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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Generalis streikas. Ha
vana, Kuba. — Visoj Kuboj 
Kovo 20 d. buvo apšaukta 
24 valandų generalis strei
kas kaipo protestas prieš 
bedarbę. Viskas praėjo ra
miai ir nebuvo jokių areš
tų. Streikavo apie 200,000 
darbininkų. Valdžia spėja 
kad streikas buvo po Mas
kvos Įsakymu.

Tramvajų kompanija Ha
vanoj, tiems savo darbinin
kams kurie dalyvavo gene- 
raliam streike nutarė nuo 
Balandžio 1 d. numušti nuo 
algų dešimtą nuošimtį. Tas 
palies 2,400 konduktorių ir 
motormanų. , Ji
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MUŠĖ GĘEITUMO 

REKORDĄ 
New York. — Kovo 

d. atplaukė pirmoj savo 
b’nnpi Vnlaf’

25 
ke

lionėj Vokiškas laivas “Eu- 
Įropa”, atimdamas greitumo 
garbę ir nuo kito tos pa-[ 

-j nauj0 laivo,

Washington. — Krikščio
nių Moterų Blaivybės uni
jos prezidentė dalyvauda
ma prohibicijos klausimo, . 
tyrinėjimo posėdyje Atsto-l^los linijos 

■ “Bremen”.
“Europa” 

lantiką nuo
New Yorką per 4 dienas ir 
17 valandų. Kelionės yra 
apie 3,100 mylių. Taigi at
plaukė 18 minutų greičiau 
negu “Bremen” pirmoj sa
vo kelionėj pereitą .vasarą.

“Europa” yra 51,000 to-j 
nu sunkumo.

prie-

kon- 
kad

vų Buto komisijos sušauk
tame, pareiškė kad “aštuo- 
niolikto konstitucijos prie
do” niekas neturi teisės pa
liesti ar keisti iki nepakeis 
devynioliktojo, kuriuo bu
vo suteikta moterims balsa
vimas. Aštuonioliktas 
dar yra prohibicija.

Kitas atstovas toje 
ferencijoje pareiškė
“aštuonioliktas priedas tu
ri būti įvykintas nors Pre
zidentui . r.eikętų,. sumobili- 
zuot. visas . spėkas apt ka
riškų pamatų/.

Tas atstovas pasiūlė pre
zidentui šaukti visų 48 val
stijų gubernatorius į Wa- 
shingtoną aptarimui būdų 
kaip priversti pildyti prohi
bicijos įstatymą.

Kongresmanas LaGuar-
i. “šlapiųjų” vadas, pa- 

_____ __ ar jis su
tiktų tada ant pakeitimo 
įstatymo jeigu ir griežčiau-

■' si budai nepadarytų šalies 
“sausa”.

Tas atsakė jog sutiktų iš-

United Minę, Workers u- 
Tiijos, !kpn,venpija . Indiąna.- 
polyję (Ind.) pasibaigė per
eitos savaitės pabaigoj, ge
roje santaikoje, nežiūrint 
kad komunistai bandė su
kelti toje unijoje suirutę ir 
prikurstyt delegatus išmes
ti dabartinę valdybą.. Da-^ia> \
lyvavo tūkstantis delegatų i{]ausė to žmogaus 
ir visi gerame upe išsiskir
stė. Ši konvencija skaito
ma svarbiausia iš tos uni
jos istorijoje buvusių.

Unija nutarė išnaikinti iš
savo tarpo trukšmadarius nauj0 kalbėt apie tai, bet 
ir kreipti spėkas Į ne,-nm- prohibicijos priešininkai tu-
jistines kasyklas. . '

,21 trukšmadaris pašauk- prįe§ prohibicijos įstatymą
ri per septynis metus tylėt
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perplaukė At- 
Cherbourgo i

j MASKVA KURSTO
I DARBININKUS

Ryga. — Komunistų in- 
ternacionalas išleido slap
tus įsakymus komunistams 
visose .šalyse ruošti visuo- 

i tinusi bruzdėjimus ir suki- 
llimus'.- .Maskvos planai yra 
paversti darbininkų strei- 

Įkus už būvio pagerinimą .į 
" revoliucinius sukilimus ir 

ginkluotas dem»nštracijas 
kur tik aplinkybės leis, ir 
kovoti prieš kapitalizmą.

Įsakymuose yrh nurody
mas tverti visose didesnėse 
dirbtuvėse komunistų liz-; 
dus, kurstyti darbininkus 

Ine tik streikuoti bet ir kel
ti revoliucijas. Nurodoma ■ 
ypatingą domę kreipti ir j 
kariumenę, lysti prie karei- , 
vių ir platinti literatūrą.

nuteista numirti.
— Balandžio 11 d. 
atmokėti mirties 

Mciuoniv už žudystes. pen
kiems vyrams. Iš jų keturi 
yra negrai.

Penki 
Chicago, 
nuskirta 
bausme

Tris užmušė. Dover/ NI 
J. — Darant bandymus su 

Keli • šimtai i beduminiu . paraku, ■ sprogi-
NUŽUDĖ 50 PIRATŲ 

ifšan^hai. '^iV 
juru plėšikų piratų staiga !me> užmušta: armijos kapi- 
atplaukė ir, užpuolė laive-- tonas ir du civiliniai'chemi- 
liūs prie Šanghai. Apsigy- kai. 
nimui prasidėjo ątsišaųdy-| 
irias ir pribuvę Chinai jūr
eiviai nužudė 50 piratų, nu
skandindami keliolika jų 
laivelių. Daugelį piratų pa
gavo Chinų kariškas laivas.

AMERIKOS MIŠKU 
GAISRU NUOSTO

LIAI

Su v. Valstijų valdžia ru-

į LONDONO KONFE- [ |)AĮ (; SL A. KUOPU
RENCIJA TIK 

VARDAS

Londonas. — Laivynų 
’ mažinimo konferencija tę

siasi tik iš vardo; iš jos jo
kios reikšmės nesimato.

Francuzija ir Italija grie
žtai užsispyrė kaslink ma
žinimo ir jos neprisideda 
į jokią sutartį.

Išrodo kad Ariglija, Ame
rika ir Japonija gali suda
ryt sutartį, vienok iš Japo
nijos pusės nesulaukiama 
užtvirtinimo tų darbų kokie 
jau padaryti, taigi tarybos 
sutrukdytos. Jeigu iš To
kio ateis neprielankus atsa
kymas tai viskas suirs.

Anglija ir Amerika, gerai 
susipratusios, galėtų palai
kyt pasaulinę taiką, bet ar 
jos vienos ką darys nežinia.

AUŠTUONI UŽMUŠTA
Auburn, N. Y. — Kovo 

22 d. važiuojant per gelžke- 
lio bėgius ant automobilio 
užlėkė traukinis' ir užmuša 
keturis vaikinus ir keturias 
merginas iš Syracuse. .

Netoli Trenton, N. J.,- au
tomobiliui palėkus po trau
kiniu užmušta 4 ypatos. ;

ta pasiteisinimui ir parody
mui ar jis dar gali likti uni
jos nariu ųž sayo, darbą or
ganizacijos ardyme.

Vėl komirilistų Mųjęsuš. 
W ashingtoriej Ą. sena to" be - 
darbės, tyrięęjiųię- komisiją 
atsikreipė komunistų vadai 
Foster ir Minor reikalau
dami kad senato ■ komisija 
duotų jiems i aiškinti apie 
bedarbės i priežastį. Mat, 
komunistai Amerikoje taip 
nusmuko kad darbininkų 
pasekėjų neturi gana kurie 
klausytų jų kalbų tai lendu 
į valdžią patrukšmauti, no
rėdami tuo budu pasirodyti 
darbininkams kad “rūpina
si” jų reikalais.

Suv. Valstijos kas metai 
importuoja po 3,000,000.- 
000 svarų bananų.

Dresden, Vokietija. — Iš
tikus sprogimui cukraus 
dirbtuvėje, trys darbinin- 
kai užmuštai

ROCKEFELLER PADO- [pinasi kaip apsaugot miš- 
VANOJO MILIJONUS Ikus nuo gaisrų naikinimo.

PARKAMS , šiose dienose svarstoma pa- 
John D. Rockefeller ir jo*'skyrimas $100,000,000 mišr 

sunuš paskyrė milijonus do-1 kų apsaugai ir kovai su iš- 
larių nupirkimui didelių gi-' kilusiais gaisrais.
rių plotų kurie bus pavers-Į Dabartiniu. laiku valdžia 
ti į valstybinius parkus. . 1 

. Dabar jau paaukauta as
tuoni milijonai dolarių par
kų projektui ir tikima -kad tą sumą padidint iki $450,- 
visa suma pasieks $16,000,- 
000.

Rockefelleriai sutiko pir- $4,000,000 į metus. ’Per 21

Dabartiniu laiku valdžia 
išleidžia po $3,000,000 Į me
tus ant miškų gaisrų gesi
nimų. Šiuo tarpu norima

SOVIETŲ PROTESTAI 
PRIEŠ TIKYBAS

Maskva. — Suerzinti ki
tų ' šalių dvasiškių skelbi
mais “kruciados” prieš, so
vietus del paniekinimo reli
gijos, per visą Rusiją komu
nistai ruošė demonstracijai 
ir rėkė prieš “kapitalistiš
kų” šalių. kišimąsi į jų na
minius reikalus. Demon
stracijos buvo dar didesnės 
negu kada protestuota del 
Chinijos užgrobimo Rytinio 
gelžkelio Mandžurijoje.

Praėjus S.L.A. nominaci
joms, studijuodami “Tėvy
nėje” nominacijų pasekmes 
randame labai nemalonius 
faktus, tai yra kad net 92 
SLA. kuopos visiškai neda
lyvavo nominacijose; arba 
kitaip sakant visiškai ne
balsavo. .0 juk visos tos 
kuopos susideda iš Lietuvių 
ir SLA. narių ir rodos vi
soms joms ir visiems na
riams turėtų lygiai apeiti 
musų organizacijos gerovė. 
Rodos mes visi nariai ku
rie priklausome prie Susi
vienijimo turėtume lygiai, 
žinoti savo pareigas, o už
vis svarbiausia tai visi na
riai turėtų dalyvauti nomi
nacijose ir rinkimuose 
u vienijimo viršininkų, 
nuo centro valdybos 
klauso ir gerovė musų 
ganizacijos ir jos ateitis.

Idant visiems S.L.A. na
riams ir veikėjams butų ai
šku 
pas 
štai 
tas 
nedalyvavo praėjusiose no
minacijose ir neatliko savo 
oareigų kaipo kuopos ir na
riai:
Kuopa 

9 
15 
22 
25 
26

Su
neš 
pri- 
or-

ąpie kurias i SLA. kuo- 
mes čia kalbame tą? 
ir paduodame čia "visas 
kuopas kurios visiškai

Miestas
— Divernon, Ill.
— Pittston, Pa.
— Steubenville, O.
— E. Arlington, Vt.
— Millinocket, Me.

ir dirbt išvien su valdžią jo 
vykinimui.

LaGuardia atsakė, “Ąš 
gelbėčiau ir nesakyčiau nei 
žodžio apie prohibicija per'kti tinkamus parkams miš- metą laiko butų išnaudota 
visus septynis metus”.

Sausieji davatkos mano 
jogei prohibicijos įvykinti 
negalima del to kad kiti ne
pritaria tam įstatymui. Bet 
tikra priežastis yra ta kad 
jokiš įstatymas negali su
laikyti nuo gėrimo ir dary- 
mosi gėrimų, nors pardavi
nėjimą šiek tiek apvaržytų. 
Matant šitą dalyką nenuga
limu kiti ir sako kad tas įs
tatymas neturi reikšmės ir 
reikia jį pakeisti.

000,000 Į metus sekantiems 
trims metams, o paskui po

268 — Tariffville, Conn.
269 — Sydney Mines, Canac 
276 — Akron, N. Y.
281 ■ '
282 
285 
287 
288 
294 
295 
289 
300 
307 
313 
316 
317
319 — Warrior Run, Pa.
320 “ * *- Mgum 
324 
327 
328 
331 
337 
338 — Kenosha, Wis. , 
345 — Patterson, N. J. 
353 — Chicago, Ill.
362 — Cleveland, Ohio 
365 — So. Omaha, Neb.

Šis apsireiškimas yra m 
malonus, nes šalip narių ai 
tiviškų kuopų, kurių ne vi 
si nariai balsuoją, 
kis daugybė kuopų 
neprisideda prie 
savo organizacijos 
ir reikia pasitenkint mažu 
mos pasidarbavimu.

Dalyvaukite visos kuopo 
šiuose rinkimuose ir bdl 
suokit už tuos kandidatų 
į SLA. viršininkus kurie ta 
po nominuoti didumos Sil 
sivienijimo narių.

Taip pat kiekvięnos kuo 
pos pareiga išrinkti į sėi 
mą tiek narių kiek tik Ibi 
džia S.L.A. konstitucija: ii 
rinkti delegatais .tokiu: 
žmones kurie trokšta gert 
musų organizacijai, nes at
siuntus į seimą tokius žino- 
nes kokių buvo apie šilntas 
Baltimorės seime/kurie va
dina save “progresiviais’ 
daroma daug blėdies mušti 
organizacijai, nes jie seime 
kėlė didžiausį trukšmą it 
neleido pravesti nei vieno 
tarimo kuris butų naudin
gas musų organizacijai.

— Nanty Glo, Pa.
— Freemanspur, Ill.
— Linden, N. J.
— Wilson, Pa.
— Willamet, Ore.
— Carlinville, Ill.
— Granville,, Ill.
— Elco, Pa.
— Aurora, Ill.
— St. Clairsvillc, Ohio
— Exeter, Pa.
— Vestaburg, Pa.
— Riversville, W. Va.

— Philadelphia, Pa.
— Reading, Pa.
— Bicknell, Ind.

■— Milwaukee, Wis.
— Shamokin, Pa,
— Orwigsburg, Pa.

dar tę 
visiška 
rinkim 
vedėję

4t> —- Nanticoke,. Pa.
’ 49 — Midland. Pa.

52 — Mt. Carmel,- Pa.
59 — Athens, Pa.

‘ 62 — Lorain, Ohio
71 — Hoboken,. N. J.
73 — Pottsville, Pa.
80 — Dickson City, Pa.
84 — Farmington, Ill.
91 — Harrison, N. J.
93 — Centeneeri, Ind.
96 — Anderson, Okla.
97 — Cle Elum, Wash.
98 — Towel’ City, Ill.

104 — Pittsburgh, Pa. (N. S.
108 — Canton, Ill.
109 .— Chicago, Ill.
111 — Tuscarora, Pa.
112 — Seattle, Wash.
119 — Taylorville, Ill.
120 — Fairhope, Pa.
123 — Northampton, Pa.
127 — Windsor, Canada
133 — So. Milwaukee, Wis.
134 —• Chicago, Ill.
136 — Cleveland, Ohio
137 — Wilburton, Okla.
138 — Perth Amboy, N. J.
141 — South Fork, Pa.
146 — Minden, W. Va.
149 — Ashley, Pa.
150 — Zanesville, O.
154 — Ashland, Wis.
165 — Vandengrift, Pa.
171 — Elizabeth, N. J.
174 — Chicago, Ill.
182 — Chicago, Ill.
190 — Manville, N. J.
193 — Toledo, Ohio
196 — Riverton, Ill.
197 — Monessen, Pa.
206 — Ledford, Ill.
210 — Williamsport, Pa.
213 — Frum, W. Va.
215 — Poolville, N. Y.
217 — Depue, Ill.
218 — Middleport, Pa.
223 — Westville, Ill.
225 — Bronx, N. Y. ■.
226 — Central Falls, R. I-
235 — Cherry, III.
236 — Blanford, Ind.
237 — Camden, N. J.
239 — Syracuse, N. Y.
247 — Aliquippa, Pa.
2!59 — Ashland, Pa.
264 — Somerville, Conn. _

Anglijoj laukia streiko. 
Bradford, Anglija. — 200.- 
000 darbininkų bus palies
ta vilnonių audinyčių dar
bininkų unijos viršininkų 
nusprendimu atmesti darb
davių pasiūlytas algas. Dar
bininkai bus iššaukti strei
kuoti jeigu riebus prieita 
susitarimo.

