tai 
nėra kų ant jų pykt, reikia 
bačkeles vėl pripiluyt. Bu
telius nemest laukan ir ne- 
daužyt, o nešt kur juos pri
ima.

Veltui primesti Ameri
kiečiams nekultūringumas, 
nes jo stoka ir Lietuvoje. 
Lietuvoje žmoneliai spau
džia naminę ir per naktis 
geria, namon nepareina po 
kelias dienas, o laukai ne
dirbti. Ko gero galima ti
kėtis iš tokių?

Adomas Amšiejus.

KAS DAROMA LIETU
VOJ AMERIKIEČIŲ 

PRIĖMIMUI
Lietuvoje šymet Ameri

kiečių, svečių įųukia su iš
skėstais glėbiais.- Ir teisin
ga bus pasakyti kad nuo 
paėmimo Lietuvų valdyti 
tiems musų čia nekenčia
miems “fašistams” Ameri
kiečiai Lietuviai pirmu sy
kiu pajuto širdingumų Lie
tuvos valdininkų kai pradė
jo lankytis Lietuvon. Prie 
kitų valdžių buvo tokia nu
statyta keista ir rusta pa
žiūra į Amerikiečius par- 
važiavėlius, kad išrodė jog 
ant Lietuvos žemės užsili
po kokie svetimi, negeisti
ni gaivalai, jei kas parva
žiuodavo.

Dabar visai kitokia dva
sia pas valdininkus laukian
čius Amerikiečių. Lietuvos 
vyriausybė ir inteligentija 
suprato kad parvažiuoja 
senos tėvynės sūnūs, ten 
Augęs, pasiilgęs jos, pasi
džiaugti, ir, jeigu kurie iš
važiuoja atgal Amerikon, 
pasakyti kitiems kaip malo
nu ir gera yra Lietuvoj.

Ir šaltas protas mokina 
kad reikia parvažiavusius 
svečius gražiai priimti, ar
ba nerodyti nepasitenkini
mo parvažiavimu jeigu ne
moki svečiu pasidžiaugti.

įvažiuoti į Lietuvų tiems 
Lietuviams kurie neturi jo
kių parodymų apie save. 
Buna atsitikimų kad žmo
gus sumanų ,važiuoti vėlai 
įr meturi laiko parsitraukti 
iš Lietuvos metrikų. Toks 
pirma negaudavo paso.

Pasitikimo komitetas pa
gamino ir įteikė Vyriau-- 
šiam Komitetui memoran
dumų išgauti Amerikos sve
čiams nemokamas vizas.

Paveizdan, paprastai už 
Lietuviškų vizų ant Ameri
koniško paso reikia mokėti 
$10. r

Vidaus Reikalų Ministe- 
ris davė atsakymų kad pa
prašė Užsienių Reikalų Mi- 
nisterio duoti nurodymus 
Lietuvos konsulatams A- 
merikoje kad šiais Vytau
to Didžiojo metais Ameri
kos Lietuviams, kurie del 
formalių priežasčių negali 
gauti paso, butų išduota 
leidimai. Taip pat patar
ta sumažint leidimų ir vizų 
kainas.

Daroma dar žygiai gau
ti kitokius palengvinimus, 
taip kad parvažiavusieji ne
susidurs su niekuo kų ku
rioms teko patirti dar ir 
pernai.

Maj. Ardickas rašo kad 
daroma viskas kas galima. 
Amerikiečių sutikimų, pri

ėmimų pavesta Amerike- 
čių sekcijai ir Šaulių Są
jungai, kuri per. savo cent
rų ir burius visoje Lietu
voje teiks visas prašomas 
informacijas nemokamai.

Organizuojama kad už 
mažų atlyginimų galima 
butų autobusais aplankyti

Chinai ir vyžiai, šang- 
hajaus miesto gyventojai, 
kurių yra apie pusė kaip 
New Yorke, per savaitę 
laiko suvalgo ryžių (Chini- 
jos žymiausias produktas) 
tiek kiek New Yorke suval
goma per ištisų metų. Per
nai Šanghajuje sunaudota

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit .pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvų” ir už knygas.

Nukirpkit 1930 ar anks
tesnių mętų kuponus įr sių
skit “Dirvai”.

Kitos šalys gražiai moka 
vilioti savus nors lankytis, 
ir prikviečia svetimus, nes 
tas reiškia gerų uždarbį.

Nuo 10 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuyių, 
1928 m., Lietuvoje pradėta 
oficiališki priėmimai Ame
rikiečių, paskyrimais tam 
tinkamų komitetų, kuriuo
se dalyvauja žymus žmo
nės. 1928 metais mums par
važiavus, kas nuostabiau
sia buvo kad Kauno , stoty
je apie porų šimtų Ameri
kiečių pasitiko, priėmė ir 
vaišino Lietuvos kumpiais, 
alučiu ir kitais skanumy
nais visai be jokio atlygi
nimo. Amerikiečiai papra
tę užsimokėti už gaunamų 
dalykų, dairėsi ir patys sau 
netikėjo kad davė pavalgyt, 
prigirdė, pasakė gražius 
sveikinimus, o niekas nei 
žodžio apie atsilyginimų už 
tai, nei nepaprašė aukų jo
kiam tikslui.

Tai tau ir “fašistai”!
Tokia tai ištiesų yra tik

ro Lietuvio vaišinga širdis. 
Tas sutikimas ir vaišės bu
vo lyg atvaizdas visų Lie
tuvos žmonių geraširdingu- 
mo. Ar ima kada Lietuvis 
dš svečio atlyginimų už pa
vaišinimų?

1929 metas buvo papras
tas, taigi Amerikiečių suti
kimu rūpinosi Šaulių Są
jungos paskirtas komitetas, 
bet įr Šauliai priėmė ir vai
šino dovanai.

Kas daroma šymet
Šymet, Vytauto Didžiojo 

Komiteto jubįlejui rengti. 
Amerikiečių sutikimo sek-į 
cijų sudaro Pulkin. Augus- 
tauckas, Majoras Ardickas, 
J. W. Liūtas, mokytojas 
Purvįs ir kiti.

Neužtenka kad Amerikie
čiai bus gražiai sutikti, bet 
šie komiteto nariai rūpina
si išgauti ir palengvinimus

Lietuvos kurortus ir kitas 
įžymesnes vietas.

Jau dabar ruoš i a m a s i 
prie Žemės Ūkio ir Pramo
nės Parodos, kuri įvyks 
Birželio 18—23 d. Jau da
bar visi paviljonai išnuo- 
muoti ir dar daug vietinių 
ir užsienių firmų stato nau- 

!jų-
Dainų Šventei, kuri įvyks 

Birželio 23 d. jau užsire
gistravo apie 200 ihortii su 
1)0,000 dainininkų./ Bė to 
įvyks dar sporto švfentė. 
Dalyvauja visos sporto or
ganizacijos, universitetas, 
gimnazijos ir mokyklos vi
sos Lietuvos. Taigi ir Čia 
bus kas pamatyti.

Pačios svarbiausios iškil
mės, tai yra iškilmių cen
tras, bus Rugsėjo 8 d. Čia 
tai bus viešoji, tikra jubile- 
jinė šventė, su eisenomis, 
paradais, iliuminacijomis, 
vaidinimais.

Tai tokios naujienos iš 
Majoro A. Ardicko laiško.

Kurie Amerikiečiai šymet 
lankysis Lietuvoje turės 
sau įspūdžio iki paskutinių 
savo gyvenimo dienelių.

K. S. Karpavičius.

505,400,000 svarai ryžių, po 
apie 42,000,000 švarų per 
mėnesį.

Laivai didinami ir didi
nami. Viena kompanija pa
skelbė kad ji tuoj pabuda- 
vos milžiniškų pasažierinį 
laivų 1,000 pėdų ilgio. Ne
užilgo laivai taps tokie di
deli kad pasažierįai negalės 
matyt nei jurų.

PAiN-EKPEiiįit

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų
Skausmų Krūtinėje 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų

B Neuralgijos

Persitikrinkite, k:' Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
Srąjį! INKARO vaisbaženklis ant 
' pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
F Knygutė, kurioje paduodama pilni 

nurodymai naudojimui PAIN-EX-
> PELLERIO daugely atsitikimų, pri- 

dedama prie kiekvienos bokutės.
. Parsiduoda visose vaistinėse 

po 35ę. ir 70c. bonka.
• Arba galima užsisakyti stačiai' iš

Laboratories •oP
fir.AdL RBCHTER & CO.)

BERRVA.ND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.Y

g'IIIiililIlIlIlIlIlIlIiaiIRSiH

| Vėsioms Pavasario Dienoms Į
S L, : • ' 1 1 • ■ Ur . ■■ j v 1 j.

ir Naktims

Namai tikrenybėje nėra namai jeigu juose nėra ug
nį akurio arba fireplace. Bet kas nori nešiot anglį ir tam
pytis, ir. kas nori vargintis su išnešiojimu pelenų? Su
prantama, niekas! Tačiau yra būdas turėti visus pato
gumus ir malonų pasitenkinimą senoviško ugniakurio na
muose, be nešvarumo ir nepatogumų. Šis taipgi yrą pi
gesnis ir geresnis.

Tiktai įsitaisykit Humphrey Radiantfire savo vieš- 
kambaryje įr turėsit. Jis dega gazu ... . jis yra šva
rus ir ekonomiškas ... jo liepsnos gražiai dega ir žė
rį; o šiluma sveika ir šiluma sveika panašiai kaip saules 
spinduliai.

Irj/ie

HUMPHREY
Padiantfirp



GERB. SPRAGILAS i kakapitalistų agentai pri- 
I gabens- ginklų tai visame 
pppasaulyje jau bus dddar- 
bininkiška diktatūra ir ka- 
kakapitalistai bus iškarti ir 
iššaudyti.

— 'Ar tu taip svajoji, 
Stepai ?

— Mums taip pasakė mu
sų vvvadai. Pamatysi pats, 
jau po šitos Gegužės pipi-

rrrevoliucij'ą Gegužės pipi- 
pirmą dienų.

— 0, šitaip? Tai laimin
gos kloties. Tik apsižiūrėk 
kad ant rytojaus po revo
liucijos vėl nereiktų eit pas 
kapitalistų darbo 'prašyti.

LONDONAS, Anglija

DIR V A 3

Laikraštis veik tokio for- vių ir Anglų, paveiksluotas. 
Imato kaip Kauniškis “Nau- Iš pirmo numerio galima 

žada eiti kas spręsti kad laikraštis yra 
“Naujas Laikas” tautinės pakraipos.-

I Kalnavertis.

jas Žodis' 
mėnuo. naujos uamao j 
išeina dviem kalbom, Lietu-1

1930 VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS
Liks Pasaulio Lietuvių Istorijoj

Atsikirto

Draugas Stepas

DRAUGAS STEPAS RUO
ŠIA RRREVOLIU-

CIJĄ
— Ei, sustok, Stepai! kur 

tu taip skubini? NemataiI 
nei manęs.

— Aš- ‘ į bbbuožius visai- į 
nenenežiuriu ir nenorių su | į { 
jais šššnekėt.

— Stepai, kas gi tau yra, 
kodėl -tu mane buožiu vadi
ni: juk aš toks pats darbi
ninkas kaip ir tu. O prie 
to, pas jus yra tokių žmo
nių kurie turi ir automo
bilius ir nuosavus namus, 
jie yra didesni buožės ir tu
rėtų būti jūsų pasmerkti, 6 
jus juos draugais vadinat.-

— Už tai tu esi bbbuožė 
kad tų kakakapitalistams 
tarnauji ir nepritari pppro- 
letaro rrrevoliucijai.
— Bet ar 'tu paklausei tų 
kitų savo draugų ar jie no
rėtų kad jus atimtumet iš 
jų namus ir automobilius? 
Jie gal tik neturėdami kur 
dėtis su jumis dalyvauja ir 
vadinasi draugais, o kai at
eitų revoliucija ir reikėtų 
-atiduoti savo turtus jie pir
mutiniai imtų ginklus prieš' 
jus ir neduotų. Antras da
lykas, kur tu girdėjai kad 
proletaras arba darbiniu- ( 
kai norėtų revoliucijos?

— Dddrauge, kibą tu ne- ] 
skaitai darbininkiškų laik- ’ 
raščių ?

— Kokius tu laikraščius 
vadini “darbininkiškais” ?

