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LR DARBININKŲ ŽINIOS

CHINAI PLĖŠIKAI
ŽUDO ŠIMTAIS

NORI IŠKELTI SENA- LIETUVOS KOMUNISTAI
TORIŲ ‘SAUSUMĄ’ SUDEMORALIZUOT1

Peiping. L- Banditų pul
kai užpuolę 'išplėšė ir išde
gino miestą Kingsuchen, iš- 
žudydami apie 1,000 gyven
tojų. Plėšikai staiga užsė-l 
lino ant miesto ir žudė kas 
tik kelyje pakliuvo. Jie bu
vo apsiginklavę 20 kulko
svaidžiu ir kitais1 gerais

$150,000,000 viešiems dar
bams. Washingtone sena
tas perleido bilių kuriuo įs
teigia jna federalė viešųjų 
darbų pląnavųno taryba su 
$150,000,000 fondu galimu 
naudoti atsitikimuose kada 
šalyje prasideda didelės be
darbes. Senato nutarimas 
pasiųstas į Atstovų 
persvąrstymHi.

Svarstant šį bilių 
torius Borah smerkė
rikos fabrikantus kurie už
daro čia dirbtuves ir vyks
ta į kitas šąlis fabrikus už
dėti,. kur už Amerikos pi
nigus svetimi dirba ir nau
dojama svetimų salių me- 
dega.

SITIKI IR GALI 
SUSIPEŠTI

NELAIMĖSE
Pereitą savaitę Su v. Val

stijose nelaimėse su lėktu
vais užmušta 14 ypatų ke
turiuose miestuose.

Daugiausia užmušta Fay-
Londonas. — Nors čia 

sušaukta konferencija buvo 
su tikslu mažinti karo lai-' ętteville, Tenn., kur laike 
vynus, tačiau kaip matyt iš parodos lakūnas nukrito Į 
konferencijos išeis tas kad žiūrėtojus ir užmušė sep- 
Francuzija ir Italija, viena 
kitos nekęsdamos ir bijoda
mos dar labiau ims ginkluo
tis.

Italija turi 40,000,000 gy
ventojų ir žymiai daugėja 
Šalis darosi perankšta, ne
turi svarbiausių gamtiškų 
turtų kaip geležies, anglies, 
net negana dirbamos že
mės. Francuzija, su tiek 
pat gyventojų, turi tą ko 
Italija neturi, ir prie to tu-' 
ri turtingas kolonijas. Ita
lija, užvydėdama Francuzi- 
jai, nori plėstis, ir turi akį 
ant Tuniso, Francuzų val
domo, ir Syrijos, po Fran- 
cuzijos mandatu. Užtai abi 
jos, Itąlija ir Francuzija, 
atsisako mažint karo laivy
nus.

Tuo tarpu Amerikos de
legacija gryžta iš Londono 
ir ją ruošiamasi iškilmin
gai pasitikti, nes Anglijos, 
Amerikos ir Japonijos pa
siektas susitarimas laiko- 

I ma dideliu laimėjimu taikai. I 
Rochi, Indijoj, sprogsta

mų medegų krautuvėj kilus 
gaisrui ir sprogimui užmuš
ta septynios ypatos.

Butą

Sena-
Ame-

tynias ypatas.
Portsmouth, N. H., buvo 

toks atsitikimas: vienaą la
kūnas pavažinėjo vaiką ir 
mergaitę, jiem tas taip pa
tiko kad prašė vėl pavaži
nėti. Jiems nusileidžiant 
lėktuvas susitrenkė ir užsi
degė, jie visi trys sudegė.

| Raitieji užpuolikai siautė 
■ gatvėmis ir žudė besislaps- 
• tančias moteris ir vaikus.

Miestą padegę užpuolikai 
nusivarė su] savim burius 
vyrų priversdami juos neš
ti iš jtj namų išplėštą grobi.

Ant Kanton upės plėšikai 
mina susprogdino laivą, nu
skendo virš 100 žmonių.

Mina buvo padėta upėje 
privertimui praeinančių lai
vų mokėti nuo pasažierių 
tam tikrą mokestį.

Washington. — Prohibi- --------------
cijos priešininkai turi su- Suimtas Komunistų Partijos Biuro Vedėjas, Išar- 

Į rinkę vardus senatorių ku-. dyta Kauno Rajkomo Lizdas
rie senate nuduoda blaivi
ninkais ir balsuoja už pro
hibit ją, bet patys geria ir 
prohibicijos įstatymą pa
niekina.

Washingtone jau ilgas 
laikas kaip vedama klausi
nėjimai abiejų pusių: sau
sųjų ir šlapių jų, klausinėji
mams šaukiama didžiųjų 
“sausųjų” ir “šlapiųjų” or
ganizacijų viršininkai, ku
rie iš savo pusės išstato to
kius prirodymus jog susu
ka tyrinėtojams galvas ir iš 
jų tyrinėjimų nėra naudos.

St. Louis, Mo. — Pitts
burgh plate Glass Co. di
dins čięnai savo stiklo išr 
tįirbystę dar išdedant mili
joną dolarių. Nesenai tos 
dirbtuvės buvo pertaisytos 
išleidžiant $6,000,000. Ten 
į metus padaroma 25,000,- 
000 ketvirtainių pėdų stik
lo, pridėjus ruošiamą nau
ją padidinimą galės daryti 
3,000,000 ketvirtainių pėdų 
stiklo daugiau.

“GRAF ZEPPELIN” AP
LANKĖ ANGLIJĄ

Londonas. — Pereitą sa
vaitę, dirižablis “Gr,ąf Zep
pelin”, kuriuo Dr. Eckner 
pernai metą aplankė iš Vo
kietijos Ameriką, atsilankė 
Anglijoj. “Graf” ruošiasi 
kelionėn į Braziliją, taigi 
dabar daro bandymus.

SKOLINS PIENO UKĖMS 
$4,000,000

Washington. — Federalė 
Ūkių Taryba užgyrė pieno 
ūkių - sąjungos aplikaciją 
paskolinti $4,000,000? Toje 
sąjungoje priklauso bent 
40,000 pieno ūkininkų.

Paskola hus sunaudotu 
pasigerinimams. Valdžiai 
pinigus reiks grąžinti bė
gyje 10 metų.

NUSKENDO LAIVAS, 
DINGO 14 VYRŲ

Bridgeport, Conn. — Su
degė ir nuskendo prekybi
nis laivas, su kuriuo dingo 
14 vyrų. Likusieji dešimts 
išgelbėta ir atvežta į Provi
dence, R. I. Laivo užside
gimo priežasties išsigelbė
jusieji neišduoda. Eina ty
rinėjimas. Sakoma kad ki
ti laivai eidami pro šalį ne
pasistengė duoti nakties 
laiku reikalingos pagalbos 
nors buvo pašaukti. Neku- 
rie laivai nuleido valtis bet 
neatkreipė šviesų į vande
nį kad sušokusieji vyrai ga
lėtų valtis matyti.

Maršuos į Washingtoną. 
Komunistų vadas Foster, 
kuris dabar randasi kalėji
me sąryšyje su riaušėmis 
New Yorke Kovo 6 d., sako 
kad “bedarbiai” ruošia de
monstraciją iš Chicagos Į 
Washingtoną, reikalaut pas 
Prezidentą Hoover darbo. 
Liepos 4 d. bus atlaikyta 
“bedarbių” mitingas, o 5 d. 
prasidės maršavimas, ku
riame tiki dalyvaus 10,000 
darbininkų.

Jeigu tai butų tikri be
darbiai tai nieko, bet to ne
bus: maršuos’gaujos Žydu
kų ir kitokių padaužų. Ge
ras darbininkas nepaliks 
savo šeimynos, nes ką dy
kai kelyje gaišuos, per tą 
laiką verčiau darbą pasi- 
jieškos.

NUO ŽVAKĖS SUDEGĖ 
43 NAMAI

Lenkijoje, miestelyje ne
toli Lvovo sinagogoj nuvir
tus žvakei sudegė tas mald- 
namis ir 43 kiti namai.

LAIVŲ BUDAVOJIMAS 
EINA GERAI

' Bethlehem plieno kompa
nija skelbia kad šiuo tarpu 
didelių laivų budavojimas 
stovi aukščiausiame laips
nyje negu kada buvo nuo 
karo pabaigos.

FLEPERKOS BUS PLI
KOS 4000 METAIS

Vienas jaunas Angllijos 
mokslininkas ir išradėjas, 
prof. Low, daro pranašys
tes koks bus pasaulis 4000 
metais, arba už 2071 metų 
nuo dabar.

Fleperkos tada bus plikos 
ir tuo didžiuosis; gyvastis, 
pasilsis ir mokslas bus su
teikiama žmogui įdurimu į 
odą elektriška adata; o gy
venimo prailginimas dirb
tinais budais bus priversti
nas.

Toliau, jis sako' kad mo
tinos galės pasirinkt spal
vą savo kūdikių akių, plau
kų, ir lytį, ką norės galės 
turės, vaiką ar mergaitę.

Tokius dalykus mokslas 
bus atsiekęs. Jeigu kas ne
tikit pagyvenkit ir pama
tysit.

KALĖJIME NERAMU
MAI PO GAISRO

Columbus, O. — Po gai
sro, kuriame ° sutiko mirtį 
319 kalinių, ištisą savaitę 
likusieji gyvi kelia sumiši
mus ir nenurimsta. Kiti 
net pamišo. matydami kaip 
liepsnose žūsta jų bendrai, 
0 patys irgi negali išbėgti.

Sveikieji po tokios katas
trofos tapo' nesuvaldomi ir 
nors nekelia kruvinų riau
šių, atsisako dirbti, ir ka
lėjiman patraukta keli šim
tai valstijinės policijos, ku
ri su kulkosvaidžiais ir dur
tuvais stovi gatava jeigu 
kaliniai imtųsi žiaurumo. *

Visi jie įgąsdinti ir kas
dien mano kad ir jų liku
sios bustynės gali užsidegti

KIEK VARIS VERTAS
Mažiausia kam svarbus 

ir reikalingas klausimas y- 
ra tai kiek varis kainuoja.

Iki šiolei, per ištisus me
tus vario kaina stovėjo 
vienodai po 18 centų svarui, 
tik pereitą savaitę Staiga 
nupuolė iki 14 centų sva
rui. Mat, vario gamintojai

Tokio, Japonija. — Su
streikavo tramvajų darbi
ninkai sulaikydami miesto 
komunikaciją. Penki strei
ko vadai areštuoti.

RADIO PAGALBA LIGŲ 
GYDYMUI

Tapo išrasta tam tikra 
mašina kuri stoja mokslui 
į pagalbą gydyme ligų. Tai 
yra tam tikras radio apara
tas, kuriuomi bus sukelia
ma žmoguje toks pat karš
tis kokį sukelia ta liga ku
ria žmogus serga, tos ligos 
pagydymui. Sakoma kad 
tuo budu bus galima pagy
dyti nekurias pačias mirti
niausias ligas.

Žinoma, sako išradėjai, 
šis gydymas dar yra tik pa
čioj vystymosi pradžioj ir 
kolei kas neištobulintas.

VALDŽIA TURĖS NE- 
DATEKLIAUS

Washington. — Trumpas 
laikas atgal prezidentas 
Hoover pranašavo kad ba
gyje sekančio fiskalio me
to valdžios ižde bus $40,- 
000,000 perviršis. Dabar gi I 
paaiški kitaip ir pats prezi
dentas numato kad galės 
būti 20 ar 30 milijonų ne- 
dateklius. Kongresas mat 
išleido apie 125 įvairių ak
tų autorizuojančių išleidi
mus apie $350.000,000, kas 
suims visus esamus pinigus 
ir dar bus stoka.

ARŠIAU NEGU LIETU
VOS BERNAI

Židilje miestelyje, Jugo
slavijoj, jaunimui bešokant 
ir besilinksminant* užlėkė 
buris kitų vyriokų ir pra
dėjo šaudyt, penkis nušau
dami ir 26 sužeisdami.

Varšuvoje, sovietų atsto
vybės bute rasta bomba. Iš 
tos priežasties Maskva pa
siuntė Lenkijos vyriausybei 
notą persergstinčią saugoti 
sovietų legaciją nuo tokių 
pavojų.

Kaunas. — Balandžio 6l Po to didelio radinio pa- 
d. padaryta komunistų me
džioklė ir kriminalinei poli
cijai pavyko tikrai išardyti 

! visą
lizdą. Tą dieną policija pa
darė kratas pas visą eilę 
komunistų, ir policijai pa
vyko likviduoti pačias svar
biausias Lietuvos komunis
tų partijos jiegas.

Žąliakalnyj, Zarasų gat
vėj, buvo užklupta Lietu
vos komunistų partijos cen
tro komiteto konspirativis 
butas.

Užtikus tą komunistų liz
dą policija jame suėmė ko
munistų partijos c. k. sek
retoriato reikalų vedėją A. 
Jankų. Pas Jąnkų rasta 
antras padirbtas pasas An
tano Skardžiaus vardu.

Tame pat bute kartu bu
vo suimtas Jonas Kasperai- 
tis; pas jį taip pat rasta an
tras padirbtas pąsas Adol
fo Rudinicko vardu.

Užtikta tuksfančiai spau
sdintų atsišaukimų Gegu
žės 1 dienai ir daugybė ko
munistinių leidinių, 
daug ‘ egzempliorių • 
nistų leidinių.

Rasta visas Liet.
ništų partijos Rajkomų ir 
Parąjkomų susirašinėjimai 
su centro komitetu. Bė to, 
rasta paruošta Liet, komu
nistų partijos rajonų, para- 
jonių ir kuopelių dislokaci
ja ir net partijos veikimo 
atskaita, kuri matyt buvo 
paruošta išsiuntimui į už
sienį.

Rasta instrukcijos ir pa-

Lietuvos komunistu

Rasta 
komu-

komu-

surinko 250,000 tonų per- siruošimo planas Gegužės 1
viršio ir varis turėjo atpig
ti.

dienai švęsti ir demonstra
cijoms pravesti.

likus tame bute policijos 
sargybą, kiek vėliau buvo 
sulaikyta Antanas Vireliu- 
nas. Jis buvo atsinešęs ko
munistinių leidinių ir ko
respondencijos dėti į komu
nistų leidinius.

Vireliuno pasas yra ne
tikras, padirbtas ir jo pa
vardė netikra.

Tą pačią dieną Kaune bu
vo suimta dar Stasys Val
ko vičius ir Joselis Vųlfšo
nas. Pas abu rasta komu
nistinių leidinių, atsišauki
mų Gegužės 1 dienai ir par
tinių susirašinėjimų.

Toliau, buvo sulaikytas 
[platinant komunistų leidi
nius kariumenės ryšių ba- 
taljone Motiejus Kerbelis.

Tarp Radviliškio ir Šiau
lių traukinyje buvo sulai
kytas komunistų leidinių 
transportas, gabentas trau
kiniu. Tą literatūrą gaoe- 
nuš sulaikyta Ida Sokratį- 
saitė.

Telšiuose' sulaikyta: Chai
mas Kacas, pas kurį rasta 
daug komunistinių leidinių 
ir atsišaukimų Geg. 1 d. , į

•Svarbiausias iš suimtųjų 
yŲa Antanas Vireliunąs. Jis 
seniau yra buvęs 'komunįs- 
tų partijos centro komiteto . 
nariu, vėliau partijos cen
tro komiteto sekretoriutn 
ir paskutinį laiką yadoVa- 
yo partijos politbiurųi; Jis 
bendrai vadovavo visam ko
munistų veikimui Lietuvo
je-

Vadinasi, komunistų me
džioklė šį kartą Lietuvos 
kriminalinei policijai labai 

i pasisekė. “L. A.”

BYRD GRYŽTA NAMON
Wellington, Nauj. Zelan

dija. — Iš čia išplaukė į, 
Balboa Admirolas Byrd su 
keletu savo kelionės drau
gų, gryždami linkui Ame
rikos nuo pietinio ašigalio, 
kurį tyrinėdami išbuvo virš 
metus laiko.

Vyskupo sūnūs pakliuvo. 
New York. — Jaunas 21 m. 
amžiaus vaikinas, Episko- 
palų vyskupo sūnūs, pakliu
vo į policijos rankas^ sąry
šyje su žmogžudyste žmo
gaus, kurio sako 
nepažino. Sako 
buvo girtas.

Nant-y-Glo, Pa.
rui sunaikinus Heisley ka
syklos motorų tvartą turė
jo sustoti dirbti 500 anglia
kasių iki vėl sutaisyta.

