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Stalinas Prisibijo
MASKVA GRĄSINA BEDARBIAI IR KAPI-
UŽKARIAUT VISĄ

PASAULĮ
TALISTAI

“Kulakų”
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PATARIA KOMUNIS
TAMS LIAUTIS ŪKI

NINKUS KANKINT
$50,000,000 bedarbiams. 

Senatorius Brookhart pa
tiekė senatui rezoliuciją 
reikalaujančią paskirti 50 
milijonų dolarių bedarbių 
gelbėjimui. Jo apskaitlia- 
vimu, šiuo laiku yra apie še
ši milijonai nedirbančių.

Maskva. — Maskvos laik
raščiuose tilpo Stalino, ko-i
munistu partijos generalioj .. ... .

, . • -i . • kūdikis išliko. Nacereta, sekretoriaus, ilgas straips-L, ... TTV . . ,, . .. ..Italija. — Užgriuvus kalnoms, kuriame jis persergsti v . , & „- -! žemei ant namo, užmušta 
devyniolika žmonių, tik kū
dikis liko gyvas, kuri gel
bėtojai atkasė.

i Darbo Sekretorius Davis 
| Apvaikščiodami raudono- sako kad v Suv- Valstijose 
sios armijos dvylikos metu 496 labai turtingl zmo: 
sukaktuves,' sovietu milita-illės’ 0 3’00?’090 5™ vlsa‘ 
riški vadai džiaugsmingai neturinčių darbo. .

Jis toliau sako kad atei- 
vybė turi būti varžoma už 
tikrinimui aukštesnių algų 
čia esantiems.

Davis išveda štai ką: ma
šinos, užimdamos darbinin
kų vietas, yra kaltininkės 
bedarbių. Iš kitos pusės, 
darbininkų reikalavimas di
delių algų privertė įvesti 
mašinerijas.

riški vadai džiaugsmingai 
rėkavo: “Mes ruošiam pir
mos klesos militarišką ga- 

j lybę. Mes rengiam milijo- 
— į nūs businčiam karui su ka- 

36 PRIGĖRĖ VILNIJOJ Ipitalizmu!. Visos reakci- 
Per Varšavą ateina pra-jnės spėkos pasaulyje sumo- 

nešimas kad Vilnijoj, Šven- įbilizuota prieš sovietų uni- 
čionių srityje, prigėrė 36į ją!” 
vestuvninkai, kurie važiavo 
ledu ir ledas įlūžo.

CONN. SLA. APSKRI
ČIO APLINKRAŠTIS

7 Baltimore and Ohio gelž- 
^kelio linija pirmutinė pra
dėjo rūpintis pagelbėt be
darbiams. Ta linija ruošia 
budus užtikrinimui darbo 
šių metų bėgiu atleistiems 
savo darbininkams Gruo
džio mėnesį. Apie 1,100 
to gelžkelio dirbtuvių dar
bininkų buvo atleista.' Vi
so ji užlaiko apie t3,00G 
darbininkų.

komunistų viršininkus kad 
susilaikytų savo užsimoji
me atimt iš turtingesnių 
ūkininkų “kulakų” žemes ir 
paverst jas bendromis ukė- 
mis.

Stalinas bijo sukiršinti 
žemės gyventojus smarkiu 
budu verčiant juos priimti 
komunizmo svajones ir pa
sidaryti lygiais su 
proletarais.

I Ūkininkai pradėjo
I ti savo galvijus kiek

ledo
137 žuvininkai ir

visais

169 PRIGĖRĖ
Kaspijos juroje ant 

nunešta 
135 arkliai.

Japonijos pakraštyje au
droje nuskendo laivas su 
32 žmonėmis.

Jeigu komunistai taip rė
kaus bet nebandys liesti ki
tų valstybių tai galės rė
kaut dar 12 metų ir dar to
liau. Bet saugok die jeigu 
jie bandys išeiti su savo iš
mokintais galvažudžiais už
kariaut kitas valstybes tai 
ir valstybės nesnaus, ir ga
li tiems pusproČiams paro
dyt kaip smarkaut. .

Rusijos ūkininkai laukia 
kad kas nors ateitų iš kitur 
jiems į pagalbą komunistų 
atsikratyti. Jiems nusibo
do šert dykaduonius.

Kaip balsuot} S.L.A. Valdybos rinkimuose
x i St. Gegužis — Prezidentu________________ _
x Į A. Mikalauskas — Vice-Prezidentu_____ ____
x I P- Jurgeliutė — Sekretore_________________

___ x JONAS TAREILA Iždininku_____________  
___ x i Raginskas — Iždo Globėju (balsuokit

_ x Į Januškevičius — Iždo Globėu už du)
x | Dr. E. G. Klimas — Daktaru-Kvotėju

(Nusineškit šitą išsikirpę į’kuopos susirin
kimą ir parodykit kitiems kaip balsuoti.)

Kam mes gyvenam? | dėkavojant, komunistai su-

Pranašauja geresnius lai
kus. Suv. Valstijų komer
cijos sekretorius sako kad 
šių metų trijų mėnesių dar
bų apsilpnėjimas pasitaisys 
su vasaros pradžia darbai 
pasigerins. Daug prasidės 

■ darbų laukuose, o nekurie 
ir miestų darbai pagerės.

skers- 
tik iš

galėdami kad jie nepatektų 
į valdžios rankas, taipgi ke
lia visur didesnius pasiprie
šinimus komunistų planų 
vykdymui.

Iš Lenkijos praneša kad 
per rubežių atbėga daug 
Rusų ūkininkų, kurie bėga, 
nuo komunistų persekioji
mų.

Illinois valstijoj, prasidėjo 
kova prieš United Mine 
Workers unijos prezidentą 
Lewis. Komunistų vado
vaujama National Union 
deda pastangas patraukti 
angliakasius į save.

Streikai Amerikoje ap
mažėjo. 1916 metais buvo 
3,789 paskiri streikai. ■ 1928 
metais streikų buvo tiktai 
629. Daug streikų išveng
ta darbdaviams ir darbinin
kams daugiau pasvarsčius 
ar apsimoka vaidytis, ir 
susitarus gražiuoju.

KOMUNISTAI RUOŠIA
SI PROPAGANDAI 

AMERIKOJE
Berlinas. — Trečio Inter

nacionalo nariai turėjo sa
vo slaptą pasitarimą su ko
munistų atstovais ir nuta
rė pradėti smarkią kampa
niją už komunizmą Ameri
koje.

Kovo mėnesį atsibus ko
munistų vadų konferenci
jos Suv. Valstijose išdirbi- 
mui būdų propagandai va
ryti ir suirutes kelti.

Iš Maskvos gauta žinių 
kad pereitą savaitę komu
nistai uždarė dar 81 cerk
vę.

NEGEROS 100-DOLERI- 
NĖS EUROPOJE

Berlinas. — Europoj pa
sklido keli milijonai dolarių 
suklastuotų Suv. Valstijų 
šimtdolarinių.

Kadangi Berlino policija 
prie tų pinigų platinimo su
gavo vieną buvusį komu
nistų prekybos misijos at
stovą Berline, spėjama kad 
komunistų, o gal pačių so
vietų valdžia remia tą dar
bą.

NAIKINA LAPES
Ohio valstijoj keturiose 

apskrityse lapių auginimo 
ukėse kas tai pradėjo terio-i 
ti lapes, užduodant nuodų. I 
Išnuodyta jų už $100,000. 
Spėjama kad tai yra dar
bas gaujos kailių vagių, ku
rie užsilaiko Clevelande.

BYRD G RYŽTA ŠIAU- 
RĖN

Adm frolas Byrd kėliau j a 
atgal iš šaltos pietų poliaus 
karalijos. Jo laivas pasi- 
liuosavo iš ledų ir plaukia 
atvirais vandenimis.

Jis ten su buriu tyrinėto
jų išbuvo virš metus laiko, 
orlaiviu aplankė pietų aši
galį, užėjo naujas žemes ir 
padarė kitų ištyrimų. Ke
lios savaitės truks iki jie 
pasieks Ameriką.

! Byrd už savo pasidarba- 
j viraą tapo Amerikos val
džios pakeltas į admirolus. 
Jis yra kariško laivyno tar
nyboj ir išplaukdamas buvo 
tik komandierius.

NELEIDO KOMUNIS
TAMS TRUKŠMUOT

Washington. — Per visą 
pasauli komunistai rengė 
Kovo 6 dieną “tarptautišką 
bedarbės dieną”, pakiršini- 
mui darbininkų ir patruks
iu a vimui. Iš įvairių šalių 
gauta pranešima' kad val
džios uždraudė demonstra
cijas ir net mitingus. Po
licija visur buvo gatava su
irutes malšinti.

Amerikos miestai irgi bu
rn -nąsirenve komunistus 

pavaišinti. Komunistai pa
sinaudodami bedarbėmis ei
na prie darbininkų ir žada 
jiems visokius neišpildomus 
dalykus.

Per 50 metų tautiečiai 
kūrė Lietuvių gyvenimą iš
eivijoje ir tam padėjo daug 
darbo. Ir gyvenimą sukū
rė gražų: priaugino orga
nizacijų, pristeigė laikraš
čių, ir jau mes pradėjom 
žingsniuot paskui kitas kul
tūriškas tautas.

O ką mes šiandien turi
me? Kur musų pirmųjų 
veikėjų praskinti keliai ir 
išdirbta dirva? Kas nau-

kruto veržtis į centro vir
šininkus; socialistai jiems 
gelbėjo, bet pamatę kad 
musų yra diduma, socialfe- 

Į tai persimetė į kitą pusę, 
| neva mums talkininkauti 
'prieš komunistus, pasinau- 
j dodami musų šiandieninių 
į vadų silpnumu, patys pra- 
: dėjo veržtis į centro virši
ninkus.

Iki šio! jiems šis tas pasi
sekė: vienas jų jau yra Ap-

Atleis svetimšalius. Det
roito miesto valdyba nuta
rė atleisti iš miesto darbų 
visus nepiliečius darbinin
kus ir duoti darbus pilie
čiams. Tokių nepiliečių y- 
ra 1,553 imančių miesto al
są.

Su
kas

AUTOMOBILIŲ 
VAGYSTĖS

Apskaitliuojama kad 
vienytose Valstijose
metai pavagiama 300,000 
automobilių. Daug jų su
randa, bet nesurastų nuos
toliai siekia $20,000,000.

Haydock, Angliją. — Ka
sykloje ištikus sprogimui 
penki darbininkai užmušta 
ir 25 apdeginta.

Standard Oil Co. ir Va
cuum Oil Co. ruošiasi susi- 
vienyt, tokiu budu sudary
tų didžiausiu tos rūšies or
ganizaciją.

AUTOMOBILIŲ NE
LAIMĖS

Suv. Valstijose automobi
lių nelaimėse susižeidimų 
buna kas 31 sekunda. Kas 
33 sekundos gema po nau
ją kūdikį.

Kas 17 minutų, dieną ir

100 PRIGĖRĖ PRANCŪ
ZIJOJ POTVINYJE

Paryžius. — Po ilgo ir 
smarkaus lietaus užtvinus 
upei Tarn prie miestelio 
Mossaic, prigėrė apie šim- 

žmonių. Vienoj dirbtu- 
kur dirbo 600 darbiniu- 
užtvenkta išėjimai, bet 
niekas nenukentėjo.

tas 
vėj 
kų, 
ten

DR. SNOOK NUŽUDYTAS 
Columbus, O. — Valstiji- 

niame kalėjime elektriškoj 
kėdėj mirė Dr. Snook, 50 
metų, buvęs Ohio valstijos 
universiteto profeso r i u s. 
Jis užmokėjo savo gyvasti
mi už gyvastį merginos mo- 

1929 kūdikiai, skelbia svei- Į kinės, 24 m. amžiaus, ku- 
katos viršininkas.

.. .SUDEGĖ 11 YPATŲ
The Pas, Man., Kanada. 

— Kilus gaisrui Indijonų 
mokykloje, sudegė 10 mo
kinių ir vienuolė mokytoja. 
Ugnis kilo nakties laiku.

KASDIEN PO VIENĄ
Evanston, Ill. — Šiame 

mieste 1929 metais gimė

Italijoj, Rivieros srityje, 
per metus išparduota už su
virs $16,000,000 gėlių. Virš 
9,000 akrų Italijoj užimta 
gėlynais.

Franciizija sekančiu me
tu praleist $39,000,000 sa
vo kariumenių užlaikymui.

Didžiaisiais ežerais per 
1929 metų navigacijos sezo
ną pervežta 87,178,118,000 
tonų-mylių krovinių, arba 
91 nuošimtis visų krovinių 
pervežamų visais kitais vi
duržemio vandenais šioje 

- _. -------„ ----- ! šalyje. Šiton skaitlinėn ne- 
naktį automobilių nelaimė- ineina kroviniai į Kanados 
se užmuša po vieną ypatą.1 portus. 

n

rią jis nužudė pereitą metą 
negalėdamas su ja sugyven
ti, nes pradėjo vaidytis. Jis 
buvo vedęs, bet jo moteris 
laikėsi prie jo ir gelbėjo iki 
paskutines, bet nepasisekė 
išgelbėti nuo elektriškos kė
dės.

Uždarė radikalų biurą. 
Mexico City. — Policija už
darė komunistų organizaci
jos biurą ir išvaikė jo ve
dėjus už priešvalstybinį 
veikimą.

Patarimas: nevogkit ar
monikų. New Yorke 'vienas 
vyras tapo nuteistas visam 
amžiui kalėti, už pavogimą 
armonikos. Jis jau sugau- 

itas vogime ketvirtą sykį.

dojasi musų senųjų veikė
jų darbo vaisiais? Mes sa
vo pirmųjų veikėjų darbo 
vaisius atiduodame kitiems.

Apart pusės milijono tau
tiečių, tarpe musų gyvena 
apie 150 Lietuviškų komu-, 
nistų ir apie 25 socialistai. 
Skaitliumi jie sudaro visai 
nežymią skaitlinę, bet jie 
turi net tris savo dienraš
čius ir dar kitokių periodi
nių leidinių, kuomet musų 
pusė milijono turi tik porą 
laikraščių, ' nei šiaip nei 
taip skurstančių. Be to,

švietos komisijoje ir šokdi
na musų organo redakciją; 
antras sėdi Įstatų komisijoj 
ir trukdė įvesti įstatuose 
apsisaugojimą nuo komu
nistų; o trečias jau atsidū
rė net iždininko vietoje.

Kalbos eina kad socialis
tai yra jau nuskyrę ir savo 
prezidentą, tik laukia pro
gos jį iši-inkt, o tas jiems 
bus lengva kuomet pas mus 
atsirado sistema “dalinimo 
vietų”. Sakoma kad jie ir 
savo redaktorių “Tėvynei” 
turi nuskyrę....

NUSIŽUDĖ DINAMITU
Defiance, O. — Po pen

kių valandų šaudymosi su 
policija, kame dvi ypatos 
nušauta ir trys sužeista, 
pamišėlis, 60 metų senis, 
galiaus padegė dinamitą 
prie durų savo kambario 
kuriame buvo apsibarika- 
davęs, ir pats žuvo.

Ginčas kilo su žmona už 
dukterį, kuri yra mokytoja, 
ir senis pirmiausia nušovė 
savo žmoną. Sūnūs davė 
žinią policijai, tuo tarpu se
nis apsiginklavęs pradėjo 
atsišaudyt ir nieko neleido 
į namus.

Neleido Latvių “bedievių 
organizacijos”. Ryga. — 
Čia buvo bandoma sutver
ti “bedievių organizacija” 
pavyzdžiu sovietuose esan
čios, bet valdžia įstatų rie- 
užtvirtino. “Latvija yra ci
vilizuota šalis ir neleidžia, 
blevyzgoti prieš tikėjimą”, 
atsakė steigėjams teismas.

anie žmonės kas metai su
renka tūkstančius dolarių 
aukomis savo reikalams.

Kokiu budu tie neskait
lingi gaivalai taip lobsta ir 
taip, jų spauda plėtojasi?

Todėl kad mes vieton 
remti savo spaudą, lankyt 
savo draugijų susirinkimus 
ir remt savo parengimus, 
urmu grudamės prie komu
nistų ir socialistu. Mes re
miam ne savo reikalus bet 
tų kurie yra priešingi mu
sų idėjai, tautai ir dar
bams. Išeina taip kad mes 
gyvenam savo priešams, o 
ne sau.

Mes ir S. L. A.
Kad mes apsileidome ir 

gyvename ne sau bet savo 
idėjos priešams tą parodo 
aiškiai Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje padėtis’ šian
dien. Musų pirmieji veikė
jai Susivienijimą sukūrė ir 
jį auklėjo. S. L. A. išaugo 
iki pusantro milijono dola
rių turtu ir iki 25,000 na
rių.

Viskas sekėsi kol musų 
veikėjai dirbo sąžiningai, 
kol mes juos darbe rėmėm 
ir bandėm gyvent sau. Bet 
musų prityrusiems veikč- 
įjams praretėjus, mes apsi- 
leidom, sutingom, ir savo 
pareigas eiti mes pavedėm 
kitiems, žmonėms neper- 
matantiems dalyko, o šitie 
nepajiegdami patys veikti 
reikalingą darbą, į talką 
pasikvietė sau musų prie
šus, socialistus, kurių Susi
vienijime esant apie septy
niems žmonėms, atidaryta 
vartai j vadovavimą mums.

Musų apsileidimui pasi-

Kas tie Socialistai?
Socialistai ar komunistai 

yra tai vienas ir tas pats: 
vieni ir kiti yra Lietuvių 
tautos griežti ir atviri prie
šai; vieni’ ir kiti gieda in
ternacionalą; vieni ir kiti 
tiki į Maskvą; vieni ir kiti 
seka raudoną vėliavą su kū
jo emblemą. Vienintelis 
skirtumas tarp jų yra tai 
kad komunistai yra musų 
atviri priešai, gi socialistai 
veidmainiauja. Jie, prisi
vilioję daug mūsiškiu viso
kiomis “demokratybėmis” 
šiandien siekia savo tikslo 
stovėdami už musų pečių.