— Kkkomunistiškus, ku
rie skelbia rrrevoliuciją.

— Tie laikraščiai, Stepai, i fabrikuose prisidirbti reik- 
nėra darbininkiški ir juo-| menų, nors menkų, kokių 
se nieko darbininkiško nė-1 Rusijai reikia/ darbininką’ 
ra. Jie yra organai visokių turi prievarta dirbti, kad 
padaužų, kurie matydami tik nereiktų iš kitur impor- 
kaip vieni šalis tvarko ir tuoti. Darbininkų ten miė 
valdo, gerai ar blogai, patys Istuose mažai ir jie bendra, 
irgi nori būti valdovais —I sudaro nedidelį skaičių ly 
jie darbininkams nori ant 
sprandų atsisėsti, o iš to 
darbininkams nieko gero 
nėra.

— Mem'emeluoji, dddrau
ge, ar nematai ką atsiekė- 
Rrrusijos darbininkai per 
įrrrevoliuciją?

— Matyt .nematau bet ži
nau ką atsiekė, ir atsiekė tą 
ką kiti pamatę meta 
ga, net išsižadėdami 
nizmo.

— O koko.de! ten 
ninkai patenkinti ir 
lia rrrevoliucijų jeigu yrą 
taip kaip tu sakai?

— Del to kad iš darbi
ninkių atimta ginklai -iri ga
le laisvai žodį ištarti, net! 
mislyt uždrausta kad turi 
negerai. Komunistų carai 
ant savo fanatiškų pasekė
jų durtuvų pastatė savo ga
lybę ir tupi, o visi darbinin
kai turi mažiau negu ver
go teises, todėl progos nė
ra nei.sukilti nei nuversti 
savo despotus, iki slapta 
nepridarys ginklų gana.

— Dddrauge, iki ten ka-

pirmos dienos daugelyj ša
lių bbbus įvesta dddarbi- 
ninkiška diktatūra.

— O kaip Amerikoje^ ar 
bus?

— Čia greičiausia bus, ba 
’ pppats matai kaip čia dar

bininkai skursta,- milijoriai 
be darbo vaikščioja, o ka-, 
kakapitalistai neduoda ne
tik darbo ale ii- duonos.

— Darbai eina pagal iš
dirbinių reikalavimo, o ne 
iš noro tiktai darbus vary
ti. Jeigu 'pasitaiko nėra 
kur produktų dėti, niekas 
jų nereikalauja, kaip gali 
darba eiti? Taigi jie laiki
nai ir sustoja.

— O kodėl Rrrusijoj nė
ra bedarbės ir visi dddar- 
bininkai turi darbo?

,— Ar nori žinot del ko?
— Aš ir be tavo aiškini

mo žinau i. ba ten gggera 
darbininkiška tvarka.

— Ne, Stepai, tu klysti. 
Rusija yra didesnė už Su
vienytas Valstijas, o turi 
mažesnius mieštus, mies-' 
tuose esančios išdirbystės j 
arba fabrikai yra maži su 
lyginant su Amerikos fab- j 
rikais. Jeigu tuose Rusijos .

Lietuvių klubas pastaru 
laiku žymiai sustiprėjo, da
bar jau negirdėt kalbančių 
apie klubč bankrotą,• prie
šingai,-net kai kurie klubo 
komiteto nariai giriasi apie 
klubo gerų gyvavimą.

Pernai sykį “Dirvoj” ‘ ra
šiau kad Lietuviai žada sa
vo klubą padidint, ir mano 
rašymas pasitvirtino: klu
bas šiuo tarpu yra ko ne 
dvigubai didesnis ne: kaip i 
pradedant buvo. Da^ar klu
bas .turi dvi sales' atskirai 
vieną greta kitos, tik nau- j 
dojama vienos durys inėji- ! 
mui. Naujojoj salėj laiko- I 
ma įvairių skystimėlių, ne
svaiginančių ir svaiginan
čių, taipgi ir įvairių užkan
džių. . Svaigalų pardavinė
jimas klubui turbut ir duo
da daugiausia pelno. Tie 
gėrimai klube parsįdavinė- Į 
ja ta pačia kaina kaip ir Į 
visur.

Viename buvusiame susi- į 
rinkime atsilankęs vietos j 
klebonas Kun. Matulaitis Į 
pasakė gražią kalbą, ragin- | 
damas klubiečius tvarkin- Į 
gai užsilaikyti, nešukauti ir | 
sulyg įstatymo vakare lai
ku iš klubo skirstytis, nes 
savo negražiais apsiėjimais 
pykiname kitus žmones ir 
save žeminam. Anot kuni
go, neprisilaikydami tvar
kos galim ir klubą prarasti.

Vieną sekmadienį musų 
klebonas , pranešė iš sakyk
los kad esą, kas nori Lietu
viškų maldaknygių gali jas 
gauti, pas brolius Prancū
zus bažnyčioje.

Vasario mėnesį Škotijoje 
pradėjo eiti Lietuviškas lai
kraštis “Naujas Laikas”.

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

Į Lietuvos uostą KLAIPĖDĄ

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

OSCAR II

J Elgeta: Mane atvedė pas 
j tamstą svarbus reikalas. 
I Atsižvelgdamas į savo var- 
igingą' padėti ir tamstos tur- 
• tą, tikiuosi, kad tamstą, skai- 
| tysi -savo pilietinė prievple 
' suteikti man pašalpos.
i Ponas: Jei tamsta prašai 
išmaldos,,tai nekalbėk tokiu 

l aukštu tonu.
Elgeta: Na, jei ponas ge- 

I riau Už manę moki elgetau
ki, tai pasiiirik krepšį ir eik, 
prašinėdamas, b manęs ne-1 

I mokyk!

! Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis žurnalas 
“MARGUTIS”

Išeina kas menesį nuo 16 iki 24 pu;
* storumo. ™ 11

Jame telpa kas numeris 2 daine
les: chorui.

Daineles
piano.

Chorams
Rašykite _

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Marguti”.

“Margučio” kaina metams $3 ‘(30 
litu). Amerikoje $2.

“Margutį” leidžia ir redaguoja 
Komp. A. Vanagaitis.

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

Adresas:
“MARGUTIS”

3210 Sc. Halsted St.
Chicago, I1L U.S.A.

_ Eina treti metai.

arba solo, duetams.
lengvutės su pritarimu

pigu ir naudinga.
savo giminėms ar pažy-

menų, nors menkų, kokių

ir bė- 
komu-

darbi- 
neke-

; giriant su Rusijos didumu. 
1 Taigi jie turi dirbti kaip 
i vergai kad padaryti reik

menų ir kad nereikėtų auk
sas į kitas šalis išduoti, nes 
jo reikia patiems carams. 
Didelę didumą Rusijos su
daro kaimiečiai mužikai, ii 
jeigu jie nesukels revoliu
cijos būdami ūkininkais tai 
sukels virtę proletarais.

— O kkaip tas gali atsi
tikt, drauge?

— Šitaip: iš jų atimami 
ūkės, jie pradės tingėt dir
bti lauko darbą,’ bus įvesta 
traktoriai lauku apdirbi
mui, ir ūkininkai, netekę 
savo žemių, eis į miestus 
kaipo proletarijošiai, kaip 

lyra Amerkoj, ir tada mies
tuose prasidės .B bedarbės, 
nesutikimai, sukilimai, nes 
Rusijos miestuose tikrai 
nėra gana fabrikų ir darbų 
visiems jos gyventojams.

— Aš tau netikiu, ddrau- 
ge, ba tu kakakapitalistams 
parsidavęs. Aš einu į mį- 
mimitingą, ba norim ap
tart kaip sukelt Amerikoj!

SUVALGYDAVO 4 AR 5 SVARUS 
ŽOLĖS KASDIEN ŠALIP 

PAPRASTO VALGIO
Persirijimas yra tai turėjimas ne- 

normalio ir nenatunalio apetito. 
Žmogaus smegenys išaugo ir 
vystė proporcingai kuomet jis 
moko praktikuoti nuosaikumą 
gyme ir gėrime.

Išdirbėjai Lucky Strike cigarete 
todėl pasižymo pasitarnauti žmoni
jai primindami savo skelbikuose a- 
pie reikalingumą nuosaikumo valgy
me, gėrime ir rūkyme. Vietoj per-' 
sivalgyt, “užsidegkit Lucky”, sake 
jie.

Vienas iš pažymiausių ir tikriau
sių apsiėdimo atsitikimų yra tai pa
davimas apie Charles Domery, ne
laisvi Francuzą, suimtą Anglų ir už
darytą Livepoolro kalėjime yasario 
mėnesj 1799.

Jis buvo vienas iš devynių brolių, 
gurie su savo tėvu buvo nepaprasti, 
ėdikai. Kožnas iš tų sūnų buvo ati- j 
duotas i kariumenę kiek anksčiausia 
galima, išvengimui lėšų jų maitini
mo. Kariumenėje jam davė dvigu
bai tiek maisto negu kitiems, Už 
tą jis turėdavo užmokėti iš savo 
kišeniaus?

Kada kariaujant mėsos ir duonos 
būdavo permaža Charles Domery su
valgydavo 4 ar 5 svarus žolės kas
dien.

Jisai buvo didelis vyras, 6 pėdų 
ir 3 colių, aukščio ir gero budo.

Kurie naudojasi Lucky Strike pa
aiškinimais apie nuosaikumą, pasi
tenkina apelsinais . arba, kitais vai
siais ant pusryčių, ir ■ stoiku butų 
tikėti kad. buvo tokių žmonių kurie 
suvalgė penkis svarus jautienos ant 
pusryčių.

Vienas dalykas yra aiškus. Visi 
žymiausi protiški darbai atliekami 
žmonių kurie labai nuosaikus valgy
me. Kuomet gundomi daugiau val
gyt, jie užsirūko Lucky, vietoj val
gymo.

GYVYBĖ .
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

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

Haarlem oil

~ 'UUUll*wr!?E

Ekskiirsiją rengia
AMER. LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJ-GA 

Bukit ir Jus dalyviu tos milžiniškos ekskursijos.
; Vietas užsisakykit dabar pas sekančius agentus:..,

J. : AMBRAZIEJUS
168 Grand Si. B’klyn, N. Y. 

“VIENYBĖ"
193 Grand St., B’klyn,‘N. Y.

J. VASILIAUSKAS
- 814 Bank St. Waterbury, Ct.
A. S. TREČIOĘ'AS

197 Adams St. Newark, N. J.
J. SĖKYS '

226 Park St., Hartford, Ct. 
“NAUJIENOS”

1139 S. Halsted, St. .Chicago
A. VELICKIS

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" Agentūra

14 Vernon St.-
Worcester, Mass.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

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

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

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

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

K. SIDABRAS
875 Cam|nrdge 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 Vedėja 

373 Kensington Ave.
Roseland, Chicago,

D. L. K. Vytauto Jubilejinšs

KELEIVIAI LIETUVON
GEGUŽĖS-MAY 24

Keliaus iš

.EVELAND’NEW YORK

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj'

VENGSITE TO 
ATEITIES ŠEŠELSO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystes

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

ERIE RAILROAD
TRAUKINIAIS

Apleidžia Cleveland^ 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:3.0.ryte.

Russell Lowell,

T0A^ED

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

“It’s toasted”
Jusu Gerklės Apsaugogimas-^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.

koko.de
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Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.SUTARIMAS LONDONO KONFERENCIJOJ
O trijų mėnesių nuobo
džių tarybų, Londono 

konferencija bene bus pri
ėjus prie šiokios-tokios su
tarties. Jeigu tai neliks tik 
pasirašytas popieros lakš
tas tai pasauliui bus geriau 
ir ramiau.

Amerika, Anglija ir Ja
ponija pasirašė sutartį su- 
lyg kurios jos mažins savo 
kariškų laivų skaičių ir pri
silaikys tam tikro laivų di
dumo, palaikant jų skaičių 
reikalingą savo pakraščių 
apgynimui.

Laivų apsiribavimo su- 
tartin neprisidėjo Italija ir 
Francuzija, jos tik sutiko 
“sužmoniškėti” submarinų 
karą ir kituose dalykuose.

Sutartis tarp trijų di-

*------------- .---------------------
Nusausinimo Darbai

Lietuvoj per septynis ne
priklausomybės metus, iki 
1927 m., išviso buvo nusau
sinta tik 27,670 hektarų že
mės plotas.