Kaip jis galėjo pataikyt?

jis visai 
vaikinas

— Gais-

New Yorke nusižudė 22 
m. vyras, patyręs kad jo 
graži žmona pamilo jo bro- Caney, Kan. — Tūlas 64 m. 
lį ir nori atsiskyrus nuo jo senis, aklas, 
ištekėti už brolio. '

nušovė savo 
pačią ir pats nusišovė.

DEGTUKU GAMYBA 
PAVESTA ŠVEDAMS

Gauna $6,000,000 Paskolos ant 35 metų.

Kaunas, Bal. 12 d. — Lie-. 
tu vos vyriausybė šiandien 
pasirašė su Švedų degtukų 
sindikatu sutartį, pagal ku
rių tam sindikatui atidub- 
dama tam tikromis sąlygo
mis trisdešimts penkiejns 
metams išimtina teisė ga
minti ir pardavinėti degtu
kus Lietuvoje.

Be Lietuvos rinkai paga
mintų degtukų sindikatas 
turės dar eksportuoti iš 
Lietuvos kasmet 12,000,000 
dėžučių degtukų ir 1,000 
tonų degtukų kotukų.

Be to, sindikatas nevė
liau kaip per tris metus po 
sutarties pasirašymo turi 
prie Nemuno, ne žemiau 
Vilkijos, paleisti popieros 
fabriką, kuris pagamintų 
kasmet nemažiau 4,000 to

nų popieros. Bendrovė ap
siima išpirkti visus esan
čius degtukų fabrikus.

Sindikatas duoda Lietu- 
Vos valstybei $6,000,000 pa
skolą, kuri sukeliama ke
turiomis dalimis iki 1932 
metų Balandžio 1 d. Dvi 
dalys bus sukelta šymet. 
Paskola duodama 6-tu pro
centu.

Už degtukų dėžutę sindi
katas mokės Lietuvos val
stybei 3.4 centus akcyzo. 
Iki šiol buvo mokama 2c. 
Bet degtukų kaina lieka ta 
pati.

Gaunama 60,000,000 litų 
paskola bus naudojama u- 
kio pastiprinimui, ilgalaiki- 
nėmis paskolomis ir kitiems 
naudingiems šalies daly
kams. “L.A.”



Korespondencijos
Ruošiama Vytauto pami

nėjimas. SLA. 353 kuopos 
ir L. T. K. Šv. Jurgio para
pijos atstovų posėdyje nu
tarta bendromis jiegomis 
surengti 500 metų paminė
jimą nuo L. D. K. Vytauto 
mirties. Paminėjimas atsi
bus Gegužės 11 d., 7:30 v. 
vak., Šv. Jurgio parapijos 
salėje, 19th st., S. S.

Paminėjimo programas 
bus įvairus, yra pakviesta 
ištisa eilė vietos ir apielin- 
kės dainininkų, muzikantų 
ir kalbėtojų. Be to viso 
bus dar suvaidinta P. Dar- 
gio parašyta komedija “Ra- 
sęinių Magdės ir Telšių 
Pliumpio piršlybos”.

Dienos metu Šv. Jurgio 
bažnyčioje įvyks iškilmin
gos pamaldos ir pamokslas, 
ką atliks Vysk. Z. Vipar- 
tas. Taigi visi tautiečiai 
atsilankykit į šį parengimą, 
nes toks iškilmingas pami
nėjimas įvyksta tik vieną 
sykį bėgyje 500 metų.

Rengimo Komitetas.

Karžygiškumo medaliai. 
Carnegie Karžygių Fondo 
komisija savo pavasarinia
me posėdyje paskirstė me
dalius aštuoniolikai ypatų 
visose šalies dalyse už jų 
drąsius pasižymėjimus ki
tų žmonių gyvasčių gelbė
jime. Medaliai yra bronzi
niai. Tarp laimėjusių yra 
vienas Mikolas Balukas iš 
Longview, Texas.

Taksi šoferių streikas iš
sivystė į visokius nesusi
pratimus. Viešo patarnavi
mo komisijonierius pradėjo 
svarstyti reikalavimą atim
ti teisę taksi automobilius 
operuoti delei jų nedavimo 
publikai atisakančio^ patar
navimo., Nuo streiko pra
džios, kuris tęsiasi jau keli 
mėnesiai, dar ir dabar ne
prieinama prie tvarkos — 
kompanijos nori operuoti 
su streiklaužiais, del ko at- 
sibuna visokių negerumų, 
susirėmimų ir muštynių.

Susitaikė. Tramvajų dar
bininkų unijos atstovai i 
kompanijos atstovai pada
rė naują algų sutvarkymą, 
kuris pavesta patiems dar
bininkams apsibalsuoti. Su 
pabaiga Balandžio senoji 
sutartis baigiasi. Darbinin
kai norėjo padidinimo, bet 
atstovai susitarė beveik ant 
tų pačių algų kaip buvo.

Judėjimas upėse. Pitts- 
burgo upėmis pereitą metą 
pervežta 33,741,106 tonai 
krovinių, arba 1,830,000 to
nų daugiau negu 1928 m.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos :

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122,80 ■< 
pomirtiniai Pašaipu išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- < 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraAtt “Tft- ■ 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SJLA. išleistas knygas ui pusę kainos. "

Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 600 ir 1.000. 3
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 5

Del platesniu informacijų kroipkitSo adretewi «

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA E 
807 W. 30th Street, York. N. Y. t

Monongahela upe perve
žimas buvo didžiausias, nes 
28,907,614 tonų. Allegheny 
upe pervežta 3,783,558. to
nai. Svarbiausi kroviniai 
buvo anglis, paskui smėlis 
ir žvyras, koksai, toliau ge
ležis ir plienas.

Užsimušė. New Brigh
ton, Pa. — Nupuolęs 30 pė
dų nuo pastovų, mirtinai su
sižeidė 29 m. medžio apdir
bėjas prie budavonės. Li- 
bėjas Joseph Adams. Mirė 
nuvežtas ligonbutin.

DAYTON
Bevertės polemikos. Du 

vietos “pišoriai” susiginčijo 
(neva už savo tikėjimus. 
Vienas rašo per “Keleivį” 
kaipo Mockaus parapijonas, 
girdamas savo laisvamany- 
bę ir pajuokdamas katali
kus, o antras per “Garsą” 
niekindamas tokius kurie 
yra kitokių minčių negu ti
kintieji katalikai.

Kaip vieno taip ir kito 
(rašymai yra bergždi ir be- 
j verčiai. Daytone yra ęli- 
Į durna Lietuvių geri, dori 
žmonės ir prakilnus patrio
tai, kurie pakenčia ir tiky
bas ir toleruoja kitų mintis.

Patartina abiem tiem pi- 
šoriam prisiminti Dr. Vin- 

i co Kudirkos žodžius: '“Ti
kėk, žiūrėk kad tavo dar
bai butų geri. Netikėk, bet
gi žiūrėk kad tavo darbai 
butų geri”. ',

Duoda armoniko lekcijas. 
Čia yra- pažymus arfnoni- 
kos-akordeono muzikantes, 
visų mylimas. B. Varašius. 
Jisai duoda lekcijas nurin- 
tiems tos muzikos mokytis. 
'Į'a pl’oga naudojasi ir Lie
tuvių vaikai, mokosi But- 
kiutė,' Sakalauskiutė, Mar- 
šalius.

.. Teko patirti kad p. Va
rašius yra užkviestas į Cle- 
velandą groti ‘Dirvos’ “gri- 
noriškame” vakare Gegu-

Daytono srityje pradėjo 
budavoti iškeltus geležinke
lių skerskelius .apsaugoji
mui žmonių nuo užmušimo 
traukiniais ir nereikia va
žiuojantiems laukti ar su- 

j stoti iki traukinis praeina.

Gatvekariais važinėjimas 
norima pabranginti nuo da
bar esamų 5c iki 7c. Kom
panija žinoma sako kad ta
da duosianti ir geresnį pa- 

I tarnavimą. 'J. A. U.

MEDICINOS 
FONDAS

Rašo Dr. A. L. Graičunas.
Besaikiai įsideidę į berg

ždžius ginčus, pražiopsosi
me svarbiausi jubilejų — 
tautos sveikatos sargo.

Ar žinai, Lietuvi, kad 
Gegužės mėnesį šymet su
eina pirmas dešimtmetis 
mėnraščiui sveikatos žur
nalui “Medicina”.

Susikūrus iš griuvėsių 
Lietuvos nepriklausomai 
valstybei, Lietuvos pilie
čiams gręsė pavojus išmi
rimo nuo įvairiausių epide
mijų Lietuvoje. Štai Lie
tuvos gydytojai stvėrėsi 
gelbėti: sustabdė epidemi
jas į mirtingų ligų. Čia jie 
nesustojo. Stvėrėsi auklė
ti Lietuvos piliečius svei
kais ir veikliais. Ir jiems 
sekėsi, nes darbo nesibijo
jo- Dirba iš peties ir nuo 
Širdies. Jiems spėkų ne
trūksta, trūksta tik pinigų.

Kaskart atsiranda nau
ja dirva darbui. Be pinigų 
nieko nenuveikti.

Tveriasi visokios, draugi
jos sveikatos, ^auklėjimo ir 
kitais reikalais, ir visoms 
draugijoms trūksta pinigų. 
Kad savo tikslus pridera
mai nuveikti reikia pinigų!

Tiems tikslams, ypač 
sveikatos reikalams, sutver
ta “Medicinos Fondas”.,

Medicinos Fondas yra tai 
liaudies reikalas, yra tai 
musų visų Lietuvių reika
las. Ir mes privalome be 
atsikalbėjimo pirmi stoti 
talkon. Savo dolariais pri- 
pildykim Mėdicinos Fondo 
aruodą. ~ « įį

Patogiausias laikas tam 
darbui dabar. Kaip tik da
bar sueina dešimts metų 
“Medicinai”, tam Lietuvių 
sveikatos sargui-

Kuo ir kaip pasveikinsim 
tą naudingą organą? Gra
žiausias ir naudingiausias 
sveikinimas jubileato tai 
pasiuntimas dolario-kito į 
Medicinos Fondą.

Aukas ' galimą pasiųsti 
adresu: Medicinos Fondas, 
Dr. J. Staugaitis, Mickevi
čiaus g. 11, Kaunas, Lithua
nia.

PERTH AMBOY, N. J.
■ Šiose dienose mirė Lietu
vis patriotas Kazys Maka- 
veckas; liko moteris, trys 
sunai ir .dvi dukterys. Ve
lionis čia tarp Lenkų tame 
mieste išgyveno ilgus me
tus, bęt Lietuvystės nepa
metė.. Buvo doras' ir ra
mus žmogus, skaitė “Dir
vą” ir ją labai mėgo, lauk
davo jos ateinant ir sulau
kęs visą su atsidėjimu skai
tydavo.

Darbai dirbtuvėse ir čia 
silpnai eina, daug darbinin
kų yra,-be darbo. Miestelis 
randasi netoli didmiesčhj 
Newarko ir New Yorko.

Čia daugiausia apgyven
ta. Lenkais, Lietuvių tėra 
kelios šeimynos.

Pina vi j as.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1930 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

AMERIKOS 
KALĖJIMAI
Prasižengęs prieš kalėji

mo taisykles ir tvarką kali
nis yra visaip baudžiamas: 
negavimu to paties papras
to valgio, užgynimu rūky
ti, padėjimu prie sunkaus 
darbo. Sunkiausia bausmė 
kada įmeta į vadinariią 
“duobę” (hole). Duobė yra 
kalėjimo skiepe, tamsi, be 
jokio lango, šalta, šlapia, ir 
kalinis turi basas ant ce
mento grindų išstovėt. At
sigult nei atsisėst negali, 
priverstas išstovėt stačias 
kiek yra paskirta. Kaliniui 
atima paprastus rubus, ap
velka bausmės rubais, juo
dai-baltai dryžuotais, kaip 
kada matyt paveiksluose 
kalinius perstatant.

Ten įmestas kalinis per 
24 valandas tegauna valgyt 
du mažus šmočiukus duo
nos ir vandens.

Į tą duobę greitai galima 
papult. Nekurię joje išbū
na po mėnesį ir daugiau — 
priguli nuo žmogaus stip
rumo. Nusilpnėjusį kalinį 
veda ligonbutin-. Katras iš
gijo gerai, o jeigu nedalai- 
kė tai tegul miršta, niekam 
negaila. Kiek pasveikai pri
statė prie darbo.

Į tą skylę Išėjimo sar
gas gali įmest kada tik no
ri. • Sekančią dieną kalinis 
iš skylės išimamas ir nuve
damas kalėjimo teisman, 
ir kokią ten bausmę paski
ria reikia atlikti: ar į tą 
pačią duobę įipes ąr kaip 
kįtaip. Teišrri'ą’^SUdaro nuo 
trijų iki penkių ypatų, ’^tei
sėjai daugiausia buna kalė
jimo viršininko pagelbinin- 
kai.

Kalėjimą lankyti įleidžia 
ir pašalinę publiką tam tik
romis valandomis. Liejimui 
reikia užsimokėti 25c. Su
ėjus publikai,- judėjimo sar
gai ap vedžio  j a Tpb kalėj imc 
kiemą, parodo geresnes vie
tas kur kaliniai; dirba, kalė 
jimą iš lauko, ligonbutį, ka 
pel jono raštinę} kitus maž
možius. Tame Ludinke pro 
kurį publika' praeina kali
nių lovutės yrą baltai už 
klotos, ir tą matydama pu
blika mano kad: taip visiems 
kaliniams yra, ir net išreiš 
kia pasigerėjimo kad kali 
niai taip gerai turi. Blo i 
giausios vietosi nerodomos 
Kaip kada parodo valgyklą

Iš svarbesnių vietų paro
do tą kambarį kur nekurie 
kaliniai esti nugalabijami, 
pakariami ar elektra užmu
šami. Kambaryje ant šie 
nos kabo paveikslas kožno 
nužudyto, su nurodymu iš 
kokio miesto liko nuteistas. 
Geraširdžiams ' žiūrėtojam: 
pereina per kūną šiurpuliai 
pažvelgus į paveikslus ii 
pamanius kad šiame amžiu
je civilizuotame krašte žu
dymas žmonių nepaliauja
ma.

Publikai nevalia kalinius 
kalbint ir jiems nieko duot.

Pinavijas.
(Bus daugiau)

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

Vytauto Komiteto
EKSKURSIJA ANT OSCAR II
Oficialė D. L. K. Vytauto; i * i
. Didžiojo Ekskursija vyks. |
Laivu “Oscar II” Gegužės 

24 d.
Kaip greitai spėjo taip Į 

greitai Lietuviai persimetė' 
nuo Baltic America Linijos) 
į kitą, ir dabar oficialė A- 

‘merikos Lietuvių D. L. K. Į 
Vytauto rengiama ekskur-i 
sija Lietuvon bus Scandina
vian-American Linijos lai
vu “Oscar II”, kuris išplau
kia tiesiai Klaipėdon Gegu
žės 24 d.

Apie šios ekskursijos1 pa-! 
keitimą praneša pats komi-1' 
tetas, pasirašo: Kuri.' J.'Si
monaitis, Dr. M. J. Vini-1 
■kas, A. B. Strimaitis, J. 
Šlikas ir P. Montvilas.

Paskiros agentūros, kaip 
pav. “Dirvos’’ Agentūra, I 
atsimetė nuo anos linijos 
pirmiausia, kaip tik ji.per
ėjo į Lenkų rankas. Pas
kui atsimetė Laivakorčių 
Agentų -Sąjunga, nes netu
rėjo stiprių kontraktų su 
kompanija. Vienok Vytau
to Komitetas turėjo pada
ręs stiprią sutartį ii’ pasi
rodė'busią keblu atsimesti 
nuo laivo “Lituania”, nors 
juo Lietuviai vistiek butų 
nevažiavę. Dabar matyt ir, 
Vytauto Komitetas galėjo 
sulaižyt sutartis ir pakeitė 
savo ekskursiją laivu “Os
car II” Gegužės 24.

Nors iš Klaipėdiečių bu
vo rekomenduota Ameri
kiečiams naudotis švediš
kos linijos1 laivų‘patdrrt^i- 
mu, tačiau patiems-Ameri
kiečiams geriau tiko Scan
dinavian-American Linija, 
todėl su ja sutartys pada

ryta ir pirmutinė didžiau
sia Amerikos Lietuvių isto
rijoje ekskursija tenka tai 
linijai.