VYTAUTO KOMITE
TAS LAUKIA
AMERIKIEČIU

Vytauto Didžiojo komite
to amerikiečiams priimti 
sekcija daro visus galimus 
žygius, kaip geriau Ameri
kos Lietuvius svečius Lie
tuvoje patikus ir priėmus, 
rūpinamasi įvairiomis leng
vatomis įvažiuojant į Lietu
vą, tinkamu jų sutikimu Lie
tuvoje, tariamasi su šaulių 
s-ga ir t. t. Tenka patirti, 
kad pirmoji Amerikos lietu
vių ekskursija atvažiuoja 
jau balandžio mėnesį. Se
niau buvo manyta išleisti 
specialią brošiūrėlę Ameri
kos lietuvių informacijai 
Lietuvoje, bet leidžiant už
sienio reikalų ministerijai 
plačią informacjos knygą, 
Vytauto D. Komitetas to
kios knygelės neleis.

kus iš pusės su valdžia, iš- $100,000,000 suma, 
gelbėjimui jų nuo iškirti-[ Dabartiniu miškų naudo- 
mo komerciniam 'tikslui. ijimo saiku, apskaitliuoja- 

------------ ima kad į 36 metus šioje ša- 
KANIBALŲ KARALIUS lyje miškai išsibaigs ir ne- 

Stokholmas. — Švedas reiks jų saugojimui tiek pi- 
jureivis, Kari Petersson, 30 nigų kiek reikia dabar, 
metų atgal po laivokrušos| Kiek išnaikinta 
išplaukė į kraštą Naujos Per 12. metų, iki 1927 me-1 
Guinejos salos, Australijo- tų, buyo apie 757,000 miškų 

gaisrų šioje šalyje. Jie iš
degino 173,791,000 ketvir
tainių akrų plotą miškų.

Per pastarus 19 metų-val- 
diskuose miškuose gaisrų 
ištiko po 6,030 kas metai ir 
kasmet išdegė 901,000 akrų 
plotas. Per tą laiką gais
rai sunaikino medžių už 
$522,970,000. Prie to dar 
sunaikinta už $14,000,000 
jauno miško.

Valstybiniai ‘miškai ne
turi tinkamos apsaugos 
nuo gaisrų, sako miškų už- 
žiurėjimo komisija.

Guinejos salos, Australijo
je. Laukiniai kanibalai jį 
pagavo ir norėjo nužudyt, 
bet jų valdovo duktė jj pa
milo ir paėmė jj sau už vy
rą. Jis tuoj tapo kanibalų 
karalium. Po savo pačios 
mirties gryžo Švedijoh, ap
sivedė su kita ir išsivežė ją 
atgal pas kanibalus.

Didelis gaisras.
ken, N. J. — Kovo 22 d. ki
lo milžiniškas gaisras pa
vandenyje, sunaikindamas 
dvi garlaivių priestotes su 
jose esančiomis prekėmis, 
sudegė 400 naujų automo
bilių. Nuostoliai apie ketu
ri milijonai dolarių.

Hobo-

RUSŲ-RUMANŲ KIVIR
ČAI

Vienna. — Per kelias pa
staras savaites Rusijos ir 
Rumunijos pasienyje atsi- 
buna susišaudymai. Sovie
tai mat labai nepatenkinti 
kad Besarabija pavesta Ru- šimciai studentų pasireiš- 
manijai ir užtai parubežyje kė jog yra priešingi dabar 
jieško priekabių.

Studentai prieš prohibici- 
ją. Providence, R. I. — 
Brown universiteto 99 nuo-

136 žuvo. Mandžurijoje, 
judamų paveikslų teatro 
gaisro aukos pasiekė 136 
ypatas. Pereitą sykį buvo 
pranešta kad žuvo 105 yp

esančiai prohibicijai.

Penki užmušta. Arnellsville, 
W. Va.į kasyklos eksplozijoj už
mušta penki darbininkai, k’eli 
kiti užgriūta, bet tikima išgel
bėt.
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Korespondencijos SLA. REIKALUOSE
Rašo JONAS TAREILA.

TAREILA, NE GUGIS gyvensime. Praeityje tu
rėjom ramų gyvenimą. At
sirado socialistai, jie niusų

PITTSBURGH yra, bet jų įkaltint negali, 
___ nes niekaip nesūveda galų 

Trys sudegė. Sekmadie- įrodymui kaltės kad galima 
nj, ant Cable way, Blawnox, butų suimti.
ištiko gaisras, nuo durnų 
aptroško ir mirė ligonbuty- 
je K. Stilevskis. Su juo 
miegojęs Miksidovič išgel
bėtas nuo mirties.

Ant Haldone st. sudegė 
moteris nuo gazo sprogimo 
virtuvėje.

Ant LaBelle st. sudegė 
penkių metų vaikutis.

Nuteisė žmogžudę. New 
Castle, Pa. — Irene Schroe
der, kuri trumpas laikas at
gal nušovė valstijos polici- 
jantą, tapo nuteista numir
ti elektriškoj kėdėj. . Ji y- 
ra 21 metų amžiaus. Buvo 
sugauta kelintoj valstijoj. ‘

Atrado 42 gyvates. AL
Pittsburgo oras. Pitts- 

burgo srityje oras dabar y- 
ra žymiai švaresnis negu 
budavb. Pragarsėjęs dūmų 
miestas pradeda netekt sa
vo durnų ir senos suodinos 
garbės.

Vidutiniškai imant, per 
mėnesį ant ketvirtainės 
mylios ploto nupuola 78 to-1 
nai suodžių. Taip buvo iš
matuota per devynis mėne
sius nuo Birželio, 1919 m., 
iki Vasario, 1930 m.

Gruodis pasižymėjo kai
po švariausis mėnuo tame 
periode, o Birželio mėnuo 
suodiniausias.

Naudojama dvideš i m t s 
stočių išmatavimui kiek nu
puola suodžių kasdien ir 
per mėnęsį.

toona, Pa. — Darbininkai 
kasdami gazolino stočiai 
vietą atrado gyvačių lizdą, 
kuriame buvo net 42 gyva
tės. Visas jas užmušė.

Vieši darbai Pittsburgo 
srityje. Dabartiniu laiku 
šioje srityje miesto ir aps
krities viešų darbų varoma 
už $32,000,000. Bet tai dar 
neužtenka, neši vėl duoda-

1912 metais iš vakarinės 
Pennsylvanijos kasyklų an
glies išsiųsta Į didžiuosius 
ežerus 15,000,000 tonų. Pas
tarais keliais metais iš tos 
srities anglies tepatenka 
pusė tiek. Tuo tarpu iš to
limesnių pietinių valstijų 
kasyklų anglies pristaty
mas į ežerus padidėjo nuo 

j 6,000,000 tonų iki 24,000,- 
1000 tonų.

Pietinės valstijos pigiau 
i iškasa anglį, pigiau moka 
darbininkams, ir jos gali 
pigiau parduoti, nors jų 
arčiausios kasyklos yra už 
340 mylių iki ežerų, o tik 
166 mylios iš Pennsylvani
jos kasyklų, del ko yra di
delis skirtumas gelžkelių 
kainose.

ma kontraktoriams apkai- 
navimas kito $1,500,000 ver-l 
tės darbo, prie to tuoj bus 
užvesta dar vienas didelis 
$2,000,000 vertės darbas, o 
magaryčioms dar apskri
ties valdyba ruošia progra
mą kitiems $7,500,000 dar
bams kaip keliams, tiltams 
ir budinkams.

Žudystės Pittsburgc. Sa
koma kad Pittsburgas ne
atsilieka žudystėmis nuo 
Chicagos, imant proporcio- 
naliai. Šiose dienose nužu
dyta 77-tas žmogus, Italas 
Monastero. Jį išsivežė jo 
pažystami pasivažinėt ir jis 
atrastas automobilyje pa
smaugtas. Tokiu budi* su
šaudyta arba papjauta ar 
pasmaugta kiti 76' žmonės 
kelių pastanj metų bėgiu, 
pašalinimui iš kelio jeigu 
jie nepatiko jo draugams 
arba priešams.

Tai yra darbas viena su 
kita kovojančių gaujų. Su 
tokiais sunku net policijai

Į Kanados j 
| Naujienos Į

TARIASI SULAIKYTI 
ŠMUGELYSTŲ

Kanados premjeras Mac- 
Kenzie King pareiškė sei
me jog Kanados valdžia už
vedė tarybas su Suv. Vals
tijomis su tikslu padaryti 
sutartį suvaržymui svaigi
nančių gėrimų šmugelystės 
į šią pusę.

Vienok premjerui pasi
priešinta, sako kad Suvie
nytos Valstijos perdaug da
ro spaudimo ant premjero 
uždraudimui eksporto. Jei 
šmugelninkai norės tai nie
kas jiems kelio nepastos, iv 

I jeigu ne tiesiog per rube- 
žių ,tai juromis jie šmuge- 
lystę varys: pirks ir gaben- 
sis neva į Kubą, o tenai 

’ niekad nenuvažiuos.

kovėt ir jie moka paslėpti 
savo pėdsakus. Nors galė
tu žinot kas tiek kaltininkai

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos :

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- m 
imamą nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraAtį “TS- J 
vynę” dovanai ir taipgri gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainas. j

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,006. '
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. “

Del platesnių informacijų kreipkitės Aiue adresai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA :
307 W. 30th Street New York. N. Y. g

Padarykime ^“Tėvynę” 
dienraščiu.

S.L.A. organą “Tėvynę’ 
reikia padaryti dieniniu lai
kraščiu, nes savaitinis ko
kis dabar išeina, perdaug, 
organizacijai ir nariams 
kainuoja ir jį papigint nė
ra galimybės. Išleidžiant 
“Tėvynę’ ’ dienraščiu butų 
galima taip sutvarkyt kad 
jis apsimokėtų ir dargi or
ganizacijai gerą pelną neš-; 
tų.

Čia .trumpai nurodysiu 
kaip mano manymu reikė
tų tą reikalą sutvarkyti.

“Tėvynė” kaipo didžiulės 
organizacijos organas turi 
savo skaitytojų nemažiau 
20,000, reiškia gana plati 
ęirkuliacija. Tokios didelės! 
cirkuliacijos dienraštis len
gvai galėtų gauti nuo viso
kių firmų didelių ir bran
giai apmokamų skelbimų. 
Tokių skelbimų butų gali
ma gauti tiek kiek tik mu
sų dienraštis galėtų sutal
pinti. Skelbimai padengti} 
visas dienraščio išlaidas ir 
dar organizacijai atneštų 
pelno.

Biznieriai išleidžia mili
jonus dolarių skelbimams. 
Kodėl S. L. A. organizacija 
turėdama puikią progą ne
gali pasinaudoti? Lietuviai 
perka: automobilius valgo
mus dalykus, rubus, vais
tus, perfiumus, pudras, sta
to namus,' perką visokią 
medegą, rakandus, grafbfo- 
nus, radio, ir šimtus kitokių 
gyvenime reikalingų daikr 
tų; Pasekmės bus geros 
ir pelningos, tik reiktų su
tvarkyti kad musų organo, 
yedėjai butų bizniški ir ves
tų viską ant tikrai bizniškų 
pamatų. ,

Norim jaunuolius- prisi
šaukti į musų organizaciją, 
gerai, kvieskime, tegul visi 
Lietuvių jaupuoliai ateina 
ir prisideda prie šios gra
žios jų tėvų, tikrų tėvynai
nių išauklėtos tautinės šei
mos. Vietos šioje šeimoje 
geriems jaunuoliams yra 
labai daug. Darbo taipg 
pas mus yra daug, tik rei
kia jį sumaniai sutvarkyti 
ir pristatyti prie jo suga- 
besnius jaunuolius, lai jie 
tą darbą pasiima' ir dirba.

Turime gerokai Lietuvių 
jaunuolių baigusių aukštes
nius mokslus, nekurie mo
kinosi ir žurnalistikos. Duo
kim jiems pas save, musų 
organizacijoje, užsiėmimą, 
lai jie savo mokslu patar
nauja mums patiems Lietu
viams. Lengvai galėtume 
surasti apšviestų jaunuolių 
kurie butų tinkami užimti 
vietas skelbimų redakto
rių ir prie kitų dienraščio 
spaustuvės ir biznio vedi
mo darbų.

Ger-biaimeji, -kūne jau 
turėjot laimės išbūti po ke
letą . metų prie “Tėvynės” 
redakcijos ir spaustuvės, 
padarykite gerai sutvarky
tas rekomendacijas apie pa- 
sekmingesni ir pelningesnį 
ąnt tikrų biznio pamatų pa
statymą “Tėvynės” leidimo. 
Jums gerai žinopia kad pa
gal dabartinės tvarkos or
ganas jokio pelno Susivie
nijimui neneša. Reikia im
tas priemonių kad tą kaip

Jgalint greičiau sutvarkyti.
1 Busintis seimas .turėtų 
organo klausimą visapusiai 
išsvarstyti ir tam reikalui 
išrinkti komisiją ir gerai 
nusimanančių narių, kurie 
išdirbtų tam projektą.

Visos SLA. kuopos savo 
susirinkimuose apsvarsty- 
kit dienraščio sumanymą 
ir paruoškit seimui Įneši
mą. Už savo dabartinę mo
kestį gautumėt dienraštį, 
nereikėtų kitų srovių dien
raščių gaudyt; prie dien
raščio suteiktų užsiėmimą 
keletui jaunuolių, organiza
cijoje užviešpatautų nau
jas gyvumas, visų Ameri- 
koš Lietuvių atida butų at
kreipta . į Susivienijimą ir 
jo dienraštį.

KODĖL TAREILA TIN
KAMESNIS

Teiravimaisi eina tarp S. 
L. A. .narių kas butų tinka
mesnių kandidatu. į Susi
vienijimo centro iždinin
kus: Jonas Tareila, ar Ka
zys Gugis.

SHENANDOAH, PA.

Klaidos pataisymas. Ap
rašyme “Dirvos” 11-me nu
meryje inėjo klaida. Laike 
parapijos susirinkimo buvo 
įleistas Kun. Šmulkštys pa
siklausyti, o ne Kun. Kara
lius. O 2 Kovo kaip salių 
duris plėšė tai tą darbą da
rė Kun. Karalius, o Kun. 
Šmulkštys bažnyčioje laikė 
mišias. Kun. Karalius su 
jo pagelbininkais dabar yra 
patrauktas teisman už tą 
darbą.

Kun. Miksas,, kuris pasi
traukė iš musų parapijos, 
tai sako jis išvažiavo į Je- 
ruzolimą. Turbųt kad su 
Lietuviais negauna rodos, 
Lietuviai kunigų neklauso,- 
išvažiavo į Žydų karalystę, 
tėp gal bus daugiau, nau
dos, nes gal geriau sugy
vens. Saviems tai kunigai 
nori ant sprandų jodinėti.

Kasyklų darbai dabar ap
mažėjo. Visos kasyklos pra
dėjo dirbti mažiau-, kurios 
dar dirbo pilną laiką dabar 
darbą sutrumpino. Šiame 
mieste ir apielinkėj bedar
bių randasi apie 4,000. Dau
gelis angliakasių šeimynų 
neturi ką valgyt ir apsiren
gti, o darbų nėra kur gaut.

J. Basanavičius.

RITTMAN, OHIO

Šis nedidelis miesteli.1 
randasi 20 mailių į vakarus 
nuo Akfono, yra ūkiškas 
miestelis, bet jame randas' 
nemažai popieros dirbtu- 
viųv Pastaru laiku dar pa 
budavota viena dirbtuvė, j 
ims naujų darbininkų. Žie
mą dirbama kiek’ silpniau 
bet dabar dirba neblogai.