Prie dabartinės vyriau
sybės tas darbas sparčiau 
pavaryta: nusausinta plo
tai sekančiai:

1927 m. 14,500 ha.
1928. m. 22,000 ha.
1929 m. 36,000 ha.
1930 m. numatyta nusau

sinti apie 50,000 ha., o jei 
šymet bus sausa vasara tai 
nusausinamas plotas dar 
galės būti didesnis.

Nusausinimo darbams šy
met paskirta 7,000,000 litų.

naudoti ne tik spaudą bet ir 
radio ir krutančių paveiks
lų teatrus.

Lietuva bunda iš politi
kų ir imasi tikro darbo ku
ris duos naudos visai šaliai: 
darbininkams, ūkininkams 
ir pramonininkams. Daug, 
daug ko Lietuva turi, bet 
ne visi tą žino, o iki šiolei 
veikėjai tąsydamiesi už po
litišką vežimą, už valdiškas 
vieteles, nežiūrėjo į tą pusę 
kur yra gamyba, o tik į tą 
kurioj gatavai gali pasiim
ti, bet ar daugiau iš kur at
siras neturėjo gana supra
timo rūpintis.

(Tąsa iš pereito num.)

džiųjų valstybių padaryta 
iki 1936 m. pabaigai. An- Lietuva Žiuri Pramonės

Suv. Valstijos nutarė įs
teigti Lietuvoje savo Pa
siuntinybę vietoje tik pa
prastos konsulaturos. Iki 
šiolei Kaune buvo tik kon
sulas, o /Pasiuntinybė buvo 
Rygoje visoms Pabaltijo

glija ir Amerika laivų tu
rės penkis prieš penkis, o 
Japonija tris prieš tų pen
kis.

Su v. Valstijos sutiko de
vynis laivus sunaikinti, An
glija penkis, o Japonija vie
ną.

Sutartis parašyta iš 26 
punktų, nustatančių įvai
rias išlygas ir patvarkymus 
kurių pasirašiusios valsty-

Lietuvoje sumanyta su
rengti savo pramonės pro
pagandos mėnuo, kuris su- 
lyg laikraščių pranešimo 
turėjo prasidėti Balandžio 
15 d. Tam tikslui yra su
darytas komitetas, kuris 
išdirbo tinkamus planus. 
Pakviesta į pasitarimą lai
kraščių atstovai, bet komi
tetas ryžosi tam darbui pa-

Atsitiko be Komunistų 
Protesto demonstracijos

Lietuvos laikraščiai pra
neša kad Lietuvos Bankas 
nuo Balandžio 1 dienos dar 
1 proncentu atpigino duo
damas paskolas, taipgi įve
dė dar tulus kitus palengvi
nimus, ką pasekdami ir ki
ti bankai Lietuvoje pradė
jo imti mažesnius nuošim
čius. Dabar Lietuvos Ban
kas išduos paskolas ant 6 
procentų paremti prekių iš
vežimą ir visas kitas pa
skolas išduos po 7 procen
tus.

bės privalo prisilaikyti.
Sulaikymas būdavo jimo

didžiųjų kariškų laivų su
taupys valstybėms milijo
nus dolarių, o kada..nebus, 
lenktyniavimo budavojime 
laivų pasaulis galės jaustis 
ramesnis, nereikės lūkėti 
užsidegapt tokio ar dar di
desnio pasaulinio gaisro 
kaip ištiko 15 metų atgal, 
kurio pelenuose dar ir da
bar žarijos neišgesę.

Socialistai ir Tautiečiai
Dvidešimts penki metai 

atgal, seni veikėjai atsime
na, musų socialistai užsįra- 
gožino ant Tėvynės Mylė
tojų Draugijos, ir ką tik jie 
turėjo prieš pasaulį, prieš 
kapitalistus, prieš carą, ir 
kokias kvailas mintis turė
jo gavo progos paskleisti 
tarp Lietuvių tos musų pat- 
triotinės organizacijos pini
gais.

Dabar jie įsisvajojo kad 
atėjo jų eilė užsirioglint 
ant sprando Susivieniijmui 
Lietuvių Amerikoje. Ki
taip jiems nėra prasmės gy
vuoti ir neturi kur savęs iš
sireikšti.

Pirmiausia, jų žmogui iš
kovota SLA. iždas, ir tiek 
jie pakilo aukštyn. Seime 
jie išgaus savo šulams vie
tas svarbiausiose SLA. ko
misijose. Jeigu savo redak
toriaus ‘Tėvynei’ nepaskirs 
tai dabartinis redaktorius 
turės klausyti Grigaičio ir 
atsiprašipėti už jam nepa
tinkamų raštų netyčia įdė
jimą.

Palaukim seimo ir pa
matysim. Vilkas įsikibęs ar
kliui į, gerklę niekados ne- 
ant sprando Susiviepijimų' 
paleidžia, o mes vis many- 
kim kad socialistai mums 
gelbės nuo komunistų apsi
ginti.

ATSISVEIKINIMAS
(Skiriu p-lei Ą. K-tei) 

Sudiev tau, įpylimą mergele, 
Gal paskutinį kartelį matau, 
Atėjo laikas man keliauti, 
Ir ką sutiksiu nežinau.

Sudiev, tu mano balandėle, 
Sudiev gal jau ant visados, 
Nes tolima mano kelionė — 
Gal man mirtis take pastos....

Jau žvengia žirgas pabalnotas, 
Ir kojoms trypia vis smarkiau, 
Jis laukia kad aš tau sakyčiau, 
Sudiev, mylima, greičiau....

Sudiev tau, mylima mergele, 
Gal jau nei verksmas nepadės, 
Atėjo laikas man keliauti, 
Ir reikia skirtis nuo tavęs....

Nors ateityj aš neužmiršiu, 
Ir vien gyvensiu del tavęs, 
Bet dabar reikia atsiskirti, 
Kaž kur likimas man’ nuves...... -

O, gaila man tave palikti, 
Bet tur’ įvykti toks likims, 
Kas mums gyvenime paskirta, 
Įvykti turi toks sprenęlims....

J. Stankevičius.
V

LIAUDIES DAINA
Aš užaugau raškažėlyj
Pas savo tėvelį,
Ir išjojau pas upelį 
Plukdyti žirgelio.

Ir pamačiau mergužėlių
Didelį pulkelį,
Kaip jos griebė lygioj lankoj 
Žaliąjį šienelį.

Ne taip grėbė kąip dainavo, 
Net lanka siūbavo, 
O aš jodams ant žirgelio 
Labai nerimavau.

Kodėl man Aukščiausias skyrė 
Bernužėliu būti,
Dvį^šįblts pirmų metęlių 
Reiks jaunam pražūti....

Algirdas tapo didžiuoju kunigaikščiu 
ir pasiėmė Gudų žemes, o Keistutis paliko 
Lietuvos kunigaikščiu su sostapile Tra
kuose. Abu broliai gyveno didžiausiame 
sutikime ir vienas kitą karštais mylėjo, 
visur vienas antrą paremdami.

Visi kiti kunigaikščiai sutiko jį pri
pažinti, tik nepasitenkinimo rodė Jaunu
tis ir Norimantas.

Jaunutis, pasprukęs iš Vilniaus, nubė
go į Maskvą, kur apsikrikštino, tačiau iš 
ten pagalbos negavo savo sostą atgauti, ir 
susitaikęs su broliais gyveno sąyo gašlavo 
srityje.

Algirdas visą savo gyvenimą pravedė 
kariaudamas su Gudais, Totoriais ir Len
kais. Lietuvoje jis buvo mažai težinomas. 
Tik tiek kad skaitėsi didžiu Lietuvos ku
nigaikščiu, gyveno Vilniuje, ir kryžeivių 
gaujoms užpuldinėjant ant Lietuvos, at
eidavo Keistučiui padėti.

Keistutis gi visą savo gyvenimą pra
leido karuose su kryžeiviais.

Algirdas buvo labai gabus politikas, 
mokėjo daug kalbų, ir valdymu viršijo yįr 
sus kitus valdovus; buvo visiškai blaivi? 
ninkas ir tvarkus visame kame.

Apie krikštą paties Algirdo šaltiniai 
paduoda nesutinkančias žinias. Vieni sa
ko jog jis esąs apsikrikštijęs 1318 m., prieš 
susituokimą su Mariją Jarosjayiutę, nes 
kuomet 1342 metais Plockėnai kvietė jį už 
kunigaikštį ir siūlė apsikrikštyt, Algirdas 
atsakė: “Jau esu krikštytas ir esu krikš
čioniu;, antrą sykį krikštytis nenoriu.”

Kiti padavimai sako kad jis apsikrikš
tijo tik prieš pat mirtį, apie 1377 m.

Algirdas 1368 metąis buvę pasiekęs 
net Maskvą. Karas sų Maskva kilo del 
Tveno kunigaikščio, kurį Algirdas rėmė 
kovoje su Maskva. Algirdas, inėjęs į Mas
kvą, tris dienas miestą teriojo ir išdegi
nęs, bet Kremliaus pilies nepaėmęs gryžo.

Keistučio valdymas Žemaitijos buvo 
beveik nuolatinė kova su užpuldinėjančiais 
kryžeiviais. Kad lengviau butų užpuldi
nėti kryžeiviai Statė Lietuvos pasieniais vis 
nąująs pilįę, kas kart vis gilyn įsiveržda- 
mi į Lietųvų žemes. Iš tų pilių darė nuo- 
lątinjus užpuolimus, plėšė ir degino Lie
tuvių kaimus, naikino javus ant laukų, at
imdami turtus ir gyvulius, išmušdami į r 
išvarydami nelaisvėn suimtus žmones.

Paprastai per metus kryžeiviai1 pada
rydavo du dideliu užpuolimu ant Lietuvos: 
apie Grabnyčias ir apie Žolinę. Šitai da
rydavo, vieną, garbei savo globėjos, ■ Šv. 
Marijos, o antra, kad tuomet buvo pato
giausias laikas užpulti: žiemą pelkėms ir 
upėms užšalus, o vasarą — apdžiuyus. Bet 
jei pas juos atvykdavo iš Europos koks 
aukštesnės kilmės svečias tai jo pramogai 
tyčia suruošdavo žygį panaikinti ir pa
plėšti stabmeldžių.

Tokių užpuolimų buvo daug Keistučio 
laikais. Daug kartų paplėšė ir išdegino 
Žemaitiją, paėmė Veliuonos, Bisenos (Se
redžiaus) ir Kauno pilis. 1377 m. buvo ap
gulę net Trakus ir Vilnių. Pilių jiems pa
imti nepavyko, bet sudegino miestus ir 
pakeliui žiauriai apiplėšė šalį.

Bet šitų didelių užpuolimų kryžei
viams nepakako. Pakraščių tvirtovių ar 
miestų viršininkai kiekviena proga savai
me užpuldavo Lietuvą ir stengdavosi pa? 
siplėšti savo, labui.

Su kryžeivių žinia susidarydamo plė
šikų būriai, kurie slaptais užpuolimais ir
gi be paliovos skaudžiai plėšė Lietuvos pa
kraščius. Kryžeivių vyresnieji kratėsi nuo 
bičiulystės su plėšikais, sakėsi nieko ben
dro su jais neturį, bet slapta leido jiems 
veikti, žadėdami apginti Lietuvius nup jų 
jeigu pasiduos kryžeivių globai.

Lietuviai pepasilikdavo Vokiečiams 
skolingi. Surengdavo didelius užpuolimus 
ant kryžeivių ir gerokąi juos sumiišdąvp 
ir apiplėšdavo.

Taip tąsynės ėjo per virš £0 mętų, nuo

Senovės Lietuvių kariauninkas

1345 iki 1377 metų, kuomet Algirdas buvo 
didžiu Lietuvos kunigaikščiu^

Yra padavįmų kad pats Keistutis bu
vo patekęs kryžeivių nelaisvėn, nugaben
tas ir uždarytas Marienburgo pilyje, iš 
kur jį paleido yienas Vokiečių pavogtas ir 
užaugintas krikščionių tikėjime' Lietuvių 
vaikas.

Algirdas mirdamas paliko daug sūnų 
ir dukterų. Iš antros jo'žmonos buvo vie
nas muins gerai žinomas Jagėla (Jogaila).

Jagėla ir Keistutis
Algirdui mirus, jo sūnūs Jogaila pali

ko didžiu Lietuvos kunigaikščiu ir gyve
no Vilniuje.