Tokiu budu jų kandida
tas į iždininkus nominaci
jose laimėjo didumą balsų. 
Prisiminkime bet gi kad 
musų vadai nariams priver
stinai liepė balsuoti už so
cialistų kandidatą. Tie mu
sų vadai nei nepamanė kad 
jų susidėjimas su socialis
tais musų Susivienijimą iš
stato į pavojų, nes socialis
tai kurią dieną gali mus vi
sus pavesti komunistų glo
bai, kaip jų vadai Baltimo- 
rės seime norėjo tai pada
ryti pačiame kritiškiausi li
mo momente.

Kaip butų geriau?
Kad SLA. iždą neskriau- 

*sti, kad sumažint ir taip ne 
skupias išlaidas, ir kad ne
prileist socialistus perdaug 
arti savęs ir jiems neats'- 
mokėti' pyragais už anais 
metais draskymą Susivieni- 
nijimo kuopų, reiktu kiek
vienam remti kandidatūra 
Jono Tareilos ant SLA. iž

(Pabaiga ant 3-čio p.)



Korespondencijos * BALTIMORE, MD.
Parengimas. Vasario 23 

d. Šv. Alfonso parap. salėj 
PITTSBURGH, PA. I nia policijai, ir kada veži- L. R.-K. S. A. 13-ta kuopa 

- mas atvažiavo, Owens nu-Į buvo surengus paskaitas ir 
Teatras ir koncertas. Va-įgabentas ligoninėn, kur aki- prakalbas, tarp kurių buvo 

ir kitokių pamarginimų.
Kuopos pirmininkas J. 

Vasiliauskas trumpoj kal
boj nurodė Susivienijimo 
svarbą ir kodėl Lietuviai 
privalo į Susivienijimą ra
šytis. Po to Dr. J. Bene- 
šiunas skaitė paskaitą te
moje “Šaltis ir kaip nuo jo 
apsisaugoti”. Dr. Benešiu- 
nas yra Amerikoj gimęs ir 
augęs, ką tik baigęs dak
taro mokslą. Šis buvo joj. 
pirmas viešas pasirodymas, j h’ beprasmės.
ir kaipo čia gimusiam ir au-Į Susirinkimai Amerikos 
gūsiam, o nelankiusiam Lie-I Lietuvių Daktarų Draugijos 
tuviškos mokyklos, buvo j atsibuna tikslus su iškalno 
kiek sunkiau Lietuviškoj į programa ir die-
kalboi parengti ir skaityti , < Y .
paskaitą^ tačiau ji buvo į notvarken įeina kultūros, 
naudinga. Jo LietuviškaI apšvietos ir labdarybės rei- 
kalba irgi nebloga, taigi įkalai. Nepasitenkinama vien 
reikia pasveikinti i 
musų profesionalą, kurs' 
vos spėjo apleisti mokyklos 
suolą, o jau bando eiti vie
šai ir mokyti savo vientau
čius sveikatos dėsnių.

Toliau kalbėjo Dr. Buč- 
nis apie katalikišką Susivie
nijimą kaipo apdraudos ir 
pašalpos organizaciją, ra
gindamas Lietuvius, ypač 
jaunimą, prie jos dėtis ne 
vien kad palaikyti Lietuvy
stę, bet kartu ir organizaci
ją, kurią jų tėvai sukurė ir 
išaugino iki 20,000 narių ir 
suvirš milijono dolarių ka
pitalo.

Ant galo Dr. J. Bučnis 
kalbėjo apie Lietuvą, kur 
pereitą vasarą lankėsi. D r. 
Bučnis taipgi yra Ameri
koj gimęs ir augęs, tačiau 
savo atsilankymu Lietuvoje 
yra pilnai patenkintas. Jis 
sprendžia kad vargu yra 
kita šilis Europoje kuri pa
kilo taip augštai per 12 me
tų kaip Lietuva.

Daktaras ragino kas iš
gali važiuoti į Lietuvą, bet 
važiuoti ne priekabių jieš- 
koti ir kritikuoti, bet va
žiuoti pastudijuoti jos kul
tūrini kilimą. Apsilankęs 
ne vien pamatai tokios ma
žos šalies kaip Lietuva nu
veiktus darbus per tą 1% 
metų, bet kartu įgauni sau 
daug brangių įspūdžių.

Kalbėdamas apie Lietu
vos žmonių veržimąsi prie 
mokslo, daktal-as net pasta
tė klausimą kur Lietuva dės 
perteklių mokytų žmonių.

Amerikoniška akia žiū
rint, sako daktaras, Lietu
voje viskas atrodo biedna, 
tačiau tas biednumas ne
duoda - mažiausios dėmės. 
Kaip iš valdžios taip ir iš 
mokytų žmonių pusės vis
kas yra daroma kad butų 
kuogeriausia.

Dr. Bučnis, nusistebėjo 
kad Lietuvoje' gydytojų la
bai daug yra moterų ir kad 
Lietuvos mokyklos, kurių 
yra labai daug, kartu ir li
goninės, ant kiek finansai 
leidžia, yra tobulos. Sako 
Lietuvos ligoninėj matė to
kį instrumentą kurį dakta
rai naudoja prie apmarini- 
mo žmogaus, kokio dar A- 
merikoje nėra.

Dr. Bučnis iškėlė ir kitų 
gerų pusių apie Lietuvą, 
ir kalba publikai patiko, jei 
tik nepatiko kokiam komu
nistėliui, nes neuvo girdėt 
plūdimų Lietuvos valdžios.

Buvęs.

----------  mas atvažiavo, Owens nu- 
Teatras ir koncertas. Va-įgabentas ligoninėn, kur aki- 

sario 23 d. Šv. Jurgio para
pijos choras parapijinėj’sa
lėj turėjo gražų vakarėlį, 

. kuriame buvo suvaidinta 
“Jurgis Žiburis”. Vaidini
me dalyvavo Slančiauskiu- 
tė ir kita panelė, kurios pa
vardės nesužinojau; vyrai 
J. Gilius, ir J. Kuizinas, V. 
Stačinskas, P. Gilius. Vei
kalas neilgas bet gražus, ir 
gražiai atliktas.

Dar buvo pakartota “Ka
reivio pasikalbėjimas su a- 
ficieriu”, atliko P. Gilius ir 
J. Kuizinas.

Pirmiausia choras veda
mas P. Giliaus sudainavo 
keletą dainų. Seserys Ra- 
jauskaitės grojo viena pia
nu, kita smuiką; Poviliu- 
niutės irgi grojo smuiką ir 
pianu; Stočkuniutė grojo 
smuiką solo; M. Virbickiu- 
tė piano solo. Prie to buvo 
deklamacijos ir dainos.

Pabaigoj ftv. Jurgio pa- _________
rapijos klebonas Kun. Vi-, pittsburgo miesto lėšų 
partas pasakė gražią pat- j hiucĮžetas 1930 metams ta- 
notiską kalbą. Žmonių bu- užtvirtintas. Nustatv- 
vo pilna sale. J. Virbickas.; ta g27,664;000 suma. Tai 

lyra $1,500,000 daugiau ne- 
Nelaimės darbuose 1929 dinta suma bus paskirsty- 

metais. Pennsylvanijos yi-'gu buvo pernai. Ta padi- 
sokiuose darbuose pereitą ta algoms policijantų, ilg
inėtą nelaimingi} atsitiki- niagesių ir kitų darbininkų 
mų buvo 166,669, arba 14,- kurie gauna $2,000 arba 
171 daugiau negu 1928 m. J mažiau į metus.

Iš to bendro skaičiaus ne-1 1--------------
teko gyvasčių 2,102 darbi-' 24. firmos gaminančios 
ninkai, arba 53 nlažiau ne- Sewer ir kitokias požemi- 
gu J928 m. | nes rynas, elektriškus ka-

Iš valstijos darbininkams helius ir kitus tos rūšies iš- 
atlyginimo fondo išmokėta dirbinius nutarė susijungti 
$16,323,701, arba $l,024,86o j vįena įr sudaryt milžiniš- 
daugiau negu metai pir- 'ka $30,000,000 išdirbystę. 
miau. x _ | ~ ........ I

Įvairių nelaimingų atsiti
kimų paskirai nuošimčiais 
padidėjo: akių neteko 9.1 
nuoš. daugiau; neteko ran-1 
kų 11.4 nuoš. daugiau; ne
teko pirštų 18.7 nuoš. dau
giau; neteko kojų_24 nuoš. 
mažiau; neteko pėdų 16 n. 
mažiau.

vaizdo j to policijanto mirė. 
Plėšikas paėjo iš Kalifor
nijos.

Pereitą sekmadienį Pitts
burgh užklupo sniegas ir 
šaltis, daug pridaryta bė
dos gatvėse del užvertimo 
sniego. Taipgi sušalo vie
nas vyras ir viena negrė.

Trys užsimušė. Vasario 
26 d. ant E. Ohio st., netoli 
Herr Island tilto, automo
biliui susimušus su tram
vajum užsimušė trys auto
mobilyje važiavę žmonės. 
Jie buvo mirtinai tramva
jaus sutrinti.

Sovietų 34 atstovai inži
nieriai lankėsi čionai ap
žiūrinėdami dirbtuves. Jie 

l Įleisti trijų menesių pasi- 
i važinėjimui ir studijavimui 
i dirbtuvių.

Tarp tų išdirbysčių vL- 
,nos yra iš Pennsylvanijos, 
. kitos iš kitų valstijų.

COLUMBUS. O.
Kalinių gyvenimas. Ma

žai žmonės kreipia domės į 
kalėjimą; kaipo blogą reiš
kiančią vietą. Aš iš savo
pusės nelinkėčiau savo tau
tos jokiam žmogui ten pa
kliūti. Bet kalėjime yra ir

Apmažinus miesto gatvių 
taisymo lėšų fondą prisiei
na atleisti iš inžinierystės ____ _______
biuro, apie 60 darbininkų, gerų pusių. Daug girdėjau 
Norima jiems parūpint ki
tus darbus.

Lietuvių kalbant, girdi kam 
mums važiuot į tą Colum
bus pamatyt to baisaus ka
lėjimo, kai prasikalsim ir 
taip nuveš. Kam rupi pa
doriai išaugint šeimyną pa-

Atleido už nušovimą. Su
imtas po peršovimo, auto
mobilių vagilis Owens, 24 
m., ligoninėj mirdamas at- tartina atvežt vaikus paro- 
leido policijantui kuris jį dyt valstijos kalėjimą, 
peršovė. “Duok man ran- Ohio valstijos kalėjime 
ką. Tu narsus vyras”, pa- j kaliniai kas metas turi sa- 
sakė mirštantis vagis. į vo perstatymą tarp Kalė-

Policijantas patėmijo prie du ir naujų metų. Leidžia- 
savo namų du vyru keičiant ma ir pašalinė publika atsi- 
automobilio leidimo nume- lankyt pamatyt. Buna 50c 
rius. Pasigriebęs revolve- Įžangos, bet tikrai sakau 
rį policijantas išbėgo lau- matai daugiau negu savo 
kan ir pareikalavo abieju pinigų vertės. Perstatymas 

■ iškelti rankas į viršų. Šis tęsiasi nuo 8 iki 11 vai. va- 
peršautasis tuoj griebė už karo. Niekuomet netikė- 
savo revolverio ir pradėjo turn žmogus kad už geleži- 
atsišaudyt. Policijantas pa- nių grotų randasi tokių ta- 
leido šuvius ir Owens su- lentingų artistų. Kas nori 
klupo; jo draugas šlubuo- pamatyt tikrų artistų pa- 
damas pasišalino, matyt ir- i tariu apsilankyt Columbus 
gi sužeistas. Policijantas i kalėjime ateinančias Kalė- 
paliepė kaimynei duoti ži-1 das. L. Masienė.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusf kainos.

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

Del platesniu informacijų kreiplritfis friue adresu t

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York. N. T.

IŠ LIET. DAKTARU 
DR-JOS VEIKIMO
Gerbiamieji skaitytojai 

laikraščių nesykį pastebėjo 
straipsnius: “Pranešimas 
Daktarams”, kur skelbia
ma vieta ir laikas Ameri
kos Lietuvių Daktarų Drau
gijos susirinkimams. Teisy
bė, nors tie susirinkimai tik 
vien profesionalams, gerb. 
daktarams medikams-chir- 
urgams ir dentistams,—tai 
visgi visuomenė turi užsi
interesuoti ir žinoti, kad tie 

■susirinkimai nebūna tušti

naują, tik savitarpio lavinimosi, 
kurs: bet Įeina dienotvarkėn A- 

merikos ir Lietuvos kultū
ros, apšvietos ir labdarybės 
reikalai, kur praktiškai ir 
apščiuopiamai vykdoma. 
Žinoma, pirmiausiai jei pi- 
nigiškas reikalas tai Drau
gija pirmiausia prisideda 
prie tų prakilnių tikslų. 
Jei reikalas atsiranda su
teikti prelengėntų ar paga
minti populiarių straipsnių 
sveikatos klausime, Drau
gija rekomenduoja ir sutei
kia raštą sveikatos reika
lais ir t.t. Draugija vengia 
tikybinių ir politikos klau
simų. Draugija grynai mok
slo ir palyti socialio sugyve
nimo klausimuose vien tik 
kur žmonių sveikatos klau 
simas kįla, nes tik medi
cinos atstovai yra kompe- 
tentiški spręsti kas sveika 
o kas reikalinga žmonių 
sveikatai. Todėl žinotina, 
kad Draugija ir jos pavieni 
nariai yra tvirto etiško nu
sistatymo ir ligonis gali 
pasitikėti, kad jis nebus vi- 
liugingai išnaudotas ir nu
skriaustas pinigiškai; kad 
narys Draugijos pašauktas 
pas ligonį ar atsilankius li
goniui į daktaro ofisą, ne
bus apgautas ar suvedžio
tas.

Narys Draugijos gydyto- 
jas-chirurgas ar dentistas, 
darys viską kas galima, kad 
ligoni išgydyti, ar nors su
mažinti skausmą.

Žinotina ir tas, kad Drau
gija ir Draugijos narys re-

Kas Kenčia Užkietėjimą 
Vidurių

Jeigu kieti viduriai, turite gazus, 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę, 
ir anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, 
nepaisant kad nuo senai vartojate 
visokias piles ir druskas bei įvairias 
gyduoles, prisiųskite savo adresą, o 
gausit dykai išbandymą ir nurody
mus kokios iš to ligos paeina. Ven- 
trola ir dvi kitos gyduoles daugelį 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra
šykit tokiu adresu): (40)

WESTERN CHEMICAL CO.
I*. O. Box 117 Plainsville, Pa.

GUGIS AR TAREILA?

ant 
val-

i tą

Susivienijimas ir Socia
listai.

Amerikos Lietuviai tau
tiečiai vargo per daug me
tų dirbdami Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, o ga
lų gale verkdami nori ati
duoti SLA. iždą socialis
tams, kurių yra tik 900 Su
sivienijime, o išviso orga
nizacijoje yra 23,000 narių. 
Iš jų apie 2,500 bolševikuo- 
jančių, o apie ,20,000 yra 
tikrų tautininkų Lietuvių, 
kurie verčiami pasivergti 
socialistams ir SLA. turtą, 
apie $1,300,000, pavesti so
cialistų partijai.

Po iždininko T. Paukščio 
mirties,. iždininko vietą tu
rėjo užimti sekantis dau
giausia balsų gavęs kandi
datas, bet jis neišlaikė kvo
timų ir .negalėjo tapti SLA 
iždininku. Centro Pild. Ta
ryba turėjo teisę skirti į. tą 
vietą tautišką žmogų, bet 
čia socialistai pamatė gerą 
progą ir savo čigonišku gu
drumu įpiršo Gugi, nors S. 
L. A. advokatas Lopatto ir 
vice-preziidentas Kamarau
skas tam buvo priešingi ir 
protestuodami apleido po 
sędį. Gugiui buvo priešin
gas ir SLA. prezidentas St. 
Gegužis, bet vienas advoka
tas su keliais klapčiukais 
dirbo kiaurą naktį ir 
rytojaus pastatė Gugi 
dyti SLA. iždą.

Grigaitis, pažiūrėjęs
advokatą, kuris keli metai 
atgal Susivienijimą ardė, 
pradžiugo ir akia mirktelė
jo kad jo partija galės iš 
numirusių prisikelti.

Atėjus šiems rinkimams, 
socialistai dar pasistengė 
užsikart ant sprando dau- 
gesniam skaičiui tautinin
kų veikėjų, ir dabar atro
do bus sunki kova jei. tau
tiškų minčių žmonės norės 
savo iždininką Į Susivieni
jimą įstatyti. Bet mums 
užsileisti nėra ko, mes ne
privalom kitą partiją savo 
pečiais iš numirusių kelti.

Socialistai vartoja visus 
savo gabumus įspraudimui 
Gugio į iždininkus, ir štai 
kaip tą darbą pradėjo:

1. Čigoniškai apmuilino 
Brooklyno “Vienybės” šta
bą, stipriausią tautininkų 

. numatytą tvirtovę, ir taip 
komenduoja^ retkarčiais vi- va(jinamą “Sargybos Ko- 
suomenei užsiprenumei uoti ritėtą.” pribaugino jog dė- 
žurnalą, kaip tai Motina ii sjs su bolševikais. Prie to 
Vaikas arba.Lietuvos Rau- (įar paskirai prišnekėjo ke- 
donojo Kryžiaus leidžiamo ]eįa senų tautininkų veikė- 
žurnalo Žiburėlis , moky-jj^ įr įįe vjsį, nugąsdinti 
klos laiko.vaikams, ar kokią socįaiįstų “baubu”, dreba 

kaip D-ro J. J.. Kas- prįe§ socialistų triksus, ti- 
kiauči.aus. _ Alkoholis į bedami kad jei gocialistai 
Spiritiniai Gėralai, lai bu- nebalsuos už Gegužį ir Jur-
kite tikri, kad toji knyga ar 
žurnalas reikalingas ir nau
dingas visiems lietuviams, 
visų srovių ir įsitikinimų.
Dr. A. L. Graičunas, sekr.

munistų kandidatai sau tu
ri tuos 6,000 balsų, mes ir 
be jų galim savo žmogų iž
dininku išrinkti.