Iš Lietuvių čia gyvena 
pusantros šeimynos: pusė 
šeimynos skaitosi ta, nes 
viena Lietuvė yra ištekėjus 
už Ruso. Yra keli Lietuviai 
pavieniai, tarp jų p. Am- 
brozaitis, kuris yra “Dir
vos” -skaitytojas.

13»metų atgal čia klebo
navo maišytiems žmonėms 
Kun. Vilkutaitis, kuris da-j 
bar yra Clevelande.

Pina vijas.

’ ^Parsiduoda Ūkė
Labai pigiai. Priežastis ■— senat

ve. 80 akrų fartną "su įtaisymais ir 
gyvuliais.

200 akrų su įtaisymais ir gyvu
liais.

Platesnių žinių rašykite” Lietuviš
kai (agentai nesikreipkit)

R. FRANSZKIEWICZ 
CARNEY, MICH.

Aišku kad į-SLA. iždinin
kus-tinkamiausių kandida
tu yra jonas Tareila, ir tik 
už Tareila balsuot privalo 
kiekvienas SLA. narys, ku
ris yra tautiško nusistaty- 
,mo. Jono Tareilos tinka
mumas į SLA. iždininkus 
jau buvo užtektinai įver
tintas. “Dirvoje” ir ne pe
riodiškoje spaudoje, ir tam 
niekas neginčijo. Neginči
jo nei socialistų sudaryti 
/‘sargybų bokštai”, peršan
tieji savo Gugį. Šitie “bok
štai” kaip neginčijo Tarei
los kompetentiškumo taip 
ir neparodė nei vieno nuo
pelno nei gi kompetentišku
mo savo peršamo socialis
to, Gugio, kurį centro val
dyba nors netiesotai tačiau 
laikinai Įstatė iždininkaut. 
Užtai turbut ir “Vienybė” 
Gugį vadina “socialistu-re- 
publikonu”., Nors tai pa
vadinimas be saiko kvai
las, bet ką padarysi kad 
“sargybininkai” savo kan
didatui , kitokių j nuopelnų 
negali surast kąi:p tik tai 
kad socialistas gali bąlsuol; 
už repųblikonus laike val
dininkų, rinkimų.. Bet tai 
yra naturališka kad Lietu
viški socialistai sėdi ant 
dviejų kėdžių, visada ir vi
sur.. Bet gana to.

Atsimename labai gerai, 
iždininku buvusį velioni T. 
Paukštį. Tai buvo SLA. or
ganizacijos. tvirtas šulas ir 
ištikimas SLA. turto sar
gas. Jis visuomet buvo 
priešingas bereikalingiems 
pinigų aikvojimams, ir da
bojo kad nei vienas centas 
nenueitų ten iš kur naudos 
jis negali parnešt. Užtai 
jis politikierių ir tūlų narių 
centro valdybos buvo ne
kenčiamas. Tačiau S.L.A. 
turtas augo ir augo. Nu
mirus Paukščiui, SLA. cen
tro išlaidos žymiai paaugo, 
nes joms užstot kelią, pasi
priešint jau nebuvo kam.

Išrinkę iždininku Joną 
Tareilą, visas tas 'išlaidas 
kokių dabar reikalaują lai
kino iždininko kelionės su- 
grąžinsim į normališką va
gą, nes SLA. iždo sargų tu
rėsime antrą Paukštį, ypa- 
toje Jono Tareilos, kuris, 
kaipo gabus ir prityręs S. 
L. A. kareivis, mokės gint 
ir aųklėt, SLA. ir jo iždą, 
kaip mokėjo -tai velionis T. 
Paukštis. x

Užtai kiekvienas S. L- A. 
narys, rinkimuose, turi bal
suot už Joną Tareilą į‘ SLA. 
iždininkus. Statykite kry
žiuką ties jo vardu.

šitie SLA. valdybos rin
kimai mums parodys kieki 
pas muš yra tikrų tautinin
kų ir kiek socialistų pus- 
brolių-pabėgėlių, apsimetu- j

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

šių “tautininkais”, nes tik
rieji tautininkai balsuos už 
Joną Tareilą, o apsimetė
liai už socialistą Gugį.

DELEGATŲ RIN
KIMAS

Kaip centro valdybos, va
dinamos “pildoma” taryba, 
rinkimuose, taip ir delega
tų busintin 36-tan Seiman 
rinkimuose tautininkai pri
valo budėt idant delegatais 
išrinkus tik savo žmones, 
tautininkus, ne apsimetė
lius, ne komunistus. Nerei
kia rinkti [delegatais socia
listų pusbrolius, nei komu
nistus, nors jie ir savo lėšo
mis seiman važiuoti sutik
tų. Išrinktiems savo dele
gatams įsakykite kad sei
me jie atstovautų jūsų kuo
pas ir gintų SLĄ, T.ėikalus, 
o ne ganytų-socialistų ir jų 
pusbrolių politikavimus. Be 
to dar prisakykite savo de
legatams kad jie seime ne
rinktų. į jokias komisijas 
socialistus, nei komunistus. 
Dargi prisakykite savo de
legatams kad jie prašalin
tų socialistus ir dabar jau 
sulindusius į komisijas: Ap- 
švietos ir Konstitucijos. Jų 
vieton lai išrenka žmones 
išmintingus ir rimtus.

Tik apvalius Susivieniji
mą nuo pažaliavusių politi
kierių kurie gėdą ar skrįau- 
dą daro musų tautai ir mu
sų organizacijai j— leng
viau atsikvėpsime, ramiau

ramybę suardę.: Atsirado 
komunistai, ir mes atsira
dome pavojuje,: o atsiradus 
dar apsimetėliams, prieš 
mus susidarė jau trys fron
tai, su kuriais mums parsi
eina stot kovon. Kovoki-; 
me tatai pirmiausia! ’su so-<; 
ięialistąis ir jų talkininkai® 
‘tautininkais’ apsimetėliais:, '•) 
Nebalsuok i m už socialistų* 
komunistų kandidatus; ne
rinkime‘jų delegatais į sei-i 
mą; nerinkime seime juos į 
jokias komisijas, ir. vykime 
lauk jose jau esančius. Lai 
kraustosi ljiėi ant-' Maršo' ir- 
pas Marksai ■' 1 1 ■ 1 • ■ ‘ ‘1 1

Lai gyvuojh1' Stišivibriiji- 
mas! Lai gyvuoja. įLĮetų-: 
vių tauta. Lai gyvuoja Jo
nas Tąreila, kandidatas, .Į, 
SLA. iždininkus! Šąlįn so
cialistus ir jų talkininkus, . 
kartu su komunistais!

V. Simonaitis, 
SLA. Narys. ,

NĖR 
DAUGIAU
R AUMATIZMO 
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules.: 
stabdo skausmus ir gėlimą-del. 
Inkstu, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti.
V išošė vaistinėse trijų dydžių J.. 
Ieškokite' “Gold i Medai .vardo-. 
kiekvienoje dėžutėje^ ( ,

DIDELĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos* Kunigaikščio Vytauto 

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

Štai nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt 
tų viską, bet ir pasisvečiuot sji savo giminėm ir draugais

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU-

S. S. “ C L E V E L A N D ”
KURIS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 7, 1930.'

IŠ BOSTONO BIRŽELIO 8, 1930 
Specialiai traukimai iš Hamburgo; Iki-Mėmei.

Ofičiališka eksursija, patvirtinta Lįetuvių Agentų Dr-jbs
Inofrtuacijy kreipkitės į ■

J. AMBRAZIEJUS * P. MOLIS'
1730—24 St. Detroit, Mich.

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

J. ŽOLP
4569 S. Paulina St-., Chicago

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, Gt. 
“NAUJIENOS”

1139 S. Halsted St. Chicago 
A. VELIČKIS

502 South A v. Bridgeport, Ct. 
P. BALTUTIS

3327 S. Halsted St. Chicago. 
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MAKAREVIČIUŠ

95 Liberty St. Ansonia, Ct. 
K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. J. URBSZO

187 Oak St. Lawrence, Mass.

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

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

MISS J. RODIS (RAUKTYTĖL 
50 Sterling st. Worcester, Mass.

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

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

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

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

875 Oambrdge St.
= Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co.

ARBA Į

HAMBURG-AMERICAN LINE
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kini už socialist/ I 
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ių delegatais į sei-; iii' 
ikime seime juos į j 
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r jų .talkininkus, |« 
komunistais!

V. Simonaitis,, |. 

SLA. Narys.

GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO
RIL FUUL”

arba:

“AP

j savo draugų atsistoti, atsi- metimą to paragrafo, 
.stojo 21 delegatas. Tada savimų pasekmės tokios: 
pasidarė aišku kad komu
nistų yra net 184 delegatai.

Pamatę toki didelį įkai
čių komunistų delegatų, 
tautiečiai nusigando. Socia
listai išsyk norėjo susidėt 
su bolševikais, bet pamatė 
tautiečius pavojuje ir pa
sisiūlė tautininkams, užtik- 
riridami kad su socialistų 
pagalba tautininkai tikrai 
galės užtvirtint tautišką 
valdybą ir socialistišką iž
dininką, ir išrinkt socialis-1

Bal-

Už paragrafo priėmimų 
balsavo 248 tautiečiai;

Prieš balsavo 184 komu
nistai ir prie jų prisidėjo 21 
socialistas, sudarydami 205 
balsus prieš.

Tokiu budu Įnešimas bu
vo diduma balsų atmestas.

Komunistai vakare atlai
kė savo slaptų mitingų ir

SVARBUS ' 
PRANEŠIMAS

Sąryšyje su pasirodžiusiais 
[spaudoje pranešimais, kuriuose 
1 raportuojama apie einančias 
derybas pardavimui Baltic A- 
merica ' Linijos, šios Linijos 
viršininkai New Yorke išleido 
sekamą pareiškimą:

Bėgyje sekamų kelių mėne
sių Baltic America Linija bus 
pervesta naujai kompanijai, 
kuri \vadinasi Polish Trans-

Didžiausia Kontralto 
19-me Šimtmetyje 

Perdaug Valgė
Talentas ir išmintis ne visada 

na sykiu. Nors Marietta Alboni

AU I
Pagerintos Gold 

rlem Oil Capsules.; I 
smus ir gėlimą- deį( ,|| 
>nų ir Pūslės netvar- 
ujoviškas išradimas, Į 
metų gyduolė dau< | 
Malonios vartoti.'' į 

:inėse trijų dydžių.! į 
Sold (Medai” (vardo, ji 
dėžutfje<( ., .-1 
IįID IMPROV^ . ( | .r | 
DMEg$ į 

,ARLEM 0^ 7^* .» ;i®.

Kaip socialistai “išgelbėjo” 
tautiečiams Susivienijimą 

nuo komunistų,
Specialis telegramas 

“Dirvai”.
Čikaga, Birželio 32, 1930.' 

— Prasidėjo Susivienijimo 
seimas. Delegatų suvažia
vo 453. Daryta bandymai 
kurios pusės delegatų yra 
daugiau: užgiedota Lietu
vos himnas. Bolševikai su 
socialistais sėdėjo. Tautie
čiai atsistojo. Stovinčių su
skaityta 248, sėdinčių 205,

Išbandymui ar socialistų 
ar komunistų yra daugiau, 
draugas Grigaitis paprašė

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirva” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kupoinus ii” sių
skit “Dirvai”.
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TMD. Centro Valdyk
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

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

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

kuomet rį nereikėtų valgyti.”
I Madame Marcesi suteikė faktu: 
apie Madame Alboni, savo atrim - 

. ^-eru nimuose. Ji ir jos motina turėjo 
valgy- geriausias žinias patyrimui kas dė- 

*- ’ s J ’ ,žy-
sako: Į miaūsios dainavimo mokytojos dvie- 

li ir tarp jų nio- 
Melba ir Eames.

skilvis, kaip yra sakoma, ... 
esat gudnomi perdaug valgyt, vie-1 
toj valgio paimkit Lucky Strike.

Gal but niekas nėra tokiu 
žinovu kaip reikia tvarkytis ' 

’me ir sveikatos pridabokime kaip | josi už scenų, kadangi jos buvo : 
Dr. Clarence W. Lieb. Jis s,..:..,.2..':.^ '.. 
“Cigaretas geriausia patenkina ir j jų gentkarčių bei 
dapildo vietoj kokio nors valgio ku-' kinių buvo Calvebu

vo garsiausia 19-to šimtmečio kont
ralto, ji niekados neišmoko nuosai
kumo valgyme ir gėrime nors tas 
buvo reikalinga jos pasisekimui.

Būdama trisdešimties metų ji ap
silankė Suvienytose Valstijose, 1853 
metais. Jos turtingas švelnus bal- 

kuit \ vadinasi runsn iraus- sas turėjo puikų bendrą kontraltą 
atlantic Shipping’ Company, cla- Iir sopraną. Publikoj ji tankiai dai- 
Ivvaniant ioip ir dabartiniame įjodavo nuo G žemiau skales iki C. jyvaujani joje n aa-oaraniams iyiršuj-e> pasiekdama skirtumą dvie

jų oktavų jr trijų gaidų. Privatiš- 
kai ji dar ir šitą perviršydavo.

Madame Alboni patapo garsi ir 
visų mėgiama kaip Schumann-Hein- 
cke yra musų dienose, ir Prancūzai 

) gatvę ir aikštę j

nutarė sukelt $10,000 fon- ?altic America Linijos savinin-1 
i a , , . kams.dą 1932 m. SLA. valdybos 
rinkimo vajui.

Atsibuvo slaptas socialis
tus į komisijas. I tų mitingas, jie nutarė rei-

Tada tautiečiai padarė kalant iš tautiečių kituose 
bandymą ištyrimui ar daug Į rinkimuose užleist prezi-

» yra Tareilininku, pasirodė | dento ir sekretoriaus vie-!Pasa?.ie^ian^-. Ruošiamoms eks- 
jų yra tik du, pats Tareila tas ir Gugi' iždininku w 
ir “Dirvos” redaktbrius. . remt.'

Didelis džiaugsmas1 apė- to nesutiks, pagąsdint susi-Į 
mė socialistus ir jų drau- dėjimu su komunistais, 
gus, ba pasirodė kad Tarei- Slaptoje tautiečių vadų ii’ 
lininkai nieko padaryt ne-j socialistų vadų konferenci- 
gali kada tautiečiai susi
laukė socialistų didelės pa
galbos.

Socialistai vakare padarė 
savo slaptą susirinkimą ir 
nutarė laikyt tautiečius už 
gerklių: be jų pagalbos' tau- 
tiečiai nieko negali pada
ryt, o jeigu bandytų juos 
aplenkt tai vėl pagąsdins Į 
susidėjimu su komunistais 
ir tautiečiai vėl tylės ir už
leis jiems viską.

Tautiečių buvo įnešta kad 
i SLA. konstituciją butų 
įdėta paragrafas nevelijan
tis komunistus statyti Į kad į sekantį seimą atva-

KĖLĖ! VI AI LIETUVON

Keliaus iš

.^wllll©.

Vedėjai ir štabas įvairiuose j 
I ofisuose, taip pat laivų virsi- 
nillkai . ir patarnautojai įvai-|jos vardu pavadino gatvę ir aikštę i 
riuose departmentuose palaikys | Paryžiuje, kaip padare ‘pagerbimui [ 
ir ateityje iki šiol buvusi man-I Prezidento Wilsono. . j
dagu ir visais žvilgsniais pa- , J.os .b9vo t°.ks ?-normalis I x j . _ _x.__ • JT . kad reikėjo dviejų pietų jos paten-1

kinimui — dviejų čielų vištų, dvie-1 
jų steikų, sriubos ir daugelio kitų 
dalykų.