Keistutis kaip buvo taip ir pasiliko 
Žemaitijos ir Aukštosios Lietuvos kuni
gaikščiu ir' gyveno Trakuose. Nors Al
girdas ir Keistutis gražiai visą gyvenimą 
sutarė, tarp Jogailos ir jo dėdės Keistučio 
taika neilgai buvo. Jogaila ėmė bijoti Kei
stučio, tuo labiau kad kryžeiviai ėmė jį 
įtikinti kad Keįstutis ruošiąsis atimti iš jo 
didžio kunigaikščio sostą. Keistučio pra
gaiščiai, Jogailą padarė rašytą, slaptą su
tartį su kryžeiviais prieš Keistutį. Tame 
sutarime Jogaįla pasižadėjo per dešimts 
metų nekariauti su kryžeiviais ir neduoti 
Keistučiui pagąlbos jo karuose su Vokie
čių ordenu. Už tai Vokiečiai pasižadėjo 
nepulti Jogailoj žemių.

Tuoj po to kryžeiviai visomis jiegomis
užpuolė Keistutį. Ačiū susitarimui su Jo
gaila jie puikiai žinojo visus Keistučio pla
nus, ir skaudžiai teriojo Lietuvą. Iš vie
no kryžeivio sužinojęs apie Jogailos slap
tą sutartį su Vokiečiais, Keistutis staiga 
puolė ir užėmė Vilnių. Jogailos ižde tarp 
ko kita atrado sutartį su kryžeiviais.

Jogailą išpradžios buvo uždaręs kalė
jimam bet kiek palaikęs pavedė jam Viteb
ską ir Kijevą, paėmęs iš jo priesaiką kad 
niekuomet nekęls rankos prieš savo dėdę.

Tokiu budu Keistutis tapo didžiu Lie
tuvos kunigaikščiu. Bet neilgai teišbuvo.

Jogaila paviršutinai lyg nusilenkė sa
vo dėdei, bet ląukė tik progos atkeršyt ir 
atsiimti atgal didkunigaikščio sostą. Jo
gailos pusę laikė Gudai, kuomet už Keis
tutį ėjo Lietuva. Proga Jogailai tuoj pa
sitaikė. Keistutis su kaęiumene buvo iš
ėjęs į Gudų žemę, privertimui prie paklus- 
nomo Jogailos brolio Kaributo, Trubčevs- 
kio kunigąikščįo. Ten pat paliepė atvykti 
jr Jogailai. Bęt Jogaila, lyg rengdamasis 
pagalbon Kejstučiui, susitaręs su kryžėi- 
viais staiga paėmė paliktą su maža sar
gyba Vilnių ir paskui užėmė Trakus.

... .3 , (Bus daugiau)

valstybėms.

“TĖVYNĖS” APYSAKŲ 
KONKURSO LAI

MĖTOJAI

SLA. organas “Tėvynė”, 
pereitą vasarą paskelbus 

I apysakų konkursą, gavo 37 
įvairias apysakas, didelę di- 

I (durną jaunų autorių iš Lie
tuvos. Konkurso komisija 
sąvo darbą užbaigė ir pri
pažino laimėtojus, sekančiu 
paskirstymu: *

Pirma dovana ($50) — 
Liudai Adomavičiūtei, Kau
nietei, už apysaką “Ištiesk 
Ranką, Svajone Mano....’’

Antra dovana ($35) — 
Vincei Žukauskaitei, Šiau
lietei, už “Pamestos Die
nos”.

Trečią ($15) Petrui Gin- 
talui, Telšiškiui, už “Širdis 
ir Herbas’’.

Kitos trys geriausios a- 
ipysakos gavo .pagyrimus, 
I šešiolika kitų pripažinta 
spaudai tinkamomis ir bus 

Į sunaudota “Tėvynėje” savu 
■ laiku. Keliolika sugrąžinta 

autoriams del tam tikini 
priežasčių.

ŠĮtokis Susivienijimo or
gano “Tėvynės” darbas yra 
naudingas ir pastūmė jantįs 
jaunuomenę prie kūrybos.

Susivienijimas galėtų iš
leisti tankiau po $100 raštų 
konkursams, nes lėšų fonde 
turi net perdaug pinigų.

Apie 15 metų atgal turė
jo panašų konkursą, ir tik 
vos pernai sugalvojo pada
lyti antrą konkursą.

Nežinia keno tai suma
nymas buvo, ar paties re
daktoriaus ar SLA. Ąpšvie- 
tos Komisijas, bet sykį j 
keliolika metų kontestą da
ryt yra permaža.

Seime turėtų būti paduo
ta sumanymas kad ir iš pa- 

I čios Apšvietos Komisijos, 
nutarti konkursus daryti 
kas du metai. Kas metai 
butų pertanku, nes “Tėvy
nė” negalėtų sutalpinti vi
sų suplaukusių raštų.

Už $3 pralinksminsit visą kal
ni.-} — užrašykit saviškiams 

, Lietuvoje metams “Dirvą”

ĮGALIOJIMAI
Į į reikalingi Lietuvoje pirki- 

; mui, pardavimui, valdymui 
! žemių ir kitokio turto.

I i K. S. Karpavičius
; Registruotas Lietuvos
I ? Konsulate Notaras.
į Rašykit laiškais arba atsi-
• 1 lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
; 6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio;

2c
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 šą

li lių ženklelių siųst ne- 
|| reikia, nes jie negeri. 
Ii
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(Užrašykit saviškiams į Lietuvą ’’Dirvą” — kaina 

metams $3.00. Pusei metų pusė k,aiųps)z

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 

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

štai nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt / 
tą viską, bet ir pasisvečjuot su savo giminėm ir draugais '

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU
S. S. “CLEVELAND”

kuris išplauks iš new yorko birželio 7, 1930, 
IŠ BOSTONO BIRŽELIO 8, 1930

Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Memel.

Oficiališką eksursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos

Inforiųacijų kreipkitės prie bile agento nario

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ ASOCIACIJOS

ARBA I I

HAMBURG-AMERICAN LINE
Union Trust Building, Cleveland, Ohio

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis 
sykiu »u Tavimi

—Ko tų rėki, Vincuk?— 
klausia motina balsų ver
kiančio vaiko:—gal nori 
valgyt?

—Ne!
—Gal nori miego?
—Ne!

/—Tai ko gi tu nori?
—Rėkti!—atsako vaikas 

ir dar balsiau rėkia.

Gyvatė kiaulių kūtėje
Jonelis nešą kiaulėms ės

ti. Sustojęs, prie kūtės du
rų, mato per pamatą vingu
liuoją kažin koks sutvėri
mas: storumo kaip pirštas, 
ilgumo sprindys, o gal ir 
daugiau. Jonelis iš išgaščio 
net puodą išmetė.

—Tėte, tėte, sušuko par
bėgęs,— kūtėj gyvatė yra!

—Nu?!
Kas daryti? Vienam eiti 

baisu. Pasišaukė kalvį su 
kuju, pasiprašė dar kokį tu
ziną vyrų, ir kas su kirviais,

DAUGIAU NEGU 
MILIJONAS - -

Suvirs milijonas namų Amerikoje įsides Elec
tric Refrigerators ši metą. Suvirs milijonas šei
mynų Amerikoje prądės naudotis ir gėrėtis 
sveikumu, ekonomija, patogumu ir patenkini
mu Elektriško Šaldytuvo. Išdirbėjai bus spau
džiami išpildyt reikalavimus jų sukeltus pavyz
džiais šimtų tūkstančių Elektriškų Refrigera
torių esančių kituose namuose. Jūsų šeimy
na privalo būti viena iš to milijono ... Ir 
jus turit turėti Elektrišką Refrigeratorių pirm 
negu vasara užstos.

REFRIGERATORIUS JUSU NAMAMS
Jūsų šeimyna privalo prisirinki Elektrišką Refrigeratorių 
kokis geriausia pritiks jūsų reikalams. Rasite sau atsakan
čių stilių ir didumu'bokių tik norit apsilankę į Parodą Vis- 
ko Elektriško del Namų, 14-tąs Aukštas, Hotel Statler. Vė
liausi modeliai Frigidaire, General Electric, Kelvinator,

■ Welsbach ir Westinghouse.
PĄMATYKIT IR SULYGINKIT

SAVO NAUDINGUMU ELEKTRIŠKAS ŠALDYTUVAS KAINUOJA MAŽAI

The Electrical League
I 4th Floor, Tolei Statler PRospect 3466

t

kas su kačergom išėjo gy
vates 1 mušti. Prieina. Žiuri 
—kruta. Visus net šiurpas 
nukratė.

—Na Juoząi, kalvis esi, 
drąsiaųsis, žiebk!— Juozas 
tris syk giliai patraukė oro 
krūtinėn, užsimojo ir—žach, 
kad net kūjis sušvilpė. “Kvi, 
kvi, kvi”—sužviegė, subraz
dėjo kūtėje kiaulė.

Atidaro duris, žiuri—gi 
kiaulės uodegos, kaip nebū
tai ' ■»

i

Gražus pasisveikinimas.
Juozas susitiko senai ma

tytą, vos iš. Amerikos atva
žiavusį, savo kaimyną Jurgį 
ir apsidžiaugęs, mandagiai 
jį pasveikino:

—A kad tu išdvėstum, 
kaip aš tave senai mačiau!

—Tai jeigu senai matei,

tai kam dar kolioji?
—Mat labai pasiilgau, kad 

tave velniai pagriebtų! 
Sveikas gi, duok snukį, pa
bučiuosiu !

Įvertinimas
Ypatingai malonus, man

dagus žmogus šitas Pypliąu- 
skas: Kasdien užeina, bet 
nei kuomet nesisėda .vaka
rieniauti !....

—Kodėl tamsta atsuki at
gal laikrodėlį?

—Matai tamsta, kai aš 
pareinu namo, tai privalau 
pažadinti, savo žmoną ir pa
rodyt jai laikrodėlį.

Pasiteisino.
—Tu žadėjai išgerti tik 

vieną bonką alaus, o sugrį
žai visai girtas,—bara pati

vyrą.
—Matai dūšele, nepyk dū

šele, aš nekaltas. Blaivybės 
traktieriui neturėjo grąžos 
iš 10 litų, tai ir prisiėjo už 
visus išgerti. Ką gi daryti. 
Matai kad aš nekaltas!

&
Vakar susipažinau su 

Vtulkinu ir jis pasakė: “Ko
kia tamsta įdomi moteris” 
Kaip manai, gal jį pakviesti 
pietų ?

—Ne, nepatariu. Tegul 
jis liekasi prie savo nuomo
nės.

sū

Apgavikas
—Tamsta sakei, kad jeigu 

aš tamstai atsakysiu savo 
ranką, tai pasikarsiąs ant 
pačios aukščiausios pušies, 
bet'nuo to laiko praėjo taip 
daug laiko, o tamsta gyvas

ir sveikas? .
—Tamsta manai, kad taip 

lengva rast pačią aukščiau
sią pušį ?!

Musų panelės
Jonas. Kaip tamstai pa

tinka naujasai Ikso roma
nas?

Marytė. Nepakenčiu, ka
da autorius aprašinėja ge- 
rojinių tualietus ir nenuro
do, kur galima tokius užsa
kyti.

Musų jaunikiai.
—Tamsta nori vesti vieną 

mano dukterį. Gerai Aš duo
du kraičio už jauniausiąją 
50,000, už vidurinę 100,000 
ir už vyresniąją 250,000

—Ar neturi tamsta visai 
senos.

NEATSISAKYKIT SAU PASIGĖRĖT rūkydamas Camels. 
Taip brangiai užmokat; neatsižvelgiant ką pirksit. Kodėl 
neturėt tą tikrą rūkymo malonumą ką vien tik Camels gali 
duot?

J šį žinomą pakelį įeina visas nunokęs, naturališkas kve
pėjimas, visas lengvumas, visas švelniai sumaišytas kvepė
jimas ir pilnumas—ir, trumpai sakant, visus tikrus rūkymo 
malonumus ką dvidešimt—cigaretų gali turėt. Pakely jokių 
pagražinimų nėra. “Extras” kuriuos jus gaunat su Camels 
yra nepaprastoj pačių cigaretų rūšy.

Camels turi plątesnę draugystę tarp tų milijonų, kurie 
įvertina tobulaus rūkymo gausumą, kaip koks kitas išdirbtas • 
cigaretas.