Panaudodami visas savo 
spėkas priverstume Gugio 
apaštalus musų pačių tarpe 
esančius nusišluostyt sau 
nosis.

Kurie balsuosit už Gugi 
prasižengsit prieš Lietuvy
stę, už kurią taip ilgai ko
voj ot ir turėjot sau už gar
bę būti tautiečiais. Balsuo
dami už Gugį pagelbėsit 
užnerti virvutę SLA. iždui 
ant kaklo. Žinot gerai kad 
socialistai yra “geri” ir “ra
inus” iki biedni, o kai tik 
sugavo į savo iždą kelis 
šimtus dolarių ttfoj išsidra- 
skė, vieni griebdami sau, 
kiti sau. Dabar kada bol
ševikų ir socialistų iždai 
tušti, jie vėl sumanė pultis 
ten kur pinigų yra.

Visi išdrysta sakyti kad 
komunistai užgriebę SLA. 
iždą naudosis savo partijos 
sustiprinimui. Ar socialis
tai ne to nori, kuomet jų 
partija visai susmukus, o 
jų laikraščiai gyvuoja tik 
darbininkus mulkindami?

Taigi, sakau, išbuskime. 
tautiški SLA. nariai ir da
bartiniuose balsavimuose 
nei vienas neduokim, savo 
balso už kitką kaip tik už 
Tareilą ant iždininko.

Tareila yra 100 nuošim
čių Lietuvis ir visada sto
vėjo už SLA. gerovę ir dir
bo Lietuvių darbininkų 
bui.

Visi pasakykim vienu žo-' gj” jr ’• 
džiu: Šalin advokatai ir po- kadangi

ANSONIA, CONN.

Kaip kitur taip ir čia su
rengta paminėjimas Vasa
rio 16 dienos. Rengė Šv. 
Antano draugija. Progra
mą išpildė Adomas Slavin
skas su kitais vietos artis
tais. Buvo pastatyta Sce
noje “Žemės Rojus”, 
monologų ir dialogų, 
aktoriai ■ savo roles 
atliko. Publika buvo 
užganėdinta, kurios 
labai daug.

Broliai Tupu rukai 
Lietuviška muzika publiką 
prilinksmino.

Vasafio 23 d. Ad. Slavin
skui vadovaujant susiorga
nizavo teatrališkas ratelis 
po vardu “Birutės Choras”. 
Ad. Slavinskas- kitados gy
veno Clevelande ir prisimi
nė kaip ten smarkiai veik
davo, ir pasitiki kad čia bus 
galima, su pagalba vietos 
scenos mylėtojų, kas nors 
nuveikti. Prie ratelio pri
sidėjo žymus Ansonijos vei
kėjas ir biznierius Bainau- 
skas, kuris žada musų jau
nai kuopelei dikčiai pagel
bėt.

Reikia pažymėti kad An
sonijos nekurie veikėjai su
judi ir ėmė žadint visą jau
nimą. Nesenai susiorgani
zavo Lietuviškas orkestras 
vardu “Žvaigždė”, organi
zatorius Juozas Jučikonis.

Daug prie vietos Lietu
vių vienybės prisideda vie
tos Lietuvių klebonas, Kun. 
Jankauskas. Jis su visais 
sutinka ir visiems gelbsti, 
ir

buvo 
Visi 

gerai 
labai 
buvo

savo

ji visi gerbia.
Lazdijų Dzūkas.

PRAŠYMAS
Iš kelių Lietuvos skaityk

lų gavome prašymus .pado
vanoti joms “Juodą Karžy- 

i” ir “Baltijos Arą”, bet 
i “Dirvos” knygyne 

tos knygos visiškai išsibai- 
Kui jus buvot tada gę; gaj ^as į§ “Į)jrvos” skai- 

kada .SLA. tikri Lietuviai tytojų turėtų tas knygas at-

la-

litikieriai nuo Susivieniji-| 
mo.

pradėjo SLA. 16-tame sei 
me sudedami $15.40!

SLA. Sargas.

Gražiausia Lietuvaite
Ją pamatysit skaitydami daugian-

- . x— ---- zurini-šia išsiplatinusį paveiksluotą 
la

“NAUJAS ŽODIS”
Be “Naujo Žodžio” šiais 

nebūna nei viena šviesesne 
Neatsilikit ir jus.

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

“Naujas žodis” metams $1.20, 
pusei metų 60c. Su 6 knygomis me-’ 
tams $1.80. pusei metų 90e.

Rašykit tuojau:
“NAUJAS ŽODIS”

Kaunas Laisves Alėja

metais 
šeima.

70.

liekamas prašome grąžinti 
“Dirvai”, jos bus pasiųstos 
Į Lietuvą, kur galės pasi
skaityt daugybė vientaučių. 
Jei kas norėsit užmokesnio 
tai gausit už knygas pilną 
kainą kiek mokėjot.

“Dirvos” Admin.

TMD. Centro Valdyba
K- S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

1420 Howe Street, Racine, Wis.
— Sekretorius

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

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

M

geliutę ir kitus tai Į tas vie
tas pateks komunistai. Už 
socialistų “pagalbą” todėl 
visi turi balsuoti už Gugi 
Į iždininkus....

2. Tą bando visiems S. 
L. A. nariams Įtikinti ir 
dabartiniai Centro Valdy
bos asmenys, ir pagelbsti 
šmeižti tautininkų kandida
tą Tareilą.

Akivaizdoje šitų faktų, 
prašau tautiškų SLA. na
rių būti stipriais dvasioje 
ir nesiduoti visokiems in- 
ternaconalams save už no- 

__ ________ ... _"... ". Tautiškų na- 
tesnių metų kuponus ir šių-1 rių Susivienijime yra apie 
skit “Dirvai”.____________ i20,000, ir lai Gugis ir ko-

I’AJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Jono Joskos ar 

Juškos, paeina iš Paluobių kaimo, 
Griškabūdžio parapijos. 1922 metais 
buvo Calumet, Mich., paskui išva
žiavo į Detroit, Mich. Prašau jo 
oaties arba žinančių pranešti, už ką 
kuriu dėkingas. (12)

AUGUST JOSKA 
627 E. 5th St. Los Angeles, Cal.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar anks-isies vedžioti.

N e apleiskit e 
Peršalimo!

Sustabdykite pirm negu įsi- < 
galės — pirm negu pastos tik.-

pavojingu. Alsikratikyte , 
peršalimo naudodami PAIN-

■ Cl EXPELLERI su pirmu ko- 
nL štilio ir čiaudėjimo,apsirciskt;

I tlBnra. L>" t"' trvs išsitrynimai 
figa su PAIN-EXPELLERIU su- 
zjjr teiks jums neįkainuojamą pa- 

galbą.
PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir

kuliacija Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis 
suteikia’ jums daugiau galios pasipncsinli ’’SO'"A .'ls SU" 
kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais. ,

Netenka — Galios
kuomet PAIN-EXPELLERIS stoja . pagel- 
bon. Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pi-Ulo'lmL 
Pailsimas ir silpnumas pradnigsta. -\tg,.n\inai.t.s 
efektą? su PAIN-EXPELLERIO įtrynimu su
artina visą jūsų sistemą. Jus esate atnaujintas 
ir sutvirtintas.

PAIN-EXPELLERIS jrodė savo naudingumą 
suvirs šešiasdešimt metu laikotarpiu Helio jis 
y"a visame pasauly naudojamas >r rekomenduo a- 
mas nuo Pc>'.ainiui. Kosulių. I apraslij Gerki. > 

’ Skaudėjimų Peršalimų Krūtinėje, Gėlimų Per,u?.
- Šustingusio Sprando, Neuralgijos, Strendicgho

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
mažesnė 35 centai, didesne 70 centų.
Reikalaukite artimiausioje Vaistinėje

arba rašykite į

The Laboratories of I
FA.d. RICHTER £5 CO..

’eERRV AND SOUTH FIFTH STS. »
f BROOKLYN, M-X į

SC,



DIRVA

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Kanadcj kokis ten komu
nistėlis Burė ar Buriutė su
manė organizuoti Lietuvių 
kooperativę draugiją tiks
lu leisti komunistišką laik
raštį. Bet tuoj Amerikos 
Lietuvių komunistų papa 
Pruseika varde A.L.D.L.A. 
centro komiteto “Laisvėj” 
uždraudė Kanados Lietu
viškiems komunistams tu
rėti ką nors bendro su tuo 
Buriute ir jo planuojamu 
laikraščiu.

Bet štai Suv. Valstijų ko>- 
munistų partijos Lietuvių 
centro biuras “Laisvėj” vė
liau išleido antrą “ukazą”, 
priešingą papos Pruseikos 
“ukazui”, ir pasako kad 
Pruseika, išleisdamas savo 
“ukazą” neatsiklausė cen
tro biuro, ir centro biuras 
nesutinka su Pruseikos iš
leistu “ukazu”. Tas komu
nistų centro biuras paveli
ja leisti Kanados komunis
tams laikrašti, tik Įsako 
kooperuoti su Kanados ko
munistų partija.

Reiškia, komunistų cen
tro biuras uždavė skaudų 
antausi Pruseikai.

Tas Lietuviškų komunis
tų centro biuro išleidimas 
ukazo prieš Pruseikos uka
zą turi sau tikslu naujo do- 
larių žvejojimo. Mat, tie 
gaivalai dar nenustojo žve
jot dolarius Argentinos ko
munistiniam laikraščiui, o 
štai gauna progą pradėti 
žvejot Kanados šlamštui, 
nors tie dolariai visi pasi
lieka “centro biure”,, kaip 
pasiliko ir Lietuvos baduo- 
lių vardu surinkti dolariai.

Nei cento tai komunistų 
gaujai. 

▼ ▼ -V
Pruseika savo raudonla- 

pyje “Laisvėj” giriasi kad 
jis durnavojęs Bayonne, N. 
J., kokios ten Vytautinės 
draugijos surengtose pra
kalbose ir kad davęs įsaky- 

- mą pakeisti draugijos var
dą kokiu nors darbininkų 
vado vardu. Prieš tokį 
Pruseikos “įsakymą” iš pu
blikos nepakilę nei vienas 
protesto balsas.

Norėčiau paklausti Pru
seikos ar jis kada kur gir
dėjo publiką protestuojant 
prieš pakvaišusio žmogaus 
šukavimus? Jei negirdėjo 
tai tegul supranta kad pu
blika paskaitė ir ji prie tų 
pakvaišėlių, iš kurių kalbų, 
sveiko proto žmogus tiktai 
nusišypso. 

▼ v ▼
“Vienybė” rašo: “Iš Bos

tono penki vyrai smarkau
ja: ‘Gugis ar Tareila į S.

■ L. A. iždininkus’. Padeda 
mat vyrai komunistams jų 
dviratį stumti.”

Kas gi ištikrųjų padeda 
komunistams jų dvirati 
stumti jeigu ne tie musų 
persimetėliai, kurie iki šio
lei vadinosi tautiečiais?

“Vienybė” užsispyrus a- 
gituoja už socialistą Gugį, 
(skaldo tautiniai nusistačiu
sių SLA. narių balsus ir 
stumia komunistų dviratį,

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

ant kurio komunistas joja įl 
Susivienijimo iždininko so-1 
sta. -

" ’ ”
Nors “Vienybė” gerai ži-j 

no kad agituodama už so
cialistą Gugį į SLA. iždi
ninkus faktiškai remia ko
munistus, tačiau turi gana 
drąsos pulti kitus rėkdama 
“remdami Tareila remiate 
komunistus.”

Toks musų tautiečių gu
drus riksmas yra lygus rik
smui vagies kurs vejamas 
šaukia “laikykit vagį”, no-į 
rėdamas prigauti žmones, į 
kad jo neįtartų kaipo tikro-] 
jo kaltininko.

“Vienybė” tokia keista] 
savo, politika prigaus dalį] 
SLA. narių, bet neprigaus | 
visų SLA. narių. Už tai ji] 
susilauks sau priklausomo 
atlyginimo.

Pasitraukus Pruseikai iš 
“Darbo” redakcijos, ,tą vie
tą užėmė didesnis akiplėša, 
komunistų pastumdėlis A. 
Jankauskas. Jisai užimda
mas vietą melagingai pasi
gyrė dirbęs “per šešis me
tus musų unijai’.. Tą reikia 
suprasti jog dii'bęs komu
nistų klikai, kuriai dirbda
mas per šešis metus, uni
joje varė ardymo politiką.

Jeigu Jankauskui nepa
vyko kur visai sunaikinti 
unijos skyriaus ten paliko 
aštrinusį dezorganizacijos 
peilį — komunistinę politi
ką, kuri kiršina unijos na
rius vienus prieš kitus ir 
neleidžia jiems veikti uni
jos bendruose reikaluose.

Nors tas komunistų pa
stumdėlis Jankauskas ir sa-
ko kad “Darbo” skiltys bus 
atdaros visiems musų uni
jos nariams, be skirtumo 
politinio nusistatymo, ta
čiau ten pat pareiškia jog 
“prieš juoduosius fašistus 
mes vesime kovą”.

Kadangi pas Lietuvius 
tokio didelio “baubo” “juo
dųjų fašistų” nėra tai aiš
ku kad to akiplėšos reda
guojamas siuvėjų unijos or
ganas bus paverstas šmei
žimui tautiniai nusistačiu
sių Lietuvių.

Ar Lietuviai siuvėjai, ku
rie didumoje yra tautiniai 
nusistatę, pakęs tą niekšą 
prie “Darbo” netolimas lai
kas parodys.

Francuzijos valdžia ir 
vėl nuversta. Reiškia Fran- 
euzijoj demokratija (kurią 
taip garbina “Naujienos”) 
visai nevyksta. Francuzi- 
jai yra reikalinga tokių 
garbės vyrų kaip Smetona 
ir Voldemaras kad parodyt 
kaip demokratiją įgyven
dint.

SLA. RINKI-
MAI

P. Mikolainis Begėdiškai 
šmeižia .L Tareila

Kuomi remdamasis p. Mi- 
kolairiis jau net antru kar
tu per “Naujienas” ir “Ke
leivį” taip nesulaikomai iš
lieja savo tulžį ant manęs? 
Nesijaučiu kad prieš jį ar
ba bent nors vieną S. L. A. 
narį bučiau nors kuomi nu
sikaltęs.

Jis plusta mane ir begė
diškai šmeižia vien už tai 
kam aš kandidatuoju į S. 
L. A. iždininko vietą.

Kiekvienas S. L. A. na
rys turi pilną teisę būti

FRANCUZŲ PALAIDŪ
NO KARALIAUS GO

DŽIAUSIAS APETITAS
Jokis karalius nuo Ro

mos Imperatorių laikų ne
viršijo Francuzijos Liudvi
ko XIV išdidume ir palai- 
dunystėje. Pasaulis dar vis 
skaito apie jo meilužes La

kedėse ant ratukų po visą 
plotą prižiūrėjimui neapsa- 
mokai brangaus varomą 
darbo.

Kas nors turėjo užmokė
ti už šitą išlaidumą. Nors 
žmonės vadino Liudviką 
XIV “Didžiuoju Nonarku”, 
jie vaitojo po jo uždėta tak
sų našta. Minios Paryžiu-

Valierre, Montespan, Main-'je garsiai šukavo duonos, 
tenon, ir apie jo Musketie-j Ypatiškai Liudvikas XIV 
rius, Athos, Aramis ir Por-lmėgo stiprius perfiumus, ir 
tos, ir apie jų Kapitoną, | buvo labai ėdrus. Viename 
d’Artagnan. Versalio darže buvo tiek

Versailles yra monumen-j daug rožių kad nuo jų kva
po nekurie lankytojai ap- 
sirgdavo.

Matomai tas karalius ne
mokėjo nuosaikumo. Jisai

vienu sykiu išvaikydavo ke- vo sistemą su perdaug vai- - 
turias lėkštes skirtingų ru- gio kaip užtroškinama au
siu sriubos, čielą iškeptą po- tombilis su perdaug gazo. 
va, balandį, lėkštę salotų,] Persivalgymo reikia ven- 
keptos avienos, du storu gti jei nori išlaikyti kūno 
bryžiu kumpio ir gausiai sudėjimą gražų ir malonų, 
pyragaičių, užbaigdamas su - • ■ ....
įvairiais skanumynais.

Jokis protingas žmogus1 kiais. ________  __
šiandien nenorėtų duoti sa-Iišvengimui to yra šis: kuo- 
vo- skilviui tiek daug darbo.1 met akys daugiau nori ne- 
Mes pradedame suprasti gu pilvas — paimkit Lucky 
kad galima užtroškinti sa- Strike, vietoj valgymo.

Taigi gydytojai visur ra
gina žmones būti nuosąi- 

. Moderniškas būdas

CONN. VALSTIJOS 
APLINKRAŠTIS 

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 
dininko. J. Tareila yra ne
senai Susivienijimui dirbęs 
ir ištikimai tarnavęs. Ta
reila daug metų tarnavo 
'Susivienijimui be algos, dar 
gi savo lėšomis keliaudavo 
į kitas kolonijas organizuo
damas naujas ir stiprinda
mas senas kuopas. Jis daug 
lėšų panešė (ir jam niekas 
negrąžino) laike- įvairių tą
symų teismuose, kada po 
16-to seimo reikėjo tąsytis 
su katalikais. Jis ir šian
dien rūpinasi SLA. gerove 
ir del tos gerovės lankosi į 
kitas kolonijas agituoda
mas už SLA. išlaikymą.