Tokie gausingi valgiai ją nutyki
no, bet ji matyt nebandė suvaldyt > 
savo apetito, ir turėjo pasitraukti 
nuo scenos 1872 metais, būdama 49 
metų, nes ji žinojo kad reikės pa- 

I liauti valgyt makaronus jeigu tęstų 
dainavimą toliau. Ji jautė kad per- 
sunku bus susivaldyti valgius. ° 

Mes šiandien žinom kad tokie per- 
dideli valgymai yra nesveiki ir tie
siog blėdingi. Gydytojai pripažysta 
kad geros sveikatos palaikymui rei
kalinga nuosaikumas valgyme, gėri
me- ir rūkyme.

Ši i’deja ir platinama vajuje kuri 
varo Lucky Strike Cigaretų išdir
bėjai — nuosaikumas. Kuomet jū
sų akys yra didesnės negu jūsų

D. L. K. Vytauto Jubilejmės

tenkinantį patarnavimą, ir tuo 
budu tas viskas garantuojama

kursijoms į ir iš 'Lietuvos, ku
rios bus vykinamos, bus pa-, 

Jeigu tautiečiai ant- samdyta specialis Lietuviškas 
personalas (crew) Stewart De- 

i partmente ir sustojimai bus 
Klaipėdos uoste palaikymui tie- 

. sioginio susisiekimo į abi pusi.
Linija gerai žino ir nuošir

džiai įvertina iki šiol suteiktą 
nuoširdžią ir didelę Lietuvių 
visuomenės paramą ir yra pa
sirengus palajkyti patarnavimą 
ir ateityje susisiekimui tarp 
senosios Tėvynės ir Suvienytų 
Amerikos Valstybių. j

CLEVELANDį NEW YORK

TRAUKINIAIS
Įjoję Grigaitis išdėstė socia
listų reikalavimus, ir tau- 

' tiečiai sutiko, nematydami 
kitokios išeigos.

“Bokštas” pasiūlė sukelti 
tautiečių vajui per sekan
čius du metu $1,000, Grigai
tis tam pasipriešino ir su
manymas atmesta.

Tautiečiai matydami sa
vo aiškių mažumų ir silp
numų, kad be socialistų nie
ko Susivienijime negali pa
daryt, nutarė pasiduot so
cialistų vadovybei ir dirbt 
pagal Grigaičio direktivds,

Visi džiaugiasi kas tik skaito

“TARPININKAS”
Vienintelį Lietuvių visuomeniškų 
mokslo, dailės ir vaizbos mėnesi
nį žurnalų. Tai didelis, puikus, 
turiningas, su spalvuotom ilius
tracijom mėnraštis. Daug nau
dingų, svarbių raštų, eilių, juokų, 
patarimų.

Kaina metams tik $1.00. 
Vienas numeris 10c.

Pas mus .taipgi g’alima gauti 
drukuojamas mašinėles su Lietu
viškom raidėm.

“TARPININKAS”
332 W. BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Gražiausia Lietuvaitė
Jų pamatysit skaitydami daugiau- 

sija išsiplatinusį paveiksluotų 
la !

‘‘NAUJAS ŽODIS”
Be “Naujo žodžio” šiais 

nebūna nei viena šviesesnė 
b^eatsilikit 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 
pusei metų 60c. Su G knygomis 
tams $1.80. pusei metų 90c.

Rašykit tuojau:
NAUJAS ŽODIS”

Laisvės Alėja 'I Kaunas

žurna-

meta i g 
šeima.

$1.20, 
me-

70.

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
. iš Erie Station, E. 55th Street

Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

CUNARD LINIJA LIETUVON
į Greitas reguliariška ' s laivu patarnavimas. Išplaukimai iš New į
• Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų j 
! BERENGARIA AQUITANIA MĄURĖTANIA j

, . ■ ■ • tz „ rį Yorko j Kauna $203 ir bran- jĮ o paskui sauszemiu į Kauna. Ak iau Atskiri kambariai
Pamatykit pakeliu Londonu. c|vį vi(?ta s naminis va]. !

1 tiesial.1 Londoną kas man(lagus patarnavimas. J
{Pštnycia nauji, aliejų varomi ffįjjįffijg f)eį kitų inforfnacijų klaus- t 
Į laivai. Trecios klesos laiva- kite bile Cunard Agento, ar- j
♦ kortos i abudu galu is 1ja ra§y]cjt pas:

! CUNARD LINE 1022 Chester ^'elmid, Ohio

centro valdybą, bet socialis-! žiuotų nemažiau 200 socia- 
tai savo slaptame mitinge i lištų delegatų1, nes per di.i 
nutarė'tą paragrafą atmest mėtų visose' kolonijose bus 
kad tautiečiai negalėtų sau-' Sutvertos socialistų kuopos, 

gįąliaut, ,nes jeigu, komųnis- o.jvisi Sandariečiai ir tau
tai bus pažaboti tada sočia- tiški veikėjai turės būti jų
lįstų galybė prapuola. Ta- nariais. Tareila norėjo tam 
da tautiečiai gali atsisuki užprotestuot, bet Grigaitis 
ir priešu socialistus. pasakė kad kitaip negali

Seimo sesijoje buvo bąl-Į butiir tautiečiai jam prita- 
savimas už priėmimą ar at-1 re.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

MINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ TIEMS
KURIE JOJE DALYVAUS

žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa į vieną pusę _________ $107.00
Trečia klesa į abi pusi ______________181.00 
Turistine trečia klesa į vieną pusę___ 123.50
Turistine trečia klesa į abi pusi min.) 204.00 
Cabin klesa ________________________142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 1 
iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką nuo 
Rugpjūčio 1 iki Rugsėjo 30 d. kainos padidi
namos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o $12.50 
į abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nu metų iki 10 metų-am
žiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki l-nų metų amžiaus $5.50 
į vieną pusę. I abi pusi $11.00.
U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 METAIS

Laivo vardas
IŠ

New Yorko Laivo vardas
Tiesiai iš 

Klaipėdos
ESTONIA . Balandžio 24

ESTONIA .. . Balandžio 3 POLONIA .. .. Gegužės 27
LITUANIA . Balandžio 17 •LITUANIA v Birželio 16
POLONIA .. .. Gegužės 1 1 LITUANIA ... Liepos 22
ESTONIA .. . Gegužės 17 ESTONIA .. Rugpjūčio 18
LITUANIA . . Gegužės 26 LITUANIA . . Rugpjūčio 26

POLONIA ... .. Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreip kites tuojau pas savo vietos agenta. 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST., NEW YORK, N; Y. 315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL
UNION TRUST BLDG., PITTSBURGH, PA. 616 ST. JAMES ST., MONTREAL,. Canada

ATEITIES' AMŽIUS"
'‘y'-, 17^^

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj'

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

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

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą 
su jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo 
linijomis—vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnes už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta ..avo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 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 skonj.

410 ©J
i’:W B

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

♦Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
Juostomis, prigavikiškomis plyskelemis 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 sumažina riebumą,. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky^ , tai tuo budu jūs 
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.
___________ ' : ■ ■ ' ’ x . __ -----



DIRVA

Dienos Klausimais
TRUMPAI IR STORAI

COCIALISTO Gugio rėmė
jai paleido smarkią agi

taciją balsuoti už jį. Laiš
kuose šaukiamasi: “Ginki
mės nuo komunistų grūmo
jančio pavojaus! Padaryki
me galą raudonajam pavo
jui!”

“Komunistams galo” pa
darymui pataria balsuoti 
už, “sargybos” kandidatus, 
“jei balsuosit , už keno kito 
perstatytus kandidatus jie 
bus komunistų partijos”, 
į Reiškia, Tareila yra ko
munistų partijos.... Dar 
tokių negražių agitacijų ne
turėjom.

Nominacijos parodė kokis 
“pavojus” iš komunistų pu
sės. Tiek jie reikš ir rinki
muose ir tiek seime, ar dar 
mažiau. Paveizdan:

Valdybos rinkimuose už 
komunistą gali atiduot 40 
balsų, jis jau gauna 40 bal
sų. Tautietis gauna 60 bal
sų, jis turi 60 balsų.

Bet kuopoj kur dalyvau
ja 100 narių, o 60 balsuoja 
už tautiečius, iš tos kuopos 
delegatu nepateks nei vie
nas komunistas, nors kuopa 
gali siųsti 10 delegatų. Ko
munistai delegatai gaus po 
40 balsų, o tautiški po 60.

ma, už kurią Lietuva Klai
pėdos kraštą iš Vokietijos 
butų nupirkusi be tų išlai
dų, kurios susidarė kelionė
se į visokias “santarnes” ir 
kraštą beveržiant iš Klai
pėdoj įšikurusių Francuzų. 
Tą visa ^skaičius dabar dar 
parsieina nupirkt Klaipėdos 
kraštą, kurį “santarvinin
kai” Lietuviai buvo pripa
žinę. Ir tai reikia pirkt ne 
iš Vokietijos bet... .Angli
jos, Francuzijos ir Italijos, 
kurios tai valstybės prie 
Klaipėdos krašto neturėjo 
jokio reikalo. Tokiu budu 
tie santarvininkai daro d 
akcionieriais, pardavinėjan
čiais svetimą turtą, ir tuo 
mi daro save Lietuvos 
skriaudikais. O kada jie 
Lenkijai “pripažino” treč
dalį Lietuvos žemės, su Lie
tuvos sostine Vilnium tai 
jokios kainos nepažymėjo.

Neramus gaivalas.
Latvijoj areštuota devy

ni ; teroristai, gabenusieji 
Lietuvos social-demokra- 
t’ams ginklus ir ekspliodui- 
jančią medegą (bombas, di
namitą ir t. p.), kas turėjo 
būti Lietuvoje “panaudota 
momentui.” Reiškia, buvo

kėsinimo. Tarpe, areštuotų 
teroristų, didžiumoje figū
ruoja žydai.

Kaip ten nebūtų, vienok 
tenka pastebėt vienas da
lykas: Per taip daug metų 
visur valstybinami ir kultū
rinami žydai bent tam tik
roje dalyje imant juos, ne 
priprato prie ramaus gyve
nimo. Kur tik įvyksta ko
kios riaušės, kur koks pasi
kėsinimas, ar šiaip šelmystė 
—visur jie turi savo “tri
grašį” pridėję, jei jau ne 
pačiame nedorame darbe, 
tai bent kurstyme. Iš jų bu
vo gyviausi žvalgai ir išda
vikai didžiosios karės metu, 
jie šiandien visus atsižymi 
ir komunistų judėjime.

Greta to visko, reikia ne 
pavydėt kredito ir lietuviš
kiems social-demokratams, 
ne retai turintiems reikalą 
su terorais. Imant nuo Pleč- 

[ kaičio ir baigiant dabar Lat} 
vijoj suimtais siuntiniais, 
Lietuvos socialistams, gau
sime aiškų supratumą kaip 
skirtingi lietuviški socialis
tai, nuo savo bendraminčių 
kitose tautose. Iš to pasitei- 
sint jie negali.

Žmonės labai mėgia pini
gus, nes tarp jų esama pa- 

’našumo: ir vieni ir kiti kei-

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

(Tąsa iš pereito num.)

| Šis seimas bus išbandys 
mas kiek tautiečiai moką 
Socialistams patarnauti, ke
ikia socialistų galybė ir kiek* 
tautiečių prie socialistų nų-. 
eis.

Bus parodymas ‘kiek tu
ri spėkų tikri Lietuviai ir 
ar politikieriams verta su 
jais žaisti ar ne.

Dabar manoma kad so
cialistai yra tautiečių išgel
bėtojai. Žiūrėsim kiek jie 
seime “gelbės”.

Parodys ar be tikrų Lie
tuvių socialistas gali būti 
išrinktas, ir ar tikri Lietu
viai negali be socialistų ap- 
seįti.

■ Jeigu Tareilos vajus pa
sirodys nereikšmingas ir 
seime jo pusės delegatų bus 
mažai ir rinkimuose jis 
gaus balsų kiek seniau gau
davo Gugis, tai parodys kad 
musų socialistų draugai pa- 
jiegė gabiai paniekint visus 
•savo tautiečius brolius ir, 
paėmė viršų kaip užsimo
jo. Bet tada jiems reikės 
saugotis socialistų ir žiūrė
ti kad jie jiems neiškirstų 
kokių šposų, atsidėkojimui.

rfengiamaši prie kokio pasi- čiasi. 1 Minajevas.

LIAUDIES DAINA
Ko tu žvengi, žirgeli, 
Ko žvengi, juodbėrėli, 
Gal tu nori žalio šieno 
Ar baltų dobilėlių?

Aš nenoriu šienelio, 
Nei baltų dobilėlių, 
Tik man rupi kelionėlė 
Pas tavo mergužėlę.

Ir atjojo bernelis
Per lygiuėsius laukelius, 
Ir pririšo savo žirgą 
Prie rūtelių darželio.

Tuoj išėjo mergelė
Iš rūtelių darželio, 
Klausinėjo žirgelio 
Kokis būdas bernelio.

Kad mokėčiau kalbėti
Daug galeč’ apsakyti: 
Kai nujoja karčiamon 
Be vakaro nein’ namon.

Lietuvos Skriaudikai.
Neseniai laikraščiai pa

skelbė, jog Paryžiuje atsibu
vo derybos tarp Lietuvos 
iš vienos pusės, o Francuzi
jos, Anglijos ir Italijos, iš 
antros pusės. Sulyg derybų, 
Lietuva per keturis metus 
turi užmokėt Francuzijai, 
Italijai ir Anglijai 3,800,000 
markių (aukso kursu) už 
Klaipėdos, kraštą, kuris ta
po prijungtas prie Lietu
vos. Šita suma sudaro apie 
$950,000 Suvienytų Valsti
jų pinigais. Prie to dar 
prisieis mokėt ir nuošim
tis per tuos metus.

Tai susidaTyg pinigų -su-

LIAUDIES DAINA
Bernužėli, nesvoliok, žiponą sutrinsi, 
Atsistok, pabučiuok, savąją pažinsi.

O kas gelia saldų vyną, o aš arielkėlę,
Kas bučiuoja seną bobą, o aš mergužėlę. 

Aš kad myliu tai myliu—myliu visas kartu, 
Jei po vieną mylėčiau kitos pasikartų.

Bernužėli, ko dribsai, ko neini suktinio,
Atsisėdęs ko žvalgais kai lokis ant laužo ?

Aš kad griebsiu tai griebsiu — griebsiu 
net devynias,

O kad šoksiu net dundės grindys geležinės.
Bernužėli,, neviliok jaunųjų mergelių,
Visoms meilės nežadėk, negraudink 

širdelių.
Jei tu manęs nemyli kam tu mane kibini, 
Jei tu manęs neimsi kam akelėm mirksi?

Valia jaunam pažiūrėk į gražią mergelę, 
Tr akute mirktelėt, palinksmint širdelę.

Mindaugas gi, susitaikęs su Vokie
čiais, stengėsi nuraminti savo žmonių 
bruzdėjimą prieš krikščionis. Sakoma kad 
Mindaugas 1262 metais apsilankė Romoj 
ir pažadėjo popiežiui platinti krikščionybę 
savo žemėse, kas Tranaičiui nepatiko.

Mirus Mindaugo žmonai Mortai, 1263 
m., karalius pasikvietė jos seserį, kunigai
kščio Daumanto žmoną, auginti jo maža
mečius vaikus, nes ji pati savo vaikų ne
turėjo. Daumantas už tai labai ant kara
liaus supyko. Po to jis nukeliavo į Že
maitiją pas Tranaitį, kurs, kaipo užside
gęs stabmeldis, pristojo ant Daumanto su
manymo nužudyti Mindaugą. Prie suo
kalbio prisidėjo ir Gerdenis, Mindaugo, 
pusbrolis. Rudenį, 1263 m., medžioklėje 
suokalbininkai vadovaujami Pranaičio ir 
Daumanto nakties laike užklupo karalių 
jo nakvynės vietoje ir nužudė, sykiu pada
rydami galą jp dviem mažiem vaikam.