Nors Baltic America Li
nijos laivai ėjo tais pačiais 
keliais ir per tuos pat van
denis iki Baltijos jurų, ‘vie
nok jos laivai buvo maži ir 
nebuvo pasirinkimo. Scan
dinavian-American Linija 
turi dar didesnius laivus už 
“Oscar II”, kurie į Klaipė
dą negali plaukti, bet jie 
ateina į Kopenhageną, ku
ris yra vos už paros kelio
nės' per Baltijos jurą, ir ten 
atvažiavę kitu laivų gali sė
sti Į didžiuosius ir per At- 
lantiką perplaukt lygiai su 
kitais didžiaisiais Europos 
linijų laivais.' Tą patogu1 
mą duota Skandinavų lini
ja,. ko negalėjo duoti ana,, Į 
Lenkų rankas perėjus, lini
ją.

Iki šiolei, kas norėjo ke
liauti Lietuvon didžiasiais 
laivais kitais keliais, per 
Atlantiką plaukdavo dide
liu, o paskui patekdavo į 
mažą- ir nuo Anglijos turė
davo keliauti 4—5 dienas 
iki Klaipėdai.

Vaizdingas miestas
Kopenhagen yra Danijos 

sostinė, senas, garsus isto
riškas miėstas. Ta šalis y- 
ra draugiškiausia Lietuvai 
iš visų kitų šalių. Nuo gi-, 
lios senovės Lietuviai turė
jo prietikius su Skandina
vais, dabar galės apsilanky
ti. 'jų šalyse, kurios guli vi-j 
sai pakeliu, nereikia pasi
sukimo iš kelio ir nei cen
to daugiau praleisti.

Atplaukę iš Klaipėdos į j

DAR SPESIT
su

“DIRVOS"
EKSKURSIJA

Gegužės 24 d.
Keliaukit tiesiai be persėdimo 

Klaipėdon

SCANDINAVIAN-AMERICAN
LINIJOS PUIKIU LAIVU

OSCAR II
Kurie esat Amerikos piliečiai, vyrai ir moterys, dar spė
kit gauti reikalingus kelionei dokumentus, ir turėsit pro
gą dalyvauti vienatinėje istoriškoje ekskursijoje, kokios 
negreit vėl sulauksite. Kreipkitės “Dirvos” Agenturon 
tuojau. “Dirvos” Agentūra taipgi aprūpins keleivius 
vėlesniems išplaukimams visomis linijomis ir visais lai
vais bei su visomis kitomis Lietuvių ekskursijomis.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

Kopenhagepą, pasažieriąi; 
gauna progą tame, mieste 
pabūti iki didysis laivas -iš- į 
plauks. Turi progos pama-
tyti miestą, žmones,. kultū
rą, nes tai aukštai civilizuo
ta šalis.

Kurie nori gryžti be per-, 
sėdimo tie gali palaukti iki 
tas pats laivas atvyks į 
Klaipėdą juoš pasiimti.

Kopenhągene yra Lietu
vos pasiuntinybė ir konsu- 
latura. Kopenhagenas yra 
arčiausia Lietuvai iš visų 
didžiųjų vakarų Europos, 
sostinių ir iš Skandinaviš
kų šalių sostinių. Pakeliui 
keleiviai mato • Norvegijos- 
sostinę Oslo, kitus Norve
gijos pakraščių miestus, po 
to (Švedijos pakraščius, to
liau jau Kopenhagenas ir 
tai yra vartai į Baltijos jū
rą, nes iki iškasimo Kiel 
kanalo Danai valdė iriėji- 
mą ir išėjimą iš Baltijos 

(juros; Baltija iki Lietuvai 
juros kelionės daug nejau
ti, nes matosi pakraščiai 
Rųgijos, kuri vadinama se
novės Lietuvių-Prusų šalies 

I dalimi, matosi iš šiaurės sa
lia Bornholm, paskui šiauri- 
Inis kampas Prūsijos, o ta
da jau supilkuoja Klaipė- 

Į dos pakraščiai. ‘ .
Lietuviai kuri nori pada

ryti savo kelionę i Lietuvą 
Į atmintina lai pasistengia 
(keliauti šią vasarą ir laivu 
I “Oscar II”, nes tuo laivu 
(vyks krutamu paveikslų 
• ėmėjai, vyks delegacija į 
Vytauto iškilmes, bus . ne
paprastas pasitikimas, prie 
ko visa Kauno vyriausybe-’' 
ruošiasi. ' -Bus pasitikimas 
klaipSdūjpid paskui* priimi 
tūvės Kaune, tūlį) .kaip- dar7 
niekas' iš Amerikiečių nė-' 
buvo priimta;

K. S. Karpavičius.
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TMD. REIKALAI
APSILEIDIMAS

TYJE
Pereitą savaitę Colum

bus, Ohio, kalėjimo gaisre 
sudegus 319 kaliniams, ga
lima paminėti kitus praei
tyje ištikusius gaisrus, ku
riuose taipgi žuvo desėtkai 
arba šimtai žmonių.

1836 m., Vasario 14 d., 
St. Peterburge, Rusijoj, su
degė teatras ir cirkas, žu
vo 800 žmonių.

1845 m., Gegužės 25 d., 
Kantone, Chinijoj, sudegė 
l,d70 žm.

1846 m., Birž. 14 d., Ro- 
yale teatre, Quebec, Kana
doj, 100 žm.

1847 m., Vas. 28 d., teat
re, Carlsruhe, Vokietijoj, 
63 žm.

1857 m., Birž. 7, teatre, 
Leghorn, Italijoj, 100 žm.

1860 m., Sausio 10, dirb
tuvėj, Lawrence, Mass., 100 
žm.

1863 m., Gruod. 8, bažny
čioje, Santiago, Čile, 2,000 
žm.

1871 m., Spalių 9, didžia
jam gaisre Chicagoje, 250 
žm.

1872 m., Gegužės m., te
atre, Tientsin, Chinijoj, 600 
žm.

’ 1876 m., Gruod. 5, Con
way teatre, Brooklyn, N. 
Y., 283 žm.

1881 m., Gruod. 18, teatre 
yiennoj, Austrijoj, 450 žm.

1883 m., Sausio 13, teatre 
Beredičeve, Rusijoj, 270 ž.

1887 m-, Geg. 25, operoje, 
Paryžiuje, 70-100 žm.

1888 m., Kovo 31, teatre, 
Oporto, Portugalijoj, 170 ž.

1900 m., Birž, 30, laivų 
prieplaukoj Hoboken, N. J., 
215 žm.
" 1918 m., Gegužės m., che

mikalų dirbtuvėj, Pittsbur- 
ge, 100 žm.

1902 m., Rugs. 20, bažny
čioj, Birmingham, Ala., 115 
žm.

1903 m., Gruodžio 30, Iro
quois teatre, Chicagoj, 602 
žm.

1906 m., Bal. 18-19, žemės 
drebėjime ir gaisre, virš 
500 žm.

1907 m., Bal. mėn., - ka
syklos gaisre Fairmount, 
W. Va., 400 žm.

1908 m., Sausio 13, teatre 
Boyertown, Pa., 169 žm.

1908 m., Kovo 4, mokyk
loj Clevelande 174 žm.

1911 m., Kovo 25, marš
kinių dirbtuvėj New Yorke, 
147 žm.

1911 m., Liepos 10, kasy
klų ir medžio distrikte, On
tario, Kanadoj, 400 žm.

1917 m., Gruod. 6, Hali
fax, Kanadoj, eksplozijoj ir 
gaisre, 1,226 žm.

1929 m., Geg. 15, klinikoj 
Clevelande 123 žm.

1930 m., Bal. 18, bažny
čioj, Cotesci, Rumanijoje, 
136 žm:

Daug neapsimokėtų kal
bėti apie TMD. nuveikimus, 
nes kiekvienas tautiniai su
sipratęs Lietuvis maždaug 
žino apie tą organizaciją ir 
ką ji padarė per ilgą savo 
gyvavimo laiką. Bet dabar 
mes per savo apsileidimą 
pamiršom kad turime pra
kilnią kultūros organizaci
ją, kuri per tiek metų nau
dingai tarnavo Lietuviams 
kėlime apšvietoje. •

Tėvynės Mylėtoju Dr- 
ja ne vieną pažadina iš mie
go ir praplėšė akis paro-

dydama kad jis yra Lietu-

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Lietuvos Konsulatai.
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street'
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

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

i___Washington, D. C.

Worcester, Mass., gyvuo
ja pusiau komunistiškas Ai
do choras, kuris labai tan
kiai patarnaudavo komuni
stams garbinti krauju nu
laistytą matušką Rusiją, šį 
metą tas choras atsisakė 
komunistams vergaut pir
mą dieną Gegužės ir tuomi 
pastatė ne tik Worcesterio 
bet ir Brooklyno komunis
tus ant karštų žarijų, kurie 
ėmė per savo raudonlapj 
gvoltu šaukti pagalbos.

Jeigu Aido chirui švyste
lėjo tautinė Lietuvystės 
šviesa ir choras pamatęs 
kruvinų kęmunistų niekšy- 
stes atsisakė komunistams 
vergauti, tai choras vertas 
garbės. 

▼ ▼ ▼
Po to kaip “Laisvėje” pa

sirodė žinutė kad Worces- 
teryj buvęs komunistų kon
trolėj Aido choras atsisakė 
komunistams vergauti 1 d. 
Gegužės, tuoj Senas Vincas 
per tą patį raudonlapj pa
liejo krokodiliaus ašaras 
kad- “Philadelphijos ir Det
roito choruose, kurie taip 
pat randasi po proletarų 
meno kontrole, ėmė dvokti 
baltasis šovinizmas, nekal
bant ir apie dešiniuosius 
nukrypimus.”

Reiškia, ko komunistai 
darosi raudonesni to jų ei
lės labiau retėja. Tai blo
gį ženklai, komunistų bur
bulas gali trukti.

Socialistų “Naujienoms' 
iškoliojus ir išvadinus seną 
Lietuvį veikėją K. Rugį 
juodašimčiu ir cholera už 
tai kad Rugis rėmė ne Gugi 
bet tautietį Tareilą j SLA. 
iždininkus, K. Rugis “San
daroje” pareiškia daugiau 
neramsiąs “Naujienų” ir jų 
neskaitysiąs.

Tai geras antausis socia
listams. O tokių kaip Ru
gis yra daugiau, tik kiti ty
lėdami padarė.

V ▼ ▼

Pasirodžius “Sandaroje” 
K. Rugio pareiškimui socia
listų “Naujienoms“, tuoj 
atsirado ir jų apgynėjas, 
kuris pasivadinęs “Sanda- 
rietis” per “Naujienas” dar 
labiau Rugį iškoliojo už tai 
kad jis dryso pasakyt ‘Nau
jienoms’ teisybės žodį.

Keistas iš to “Naujienų” 
apgynėjo “Sandarietis” kad 
bijosi pasirašyt savo vardą 
ir duoti atsakymą per “San
darą”, kurioje tilpo Rugio 
pareiškimas. Niekšas mat 
bijosi parodyt savo veidą.

vis. Šiandien mes turime j 
eilę veikėjų pasidėkavojant 
šiai Draugijai. Bet ar dau-l 
gelis tą įvertina, ir kaip at
silygina tai savo gerada-1 
rei? Ar daugelis įvertina 
pirmųjų veikėjų atliktus 
darbus toj organizacijoj, o 
per ją ir visai visuomenei?

Matant Draugiją šian
dieniniame jos stovyje net 
graudu darosi kad ji taip 
pamiršta, apleista. Lyg but 
visi jau pasiekę aukštos 
kultūros, lyg musų tautai 
jau nereikalinga literatūra.

Kame to viso priežastis? 
Ar' tik ne musų apsileidi
mas labiausia kaltas Drau
gijos nupuldyme?

Taigi, TMD. nariai ir vi
si tautiškos dvasios veikė
jai, šiais metais, kada įvyk
sta musų organizacijos sei
mas, turime visi pulti prie 
darbo — atgaivinti musų 
apsnūdusias ar- visai užmi
gusias kuopas ir prisiruoš
ti aktiviai dalyvauti seime. 
Tas lengvai galima padary
ti. Taipgi gali susitverti 
naujos kuopos kur randasi 
penketas gerų norų Lietu
vių.

Kaip dabar matosi tai 
tik musų vienminčiai Wis
consin valstijoje palaiko 
organizaciją gyvą.’ Mes tą 
pat darykime ką daro jie ir 
pamatysim .savo darbų ge
rus vaisius.

Štai jau sukruto Worces
ter, Mass., kuopa, ilgą laiką 
snaudus, pykdama ant cen
tro valdybos už neveiklu
mą. Pradeda smarkiau dir
bti, ir matyt pasekmės bus 
geros.

Clevelando kuopa pradė
jo laikyti .reguliariai susi
rinkimus ir siųs delegatus 
į seimą.

Kalbėjausi ypatiškai su 
•J. J. Januškeyičium iš Hart
ford, Conn., jis pasižadėjo 
trumpoj ateityje suorgani
zuoti kuopą.

Daugiau ir smarkiau pa
sidarbavus tuoj vėl musų 
Draugija, atkrustų ir narių 
skaičius padidėtų žymiai. 
Šiai Draugijai vietos dar 
yra musų tarpe, tik reikia 
noro ją palaikyti.

Niekas, neginčys kad mu
sų centro valdyba yra apsi- 
leidus, kad ji neturi laiko 
pasišvęsti del'T-M. D. nau
dos. jBet tas nereiškia kad 
mes rankas nuleistume ir 
palikę organizaciją ant ke
lių' centro valdybos rankų 
lauktume kad ji iškolektuo- 
tų iš musų mokesčius ir at

neštų į namus išleistas kny
gas, o' mes jos labui nei pir
što nepajudintume.

Dabar jau laikas yra ma
nyti apie businčius darbus, 
apie naujus planus ir suma
nymus. Būtinai reikia, iš
rinkti gera valdyba. Rei
kia pasirūpint apie organą, 
kuriame butų nuolat veda
ma TMD. reikalų skyrius, 
Toliau, reikia plačiai išdis- 
kusuoti leidimas savo žur
nalo; teikimas atskaitų ke
turis sykius į metus, ir ki
ti svarbus klausimai,

Kuopos prašomos ruoštis’

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

KELEIVIAI LIETUVON
GEGUŽĖS-MAY 24

Keliaus iš

CLEVELAND < NEW YORK 
' ERIE.RAILROAD

TRAUKINIAIS

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

į seimą visokiais budais: 
kurios galit siųskit delega
tus,- kurios ne, atsiųskit au
kų su pasveikinimais, arba 
keli nariai prisiųskit pa

sveikinimo laiškus su pa- 
į drąsinimu ir kėliais dola- 
| riais.

Buvęs centro valdybos 
narys. P, A. Dėdynas.

1- 1930 VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS
H Liks Pasaulio Lietuvių Istorijoj
I GEGUŽES 24 DIENA.
■ Tą dieną šimtai Amerikos Lietuvių vyksta su didžiausia 
3 ii- Įdomiausia ekskursija paminėti Lietuvių didžio karžy- 
3 gio 500 metų mirties sukaktuves. Plauką iš New Yorko 

j Lietuvos, uostą KLAIPĖDĄ

g SCANDINAVIAN-AMĖRICAN L1NE
||| OSCAR Ii' B I

Ekskursiją rengia
ĄMĖR. LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄJ-GA

Bukit ir Jus dalyviu tos
Vietas užšisakykit dabar

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

‘(VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct.

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

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

“NAUJIENOS”
1139* S. Halsted St. Chicago

A. VELIČKIS .
502 South A v. Bridgeport, Ct.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

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.

milžiniškos ekskursijos.
■pas sekančius agentus:

“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' Stj. Chicago 

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

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

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

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

K. SIDABRAS
875 Čariibrdge St.

Cambridge, Mass;
J. VITKAUSKAS

Richmond .Trust Co.
2701 E. Allegheny aw. Phila. Pa. 
“TARPININKOI’ Agentūra

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

MATAS BIEKŠĄ;
Sandaros Agentūros, Vedėjas

373 Kensington Ave.
RoselaiąkįyCjįiiięago, Ill.

meta savo šešėh»s’^iMi.,^

“Ateities Įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

KOKIE SKAITYTA “TIKRI 
PIETUS” LAIKUOSE 

CHARLES II
Lucky Strike cįgaretų išdir

bėjai varo vajų nuosaikumo 
valgyme, gėrime ir rūkyme. 
‘Kuomet jus turit noro persi- 
valgyt”,. jie sako, “vieton to už- 
sirukykit Lusky’.’