Kas yra tikru Lietuviu, 
kam rupi SLA. labas, kas 
kovoja prieš komunistus 
tas turi kovot ir prieš so
cialistus, balsuojant už

JONĄ TAREILĄ ant Su
sivienijimo iždininko.

Connecticut Valstijos
S.L.A. Veikėjų Komisija: 
Pirm. J. Žemantauskas, 
Nariai: M. J. Vokietaitis 

K. Mickevičius.

renkamu į Susivienijimo 
viršininkus jeigu jis nomi
nacijose gauna tam reika
lingą skaičių balsų. Tame 
nėra jokio prasižengimo, ir 
taip nuo senai yra Susivie
nijime praktikuojama.

Mikolainis karščiuojasi, 
tulžį lieja, užsipuldinėja 
kam aš neištraukiu savo 
kandidatūros ir kam aš ei
nu prieš dabartinį Pild. Ta
rybos laikinai paskirtą iž
dininką Gugį. Kodėl p. Mi
kolainis neužsipuola ant ki
tų kandidatų ir nereikalau
ja kad jie ištrauktų savo 
kandidatūras?

Kas p. Mikolainį pasam
dė tokius nepamatuotus ir
neapgalvotus reikalavimus 
daryti? Kuo pasiremda
mas įkrinta į pagiežą net 
taip giliai kad išvadina me
ne ir už mane balsavusius 
SLA. narius parsidavėliais 
bolševikams? Juk tas tai 
yra p. Mikolainio begėdiš
ka melagystė ir bjaurus 
kriminalio pobūdžio šmeiž
tas, kurio nei vienas doras 
žmogus negali pakęsti. Ši
tam iš netvarkingos širdies 
išplaukusiam šmeižtui rei
kia padaryti taškas. Tegul 
p., Mikolainis nors savo se
natvėje supranta ir pasi
mokina kad nėra leistina 
ką nors per spaudą viešai 
įkriminuoti ir praleisti be 
gėdos.

šito šmeižto ir išvadini- 
mo parsidavėliu bolševi
kams už 50-59 SLA, iždo 
pinigų p. Mikoiainiui neat
leisiu. Reikalauju kad į 
dvi savaites nuo pasirody
mo šito mano viešo pareiš
kimo, butų atšaukta. To 
neišpildžius, busiu privers
tas kreiptis Į teismą su rei
kalavimu mano vardą ap
valyti.

Jonas Tareila,
826 Bank Si. 

Waterbury, Conn.

, PEABODY, MASS.

tas jo besąmoninko pinigų 
leidimo. Visokiausiais ga
limais budais ir nepaisant 
lėšų karalius pasiryžo per- 
viršyt išdidumą jo Finansų 
Ministerio, Fouquet, iš. _ . , ,
Vaux. Durnas tą apsako j Pasinaudoki! proga. Kas 
savo apysakoje “Trys Mus-; užsirašys per J. A. Urboną 
ketieriai” ir kitose. I “Dirvą” ant metų ir dadės 
^Kiekvienas kas^ lankosi]50c. gaus dovanų juokų ir 

dainų žurnalą “Margutį”, 
Vanagaičio leidžiamą. Kas 
užsirašys “Vienybę” ant 
metų gaus “Marguti” me
tams dovanai. “Margutį” 
užsirašant stačiai taipgi 
duodama dovanos knygo
mis.

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Francuzijoje nuvyksta pa
matyt tuos nuostabius palo- 
cius, fontanus ir daržus 
Versalyje. Jie buvo išdir
bti karaliui vieno genijaus 
kuris buvo sunum biedno 
daržininko, Lenotre.

Ta vieta pirmiau neturė
jo jokių gamtiškų patogu
mų, išskyrus plotą. Reikė
jo suvesti 90 mylių rynas 
atvedimui vandens į fonta
nus ir ežerus. Kaip du už
sidegę tipu vaikai, karalius 
ir Lenotre buvo vežiojami

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariška s laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

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

1022 Chester Ave.
Cleveland, OhioCUNARD LINE

[o paskui sausžemiu j Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai j Londoną kas 
Pčtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva
kortės i abudu galu iš New*

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 

500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė 
sutvarkymus švęsti ŠĮ dideli Įvykį iškilmingai, spektak
liais, parodomis visuose kaimuose ir miestuose.

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

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

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

Oficiališka eksursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Dr-jos
Inofrmaciju kreipkitės į

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTA PADARYTI KE
LIONĖ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IK

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del Informacijų ir laivakorčių kreipkitės pas savo vietos Agentą 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

MALONUMŲ TIEMS KURIE JOJE DALYVAUS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI Išplaukimui Laivų
I KLAIPĖDĄ: Iš New Yorko:

Trečia klesa Į vieną pusę_ $107.00
Treiča klesa į abi pusi___ $181.00 LITUANIA ............ Kovo S
Turist. 3 klesa į vieną pusę ¥123.50 ESTOnia . . . Balandžio 3
Tur. 3 kl. į abi pusi (min.) $204.00
Cabin klesa _____________ .f 142.50 LITUANIA .. Balandžio 17

,T , . POLONIA ........ Gegužės 1Uz VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų
pusė kainos. ESTONIA .... Gegužės 17

UŽ KŪDIKIUS iki 1 metų $5.50. L1TU4NIA Gegužės 26
Valdžios Revenue ir Head Tax

atskyrium.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St., New York, N. Y. 315 So. Dearborn St.,Chicago, Ill.
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. . . GIG St. James St., Mohtreal, Can.

YPATIŠKAI VEDAMA

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

NORTH GERMAN - LLOYD 

EKSPRESINIU LAIVUBREMEN
Greičiausiu Pasaulyje Laivu 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

GEGUŽĖS 3 D.
PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ LAIVAKOR
ČIŲ AGENTŲ AM. D-JOS

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metų
Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti šventėje

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

LIETUVĄ ™

LLOYD
Cleveland

i

Nesenai “Dirvoje” tilpo 
aprašymas apie šią koloni
ją. Bendrai mažai kas tė
ra apie musų Lietuvių gy
venimą kas pasakyti.

Nesenai valdžios agentai 
pas vienus svetimtaučius 
surado keletą šimtų bačkų 
gaminamos degtinės, viską 
atėmę išpylė gatvėn. Gat
vė pavirto net j upę svaigi
nančio skystimėlio.

Iš čia esančių biznierių J. 
Monkevičius užlaiko barz- 
daskutyklą. Jis yra susi
pratęs Lietuvis, ir savo dar
bą gerai atlieka. Patarti
na Lietuviams savą parem-' 
ti. Pinavijo Vaikas.

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. 

“DIRVA”
6820 Sunerior av. Cleveland,O.

K. MAKAREVIČIUS
05 Liberty St. . Ansonia, Ct.

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass.
P. MOLTS

1730—24 St. Detroit, Mich.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa. 

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

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

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

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

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į

NORTH GERMAN
982 Union Trust Bldg.

Del Informacijų kreipkitės

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DRAUGIJA

ARBA Į

HAFIBURG—AMERICAN LINE

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 Av. Bridgeport, Ct.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago. 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,©.

K. MAKAREVIČIUS
95 Libertv St. Ansonia, Ct.

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass
P. MOLIS

1730—24 St. Detroit, Mich.

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

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

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

A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa. 

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

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
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V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

Kokie tai vėjai papūtė, ir 
visi šimtaprocentiniai tau
tininkai ėmė protauti kad 
j Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Pild. Tarybą turi 
būti įleistas socialistų žmo
gus, ir tegul viskas plyšta 
ar griūva, kitaip protauti 
negalima.

Senas, senas tautietis P. 
Mikolainis socialistams pri- 
tariančioj spaudoj platina 
savo “proto produktą”, ku
ris yra atspindis visų musų 
perkrypusių tautininkų, se
kančiais žodžiais:

“Tareila eina bolševikams 
talkon už 50-50 iš Susivie
nijimo iždo.”

Tai turbut nori pasakyt 
kad jeigu bolševikai laimės, 
jie pusę Susivienijimo iždo 
atiduos Tareilai.

Kas mums reikia atšauti 
už tai? Nagi gal but mu
sų nusvirėliai tautiečiai ei
na už 50-50 iš SLA. iždo. 
Vyrai, argumentuokit rim
tai, o jei ne tai visuomenė 
privalo jus apšaukti niek
šais.

Toliau:
“Tareila dar turėjo pro

gos savo kandidatūrą iš
traukti jeigu jis nenori bol
ševikams patarnauti. ... ”

Tikri tautininkai sako: 
Musų tautiečių vadai prie 
Susivienijimo, jeigu pėra iš
krypę, matydami kad yrŽ’ 
stiprus tautiečių kandida-

Už tai mes turim kęsti 
paniekinimą tokių Mikolai- 
nių ir pačių Centro Valdy
bos žmonių ir visų kitų per- 
simetėlių.

Kodėl užėjo noras musų 
tautiečiams susidėti su to
kiais gaivalais kurie turi 
didelio patraukimo susidėti 
su komunistais?

* * * *
“Gugis nėra socialistas”, 

nekurie sako. Bet jeigu 
per mus jis atgaivins so
cialistus ir mes turim so
cialistų subirusiai partijai 
pasivergti, tai mums vis- 
vien kas jis nebūtų.

Komunistų Susimaišymas
Kitų šalių dvasiški ja i su

bruzdus del religijos perse
kiojimo Rusijoje, lyg pasi
tyčiodami tenaitiniai komu
nistai griebėsi dar labiau 
persekioti, iš bažnyčių ir iš 
namų šventenybes nešti į 
aikštes ir deginti. Kalbė
tojai ėmė šaukti kad po re
ligijos priedanga kapitalis
tiškos šalys ruošiasi pulti 
sovietus.

Amerikos ir kitų šalių 
Maskvos agentai ėmė šauk
ti per spaudą ir prakalbo
se: “Rankas šalin nuo Ru
sijos!”

Tuo tarpu Amerikoje va
žinėjanti sovietų industria- 
liai atstovai, paklausti ar 
ištikro ten religija perse
kiojama, aiškina kad ne. 
Mat, jiems sakyt kad per
sekiojama negražu, nori pa
taikant tiems pas kuriuos

tas, galėjo pasakyt Gugiui 
kad jo nerems, ir lai jis lie
ka su 600 balsų, kaip kita
dos. Bet ne. Musų vadai 
įgalioja Mikolainį rašinėti 
tokius niekšiškus dalykus 
apie rimtus tautininkus, o 
Gugį (ir sykiu socialistus) 
glosto-tiešija: “Gausit, gau
sit iždininko vietą Susivie
nijime, nors mes tautiečiai 
tarp savęs į šukes subirsi
me. Mums rupi kad socia
listų partija atgytų.”

Dar daugiau iš Mikolai- 
nio “išminties”:

“Neleiskime nei Tareili- 
niams įsigalėti, nes tai vis 
bolševikai”.

Už tokį neapgalvotą se
nio įžeidinėjimą tautinin
kų Mikolainis turi būti pa
niekintas ir jam niekas nei 
gero žodžio neprivalo tar
ti kai numirs, už tai kad jis 
kitados kovojo, per daug 
metų, už tautystę, už Lietu
vystę, o dabar tas idėjas pa
smerkęs gieda už socialis
tus ir niekina žmones kurie 
pasiliko ištikimi tautystei.

* * *
Mes tautininkai žinokini 

šitą: Mes neatsitraukėme 
nuo savo idealų ir nepar
duodame Susivienijimo nie
kam. Tie kurie nuėjo į so
cialistų abazą tuo laiku ka
da iš bolševikų jokio pavo
jaus nėra, neva nuo bolše
vikų gintis, lieka išdavikais 
tikroms tautininkų idėjoms.

Gugis seniau gaudavo po 
600 balsų. Nejaugi .dabar 
mes sutiksim priimti keno 
nors prievartą savo balsus 
atiduoti Gugiui?

vieši.
Ir taip komunistai nesu

sitarę elgiasi ir susimaišė.

Patvirtina ką Ginčydavo
“Tėvynė” Nr. 8-me talpi

na Tėvynainio straipsnį už- 
vardžiu “Lietuviškosios Vi
suomenės P e r s i g rupavi- 
mas”. Tarp kitko ten kal
bama apie laikus prieš per
versmą 1926 m., štai kaip:

“Prie demokratinės val
džios, gavę daugiau laisvės, 
bolševikai nieko nelaukda
mi, prieš socialdemokratus 
darbininkų susirinkimuose 
ir per spaudą ėmė varyt 
smarkiausią akciją ir bema
tant socialdemokratus jie 
nukonkuravo, patraukda
mi darbininkus savo pusėn, 
kad prieš perversmą jau 
beveik visi profsojuzai bu
vo bolševikų įtakoje ir jų 
vadovystėje, o socialdemo
kratų vadams ir seimo at
stovams darbininkų susi
rinkimuose nedavė nei išsi
žiot.... Darbininkų mitin
gai paprastai užsibaigdavo 
giedojimais bolševikų him
no ‘Vstavai prokliatiem za- 
kleimiony’.”

O kaip šjtą viską “Tėvy
nė” mėgdavo ginčyt ir va
dint visokiais vardais tuos 
kurie sakė kad perversmas 
būtinai reikėjo įvykdyt, nes 
bolševikai but kėsinęsi Lie
tuvą užgrobt.

Arklienos Valgymas
Vestfalijoje, Vokietijoje, 

1929 metų bėgiu Solingen 
mieste suvalgyta 3,484 ar
kliai. Arklienos valgymas 
daugėja, nes 1927 .metais 
suvalgyta 1,545 arkliai, o 
1923 m. — 438 arkliai.

LIAUDIES DAINA
Eisiu laukan pažiūrėti
Koks vėjelis pučia, koks vėjelis pučia.
Putė rytis, putė pietis,
Pus ir vakarėlis, pus ir vakarėlis, 
šalę kelio, vieškelėlio
Rugeliai žaliuoja, rugeliai žaliuoja,
Ten atėjo trys panelės
Rugelių lankyti, rugelių lankyti.
Ir atjojo trys berneliai
Žirgelių ganyti, žirgelių ganyti.
Klausinėjo tėvutėlis
Katrą pasdabojot, katrą pasdabojot?
Ar turtingą, ar gražiąją,
Ar vargšę našlaitę, ar vargšę našlaitę?
Turtingoji ir gražioji
Per dienas miegojo, per dienas miegojo, 
O ši vargšė mergužėlė
Lauke rugius pjovė, lauke rugius pjovė.

KAI Aš NUMIRSIU—
Kai aš numirsiu ant mano kapo 
Nekraukit kvepiančių gėlių 
Ir neaikvokit nei vieno lašo 
Savo ašarėlių gailių....

Nes nematysiu vystant žiedų jų, 
N’užuosiu jų kvapsnio saldaus, 
Ir negirdėsiu raudų graudžių jus, 
Trokštu vien atilsio ramaus.

Ir neprislėgkit mano kaulelių
Pilku, šaltu akmenėliu,
Geriau pasėkit žalių rūtelių,
Laistykit jas vandenėliu.

Lai buna ženklu jos mano kapo 
Žiemomis ir vasarėlėlis,
Visad ilgėjaus aš jųjų kvapo — 
Lai jos bus man draugužėlėmis.

Laputė.

(Tąsa iš pereito num.)

Lietuvių Valdovai iš Ankstyviausių 
Laikų

Vienas padavimas šitaip Laiba apie 
pirmuosius Lietuvių-Prusų valdovus-kuni- 
gaikščius.

Šeštame amžiuje po Kristaus gimimo 
Prūsų krašte gyvenęs labai išmintingas 
Krivis vardu Prutenis ar Brutenis. Ma
tydamas jog Lietuviams nesantarvėje gy
venant daug bloga atsitinka, o ypač kad 
Mozūrų šalies žmonės nuolatos palaidus ir 
besivaidijančius Lietuvius nuolatos plėšia, 
jisai sumanė padaryti Lietuvių tarpe tvar
ką. Sukvietęs visus Prusus Romuvon-ži- 
nyčion, Prutenis pasakęs graudingą kalbą, 
ragindamas žmones išsirinkti sau vieną 
valdyto ją-kunigaikštį.

“Jei turite bičių protą”, sakęs tuomet 
klausytojams Prutenis, “galite savo rei
kalus, del kurių čia susirinkote, laimingai 
nubaigti. Kas yra ūkininkas tas gerai ži
no jog bitės vieną bitiną teturi, kuris vie
nas visas bites valdo; bitės taip pat jo 
klauso, dirba ką yra liepiamos, ir tuomet 
tik ilsisi kuomet darbą pabaigia. Turėda
mi, vyrai, tokį paveikslą savo akyse gali
te jį sekti. Pakelkite vieną iš savo tarpu 
jūsų valdovu-kunigaikščiu; tasai jūsų liuo- 
sybę saugos, vaidus ir barnius taikys ii’ 
nuo priešininkų apgins. Bet kad tatai 
galėtų prideramai pildyti duokit jam val
džią ir galę — tai yra padarykit jį savo 
valdovu.”

Žmonės paklausę Prutenio patarimo 
visi vienu balsu pradėję melsti kad pats 
Prutenis liktų Prūsų kunigaikščiu, bet jis 
neapsiėmęs, nes turėjęs daug rupesnių ti
kybos reikalais. Prie to jis nebūtų buvęs 
į vadus tikęs, nes buvo mažo sudėjimo vy
ras. Tada Prusai pakėlė kunigaikščiu jo 
jaunesnį brolį, Vaidevutį, kurio klausyti 
visi čia pat prisiekę.