Nežiūrint Mindaugo mirties, jo įstei
gta Lietuvos viešpatystė paspėjo ganėtinai 
susidrutinti, taip kad jie_ nesuiro ir. nuo 
varžytinių kilusių tarp likusiųjų paveldė- 
jų po jo mirties. Tarp Mindaugo užmu
šėjų įvyko smarki kova už gavimą didku- 
nigaikščio sosto.

Stabmeldystės grąžinimas
Mindaugo nelikus, Pranaitis jo tur

tus paskyrė užmušėjams, o pas Kernavą 
užėmęs apsišaukė didžiu'kunigaikščiu Lie
tuvos ir Rusijos, ir Kernąvoje tapo atlik
tos viešos aukos ant Perkūno aukuro. 
Tokiu budu Pranaitis, Žemaitijos valdo
vas'ir stabmeldystės ' šilininkas, tapo va
du Lie tu vįšlgę.s, parti josj Vadu priešingos 
partijos buvo Polocko kunigaikštis“ Taut
vilas, sbnaij'au apsikrikštijęs ir surusėjęs. 
Jis neprigulėjo prie suokalbininkų ant 
Mindaugo gyvasties. Tom dviem parti
jom dabar prisiėjo susikirsti už pasidalini
mą Mindaugo tėvonijos; Pranaitis pasi
kvietė Tautvilą dalyboms. Tautvilas jau 
buvo susižinpjęs su vienuolyne pasislėpu
siu Mindaugu sunum Vaistininku, kuris 
buvo atsisakęs Rusus valdyti ir atsidavęs 
tikėjimui. Tautvilas atkakęs į Kernavą 
tapo nužudytas ir Pranaitis privertė bėg
ti iš Polocko į Novgorodą Tautvilo sūnų, 
ir Polockas priėmė Pranaičio atstovą val
dyti, ir tokiu budu be sutrukdymo Pranai
tis įsiviešpatavo Mindaugo žemėse.

Tranaitjs valdė neilgai — nuo 1263 
iki 1265 metų — ir pats tapo- nužudytas. 
Per tą trumpą laiką jis dar turėjo karų 
su kryžeiviais ir Lenkais. Namie tvarką 

, vykydamas turėjo persekioti ir net žudyti 
Lietuvių priešginas, krikščionybės rėmė
jus, ir ačiū jam Lietuviai ir Žemaičiai iš
silaikė savo sename tikėjime dar virš 150 
metų.

Sako kad Tranaitį nužudė Mindaugo 
tarnai, kurie tuoj pranešė apie tai ir Min
daugo sunui Vosyliui.. Pranaičio nelikus, 
Vosylius pavedė Lietuvą Rusui Švarnai, 
savo, sesers vyrui, bet Švarnai neužilgo 
mirus Vosylius pats apsišaukė didžiu Lie
tuvos kunigaikščiu ir tuoj ėmė smaugti 
Lietuvišką gaivalą, keršydamas už tėvo 
nužudymą. Pabėgo į Plocką ir Dauman
tas, ir tokiu budu senoji Lietuvių aristo
kratija tapo suardyta. Tiktai Žemaičių ir 
Polocko kunigaikščiams buvo palikta sa
vivaldybė. Vosylius tuoj parkvietė į Lie
tuvą stačiatikybėš platintojus.

Galičio kniazius Levas, keršydamas 
Lietuviams už savo prarastas žemes, vai-- 
šė Vladimire, Levas Vosylių iš pasalų nu
žudė; perkirsdamas jam kardu galvą. Tai 
buvo 1267 metais. Tuoj po to Levas įsi
veržė į Rusiškai Lietuviškas žemes ir ten 
apsišaukdino didžiu Lietuvos kunigaikš
čiu. Bet Lietuviai, susirinkę Kernavo j e, 
žmogžudžio nenorėjo, ir pasiuntė kariu- 
menę ant kairiojo Nemuno kranto ir su
laikė Levo viltis Lietuvius užvaldyti.

Dar 1264 metais popiežius Urbonas

IV buvo prigundęs Čekų karalių Ottokarą 
II kad eitų gelbėti krikščionis Lietuvoje, ir 
kuomet 1267 metais karalius išsirengė į 
kryžiaus kelionę, popiežius Klemensas IV 
ragino jį traukti prieš Lietuvą, besibro- 
liaujančią su Galindais, Getviaiš ir Toto
riais, ir užimti sau pagonų žemes. Tiktai 
jam nevelijo liesti Lietuvių žemių kurios 
buvo Mindaugo padovanotos kryžeiviams. 
Tat nedaug ką butų Ottokaras Lietuvoje 
pešęs....

Tuo tarpu Lietuva išslydo iš rankų 
Rusų, ir vėl Lietuviškas elementas paėmė 
viršų: Lietuviai Kernavoje apšaukė didžiu 

1 kunigaikščiu Šventaragį, 96 metų senelį, 
tykiai valdžiusį Užvilijiškę Lietuvą, ir su 
Čekų karalium nesileido į jokias tarybas.

Šventaragis mylėjo savo seną religiją 
ir prie įtakos Vilnelės į Viliją įsteigė nau
ją Romovą.

Toje vietoje Vilnius jau buvo, nors ne 
koks miestas, ir turėjo savo tvirtovę ir 
valdovą. Pastačius aukurą Perkūno gar
bei, ten tapo užkurta negęstanti ugnis, ir 
čion apsigyvęno Krivių Krivaitis. Pas Vil
nelę buvo aprinkta vieta deginimui lavo
nų kunigaikščių ir kitų didžiūnų. Kadan
gi Šventaragis pirmas ten tapo sudegin
tas, ta vieta praminta Šventaragio slėniu.

Šventaragis, atgrąžinęs stabmeldžių 
tikybą, pats gyvena Naujapilyje; jis pasi
mirė 1270 metais ir tapo sudegintas Šven
taragio slėnyje.

Po Šventaragio mirties Lietuva vėl 
pasidalino tarp- paskirų kunigaikščių. Že? 
maičius valdė kunigaikštis Biitegeidis, ku
rį kryžeiviai skaitė už savistovų karaliui 
ką. . ' ,. ',Vj ;į

Lietuvoje valdė kunigaikštis Burkvy- 
dis, o Polocke Jr Vitebske įiviešpatavo Lie
tuviškas kunigaikštis Girdenis.

’ Nau jamiestyjė viešpatavo ■ - kunigaikš
tis -Traidenis (1270-1282), mylintis- stab
meldystę ir Lietuvišką tautą, ir todėl per 
visą gyvenimą turėjo smarkias imtynes su 
svetimtaučiais puolikais.

Traidenis taip pat turėjo ginti Lietu
vių gentes nuo kryžeivių, vienok nedaug 
įstengus pagelbėti, Vokiečiai daugiau ir 
daugiau įsigalėjo Prūsuose ir dasimušę iki 
Nemuno įsteigė pilį Ragainę 1276 m.

1279 metais Vokiečiai išrengė didelę 
kelionę į Lietuvą del pasiplešimo; prisidė
jo Danai, atkako Rygos kryžininkai, suva
ryti buvo ginkluoti žmonės iš Kuršo, Žem- 
galijos ir visos Lietuvos. Išgirdę apie to
kį priešų užėjimą, Lietuviai nešėsi su man
ta kur kas galėjo. Bet priešus išėjo pasi
tikti pats Traidenis, ir Vokiečiai sustoję 
gryžo • atgal. Vydamiesi,. Lietuviai juos 
skaudžiai sumušė.. Nedaugelis Vokiečių 
gyvais likę pasmuko iš to mūšio.

Prie to dar Lietuviai turėjo nemažai 
kovų su Lenkais ir Totoriais.

Šalip čia paminėtų kunigaikščių, dar 
buvo Gerimantas, Šventaragio suuus, ku
ris valdė apie Gervatus, jisai priėmęs sa
vo ženklu Žirgą ir Vaiką, kas vėliau tapo 
valstybiniu- ženklu visos Lietuvos. Geri
mantas mirė 1275 metais.

(Bus daugiau)

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”

SUTEIKSIĄ BALSAVIMO
, TEISES -

Sovietų centralinis komi
tetas nutarė grąžinti balsa
vimo. teises daugeliui gy
ventojų kurie nepriklauso 
prie “darbininkų”. Jie iki 
šiolei buvo be teisių ir tu
rėjo užsidarę burnas tylėt, 
o tarimus ir visokius pa
tvarkymus darė komunistų 
partijos galvos. Dirbtuvių 
darbininkai turi teisę bal
suoti kaip kuriuose daly
kuose ir išrinkti tą ką ko
misarai jiems liepia.

Šis komunistų sumany
mas yra tik mulkinimui ne
susipratusių darbininkų ki
tose šalyse: jiems bus ka
lama į galvą: “Žiūrėkit, so
vietų rojuje yra lygybė jr 
žodžio laisvė!” '

KADA KOLUMBAS TIK
RAI AMERIKĄ 

ATRADO?
Kolumbas buvo jurų bas

tūnas ar plėšikas, ir jis at
rado Ameriką 1464 metais, 
o ne 1492 metais, sako' Pe- 
ruvijos mokslininkas Luis 
Ulįoa. i Šituos savo išrody
mus jis perstatys tarptauti
nėje istoriškoj konferenci
joje Ispanijoj Gegužės mė
nesį.

Ulloa darbuojasi jau virš' 
30 metų tyrinėdamas dagi
nius apie Kolumbo gyveni-, 
mą.

Kokia pasaulyje nelygy
bė: SLA. organe “Tėvyrjė- 
ję’j nevalia patiems kanai- 
datams į Pild. Tarybą S-l 
ba kam nors kitam už juos 
agituoti. Mat, Susivieniji
me priguli įvairių .pažiūrų 
narių.

Bet nors Susivenijirie 
priguli įvairių pažiūrų na
rių, “Tėvynės” redaktorius 
visai nesidrovi' varyt poli
tikos Lietuvos klausime, 
kuri priešinga kitų pažiū
rų Lietuviams.

ĮGALIOJIMAI
Į reikalingi Lietuvoje pirki- I 
; mui, pardavimui, valdymui I 
į žemių ir kitokio turto, i

į K. S. Karpavičius .
; Registruotas Lietuvos

Konsulate Notaras. 1
; Rašykit laiškais arba atsi- I 

lankykit ypatiškai. I

“DIRVA”
6820 Superior Ave. -I 

< . Cleveland, Ohio.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate s 

608 So. Dearborn Street | 
Chicago, Ill.

* Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE” -.

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



Kropiant teisybes šviesą į neteisingus u 

i suklaidinančius paskutiniuose cigaretii
■■V •' .?•_ . '■ •’ \ t • ■»» , • ’

skelbimuose raportus H
1 <■ .« -• J"' V,. ’ ' *

• . • /':•« ; v< ’ r

KĄ KITAS IšDIRBėJAS nori sakyt apie 
jo išdirbystę, tai ne musų reikalas. Nors 
jis ir matytų tinkamu klaidingai savo 

išdirbystę perstatyt, tai tas irgi yra jo reikalas- 
ne musų.

Bet kuomet, jo skelbime, jis šneka daugiau, 
kaip apie jo išdirbystę, ir neteisingai raportuoja 
arba palieka suklaidinančius įspūdžius apie 
kitus cigaretus—tuomet mes jaučiam, laiką iš
reikšt teisybę.

Kiek laiko atgal vienas išdirbėjas naudojo 
" šiuos raportus savo apgarsinime:

“Ekstra slaptingas džiovinimo metodas prašalina 
iš (--------------- ) kenksmingus erzinimus, graužian
čius aitrumus, kurie randasi senovišku budu išdir- 
bamuos cigaretuos, ir kurie erzina gerklę yra kosė
jimo priežastis.

“Nepaisant kaip brangiai ar kaip pigiai jus už 
cigaretus mokat, jus gaunat vieną iš dviejų gene- 
rališkų rūšių, ir ne daugiau, kaip dviejų. Vienoj 
klasėj jus gaunat bilionus senovišku budu išdirb
tų cigaretę ir kitoj klasėj jus gaunat (-----------—),
džiovintą cigaretę, moderniško mokslo išdirbystės 
cigaretę, iš kurio kenksmingi erzinimai prašalinti 
ekstra slaptingu metodu, kurį išaiškina žodis, ‘Džio-

'> vįntĮV’ y,,-.
L ■ ' i ,

UOMET ŠIE FAKTAI pirmiausiai buvo 
skelbiami, mes priėmėm kaip netikėtą to 

išdirbėjo apgarsinimo atmainą, ir kad tai ma
nėme, nebuvo apsvarstyta. Padaręs pora tokių 
raportų, jis šią skelbimų formą apleido. Tačiau 
kiti naudoti faktai jo skelbimuos užtėmyti Fed
erates Pirklybos Komisijos.

Federalės Pirklybos Komisijos veikimo rezul
tatas tas, kad jam liepta sulaikyt garsinto fakto 
apgarsinimuose, būtent, kad galit but laibi, 
rūkydami tos rūšies cigaretą, ir buvo paliepta 
sulaikyt kitus neteisingus faktus, o ypač argu
mentą, kad visi gali but laibais, rūkydami tos 
rūšies cigaretus. Jis ir vėl pradėjo naudot tą 
faktą skelbimuos su permainom.

JEI BET KURIS IŠDIĘBĖJAS nori salint, kad 
tabakas, kuri jis naudoja, turi “kenksmingų

. . 1 • erzinimų, graužiančių aitrumų, kurie kenkia 
gerklei,” ir po tam tvirtint, kad šie dalykai pra
šalinami karštį naudojant metodu, tai jo reika
las. Bet kuomet jis bando suteikt įspūdį, kad tai 
yra generališkai praktikuojama naudot cigar- 
etuose tokį tabaką kaip jis aprašo, mes protes
tuojant už bandymą įžeisti pramonę.

Mes musų cigaretuose niekumet nenaudojom 
tų tabakų, kuriuos tinkamai galim aprašyt, kaip 
turinčius “kenksmingus erzinimus, graužiančius 
aitrumus,” ir netikim, kad kitų išdirbėjų jie 
naudojami.

Jei tas išdirbėjas nori garsinti karščio metodo 
naudojimą, vadindamas tuo džiovinimu ar bet 
kuo, tai jo privilegija. Bet kuomet, taip dary
damas, jis bando suteikt įspūdį, kad jis vienin
telis cigaretų karščio metodo vartojimu išdir
bėjas, vėl turi but pasakyta teisybė.

Garsinimas neteisingo fakto nėra didesnis 
iškraipymas teisybės, kaip sakyt, kad karščio

-Ak - - • .

naudojimas tabakuose yrą išskirtinas metodas 
bet kurio išdirbėjo. .

TRAKTAS yra, kad tabako išdirbystei naudo- 
■*“ jimas karščio yra veik paprasčiausias1 ir 
pasauly praktikuojamas išdirbystei metodas. 
Jis yra praktikuojamas senąi.

Mes tabako išdirbystei naudojam karštį la
biausiai mokslišku ir moderniškiausių budu, 
sutaisydami tų lengvų, kvepiančių, nunokusių 
tabakų, kurie neša jų natiirališką gerumą 
CAMEL cigaretuose. Pirmiausią CAMEL cigar
etą mes išdirbom karščio metodu. Kiekvieną iš 
bilionų cigaretų kuriuos mes išdirbom hu,o to 
pirmo buvo, išdirbtas karščio metodu.' Mes at* 
sidedam karščiui padaryt musų gefus tabakus 
dar geresnius. ■ \

y^R IŠDIRBĘ JAS AR NE by tik turėtų ką 
x publikai kalbėt, prilipdo jo, karštį vartoti 

mašinos sumanymą, sutirštinti garą, kuris iš 
jų išeina, negali turėt daugiau veikmės pager
inimui, kaip pagautumėt garus kurie išeina iš 
jūsų imbriko kurie turėtų arbatą imbrike pa
gerint. ' ’ ' !