Tiktai pastarais keliais me
stis ka didėsės industrijos pra

dėjo interesuotis visuomenės 
sveikata, ir -pradėjo jtekmėti 
žmones 'kad prisilaikymų pro
tingesnių gyvenimo papročių. 
Tai yra dalis augančio suprati
mo tarp tautų kad gerovė ga
li būti tik jeigu žmonės yra 
sveiki ir pasitenkinę.

Ta yra pamatine mintis užpaka
lyje Prezidento Hoovero nusistaty
mų, ir Londono Nusiginklavimo kon
ferencija yra vienas iš bandymų pa- 
liuosuoti žmones nuo nereikalingos 
naštos — ir tokiu budu pagerinti 
jų .gyvenimų.

Mes randame labai mažai nuosai
kumo valgyme ir gėrime tarp Eu
ropos tautų pažvelgus kiek laiko at
gal, išskyrus biednuosius, kurie ne
turėdavo iš ko persivalgyt.

Jckis žmogus nesuteikia - geresnio 
paveikslo apie savo laikus kaip Sa
muelis Pepys, kuris galima vadinti 
tėvu Britiško Laivyno. Jis mirė 
1703, bet jo darbai paruošė kelią 
garbingai laivyno pergalei po vado
vyste Admirolo Blake ir Lordo Nel
son.

Savo užrašuose vieną dieną Sau
sio mėnesį 1660 metais jis užrašė 
kas jo nuomone buvo- geri pietus 
jam ir jo draugams.

Iš to pažymėjimo reikia stebėtis 
kaip keli žmonės galėjo tiek daug 
suvalgyti, žinoma, jis vienas dau
giausia suvalgė. Yra žinoma kad 
Pepys kentėjo nuo stokos nuosaiku
mo. Nuodai jo kraujuje kenkė jo 
regėjimui.

Bent mašiną galima sugadyti grū
dant jon perdaug spėkos (maisto) 
negu ji pabudavota sunaudojimui, 
todėl Lusky Strikes išdirbėjai mo
kina nuosaikumo valgyme, gėrime ir 
rūkyme, ko verta prisilaikyti.

“Kada jūsų akys yra didesnės už 
skilvį”, jie sako, “pasiimkit Lucky 
vietoj valgyt.’

VENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

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

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo lini
jomis—-vyrai, kurie nori pasilaikyti bailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus — bukite nuosaikūs 
visuose dalykuose ,net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Liicky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami pėrde-' 
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

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

"It’s toasted"
Jūsų Gerklės Apsaugojimas—prieš: erzinimą—prieš kosulį.

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite i pavojų naujovišką kūno formą:jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų* ir t 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 naujovišką, dailų pavidalą.
NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarą per N. B. C. Radio tinklus.

© 1930, The American Tobacco Co., Manufacturers
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Dienos Klausimais |
DIDELIS KOMUNISTAMS SMŪGIS KAUNE Naujas Latvijos 

Prezidentas
T š Lietuvos laikraščių pa-* “ " ~ 

tiriame svarbią žinią — Vaikų Džiovininkų 
kad Balandžio 6 d. Kauno Ligoniną :
kriminalinė policija surado 
ir išardė Lietuvos komunis
tų partijos lizdą, suimdama 
keletą asmenų, tarp jų vie
ną patį vyriausį “dirigen
tą”.

Mums tokia naujiena la
bai linksma, bet komunis
tams labai liūdna. Nuo pa
čių vyriausių galvų iki pa
prasto jų sumulkinto pase
kėjo tamsaus darbininko tą 
žinią skaitant juose užside
ga pagieža. Jiems rodos 
kad paliesta šventų šven- 
čiausis dalykas, toks daly
kas kurs duos darbo mi
nioms išganymą, išliucsuos 
darbininkus iš kapitalizmo 
vergijos ....

O ištikro tai buvo lizdas 
ruošiantis pražūtį, skurdą 
ir ašaras darbo žmonėms ir 
visiems kitiems. .

Lietuvai komunizmo ne
reikia, kaimiečiai jo neno
ri, miestiečiai nepageidau
ja, tik saujelė fanatikų, už
sisvajojus kad jie ką tai ge
ro ir naudingo daro, slap
ta trusėsi lyg skruzdės po 
kelmu, išvertimui Lietuvos 
vyriausybės ir svajojo apie 
įvedimą “proletariato dik
tatūros”.

Ar kelių asmenų .smege
nų uždegimo vaisius, kurį 
kiti matopavojingu ir prąX 
žutingu, gali būti pakenčia
mas ir nevaržomas? Ne! 
Visuotinai gerovei reikalin
ga komunizmo lizdus griau
ti, ardyti, pačius komunis
tus primynus prie žemės 
parodyt jų klaidas, jų ren
giamą nedorą darbą, kuris 
niekam naudos neneša.

Niekas nenori komunis
tų mokslo nei jų literatū
ros. Niekas jos nejieško 
jeigu varu negruda. Nie
kam ta literatūra nenau
dinga, ,kaip nenaudingas ir 
Visas jų veikimas. Bet jie 
randa pasekėjų jeigu liuo- 
sai įsiveikia, ir užnuodinę 

(savo pasekėjų protus su jų 
pagalba gali pridaryti ne
mažai trukšmo. Sufanati
zuotas žmogus, kurstomas 
gali viską, padaryti. Todėl 
gerai kad tam kelias pasto- 
jama. Ar galima pakęsti 
matant saujelę gaivalų ruo
šinį revoliucijas ir pražūtį 
visai šaliai?

Komunistų veikimas yra 
lyg ta vėžio liga, plečiasi iš 
apačios, nematoma, tačiau 
reikia pasveikinti Lietuvos 
jauną policiją už jos toki 
sugabumą: kiek sykių tik 
komunistai savo lizdus su
kūrė tiek sykių juos suseka 
ir išardo, vėjais išblaškyda
mi net plunksneles.

Prie -Nemunp, Panemu- 
nąje, pušyne įsteigta džio
va susirgusių vaikų gydy
mo ligoninė. Bus priima
mi vaikai nuo 5 iki 16 metų 
amžiaus. ’Ligoninę išlaikys 
Kauno miesto valdyba.

Amerikos laikraščiuose 
buvo pranešta kad Latvijos 
prezidentu išrinkta Kvek- 
šas, ką ir “Dirva” padavė. 
Lietuvos laikraščių padavi
mu, Latvijos prezidentas 
yra Kviesis.

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

(Tąsa iš pereito num.) juno parūpintus, tamsumoje įstengė is-

SPIESKIM SAVO PA- 
JIEGAS PREKY

BOJE

(Lietuvos Generalinio Kon
sulato ' Laiškas)

Amerikos Lietuvių Vaiz
bos Butai arba Chambers

Mokinasi Bizniavoti
Savo pramonės išgarsi

nimo komitetas Kaune ir 
visoje Lietuvoje prieš Ve
lykas paragino visus parda
vimų namų langus gražiai 
išdabinti ir išdėti Lietuvos 
išdirbiniais. Gražiausia iš
dabinusiems skirta net do
vanos.

Fordas vis Fordas
Išėj'o aikštėn kad Fordas 

ištobulino vieno metalo lėk
tuvą varomą trijų motorų; 
kūrinamą paprastu neišva
lytu aliejum. Tas lėktuvas 
galės nešti 11 pasažierių ir 
lėktuvo varymui kuras ant 
100 mylių kainuos tik $2.16.

Taigi 11 pasažierių per 
Atlantiką perlėkti kainuotų 
tik po $6.

Dar vis yra žemės
Lietuvoje šiais metams 

Žemės Reformos valdyba 
yra numačius išdalinti nau
jakuriams 45,000 hektarų 
dvarų žemės. Nuo pernai 
dar liko neišdalintos dvarų 
žemės 19,000 hektarų.

Bereikalingas Darbas
Laikraščiai praneša kad 

Lietuvoje prie švietimo mi
nisterijos sudaromas tam 
tikras fondas, iš kurio bus 
išduodama paskolos bažny
čių ir kitų dievnamių būda
vo jimui. Paskolos išsiduos 
su 3 nuoš. metams.

Darbo Nuostoliai del 
Nelaimių

Bendrai • imant, įvairio
mis nelaimėmis darbe, šios 
šalies gyventojai kas metai 
nustoja 547,500,000 darbo 
dienų, arba 1,500,000 metų.

Skaitant kad suaugęs ir 
dirbantis žmogus ant die
nos netenka $5 del nedirbi- 
mo nuo susižeidimo, gali
ma patirti kokia didelė su
ma pinigų tampa neuždirb
ta kas metai.

ŽIBUTĖS
Jau pavasarėlis šiltasis atėjo, 
Visi žolynėliai aplink sužydėjo, 
Jais oras pakvipo; medžiai sužaliavo, 
Ir linksmai gegutės girioj užkukavo. 
Gelsvosios purienos jau veik peržydėjo, 
Kurios savo grože mus visus žavėjo; 
Tik skaisčios žibutės vis žydėt nestoja, 
Ir melsvom akutėm mus tebevilioja. 
Vfcs sniegai nutirpo girioj ant kalnelio 
Jau žibutės šaipės tarp žalių lapelių, 
Jau jos puošė gamtą, puiką kvapą skleidė, 
Ir dykstantį sniegą iš giružės baidė. 
Su džiaugsmu širdyje eidavau į girią, 
Stovinčią prieš saulę, dar nedrąsią, tylią, 
Ir dairiaus žibučių mėlynų akelių, 
Bundančios gamtužės pirmųjų žiedelių. 
Nors giružė dvelkė žiemos šaltu kvapu, 
Nors ji nuoga buvo be žaliųjų lapų, 
Bet melsvos žibutės jau gražiai žydėjo 
Ir giria aplinkui jų kvapu kvepėjo. 
Vėjas sušlamėjęs žiedus pabučiavo 
Ir skrisdams1 per girią dainužę dainavo: 
—Kelkis, giružėle, jau žibutės žydi, 
Jau mano dvelkimas vasarėlę lydi! 
Giružė sujudi, ėmė jo klausytis, 
Jieškoti gyvybės, aplinkui darytis, 
Gi žiuri kad žydi skaistutės žibutės, 
Ir spindi jprieš saulę jų melsvos akutės. 
Ir ėmė giružė žaliu rubu puoštis, 
Gėlelių vainikais ir žiedeliais juostis, 
Ir visa aplinka dainose paskendo, 
Kurių nei naktelė pertraukti nebando. 
Žibutės užburė, mane sužavėjo, 
Ir mano širdužė jas taip pamylėjo, 
Kad naktim sapnuoju, žiedus,jų bučiuoju, 
Ir glausdams prie lupų dainužę dainuoju,: 
—Oi žibutės mano, jus melsvos gėlelės, 
Gražios, stebuklingos man jūsų akelės! 
Jus žydėt pradėjot tarp sniegų pirmjausia, 
Užtai pamylėjau jus užvis labiausia!

Jonas Morkūnas.

Išgirdęs apie tai Keistutis parsisku
bino namon su savo kariumene. Drauge 
su .sunum Vytautu, atėjusiu iš Gardino, 
Keistutis apgulė Trakus. Jogaila su kryž
eiviais atsiskubino iš Vilniaus. Abu prie
šu su savo kariumęnėmis stovėjo netoli 
vienas kito ir ruošėsi į mūšį. Nepasitikė
damas savo jiegomis Jogaila nusiuntė pas

Keistutis

trūkti iš Jogailos nagų. Iš Krėvos tapo 
paleistos kunigaikštienė Ona ir Vytauto 
duktė Zofija.-, Bet Elena turėjo gyvasti
mi atmokėti už Vytauto išliuosavimą: ji 
tapo sugauta ir nužudyta. Eleria buvo iš
tekėjus už vieno Keistučio tarnų. Ruoš
damosi prie, savo darbo Vytautą išliuo- 
suoti ji pirmiau išsiuntė iš Krėvos savo 
vyrą su dukrele, pafkui jau leido Vytau
tui išeiti jos rūbuose, ‘o pati įsiviįkus Vy
tauto rubais liko kalėjime, apgavimui sar
gų, kad kunigaikštis spėtų pasišalinti ga
na toli nuo priešų'pasiekimo. •

Nuo čia prasideda Vytauto laikai, ku
riais Vytautas iš pabėgėlio pakilo Į galy
bę ir paliko, garsiu musų tautoje visiems 
amžiaus.

Keistutį ir Vytautą savo brolį Svidrigailą, 
siūlydamas geruoju susitaikyti. Tvirtai 
užtikrindamas kad nei KeistuČiui nei .Vy
tautui nieko pikta neatsitiksią jo stovyk
loj, Jogaila kvietė juodu pas save galuti
nai susitarti apie taikos sąlygas.

Nieko pikta netikėdami, Keistutis ir 
Vytautas atvyko pas Jogailą. Bet vietoj 
santaikos, Jogaila paliepė savo vyrams su
imti Keistutį ir Vytautą. Jų kareiviams 
nusiuntė žinią kad kunigaikščiai susitaikę, 
lai kariumenės skirstosi, ir jos pakriko. 
Tuomet Jogaila paliepė apkalti Keistutį 
ir Vytautą ir įmesti kalėjiman. Keistu
tis, įmestas į tamsų urvą Krėvos pilyje, p J 
kelių dienų buvo pasmaugtas Jogailos nu
siųstų budelių.

Nuduodamas nekaltą ir gerą, Jogaila 
parveždino Keistučio lavoną į Vilnių ir iš
kilmingai sudegino, pagal pagoniško pa
pročio. Tuo tarpu per visą Lietuvą skleis
ta gandai buk Keistutis pats kalėjime pa
sismaugęs. ... ""Birutę, Keistučio žmoną, 
o Vytauto motiną, Jogaila taipgi prisakė 
budeliams nužudyti. Tik nevienodai pa
duodama jos mirtis: vieni sako kad ji bu
vo pasmaugta, kiti kad prigirdyta.

Taigi Keistutis vos tik vienus metus 
tebuvo didžiu Lietuvos kunigaikščiu, nuo 
1381 iki 1382.

Jogaila, antru kartu ant didžio- Lie
tuvos kunigaikščio sosto atsisėdęs, valdė 
ištisą, dešimtį metų — nuo 1382 iki 1392. 
Jis, atgavęs galybę, keršijo Keistučio ša
lininkams: Butrimą (Birutės brolėną) ir 
Vidimantą (Birutės dėdę) nužudė pasmei
gęs ant kuolų, kitus nukirsdino. Tik Vy
tautui jis rodė pasigailėjimo: laikė jį gy
vą, pirmiausia Vilniaus kalėjime, o paskui, 
sergantį, nugabeno Į Krėvos kalėjimą, kur 
pirm kelių dienų tapo nugalabintas Keis
tutis. Vytautą laukė toks pat galas, bet 
kad likimo jam buvo lemta dar ilgai gy
venti ir daug, ko nuveikti, jis su pagalba 
tarnės iš kalėjimo pabėgo ir liko Jogailos 
darbams keršytojas, o Lietuvių valdytojas 
tokis kokio iki jo laikų Lietuviai neturėjo.

Vytauto ligos delei, tapo pavelyta jo 
žmonai Onai kasdien jį kalėjime lankyti. 
Kada Vytautas nugirdo apie tėvo tragiš
ką mirti baimė jį apėmė kad su juo taip 
neatsitiktų. Krimtosi Vytautas kad sa
vo perdideliu pasitikėjimu Jogailai pats 
pražudė savo tėvą ir savo išstatė mirties 
pavojum

Vytautui atėjo proga išsigelbėti, ir 
jis, persirengęs' rubais savo žmonos tar- 
nės; Smolensko kunigaikštytės Elenos, ku
ri su Vytautiene lankydavo jį kalėjime, 
nakties laiku pintinėje nusileido nuo pi
lies .sienos ii- radęs arklius, Vilkaviškio ti-

oi* Commerce,'įsikūrę savo 
valstijos ribose, be abejo 
pirmoje eilėje turėtų, pasi
rūpinti surinkti smulkias 
žinias apie visoje valstijoje 
gyvenančius Lietuvius ir 
apie sąlygas kuriose jie gy
vena. Kuo geriau Vaizbos 
Butas pažintų ne tik savo 
miesto bet ir visos- savo 
valstijos Lietuvius tuo dau
giau toks Vaizdos Bufas 
susirištų su vietos reika
lais, tuo daugiau jis galėtų' 
teikti paramos; tuo žymes' 
ne butų jo rolė ir reikšmė.