Vaidevutis ilgai ir išmintingai valdęs 
Prūsų kraštą, o visuose svarbiuose reika
luose klausydavęs savo brolio Prutenio pa
tarimų. Jisai greitu laiku numalšinęs Mo
zūrus, kurie ne tik užpuldinėti Lietuvių 
daugiau nedrysę, bet tvirtą sandarą su 
Lietuviais padarę ir Lietuvių dievus gar
binti sutikę.

Senatvės sulaukęs, Vaidevutis Lietu
vos krašto žemes padalinęs tarp dvylikos 
savo sūnų, o pats su Pruteniu, žmonių aki
vaizdoje, susideginęs ant laužo dievams 
ant garbės.

Vaidevučio sunai greitai tarp savęs 
susivaidiję, nes kiekvienas norėjo būti di
džiu kunigaikščiu, kurio kiti klausytų. Pa
kilus barniams, Mozūrai vėl pradėjo Lietu
vius puldinėti. Kartais Mozūrams pasi
sekdavo Lietuvius įveikti ir apiplėšti, kal
tais Lietuviai juos smarkiai apipešdavo. 
Kas toliau atsitiko su Vaidevučio sunais 
ir kur dingo šita Lietuvių-Prusų kunigaik
ščių gimine padavimuose neminima.

Padavimuose yra užsilikę žinių buk 
Aukštaičių ir Žemaičių krašte pirmutiniu 
valdovu buvęs Palemonas. Jam mirus li
ko keturi sunai, Kūnas, Barkus, Spera, ir 
Develta. Po Palemono Barkus buvęs di
džiu Lietuvos kunigaikščiu, o jam mirus 
ir vaikų nepalikus, didžio kunigaikščio 
valdžia patekus į Speros rankas. Spera 
ilgai kariavęs su Lenkų kunigaikščiu Bo
leslavu Narsiuoju, ir Lenkai tankiai Lie
tuvius įveikdavę.

Vienuolikto amžiaus pradžioje ant 
Lietuvių puldinėjo Skandinavai, daugiau
sia Danai, karaliui Kanutui bejieškant 
naujų žemių užkariavimui. Tas atkaklus 
Danas buvo užėmęs dalį Žemaitijos, bet 
vėliau išsitraukė. Apie 1030 metus ant 
Žemaitijos buvo užėjęs Norvegų karalius 
Olavas, kurio karalystę Kanutas atėmė. 
Olavas tapo iš Lietuvos išvytas ir nuplau
kė į Rusiją.

Barkus įsteigęs Jurbarko miestą 1025 
metais. Spera apsilaikęs gilesnėje Žemai
tijoje, -kur turėjęs sostapilę palei Spėrių

ežerą, ir buvęs labai žmonių mylimas.
Kūnas valdė palei Nemuną prie įta

kos Vilijos, ir jis įsteigęs drutvietę Kau
no, 1030 metais, kur senovėje buvo švent
vietė ir šventas elkas.

Kūnas turėjo du sunu, Kernių ir Gim
butą. Jis jiem padalinęs Lietuvą. Ker
niui pavedęs Aukštaičių, o Gimbutui Že
maičių kraštą. Santarvėje tarp savęs gy
vendami, tiedu broliai daug gero Lietu
vai padarė. Kernius, kaip tik tapo kuni
gaikščiu tuoj įkūrė stiprią pilį, kurią pa
vadino Kernuve ir ji tapo didžių Lietuvos 
kunigaikščių sostinė per eilę metų.

1063 metais Kernius ir Gimbutas su
rinkę kariumenę pas Viliją ir Žemaitijoje, 
įsiveržė į tolesnę Rusiją, Braslavas ir Po
lockas ir jų aprubės baisiai tapo nuterio- 
tos. Tuo tarpu į Žemaitiją įsiveržė Let- 
galiai ir daug blėdies padarė. Užtai su- 
gryžę iš Polocko Žemaičiai atsimokėjo Let- 
galiams taip kad po Žemaičių apsilankymo 
iki daug vėliau Vokiečių atėjimo į Letgali- 
ją tas kraštas buvo mažai apgyventas.

Kūnas pats krito kovoje arti Slonimo 
prieš didį kniązių Jaroslavą.

Gimbuto sūnūs Mantvila buvo smar
kus vądas ir sergėjęs Lietuvą nuo Rusų.

Mantvilai mirus (1070 m.), jo sūnūs 
Erdvilas valdė pietinę Lietuvą. Mirdamas 
paliko sūnų Mingailą. Jų sostinė buvo 
Naujapilyje. Tai buvo aukštoji. Lietuva, 
atskira nuo Žemaičių.

Vieno pirmųjų Palemono draugų sū
nūs Žibuntas vedė už moterį Kerniaus 
dukterį, Pojatą, labai protingą ir išmin
tingą mergaitę. Mirus Kerniui 1097 me
tais, Žibuntas tapo apšauktas kunigaikš
čiu Užvilijiškės Lietuvos.

Žibuntas mirė 1162 m., jo sūnūs Ku 
kavaitis mirė 1169 m., o Pajauta mirt 
1173 m.

Mingailos sūnūs Skirmantas pasimirė 
1175 metais, palikdamas tris sūnūs: Liu
bartą, Pissimantą ir Pranaitį.

Mingaila pavedė Lietuvą Pranaičiui 
o savo sunui Gendvilui užėmė naujus plo
tus Rusijos.

Čia yra minima vardai Erdvilo ir Pra
naičio, ir tokius pat vardus sutiksit vė
liau, taigi nesumaišykit šitų su anais, ku
rie irgi turėą svarbias vietas musų isto
rijoje.

(Bus daugiau)

D AI Š K AI
Du Tuzinai Laiškų — su Koncertais — su 

Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už

$1.00
BTBSgŽSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus- 
gSjM ^uv®l'e Du Tuzinu puikiausio laiš- 
Ib&sS kams rašyti popierio, su 24 vokais 
(koncertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašu, kas 
priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
i draugus ir gimines čia ir į kitas šalis.

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik $1.00. Prisiųskit laiške 
$1.00 ir aiškų savo vardą, pavar
de ir adresą, ir viską tuoj gausit 
gatavą. Rašykit tuojau.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VYTAUTO IŠKILMIŲ
PROGRAMAS
LIETUVOJE

1930 metai Lietuvoje va
dinama Vytauto Didžiojo 
metais. Taip šie metai yra 
visai Lietuvių tautai.

Delei Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvių Lietu
voje įvyksta" sekančios iš
kilmės, kaip apie tai pra
neša “Dirvai” vienas iš Vy
tauto Didžiojo Komiteto 
narių, Maj. Ardickas:

Praleidus jau atsibuvu
sias su Vytauto Tilto ati
darymu ir Vasario 16 die
nos iškilmes dar bus šios:

Gegužės 25 d. manoma 
suruošt Mokyklų Šventę su 
paskaitomis, vaidinimais, 
misterijomis, etc.

Birželio 18—22 d. įvyks
ta Kaune Jubilejinė Žemės 
Ūkio ir Pramonės Paroda.

Birželio 22 d. įvyksta D. 
L. K. Vytauto Didžiojo 
garbės Dainų Diena. Šio
je dainų dienoje jau yra už
siregistravę 125 chorai su 
6,000 dainininkų, bet dar 
registruojasi nauji, dar ne
prisidėję Klaipėdos krašto 
chorai, ir kada bus visi su
sidėję bus daugiau kaip 
12,000 dainininkų.

Birželio 23 d. bus Sporto 
Šventė.

Liepos 10 d. Žalgirio Mū
šio iškilmingas minėjimas. 
Šių iškilmių programas ga
lutinai nesutvarkytas.

Rugpjūčio 15 d. iškilmin
gas minėjimas kaipo Tau
tos Šventė.

Spalių 27 d. Vytauto Di
džiojo mirties sukaktuvės. 
Šiuomi iškilmės turbut ir 
bus baigiamos. Tikras šių 
iškilmių programas dar nė
ra nustatytas.

Šioms iškilmėms pažymė
ti ruošiama kuoiškilmin- 
giausis programas.

Pavesta atskiriems asme
nims ir Švietimo Ministeri
jai paruošti populiarius 
mokslo veikalus. Išleidžia
mi 5 litų sidabriniai pini
gai su Vytauto atvaizdu. 
Jau dabar greitu laiku bus 
gatavi dail. Varno paveiks
las ir p. Rimšos medaliai. 
Šie medaliai bus duodami 
aukavusiems Vytauto fon
dui.

delight in
Cheese flavor

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Still another Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility, 
health qualities and delicious 
new flavor added to cheese.

In Velvecta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound package today.

KRAFT

Veiveeta
y The Delicious New Cheese Food



DIRVA

NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

(Tąsa iš pereito num.)

Cyrus H. Curtis
Čia yra istorija žmogaus kuris pra

dėjo su trimis centais, o dabar turi dauge
li milijonų.

Tai yra žmogus kuris daugiausia pri
sidėjo prie žurnalizmo ir skelbimų koky
bės pakėlimo.

Jis dabar yra 79 metų amžiaus. Jo 
vardas yra Cyrus H. Curtis. Jis leidžia 
šiuos laikraščius: Saturday Evening Post, 
Ladies’ Home Journal, Country Gentle
man, Philadelphia Public Ledger ir New 
York Evening Post.

Saturday Evening Post parduodama 
po 5 centus kopija, gi jo leidžiama daugiau 
kaip 2,600,000 i savaitę.

Ladies’ Home Journalo leidžiama 
2,000,000 Į mėnesi, po 10c numeris.

Jo įplaukos iš vienų skelbimų siekia 
apie <$65,000,000 j metus. Tarp jų nei cen
tas neįplaukia už degtinę, stebuklingus 
viską gydančius vaistus skelbimus ar ko
kius niekus centams žvejoti.

Jis yra sėkmingiausias laikraščių lei
dėjas pasaulyje ir jo skelbimuose nėra jo
kios prigavystės.

Jo tėvas buvo popieriuotojas, gyveno 
mažame mediniame namelyje Portlande, 
Maine valstijoje. Cyrus H. Curtis gimė! 
1850 metais.

Vieną dieną, jam sukakus dvylikai 
metų, jis paprašė motinos pinigų dirbti- Į 
nėms ugnims nusipirkti. Motina atsakė: 
“Jei tau reikia pinigų tai eik ir užsidirbk.” i

Jis turėjo tris centus kišeniuje. Su: 
jais nusipirko tris numerius Daily Courier,Į 
kuriuos pardavė gatvės kertėj. Dienai) 
baigiantis jis turėjo devynis centus. Jis I 
buvo laibas, vikrus, bet nestiprus, tačiau 
veikiai tapo gabus laikraščių pardavinė
tojas.

Praėjus mėnesiui bepardavinėjant lai
kraščius, jam atėjo pirmutinė verslo min
tis. Jis nubėgo pas Couriero vedėją ir pa
prašė pabarguoti. “Jei man pabarguosit 
iki rytoj ryto tai aš pasiimsiu laikraščių 
pundą j aną pusę upės į Fortą Preble”, sa
kė jis nuoširdžiai.

Vedėjas sutiko. Jaunas Cyrus pirma 
apsirūpino laikraščiais, paskui pats išslin-! 
ko per šonines duris. Jis nuvyko Į Fortą 
Preble ir išdirbo naują dirvą laikraščiui. 
Jis tuoj pradėjo uždirbti po $2.50 į savai
tę, kas anais laikais buvo pusė vyro už
darbio.

Sekamais metais, turėdamas tryliką 
metų, jis pradėjo pats leisti laikraštį. Tai 
buvo keturių puslapių vaikams laikraštis, 
“Young America”; jis jo parduodavo po 
100 egzempliorių i savaitę. Jis nusipirko 
rankinę spausdinamą mašiną už $3.00 ir 
jam gerai klojos, tačiau ugnis sunaikino 
jo spaustuvę ir “Young America” nuėjo 
kartu su dūmais.

Paskui per šešeris metus jis dirbo ge
lumbės dirbtuvėj. Per tą laiką jis nenu
veikė nieko ypatingo ir gal but nežinojo 
apie savo būdą ir gabumus.

Dvidešimties metų sulaukęs jis gryžo 
atgal prie spaudos. Jam buvo duota dar
bas rinkti skelbimus pusiau mirusio laik
raščio Bostone. Vieną dieną, savininkas 
netekęs kantrybės pasiūlė jam atpirkti tą 
laikraštį už $250. Curtis atsisakė. Tada 
savininkas pasakė: “Gerai, gali pasiimti 
ji dykai”.

Curtis paėmė leisti laikraštį, ir per 
penkis metus gailėjosi tą padaręs. Nebu
vo jokios vilties. Turėdamas 25 metus, jis 
laikraštį numarino, apsivedė, ir išvažiavo 
Į Philadelphiją.

Jo apsivedimas atnešė jam pirmą pa
sisekimą. Jis pradėjo leisti kitą laikraštį, 
Tribune, ir vieną dieną jo* pati atkreipė jo 
atidą i straipsni “Moterų paslaptis”. “Kas 
jį parašė?” paklausė ji. “Aš parašiau”, 
atsakė Curtis. “Jis niekam netikęs”, at
sakė moteris.

“Gal but”, atsakė Curtis. “Gal tu pa
rašysi geresnį?”

Ji apsiėmė. Ir jos'puslapis tapo ge
riausia laikraščio dalis, Ųėtrukus jos pus 
lapis išsiskleidė per visą laikraštį ir tapo 
pavadintas “Ladies’ Home Journal”. Šian
dien jc^ tiražas sieltia 2,000,000 ir yra vadu 
visiems moterų žurnalams.

Curtis tuojau patyrė kad jo verslas 
auga pęrgreitai del jo kapitalo. Jam rei
kėjo pinigų daugiau negu bankai norėjo 
duoti.

Atėjo jam į pagalbą skelbimų agentas 
N. W. Ayer. Ayer buvo pirmutinis žmo
gus kuris įvertino Curtisą. Jis ne tik pa
skolino jam $250,000, bet dar išdavė savo 
notą popieros gamyklai sumoje $125,000.

Į pusantrų metų Curtis užsimokėjo

visą skolą; ir Ayero bendrovė dabar yra 
didžiausia ir turtingiausia skelbimų firma 
pasaulyje.

Viena Curtiso pasisekimo paslapčių 
yra ta kad jis niekad negaišina laiko be- 
sigilinimui į tą ką jis jau turi. Jis visuo
met eina ir randa ką kita. Savo pasiseki
mą jis palieka ramybėje.

Kaip tik Ladies’ Home Journal gerai 
atsistojo, jisai nupirko mažą savaitraštį, 
vadinamą Saturday Evening Post. Tą lai
kraštį buvo įsteigęs Benjaminas Franklin, 
bet jokių kitų gerų pusių laikraštis netu
rėjo. Curtis nupirko jį už $1,000. Post bu
vo numiręs ir palaidotas, bet Curtis labai 
tikėjo į prisikėlimą.

Visi darė juokus iš jo nupirkimo to
kio laikraščio kuris neturėjo nieko dau
giau kaip vardą. Bet Curtis turėjo naują 
idėją. 1879 m. jis buvo sužavėtas knygos 
vardu “Calumet K”, parašytos vieno laik
raštininko. Ši knyga buvo verslo roma
nas. Ji atidarė jam akis. Ji parodė jam 
kad verslas yra įdomiausias ir naudingiau
sias iš visų veiklumų pasaulyje. Jis pa
šventė savo naują laikraštį verslui.

Išpradžių buvo sunku, ir jis prakišo 
pinigų ant jo. Jis prarado maž ne viską 
ką turėjo. Jis sukišo $1,500,000 pirm ne
gu laikraštis pradėjo kilti aukštyn.

Šiandien Saturday Evening Post yra 
pelningiausias ' laikraštis pasaulyje. Jis 
stovi savo paties rūšyje. Jis už skelbimą 
skaito $8,000 puslapiui. Pusę siūlomų 
skelbimų jis atmeta.

Vienoj laidoj jis turėjo’skelbimu už 
$1,000,000.

Toliau, jis nupirko vargingą, bet iš
didų laikraštėlį, vadinamą Country Gen
tleman. Jis buvo didelis vardu, bet mažas 
skaitytojais. Jis dirbo ant jo iki sulaukė 
600,000 skaitytojų savaitėje.

Paskui jis nupirko laikraštį Public 
Ledger, kuris buvo istoriškas, bet taipgi 
maža gybyvės jame tebuvo.

Tikra priežastis kam jis Ledgerį pir
ko turbut buvo tame kad jam besilankant 
Londone kaž kas įteikė jam knygą apie Jo
no Delane gyvenimą. Delane buvo di
džiausias iš visų “Time” laikraščio redak
torių. Jis buvo nepriklausomas. Jis svai
dė žaibais.

Jo gyvenimo aprašymas padarė dide
lį Įspūdį Į Curtisą. Jis nupirko po knygą 
kiekvienam redaktoriui ir reporteriui dir
busiems pas jį.

Jis taip ištaisė Ledgerį kad dabar jis 
yra skaitomas kiekviename mieste Ameri
koje. Dar vėliau jis nupirko New York 
Evening Post ir įdėjo į jį naują gyvumą.

Curtis yra mažo kūniško sudėjimo, 
maloniom akim ir ramaus apsiėjimo. Jis 
nešioja senos mados tiesiai ir trumpai ap
karpytą barzdelę.

jis yra žmogus nepriskiriamas jokiai 
rūšiai. Jis yra senas ir jaunas. Jis lygiai 
yra kapitalistas kaip ir darbininkas. Jis 
nepriklauso nei vienai tų kvailų luomų ku
rios atskiria vieną žmogų nuo kito.

Jis žiuri Į gyvenimą rimtai, bet bėga 
nuo bičnumo ir ceremonijų šalin. Nuėjęs 
į susirinkimą jis atsisėda užpakalinėj sė
dynėj. Jis toks pat neišdidus ir geros šir
dies kaip ir jo tėvas.