Musų rūšis, CAMEL, vis auga, bet mes, tačiau 
nenorim leist šiuos toli siekančius neteisingus 
faktus arba įspūdžius cigaretų išdirbystei nepa
taisytus. ,

Jį Reynolds Tobacco
CAMEL Cigaretų išdirbėjai

Company
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6916-6918 Superior Ave
štai proga Lietuvėms moterims, pasinaudokit šiuo rtlsiųivmo— = 

$10.00 vertės Nestle Circuline permanent wave arba kokį nors kitų = 
vėlinusį metodų už specialę kainų tiktai $8.00.

ŠIS PASIŪLYMAS TIK PER BALANDŽIO MĖNESI.

“FINGER WAVE” with Shampoo ............................................ $1.00 =
“MARCEL” — mornings .......... 75c. Afternoons .......... $1.00 E
LADIES HAIR CUT .................................  60c =
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KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
.FEJįl B ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
■3““ sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pą-

R H bandyk šiandie. Tri 
Ir™ H K B ju dydžiu vaistinė-

BVBBm ta 35c. 75c ir $1.50

NAUJAS
darė maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis. Greitai praša
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

HAARLEM OIL

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
KENT IR EARL RADIOSATWATER

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

Pairduodam laikrodžius, laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

liūs, 
kius

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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Vienintelis
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A. S. BARTKUS t
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Clevelande Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausia dovana jūsų 

draugui ar draugei bus 
Jūsų Fotografija, šiuo lai
ku mes turim s'pecialėš' ? 
kainas ’ ant visų fotogra- Ž 
f i jų. Rėmai puse Rainos. ?

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

— Telefonas Randolph 3535 j

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistą? 

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sHeiskit, nes musų laikais beveik vi- 
, sos ligos yra išgydomos. . .
Jėigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot .j. 

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

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

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

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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SURDEGIS
Lietuvos Mieštų ir Miestelių Aprašymai

(Pabaiga iš pereito num.)
Karo laikais

Užėjus Europos dideliam 
karui Rusai vienuoliai išsi
kraustė į pačių Rusi jų,- pa
likdami viskų, išskiriant šv. 
Motinos stovylų. Užėjus 
Vokiečiams, Vokiečių kar
eiviai eidavo,' draskydavo 
visų gyventojų duris; jeigu 
neįsileisdavo tai išmušda
mi duris, langus ineidavo. 
Dar labiau Rusų cerkves 
draskė, šventus paveikslus 
plėšė ir po kojų mynė, o kas 
jiems buvo reikalinga im
davo. Taip pat ir vietos 
gyventojai viskų nešdavo 
namon kas kų pagrobęs ir 
slėpdavo. Visos Rusų tro
bos ir cerkvės liko tuščios. 
Tik kada apsigyvenus Vo
kiečiams pasidavė tvarka, 
įtaisę mokyklų šiek tiek ap
tvarkė.

Kada Vilniuje pakilo di
delis badas, Vokiečiai su
rinkę vaikus atvežė į Sur
degį ir apgyveno vienuoly
no kamaraitėse. Vaikų ne
buvo vyresnių kaip 15 me
tų, daug buvo ir visai ma
žų, išviso apie 100 vaikų. 
Buvo ir suaugusių moterų 
ir vyrų slaugytojų.

Prie Rusų buvusios mo
kyklos name Vokiečiai su
tvarkę atidarė mokykla ir 
paskyrė mokytojų, kurį tė
vai turėjo aprūpint (maistu. 
Tėvai džiaugėsi kad vaikai 
mokinami Lietuviškai. Vo- 

. kiečiai neversdavo. mokyk 
loj visų laikų kalbėt Vokiš
kai: jų kalba buvo tik vie
na pamoka. į dienų.

Lietuviai užvaldo
1917 metais Vokiečiams 

atsitraukus, Lietuva liko 
laisva valstybė. Lietuviai 
pradėjo viską tvarkyti, vi
sur mokyklas remontuot. 
Taip pat ir Surdegio moky
klų padarė patogesnę.

Surdegiečiai prašė val
džios kad peršvęstų cerkvę 
į bažnyčių. 1919 m. Kun.

Meškauskas cerkvę per- 
šventino katalikų bažnyčia. 
Nors nebuvo bažnyčioj jo
kios tvarkos, bet Kun. Meš
kauskas bažnyčioje laiky
davo mišias. Vėliau Rusų 
žieminę cerkvę pertaisė j 
klebonijų.

1920 m. budavonę padarė 
panašesnę j bažnyčių. Bu
vo dvi bonios, vienų nuėmė. 
Langai buvo apkalti geleži
nėmis grotomis, dabar lan
gai perdirbti visai kitaip. 
Bažnyčia nedidelė, mažiau
sia už šios apielinkės baž
nyčias.

1921 metais vaikai iškelti 
j Kauno prieglaudų. Kiek 
laiko tame name gyveno 
vietos biednieji, kurie netu
rėjo savo butų. 1925 me
tais susitvėrus pieno per
dirbimo bendrovė tame na
me įrengė rankinę pieninę. 
Padidėjus pieno produkci
jai 1927 m. vietoj rankines 
pieninės įrengė garinę.

Dar yra susitvėrus Sur- 
degyj Žemės Ūkio draugi
ja. Nors ji susitvėrus pir
miau už pieno perdirbimo 
bendrovę, bet gyvuoja silp
niau. Išsyk daug visi ja 
rūpinosi. Valdžiai davė pra
šymų pavesti draugijai Ry- 
giečių Rusų buvusius na
mus. Valdžia norėdama 
kad žemės ūkio kultūra kil
otų, pavedė tų namų ir dat 
davė šmotų žėmės. Drau
gija, gavus tų namų, pir
mame aukšte Vienoj to na
mo pusėj įrengė valomųjį 
punktų. _ Metams praslin
kus, antrame’aukšte įrengė 
jaunuomenės labui salę. Vė 
liau tame name žemai 
gė mažų krautuvėlę.

Draugija dirbo ir 
nosi įrodyti žmonėms 
tikslų ir reikšmę, bet 
nės mažai į tai domės
pė, ir krautuvėlės nerėmė,, 
eidavo verčiau pas Žydus, 
kur gali derėtis. Krautu
vėlė su pabaiga 1929 metų 
nutarta likviduoti ir drau
gijų panaikinti.

1923 m. Surdegio gyven
tojai ūkininkai išsiskirstė i 
kolonijas, bet ųe visi tinka
mas trobas išsirengė.

Surdegiečiams patogu y- 
ra susisiekti . su Lietuvos 
didesniais miestais del to 
kad yra gelžkelis.

K. Pajuodyto.

Metropolitan Operos 
Repertuaras

Repertuaras didžiųjų operų kurias 
Metropolitan Opera Company iš New 
Yorko statys didžiojoj miesto audi
torijoj" savaitės bėgiu nuo Gegužės 
5 iki 10, septintoje pavasarinėje- iš
kilmėje, sakoma bus geriausias ko
kis tik galima buvo sukombinuoti.

Bėgyje savaitės bus astuoni yai- 
dinimąi, pastatyta devynios gražiau
sios operos dalyvaujant žymiausioms 
žvaigždėms.

Bus dvi visiškai naujos, pastaty
tos pirmą sykį New Yorke Metro
politan pastangomis. Tai yra “Sad
ko”, didžiausias kurinis garsaus Ru
so, Rimskio Korsakovo, antra tai 
Charpentiero opera, “Louise”, ku
rioje garsi' Lucrezia Bori pasiekė 
aukštumas kaipo Metropolitan pri
ma donna.

Kita opera kurios Metropolitan 
jau nestatė kelis metus, tai Bįzet's 
dramatiška “Carmen”, ši bus penk
tadienio popietį.

Tarp žymiausių artistų bus Rosa

Ponselle, Lucrezia Bori, Leonora Co
rona, Editha Fleischer, Queena Ma
ria, Ina Bourskaya, Beniamino Gig
li, Giovanni Martinelli, Frederick 
Jagel, Lawrence Tibbett, Armand 
Tokatyan ir sensacingas Francuzu 
naujas tenoras, Antonin Frantoul.

Sezonas atsidarys pirmadienio va
kare su gražia “La Gioconda”, ku
rioje pernai Rosa Ponselle nepapras
tai pasižymėjo Londone, po dalyva
vimo Clevelande.

Antradienio vakare bus “Louise” 
su Lucrezia Bori ir Antonin Tran- 
toul.

Trečiadienio vakare dvi operos^ 
“CaValeria Rusticana” ir “Pagliac- 
ci”, su Ponselle, "Fleischer, Gigli ir 
Martinelli vadovaujamose rolėse.

Ketvirtadienio vakare bus ”La Bo- 
heme” su Bori ir Martinelli i?’kito- 
mi sžymiomis žvaigždėmis.

Penktadienio popietį bus “Car
men”.

Penktadienio vakare “Sadko”.
šeštadienio popietį *‘La Traviata”, 

su Boti ir Armand Tokatyan, o už
sibaigs šeštadienio vakare su “II | 
Trovatore”, Verdi opera.

įren-

rupi- 
save 
žmo 
krei-

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

1306 EAST 68TH ST.
, Rand. 6729.

Skaitykit “Dirvą” — žinosi t 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

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

■ - Savo nuodugniu, kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos' priežastį. Kuomet ligą m
■ supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomoksįišku laboratorijos analizavimu PIR- Įg 
|| MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ,' po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. fc

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- ■ 
■Į kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- ■ 
H su keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.
Z RAUDONGYSLeS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- 
S mo. TQNSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIŪRIMAI prašalinama 
3 be skausmo nauju gydymo Metodu.

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

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00. į=j

DOCTOR BAILEY spęcialistas|
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. JĮ
Išsikirpk šį ir palaikyk kitam ^sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI. Bif
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K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės
Siutas 
Kelnės

$1.00
. 50c

45c
20c

išvalyt ir išprosyt__
išprosyt ____________

išprosyt __________
■ Moterims '

Kotai ir dresės išvalyt ir
išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

Jūsų Žvaigždes 
Sporto Pasauly

ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento. 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekyienapi dides
niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.
J Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

’•! -IV-' v ••

/«>< a PAIN-EXPEILER

’S

turėdami tokį patį pasitikėjimų PAIN-EXPELLERIU, kokį 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite.stačiai.nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu; 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuljavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumątiškų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando,. Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse: 
35 ir 70 centų.

Galima gauti visoje Vaistinėse arba stačiai iš

77re Laboratories o/* 
F.Ad. RICHTER CO

ERRYAND SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, N.V

KUOMET KOŽNA 
MINUTA 

SKAITOSI.

Kuomet kožnas laik
rodžio su takšėjimas y- 
ra svarbu pasiekimui 
policijos, daktaro, ug
niagesių, ar net gro- 
serninko, sutaupysi sa
vo žingsnius ir pasiek
si trumpiausiu laiku — 
naudok telefoną.

Jis sutaupys laikų. 
Sutaupys tūkstančius 
varginančių žingsnių. 
Atves draugus arti , ne
žiūrint kur jie gyvena. 
Naudokit jį tiems ir 
tūkstančiams, kitų būti

nų reikalu.
/

The Ohio Bell 
Telephone Compahy

1

A 1

VELYKOS 
* H

SIŲSKIT PINIGUS 
SAVO GIMINĖMS 
IR DRAUGAMS

per musų

FOREIGN DEPARTMENT
’JpURIME užvedę tiesioginį susisie

kimą su Europos Bankais, per ką 
užtikrinama tiesioginis ir greitas pri
statymas pinigų jūsų giminėms arba 
šiaip draugams už pusėtinai žemas 
kainas. - *

Pinigai galima persiųsti kaip 
Amerikos Dolariais taip ir Europos 
šalių pinigais.

v |

<

4

t

_ Incorporated 1849

in the (Sity uf GTlevelanč 
public Square

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką



$ IŠ LIETUVOS e
KODĖL AMERIKIE-
ČIAI NUSTOJO PA-, 
GARBOS LIETUVOJ

Amerikiečiai apsilankę’ Lie-
tuvoje turi mums parodyti 
gražių kultūros pavyzdžių.
Tada tik musų žmoneliai

Kada po karp.pirmutinia^j Amerikiečius garbingiau 
Lietuviai Aineiąkiečiai at- atsineš. P. Kriukelis, 
plaukė į Lietuvą, Lietuvos | 
liaudis žiurėjo Į, juos kaipo
į aukštos do^ęįr kultūros Prof> Jablonskio Laido

tuvės
j Mbkyklos, studentai, vi
suomenės organizacijos ren
kasi 15 ?vąU £Q. jų. (Rotušės 
aikštėj e| fr ^woj; ą' Kširikia- 
vęitvaitoląrių nurodytoje 
vietoje. f -h i - * l

Efisen|| tvarkosi šiuo bu

tautiečius. Todėl jie visur 
susilaukdavo pritarimo ir 
pasitikėjimo.

Dabai? visai .kįtaip žiuri į 
Amerikiečius., .p|^l^aimp

I- i pusbernis drysta. lakyti: 
“Aš . kulturihgesniš '' negu

į Amerikonas”. Negalima vir. 
siemsfto primesti, bet jeigu r. .
daugfejis pasirodo nekultu-1 11HV1S^ Pirnla e^na vidurį- 
ringil įif' 'gyUri^ purve' tai | 
Amerikonai ir šūšilauke ne-1 
kokįd: vardo.'1 ,

Į Ilietuvą atvažiavo apsi
gyventi pralobę Amerikos 
Lietuviai. Vifeni atsivežė

\ dolarių porą tukstantėliū, ’ 
o kiti, net po keletą desėt-j 
kų tūkstančių. Pirmųjų pi
nigėliai sukrauti iš vargo, 
o kitų lengvais, be nešva
riais užsiėmimais. Ameri
koje mokėjęs visokių gud- 
rysčių ne kitaip ir Lietuvo
je gyvens.

Noriu paminėti Rokiškio 
ir Panemunėlio valsčiaus

I , Amerikiečius, iš kurių ge- 
į - rai pažystu, 28 .ypątas.,, Iš 

jų tik vignąJĄ-IĮėrą.^O rpri- 
mestij visi kiti verčiasi saP- 
latanifel^j.
mos doros piliečįmF

Štąj kas apie nekuriuos 
juos L^ži'HomaF-Uhicaįfi^s:- 
R-,, 1 
rinkt aukosi gelbėjimui Lie
tuvos, atvažiavęs į Lietuvą 
Rokiškyje!' pusipįr^o, nekil
nojamo turto už !pusę mili- Į 
jono litų, j į_ _ .

: valdyboj, su kitaiš sdvo sė
brais ją išvogė.

K., būdamas labai turtin-| 
gas, padegė savo trobas iš
gavimui didelės apdraudos. Į;

Litviniškio dvaro savi-'
I įlinkas D., Chicagietis, 19291 

m. Gruodžio 27 d. pavogei 
30 pūdų linų, o kai vagystė 
tapo' susekta nusišovė.

Kurie Amerikiečiai ver- 
Į čiasi prekybą irgi pasižy- 
f mi. Jeigu Žydo krautuvėj 

tos pačios rūšies gelumbė 
kainuoja 10 litų metrui tai 
Amerikiečįo krautuvėje 35

I litai. |: ,
Amerikifetis D., turėda-

! mas kapitalo arti pusės mi
lijono litų jis savo nąmų el-

I getas šunimis pjudo,] o tar
nautojai vos po mėnesį te- 

j išbūna. ,
Kaikurid: verčiasi , pinigų 

skolinimu.^ Bet tie* “ban- 
kieriai” taip moka savo a- 
matą varyji akd tik kuris 
biskį į jų kišenių įlindo tai 
jau ūkė sii visais gyvuliais 
ir tenka “bankieriui”.

Perėjusią vasarą labai 
daug Lietuvoje buvo apsi
lankiusių Amerikiečių, bet 
jų atmintis palikta tik pa
tvoriuose riogsančios aplu- 
žusios tuščios bačkos nuo 
alaus ir didelės krūvoj su
daužytų butelių, kuriuose 
kitados tilpo valstybinė..