Pats Vaizbos Butas kai
po toks suprantame neužsi
imtų bizniu bei prekyba:'jo 
rolė ir pareiga butų REM
TI kiekvieną Lietuvį kuris 
užsiima prekyba ar kitu 
naudingu bizniu ar profe
sija, ir abelnai, kiek apisto- 
vos leidžia, rūpintis savo 
valstijos Lietuvių gerbūviu. 
Asmenys norinti eiti į biz
nį bet neturinti drąsos ir 
patyrimo kartais praleidžia 
geriausias biznio progas. 
Bet kad toks asmuo jaustų 

' kad už jo pečių stovi jam 
draugingas Vaizbos ' Butas. 
jis su dviguba energija inf- 
tųši biznio. Prekyba ne tik 
kad duoda žmogui nuolati
nį darbą ir pragyvenimą, 
bet kai sekasi duoda ir gra
žaus pelno. Tačiau Lietu
viai, bendrai imant, peiza
žai teužsiima prekyba, o ir 
tie 'kurie mėgina verstis 
tankiai susilaukia vietoje 
saviškių paramos, pavydo 
ir tt.

Gi susispietus į veiklų 
Vaizbos. Butą dalykai turė
tų virsti kitaip: talka ir so
lidarumas užimtų vietą pa
vydo ir tarpusavės koųipė- 
ticijos. Ypač tie biznieriai 
kurie užsiima importo pre
kyba su Lietuvą turėtų su
silaukti visokiariopos para
mos ne tik iš Vaizbos ar 
Prekybos ;Buto bet ir iš vi
sos visuomenės, nes tie im- 
porteriai ne tiek sau kiek 
visai Lietuvai: daro gero.

Daugiau tat Lietuvos 
produktų čia mes patys vąr- 
tokim, nuolat reikalaukim 
Lietuvos produktų, ir im- 
porteriai buk galop priver
sti įsteigti Amerikoje Lie

są Lietuvą, baidydami Jogailą Vytautu, j tuvos produktų sandėlį ar- 
Bet Jogaila nesutiko ant Vokiečių reika- ba “Department Store pf 
lavimų ir iš savo pusės bandė įtikinti kryž- Į Lithuanian Products”. Te- 
eivius kad pavojinga yrą su Vytautu susi
dėti. Štai kaip rašė Jogaila Teutonų did- 
mistriui Rotenšteinui 1383 m.: “ Iš meilės 
ir draugingumo jums noringai užganėdin
tume jūsų prašymą Vytauto ir Tautvilo 
delei, jeigu tai butų galima. Bet neturi
me jau jais pasitikėjimo, ir stebimės kaip 
jus galėjot priimti tuos pabėgėlius pas sa
ve? Mums išrodo netikusiu dalyku gyva
tę dėtis sau už ančio. Sudermę šu Mozū
rų kunigaikščių galėtume sudaryti iš drau
gingumo jums iki ateinančių Velykų, arba 
jeigu to reikalautumėt, net ištisiems me
tams, bet su sąlyga kad atimti musų Vil
niškių pirkiniai butų jiems grąžinti ir jie. 
patys paliuosuoti. Kaslink Žemaitijos, ku
rią stengiatės patraukti prie savęs, prašo
me jūsų draugingumo to nedaryti, nes vi
sa Žemaitija pasidavė mums ir musų' bro
liui Skirgėlai, o,mes ir taip jau panešėme 
daug nesmagumų nuo musų žmofaių ir Lie
tuvos?’ 1

TREČIA DALIS
LIETUVOS DIDYBĖS DIENOS

Vytautas Didysis
YTAUTUI valdant Lietuva pasiekė 
čiukuro savo garbės ir didybės — 
jo valstybė prasiplėtė nuo Baltijos 

iki Juodųjų jurų, ir Lietuvių klausė pla
čios sritys žmonių.

Bet kad viskas tas atsiekta ne be var
go, kaip, niekad niekas didaus lengvai ne
atsiekiama, pamatysime- kaip daug visko 
įvairaus, sunkaus ir vargingo pergyveno 
Vytautas per desėtką metų Jogailos vieš
patavimo Lietuvoje, ir ką paskui Vytau
tas nuveikė, pats Lietuvą valdydamas per 
38 metus kaipo didis kunigaikštis.

Kada Elena krito auka savo pasišven
timo, Vytautas per Vilkaviškį ir Brasčius 
keliavo Į Plocką pas savo švogerį, Mozu- 
rįjos kiftiigaikštį Janusą. Bet ten patyrė 
kad Jąnušas nė tik nežada Vytautui pa
galbos duoti, bet dar atsisako grąžinti Pa- 
girėnus, atimtus nuo Keistučio.

Turėdamas vienok teisę laisvas būti, 
iš Plocko Vytautas vedė derybas su Jogai
la ir žadėjo jo klausyti jeigu'jis grąžins 
jam tėvoniją Žemaitiją. Vienok Jogaila 
Žemaitiją iki Dubysai atidavė. kryžeiviams 
kaipo atlyginimą už pagalbą prieš Keistu
tį, o Trakus pavedė Skirgėlai. Taip da
lykams virtus Vytautas jieškojo kitų ke
lkį ir nerado nieko geresnio kaip tiktai 
didžiausius Lietuvos priešus, kryžeivius, 
kurie jau virš 150 metų kaip buvo Lietu
vių kraštus beengią. Su kryžeivių pagal-- 
ba Vytautas tikėjo' atgauti iš Jogailos sau 
priklausomas žemes.

Jogaila pradėjo stiprėti, o kryžeiviai, 
į jį • žiūrėdami nerimavo ir galvojo kaip 
sulaikyti jo drutejimą. Remdami Vytau
tą prieš Jogailą jautė galėsią pastoti kelią 
Jogailos galybei. Gavę pusę Žemaitijos 
dovanai, jie dabar tarėsi priversti Jogai- ] 
lą apsikrikštyti ir paimti savo įtekmėn vi- <

(Bųs daugiau). .

gul tie gerbiami importe- 
riai bunaiuo tiltu per kurį 
Lietuvos-Amerikos prekybą 
kulversčiai ritėtų augdama.
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’^ 
žinomos kaip ' gyduolė inkstą,; 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi' 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai) 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

į

HAARLEM OIL
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KING C. GILLETTE
Turbut be apsirikimo galima pasaky

ti kad įžymiausias pardavėjas yra King 
C. Gillette (Džilet). Įžymiausias yra to
dėl kad jis buvo pardavėjas, išradėjas, iš- 

. dirbėjas, idealistas ir finansininkas.
Nėra abejonės tame kad jam sekėsi 

pinigai daryti. Jis turėjo pasisekimo pen
kiose visai sikrtingose šakose;

Nedaug kas žino neparastą Gillette 
gyvenimo istoriją. Jis gyveno Londone 
1904 m., kuomet jis pardavinėjo tam tikrus 
Kamščius Londone, tačiau jo skustuvas 

1 apie tą laiką neturėjo pasisekimo ir buvo 
visai nežinomas.

Jo paveikslas dabar yra- kiekviename 
pasaulio mieste, maž ne kiekvienoj gatvėj, 
ir ant kiekvieno skustuvų pakelio.

Per pastarus 17 metų jis sukur.ė ben
drovę vertą $30,000,000, turinčią gryno pel- 

z no $7,500,000 per metus.
Jis turi dirbtuves Anglijoj, Kanadoj 

ir Suv. Valstijose. Jis padirbo visai .nau
ją skustuvų rūšį ir pardavė milijonams 
žmonių gera kaina.

Jis dar tebegyvas ir pilnas naujų idė
jų. Jo vėliausias mėgiamas produktas yra 
naujos rūšies motorciklis Nearcar.

Jis yra apie 75 metų amžiaus ir yra 
viso pasaulio pilietis. Jis gyveno Londo
ne, Paryžiuj, Floridoj ir New Yorke. Da
bar jis yra Kalifornijoje.

Gillette gimė mažame miestelyje Wis
consin miškuose Suv. Valstijose. Jo tėvas 
buvo sunkiai besiverčiąs verteivis, kartais 
pakylantis, kartais nupuolantis.

Kuomet jaunasis Gillette buvo septy
niolikos metų, tėvas viską prarado gaisre, 
ir jam vaikinui teko pačiam duona užsi
dirbti.
,, Būdamas 2.1 metų amžiaus, jis buvo 

pardavėju. Jis buvo svajotojas, mylintis 
naujas idėjas.

1894 m. jis susipažino su Herbertu N. 
Casson, rašytoju ir kalbėto j u.. Casson lai
kė eilę paskaitų, kuriose jis susipažino su 
juo, ir paskui pasiuntė jam savo parašytą 
knygą'apie savo išrastą naujų namų rūšį 
— didžiulį namą bonios pavidalo, kur ga
lėjo-sutilpti keli šimtai šeimų.

Tais laikais juodu abu bandė surasti 
būdą miestų skurdynėrtis panaikinti. Jie
du tikėjo kad skurdas yra išvengiamas ir 
tvirtino kad didžiausia pasaulio nuodėmė 
yra leisti vaikams gimti skretenose ir pur
vuose.

Gilletto tėvas buvo savo rūšies išradė
jas, taigi ir sūnūs savo liuosu laiku vis iš
darinėjo ką nors. Jis visuomet manė kąd 
jis kuomet nors atras ką nors tokio nepa
prasto ir padarys iš to turtus. '

Būdamas 36 metų amžiaus jis susipa
žino su turtingu išradėju, Vilium, Painter, 
išradusiu tam tikrus metalinius kamščius, 
vartojamus alaus ir mineralinių vandenų 
bonkoms užkimšti.

Vieną kartą Painter pasakė Gillettui, 
“Kodėl tu neišrandi tokio daikto kurį žmo
nės galėtų pirkti nuo tavęs per visą savo 
gyvenimą? Nėra naudos parduoti žmo
gui tik vieną kokį daiktą. Parduok jam 
toki kurį jis panaudojęs numes.”

Šitas patarimas padėjo Gilletto skus
tuvui išrasti. Gillette galvojo apie tai iš
tisas savaites — kaip čia išradus nykstan
čią reikmenį.

Vieną rytą jisai skutosi. Skustuvas 
buvo atšipęs. Jo barzda buvo kieta. Jis 
išsišiepęs nuo’ skausmo gremžė savo žan
dus, kaip štai lyg žaibas blyktelėjo jam 
mintis: kodėl neišradus geresnį skustuvą?

■ Kodėl neišradus tokį kurio ašmenys 
butų galima išimti?

Jis padėjo skustuvą į šalį ir muilinais 
žandais ėmė piešti briežinį naujam skus
tuvui, kuris susidėtų iš geležtės ir geleži
nio kotelio. Į pusę valandos jis padarė 
planą. Paskui jis pabaigė gramdyti žan
dus ir išbėgo į geležinių daiktų krautuvę) 
plieno juostelės ir pielyčios nusipirkti.

Pirmą skustuvą jis pats padarė ir už

patentavo. Tai buvo 1895 metais. Jis bu
vo 40 metų amžiaus kuomet didysis pasi
sekimas dar neprasidėjo.

Iš pirmo jo skustuvas neturėjo pasi
sekimo. * Per devyneris metus jis buvo pa
šaipos daiktas. Jo draugai, kurių jis vi
suomet daug turėjo, juokėsi iš jo niekam 

(neverto skustuvo be pasigailėjimo.
Gillette ir jo skustuvas buvo pašiepia

mi per devynis metus. Kiekvienas kapi- 
italistas kuris sutiko Gillettą per tuos de
vynis metus galėjo gauti Gilletto akcijų | 
pusdykiai.

1901 m. susirado gerą mechaniką, W. 
E. Nickersoną. Jis buvo nepaprastai ga
bus žmogus. Jis ištobulino skustuvą ir po 
to tapo sudaryta bendrovė.

Tačiau iki 1902 m. nebuvo parduota 
nei vieno skustuvo. Gillette nusiminęs. 
pradėjo dalinti juos dykai.

Jis davė vieną skustuvą ir verteiviui 
John Joyce. Joyce nusiskuto juomi ir 
jam skustuvas patiko. Jis sutiko nupirk
ti akcijų už $60,000.

Maža skustuvų bendrovėlė pradėjo 
pardavinėti po truputį, bet Gillettui reikė
jo vis metalinius kamščius pardavinėti kad 
padarius gyvenimą sau ir savo šeimai.

1904 m. atsirado tinkamas skelbimu 
rašytojas. Jis buvo paskutinė grandinė 
pasisekimo retežyje.

!« Skustuvai pradėjo parsiduoti. Pini
gai Gillettui plaukė tūkstančiais. Jo se-, 
nasis darbdavis metalinių kamščių vers
le nupirko akcijų už $40,000 ir džiaugėsi 
tą padaręs. '

Gillette buvo tiek gudrus jog pasilaikė 
žymią dalį akcijų sau. Tatai, būdamas 49 
metų amžiaus išvydo savo sapną išsipil
džius.

Jis išrado nykstančią reikmęre. Jis 
išrado tokį daiktą kuris vertą žmones bu
te "nuolatiniais pirkėjais.

Tenka' pastebėti kad Gilletto pasiseki
mas buvo idėjų dalykas. Jis neturėjo pa
sisekimo, galima sakyti, per 49 metus; bet 
paskui jis turėjo pinigų ir garbės gana.

King C. Gillette visuomet pastato idė
ją pirma, o jo idėjos visuomet didelės. Jis 
sukuria naują idėją. Šitą idėją padaro 
daiktu ir paskui tą daiktą parduoda žmo
nėms. ■' .

Bus: Warren Hastings.

Nuskriaustas Vagis.
Vagis, kuris išlaužė gele

žinę kasą, tapo nuteistas 
dviem metam sunkiųjų dar
bų, bet kadangi, kasoj buvo 
maža pinigų ir didelės ža
los nepadarė, tai sumažinta 
bausmė vienais metais.

—Ką sakysi savo pasitei- 
.sinirhui?—klausia kutina
mojo teisėjas.

— Prašyčiau gerbiamojo 
teismo apsvarstyti ir .tai, 
kiek turėjau vargo belauž- 
damas tą prakeiktą kasą, 
kurioje radau tik 30 litų! 
Tikiuosi, kad šviesiausias 
teismas, atžvelgęs j tą ma-!

no skriaudą dovanos man 
ir tuos metus kalėjimo.

Laiminga.
—Žiniai, kokia aš esu lai

minga! Mano vyrui labai 
koją sop^ ir gydytojas sakė, 
kad jis turės bent du mėne
siu lovoje gulėti!

—Tai kas tau per laimė iš 
to?

—Kaip gi! Jis per visą tą 
laiką naktimis.bus namie!

jį
Marytė: (sėddi drauge su 

Poviliuku sode ant suolo ir 
džiaugiasi, kad gali kartu 
su juo pasvajot). O, koks 
malonus vakaras! Aš galė
čiau taip ištisą naktį sėdėti 
ir svajoti....

Poviliukas: Labai gerai. 
Prašom sėdėti, o aš tarpu 
eisiu į restoraną.

Būti per daug nepaten
kintu savimi — silpnumas; 
būti per daug patenKintu— 
kvailumas.

Žmonės gerbia tik mato
mąjį turtą. 1

Vyras pavydi tik tada, k.i 
myli, o moteris pavydi ir 
nemylėdama

4/
Moteriška silpnybė.

Visiems yra žinoma, kad 
moterys nemėgsta kalbėti 
tiesos apie savo metus. Tą
ja silpnybė pasižymi visų 
tautų ir amžių moterys! 
Hercogienė S. jaunatvėje 
buvus labai graži ir protin
ga, ir pasenus vaizdavęs! vis 
dar jauna tebesanti ir maži
no sau metus bent dviem 
dešimtim. Jos suaugus duk
tė, girdėdama kartą motiną 
taip besigirant neteko kan-|

trybės ir sušuko:
—Mama, kalbėk sau 

nori, bet, susimildama, 
lik bent devynių mene 
laiko tarp tavo ir mano 
mimo dienos!

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis Žurnalas 
“MARGUTIS”

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

Jame telpa kas • numeris 2 da 
lesi chorui, arba solo, duetam^.

Dainelės lengvutės su pritai 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms- ar pi 

stamiems Amerikoje lai jie jums 
rašo “Margutį”.

“Margučio” kaina metanus $3 
litų). Amerikoje $2.

“Margutį” leidžia \ ir redagi 
Komp. A. Vanagaitis.

Dainų melodijų ir žodžių labai 
geidaujama. Ypatingai senų 1 
dies dainų. Už didesnį skaičių 
atlyginta. Jeigu kas . turite prai 
prisiųsti. Geriau su gaidomis.

Adresas:
“MARGUTIS”

3210 Sa. Halsted St. 
Chicago, III. U.S.A.

Žiūrėkit Šiuo

“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 1 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

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

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

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
Apdaryta audimo viršeliais, $2.