Savo draugams jis yra mylimas žmo
gus ir pilnas nelaukiamybių. Jis stebėti
nai lygsvaringas ir išmintingas.

jis yra džentelmoniškas aukščiausioj 
prasmėj. Jis niekuomet nei gąsdina, nei 
girias..

Kai del jo papročių, jis dirba, juokau
ja, ruko, šoka, skaito, keliauja, groja var
gonus ir lanko bažnyčią. Jis mėgsta pa
plaukioti greitlaiviu ir myli vaikus.

Kuomet jam pareina sunkus klausimas 
išspręsti, jis lošia soliterą. Kaip tik už
eina ant tikrojo kelio, smulkmenas palieka 
nuošaliai. Jis mano kad jis turi tik pata
rimus duoti pagerinimams ir naujas dar
bo linijas pravesti.

Jis nėra politikas.
Jis niekuomet neužmiršta geradarin- 

gumo. Senai, kuomet jis leido skurdo iš- 
tikrą laikraštėlį, Škotas spaustuvninkas 
Allen pagelbėjo jam ir neėmė užmokesnio 
už tai. Po dvidešimties metų Curtis suži
nojo kad Allen yra skurde tolimam mies
te. Jis tuoj nuvyko, surado jį už 1500 
mylių, gyvenantį palėpėje. Čurtis įteikė 
jam čekį kuris prašalino jo visas pinigi
nes kliūtis visam jo amžiui.

JUOKIS 
l ir Svietas Juoksis ] 
[ sykiu su Tavimi į

Teka saulė kalnuose.
Tyliąją pakalnę 
Nutiesė šešėlis, 
Melsvu kalno slėniu 
Slenka debesėlis. 
Teka saulė, teka, 
O balta viršūnė 
Auksu padabinta.
Giliąją pakalnę I

j Nutiesė šešėlis, 
(Slenka, slenka slėniui 
i Rausvas debesėlis.

Moterų tarpe.
i —Ak tu, begėde, meldiesi 
kasdien, o nepilnai devinto
jo Dievo įsakymo— vilioji 
mano vyrą!

—Klysti, dūšele. Devinta
sis įsakymas sako: “Negeik 
moters artimo tavo,” o a- 
pie vyrą nei žodžio nemini.

—Bet už tai dešimtas aiš
kiai sako: nei jaučio, nei a- 
silo, nei jokio daikto, taigi 
nei vyro.

Vagone “nerūkantiems
—Ar tamstai kenkia po- 

piroso durnai?
—O, taip aš negaliu jų 

pakęsti.
—Hm.... tai persėsk Į 

kitą vagoną.

Rūpestinga sužieduotinė
—Ach, Petreli, pagaliaus 

tu atėjai?! Aš taip buvau' 
susirupinusi!

—Ko gi taip, mano auk
se?

—Kalbėjo, kad koks tai 
idijotas nukrito nuo tilto į 
vandenį.

Ne jos tai kaltė....
Vieną kartą pas mane 

apsilankė kompanija mano 
gerų pažįstamų, kurių tar-j 
pe buvo viena ponia, išsi
kvėpinusi ypatingais kvė-[ 
palais.

—Iš kur čia toks kvapas ? į 
—klausia mano žmona.

—Mama, mama, tai ne aš
padariau!.... Skubiai pa
aiškina mano mažytė dukre
lė.

Stiprumas gali būti pa
žintas tik dėka kliūčių, ku-i 
rias jis sugeba pergalėti.

Kantas.
Argi kalnai, juros, ir pa-1 

dangė, tai ne dalis mano 
sielos ir aš ne dalis jų?

Baironas
Gebėjimas prisirišti ir 

mylėti, sudaro geriausi ■,I 
dievišką musų prigimties i 
dalį. Gizo.

Pavydas— pavojingiausia 
moterų savybė.

Montenas.

SKILTUVO 
KIBIRKŠTYS

Ponas “Vienybės” mana- 
džeris sakosi dar vis nega- 
lys gerai atsigauti nuo to 
laiko kada jam teko nese
nai pasitikti iš Chicagos su 
specialėmis “misijomis” at
vykusį į Brooklyną “Sar
gų” numylėtą socialistų 
“papą” Grigaitį. Pasikal
bėjimas taip buvęs malonus 
ir draugiškas kad prieš bai
giant tą pasikalbėjimą pri
siėję net ant sienų lipti.

Matai, du geri ir “gud
rus” bičiuliai svarstė apie 
SLA. iždininko kandidatū
rą. Nugirsta kad socialis-
tų tėvas Pijušas 13-tas, kad 
ir per vargą, storąjį ma- 
■nadžerį visgi suminkštino 
ir pertikrino kad visi tau
tininkai, norės ar nenorės, 
turės už Gugį balsuoti.

Tokį dekretą padarę, jie
du gražiai atsisveikino ir 
dabar laukia pasekmių.

Papa Pijušas, pilnai pa
sitenkinęs išvažiavo Chica- 
gon.

Ponas “Vienybės” mana- 
džeris sugryžęs į Brookly
ną iš savo uošvės laidotu
vių iš New Britaino, su pa
sididžiavimu visam “bokš
tui” pasigyręs kad jis New 
Britainiečius “pafiksino” ir

.tie jau laikysis jo “prika- 
zo”. ' '

Brooklyne be mažiausio 
krūpčiojimo kalbama kad 
“sargybos bokštas” aptaki 
savęs Gugį net 500 dolarių 
■už jbrukimą į SLA. iždinin
ko kėdę.

SLA. Pild. Taryboj šian
dien turime net keturis ai* 
penkis internacionalistus- 
socialistus, kurie nebuvo S. 
L. A. narių balsavimais iš
rinkti, bet į tas vietas įtup
dyti musų “aukštų asabų”.

Tos aukštos “asabos” so
cialistams* net ir vienam 
komunistui pereitame sei
me vietas įtaisė.

Reiškia, mes jums socia
listus ar bolševikus paskir- 
sime viršininkais, o jus S. 
L. A. nariai galit sau kuo
pose ėstis. Mums tas ne
apeina. ...
. Delegatas.

2c
Į Rašant “Diryąi” ! vi

sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne- 

j reikia, nes jie negeri.

s g g /afiS*** ty v gg

ŠEŠĖLIS UZKRĮTOf

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
figūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais—valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
jus ima pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnės u2 pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

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

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

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

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

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.



PŪSLĖS BĖDOS PALĖVENĖ' •
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules’’ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
iGold Medal Haar- ĄND IMP/fop, lem Oil Capsules" 
'ir gamta atsilygins. nVisose vaistinėse fri- 
jų dydžiu. Ieškoki- te "Gold Medo!"

vardo dėžutėse. Ne- imkite kitokių.

a. s. Bartkus!
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas X

Fotografas X
Geriausia dovana 

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

jūsų 
bus

X •į.

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

— Telefonas Randolph 3535 —

į. SERGANT! ŽMONĖS X
J KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI X
❖ DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. £

Dr. Smedley, garsus Specialistas T 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 1 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių į 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, .;. 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- v 
gų ir kitokių su tuo bendrų. .;.

Egzaminavimas su X-Ray mašina -į- 
ir kitais budais yra beskausmis ir js. 
tokis tikras lead negalima padaryti -į- 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- į; 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja. *t’

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

❖ Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi-
❖ sos ligos yra išgydomos. T
Ž 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- £
X silpnintus kūno organus. ♦>
❖ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemčs visiems. X

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
J 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105tk=St. Cleveland X 
X Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. X 
T Nedėldieniais nuo 10 iki 1. X

Palėvenės bažnytkaimis 
randasi Kupiškio vals., Pa
nevėžio apsk., labai gražioj 
vietoj ant Lėvėnės upės 
kranto, ant aukšto kalne
lio. Išskyrus bažnyčią ir 
kleboniją, dar gyvena keli 
Lietuviai ir dvi šeimos Žy
delių, kurie laiko krautu
ves.

Per Palėvenės bažnytkie- 
mį eina vieškelis nuo Ku
piškio miesto Į Subačiaus 
gelžkelio stoti, toliau Į Pa
nevėžio miestą.

Palėvenės bažnytk i e m j 
daug apielinkėj gyvenančių 
žmonių vadina klioštorium. 
Tą vardą gavo už tai kad 
prieš karą čia gyveno vie
nuoliai Dominikonai. Juos 
ten vadindavo broliukais.

Apie ' šio bažnytkiemio 
pradžią yra šitoks padavi
mas. Senai kaž koks po
nas turėjęs daug dvarų ir 
šiaip turtų. Jis Dievo gar
bei sumanęs pastatyti baž- 
čią ir vienuolyną. Bažny
čios pastatymas jam labai 
daug kainavęs, net turėjęs 
parduoti visus clvarus ir 
visą savo turtą prarast. Pa
silikęs sau tik arklį ir bal
ną. Pastačius bažnyčią, dar 
ko ten trukę, kad turėjęs 
parduot ir savo mylimą ar
klį. Tai jam belikęs vienas 
balnas, ant kurio jis ir mi
ręs. Esąs ten ir palaido
tas.

Bažnyčia labai graži. Vi
soje apielinkėj e gražiausia. 
Inėjęs į vidų kad ir ne pir
mą sykį, žmogus negali at
sižiūrėti. Aukurai yra trys 
dideli ir keturi maži. Ypač 
puikus ir gražiais balsais 
vargonai. Ant sienos bu
vę nupiešta to pono pavei
kslas, bet per naują bažny
čią ’ maliavoj ant užteptas, 
nes buvęs jau sugedęs.

Šalę bažnyčios . yra vie
nuolynas. Ten vadinama 
cieliais. Nuo vienuolyno ei
na aukšta tvora aptvertas 
keliukas į bažnyčią. Vie-

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

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

už mažiausia pinigų”

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

nuoliams buvę uždrausta 
su žmonėmis matytis, todėl 
kai jie eidavę melstis į baž
nyčią, tuo aptvertu keliu 
eidami nieko nematydavo.

Dabar, kaip jau vienuo
lių nėra, žmonės turi pro
gos pasižiūrėti buvusių vie
nuolyno kambarių. Labai 
puikiai ten viduje įtaisyta. 
Per visą namą eina ilgi ka- 
ridoriai, kuriuose iš abiejų 
pusių yra nedideli kamba
rėliai.

Dabar ten viskas apleis
ta. Viename didėliame kam
baryje yra įrengta salė. Sa
lėje apielinkės jaunimas ir 
organizacijos rengia vaka
rus ir suėjimus.

Per karą buvo išvežti di
deli varpai, kuriems skam
binant buvo girdėtis ne tik 
Palėvenės parapijoje bet ir 
tolimesnėse. Šymet klebo
no Kun. Laurenčiko pas
tangomis ir parapijonų au
komis įsigyta trys varpai. 
Vienas didelis sveriąs 40 
pūdų.

Žiūrint iš miestelio į a- 
pielinkę, labai gražus vaiz
dai. Žemai, pakalnėj, tarp 
žaliuojančių pievų, teka Lė
vėnės upė. Šiapus upės, pa- 
liai kalną, tiesiasi platus 
vieškelis. Anapus upės, Ku
piškio linkui, traukiasi 5 ki
lometrų Vaideginių miškas, 
arba gojus. Šis miškelis 
skiriasi nuo kitų savo spar
nuočių giesmininkų daugu
mu. Visoj apielinkėje jau
kiausias ir visų mylimiau
sias miškelis.

Ties Palėvene, anapus 
Lėvėnės, yra labai pragar
sėjęs Noriunų dvaras. Nuo 
dvaro i Palėvenę per upę 
yra didelis medinis tiltas. 
Dvaro rūmai yra paskendę 
tarp puikiausių medžių. 
Medžiai tam tikra tvarka 
ir rūšimis yra susodinti, 
kas sudaro labai puikų vai
zdą. Dabar dvaro laukas 
yra išdalytas savanoriams 
kariams. Centre liko pa
likta 80 ha. Dabar centrą 
valdo Adomonis, kuris ve
da labai pavyzdingą ūkį. 
Buvusiuose palociūose ran
dasi pradžios mokykla. Ki
tuose rūmuose yra Kupiš
kio valsčiaus elgetynas (u- 
bagynas), kur gyvena ir 
užlaiko ligotus ir senus 
žmones. <

Alfonsas Vanagas.

SPORTAS
ŠARKIS LAIMĖJO

Miami, Florida. — Vasa
rio 27 d. Šarkis trumpai ap
sidirbo su Anglijos čampio- 
nu, sumušdamas jį trečia
me raunde. Šarkio laimė
jimas jį nepradžiugino, nes 
ne taip jis norėjo kumšty
nes pabaigti. Bet Scott il
giau neišsilaikė ir užvirtęs 
ant virvių pasirodė kad ap
alpęs ir nori baigti.

Scott norėjo nuduoti kad 
Šarkis jį peržemai užgavo 
ir todėl reikalavo kad jam 
butų priskirta-^laimėjimas, 
bet pertikrinus nebuvo jo
kių užgavimo žymių. Jei
gu kiek tai gal Šarkis butų 
pralaimėjęs už negerą mu
šimą.

Kada Scott savo kampe 
sėdėdamas nudavė kam la
bai užgautas, o refery to 
nepripažino, refery liepė

Argentinos čampionu Cam- 
polo prasimušė dešimts 
raundų ir jų kumštynė pri
pažinta lygiomis, nei vienas 
negavo viršenybės.

Šarkis su smėlingu
Vienas Amerikopas pro- 

moteris siūlo Šarkiui dar 
sykį su Scottu muštis Lon
done, bet Šarkis atsisako.

Šarkis dabar reikalauja 
kad jam butų pripažinta 
sunkaus svorio pasaulinis 
čampionatas, vienok dar jis 
to negauna, turės muštis su 
Smėlingu iš Vokietijos.

Smėlingas pradėjo ruoš
tis prie kumštynių su Šar
kiu, kurios įvyks Birželio 
mėnesį’ New Yorke.

Imtikas Kazys Aleliunas 
Pittsburge sulaukė sunaus: 
Vasario 27 d. garnys atne-_ 
še jo žmonai gražų sūnų, 
'astuonių ir pusės svarų. Ar 
Aleliunų sūnūs paseks tė
vo pėdomis, ar nueis Šar
kio pėdomis, nes gimė tą 
rytą kada Šarkis sumušė 
Scottą._________________

J Tel- CHerry 2370 X
* P. J. KERŠIS į
j; baigęs Teisių Mokyklą Cumber- *

land Universitete, darbuojas su .;. 
•į Teisių Ofisu advokato į-
* Anderson & Marriott * 
f 308 Engineers Bldg. *
* kur su visais teisių reikalais
X Lietuviai, Slavai, Lenkai,' ir * 
.;. Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
-Į- rėš teisingą patarnavimą. -į-

ELIZABETH FLOWER SHOPPE 
PLANTS and CUT FLOWERS. 

Floral Designs A Specialty.
J.383 East 55th St. HEnderson 6471

Anglui eiti vėl muštis, bet 
jis atsisakė, ir taip Šarkis 
tapo pripažintas laimėtoju.

Šarkis šiose kumštynėse 
uždirb $40,000, Scott gavo 
$32.000.

Clevelandietis Risko su

į JOHN J. LAZICKAS, Jeweler =
= ATWATER KENT IR EARL RADIOS

sisiDomia tiv xv
Snred šaipu aijBiunarp
JEjnasnin ‘įbo.iiįį ojog 
SHD14O3 ‘SdTOD

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

Parduodam laikrodžius, 
liūs, 
kius

laikrodč- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

i 
X 4
•i

6107 SUPERIOR A V. prie E. 65 St.

ENdicott 4638

□ O ROSEDALE 
gj Dry Gleaning Go.|
C. F. PETRAITIS, Prop. * 
6702 Superior Ave., X

Jusu Kaminai
ir

Jusu Gazo Bilos

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

130G EAST 68TH ST.
Rand. 6729.»

Numažino Elektros 
Lėšas

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš_to išeiti — ir Tapti Išgydytu? gs 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą BJ 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu P1R- jf| 
MIAŲSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. Ijj

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei supraišavimo nuo užsiemi-
BS mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama gg| 

be skausmo nauju gydymo Metodu.
Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTORTf VILTIES. AT- s

Uf EIKIT PAS MANE. Aš ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manės, B
M Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.

I
Užsisenčjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 906 ir 914. Jeigu kenčiate aJ

nuo to- kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- M
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri. SįJ

~ , Jll X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00. gjj

DOCTOR D AIDE Y‘specialistas’J
7 / Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland. O.

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

The Cleveland Electric Illumina
ting Company praneša kad savano
riai numažino kainas už elektrą na
mams ir mažoms komercinėms įs
taigoms. Tie naudotojai, Kompani
ja sako, bendrai sutaupys per me
tus nuo elektros . šviesos ir spėkos 
virš $800,000 p^r metus.

Tos numašintos kainos tapo pri
duotos Viešų Reikmenų Komisijai j 
Columbus, ir ineis galėn tuoj kaip 
tik komisija užtvirtins. Naujos kai
nos už kilowatt valandą išnaudotą 
skaitysis sekančiai:

Už pirmas 40 vienučių į mėnesį. 
5* centai už vienutę.

Už sekančius 200 vienučių į mė
nesį, 4 centai už vienutę.

Už virš 240 vienučių per mėnesi, 
2.8 centai už vienutę.

Pagal senų kainų, namuose ir ma
žieji komerciniai naudotojai turėjo 
mokėt 5 centus už vienutę už pir
mus 80 vienučių į mėnesį, ir 4 cen
tus už sekančius 420 vienučių. Pa
gal naujos, kainos, šie naudotojai 
mokės 4 centus už naudojamą virš 
40 vienučių į mėnesį, ir po 2.8 cen
tus už pervirš 240 vienučių.