Neatsisakykit sau gausumo

Camels
© 1930, R. J. Reynolds Tobaccd
Company, .Winston-Salem, N. C. '



Balandžio 13 d. Marei ir 
Antanui Untuliams garnys 
atnešė dukterį. Krikštyno
se kūmais buvo J. Šmuilys 
ir M. Daukintienė, Alberto 
žmona.

Nors bedarbė siaučia, y- 
pač iš Goodrich gumų dirb-l 
tuvės daugiau darbininkų ■ 
atleidinėja, vietoj imti dau
giau Į darbus, kaip kitais 
pavasariais. Pavasari dar
bininkai laukia darbų pa- Į 
gerėjant, o dirbtuvės dari 
silpniau dirba. Guminių a- 
valų gamyba visai nupuolė, 
senus darbininkus išdirbu
sius po eiles metų, atleido. 
Darbininkui susenus kitoje

dirbtuvėje darbo neduoda. 
Pastaru laiku darbininkų 
padėtis labai kebli. Pergy
venai 40 metų amžiaus ir 
dingk kur nori, bet darbo 
negausi.

Cleveland© pinigu o č i a i 
žada statyt Akrone didelį 
viešbutį kelių milijonų do- 
larių vertės. Nekuriems vis 
laikai geri.

Keliautojas.

Lankysis Cleveland© ‘gri- 
noriai’. Ei, vyrai ir mote
rys Akroniečiai! Nepralei
skit nepamatę šio svarbaus 
ir gražaus veikalo, • tai bus 
vienas iš retai matomų, nes 
atvyks svečiai artistai iš

Cleveland©, kurie šią suba- 
tą pastatys scenoje gražų 
patriotinį veikalą, “Laisvės 
Kovotojai”. Vaidinimas at
sibus salėje 772 Raymond 
st., pradžia 6:30 vai. vaka
re. Po to bus šokiai.

ŠĮ gražų vakarą rengia 
SLA. 354-ta kuopa.

Teatras ir koncertas. Ge
gužės 3 d., šeštadienio va
kare, LRKSA. 178-ta kuo
pa rengia gražų vakarą, su 
perstatymu ir koncertu se
nos - Lietuvių bažnyčios sa
lėje, 1414 East avė. Pra
džią 6:30 vai. vakare. Šis, 
parengimas daroma su tik-

24 Valandos
Kasdien

SNINGA AR LYJA

1 JOHN J. LAZICKAS, Jeweler j 
| ATWATER KENT IR EARL RADIOS |

= ENdicott 4638 =
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? Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą sū laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro, 

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

=

H 6407 SUPERIOR A V. prie E. 65 St.
S

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

■
Fotografas

Geriausia dovana jūsų 
draugui kr draugei bus 
Justi Fotografija, šiuo lai- 
ku^ rtieš- turim specialės 
kainas ant visų fptogra- 
fijii. Rėmai puse kainos.

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

— Telefonas Randolph 3535 —

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES..
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siu paremt šią parapiją, ku- rapiją ir bažnyčią prarado, 
rioj Lietuviai prie svetim- o svetimtautis kunigas no- 
taučio kunigo randa gėrės- ri būti Lietuviams draugin- 
nę prieglaudą negu turėjo gas ir stengiasi patarnauti 
prie savo kunigo, Cybelio.jnet parkviesdamas Lietuvį 
Prie jo Lietuviai ir savo pa-1 kunigą. Rep.

Metropolitan Opera
Didžiųjų operų repertuaras, ko

kias šį sezoną Clevelande Metropo
litan Opera Co. iš New Yorko pa
statys tarp Gegužes 5 ir 10 d. bus 
tikrai patraukiantis kiekvienam ope
ros mėgėjui, nes bus puikūs miši- 
nis seniau mėgiamų ir naujų dar 
čia nestatytų.

Pasirinkit sau tinkamas operas iš 
šiame puslapyje telpančio skelbimo 
ir pąsirupinkit tikietus gauti iškal- 
no, atda vietas gausit užtikrintas iri

matysit operas kurias labiausia no
rit matyti.

I . 1
VIETINIAMS I 

“Dirvos” krautuvė atdara, j 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos.

, šlapumų ir kitus dalykus 
egzaminuoja.
Jeigu jūsų liga neišgydoma 

pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuž-

Krau- 
taipgi

jis tą

Taip tai šis tar
nas, -telefonas, dir- 

s <
J ba — ir tik už-ke-
į lis dolarius Į mėne-

sj. Jis yra namuo
se, gatavas nunešti 
jūsų balsą visur. 
Ir jis atneša jums 
žinias nuo . draugų 
ir šeimynos narių, 
kurie toli ar arti 
dirba ar gyvena. |

Kuomet pažinsit , | 
keki patarnavimą D
jums telefonas ga- I
Ii suteikti, jus nie
kad nenorėsit be jo |
apsieiti.

t

• Dr. C. W. Smedley, Specialistas s‘leiJ.kit’ nes musų laikais beveik vi- , sos ligos yra išgydomos.
Jeigu jus turite sifilį, 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 kūno organus.
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDL.EY, 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.

The Ohio Bell 
Telephone Company

.5
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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. Savombkslišku 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 bu mano 29 metų medikale praktika, duoda mari daugybę patogumų gydyme vi
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi
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- 
AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes.

padariap jiems tų galiu padaryti ir jums. r \
Užsisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914, Jeigu kenčiate 
to kreipkitės i mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligų. Viskas užlaiko- 
p'aslaptyje.

EIKIT PAS MANE. 
Ką

nuo 
ma Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slauges prižiūri.

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

v

UOCTOIį BAILEY ‘specialistas
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

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

te

METROPOLITAN OPEROS NEKURIE ARTISTAI KURIE LAN
KYSIS CLEVELANDE SEKANČIA SAVAITE

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

Noriem Ohio Opera Association
Pirmadieni, Gegužes 5—LA GIOCONDA 

Ponsolle, Claussen, Swarthout, Gigli, Danise, Pinza 
Antradieni, 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
Ketvirtadieni, Gegužės 8—LA BOHEME

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

Bourskaya, Mario, Doninelli, Trantoul, Pinza, Picco1, Bada 
Penktadieni vakare, Gegužės 9—SADKO (Nauja) 

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

Bori, Egėner, Falco, Tokatyan, Tibbett, ’Bada, picco
šeštadienį vakare, Gegužės 16—IL TROVATORE 

Corona, Claussen, Egener, Martinelli, Danise, Ludikar

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

(Knabę Piano naudojama išimtinai)
- — ■ 1--- —----- *-------------------------------- 1--- --I—T"

PASIŽYMĖJIMAI ATSIEKTI VISOS ŠALIES BAN
DYMAIS 5,000 NAUJU ESSEX CHALLENGERS

Visas motoru pasaulis matė stebinančias pasekmes; Challenger 
Savaitės. Naujas .Essex padarė pažymės Įvairiose, srityse. Jis 
užvažiavo kainus retai bandomus kitą karą. Padarė naujus 
pasižymėjimus pradėjimuose.; Parodė ekonomiškumą kokį nie
kad pirmiau nebuvo niekas pasiekęs. Padarė tarp-miestinį pa- 
sitikėtinumo ir išnašumo rekordą kuris užima vietą tarp kitu 
tos industrijos didelių pasižymėjimų.

Tikras svarbus dalykas yra tai kad 
lygiai tokius pat puikius atsižymėji- 
mus Essex padarė šioje srityje. Ir 
taip yra visose srityse arba miestuose 
kur tik jus atsilankysi t. Tie laimėji
mai atsiekta ne tik keleto parinktų ir 
specialiai paruoštų karų, bet 5,000 
Essex Challengers visose šalies daly
je, daugiausia pačių savininkų važiuo
jamuose. Pasekmės kalba ką kiek
vienas Naujas Essex gali padaryti.

Mes rekomenduojam 6.'***eSku‘.. 
Mės pakartojam savo kvietimą Pava
žiuoti — Pavažiuokit! Patirkit ypa
tiškai ką šis puikus Naujas Essex 
Challenger gali padaryti. Tada jokis 
menkesnis jus nepatenkins. f
$734 Už CouPe" ■ Septyni kiti modeliai prieinama

f. o. b. Detroit, kaina. Platus pasirinkimas 
Factory spalvų be ekstra mokesnio.

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

West Side Sales Branch 
(^75 Lorain Ave. HEnd. 9736 3737 Carnegie 

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
1-2100 Kinsman Rd. .......... WAshington 3800 

ESPER MOTOR SALES
3858 W. 25th St . ATlantic 2910

FISHER MOTOR SALES
4374 Mayfield Rd. FAirmount 8552

THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO.
2050 E. 105th St. GArfield 8930

W. BAKER KING MOTOR CO.
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania 1042

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater 2920

SCHNEIDER MOTOR SALES
Dover Center, O. Westlake 81

HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS
3746 Prospect Ave. Hend. 9730 2195 East 55th Street Branch

Ave. Hend. 9730 HEnderson 9735

D. L STERLING & SON
Berea. O. Berea 171 W

THE K. F. SPIETH CO.
14461 Euclid AVe. EDdy 2522

II. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOulevard 1970

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

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

OLEN MOTORS
10548 St. Clair Ave. GLenville 5940

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

POWELL BUTLER MOTOR CO.
5411 Broadway Michigan 0038



D I R V-A

Šymet Ūkininkai Sėja 
Daug Cukrinių 

Runkelių
Vien tik cukrinių runke

lių augintojų draugija su 
atvažiuojančiais Kaunan u- 
kininkais sudarė sutarčių 
apie 300 hektarų, o kiek su
tarčių sudarė agronomai 
vietose, dar nežinia, bet gal' 
but kad irgi tiek pat. I, . - .

Šiemet cukrinius runke-i kaina, po 4 litus už centnerį, 
liūs sės net ir tie dvarai, ku-1 Ūkininkui labai yra svar- 
rie turi spirito varyklas, jei .kad sėdamas . pavasarį

11 Vilniaus Lietuvaičių 
į Kalėjimą

Iš Vilniaus praneša kad 
nesenai nuteistos už pasi
priešinimą Lenkams vienuo
lika Lietuvaičių iš Adutiš
kio apielinkės gavo įsaky-

PARDAVIMAI PUIKI FARMA
49 akrų, parsiduoda, su namu, ge

ru tvartu, dviem pašiūrėm, dvigubu 
garadžiujn, komų ir javų aruodais:

2 kiaulines, pieninė, vis
kas nauja, išskyrus namą ir tvartą. 
Gera žemė, yra medžių, arti gatvės 
ir karų linijos. Tai yra bizniška 
vieta, skersai nuo Neuros šokių sa
lės. Turiu parduoti nes išvažiuoju 
Lietuvon. Kreipkitės tuoj

KATRĖ CHESLOW 
BRUNSWICK, O.

Lietuvos Lietuviai ateina į Lietu viską Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Sanitariškas LietausRESTAURANTAS
Neša gerą pelną, sykiu ir gre 

šerne ir mokyklos reikmenų parduo
tuvė. Dienines ineigos $50. Parsi
duos del žmonos ligos. $1,000 įmo
kėti, likusius !$800 išsimokėjimui.

E. R. GAHAN
9208 Detroit Ave. Cleveland

gro- I 3 vištinės,
MAUDYNES. - 25c.

daug šakniavaisių1, nes jie iš 
hektaro duoda daugiausia 
maistingos medžiagos. Ir u- _x„——  _
kininkai kiekvienais metais-mą važiuoti į kalėjimą.

I Visos vienuolika, šventa
dienį didelio Lietuvių 
ventojų pulko lydimos, 
ėjo į stoti. Traukiniui 
ėjus, jos suėjo į atskirą 
goną. Su jomis kartu į 
goną inėjo keletas jas lydė
jusių žmonių. Prieš trau
kinio išėjimą konduktorius 

| užrakino duris. Kai lydė
jusieji reikalavo atrakinti 
duris konduktorius atsakė 
Lenkiškai: “Čia jums ne ba
žnyčia !” Tuo ''budu keletas 
žmonių buvo nuvežti net j 
Lentupės stotį? kur juos iš
leido. Turėjusieji pinigų 
gryžo atgal traukiniu; kiti 
turėjo eiti keliąs, dešinitis 
kilometrų pėkšti.

Tos vienuolika Lietuvai- : 
čių patalpintos Į Švenčionių i 
kalėjimą. “L.K.”

sodina vis daugiau ir dau
giau šakniavaisių.

Tarpe šakniavaisių yra 
cukriniai runkeliai, kurie u- 
kininkui savo lapais duoda 
daug pašaro, o šaknis ga
lima parduoti gana gera

gy- 
nu- 
at- 
va- 
va-

PARSIDUODA NAMAS
šeši dideli kambariai, išbaigtas 

trečias aukštas, du furnasai, angli
nis ir gasinis, didelis garadžius. 
Parduoda pats savininkas. Arti Su
perior, 1244 E. 114 St. . (19)

GArfield 0155 M.

SKRYBĖLIŲ KRAUTUVĖ
Daro $8,000 į metus biznio, viskas 

už $600. 15 metų įgyvendinta, Ame
rikoniškoj srityje, parsiduos už $500 
iš priežasties nesveikatos.

ELISABETH A. DAY 
8721 Hough ave. Cleveland.

' Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

921 St. Clair arti E. 9th St.

tik jie gyvena arti geležin-' jisai žinotų kokių kainą 
kelio. * | £aus rudenį. Cukrinių run-

Dabar javai pigus, net ir (kelių kaina yra pastovi', 
visiškai jų nenori pirkliai Cukriniai runkeliai iš 
.pirkti. Ir ankštinių (žirnių, j hektaro gali duoti 300—700 
vikiu) grudai šiemet visai centnerių, už i kuriuos gali- 
atpigo.. Linų pluoštas ■ irgi tonA oonn
visai pigus ir ūkininkui nė
ra iš ko padaryti pinigai.

Kurie ukininikai turi 
daugiau karvių, kliaulių, tie 
šiemet neblogai gyvena. Rei
kia tikėtis, kad ir ateityje! 
gyvulių ūkis -bus pelninges
nis, kaip grudų ūkis, nes u- 
kininkai laukus sausina, 
daugiau trąšų duoda, geriau 
žemę dirba ir geresnę sėklą! 
vartoja', tai didelių neder
lių Lietuvoje negalima lauk
ti ir ūkininkai gaus vis di
desnius ir didesnius , derlius. 
Užsienyje javai irgi vargu 
pabrangs.

Gyvulių ukiui reikalingai

j ma gauti 1200—2800 ir dau- 
l'giau litų, sėklos,' trąšos ir 
priežiūra kainuoja apie 500 
—700 litų hektarui.

Sėjantiems runkelius yra 
dar vienas palengvinimas, 
kad jie gauna kreditan sė
klą, trąšoms pirkti 200 litų 
ir priežiūrai dar 200 litų 
hektarui.

“L. A.”

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

1306 EAST 68TII ST.
Rand. 6729.

CUNARD LINIJA LIETUVON
| Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New
I Yorko u Southampton kas Sered a vienu iš milžinų ekspresinių laivų

j BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
I ....... t,„ ,, Yorko į Kauna1 '203 ir bran-o paskui sauszemiu į Kauna.. Ja . Atskiri kambariai, er-
Pamatykit pakeliu Londoną

(Taipgi tiesiai j Londoną kas Kis, mandagus patarnavimas.
Petnyeia nauji, abeju varomi kitu klaus.
laivai. Trecios klesosJąiva- kj bi]e Cunard Agento, ar-
kortes i abudu galu =s New«^^^>: ba ra-ykit pas;

riJNARD I INF 1022 Chester Ave.| CU1NAKM L.1LNIL Cleveland, Ohio

ęProspect 2420.

4 THE F. W. ZIMMERMAN CO. 
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome .visokias mašinas, bankines šėpas ir t kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiam.
3400 St. Clair Ave. at-- Cleveland, O.

Parsiduos prie ineigos durų.

I ' .. perstatoma
“RUTViLĖ, ŽEMAITIJOS 

Istoriška drama 5 aktųošs, parašė

a> 3

jjp< 
5‘ 
s

rC cn

The PLAIN DEALER
THEATRE OI The NATIONS

MERGELĖ”
V. Nagornoskis.

visas šio parengimo pelnas eina
. LIETUVIŲ KULTŪRINIO DARŽELIO LYGAI

Įžanga $1.00, $1.00,

Sekmad. vakare 
BALAND. 27, 1930

Mažajam Teatre 
Public Auditorium

SKAITYKIT APIE TAT 
kasdien visų tautų laikraštyje

THE PLAIN DEALER

Q.

Galėsit žinoti visus dienos nuotikius skaityda
mi The Plain Dealer, nes jis atneš j' jūsų namus 
•vėliausias žinias iš viso pasaulio. Vėliausios ži
nios iš sporto, moterų naujienos, radio, juokai, 
v'fkcijų .stovis, paveikslai ir mokslo žinios, taip
gi įvairus paskaitymai jauniems ir suaugusiems. 
The Plain Dealer yra pilnas šeimynos laikraštis 
— tinkantis kiekvienam šeimynos nariui. Užsi- 
rašykit dabar ir padarykit jo skaitymą regulia
riu rytinių papročiu.

THE PLAIN DEALER
Užsisąkykit jį į savo namus.

CLEO’S FURNITURE SHOPPE 
Išpiname Visokius Rakandus ir Dir
bame apmušimo ir taisymo darbą. 
Darome visokias pintinės gėlėms.

Darbą piustatom į visas, miesto 
dalis. ■ (20)

10018 DETROIT AVE.
Phone MElrose 1979.

į — POPIERIUOTOJAS —

f Mąliayoja ir Dekoruojal namus.
i Greitas ir geras darbas.

Virš du šimtmečiu/'' 1! T7 O A Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta vJ JC/ JA 0 gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant; 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

i roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
3$ Pradek tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,

^^Haąrį-em 75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai” vardo ir kitu neimk.

PARSIDUODA NAMAS
Šešių kambarių 

kambariai, viskas 
ta dolarių ($100) 
kti, kaina $7,000. 
kaip renda. Kreipkitės

KOLLIES MUSIC STORE
9712 Lorain ave. Cleveland

pavienis, dideli 
moderniška,. šim- 
įnešant galit pir- 
Likusia išmokėsi t

(16)

Specializuoj u nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

REIKALINGAS ANT FARMOS
Senyvas vyras arba senyva opra, 

prižiūrėjimui farmos ir namų, ge
ra vieta ir darbas ant visados, žie
ma ir vasara. Kreipkitės 

7418 MELROSE AVE.

RESTAURANTAS PĄRSIDUODA
Daro $50 į dieną ineigų; renda $45 

į mėnesį; savininkas užmokėjo 4 
men-. atgal $1,200 už Įtaisymus 
parduos už $800. Kreipkitės

ADAM KLIMACK 
7820 Lorain ave. Cleveland

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
Senai įsteigta vieta, daug prekių, 

parsiduos del nesveikatos. Paimtu
me kaipo dalį įmokesčio gerą pas
kutinio modelio karą. Kreipkitės:

6903 SUPERIOR AVE.

1928 HUDSON COUPE—$495
Geri tires. Gerai nudažytr.s. Vi

si geriausi ręįkniėnys, turi rumble 
seat. Kreipkitės tuojau pas

LARICK CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street.

1928 CHEVROLET COUPE—$295
Vėlesnio modelio. Motoras, 1-A, 5 

visai geri tires. 30 dienų garanti
ja. Jūsų pačių išlygomis. Kreiptis 

CENTRAL CHEVROLET, INC. 
7002 Euclid Avenue.

Reikalaujam Pardavėjų
•PARDAVIMUI RADIO

Vyrai ir moterys, jus galit pasi
daryt gražaus- pinigo dienomis ir va
karais. Malonėkit apsilankyt antra
dienio vakare, 7:30, 29 BAL., 914 
E. 123rd st. Važiuokit Superior 
Through karu.
ATKIN ELECTRIC RADIO CO.

Piknikams Vieta
Štai puiki vieta draugijoms lir ki

tokiems išvažiavimams ir piknikams. 
Geras kelias privažiuoti. Yra puiki 
didelė salė šokiams prie, ežero. In
formacijų klauskit pas Ramanaus
kus ir Juodviršius, Medina X209 ar
ba 2J159. Savininkas Frank Mor- 
lock, Route 57.

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

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

už mažiausia pinigų”

Frank Weichich
1274-76 East 71st St. 

Near Superior ave.
CONFECTIONERY, CIGARS, 

SCHOOL SUPPLIES 
Church and Religious Articles 

Phone ENdicot't 8851

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

o ROSEDALE ©f 
Dry Cleaning Go.t 

HEnd. 7906 f 
f C. F. PETRAITIS, Prop, ?
* 6702 Superior Ave., |

t

NORWICH
TAILORING CO
LIETUVIAI SIUVĖJAI

I atidarė Vyriškų Rūbų siu- 
j vykią ir parduotuvę. Siu- 
| vam SIUTUS ant užsaky- 
| mo nuo $23.5.0 aukštyn, 
j Daugelis Lietuvių piane į 
| žino kaipo yerą siuvėją ir i 
j dabar esu gatavas jums | 
Į patarnauti.

| Adomas Norwich 
17800 Superior prie 79

? Tel- CHerry 2370
Į P. J. KERŠIS
t baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 

land Universitete, darbuojas su
v Teisią Ofisu advokato
| Anderson & Marriott
? 308 Engineers Bldg.
T I™1 . visais teisių reikalais
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir

Rusai draugai kreipdamiesi tu- Ž 
v res teisingą patarnavimą.

B

TRAVEL VĮĄ LAKĘ ERIE 
to Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

LET THEC & B LINE be your host for a delightful, refreshing night’s trip 
between Cleveland and Buffalo dr 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 
PortStanley6:00a.m. Returning,leaves there 
4:30 p. m., arriving Cleveland 9:30 p. m. 
June 20th to September 6th.
Fare $3.00 One Way; $5.00 Round Trip. 

Auto Rate $4.50 and up.
Write forfree folder and Auto Map. Ask I 
for details on C&B Line Triangle, Circle P 
and All Expense Tours, also 1950 Cruise1 ? 

de Luxe to Chicago.
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
E. 9th Street Pier 
Cleveland, Ohio

s E E AN DBF E
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.omirai transportation

SĮĮsglnis tag is your assurance of
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1928 CHEVROLET T-
COACH 1 

puikus šeimyna , ka-1 
ras tvirtas su 1 Irių ratų breksau.1

Vskubėkit^nevau. 
į Visi 
I meti

Dependability

apaeięi .pardavejai^tun

CHEVROLET!
COACH jl 

cilindcrių, 
s^sbr^v-i 
ivirsais oato-l
bo, su v?s ris kuris| 
huma’dauK WW-I

S' kclianesl 
lei’A l. - Kreip-ISie Chevrolet' 
į kites prie . ų 
lpardav£3o aru j 
I $375

1929

Šešių

Nėra didesnio užtikrini
mo naudotų karų verty
bėj kaip Chevrolet rau
dona “OK that counts” 
kortelė, esanti ant naudo
tų karų parduodamų pas 
Chevrolet pardavėjus. Ta

kortelė reiškia jog karas 
buvo atidžiai peržiūrėtas 
ir pertaisytas ekspertų 
mechanikų. Jeigu norite 
atsakančios transportaci- 
jos reikalaukit naudoto 
karo su “OK that counts”

2 OF THE
SPECTACULAR
VALU ES

Didelis pamėgimas parodytas naujiems Chevrolet nuo jų pa
sirodymo Sausio 1, sutraukė nepaprastai daug naudotų karu 
j pardavėjų sandelius. Padarymui vietos kitiems reikalinga 
npmažinti juos. Todėl tai Chevrolet pardavėjai padarė iš
pardavimą per tris dienas, žymiai nupigintomis kainomis— 
pasirinkimas nepaprastus ir gausit labai pigiai.

Štai keletas numažintomis
1929 ESSEX SEDAN—$395 

Puikiame stovyje, ąptaisymas 
kaip naujo, visai geros tires 
gerame mechaniškame stovyje.

1929 FORD MODEL A— 
SPORT COUPE—$395

Šis karas važinėtas tik 4,000 
mylių, išrodo ir eina, kaip nau
jas. Puikus, 30 dienų garanti
ja. Jūsų išlygomis.

1929 PONTIAC LANDAU 
SEDAN—$235 

šis karas turi geras tires ir mo
toras stovyje - ■ 
sais atžvilgiais, 
už $235.