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

atžvilgiu
v »' ž

JEI JUS NUTARTUMĖT išdirbti geriausią kada rūkytą ci- 
, garėtą ... ar jus nepradėtumėt pirmiausiai išrinkdamas

geriausius tąbakus visam pasauly? ... Ar jus nepraleistumėt 
laiko ir pinigų be rubežiaus išrast ir padaryt vieną tobu
liausiai sumaišydami ? .. . Žinoma, jus tai darytumėt. Tą ir 
Camel padarė. Del to Gamei cigaretas taip greit pasidarė 
populiariškiausias visoj Amerikoj cigaretas. Del to, neatsiž
velgiant' kiek jūs mokėsit, negalit prilygint jų lengvumo, 
nunokusio kvapo, ir to švelnaus pilnumo, kuris padaro tobulą 
rūkymą... Patyrę rūkytojai jums pasakys... Tai yra puikus 
cigaretas!

Neatsisakykit sau gausumo ■

Camels
© 1930, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.
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PROFESSOR NOODLE Metropolitan Opera 
Prasideda Gegužės 5
Tūkstančiai Clevelandiečių turės 

progą matyti vieną ar kelias operas 
statomas Metropolitan Opera 
panijos iš New Yorko Gegužės 
10 d. miesto auditorijoj.

Eina didžiausias pirkimas 
iškalno pas Lyon & Healy, 
Huron rd. &

Labai didelio pritarimo randa dvi 
pirmu kartu čia ruošiamos pastaty- 

opęros, Rusiška “Sadko”, kuri

Akrono NaujienosKUPRELISKIS
ar Professor;

We cops now 
have a great 
machine, which 
can detect a lie! 
We slip it on the 
prisoner’s bean, to 
prove his alibi1.

Now ain’t this 
great, I’rn ash
ing you?'

Yours very truly 
Sergeant Glue

kom-

vietų
1226

GIUSEPPE DE LUCA

GEG. 5 iki
GEb. 10

PUBLIC 
HALL

C '
I Jrat| You'Re
II frjWE'frfrLi

©

machine—pooh,pooh!
Thef irsi invention 

,which*could tell 
when man tried 
to.deceive,
tWaS one which 

i nothing can excel— 
Her'name was 
Mother;Eve!

Prof. Noodle

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

PAVIENĖS VIETOS JAU PARSIDUODA — GAUKIT 
GERIAUSIAS — PIRKIT DABAR

METROPOLITAN OPERA COMPANY
iš New Yorko »

GIULIO GATTI-CASAZZA, Geni. Mgr. 
EDWARD ZIEGLER, Asst. Genl. Mgr.

Septintas didelis sezonas iš astuonių operų perstatymų, 
'■po globa

- Nortern Ohio Opera Association
Pirmadienį, Gegužės 5—LA GIOCONDA 

Ponselle, Cląussen,' Svzarthout, Gigli, Danise, Pinza 
Antradienį, Gegužės 6—LOUISE (Pirmą syk) 

Bori, Bourskaya, Doriinelli, Ryan, Wakejietd, Trantoul, Rothier
Trečiadieni. Gegužės 7—Du perstatymai 

CAVALERIA RUSTICANA; po jos PAGLlACCl 
Ponselle, Swarthout, Gigli, Basiola

Fleischer, Martinelli, Danise, Bada, Cehano^sky 
Ketvirtadienį, Gegužės 8—LA BOHEME 

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

Bourskaya, Mario, Doninelli, Trantoul, Pinza, Picco, Bada 
Penkiadienį vakare, Gegužės 9—SADKO (Naują) 

Fleischer, 'Claussen, Swarthout, - Jagel, Ępsiola, -Ludikaf, ■ Tedesco 
šeštadienį po pietų. Gegužes 10—;LA TRAVIATA 

Bori, Egener, Falco, Tokatyan, Tibbett, Bada, Pjcco .
šeštadienį vakare, Gegužės 10—IL TROVATORE

Corona, Claussen, Egener, Martinelli, Danise, Liidikar

JULIA CLAUSSEN 
bus statoma penktadienio vakare, ir 
antradienio vakaro opera “Louise”.

Pirmutiniam vakarui opera “X*a 
Gioconda” randa pritarimo, ypač 
traukia Rosa Ponselle, kuri yra va
dovaujanti žvaigždė toje operoje.

Prie to patvarkvta kad kitų mie
stų svečiai galėtų matyti daugiau
sia operų trumpiausiu laiku. Taigi 
penktadienį ir šeštadienį bus pasta
tyta keturios operos, popiečiais ir 
vakarais po vieną.
- Pasirinkit* iš čia telpamo skelbi
mo sau patinkamas bpteras, įsigykit, 
tikietus iškalno, ir galėsit yasigerė- 
ti didžia muzika ir matyti Metropo
litan opera, kurią tik du miestai ša* 
lip New Yorko gali matyti.

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Kupreliškio miestelis sto
vi tarp Biržų, Vabalninku, 
Kupiškio, Pandėlio ir Papi
lio. Miestelis yra nedide
lis, bet gražios apielinkės. 
Netoli Kupreliškio randasi 
ežeras, vadinasi Marsina- 
vos ežeru, iš ežero išeina 
upelis, jis teka pagal pat 
Kupreliškio miestelį. Upe--, 
lis nusivingiuoja į vakarus 
ir įteka į upę vadinamą 
Apaščia. Apaščia nusivin- 
čiuoja į Biržų ežerą, o Bir
žų ežeras toliau veda van
denio takus. Apielinkės gy
ventojai gerai gali pasinau
doti iš ežero, nes tame eže
re nemaža yra žuvies.

Aplink Kupreliškį yra ne
maža miškų, eglynų, pušy
nų, beržynų ir kitokių me
džių.

Iš Kupreliškio išeina trys 
vieškeliai ir kiti keliai. Vie
nas eina į Biržus, kitas į 
Pandėlį, o trečias į Kupiš
kį ir į kitus miestus. Kiti 
miestai nuo Kupreliškio ne 
visai arti. Nuo Kupreliškio 
į Biržus 21 kilometras,,. į 
Vabalninkus 18 kilometrų, 
į Kupiškį 21 kilometras, į 
Pandėlį 15 kilometrų, į Pa
pilį 9 kilometrai.

Kai Lietuva iš nelaisvės 
pasiliuosavo ir pradėjo sa-

varankiškai tvarkytis, visa 
šalis pradėjo žymiai žengti 
pirmyn, neatsilieka ir maži 
miesteliai. Jie pradęjo sa
vo išgalėmis tvarkytis ir 
taisytis. Pereitų metą Kup- 
reliškyje ir kituose mieste
liuose įvesta telefonai iš ki
tų miestų. Laikui bėgant 
maži miesteliai liks dide
liais miestais.

P. Viską Matęs.

Išrasta Naudinga Sunlamp 
Sveikatos Srityje

Paštu galima užsisakyti tikietus, po $7, $6, $5, $4, $3, S2,
GAUNAMA Iš LYON and HEALY, 1226 Huron Rd.

’ . (Knabę Piano naudojama išimtinai)

si.

■Hį

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

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

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

Į “Margutis”
3210 So. Halsted St. Chicago, Ill.

'4.4.4^.
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SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO ^NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medįkaliu 
patyrimu, naudoja naująusius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negeroyių, odos li- 
gų ir kitokių su tuo bendrij.

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sijeiskit;, 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. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

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

* Nedūldieniais nuo 10 iki 1.
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Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

MmBHBHIIIIlIBlaBIBaiHHaMaHBlMBIIKMMnifflKBIIK
I KODĖL JUMS SIRGTI?

Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? 
. Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet lig.ą 
■ supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savoniokslišku laboratorijos analizavimu PIR- 

MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais.
-J 'Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- 
= kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man. daugybę patogumų gydyme vi- 
H sų keblių chroniškų ligų vyrų ir jpoterų.

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- 
TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama

jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT tVILTIES. AT- 
Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes.

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR BAITd B Y ‘SPECIALISTAS’;
Room 402, 787 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.

Siraiiii^^

mo.
be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis 
EIKIT PAS MANE. 
Ką

nuo 
ma

i Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS =

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- T

X

T

£
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land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą. *

ir

NORWICH
TAILORING CO.
LIETUVIAI SIUVĖJAI

atidarė Vyriškų Rūbų siu
vyklą ir parduotuvę. Siū- 
vam SIUTUS ant užsaky
mo nuo $23.50 aukštyn.

.Daugelis Lietuvių mane 
žino kaipo y erą siuvėją ir 
dabar esu gatavas jums 
patarnauti.

Adomas Norwich
7800 Superior prie 79

Dabar jau galima turėti savo na
muose sveikatą priduodančius spin
dulius, kokie būdavo gaunama tik iš 
saulės, kuomet šiose dienose Gene
ral Electric ir Westinghouse kompa
nijos pagamino tam tikras lempas 
ir jos jau išleista pardavimui.

Per tūlą laiką jau buvo pardavi
nėjama įvairios “saulės šviesos' lem
pos”. Pirma jų pasirodė apie dvi
dešimts metų atgal kada dar žmo
nės nesuprato apie spindulių naudą. 
Dabar pagamintos General Electric 
ir Westinghouse lempos yra pirmu
tinės saulės-lempos tos rūšies.

Jos vadinasi Sunlamp, širdis jos 
yra pačioje lempoje arba lempos 
stikle (bulb). Stiklas padarytas iš 
tam tikros specialės medegos kuri 
perleidžia ultra-violetinius spindu
lius kdkius išduoda saulė vidurva
sarį. Šis stiklas atsargiai sulaiko 
tokius spindulius kurie yra saugus 
tik profesionalėse rankose, “kaip pa
ti gamta sulaiko tuos/ spindulius ąu 
pagalba atmosferos”, sako laborato
rijos žinovai.

Naujas gobturas (bulb) yra pro
duktas tų pačių tyrinėjimų kurie 
sutvėrė MAZDA lempą, kuri dabar 
visur vartojama kur tik yra elektros 
srovė. . Inžinieriai kurie išrado ir 
pagamino tą naują sveikatos daly
ką studijavo elektros šviesą ištisai 
per 30 metų Mazda laboratorijose 
General Electric Company Schenec
tady mieste.

Sunlamp panaši kaip aukštos na
mų lempos ant ilgų kotų, jų degan
ti dalis yfra užpakalyje t uždengto re- 
flektoriaųs. Dega ramiai, ir gali
ma naudoti be pridengimo akių.

Kad ta saųlės-lempa gydytų vis
ką tas griežtai užginčijama pačių 
tų kompanijų mokslinipkų. .

“Jeigu saulė jums '‘pagelbsti; tai 
ir Sunlamp pagelbės’, sako jie, ir 
prideda, “Jeigu jaučiatės geriau ka
da gaunat saulės spindulių pakanka
mai, tai ir Sunlamp naudodami išti
sai turėsit palengvinimo, nes ši lem
pa turi tas pat ypatybes kaifr saulės 
spinduliai.”

Mokslininkai ir sveikatos žinovai 
pripažino kad saulės spinduliai yra 
labai reikalingi ir naudingi augan
tiems vaikams. Tos lempos tinka 
turėti vaikų kambaryje be jokio pa
vojaus akims ar vaikų kūnams.

Ekspertai tikrina kad ultra-viole- 
tiniai spinduliai atsimušanti į bent 
kurią kūno dalį yra naudingi visam 
kunui. Taigi, kuomet rankos, ir vei
das gauna tų spindulių iš to naudo
jasi visas kunasi

Po vakaro. Balandžio 26 
d. čia buvo surengta SLA. 
354 kuopos vakaras, kuris 
visapusiai gerai pavyko. 
Publikos buvo gražios, iš-- 
skiriant Maskvos garbinto
ju.

Clevelandiečių grupė su
vaidino veikalą “Kovotojai 
už Laisvę”. Atliktai pusė
tinai gerai. A. Zdanis ir 
J. Kayackas padainavo po 
keletą dainelių. Jiems pia
nu pritarė Biruta Vaitkevi
čiūtė. Svečiuose dalyvavo 
keletas kitų Clevelandiečių. 
Pasišokę, pasikalbėję sve
čiai ir artistai iškeliavo at
gal į Clevelandą.

SLA. 354-ta kuopa taria 
širdingą ačiū Clevelandie- 
čiams už jų pasidarbavimą.

J. V. Ramoška.

Rengiasi į “grinorlšką” 
vakarą. Buris Akroniečių 
rengiasi važiuoti keliais au
tomobiliais į “Dirvos” “gri- 
norišką” vakarą Clevelan- 
de. Dabar oras gražus tai 
smagu ir pasivažinėti, o y- 
pač tikrai grynai Lietuviš
kai pasišokti. Programas 
baigsis apie 7:30 vakare tai 
bus laiko ir pasišokti ir su- 
gryžti į Akroną išsimiego
ti.

Kitas balius ir koncertas. 
Gegužės 3 d. turėsim kitą j ©j. 
gražų vakarą su vaidinimu, 
dainomis ir šokiais. Ren
gia LRKSA. 178-ta kuopa 
bažnytinėje salėje. Prasi
dės 6:30 vai. Lietuviai visi 
kviečiami dalyvauti. K.

I Balandžio 27 d. garnys’lan
kydamasis Lietuviu kolonijoje 
užsuko ir prie Birutos kalno 
gyvenančius Sarafinus, paliko 
Jiems dovanų gražią dukrelę. 
Ji pakrikštyta vardu Aldona. 
Kūmai buvo: biznierius M. Jo- 
cis su Barbora Palioniene.

Krikštynose buvo daug svė- 
vių, visi (blaivai pasilinksminę 
išsiskirstė namon.

Balandžio 27 d. buvusioj Lie- 
I tuvių bažnyčioj daug vaikučių 
I ėjo prie pirmos komunijos, ta
me skaitliu je ir ^Dirvos” skai
tytojų A. Palionių supus.

Keliautojas.

Cr

P. Muliolis

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.

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

. AT ALL DRUGGISTS

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, įkainavirųąs ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

— kaina 
metams'$3.00. Pusei metų pusė kainos)

Įuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiit

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
KENT IR EARL RADIOSATWATER

Su kiekvienu perkamu pas muš 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marniuro (

Parduodam laikrodžius, laikro'dė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

liūs, 
kius

6407 SUPERIOR A V. prie E. 65 St,

ENdieott 4638
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A. S. BARTKUS į
Specializuoju nuėmimu 
nuo sielių senų popierų. 

Turiu tam moderniškas 
mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

Clevelande Lietuvis Artistas J

Fotografas
Geriausia dovana jūsų 

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

Vienintelis
1 
J. 
t į
X
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TRAVEL VIA LAKE ERIE
to Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

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

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

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

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

Auto Rate $4.50 and up.
Write for free folder and Auto Map. Ask TĮ 
for details on C&B Line Triangle, Circle J? 
ana All Expense Tours, also 1930 Cruise w 

de Luxe to Chicago. J 
THE CLEVELAND AND BUFFALO 

TRANSIT COMPANY
R. Qth Street Pipe

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

Telefonas Randolph 35S5 —

X

X

SANDARA
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokTatihiai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros, susidedančios iš 100 kuopų, Suvifenyto- 
se šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3. •

“Sandara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, III
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Pakvaišus Minia, ir Ne- kalbas turi mokėti Klaipė
dos krašto valdininkai.

Lietuviai laikosi nusista- 
Rokiškis. — Vasario 141 tymo,kad Klaipėdos krašto 

d. čia buvo toks atsitikimas, valdininkai turi mokėti dvi 
cu-a—i,;„ — kalbas — Vokiečių ir Lie

tuvių. Vokiečiai sako kad 
dviejų kalbų klausimas esąs, 
užtikrinta teisė piliečiams 
pasinaudoti viena kuria tų 
kalbų, pagal kurią įstaigoj 
ar per vertėją ar per valdi
ninką, mokantį abi kalbas, 
piliečiai turi teisės reika
lauti susikalbėti abiem kal
bom.

Lietuvos delegacija nuo 
savo nusistatymo nenusilei
do, ir Vokiečiai sutiko kad 
naujai priimti valdininkai 
turi mokėti abi kalbas.

“L. U.”

budri Policija

Kalneliškių Strūmskis ma
tydamas kad vienas senelis 
negali suvaldyti savo ark
lio, pasisiūlė pagalbon. Tą 
dieną Rokiškyje buvo ker
mošius. Strumskis sėdosi 
važiuoti, bet arklys užsina- 
ravijo ir pradėjo dūkti. Ne
suvaldomas arklys pasilei
do per rinką, apversdamas 
vieną moterį. Moteris ta
po sužeista, bet kakarinei 
leido dirbti įvalias.