Šis yra šeštas kartas bėgyje 10 
metu kad kompanija savanoriai nu
mažina savo kainas. Pirmesni nu
mažinimai buvo padaryt Birželio 7. 
1920; Balandžio 10, 1924; Sausio 1, 
1924; Sausio 1, 1926; Sausio 1, 1928; 
Rugsėjo 27, 1929.

“Tas Ijainų nupiginimas yra pa
sekmė pagerintos gamybos ir eko
nomijos gaminime ir išplatinime 
elektros, sykiu su padidėjusiu nau
dotojų skaičium”, kompanija sako.

“Kainų nupiginimas paliečia visą, 
teritoriją kurią komapnija tiesiogi- 
nai aptarnauja, susidedančią iš 130 
sričių Cuyahoga, Lorain, Lake, Geau
ga ir Ashtabula apskrityse. Spėja
ma kad bendrai tie naudotojai per 
metus sutaupys virš $800,000.”

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Jeigu jus šaldot namus gazu degindami jį savo an
gliniame furnase tai gal but kad 30 ar 40 nuošimčių ju
tų mėnesinių lėšų už gazą mokat už šilumą kuri nuei
na niekais per kaminą.

Sunaudokit šitą niekais išeinamą šilumą ir justi 
lėšos už gazą žymiai sumažės. Išrišimas to klausimo 
yra lengvas. Tai yra su

ECONOMIZER
Scientific Gas Economizer yra mažas investmentas 

kuris neša didelius dividendus kas metai sumažintomis 
gazo bilomis, ir prie to gaunate daugiau šilumos, ir 
didesnes šildymo galimybes.

Mes ateisime apžiūrėti jūsų šildymo būdą, ir išma
tuosime išsiaikvojamą šilumą, visai dykai. Paskui pa
aiškinsime jums kiek jus galit sutaupyti gazo lėšų ir 
kiek kainuos įvedimas naujo šildymo budo. Pasirinki
mas paliks jums patiems apsispręsti.

Viskas ką mes pasakysim bus paremta ant tvirtų 
inžinieriškų išskaičiavimų ir musų 20 metų patyrimo 
gazo šildymo srityje. Iš jūsų pusės nėra prisiimama 
jokių priderysčių.

THE SCIENTIFIC HEATER CO.
MAin 5456 2100-2200 Superior Viaduct

Cleveland, Ohio



•t IŠ LIETUVOS e Akrono Naujienos
Knygų Statistika PER 9 MENESIUS MI-

Visame pasaulyj kasmet 30,805 ŽM.
spausdinasi 3,665,000 kny-Į Praeitais metais Lietuvoj 
gų, o kasdien išeina iš spau-j žymiai pakilo mirtingumas, 
dos apie 200 knygų atskirų Kol kas surinkta tikslesnių 
užvardymų. Europoje per davinių tik už pirmus 1929 
metus išperkama knygų a-1 m. devynis mėnesius. Per tą 
pic 2,260 mil. ekzempliorų. laiką pas mus mirė 30,806 
Kaip išspauzdinamų, taip žmonės, 1926 m. per tą pa- 
išperkamų knygų skaičiaus tį laikotarpį tik 26,376.
pirmenybė tenka Vokietijai. 1929 m. sausio—rugsėjo

Vokietijoje per metus iš- mėn. vyrų mirė 16,030, mo-
leidžiama apie 25,000 užvar
dymų. Francuzijoj apie 13,- 
000, Italijoj apie 10,000, An
glijoje apie 7,000. Rusijoje 
prieš karą išeidavo kasmet 
naujų knygų apie 12,000 
užvardinimų. Kiek išeina 
dabar?

Lietuvoje knygų leidimas 
labai apverktiname stovyje 
nes išleidžiamoms knygoms 
maža skaitytojų. Lietuviai, 
dar nesuprato knygų skai
tymo naudos.

Kur Jie Jieško Sau 
Laimės

* 1929 metai tai buvo pirmi

j terų tik 14,776, nors moterų 
yra daugiau.

7,410 žmonių mirė dėl ne- 
j žinomų priežasžių: 720 ne 
i sava mirtim, iš jų 153 nu- 
. sižudė, 563 žuvo užmušti ar 
i nuo nelaimingų atsitikimų.

Tarp normalių mirties 
j priežasčių pirmoj stovi se- 
i natvės marazmas, nuo ku
rio mirė 3,750 žm.— 1’5 
sykio daugiau, negu pernai, 

į Reikia pažymėti, kad čia 
(vienintelė mirties priežas
tis, nuo kurios moterų mir
šta daugiau, negu vyru— 
1,651 vyras, o moterų net 
2,099! V adinasi, moterys 
dažniau ramiai sulaukia se-

po nederliaus metai. Dėl tos 
priežasties nepaprastai pa
didėjo emigracija. 16,437 iš
eivių apleido pernai savo 
kraštą. Tuo tarpu 1928 m. 
jų skaičius nesiekė nė 10,000- 
Iš kiekvieno tūkstančio Lie
tuvos piliečių 1929 m. 8 iš
važiavo į tolimus kraštus 
laimės ieškoti. Daugiausia 
išvyko vasario — gegužės 
mėn., po to emigrantų skai
čius kiek atslūgo, bet meti] 
pabaigoj vėl pakilo. Matyt 
ir šymet daug žmonių ki
tur kraustysis.

Pirmas dvi vietas musų 
emigracijas užima nuolatos 
Argentina—6304 išeivių ir 
Brazilija—4521.

Šiose abiejose kraštuose 
emigrantų būklė gana pras
ta, ypač paskutiniu laiku. 
Lietuvos konsulai net prašė 
sumažinti emigraciją į Bra
ziliją ir Argentiną.

Trečią vietą užima Uru
gvajus—1365. Ten daugiau
sia važiuoja žydai

Į Kanadą 1929 m emigra
vo" 1279

Į kitas šalis maža teišvy- 
ko emigrantų: į Palestiną 
178, į Kubą—82, į Meksiką 
—48, i įvairias šalis—22.

“L. A.”

natvės.
Po senatvės marazmo se-' 

ka baisus žmonijos ir musų 
krašto priešas — plaučių' 
džiova. Ja žuvo 2,396 žm.. j 
1257 vyrai ir 1139 mote-' 
rys. Toliau plaučių uždegi
mas—mirė 2,201 žm., (1,197

Vasario 20 d. netikėtai 
labai susirgo p, Sajotienė. 
Nuvežė ligoninėn ir tą pa
čią dieną gydytojai jai pa
darė operaciją. Ji yra sil
pna, bet tikima pagis.

Garnys aplanke L. Lips- 
kus, paliko dovanų gražią 
dukterį. Jos krikštynos at
sibuvo Kovo 2 d. Kūmai 
buvo Kazys Bartkus ir M. 
Janavičienė.

Bolševikų šiulerystė. Ke
li metai atgal geimas vaiki
nas Juozas Zdanevičius pa
skolino bolševikui $300 pir
kimui namo; bolševikas ža
dėjo po trijų metų išmokėt 
skolą. Laike tų trijų metų 
minimas bolševikas jau ke
letą kartų buvo su savo pa
čia atsiskyręs ir vėl suėjo 
gyvent, namą praskolino, o 
Zdanevičiui visai atsisako 
skolą mokėt, visai užsigi
na, sakosi niekad neskoli
nęs iš jo pinigų. Zdanevi
čius gi pametė vekselį. Tai 
kokių yra dorų svieto ly
gintojų.

Ona Kraševskienė (gal 
tai Lenkė) apskundė .mies
tą ant $25,000 už užmuši
mą jos 6 metų vaiko. Mies
to trokas važiuodamas vai
ką suvažinėjo.

Miesto taryba nutarė pa
ilgint taksų sumokėjimo lai
ką iki Balandžio 1 dienos, 
kadangi dabar bedarbė ir 
nekuriems sunku surinkti 
reikalinga suma.

Keliautojas.

vyr. ir 1004 mot.). Trečią 
vietą ligų tarpe užima šir
dies ligos—1466 mirties at
sitikimai (776 vyr., 690 
mot.).

Nuo įgimto silpnumo mi
rė 1328 žm., 713 v., 615 mot.

Nuo kūdikių žarnų ligų 
(Enteritis infantum) mir
tingumas baisiai padidėjo. 
Per 1929 m. devynis mėn. 
mirė 1048 kūdikiai.

Įvairios kvėpavimo orga-

Budavos didelius zepeli-
nus. Akrone atsilankė iš 
Kalifornijos Pacific Zeppe- 

| lin korporacijos preziden
tas pasitarti su Goodyear 

, Zeppelin korporacija apie 
padirbdinimą keturių dide- 

I lių komercinių zepelinų ke
liavimams per Pacifiką į 
Hawaii, Filipinų salas ir 
gal but Japoniją.

Bėgyje dviejų metų ža
da pradėt vežiot pasažie- 
rius zepelinais per Pacifi
ką, todėl nori juos Akrone 
budavoti.

nų ligos atėmė gyvenimą 
971 žmogui, kokliušas—875 
žm., kur kas baisesnė buvo 
1929 m. influenza—gripas, 
palyginus su 1928 m.: 1929 
mirė' 651, o 1928 m. tik 193.

Mažiausia aukų paėmė 
drugys. Nuo jo per devynis 
mėn. mirė tik viena moteriš
kė (1928 m. — 44 asm.)

“L.U.”

Palmer degtukų kompa
nija žada statyt $500,000 
vertės naują budinką. Se
nasis budinkas sudegė per
eitą savaitę.

Bedarbe. Akrone dabar 
siaučia didelė bedarbė. Iš 
surinktų žinių pasirodo jog 
čia yra į 4,000 darbininkų 
be darbo. Darbininkai pra-

deda kelti suirutes. Vasa
rio 17 d. buvo surengta de
monstracija, komunistams 
vadovaujant, bet policija iš
vaikė. Demonstracija pa
darė savo įtekmę, nes pas
kui paskelbta kad kokia tai 
organizacija paskyrė be
darbių šeimynų pašalpai Į 
$20,000. Ji duoda bedar
biams maisto. Lietuviams

Guard against
SORE THROAT

At the first sign of 
colds or sore throat, 
gargle with Listerine, 
the safe antiseptic. 
It kills germs in 15 
seconds, yet is safe 
and healing to tissue.

LISTERINE
KILLS GERMS IN

IS SECONDS

irgi reikėtų pasinaudoti. Taipgi dėkavoju 178-tos 
Akronietis. kuopos pirmininkui J. Se? 

---- j bestinui ir jo žmonai už jų 
Padėka. Dėkavoju Lab- ■ pasidarbavimą surinkime 

darybės valdybai už auką man aukų. Dėkavoju vi- 
$50, kuriuos suteikė man siems aukautojams.
atjausdami mano vargingą Dėkavoju SLA. 354 kuo- 
gyvenimą, likus našliui su pai už aukas ir pasidarba- 
vaikais be sveikatos. : vimą, ypatingai J. Terme-

nui ir jo žmonai.
Per J. Sebestiną ir J. 

Termeną gavau $95, kuriė 
buvo uždirbti parengime 15 
d. Vasario. Prie to gavau 
valgomų dalykų ir vaiku
čiams drabužių.

S. Rutkauskas, 
805 Biruta St. Akron, O.

ESSEX CHALLENGER LAIMI KUR
GRENADIERA1 PRADINGO

Kaipo žymiausias vaizdas Essex 
Challenger Savaitės ši Essex Coupe 
buvo išleista išbandyt savo greitu-

su 
virš šimtas metų atgal. Tas mažutis 
ežeras vadinamas* ‘Grenadier Pond4 
ir randasi arti Toronto, Ontario.

mą, breiksų veikimą ant ledo, ir iš vo atmušti užpuolimą Indijonų 
to visko išėjo pasekmingai. Ledas 
dengia prūdą kuriame, anot leden- 
du, kitados buvo praryta kuopa Bri
tiškų Grenadierų kuomet jie marša-

PERSITIKRINKIT PATYS ...
tada joks menkesnis nepatenkins!

KAUNUI NUŽIŪRĖTA
ĮTAISYT ELEKTRIŠ- 
'kUS AUTOBUSUS
Vokietijoj važinėjo Kau

no miesto atstovai susipa
žinti su naujoviškais susi
siekimo -budais didmies
čiuose. Po patyrinėjimų 
paaiškėjo kad budavoti 
naujus įrengimus 'elektriš
kam tramvajui neapsimo
ka, nes jiems sudaro dide
lę konkurenciją autobusai 
ir automobiliai.

Bet autobusų benzinas 
teršia ir gadina miesto orą. 
Dabar Berline daro mėgi
nimus su naujausia miestų 
susisiekimo priemone — 
elektriškais autobusais. Jų 
motoras gauna jiegos nuo 
nutiestų laidų, bet jam ne
reikia jokių bėgių, eina pa
prastu gatvių grindiniu. To 
susisiekimo žinovai siūlo jį 
ir Kaunui. “L.K.”

PIRKS VEISLINIUS BU
LIUS IR ERŽILUS

Lietuvos žemės ūkio rū
mai žada pirkti veislinių 
bulių ir eržilų didelius’kie
kius. Nupirktus bulius ir 
eržilus skirs į kergimo pun
ktus visose apskrityse. Da
bar rengiama taisyklės ku
rios bus taikomos nauju 
kergimo punktų laikyto
jams. Numatoma bulius ir 
eržilus į kergimo punktus 
išduoti ūkininkams. nemo
kamai. ’ “L.A.”

Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

l1®

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnės išvalyt ir išprosyt____ 50c
Siutas išprosyt ____________  45c
Kelnės išprosyt ________  20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

Greitume pradėjimo - lyginasi su kož- 
nu karu nežiūrint kokios kainos.
Smarkume—sustalykit ji su bent karu 
pasižymėjusiu greitume.
Lipime Į Kainus— į stačiausius kalnus 
jūsų apieiinkėse—ir visoj Amerikoj.
Patvarume—Patogume ir visame Opera- 
virao Lengvume.
Ekonomiškume—PMėmykit jo net di
desnes pirmenybes už kitų.
Jus esat kviečiami pavažinėti ir išbandyti 
Essex’ teisę prie Pirmenybių. Norim-kad 
jus pavažinėtumet šiame visiškai naujame

Essex Challenger. Ši yra “Drive-it-Your- 
self Challenger Savaitė”. Savaitė kada 
motoristai visur gali sulygint naują Essex 
Challenger su visais kitais karais visais 
gerumo atžvilgiais.
Beveik 6000 pardavėjų S. V. ir Kanatoj 
turi gatavų motoristams išbandymui Chal- 
lenger’ių. Tie karai pasirodyt Greiti pra
dėjime — Smarkume — Važiavime į kal
nus — Lengvi valdyme, Patogume ir Puoš
nume. Tai yra Challenge visiems išban
dyti kas tik nori.
Patelefonuokit savo artimiausiam parda
vėjui ir pasakykit kad jus- norit bųti vie
nas iš tūkstančių kurie šia savaitę nori 
išbandyti naują Essex Challenger.

Sales

VISOS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS 
“LIETUVOS” KNYGYNE

Didžiausias. Amerikoj Lietuvių knygynas “Lietuva” parduoda 
visas knygas kurios fik randasi kataloge už pusę kainos. Kai ku
rios knygos gaunamos už dar pigiau negu pusę kainos. Šitas 
knygų nupiginimas tęsis tiktai iki Balandžio-April ,30. Geriausia 
proga Amerikos ir Kanados Lietuviams dabar pirktis knygas. To
kio knygų nupiginimo dar nėra buvę. Reikalaukite tuojau naujo 
“Lietuvos” katalogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai ku
riuos kitus paaiškinimus. Katalogo yra apie; 1500 skirtingų kny
gų t rasite didesnį knygų pa'širinkimą negu kitur. Reikalaukit 
katalogo rašydami šiuo adresu: (12)

‘Knygynas “Lietuva”
3210 (So. Halsted St. Chicago, Ill.

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

Ave. Hend. 9730 2195 East 55th Strėėt Branch
Ave. Hend. 9730 HEnderson 9735

West Side Sales Branch 3746 Prospect 
6375 Lorain Ave. HEnd. 9736 3737 Carnegie

BLAUSHILD MOTOR CAR CO.
12100 Kinsman Rd....................... WAshington

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

FISHER MOTOR SALES
4371 Mayfield Rd. FAirmount -

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

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

MERKLE MOTOR SALES, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater

SCHNEIDER MOTOR SALES 
Dhvcr Center, O. Westlake

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

3800

2910

8552

8930

1012

2920

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

II. C. TRACE MOTOR CO.
1366 W. 117th St. BOulevard 1970
' W. O. WINCE MOTOR SALES
Chagrin Falls, O. Chagrin Falls 267

TOLL & HIGGINS, Inc.
11434 Superior Ave. GArlield 0991

OLEN MOTORS
10518 St. Clair Ave. Glenville 5940

ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.
Bedford, Ohio Bedford 313

POWELL BUTLER MOTOR CO.
815411 Broadway Michigan 0(133



Cleveiando priemiestyje

Kas Girdėt Ctevetande-Apielinkese į
I 6820 Superior Ave, Atdara vakarais Tei. ENdicott 4486 |

KUR BUS LIETUVIŲ 
DARŽELIS

Visoms tautoms . kurios 
tik norėjo steigti parke sa
vo kulturinius darželius jau 
vietos paskirtos. Lietuvių 
darželis yra lygiai ties ta! 

i vieta kur nuo Kosciuškos 
gatvės ineini j parką ir per 
tiltuką perėjęs vėl turi lipti 
j kalną. Tas visas krantas 
tiesiog ties tiltu anoj pusėj 
žemutinio bulvaro ir šioje 

j viršutinio bulvaro 
j yra Lietuviams paskirtas.

Apsieikit be komunistų! Tai yra kalnelis ir viršuje 
Atsimenam gerai, Clevelan- plotas lygios žemės.
c!e darbininkai pergyveno Tas aukštas krantas iš 
didesnes bedarbes, Lietu-. Kosciuško gatvės galo bus 
viai irgi gerokai pavargo, paverstas į atviro oro teat- 
o be komunistų trukšmavi- 
mų apsiėjo, ir kai atėjo ge
resni laikai vėl beveik visi 
ir gerai dirbo.