1930 metai yra mums di
deli ir svambų?, nes jie pri-' 
mena kad 500 metų atgal 
gyveno ir-i valdė Vytautas, 
kuris paliko žymius’ir am
žinus darbus. Taigi šymet Į j

jųjįi ankštesniosios moky
klos, universiteto studentų 
draugijos, korporacijos; po 
studentų draugijų eina kry- 

- žius, vainikai; lydis karstą 
kunigas su savo asistentais 
ir vežamas patsai karstas.

• I Tuojau po karsto eina ve
lionės giminės, profesūra, 
vyriausybės atstovai.

Juos seka orkestras, karo 
mokykla, šauliai ir neorga
nizuoti palydovai.

Visa procesija eina šiomis 
gatvėmis: Vilniaus gatve,. 
Prezidento g., Laisvės Alė
ja iki Maironio gatvės, Mai
ronio gatve, Duonelaičio g. 
iki Įgulos bažnyčią iki Miš
ko gatvei - • , , ■' . '1

Mokytos* studentų drąu- 
gi job LrUpųsjįne^in^jJ^^
tie^ , kapąiš šilusi tvarko ^bfem

!■ —t. —------- ' VĮtatirotffidspe&oot
m'num<x. - vjniua—-ic i IS" T . ...i • , i. i • ., I kapus įeina tik ikunsi'? buw- ‘paskirtas: «

11'i n.--- -r- kais ju nesejai, -r Giicic na hoiimin .it,. • -c •> >

su vąini-Bt-hjMr gar-»-«
■ vėliavos, 

karstas, giminės profesūra, 
vyriausybės atstovai.

.Mokyklos' ir 'universiteto'to uz wuse mm- j . . .L a S. "i i draugijos tvarkomos atsto- Budanjas -bajiko I ,t ' vų. Eiles sudaromos nema- 
, Ižiau, kaip po 6 žmones.

Mokyklų, studentų drau- 
■ gijų vedėjai eisenoje palai- 
’ ko ryšį savęs, kad vieni nuo 

I kitų neatsiliktų, davus žen- 
i klą, kur reikia sustotų etc. 
! Visa procesija davus žen
klą sustoja, kuomet kars
tas ties karo muziejum, ties 
abejais universiteto rūmais,

Namuose, pro kuriuos eis 
procesija, iškabintos vėlia
vos su juodu raikščiu.

X Tel- CHerry 2370
F T. J. KERŠIS
*;*■ jbajgęs, Teisių Mokyklą Cumber- 
X land Universitete, darbuojas su 
j- Teis jų Ofisu, advokato . ■ 
X Anderson & Marriott 
?• ’ 1308 > Engineers. Bldg; ■

kąr su ' yigąi; teisių reikalais 
X' Lietuviai, slavai, Lenkai, ’ :i? 
X Rusai draugai kreipdamiesi ta
i' rėš teisingą patarnavimą. i

John Jacoby & Son 
/ Dry Goods & Furnishings 

7036-7038 Superior Ave. 
KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 

49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekes 

už mažiausia pinigų”-

i NORWICH
j TAILORING CO.

LIETUVIAI SIUVĖJAI
atidąrė Vyriškų Rūbų siu
vyklą ir parduotuvę. Siu
vant SIUTUS ant užsaky
mo nuo $23.50 aukštyn.

I Daugelis Lietuvių, manė
I žino kaipo yerą siuvėją ir 
i dabar esu gatavas jums , 
Į patarnauti.

Adomas. Norwich
7800 Superior prie 79

Akrono Naujienos
Lgggag^;;,-.!g.g.aaaag-..--g-7ggggg.-'...g^;; . ----------------- -

Lietuviai turėjo savo ku
nigą velykinei išklausyt.

mišios, o žmonių prisigrūdo 
vėl daugybė: matėsi Lietu-

Vietos Lietuviai turėjo ne
paprastą nuotikį kada per
eitą šeštadienį ir sekmadie
nį čia viešėjo Lietuvis ku
nigas ir išklausė tikinčiųjų 
velykinės išpažinties, ko ne
buvo jau nuo to laiko kai 
Lietuvių bažnyčia perėjo į 
svetimas rankas, 
klebonas, nors svetimtautis, 
būdamas;, senoje Lietuvių 
bažnyčioje,' sumanė į pa’tar- 
nauti - Lietuviams dvasiš
kame reikale ' Lietuviškoje 
kalboje, parkviesdamas iš 
Youngstowno Kun. Kulia- 
vą. Jis atvažiavo Kovo 22 
d. pavakare, išklausė Lietu-|taujant svetimos' dvasios 
vių išpažinties. Atsilankė j kaip Clevelande.
daugybė net tokių kurie Mums Akroniečiamsi r«i,
nebuvo ėję per 6—7 metus.

Sekmadienio ryte Kun. 
Kuliavas atlaikė ankstyvas 
mišias, į kurias suėjo 
nių tiek kad negalėjo 
nei vietos atsisėst.

Per pamokslą Kun. 
liavas pasakė pamokslą sa
va kalba, tarp kitko primin
damas kokią blėdį daro sau 
ir savo tautai ir bažnyčiai 
tie žmonės kurie’ perdaug 
vartoja degtinėlę. - .

Paskiau atsibuvo ąnti’os

vių -kurie nebuvo matyt il
gi laikai. Prie sumos pa
tarnavo keturi jauni Lietu
viai berniukas, kas darė ne
paprastą įspūdį. Per antrą 
pamokslą kunigas labai pa
peikė Clevelando dioceziją, 
taipgi Clevelando . Lietuvių

Vietos,parapiją, kur musų jauni
mas vedamas prie ištautė- 
jimo. Kun. Kuliavas. ragi
no motinas ir tėvus kiek 
galima aųklėt vaikelius sa
voje Lietuviškoje dvasioje. 
Prisiminė kad niekur ne
patyręs tiek nupuolusios 
Lietuvių dvasios ir .viešpą-

žmo- 
gaut

Kih

Mums Akroniečiams rei- 
tų daugiau pasistengti ne
gu iki dabar stengėmės. 
Nors turim Lietuvišką mo
kyklėlę, bet su tuo viskas ir 
užsibaigia.

Už tokį musų ūpo suju- 
dinimą Akroniečiai paliko 
labai deginti svečiui kuni
gui ir vietos klebonui,

Dalyvavęs.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj , ir kitur —. už- 

rašykit, jiems “Dirvą”.

' Ptošpcęt 2420. * ;’ H ji ; : : i ' i i > i’.i > j ■ !

, ’ ’. THE. A W1&MERMAN ICO.:.'..'
j H j f j?GE>^^A|i^lipH|KRAUSfYfQjįĄr ,, ,M(,..
< bandines Jsępąs' h; kįtps

sunkius daiktus'*kiilhuMus 'supakųojanf ir, iš^ranęiąn}.
-js 3400'St.• .Cleveland, ^),

YPĄTIŠKAI VEDAMĄ/’"į‘XX.

DIDELE ekskursija :
■ efųt

NORTH GERMAN LLOYD'

EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasaulyje Laivu 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

GEGUŽES 3 D.
PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ y 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 į Klaipėdą 
J VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS'

..MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

NORTH GERMAN LLOYD
982 Union Trust Bldg.

Del Informacijų kreipkitės j

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ

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.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

K. MAKAREVICIUS
95 LiŠėrt'v 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.

Chicago.

.. v Cleveland

DRAUGIJA

J. G. BOGDĘN
322 W. Long st. Dubois, Pa.

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., . Chięago 

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

A. VARAšIŲS
S. 12 & Carson st; Pittsbgh, Pa. 

“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstas, 331 ^. 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 Cambrdgc^Stf; ..

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS ' T •

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

RICHMAN
BROTHERS

725-31 EUCLID AVE.
ONTARIO & PROSPER i 

5716 BROADWAY

In vestment as į Rubus 
kurio vertybe 

Nemažėja
Kuomet jus mokat $22.50 už Richman siutą arba 
ploščių, jus turit užtikrinimą kad jam lygaus ne
galima yra gauti už jokią žemesnę kainą, net se
zonų užbaigimo išpardavimuose . . . kadan
gi mes niekad nedarom “specialių išpardavimų1’.

Richjnan Brothers Rubai turi nustatytą vienodą 
vertybę . . . vertybę sutvertą didžiausios pasauly
je vienkartinės gamybos, milžiniško tiesiog už pi
nigus materijos pirkimo, ir tiesiog iš dirbtuvės par
davimo plano kuls sutaupo tarpininko pelnus . . . 
vertybė kuriai jokia kita organizaciją. j|ęgąHf -pri^yA ' 
lyginti, jokiame sezone, rįęi jokios^, aplinkybėse. '

Šiuose naujuose pavasariniuose siūtuose ir plėš
riuose jus matysit styliaus puikumą; materijos gra
žumą ir darbo gerumą kas viskas įrodo jų vertybę 
. . . rasit stebėtiną įvairybę- nąpjų« stylių, jnąt^r.įju j 
ir spalvų, ir mierose kurios pritiks kuopuikiausia, ir ■ ' 
bus lengva išsirinkti.

BENT SIUTAS, PLOŠČIUS AR 
PARĖDIN1S -SIUTAS VISOSE 
RICHMAN BROTHERS PAĘ- 
DUOTUVĖŠE S. V. VISADA 

'YRA VIENA KAINA

ALL

THE RICHMAN BROTHERS CO.
TRYS CLEVELANDO KRAUTUVES:

7 2 5 Ę U C H D Ą V Ę N U Ę
PROSPECT & ONT.ARIO

5 7 16 BROADWAY
' Broadway Krautuvė atdara kas Vakaras iki 9 vai.
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Kas Girdėt Ctevelande-Apielinkese Iš Collinwood j SPORTAS I

į 6820 Superior Ave.
?K-~......... * —' ------- --

Adelė Varašienė iš Lorain, 
O.,' atvežė ir padovanojo “Dir
vos” (redakcijai mažiukes tik
ras Lietuviškas stakles (vars
totą), kurįuomi galima austi 
audinius kaip su didelėmis sta
klėmis. Jos yra išdėtos ‘‘Dir
vos’" lange, kas nori gali pama-

Svečiai. Šiose dienose Cle- 
velar.de vieši SLA. centro orga
nizatorius ' A. A. Žukas. Par- 
gryžo keletui dienų į savo na-

kelyje visko gali pasilaikyt at
leido jiems.

Ant rytojaus P. Norkus at
siuntė greitą laišką paaiškin- 

■ damas ir atsiprašydamas ger- 
i bianių Clevelandiečin sporto 
mėgėjų ir sako jeigu tik galėtų 
kitu sykiu Clevelandieeiams at
silygintų už tai; nes nepribuvo 

I ne iš blogos valios, ir visą laiką 
j ruošėsi ir "prisirengė Clevelan- 
i diečiams pasirodyt su' daug ko 
. žingeidaus.

ri šią vasarą Clevelande pasi
rodyt. Taigi imtynių turės 
but ir Komaras neišsisuks su 
vienu ar kitu nepersimetęs jei
gu' norės Clevelande gyvent.

» •-’ Į “Smutna” naujiena. Mums'
- i Collinwoodieciams labai graudu I 

_ _ _________________ _ (pranešti tokią “smutną navy-]
~ną”, kad “papa” Pruseika savo 

Teisine sužeidė streiko vadus. K‘ist.OriŠkose’’ I1?1isijo^_ai?ier Vy7 
t , T . (tautą vos susikrapste kelionei

3 V Slovėnu salės iki Lietuviu, sa- 
X. S1U- lei. Kiek girdėjau, Lietuviu sa- --------- ?

XX»U’T1Sk iUSIm pa'llg'i laimS-i° kiek daugiau,’ tai J^nny Risko 
field, .tos siuvyklos prezidentas,! “^Xioti

i<kšgiag/ ’g” gįjaVir p^aunaJ,Risko taP° P^intas j 
1 *• «. x • i i iwai ii Ttno i i o n-ziVl O n m 11_ I

Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 i|
-■ ~ ~~~------~~~---------------------- -- ------»--------- ---  - ---------------- --- -------------------- ---------- - i

Tėvynės Mylėtoju Drau
gijos 20-tos kuopos nariams 
pranešimas. Svarbus susi
rinkimas atsibus pėtnyčios 
vakare, Kovo 28 d., 7:30 v., 
Lietuvių- salėje.’ Kiekvie
nas narys prašomas daly
vauti, ar senai nemokėjęs 
ar tik už šiuos- metus. Yra 
daug dalykų aptarimui ir 
bus rinkimas delegatų Į sei
mų, 'kuris Įvyks Birželio

gia mėnesį Chicagoje.
Ke- Neužleiskit šios Draugi

jos reikalų, pašvęskit va-

RISKO LAIMĖJO ANT 
CAMPOLO

Kovo 24 d. New Yorke atsi-
i buvo kumštynės Clevelandiečio 

„"t i m ‘ l,5?l ‘aimeju Kieit daugiau, Lai ;J lgentlUOS|
sekmeje streiko, Joseph Bloom-|;ižteko kfr]io ljnk Chie os eam.pionu Campolo. *

'■ - nuse turėjo eiti į, J^du musesi dešimts raun-
■. • ’ • idn ir TJiskn fano nnnazinras

" i laimėtoju, nes jis geriau mu-
■ šėsi per penkis raundus. Kė

ši sekmadienį, Kovo 30 d.,1 turi pirmutiniai raundai pripa- 
Jisai L. V. 25-ta kuopa vaidins reli-Įžinta Campolui, vienas pripa- 

ijinį veikalą. “Liurdo Stebu-■ žintas išėjęs lygiomis, o penki] 
lai”, M. M. N. ^Pagalbos para- j paskutniai buvo Risko raundai.

daug

taip įsako mačiusieji, išsitrau-1 
kęs revolverį šuviu sužeidė du I 
unijos organizatorių. Jisai ta- 
oo suimtas ir paleistas užsista-, 
čius $2,500 iki teismo, 
teisinosi kad šovimas Įvykęs 
netyčia.

.pijos naudai. Tikimasi

Ke-

STIPRUOLIAI NEPASIEKĖ 
CLEVELANDO

Pereitą šeštadienį Lietuvių 
salėje turėjo įvykti stipruolių 
Vakaras, kuriu ruošėsi atva
žiuoti pasižymėję atletai Nor
kus, Jurčiutė ir Kodis, bet jiems 
kelyje ištiko nelaimė ir nega
lėjo pribūti. Važiavo automo
biliu ir tas tiek sugedo kad ne
buvo galimybės pribūti laiku 
ant programo.

Susirinkus graži publiką bu
vo apvilta, 'bet suprasdama kad

VEDUS PORA AR BE VAIKŲ 
kurie norėtų ateiti gyventi sykiu 

i šeimynoje, yra daug vietos visame 
Į name, bet turi būti .be vaiką. Atsi- 
I kreipkit greitu laiku.’ Galit parašyt 
i laišką arba atvažiuot ypatiškai pas 

M. ŽIURIENĖ (13)
I 5466 Turney Rd. Garfield Heightt.

Taipgi atvažiavo aplankyt sa
vo draugų po keturių metų 
s-matyrno Andrius Lapė. 
i.LUvo apie penkias dienas, 
lionę atliko' automobiliu.

Cleveland]ežiai gerai- atmena .
p. Lapę; kuris čia gyvendamas landų laiko ir atsilankyklt. 
dalyvaudavo vaidinimuose ir.
plačiai veikė tautinėse organi
zacijose.