Užgirdę moters šauksmą, 
keletas vyrų šoko ant ark
lių ir raiti pasileido vytis 
šaukdami “Turėkit vagįI” 
Nuo šauksmo arklys dar la
biau pasibaidė ir įdūko.

Žmonės manydami kad 
ištikrųjų vagis važiuoja 
pradėjo iš šonų mušti. Mu
šė j ienomis, botkočiais ir 
lankais. Atbėgo policija, 
suturėjo minią, arklys tapo 
sulaikytas. Sustojus ark
liui minia Strumskiui išmu
šė dantis ir tiek, sumušė 
kad baisu buvo į žmogų pa; 
žiūrėti.

Kada' pasirodė kame da- t 
lykas tai minia atvirto ir J 
net pradėjo stumdyt polici- į 
ją kam leido nekaltai žmo
gų mušti. Keletas desėtkų 
mušeikų ir du polici j antai 
buvo pašaukti teisman. N.

APVOGĖ BAŽNYČIĄ
Šimonys, Panev. apsk. — 

Kovo 3 naktį apvogė Šimo
nių bažnyčią. Buvo išneš
ta nuo altoriaus monstran
cija su kieliku, iš kurio iš
barstyta komunikantai net 
ties šventorium.

Vieną iš suimtų iškvotus 
paaiškėjo kaip buvo: Sta- 
sus Svidras, klebono gimi
naitis, palaido budo 23 me
lų .vyrukas, kurį laiką vie
šėjęs pas kleboną, sumanė 
pasipelnyti bažnyčios “auk
su”, kąd paskui įsigyti sau 
staliaus įrankius ir vedęs 
“ramiai šeimyniškai” gy
venti. Bet bažnyčios daik
tų ne auksinių butą. Vagys
tės pasekmių vengdamas, 
vogtus daiktus1 padėjo tifeš 
vienais nameliais, o pats 
mėtydamas pėdsakus kelias 
dienas bastėsi. Gryžus i 
miestelį Kovo 12 d. buvo’ 
sulaikytas. “L.U.”

P A R D A VI MA I
SAVININKAS PRIVERSTAS 

PARDUOTI 
KAINA $4350

7 kambarių pavienis namas ant 
East 67 street prie Superior, Lietu
vių kaimynystėje. Reikia įmokėti 
tik $1,500, likusius išsimokėjimui 6 
procentu, i Skubėkit pasinaudoti šia 
nroga.

Telefonuokit GLENVILLE 6801

PARSIDUODA
Saldainių, ir Groserio krautuvė, ge

rai išdirbta vieta. 4707 Payne avė. 
Savininkas parduoda, turi apleist) 
miestą. Kreipkitės tuoj. ((19)

PARSIDUODA NAMAI
Du namai, 1349—1345 Russell rd. 

arti Superior. Du namai, 8 kamba
riai. Savininkas gyvena

1349 RUSSELL RD.

RESTAURANTAS
Neša gerą pelną, sykiu ir gro- 

sernė. ir mokyklos reikmenų parduo
tuvė. Dieninės ineigos $50. Parsi
duos del žmonos ligos. $1,000 įmo 
keti, likusius $800 išsimokėjimui.

E. R. GAHAN
9208 Detroit A-v e. Cleveland

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 (1§) 

GArfiėld 0155 M.

RICHMAN

Vakaruškų “Pelnas”
Rokiškis. — , Kovo, 6. <L 

Panevėžio apigardos teis
mas nagrinėjo bylą Jano- 
niuko ir Tvirčiuko, kurie 
pereitą vasarą Maškėnų 
kaime vakaruškoje užmušė 
Jelnoniuką. Pyktis kilo del 
mergų. Teismas nubaudė 
Janoniuką 4 metus, o Tvir- 
kutį 6 metus sunkaus dar
bo kalėjimo. P. Kriukelis.

UŽSIDARĖ BANKAS
Gan didelė Lietuvoje sen

sacija šiuo laiku tai užsi
darymas. Ūkininkų Centra- 
linio Banko. Nuostolių tu
rįs apie 1,500,000 litų. Ban
ko vedėjas, dalykus supai
niojęs; pasišalino užsienin. 
Ar pinigų išsivežė nežinia, 
bet didžiausias nuostolis 
yra tai to vedėjo duota ga
rantija ant dviejų milijonų 
litų už Ūkininkų Sąjungos 
pirktas iš Švedijos prekes. 
Ta garantija išduota 1922 
m., bet iki šiolei, dar neuž
lyginta.

VYKO PAS MERGINĄ, 
KELYJE MIRĖ

Raudonė, Raseinių ap. — 
Kovo 28 d. Jonas Vyturis, 
83 m., Raudonėnų kaimo, 
išvyko iš namų j teismą 
Vykdamas norėjo aplankyt 
savo sužiedotinę, ir pasukęs 
į šalį pakelyje mirė. Mir
ties priežastis silpna širdis 
ir ragauta samagonkė.

s “L.U.”

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 avė. Cleveland.

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

Darbą pristatom į visas miesto 
dalis. v (20) 

10018 DETROIT AVE.
Phone MElrose"1979.

Kaip Lietuvos Kaimai 
Linksminasi

. i Kuliai, Jūžintų v. -— Ko
vo 10 d.'teko!sueiti su Yni- 
nėto kaimo senais žmonė
mis ir pasikalbėti.

“Ar nenuobodu jūsų kai
me gyventi?” klausiu aš.
- “Oi, ne” atsakė kaimie
čiai. “Mat, musų kaimas iš
simanė cukrinę virti, tai di
deli ir maži geriame, o pas 
kui šūkaujame, trepsime, 
dainuojame ir voliojamės. 
Kai pas vieną baigiam ger
ti tai pas kitą jau fabrikas 
paleistas darban.”

Južintiškiuose tokiu kai-

DERYBOS SU VOKIE
ČIAIS

Kaune buvo derybos Lie
tuvos su Vokiteija Klaipė-Imu yra labai daug, ir gy- 
dos krašto einamais reika- ventojams beveik baigia 
lais. Plačiausia buvo svar- kelnės smukti.
stoma klausimas kokias! P. Kriukelis.

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
mIVO jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

^7 O A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
i I\ 1JL Naujoj medicinoj pažangos, dėka, ši sena 

AT gyduolė, kuri yirš 200 metų li- 
VJVzJL/L/ goniams gelbėjo, padaryta ma- 

AND M p Tį A J lonia iri lengva
IVlBLrrlL -vartoti. . Gaukite 

tikrąsias ir neimkiteTVJpĄJ/ĄQ 
fifeĮbį'jUĮgUltSJfejli kitų. Vaistinėse trijų LOJE/1™ ■0’0 

dydžių. Ieškokite “Gold Medai“ vardo kekvienoje dėžutėje.

Ir “arbata” mirtį 
atnešė

Rokiškis. — šymet mies
te gyvuoja du traktieriai ir 
14 arbatinių. Beveik viso- 
se arbatinėse galimą gauti 
degtinės. Kovo 1 d. Tamo- 
šiunos arbatinėj e,. girtuok
liai susipešė ir vieną jauną 
vyrą labai sunkiai peiliais 
supjaustė. Vyras ligoninė
je mirė, nes jam gangrina- j 
vo galva. P. Kriukelis.
PASIKORĖ SUGAUTAS 

ŽMOGŽUDIS
B ai. 7 d. Andriejavos k. 

(Šiaulių vai.) laukuose bu
vo rastas nušautas Juozas 
Skačkauskąs. Policija su
laikė jo nužudytoją, Juozą 
Kairį.

Ištardytas, Kairys buvo 
uždarytas policijos nuova
dos daboklėje. Vieną vaka
rą jis rastas nuovadoje pa
sikoręs. Pasikorė ir rete
žiais apkaustytas būdamas.

Juozas Kairys 1921 met. 
karo lauko teismo baustas 
už plėšikavimą mirties bau
sme. Kaip nepilnamečiui, 
mirties bausmė buvo pakei
sta kalėjimu iki gyvos gal
vos. Jis 1929 m. buvo pa
leistas iš Telšių, kalėjimo, 
ir vėl ėmėsi savo darbo.

' “L,A.”

(PARSIDUODA namas
šešių kambarių pavienis, dideli 

kambariai, viskas moderniška, šim
tą dolarių ($100) .įhešant galit pir
kti, kaina $7,000. LikiyęiąS išmokėsi! 
kaip rendą. Kreipkitės (16)

KOLLIES MUSIG STORE
9712 Lorain avė. Cleveland

ESTABLISHED 
1879

RESTAŲRANTAS PARSIDUODA
Daro $50 į dieną ineigų; rendą $45 

į mėnesį; savininkas užmokėjo 4 
mėn. atgal $1,200 už įtaisymus — 
parduos už $800. Kreipkitės

ADAM KLIM'ACK 
7820 Lorain avė. Cleveland

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ
" Senai įsteigta vietą,.>daug^ prekių, 
parsiduos delei savininko nesveika
tos. Kaina tik $750, reikia įmokei 
pusę, likusius išsimokėjimui.'

6903 SUPERIOR AVĖ,

1928 HUDSON. COUPE—$495.
Geri tires. Gerai nudažytas. Vi

si geriausi reikmenys,turi rumble, 
seat. Kreipkitės tuojau pas

LARICK CHEVROLET CO. 
870 East 152ncj Street.

$2951928 CHEVROLET, JgOl/.pE-
Vėlesnio modelio. ..Motoras__ ,

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

CENTRAL CHEVROLET, INC. 
7002 Euclid Avenue.

Reikalaujam Pardavėjų 
PARDAVIMUI RADIO

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

Piknikams Vieta
Štai puiki vieta draugijoms'jir 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.

PUIKI FARMA
parsiduoda, su namu, ge- 
dViem pašiūrėm, dvigubu 
komų ir javų aruodais: 
2 kiaulinės, pieninė, vis-' 
išskyrus ndmą ir tvartą

49 akrų, 
ru tvartu, 
garadžium, 
3 vištinės, 
kas nauja, ...... 
Gera žeme, yra medžių, arti gatvės 
ir karų linijos. * 
vieta, skersai nuo Neuros šokiu sa
lės. *" 
Lietuvon.

_T __ Tai yra bižniška

Turiu parduoti nes išvažiuoju
Kreipkitės tuoj 

KATRĖ CHESLOW 
BRUNSWICK, O.CUNARD LINIJA LIETUVON

j Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 
t Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA j
jo paskui sausžemiu į Kauną. 
jPamatykit pakeliu Londoną. 
{Taipgi tiesiai į Londoną kas
• Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
{laivai. Trečios klesos laivą-
• kortės į abudu galu iš 
Į CUNARD LINE

AQUITANIA MAURETANIA
r. Yorko j Kauną $203 ir bran- 

AK. giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

1022 Chester Ave.
Cleveland, Ohio

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams /
Į Siutai, išvalyt ir išprosyt
Kelnės
Siutas
Kelnės

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

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

už mažiausia pinigų”

$1.00
. 50c

45c
20c

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALISE! PERKRAUSTYTOJAI

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

išvalyt ir1 išprosyt 
išprosyt ___________
išprosyt ---------------

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Pavasariniai Siutai
Taipgi kui’ie ruošiatės įsigyt 

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

I 1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

Frank Weichich
1274.76 East 71st St.

Near Superior ave.
CONFECTIONERY,. CIGARS,. 

SCHOOL SUPPLIES
Church and Religious Articles 

Phone ENdicott 8851

i V. DEBESIS
SENIAUSIAS LIETUVIS PO- 
PIERIUOTOJAS OįKVELANDF. 
Taipgi taisome ir mafiavojame 

namus iš vidaus ir. iš lauko.
: Kreipkitės susitarimui ir. ąpkai-
' navimui. /i; ' (17)

6014 SUPERIOR AVE.
Henderson 0732

Pasidarymui Draugo 
iš Kožno Pirkėjo

JJA AKSTINU nuoširdaus noro ir pasiryžimo pa
daryti savo draugais kiekvieną Richman Rūbų 

pirkėją, 3806 narių plačios Richmari “Šeiittynoš” " j 
atsineša i savo kasdieninį darbą tam tikrą laipsnį 
gabumų, energijos ir ištikimumo kokiam sulygini
mo nerastumėt visoj rūbų siuvimo industrijoje.

Kiekvienas turintis bendro su Richman Brothers, 
nuo grindų šlaviko iki raštinių viršininkų, moka iš 
savo algos už ketvirtos laidos šios kompanijos akci
jas po $50 nuo Šero . . , už tas pačias akcijas 
kurios biržoje parsiduoda po $90 ... tai yra 
viena iš daugelio priežasčių kodėl musų gaminami 
rubai yra aukštos rūšies ir didelės vertės.

Jus tuoj pamatysit tą vertybę ir rūšį musų naujuo
se pavasariniuose siutuose ir topkotuese . . . pa
matysit kuopuikiausius stilius, turtingumą materi
jos, ir puikumą darbo ir išbaigimo kokis matoma 
tiktai brangiuose rūbuose , , , ir ištiesų musų ru
bai nebūtų galima parduoti ta musų kaina, jeigu ne 
ekonomiškumai milžiniškos vienkartinės gamybos, 
ir tiesiog iš dirbtuvės pardavimo plano kuris sutau
po jums tarpininko pelną.

Įvairumas stilių, moterijų ir spalvų yra toks didelis 
kad kiekvienas vyras, arba jaunas vaikinas, gali bū
ti užtikrintas jog bus patenkintas pasirinkimu, mie- 
ra ir modeliu kuris jam gražiai pritiks.

Visi Biznio Siutai, Top- 
kotai, Golf ir Išeiginiai 
Siutai Visose Richman 
Brothers Parduotuvėse 
S. V. Visad Viena Kaina

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
TRYS CLEVELANDO KRAUTUVĖS:

7 25 EUCLID AVENUE 
P R O S P E C T O N t.A Rid 
5716 BROADWAY ? ."į 1 •.

Broadway Krautuvė atdara kaa Vakaras iki 9 vai.

AlL«2 2

6
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Kas G?rdet Ctevelande-Aplelinkese Iš Collinwood SPORTAS

I i, 6820 Superior Ave. Atdara vakarais Tel. ENdicett 4486 ij|;

“Dirvos” Ekskursantai 
kurie vyksta Lietuvon

Gegužės 24 d.
Šie Lietuviai išvažiuoja ap

lankyti savo tėvynę Lietuvą, su 
“Dirvos” ekskursija:

Jurgis Kasiulionis .’ 
Katrė česlauskienė, 

’ Jie va česlauskiutė,
Ona Česlauskiutė,
Stasys Garankštis
p. Garankštienė su dukrele, 
Jieva Skripkienė, 
Jonas 
Agota 
Jurgis 
Pianė*

Sudegė Columbus kalėjime, 
palaidoti Clevelande. Pirmadie
nį palaidota du jauni vaikinai 
Lietuviai iš Clevelando, Ado
mas Viakteris, 23 m., ir Jonas 
Skorka, 27 m., sudegę Colum
bus kalėjimo gaisre pereitą sa
vaitę. Jų lavonai parvežta pas 
tėvus, tėvai užsiėmė laidotuvė
mis... .Palaidoti su 
mis apeigomis iš 
bažnyčios.

Buvo neaiškių 
kad sudegė ir V.
nuteistas visam amžiui už nu
šovimą Clevelande savo uošvie
nės.

Vytauto Jubilejaus komiteto 
ir draugijų atstovų susirinki
mas atsibus antradienio vaka
re, Gegužės 6 d., nuo 7 :'3O vai., 
Lietuvių salėje. Atstovai pra
šomi dalyvauti. Laikas 
pas, reikia ruoštis prie 
gyviau.

KVIETIMAS

Balandžio 22 d. pas pp. Ran
čius, 895 E.. 128 st., atsibuvo 
“card party”. Susirinko apie 
pusantro šimto žmonių. Pelno 
naujai parapijai liko $25. Visi 
smagiai praleido vakarą.

Liet. Vyčių 25-ta kp. turės 
“card party” kas ketvirtadienį 
Lietuvių salėj

i tosi Montreal, 30 vėl Toronto.;, 
i Geg. 1 d. Windsor, Geg. 2 d. 
! Holyoke, Mass.

TUNNEY TREINIRUOJASI
' Pradėjus ruoštis į kumštynes 

| Šarkiui su Smėlingu, pradėjo 
treiniruotis ir buvęs čampionas 

Jis sako kad jeigu at-

sutiko ir Lietuvių, bet labai 
mažai. Seattle, Wash., Lietu
viai surengė jam bankietą iŠ 
džiaugsmo sutikę žmogų kuris 
ir ten kaipo Lietuvis pakėlė sa
vo tautos vardą.

bažnytinė- 
Šv. Jurgio’

pranešimi;
Sadauskas.