Pažiūrėkit

—. —ir mo- 
A. Puikus vi- 
OK“ karas tik

j smulkių skelb

kainomis parduodamų automobilių,1 kurie jums patiks:
1927 CHFVROI.ET CČACII 

TIK $135
Puikiame stovyje. Gėtes tires: 

1929 MODEL A FORD 
TUDOR—$425 

Mechaniškai puikus. Gerai išro
do, geros tires, sėdynės paden
gtos, ir daug ekstras.

1928 HUDSON COUPE—S495 
Geros tires, geram stovyj, gra
žiai išrodo, pilnas įrengimas su 
rumble seat.
1928 WHIPPET SEDAN—$295 
Gerame stovyje karas—gražiai 
išrodo.

1927 CHEVROLET 4-DOOR
SEDAN—$195 

pasivažinėjimui jūsų šei- 
Pilnai pertvarkytas, su 

visais įrengimais.

Puikus 
mynai. 
daug vietos,
1928.'NASH SPECIAL COUPE
Mažai įmokėjus 
išsimokėjimu po
FORD MODEL

TIK
1929 CHEVROLET SPORT

COUPE $495
Pilnai įrengtas, su šiluma, sėdy
nių apdangalais. Gerai užlaiky
tas.

imu skyrių, kur rasit daug iąų pigių automobilių.

galit pirkti su 
$25 į ničncsj.
A ROADSTER 
$285

Broadway Chevrolet Co.
Broadway Michigan

Central Chevrolet, Co.
Euclid Ave. ENdicott
Detroit Ave. Chevrolet Co.

etroit Ave.. BOulevard x.v 
iQQ^nt?.wn Chevrolet Motors, Inc. 
1935 Euclid Ave.
R„ifBe,df2rd Chevrolet Sales Co. 
Bedford, O.

t, F,rankel Chevrolet Co.
12a8 E. lOoth St. , CEdar 0058 
•109C „ Heights Chevrolet Co.
.J2b Mayfield Rd. FAirmount 8358

Square Chevrolet Co.
J-Ž4 E. J3rd St. BRoadway 3290

6851

7002

BOulcvard

0800

3400

1762

MAįn 6000

Bedford 543

Laprick Chevrolet Co. 
,870 E. 152nd Si. EDdy 7760

Al Krenkcl Chevrolet Co. 
3330 Broadview Rd. ATIanlic 4720

Merrick Chevrolet Co. 
35 E. Bridge St.. Berea, O’. Here: 

The Shaker Chevrolet Co. 
15311 Kinsman Rd. WAshington I

Utility Chevrolet Co.
8018 Lorain Ave.- MĘIrose 1

West Park Chevrolet Co.
15315 Lorain Ave. CLearwater '

West 25th St. Chevrolet Co, 
3140 W. 25th| St. ATląntie 2040

Brownlee Chevrolet Inc.
175.16 Detroit Ave. LAkewood 3520

0336

7040

2200
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Kas Girdėt Ctevefandė-ApieJinkese įf Iš Collinwood
j ll i 6820 Superior Avė. 
Iljj.7^  JO...   —==—

Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486
•A

R U T V I L Ė Miesto knygyne, ant 3-čio 
aukšto, yra išstatyta parodai 

Šioj nedalioj, Little Te- daugelis Lietuviškų daiktų, la- 
. - . . . ...... bai gražiai išrodo. Taipgi yraatre, miesto auditorijoj I knygų Anglų kalboje apie Lie-

gĄ - ------- —- ——■‘->5$
ŠVENTADARBIAI”

Bus sulošta komedija “Tik 
Niekam Nesakyk”,, iš' ubagų 
gyvenimo Lietuvoj, žydo kar-, 

I čiamoj. Bus koncertas, išpil- | 
I dys Collinwood ir apielinkės 

Gegužės 3 d. Lietuvių salėj bei Clevelando muzikantai iri. 
atsibus “card party” if balius, Na^nlPin^al- Bus islaimėjimas 
kurį rengia Moterų Sąjungosl'Į” lr ® va'-
36-ta kuopa."Šokiams gros Lui-|PieW- Nepamirškit.,

po

SPORTAS

tuvą. Už šitokią puikią progą 
Lietuviams pasigarsinti ir įšsi- 
garsinti su Vytauto jubilejum, 
kam kitokiame atsitikime ne-

“Grin o r iškas Balius” 
nedėlioj, Gegužės 4 d.

Rengiama paminėjimui Vytauto
500 metų mirties sukaktuvių.

Daugybė Lietuvių rengiasi' butu buvę’ tokios" progos? Dar- 
dalyvauti šio sekmadienio, Ba- želio vaidyba, po visko, priva“ 
landžio 27 d., perstatyme isto- iės parašyti Plain Dealer leidė- 
’--kęs dramos “Rutvile”, kurią jam'į gražų padėkos laišką. _

. . c T Cleveland Plain Dealer šią
geriausiomis^ Š!os kolonijos visą savaitę-beveik kasdien tal- 

pino 'Lietuvių paveikslus ir ap
rašymus apie Lietuvius įvai
riais atžvilgiais, suminint net 
“Dirvos” ekskursiją.

riškos dramos “J 
štato Lietuvių Darželio Lyga' 
su -į.....................................|

’ artistiškomis spėkomis, po glo
ba Cleveland Plain Dealer ir 
jo atsiųstų teatralių minkytojų.

“Rutvile” yra šešioliktas per-, 
f tanias Plain Dealer Visų Tau-i 
tų Teatro serijoje. Tuoj po] ■ . ... „
naujų metų prasidėjo perstaty-į Y1®1 kurie paėmėt Rutvilės | 
i ‘.ai, kurie tęsėsi kas sskmadie-; Į".1 .tus 
r s mieste auditorijos Mažajam' 
'.'ėątire. Vaidinimas prasidės cY,nes 
8 vai. ir tai bus tikrai, o ne - 
Lietuviškai, nes Amerikoniška-, bėdos, 
r,.e teatre laukimų nėra ir dar- 
1" rinkai pastatyti darbą varyti 
be jokių gaišavimų.

V.ską matysit kitonišką ne-

tikietų

zos orkestras.
Gegužės 10 d., šeštadienio va

kare, M. M. N. Pagalbos cho
ras turės įvairų vakarą Lietu
vių salėje. Bus sulošta kome
dija “Iš Septynių Negražiau
sia”. šoks Collinwoodo mergi
nos baletą, dainuos bažnytinis 
choras ir bus šokiai prie Lui- 
zos orkestro.

rengiamą

šią

pardavimui 
subatoj P. 
rezervuotos, jeigu kas 
negrąžinsit padarysit

Ar norit pabūt “grinoriais” 
vėl vieną vakarėlį .kaip aną sy
kį? Na tai daug negalvoję ruo
škitės į “Dirvos

I “grindrišk'4 vakarą”, kuriame
bus pastatyta scenoje vieno ak
to; ; tragedija "šventadarbiai”, 
iš įai'kų kada; dar caras buvo už
gynęs Lietuviams spaudą, o ra
dosi žmonių kurie per kraujus 
ir vargą, yąrė šventą darbą, bu- 
dinimui musų ' liaudies iš miego, 

grąžinkit | kas privedė prie- spaudos atga- 
Mulidliui.

Visi Collinwoodieciai rengia
si važiuoti miesto auditorijos 
inažajin teatran nedėlioj 
landžio 27 d., pamatyti 
vilės”. 
tus, kiti 
Įyvauti.

Ba- 
Rut- 

Nekurie jau turi tikie- 
pefka. Visi žada da- 

Rep.

banke. Jau kelinta

; Lietu- 
nes pir-

šikatis Laimėjo 
New Yorke Bal. 21 d.

■ Ričardas šikatis su Jim 
stock, šikatis paguldė

I priešą po sunkios kovos, 
stock sveria 238, šikatis

ėmėsi 
Clin- 
savo 
Clm- 
218.

Velykos šios srities 
viams buvo linksmos, i 
mą kartą užgirdo laike pamal
dų giedant gražiai išlavintą 
M. M. "N. Pagalbos bažnytinį 
chorą. Mokytojas V. Greičius 
padėjo gero truso ir rūpesčio 
sumokiriime. Visus žavėjo cho
ro ir p. Stasės Greičienės solo | 
•giesmės. Solo dalis .mišiose ięid. ______  ____
‘'Regina coeli” per offertorium, ,jūota Lž ?200J)00" taigi spėja- 

" ma kad tos kumštynės sutrauks 
bent 96,000 ir pinigų įnęis gę-

— Ei,, stop! kur tu taip grei
tai važiuoji?!

— Mister Policman, aš va-.' 
žiuoju į “Dirvą” pasiteiraut kas 
bus naujo šią vasarą Clevelan- 
de sporto srityje!

—■ Oho! Tai orait, gohetL

INTERESUOJASI ŠARKIO- 
SMĖLINGO KUMŠTYNĖMIS
Jau prasidėjo pirkimas tikie

tų j šarkio-šmelingo kumšty
nes, kurios įvyks New Yorke 12 
’. Birželio. Dabar esą išpar-

GARSINKIS
DIRVOJE” |-

1 Pametimas vaikų. Nuo Sau- 
I šio mėn. 1929. metų iki šių mė- 
I tų ■ Balandžio mėn. Clevelando 

gu’kadl matėt:“ scena“pmki*7r merginos ar moterys paliko 17 
didelė, teatras gražus, tie patys 1 vaiku ant Dievo valios. Tai 
musų Lietuviai artistai išrodys yj'a daugiau negu dvigubai ly- 
kaip tikri paveikslai iš tolimos vmant su kitais paskirais me- 
istorijos, tam tikrai pastatytų. 
žmonių nugramiruoti, ir tt.

Vienų žodžiu, pirmą ir gal Sulyg Clevelando augimo čia 
paskutinį kartą matysit Lietu- kas metai reikalinga po 4,000 
viską veikalą pilnai taisykliškai naujų namų. ■ ■
ir artistiškai pastatytą!

Scena bus numarginta pago
nį! Lietuvių ir kryžiais apden
gtų kryžeivių kareiviais; 
tysis buris , ’x 
ki kunigai ‘ 
nuoliai.

Dalykas 
kada didis 
tis Mindaugas, po ilgų karų su 
krikščionim pats apsikrikštijo, 
paskui tapo popiežiaus apvaini
kuotas Lietuvos karalium. Vei
kale eina prieš jį pagonų revo
liucija: ‘Lietuviai nenori ki’ikš- 
čionių tikėjimo ir Trainaitis su 
Rutvile pasiryžta apvalyti sa
vo šalį nuo kryžeivių ir kitų 
krikščionių, kas jiems ir pasi
seka.

Apie Trainaitį ir .Mindaugą 
ir visą' tą gadynę “Dirvos” 
skaitytojai gerai žino iš dabar 
einančio aprašymo “Vytautas 
Didysis” ir nesenai ėjusios apy
sakos “Kryžeivis”. Matysit tą 
vienatinį 'Lietuvių karalių, po 
kuriam tik už apie 175 metų 
Vytautas bandė pasidaryt (Lie
tuvių karalium bet' vuvo Len
kų sutrukdyta.

T.kietai bus parduodami te
nai salėje tą pat vakarą, bet 
patartina stengtis nusipirkti iš
kabto, nes vietos rezervuotos, o 
kurie ten, pirks gal jau neras 
pigesnių tikietų, o gerų sėdy
nių tikrai sunku bus gauti.

Vaidinime dalyvauja Ona Mi- 
helichienš Rutvilės rolėje; E. 
Bartnikas — Tranaičio; V. P. 
Banionis — Gaivydo; J. Armė
nas — Mentės; P. V. česnulis 
j— Gadųnės; K. Urbšaitis — 
Tuožmio; M. eigas -— Monga- 
lio — Elena Gribiutė — Mylos;
A. Zdanis — Mindaugo; J. Ma- 
rozas — Ottokaro; A. M. šmi- 
gelskis — Kryžeivių vado; J. 
Kayackas — Ulrikio; J. Vasi
liauskas — Ūkininko. Taipgi 
buris kareivių ir vaidilučių.

Plain Dealer Teatro atstovai 
ir vedėjai yra Julius C Dubin, 
Beatrice F. Kąlish ir Hannah
B. Goodman.

Sulyg Clevelando augimo čia

Ar tiek buna pa- 
budavojama kas metai?

Organizuoti darbininkai Cle
velando srityje žada šymet eiti 
į politiką: Darbo Federacija 

(rengiasi statyt savo kandida- 
dedasi Jais laikais tus * valstijos legislaturą. 
Lietuvos kunigaikš-

; ma- 
vaidilučių, pagonis-' 
ir krikščioniški vie-

vimo ir! Vėliam ‘iškovojimo vi
siškos laisvės.
' Bus labai gražus pamargini- 
mas dviejų mažų mergaičių. 
Bartoševičių dukrelių, kurios 
viena pašoks klasiškus šokius, 
kita parodys ką maža mergai
tė gali padaryti akrobatiškai. 
Taip išlavintų mergaičių tarp 
Lietuviu dar nematėm.

Prie to bus tūli kiti paįvairi
nimai, o ant galo visą ilgą va
karą grynai Lietuviški šokiai.

Ateikit visi, seni ir jauni, pa
silinksminti : seni pakratyti sa
vo kaulelius ir padrebinti Lie
tuvių salės sienas, o, jaunikliai 
pasimokyti gražių Lietuviškų 
šokių. Angliški šokiai nebus 
visai grojami.

Įžanga į šį vakarą bus pa
prasta, kaip ir į visus Lietuvių 
salėje ruošiamus vakarus. Pra
sidės apie 5 vai.

Dirba _ ________________ £ _
savaitė kaip' Jono Dieraus su-r'tį balsą.
nūs pradėjo dirbti Cleveland j Po mišių, klebonas pasakė 
Trust Banko skyriuje ant St. puikų pamokslą, žmonių bu- 
,Glair ir Alhambra rd. kampo. ; vo_daug, beveik •> pilnas teatras. 
Adomas Dierus yra smarkus MHUMI 
vaikinas, linkėtina 
pasekmių tame darbe, 
viai turėdami reikalą 
tęs tenai.

jam
" Lietu- 

kreipki-

Nesiriškit čeverykų gatvėje. 
Vienam žmogeliui atsirišo ava-j 
linės šniūrelis. Nieko blogo 
nemanydamas jis prisitupė pa
sirišti, tuo tarpu užlėkė auto
mobilis ir jį užmušė.

Viso užmušta automobiliais 
nuo pradžios metų apie' 70 yp.

KUN. EUG. J. ŠTEIGMANO 
PADĖKA

Draugijos ir pavieniai kurie 
aukavo Kun. Eug. J., šteigma- 
ho. vienų metų kunigavimo su- 
kaktuvlų ■ paminėjimo vakariė- 
n.“ j s (Balandžio 6 d.:

Aušros Vartų 'Draugija. _ $30.00 
Amžino Ražančiaus Dr-ja__ 
Tretininkų Dr-ja_________
Šv. Jurgio Dr-ja _________
Jaunų Merginų Dr-ja ___
Moterų Sąjungos .26 kp. __ 
Gyvojo Rožančiaus Dr-ja __ 
L.R.-K.S.A. 50 kp. _’_____
Jaunamečių sk. '26 kp. ___
Salasevičius Jurgis _______
Augustaitis Domininkas ___
Patrick, Mrs. ___ _______
Ramaitis Motiejus ________ 
Vitkauskų šeimyna ________ 

. Sušinskas Petras ________
Rakauskas Benis _________
Rukštelis Jonas __________ 
Lazickas Jonas __________
Martišauskas Pranas _____ ’
Misevičius Juozas _________.

'?»---’rnokas Vincas ________ 
Stušinskas Stasys -----------

Prokopas Petras -------------
Lazickas Tofilius _________
Dromanta Povilas ________
Angelaitienė Ona _______
Butkus Tarnas __________
česnulis P. V. __________
VelĖoniškis Vincas ________ 
Obelienis Kazys _________
Novikas Juozas _____ i_____
Parsonis L. _____.___.._____ 
Puzinas Vincas __________■_
Stepulionis Juozas _______ .
Pavilionis Jonas _________
Žilinskas Antanas ----- :____
Debesis Vincas ____________ 
Tamkus K. __________------
Čapas Antanas ____________ 
Salickiene Ona ____________ 
Šukys P. A. ------ ’_________
KubHevičia Sam ___ _____
Vaizbonienė Magdalena ___
Urbšaitis Juozas __________ 
Urbšaitis* Klemensas ______ 
Skėrius Juozas ----------------
Pečaitis Pranas ____________ 
Gibavičius Vincas __________ 
Škarnulis Povilas __________. 
Kišionris Simanas ________
Po $1: Ramanauskas A., Skužinš- 

kiutė T., Ruožkienė E., Naravičius 
V., Plaskumas O., Tarręs Theresa. 
Saukevičius F., Kubelevičia M., Ur
bšaitis A., Lapinskas G., Aleknienė 
E., Neura T., Citavimus V., Žitkus 
A., Aukštikalnis K., Platienė C.

Nekuriu vardai, jiems prašant, nė
ra paduoti. Jubiliantui apart bukie
to gėlių tapo įteikta dovana čekis 
ant $500. Komisija.

30.00 
27.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
.5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5 00

4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

PADĖKOS ŽODIS
Gerbiamai rengimo komisijai, vi- 

ir pavienėms ypa- 
toms kurios prisidėjo ir dalyvavo 
man surengtoje vakarienėje Balan
džio 6 d., tariu nužemintą ir širdin
gą dėkingumo žodi — Ačiū!

Kun. Eug. J. šteigmanas.

Tramvajų kompanija pakėlė Gerbiamai rengi: 
kaina už važinėjimą ir dar no- soms draugijoms i: 

- ri pakelti. Miesto taryba pa-įtohis kurl0S prisl< 
siėmė ištirti ar ištikro tramva
jų kompanija neišsiverčia kad 
reikalauja daugįau ineigų. Pa
sirodė kad kompanijos virši
ninkai ima milžiniškas algas, 
nekurie po virš $10,000 į me
tus. prezidentas ima net virš 
$40,000 į metus. Prie to pini
gai mėtomi įvairiems kitiems 
tikslams neturintiems bendro 
su tramvajų bizniu, todėl nuo
lat branginama važinėjimas.

Clevelando srityje ant kelių 
išeinančių į visas puses apribo
ta trokų Kodavimo sunkumas: 
trokai su oriniais ratais gali 
vežti 12 tonų, su kietais gurno 
patais 10 tonų.

pritariant smuiką, giedojo Sta
sė Greičienė. • _____ __

Taipgi pirmą sykį naujojoj Į7i“virš’7T,o6*O,6o67;‘ 
parapijoj Lietuviai užgirdo Išpirkimas 'tikietų pralenkė 
gražiai giedant Kun. A. Kąru-1 vjSUs kitus taip anksti iškalbo 
žiškį laike mišių. Jis pirmą sv-1 pįr]ęjmug( nęt tuose laikuose 
kįilaįkė giedotines mišias. Kun-įkada .Dempsey buvo geriausia- 
ĮKaružiškistturi igražų skamban- ‘ -

gerų I prie

GegužėsKalbės A. Žukas.
11 ,d., sekmadienį, Slovėnų sa
lėj, 15810 Holmes ąve., bus di
delės prakalbos, kurias rengia 
SLA. 362 kuopa. Parkviečia 
kalbgti SLA. Organizatorių A. 
Žuką. Jisai kalbės temoje “Su
sivienijimo reikalai ir kas yra 
vienybės ardytojais”. Žukas 
atsakys Į klaustomis liečiančius

Taipgi .pirmą i.šykj Cisf buvo 
išėjimo ' Lietuviams' plati

nama “Dirva” su Velykų mar
gučiais. Butų geistina kad čia 
“Dirva” butų pardavinėjama 
kas sekmadienis.

Ruošiasi bnliavot. šios sri
ties Lietuviai tariasi keliaut į 
Lietuvių salę kita sekmadienį. 
Gegužės 4 d], i “Dirvds” “gri- 
noriška vakarą”. Ne Jovaras.

KAS PLATINA “DIRVĄ”— 
TAS PLATINA APŠVIETĄ.

ihe stovyje. ;, 
s Sporto rašytojai klaus'a ka
me dalykas kad šios kumštynės 
sukėlė 'tokį žingeidumą. Sako 
kad ne del -Šarkio- taip darosi, 
nes jis čia jturėjo kelias' kovas 
pirmiau, .-nepatraukdamas savo 
ousėn publiką. Sako taipgi 
kad ir ne del Smėlingo taip ver
žiasi į tas kumštynes. Bet to
dėl kad tai bus sunkaus svorio 
čam.piono išrinkimą. Jau du 
metai kaip Tunney atsisakė ir 
per visą tą laiką čampiono ne
buvo. Dabar bus išspręsta ku
ris bus pasaulinis čampionas.

I šias kumštynes kviečiama 
kaipo žiūrėtojai visi septyni 
dar gyvi esanti buvę čampionai 
— Tunney, Dempsey, Jeffries^ 
Johnson, Willard, Corbett ir

K. E. YOCHUS
. Duokit išvalyt ir išprosyt sėį 

nūs rubus ir išrodys kaip nauji! 
Pasinaudokit musų žema kainą.?.

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnes
Siutas
Kelnės

‘išvalyt ir išprosyt___ , 50a
išprosyt __ ■■_________  45c
išprosyt ____________ 20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn,

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt' 

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

1276 Addison Rd.
. Telefonai: Penn. 2107 !

Balandžio mėnesio bėgiu ne- 
kurie darbai pasitaikė, paimta 
daugiau darbininkų, _bet žymė 
pagerėjimo labai maža.

Valstijos-micsto darbininkų 
samdymo -biure buvo 2,903 rei
kalavimai darbininkų i darbus, 
o darbų , jįeškaneių bedarbių 
tuo pat laiku buvo 4,294 vyrai 
ir moterys.

Kovo mėnesį-buvo tik 1,683 j 
'■efkalavimai dhrbiWihku.

Per Velykas žmonėms 
važinėjant, ąutomohiliu 
mėse Ohio, valstijoje už 
10 ypatų. Trys iš tu C’evela“- 
d'ęčiaį du net Lietuviai. Aril 
St. Clair ir F 119 st. ‘•usi’^ų- 
šęs automobilium su tramva
jum užsimušė Petras Stanio- 
nis, 23 m., nuo 1552 E, 43 st. 
Taipgi užsimušė viena Lietuvė 
moteris.

Miesto policija dar prieš Ve
lykas pradėjo gautyti ir baus
ti, visus smarkiai ir neatsargiai 
važinėjančius automobilistus— 
šimtai suimta:

GAVO

nelri

6820 Suuerior avė. Cleveland. O.

Pinigus Lietuvoje, sius-
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
Marė šelmienė ............. Lt. 40
Katrė Lelešienė.............. . ... 70
Zofija Butautienė ........ ... 60
Marė Bubelienė ....... .. 200
Marijona Tiškienė ...... .... 1K9
Vincas Stankevičius ... . . 400
Jtizė Miklovienė . 250
Tamošius Žilinskas ..'. . 100
Katrė židžiunienė ..... ... 50
getras Jonavičius ..... ... 80

“Dirvos”' Agentūra

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausią 
padarau negu kur 

antrašą:
V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior av. Cleveland, O.

FLorida 6791-R

Tėmykit

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas),

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

TVILE
Stato Clevelando Lietuvių Bendros Teatrales Spėkos, po globa Cleveland Plain Dealer

LIETUVIŲ DARŽELIO NAUDAI

ATSIBUS NEDĖLIOS VAKARE, PRADŽIA 8 VAL.

Little Teatre Public Auditorium
TIKIETAI 75c - $1 - $1.50

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

Gaukite “Dirvoj”, “Clevelando Liet. Žiniose” ir pas Darželio komiteto narius-atstovus.

DALYVAUKI! VISI!
Šis veikalas statoma pastangomis visų srovių Clevelando Lietuvių, naudai Lietu

vių Kultūrinio Darželio, kuriam miestas davė žemės, tik reikia pinigų jo Įrengimui. Iš 
priežasties 500 metų Vytauto mirties sukaktuvių turim puikią ir atmintiną progą ati-" 
daryti tą Darželį. Todėl visi dalyvauki! šiame perstatyme, prisidėsit prie Darželio fon
do parėmimo. Teatrą ir kitas lėšas apmoka Cleveland Plain Dealer, todėl jeigu už- 
pildysim teatrą atliks dikčiai pinigų. Neatsilikit nei vienas nuo dalyvavimo! Tai pir
mutinė, ir gal paskutinė tokia proga Lietuviams pasirodyti miesto auditorijos teatre.