J. V. Mitchell, pirm.

Lietuvių Moterų Klubo 
' sekantis draugiškas susi
rinkimas atsibus ketverge 
vakare, Kovo 20 d., nuo 8

Mirė Jonas Gudas. Kovo 14 ( 
d., po ilgos ir sunkios ligos mi-1 
re Jonas Gudas, palikdamas di-j 
deliame nubudime žmoną Marei 
ir 11 metų dukterį, Liliją. Pa- vai., p. M. Galdikienės na- 
laidotas Kovo 18 d. 'bažnytinė-1 
mis. apeigomis Kalvarijos kapi
nėse. Buvo dar jaunas žmo
gus, tik 35 metų. Paėjo iš Še
duvos, Panevėžio apsk. Ameri
koj išgyveno apie 1'7 metų.

Tegul jam buna lengva ilsė
tis svetimoj žemelėj.

, L>aidotuvėse Buvęs.

linuose, 1407 E. 63rd street. 
I Sekantis bizniškas mitin
gas Įvyks Balandžio 14 d. 
nuo 8 vai. vakarę, E. 79th 
St. Library. Atsiveskit pc 
naują narę.

Rast. Ona Karpius.
MIKUI PETRAUSKUI 

DOVANA
Šiuo'mi ištariu širdingą ačiū 

Clevelando žymesniems Lietu
viams kurie prisidėjo taip gau
siai parodyti dėkingumą musų 
gerb. kompozitoriui Mikui Pet
rauskui už jo darbus tarp Ame
rikos Lietuvių, o ypatingai F. 
J. žiūrini, kuris dasidėjo. savo 
darbu. Kadangi gerb. Petraus
kas mano apleist Ameriką ir 
gryžti Lietuvon, tapo sumany
ta suteikti jam nors finansinė 
dovana nuo Amerikos Ligtųyįųj 

Clovelandiečiai pasiskyrė su
rinkti $200. Sekanti gerb. Pet
rausko draugai dasidėjo:

Dr. Jonas T. Vitkus 
Julius Krasnickas
K. S. Karpavičius 
Chem. P. J. Zuris 
N. ir A. Vilkeliai 
J, ir M. čižauskai 
Kun,. Vilkutaitis 
Elena 'Grigiutė 
A. Grigienė 
Adv. J. L. Mihelich
L. P. ir A. Baltrukoniai 
Adv. P. V. česnulis 
Adv. ,P._J. Keršis 
A. Jankauskas 
Adv. J. įBalukonis 
Justinas Miščikas 
J. Vilčinskas 
C. F. Petraitis 
John DeRighter , 
A. M. šmigelskis • 
J. Karužai 
Viso surinkta 
Perduota M. Petrausko Fon

do vedėjui Dr. J. J. Jonikaičiui, 
3732 Michigan avė., Detroit, 
Mieli;, 8120. Pas vietinį vedė
ja r.—ėdasi $10, kurie bus per
siusti kai bus dasiekta $200.

Kadangi pas visus negalima 
atsilankyti tat meldžiu Cleve- 
landiečių dasidėti prisiunčiant 
savo dovaną mano antrašu: P. 
J. Zuris. N. Olmstead, Ohio, ar
ba tiesiog pas Dr. Jonikaitį.

Patartina kad ir kitos kolo
nijos pasirodytų ką gali. Ypa
tingai toki gyvi centrai kaip 
Chicaga. New Yorkas, Philadel
phia, Bostohas, Pittsburgas, 
Worcester ir kitos. Kviečiam 
prisidėti prie išreiškimo Ame
rikiečiu padėkos tam kompozi
toriui kuris visus savo energin
gus metus paaukavo mušu tar
pe, Lietuvindamas mus, links
mindamas mus ir pindamas dai
nas tam kad Tėvynės dvasia 
gyvuotų tarpe Lietuvos išeivi
jos. P. J. Zuris.

$25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.Q0 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
1.00 
1.00 

$130.00

at 
že-

te

PANEVĖŽIEČIAI, PAMINĖ
KIM PANEVĖŽIO MUŠI

Daugeliui mums gerai prisi
mena ta garbinga diena, Gegu
žės .mėnesį 1919 metais, kuo
met mūšyje Lietuviai pergalė
jo- 40,000 raudonųjų kacapų, 
kurie norėjo Lietuvą užvaldyt 
Ma’skvos naudai. Musų tėvy
nainių narsuolių tebuvo vos ke-' 
'.i tūkstančiai. Jie apvalė Lie 
Uivą nuo raudonųjų amaro.

Po to mūšio daugiau' raudo 
.lems gaivalams nebuvo lemta 
."ndž'oti Lietuvos žarnelės, 

vo krauju musų narsubl'ai 
kovojo ir apvalė ;savo bočių 
r.olę ant visados.

Nepamirškim pamiriėti
'~"rbirc"> at’itik’mo — perga
lės raudonųjų. Ruoškimės prie 
11 metų sukaktuvių nuo išliuo- 
savimo Panevėžio miesto ir ’ vi
sos Lietuvos išpo bolševikų jun
go. Pagerbkim sykiu ir tuos 
narsuolius kurie gindami savo 
tėvynės laisvę paaukavo savo 
gyvybę. Musų bolševi'kėliai vi
sais galais triubijo jog Lietuva 
ilgiau neišbus savistovė kaip 10 
notų. Bet matyt jie tik tiek 
.roką spėti." Lietuva išgyvavo 
'■’u 12 melų ir daug sykių tiek 
.'ar .gyvuos. Tuo tarpu reng
imas prie .paminėjimo Vytau- 
o mirties sukaktuvių ir 11 me- 

’ t nuo bolševikų sumušimo ties 
Panevėžiu.

Panevėžiečių Grupė.

“Ligos ir jų priežastys” -- 
tokia tema Dr. J. T. Vitkus lai-
kys paskaitą Lietuvių salėje, 
Balandžio 9 d., nuo 8 vai. va'k. 
Rengia plačiai Clevelando visuo
menei SLA. 14-ta kuopa. At
minkit dieną ir atsilankykit.

■Clevelando srityje šią vasa- 
sarą busią pradėta įvairių nau
ju būdavojimo darbu už $85,- 
000,000.

Apskrities valdyba paėmė Į 
•darbą 250 dailbininkų prie ka
nalizacijos darbų.

.Šią savaitę pradėta darbas 
ant Lorain-Central tilto per 
.Cuyahoga upę.

26 d. Clevelandą užklu-
------’ieną I ~

tša- i Collinw6odiečiai myli apšvie-
Skaito geras knygas ir lai-

I kraščiųs. Nėra šeimynos kur 
va-1 nesirastų “'Garsas’’, “Dirva” ari

Kovo S
po. didelis sniegas —-visą' dic”7 1 
snigo, bet tirpo, į vakarą atsa-1 
lo, ir paskui šalo ir. snigo visk t: 
sekančią dieną.

■Sniegas ir šaltis .atėjo i:
karų, kur, kaip pav. Chicago? I ba “Darbininkas”! 
srityje, užvertė 19 colių sniegų, 
sutrukdė komunikaciją, kain 
kur net mokyklos turėjo užsi
daryti.

Clevelande paimta į • darbą, 
sniegui valyti apie 25,000 dar
bininkų ir truks savaitę laiko 
apvalyti jeigu staiga neatšils.

Tai kiek advokatams biznio! 
Divorsams inėjus į madą turi 
biznio ir advokatai. Senovėje 
ik kunigai turėdavo biznio su
imdami .poras, o nabagai advo

katai turėdavo badant.
Ohio valstijoj 1929 m. •ves

tuvių buvo 62,787, o persisky- 
r'rnų duota 14,999 iš 22,213 pa
duotų aplikacijų.. Reiškia per
nai divorsai padidėjo lyginant 
su 1928 metais.

Nusižudč Austrijoj. Keturi 
mėnesiai atgal iš Clevelando 
dingo Dr. Ernst Watzl, pasižy
mėjęs chemikas ir meno mėgė
jas. šiose dienose rasta jis nu
sižudęs hotelyje Viennoje, Au
strijoj, su savo mylima, su ku
ria iš Clevelando pabėgo palik
damas savo žmoną. Kadangi jis 
buvo apsidraudęs ant $60,000, 
dar spėjo nusižudyt pirm išsi- 
baigimo mokesčio už apdraudą, 
tokiu budu jo žmona tuos pini
gus .galės išsikolektuot.

TREČIA CLEVELANDO

GELIU PARODA 
8 DIENAS—AUDITORIUM 

Kovo 29 iki Bal. 5 
Kasdien nuo 10 ryte iki' 10 

vakare.
Nauji Išstatymai kožną dieną.

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

ich’s Chrvstal Fume Maudyn 
1694 W. 251h Street 

Eastside skyrius ' (14)
2029 EAST 89TH ST.

MAINYKIM NAMAIS

bariais, garadžius, furnasas, attikus, 
ant White avė. prie E. 65th St. No
riu mainyt ant 2 šeimynų namo ap
link E. 80 st. ir Wade Park avė., su 
nemažiau kaip 5 kambariais kožnai 
šeimvnai. •• , (—)
A. WEBER, 3837. PAYNE AVE.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
10806 Frank a Ve. r6ftf 'Cędar avė., 

cash. grosernė ir delicatessen krau
tuvė, nėra jokios kompeticij-os. Pal
aiduos pigiai. Taipgi geras biznis 
pardavimui ant 8609 Garfield Blvd,

KRAUTUVĖ PARSIDUODA 
1'892 W. 45th st., cash grosernė

dinko. Nėra kompeticijos., Parsi
duoda pigiai. Bent kokių biznių 
‘orėdami matykit agentą Zimerman 

7401 Denison Ave. (12)

ESTELLA BEAUTY SHOPPE 
1-218 E. 79TH ST. 

Phone Endicott 2751

Gimdymų kontroliavimas in- 
eisiąs praktikon plačioje visuo
menėje sekančios gentkartės 
bėgiu, išsireiškė Dr. Thomp
son, direktorius Scripps funda
cijos tyrinėjimams visuomenės 
problemų, savo paskaitoje lai
kytoje Clevelande.

M. M. N. Pagalbos bažnyti
nis choras rengiasi suvaidinti 
puikų veikalą Gegužės 10 d. 
Vardą veikalo, pranešim vėliau, 
šiaime chore" susispietė daug 
gražaus Collinwoodo ir apielin- 
kės jaunimo, Choras turi savo" 
valdybą ir eina svarstymas ar 
tverti naują Vyčių kuopą ar 
pasilikti tuo pačiu vardu. Bet 
ar šiaip ar taip jis bus bažnyti
nis choras.

Nors refery pripažino laimė
jimą Riškui, bet kiti sporto ži
novai su tuo nesutinka ir sako 
kad Risko laimėjo tik tris raun
dus, Campolo penkis,, o d,u iš
ėjo lygiomis.

Kiek laiko atgal norėta juos 
suporuoti New Yorkę, bet ko
misija neleido, nes 
dikčiai žemesnis už 
tinos milžiną, 
vo suporuoti Miami 
se kur Šarkis mušėsi

Risko yra 
___tą Argen- 

Jiedu paskui bu- 
kumštynė- 
su Scottu. 

Ten jiedu išėjo visai lygiomis, 
per tai buvo pavelyta susitikti VELYKOMS. DOVANOS

Kun. A. Karužiškis išvažia
vo Į savo senovės. buveinę — 
Youngstown — pagalbon- Kun. 
Kuiiavai 40 valandų atlaiduo
se, kurie ten prasidėjo 
tadienį ir baigsis' Kovo

ketvir-
30 d.
Rep.

Tito Scipa Koncertas
Tito Schippa, pirmaeilis lyriškas 

tenoras iš Chicago Opera Company 
ir mylimas Clėvelandiečių daininin
kas, dalyvaus kaipo solistas 112-nie 
koncerte kurį rengia Singers *Club 
Muzikalėj Salėj miesto auditorijoj 
trečiadienį, Balandžio 16 d. vakare.

Apie Schipą daug sakyti nereikia. 
Jis kelis sykhfe' čia. dainavo ir vis 
tikietai 'buvo “išpirkti iki vienam.

Schipa yba Italas ir jis atvyko 
Amerikon kaipo tenoras su Chicago 
Opera,- po didelių pasisekimų Pietų 
Amerikoj ir Ispanioj. Tarp lyriškų 
šių dienų tenorų jis stovi p itfm jau
nas ir populihrIškurnu1 lyginasi šu 
McCormack ir Gaili Curci.

Jis gimėLeece, Italijoj, ir norėjo 
’stoti į vienuolyną, bet jo balsūs 
laimėjo jam pasižymėjimus ir jam 
buvo pavelyta studijuoti išlaukė jc 
vienuolyno. Per šešis metus jis bu 
vo mokiniu Maestro Gerunda. Jo 
pirmas pasirodymas buvo Milane su 
Galli-Curci, o Amerikoje su Chicago.* 
opera.

KOMARAS RUOŠIASI PRIE 
IMTYNIŲ

Clevelando naujas pilietis, 
Juozas Komaras, smarkiai trei- 
niruojasi jau anskti iš žiemos. 
Jisai sako: Atsarga gėdos ne
daro. Dar nežinau kas ir su 
kuo mane statys šią vasarą, bet 
tikrai žinau kad turėsiu ne su 
vienu imtis, ir reikia prisiruoš
ti.

Visi Komaro priešai kolei 
kas randasi nuo Clevelando to
li : Sarpalius net 
Gansonas ir Juška 
žėla kažin kur.

Bet jie gali visi
atsirasti: Clevelando padangėj 
ir pareikalauti imtis.

Nesenai atsišaukė dari vie
nas, Antanas Ačius, -kuris no-

Kalifornijoj,
Bostone, Po-

vienu kartu

manent Waving:
$5.50 and $7.50

Shampoo and Finirer- \.____
wave ........ $1.00/

JIĘŠKĄU DARBO NAMUOSE
Prie prižiursimo vaikų arba še’ 

mynos, kad butų vieta gyvenimu- 
Kreipkitės prie: Matusevičiene , 

1785 EAST 31 ST.

Paisau visokio išdirbinio laikrodėlius 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:

PARSIDUODA KRAUTUVE.
8909 Garfield Blvd., kampinė cas’- 

groserne, delicatessen'ir keptų daly 
kų krautuvė, $600 savaitinio biznio, 
trumpos valandos, uždaryta sekma 
dieniais. Parsidūos pigiai. Maty 
kit agentą Zimerman,

8401 DENISON AVE.

kitur. Tėmykit
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave.
FLorida 6791-R

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
su visomis prekėmis, v yra ir 5 kam
bariai gyvenimui; renda tik $35, 
!ystas ant kiek tik norit. Puiki vie
ta bizniui ir gyvent. Kreipkitės pas 
Mrs. Stankūnas (13)

1497 EAST 71 ST."

H © ROSEDALE Of
Dry Gleaning Go.t

HEnd. 7906 į 
C. F. PETRAITIS, Prop. J 
6702 Superior Ave., |

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Phone Penn. 2533-M |

J. G. Polter į
Lietuvis z

$ _ POPIERIUOTOJAS -
z Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
j Greitas ir geras darbas.

Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popieti}. 
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

Grebėje Erecksvillėj atrasta 
lavonai dviejų Italų, kurie ta
po nužudyti.antradieni.ir išvež
ti ten ir išmesti? Pol'cija sako 
tad tai buvo butlegeriai ir žu- ( 
vo nuo tokių pat savo priešų 
rankos. ’ • I

ADOEPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

Telefonas ENdicott 1763'
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

ELYKOS bus Balandžio-April 20 cl. Da- 
bar jau laikas rūpintis apie pasiuntimą sa
viškiams Į Lietuvą keleto desetkų Litų. Ve

lykos* yra linksma švente, ir padarysit jas links
momis apdovanodami savo tėvelius, brolius, sesu
tes. Pinigus siųskit per “Dirvos” Agentūrą, pa
tarnavimas greitas ir geras ir kursas pigus,

Kreipkitės ypatiškai, arba siųskit paštu, parašant 
priėmėjo ir savo aiškius adresus;

. “BIRVA”.
i 6820 Superior A v e. ''•■.■■d Cleveland, Ohio

United States Lines milžiniškas laivas George Washington

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Gegužes-May 21 d.
“Dirvos” Agentūrą

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

velar.de