Lenkas, 
Urbšaitė, 
Martinkus, 
Martinkienė

Apolonija Beniulienė,
Justinas Pechkaitis,
Ona Pechkaitienė
V ktoras Valys
Valentinas Kavaliauskas,
Nastazija Mulevičienė,
Valerija Mulevičiūtė
Ona Banionienė,
Lilian Banioniutė,
Morta Jurčiukonienė,
Jonas Dagilis
Kazimieras Nekrošius
Jonas Vasiliauskas, Jacksoh, 

Mich.
Kostancija Palukevičiėnė, ~
Genovaitė Palukevičiutė
Petronėlė čypienė
Violet čypiutė
Antanas Sliesoraitis, 
Kastas Bieliauskas

trum- 
darbo 
Sekr.

i “Rutvilė” pasisekė. Pereitą 
sekmadienį auditorijos mažaja
me teatre Lietuvių statytas is
torinis veikalas “Rutvilė” išėjo 
■pasekmingai. Artistai savo ro
les atliko gerai. Publikos bu
vo virš 400, taigi keliolikos tru
ko užpildymui visų teatre.vie
tų.

Rolėse buvo sekanti: Rutvi- 
lės ' — Ona Mihelich; Trainai
čio — P. Bartnikas; Gaivydos

Per P. Molio agentūrą iš Dėt-' — V. P. Banionis; Montės — 
su J. Armonas; Gadunės — P. V.

Česnulis; Tuožmio — Kl. Urb-. 
šaitis; Mongalio — M. Čigas: 
Mylos — Alena Grigiutė; Ot- 
tokaro — J. Marozas; Mindau- 
ko — A. Zdanis; Kryžeivių mis-, 
tro — A. M. šmigelskis; Ulri- 
kio — J. Kayackas; Vildos — 
J. Vasiliauskas.

Prie to buvo pulkas kareivių 
ir kelios vaidilutės.

Visi artistai pasirodė gana 
gerai 
mata 
čių.

troito važiuoja > šie sykiu 
“Dirvos” ekskursija:

Jonas Valavičia,' Detroit 
Ona Valavičienė 
Julia Waitis 
P. Paulauskienė 
Eiz. Polubinskienė 
Ver. Varneckienė 
P. Paulauskienė 
P. ir poni Lasko 

’ P. Sitkauskas, 
P. Sherman 
Jurgis Bilaitis 
Juozas A. Blažis. 
Antanas Murauskas, kuris 

pereitą vasarą lankėsi Lietuvo
je sų “Dirvos” ekskursija, bus 
šios ekskursijos vadovas iki pat 
Lietuvai. *
palydės 
rius K.

ir Lietuviams nebuvo sar- 
pasirodyt tarp svetimtau- 
Darželiui liks pelno.

pats “Dirvos” redakto- 
S. Karpavičius.

pasažieriai išlvažiuoja:
pasažieriai iš-

Kiti
Kiti “Dirvos' 

važiuoja:
Juozas Petkunas laivu Geor

ge Washington Geg. 21 d.
Elzbieta Wisnack išplaukia 

Gegužės laivu Aquitania.
7

Gegužės 1 d. komunistams 
policija pavelijo ramiai daryt 
savo kermošius, bet apstatytą 
ginkluotos sargybos prie valdiš 
kų įstaigų, prie federalio ban
ko pastatyta jūrinė kariumenė 
gatava apginti jeigu komunis
tai bandytų kurstyt savo pase
kėjus lysti prie durų, o tie pa 
klausę norėtų taip daryti.

Policija areštavo, kelis komu
nistus dalijančius kurstančią 
literatūrą gatvėse.

Cuyahoga apskrityje šymet 
išduota 255,179 leidimai auto- 
mcibiliamą, iš kurių 229,900 y- 
ra pasažieriniai. Pernai per 
visus melus buvo išduota 300,- 
685 leidimai, šymiet tikima pa
siekti 320,000 skaitlinė, o viso
je Ohio valstijoje 2,000,000.

Cuyahoga apskrityje metų 
bėgiu už automobilių leidimus 
ir gazolino taksus suimama apie 
$10.000,000 taksų.

Visoj Ohio valstijoj tokių 
mokesčių per metus. surinks a- 
pie $55,000,000.

nuo
Re-

D. Sabanskis sugryžo iš Lie
tuvos Balandžio pradžioje, po 
išbuvimo tenai apie metus lai
ko. Tenai apsivedė ir tuoj ža
da trauktis per “Dirvos” agen
tūrą savo žmoną pas save.

Mirė. Balandžio 22 d. 
vėžio ligos mirė Antanina 
meikienė, 54 m., nuo 1397 E. 
90 st., Jono Remeikos žmona. 
Palaidota Bal. 26 d. su bažnyti
nėmis apeigomis Kalvarijos ka
pinėse. Laidojimu užsiėmė A. 
C. Jakubauskas.

Ji paėjo nuo Griškapudžio, 
Šakių apsk., Amerikoj išgyve
no apie 21 metus. 1928 m. su 
“Dirvos” ekskursija lankėsi 
Lietuvoje. Čia prigulėjo prie 
keleto katalikiškų draugijų.

Lankėsi Clevelande p. Vilei
šienė, Vilnietė, gryždama iš va
karinių valstijų. Ji renka au
kas Vilniaus našlaičiams. Vie
šėjo pas p. štaupus. Iš čia iš
važiavo į Youngstown, paskui 
j New Yorką. žada apleisti 
Ameriką su ekskursija Gegu
žės. 24 d.

Tramvajais važinėjimas. 192C 
’metas buvo didžiausias tram
vajų važinėtojais, nes tada per
važiavo 327,840,438 pasažieriai 
su apmokėjimu. Nuo to meto 
važinėtojų skaičius nuolat ėjo 
mažyn ir 1929 m. pravažiavo 
250,966,928 pasažieriai.

PRAKALBOS 
Nedėlioj, Gegužės 4 d. 

Pradžia 2 vai. pb pietų. 
Pr.-šeme .visus atsilankyti, in- 
ė.,'. i zykei. Rengia S. R. T.

, 'O CAiLĖJE
■ 7017% Superior ave.

Visus viętos Lietuvius ir 
Lietuvaites užkviečiame į 
smagu šio pavasario pasi-inas skiria!ni®s 

, . bos parapijoslinksminimo vakara, kuris D ,, .. . v, . i Per klaidą
įvyksta sį sekmadienį, Ge- pereitame “Dirvos” num. kad 
gūžės 4 d. Lietuvių salėje. | Gegužės 3 d. bus Mot. Sąjun- 
Prograųias prasidės apie' gos 36 kp. balius. 
5:30 vai. po pietų.

Kviečiame visus kaimy-1 
niškų miestų viengenčius: i 
Akrono, Loraino, Youngs- 
towno ir kitų.

nuo 8 vai. P'el- 
M. M. N. Pagal 
naudai.
buvo pagarsinta

. Iš tikrų šal
tinių paaiškėjo kad minėto va
karo nebus.

“Iš Septynių Negražiausia”, 
vieno akto komedija bus -su
lošta Geg. 10 d., šeštadienio va- 

I kare, Liet, salėj. Teatrą ir šo- 
Tai bus tautinis-patrioti- kių baletą išpildys M. M. N. 

į. Pagalbos baž. choro nariai. Va
karo pasekmės užtikrintos, nes 
daug tikietų parduota iškalno.

Nauja parapija Jsigijo šiek-

uis vakaras iš programo ir 
šokių pusės. Bus suvaidin
ta gražus, trumpas vieno 
akto veikalas Šventadar- tiek nuosavybės: gavo iš Pa
čiai”. ' Roles 
Dovidaitienė, 
lienė, Elena 
Antanas Zdanis, Jonas Ar- 
monas, J. V. Mičiulis, An
tanas Murauskas ir" Stasys 
Ceriauka.

Visiems žinomų Bartoše- 
vičių-mažutės mergaitės at
liks klasiškus šokius ir ak- 
robatiškus triksus.

A. S. Kulbickas pasiro
dys su savo dainomis, bus 
kitų paįvairinimų.

Programas bus trumpas, 
nenuobodus ir žingeidus, o 
paskui tai jau šokiai — to
kie šokiai kokių visi Lietu
viai nori ir laukė iki “Dir- 
'va” parengs. Amerikoniš
ko šokio nebus nei vieno.

Ateikit visi: nauji grino
riąi ir senesųį gpinoriai, at
eikit ir čia augęs jaunimas 
pasišokti Lietuviškai. Viši 
busit linksmi,

Dalyvaus ir visi “Dirvos”, 
ekskursantai kurie rengia-, 
si

atliks: Marė ryžiaus bažnytinių rūbų, ir dar
Albina Pau-
Urbšaitienė,

laukia daugiau.
Vyskupas apžiurėjo naujos 

parapijos ’ parinktą bažnyčiai 
vietą, kuri jam patiko.« Dabar 
tik reikia sukelti užtektinai ka
pitalo rankpinigiams. Žmonės 
kurie gali jau moką šimtines, o 
kiti žada trumpu laiku jmokėt.

M. M. N. Pagalbos bažnyti- 
tinis choras' turėjo garbės per
eitą savaitę , ęavo pamokose tu
rėti .brangią viešnią, p. Vilei
šienę iš Vilniaus, kuri trumpais 
ruožais nupiešė Vilniaus Lietu
vių vargingą gyvenimą. Jai 
labai patiko vGollinwoodo jauni
mas, kurio ji prašė neužmiršti 
■Lietuvos.

Vytauto 500 iii. mirties ap- 
vaikšČiojimo,,, mųzikalės dalies 
programo .komisija sumaniai ir 
stropiai -darbuojasi kad pakin
kius didesnes dainininkų jiegas 
iškilmėje kurios' įpyks Liepos 
4 d. Yra permatoma jog vadai 
ir chorai prieis prie bendros 
darbuotas. Rep.

je

Lietuvon.
(Žiūrėkit šiame puslapy- 
telpantį skelbimą.)

“Dirvos” Bendrovė.

Rožė Apanavičienė buvo iš
stačius “Dirvos” lange visą dp- 
sėtką gražių Velykinių margu
čiu.

A. ŽUKO PRAKALBOS ir 
SLA. 362 kp>--koncertas. Gegu
žės 11 d. Slovėnų salėj, 15810 
Holmes ave.,, Collinwqode, atsi
bus įvairus vakaras su‘ persta
tymu, koncertu ir SLA. Gene- 
rąlio orgapjzątoriaųs A. Žuko 
prakalba. Bus žingeidu atsi
lankyti net ir Clevelando Lietu
viams.

. MAROTTOS IMTYNĖS
Šio penktadienio vakare mie- Tunney.

sto auditorijoj įvyksta Marot- šitiktų Šarkis pralaimėtų pats 
tos surengtos imtynės. Imsis 
Eustace- su Evko, Browning su 
Tom Draak ir viena pora vieti
nių.

Tunney vėliau stos prieš Smė
lingą, nes nenori kad čampioria- 
tą svetimtautis iš Amerikos, iš
sivežtų.

KOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina ..............75c
1-mai smuikai ............ $1.25
Ir kitiems Instrumentams.
Reikalaukit “Dirvoj"

Lietuvių Vaizbos Butas sa
vo praeitame susirinkime nuta
rę Vaizbos Buto piknike, 'kuris 
įvyks Birželio 8 d. ant Neuros 
faunos, duoti dalyvaujantiems 
dovąnas už atsižymėjimus. To
dėl nutarta atsikreipti į biznie
rius su prašymu tam tikslui ką 
nors paaukauti. Galit priduo
ti dovanas pas G. F. Petraitį, 
6702 Superior ave. Aukauto
jų vardai bus skelbiami laik
raščiuose ir progra'muose.

Pikniko rengimo kom. ’

SUBATOJ, 
GEGUŽĖS 10 D. 

TEATRAS, JUOKAI IR 
BALIUS 
rengia

Motinos Neperstojančius

X

O ROSEDALE Oi
Dry Gleaning Co.i

, .7906 į.
C. F. PETRAITIS, Prop, f
6702 Superior A-ve., t

Skaitykit “Dirvą,” — žinosi! 
kas dedasi tarp musų' žy

miausių Sportininkų.

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas EN dicott 1763
5621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

■ Musų
Pagalbos.,Bažnytinis Choras

Lietuvių Salėje
6835 Superior Ave.

Bus suvaidinta gražus veikalas, 
“Iš Septynių Negražiausia”, 

dainuos Bažnytinis Choras pir
mą kartą Lietuvių salėje ir pir
mą kartą publikoje. Tai pirmi 
žingsniai East Clevelando jau
nimo. Chor'ą vadovauja žino
mas mokytojas V. Greičius.

I Prie to bus dar suvaidinta “žy
das Kriaučius” monologas, E. 
Clevelando Lietuvaitės šoks ba

letą.
Pradžia 7 vai., durys atsidarys 
5:30. Įžanga pigi. šokiams 

gros Luizos Orkestras.
Na tai visi į Lietuvių "salę šeš

tadienį, Gegužės 10 d.
Taisau visokio išditbimo laikrodėlius. 

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašų:kitur. 'l]ėfiiykįt
V. D., Štaupas, Jeweler
6704 Superior av. Cleveland, O.

FLorida 6791-R

GANSONAS LAIMĖJO
Toręnto, Kanadoj, pereitą 

savaitę įvyko imtynės, kurio
se dalyvavo Jack Ganson prieš 
.Boris Demetroff, Garisonas lai
mėjo decision po 30 minptų.

Bill Demetrai nugalėjo John 
Katan.

Komaras turėjo sunkią kovą 
su Stasiaku. Pirmą sykį Ko
maras paguldė Stasiaką- į 40 
minutų, bet paskui Lenkas taip 
įšėlo kad Komarą sužeidė ir 
taip iiptynė baigėsi.

Toronto promoteris yra Lie
tuvis Petras Žilinskas. Jia čia 
žinomas vardu Ivan Miekailoff.

Gansonas Balandžio 28 d. ri-

SARPALIUS VAŽIUOJA 
AUSTRALIJON

Imtikas Karolis Sarpalius, 
kuris nuo pereitos vasaros tu
rėjo daug imtynių vakarinėse 
valstijose: Kalifornijoj, Ore
gon, Washington ir kitose, šio
se dienose iškeliauja į Austra
liją ištisai vasarai, keturiems 
mėnesiams. Kada pas mus už
eina vasara Australijoj buna 
žieminis sezonas.

Jam vakaruose gerai sekėsi1 
ir tiki turėti geras pasekmes
Australijoje. ? i Mister Pohcman, pasakyk

Sarpalius siunčia Clevelan- man kas bus naujo Clevelande 
diečiams labų dienu, sako nė- šia vasara sporto srityje? 
galės greit pasimatyt, o šią va-Į . _ gara ■ bi beiby 
sąrą tikrai jau neatsilankvs, , , , „ .. .
nes bus labai toli. >uk kĄ° Dirvos’ numerio ir

Vakarinėse valstijose sako žinosi viską.

1
<
1

1

i
1

Mes visi dalyvausim “Dirvos” “Grinoriškame” Vakare! Bukit ir Jus!

ANTRAS DIDELIS

Grinoriškas Vakaras’
Rengia' “Dirvos” Bshdrovė palinksminimui visų savo priėtęlių Glsveląndiėčių.

Ned. Geg.-May 4
Lietuviu saLėj ■ |

PRADŽIĄ 5:30 VAL. PO PIETŲ.6835 Superior Avė. .

‘SVENTADARBlAi’
Atliks gabiausi vietos artistai.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI

Šis vakaras bus Įvairus: su gražiais pa-, 
marginimais. Bus pastatyta scenoje tra
gedija iš Lietuvių kovu už spaudos atga
vimą — vieno akto naujas, pirmą sykį 
statomas Amerikoje veikalas:

Bartoševičių dukrelės, Sylvia ir Genovaitė 
pašoks klasiškus šokius ir parodys akro
batiškas dalykus — matysit mažytes mer

gaites gražiai pasirodant.

Šiame “grinoriškame” vakare bus tik gry
nai Lietuviški šokiai, Angliškų visai nebus 
grojama, taip kad galės pasilinksminti vi
si senesni grinoriąi ir naujieji, o čia gimęs 
jaunimas pasimokyti tautiškų šokių.

Tikietai: 50c. visiems, kelios sėdynės po 
Ant šokių 35c. Vaikams 15c.

DALYVAUKIT VISI!
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