Dabar, komunistai išalkę, 
nes Lietuviai jų neremia, 
lenda prie bedarbių ir kur
sto eit reikalaut darbo 
ba duonos.

Visi gerai žinom kad 
munistai nenori darbo, 
nori iš darbininkų duonos 
ir 'dolarių. O kas su darbi
ninkais atsitiks jiems ne- 
galvoj.

Darbininkai, varykit tą 
erštą Bimbalą dirbti, parū
pinkit jam darbą, ir pažiū
rėkit ar ilgai jis Clevelande 
sėdės. Tuoj bėgs į kitą mie
stą, kur vėl dykai iš darbi
ninkų mis.

Kurie šį pavasarį versit 
ant savo lotų mėšlą, duokit 
Bimbalui darbo, matysit ar 
dirbs nors mokėsit $10 už 
dieną.

Kurie su komunistais eis 
trukšmaut gali paskui visai 
darbų negaut, nes bosai ga
li suuost kurie yra revoliu- 
cijonieriai. Arba toks Bim
balas parduos darbininkų 
vardus į American Plan 
ofisą. Tas jiems lengva 
padaryti.

!š Coli in wood

Collinwoode" Lietuvių gy- 
Iventojų randasi apie 400, iš 
jų apie 80 nuošimčių turi 
nuosavus namus.

Kurie iš pirmiau apsigy
venę numatė reikalą su
tverti draugijas. 1926 m. 
bolševikai sutvėrė ALDLD. 
kuopą. Žmonėms sakė kad 
tai kokia “literatūros drau
gija”, bus naudinga, ir ra-i 
sėsi daugelis visai neprita

ku-

NAUJI EKSKURSANTAI
Šie nauji keleiviai prisi

rašė į “Dirvos” ekskursiją:
Ona Pečkaitienė, 
Justinas Pečkaitis, 
Apolonija Beniulienė, 
Viktoras Valys. 
Skubėkit ir jus visi

rie rengiatės važiuoti. Lai
kas pradėt storotis pasus, 
gryžimui permitus ir vizas.

Laivas “Lituania” plauks 
' tiesiog į Klaipėdą. Išeis iš

New Yurko Gegužės 26 d. pusėje

Zinutėj iš Collinwood nr.
-19 ‘Vilnies’ išgiria ALDLD. riančių bolševikams.

j 1929 metais pasitarę dar- 
į bštesni Lietuviai sutvėrė: 
SLA. 362 kuopą. Ši kuopa' 
paėjo daugiausia iš 136-tos 
kuopos narių, taigi pasta-1 
ros kuopos žmonės sake 
kad naujoji kuopa yra bol
ševikų kuopa. Nors 136- 
tos kuopos valdyba gyvena 
čionai, bet jie mato reikalo 
veikti ir susirinkimus laiko 
pačiame Clevelande.

I Norkus, kaipo senas ir pa- SPOKTAS tyręs tame sporte žmogus.
■Jis parodys dar ką Cleve- 
i lando Lietuviai nėra mate.
j Antra nepaprasta ypata
: kuri sykiu dalyvaus tai p-lė 

. e . įVincetta Jurčiutė, 17 metui
Atvažiuoja Stipruoliai: amžiaus mergina. Ji yra1 

KODIS, ■ ’ ' ’ ‘
JURČIUTĖ, 

NORKUS

del pasirūpinkite, nes dau- 
galima gauti ir iškalno, to- 
gybė publikos dalyvaus ir 
tą patį vakarą bus sunku 
geresnes sėdynes gauti.

Kitame num. bus' parašy
ta daugiau. •

LANKĖSI GANSONAS 
Trečiadienį Clevel a n d e

ar-

ko- 
tik

ra. Taigi iš savo Darželio 
Lietuviai galės matyt per
statymus.

Viskas kas reikia tai da
bar kelti pinigus pradėti 
įsigyti reikalingus daly
kus, todėl draugijos kurios 
dar neprisidėjot pristokit į 
Darželio Lygą. Visos tau
tos nori lenktyniuoti, kuri 
pirmiau turės pinigų darbo 
pradėjimui ta galės šią va
sarą atidarymą ruošti.

Mums labai pritiktų šiais 
Vytauto metais atidaryti.

Jau nekurie aukavo ypa- 
tiškai. Draugijos prašomos 
skirti aukas. Balandžio 27 
d. auditorijos mažame teat
re ruošiamo Lietuvių vaka
ro pelnas eis Darželio įren
gimui. Geistina butų kad 
Katalikiškų Draugini Są
ryšis, kuris rengia Vytau
to minėjimą pelną skirtų 
Darželiui. Darželio komi
tetas rengs kitas pramogas 
tam tikslui. Taipgi bus ren
kama aukos iš pavienių.

Visi į darbą!

—o---- ----- — ——.
! parengimą Vasario 9 d., sa-l 
ko kad gerai pavyko, tiktai j 
nusiskundžia kodėl vietiniai 
korespondentai apie tai nei 
žedžio nepasakė.

Paskui pasigiria kad kal
bėjo draugas Bimbalas, ta
čiau apie tą vakarą teisybės 
niekur nepasako. Bimba
las pakoliojo valdžią, pagy
rė juodveidžius draugus, 
toliau Žebrokas pranešė jog pačiame Clevelande. 136- 
aukų surinkta $17, o “Vii-.ton kuopon įsiveržė vienas 
nyje” pasigiria kad $23. | bolševikas, kuriam pirmiau'bolševikas, kuriam pirmiau

Pagiria savo vaikelius ir buvo į SLA. durys, uždary- 
jaunas artistes, kurios tą tos. Jis įstojo kitu vardu, 
vakarą vaidino, bet iš pub
likos žiūrint išrodė keista 
kad jaunos mokyklos mer
gaitės išmokytos vaidinti 
ištvirkusių moterų roles su 
senberniais. Gėda apie to
kius dalykus ir rašyti.

Toliau giriasi kad ta pa
ti draugija rengia kitą va
karą, bet- nepasako kodėl. 
Mat, bolševikai pririnko iš 
biznierių skelbimų progra- 
mui ir reikėjo dalint Vasa
rio 9 d., bet “Vilnies” spau
stuvė programų neprisiun- 
tė laiku, o po vakaro biznie
riai atsisakė duoti, pinigus. 
Taigi bolševikėliai turi pa
nešt kitus nuostolius ir pa
sitikėt kad ateis kas kam 
tuos programas duot.

Buvęs.

gerai

Mirė. Kovo 4 d. mirė ži
nomas biznierius Jonas Žiū
rįs, plaučių uždegimu. Jis 
seniau turėjo krautuvę ant 
E. 79 st., dabarv gyveno ant 
5166 Turney rd. Buvo apie 
55 metų amžiaus. Paliko 
nubudus moteris. Jis pri- 

’ gulėjo prie Dr. V. Kudir
kos draugijos. Buvo senas 
Cleveiando gyventojas ir 
“Dirvos” skaitytojas.

SLA. 136-ta kuopa turėjo 
gražų vakarą pereitą sek
madienį Lietuvių salėje.

Vaidinta komedija “Neti- 
.’-ėtai”. Taipgi buvo dainų, 
~clo ir duetų. Dainavo Ka
zachas solo ir Jonaitis su 
Petruliu duetą. Po progra- 
mo buvo šokiai.

Lietuvių Moterų klubas 
laikys savo susirinkimą Ko
vo 10 d., nuo 8:30 vai. va
kare, E. 79 st. knygyne. 
Narės kviečiamos daly vau- 

i ir atsiveskite naujų na
rių įrašymui. Kom.

Šį sekmadienį bažnytinėj 
salėj įvyksta Čižauskų ruo
šiamas vakaras paminėji
mui šv. Kazimiero, Lietu
vos nepriklausomybės ir 
Dr. Basanavičiaus mirties. 
Bus trys kalbėtojai, bus pa
statyta scenoj veikalas “Šv. 
Kazimieras”, dainuos trys 
chorai. Pradžia 6:30 vak.

“Surprize party”. Taria
me širdingą ačiū musų a- 
biem žentam ir dukterim 
už surengimą mums “sur
prize party”, ir ačiū - daly
vavusiems kaip giminėms 
taip ir draugams už skait
lingą atsilankymą ir už su
teiktą mums gražią pinigiš- 
ką dovaną.
Juozas ir Elzbieta Ruszkiai 

3101 Church avė.

Vėl rengiama “grinoriš- 
kas” vakaras su vienais tik 
.lietuviškais šokiais. Diena 
' us paskelbta vėliau.

Moterų judėjimas. Musų 
kolonijos Lietuvės moterys 
nesnaudžia. Štai „susitvėrė 
Moterų Sąjutigtiš 36-ta kp. 
Pirmas susirinkimas atsi
buvo klebonijoj, narių atsi
lankė dikčiai, ir tapo išrin
kta valdyba. Po valdybos 
išrinkimo nutarta daug da
lykų ateities veikimui. Kle
bonas Kun. Karužiškis kal
bėdamas dviem atvejais su
teikė daug naudingų pata
rimų darbuotei.

Vasario 9 d. atsibuvo an
tras susirinkimas Navickų 
namuose. Šiame susirinki
me aptarta daug dalykų ir 
nutarta po Velykų surengti 
vakarą, išrinkta tam darbui 
komisija.

Trečias susirinkimas bus 
laikomas pas Kundrotus, 
1035 E. 140 st. Tikime kad 
Collinwoodo Lietuvės su
pras Moterų Sąjungos tik
slą ir prisidės prie bendro 
veikimo su mumis.

Lietuvė.

kaipo Žebrys. Dabar tas 
Žebrokas pradėjo traukti iš 
362-ros kuopos narius į sa
vo 136-tą kuopą. Pora bol- 
ševikėlių išeina į aną kuo
pą, nes jie naujoj kuopoj 
ir nereikalingi, pasirodė tik 
neprieteliai Susivienijimo.

Mums visur reikia apsi
žiūrėti ir saugotis bolševi
ku ir su jais nedraugauti. 
Vasario 22 d. SLA. 362-ra 
kuopa rengė vakarą. Kuo
pa priklauso prie sąryšio su 
kairiaisiais, o jie griežtai 
boikotavo kuopos vakarą ir 
patys surengė vaikų ir bo
bų balių. Tačiau nors ka
sė duobę musų kuopai, jie 
patys irgi sulindo į skylę.

Vasario 23 d. Lietuvių sa
lėj buvo tos pačios sektos 
Lyros choro vakaras, ir šie 
turėjo publikos apie pora 
tuzinų ir nuėjo į skylę.

Komunistus publika pa
meta, todej dabar laukas 
tautiečiams i imtis darbo ii 
stoti veikti. Jaunuoliai ir 
suaugę rašy kites Į S.L.A. 
362-rą kuopą; kurie gyve
nat čionai o priklausot ki
tose kuopose galit persikel
ti į savo koloniją. Šios kuo
pos susirinkimai laikomi 
pirmą trečiadienio vakarą 
Slovenian salėj, 15810 Hol 
mes avė. Narys

i nepaprasta atletė, baisiai
i stipri, ant kojų ir ranku
atlaiko sunkias vogas P° i ]jUV0 sustojęs imtikas Jack 
375 svarus. Tokio nepapra- Ga vypdamas iš Vaka- 

-^nmo ir stiprumo ak-J.ini valstiju j Bost
r atletę Clevelandie-j jG tjk .g pfori_

[dos, kur pereitą savaitę tu
rėjo imtynes tame pačiame 
mieste kur Jack Sharkey 
kumščiavosi su Scottu.

Tų kumštynių negalėjo 
matyt, nes turėjo važiuot j 
imtynes tą pat vakarą ki- 
-tur. Bet su Šarkiu ir su ki
tais matėsi ir kalbėjosi.

Gansonas ruošiasi šią va
sarą važiuot Lietuvon ir jei 
spės tai važiuos su ‘Dirvos’ 
ekskursija.

Kovo 7 dieną turi imty
nes Holyoke, Mass., kur ri- 

! sis už Naujos Anglijos čam- 
pionatą.

sto gabumo ir stiprumo ak-J 
robatę ir

jčiai pirmą sykį savo gyve-j 
nime gaus pamatyti.

Trečias bus tai Jonas Ko- 
dis. Tai bus proga pama
tyti musų pasaulinį viduti
nės vogos čampioną; jis pa
sirodys su savo spėka kai
po tvirčiausias pasaulyj vi- 

' dutinės vogos žmogus. Vi- 
| šokiais budais kilnos sun- 
ikias vogas ir daužys akme
nis. Ant Jono galvos dau-

Visame pasaulyje 
žinomas drutuolis P.. Nor-j 
kus, sunkaus svorio vyras, i 
220 svarų, atsilankys Cleve
lande su dviem kitais žy
miais atletais parodyt mu
sų tautiečiams tokių daly
kų kokių čia jokie kiti Lie
tuviai neparodė.

Norkus nulaiko du arklinį 
prie rankų prijungtus, su | 
didelia vinim perduria per, 
2(4 colių storio lentą, ant'__
kojų atlaiko 15 vyrų; nuo-'žys dideli akmeni su kūjais, 
ga kumšte sudaužo 4 colių į 'jonas Kodis ir Vinecetta 
akmenį; viena ranka iške-1 Jurčiutė parodys publikai 
lia tris vyrus; didelį karei-1 nuostabių atletiškų ir akro-. 
viską durtuvą meta jam i batišku dalyku.
muskulus, bet neperduria, Jįe atsilankys Clevelande 
tokie kieti yra jo muskulai. subatos vakare, Kovo 22 d., 
Durklas atšoka atgal. i Lietuvių salėj. Pradžia bus

Norkų visi vadina Dėde 8 vai. vakare. Tikietus bus
(Daugiau sporto žinių 
rasit ant 6-to pusi.)

Dr. F. M. Spondeller
PRACTIKA APRIBOTA ANT 

ŽARNŲ ’’K'KTRINIŲ 
LIGŲ

Ofiso valandos 1—4 po pietų. 
SOS Elyria Savings & Trust Bldg. 

Phone 3214
ELYRIA, OHIO

PARSIDUODA S M UIK A
Puiki smuiką, tinkama vaikui ai 

mergaitei pradėti mokdtis. Kaine 
visai prieinama. Labai geras in 
strumentas. Parduoda Lietuviai 
986 E. 79 ST. iš šono ineiga viršuj

Ohio valstija turi 
prohibicijos įstatymą 
federalio, todėl jeigu 
jo šalyje prohibicija ir bu
tų panaikinta čia galėtų jus 
krėst visokie “drajeriai” ir 
policija. •

Šiose dienose pradėta or
ganizuoti spėkos panaikini- 
■”ii Ohio valstijos prohibi
cijos.

savo 
šalip 
viso-

Cleveiando vandens dar
bų sistemos plėtojimas se
kantiems trims desėtkams 
metų jau gaminama ir tam 
tikslui bus išleista apie 50 
milijonų dolarių.

Klaidos pataisymas. Per
eitame num. aprašyme apie 
Collinwoodo gyventojus pa
daryta klaida gatvės varde, 
vietoj ant Alhambra pasa
kyta apie tulus gyvenant 
ant Rudyard rd. Lietuvių 
daugiausia gyvena ant Al
hambra rd. Seniausias tos 
gatvės gyventojas yra Ant. 
Andriuškevičius, 821 Al
hambra rd., “Dirvos” skai
tytojas.

ANT RENDOS KAMBARIAI
Du kambariai, pavieniams vyrams 

arba po du vieną. Gražiai ištaisyti. 
Lietuvių šeimynoje. Netoli Five 
Points. Kreinkitės (11)

924 NATHANIEL RD.

KAMBARIS ANT RENDOS
Turim išrendavimui gražų d'del’ 

kambarį del merginos ar vaikini 
mažoj Lietuviu šeimynoj. (11) 
1248 E. 79 STREET,* arti Superior

DELICATESSEN IR LUNCH 
KRAUTUVĖ PARSIDUODA

Gyvuoja 8 metai, savaitinės inei- 
gos $500, daro didelį bizni. Savi
ninkas apleidžia miestą. Daug vi
sokiu prekių, už $5000. Kreipkitės 
WINDERMERE DELICATESSEN 

14252 Euclid av. Eddy 0377 (10

H ADOLPH C. JAKUBS
-j (Adolfas C. Jakubauskas)
. : Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas

Balzamuotojas.
Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
, 6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

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

dai.

PARSIDUODA MĖSINĖ
Parduosiu mėsinyčią, įsteigtą 35 

metai atgal, yra gera^ šaldytuvas, 
kainuoja $1,200 ir $250 safe, viskas 
už $800. (10)

BEDARFS MEAT MARKET
2327 St. Clair Ave. Cleveland

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

antrašų:Į kitur. Temykit

Parsiduoda Ūke
Labai pigiai. Priežastis — senat

vė. 80 akrų farma su įtaisymais ir 
gyvuliais.

200 akrų su įtaisymais ir gyvu
liais.

Platesnių žinių rašykite Lietuviš
kai (agentai nesikreipkit)

R. FRANSZKIEWICZ 
CARNEY, MICH.

į V. D. Štaupas, Jeweler 
į 6704 Superior Ave.

FLorida 6791-R

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

SĄRYŠYJE SU

AM E Iii KO S LIE T U V Ų V YT AUTO 
JUBILEJAUS EKSKURSIJA

✓

PUIKIU BALTIC AMERICA LINE LAIVU ’’LITUANIA” TIESIOG Į
KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO — KUR VISI LIETUVIAI VAŽIUOJA 

i

Laivakorte iš ta Yorko i Klaipėdą 
ir atgal $181.00 

r; 4

Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks 
prabėgti. Kreipkitės laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą


