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TR DARBININKŲ ŽINIOSI

RENGIASI PRIE 1932 
METŲ RINKIMŲ

KAREIVIAI PALIEKA NAUJI NERAMUMAI, 
VOKIETES BĖDOJ CHINIJOJE

s, dovanos:
įlandžio-April 20 i | 

įpintis apie pasiunM 
į keleto desėtkų Litų, 
įtė, ir padarysit jas || 

avo tėvelius, brolius, t 
;r “Dirvos” Agentu^' 
iras ir kursas pigus. I.

■ba siųskit paštu, pas 
is adresus. ? : | 
iVĄ”| jjįl 

; Cleveland,

12 angliakasių užmušt. 
Arnettsville, W. Va. —Yr 
kon kasykloj jštikus spie
gimui užmušta 12 aarbinii- 

Devyni kiti toj viebj 
išgelbėti.

kų. 
buvę

užmušta. Kettle is
land, Ky. — Kovo 29 d. la- 
syklos eksplozijoj užgrius 
16 darbininkų; gelbėtai 
bando juos atkasti, bet le- 
tiki ar nors vienas bus jy- 
vas. , ' j

16

eorge Washington

IKO

Ruošiami streikuoti. In
dianos angliakasiai nesusi
taikę su kasyklų savnin- 
kąis už algas, ruošiasi bal
suoti streikuoti. > (

Cinicnnati, O? — Sugriu
vus nuo didelio sunlumo 
popieros sandėliui užnušta 
du darbininkai ir keturi su
žeista.

■ Suv. Valstijų . mokesčių 
rinkimo viršininkas, kalbė
damas Clevelande išsireiš
kė kad pašalinimui ledar- 
bės nors dalinai, gerai butų 
kad dirbtuvės kuriose dir
ba nuo 20 ir daugiau darbi
ninkų, ant kiekvieių 20 
darbininkų paimtų po vie
ną daugiau. Vienam tarp 
dviejų desėtkų galima 
daryt vietos, sako jis.

pa-

ko- 
be-

Washingtone, senato 
mitetui tyrinėjančiam 
darbės klausimą, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green pasakė kad 
Vasario mėnesį buvo apie 
3,700,000 bedarbių, kurie 
nustojo $400,000,000 algų. 
Green pasakė kad valdžia 
turi stengtis parūpint dar
bų, nes toks apsireiškimas 
kaip dabar yra per didelis 
šalies gyvenime nuotikis.

Fordas didina Anglijos 
darbininkams 
das ruošiasi 
darbininkams 
jo dirbtuvėse 
mokės mažiausia $25 Į sa
vaitę. Tas reiškia 40 nuoš. 
daugiau negu moka Angli
jos fabrikantai.

Fordas- sako, negali tikė
tis gero darbo iš prastai ap
mokamų darbininkų.

algas. For- 
pakelti algas 

dirbantiems 
Anglijoje —

Australijoj, Victoria pro
vincijoj, buvo balsavimai už 
ir prieš prohibiciją. 
pieji” laimėjo.

“Šla-

Koelnas. — Nors Vokie
čiai džiaugiasi kada nuleis
ta aliantų vėliavos ir karei
viai apleidžia Reinlandą, po 
tokio ilgo laiko okupacijos, 
bet lieka liūdnas vaizdas —. 
tai ašaros merginų ir jų kū
dikių, kurių jos sulaukė su 
kareiviais 
Tokių yra 
kareiviams 
su vaikais
Nekurie pargryžę bandys 
pasiimti savo mylimas, bąt

Šanghai. — Chinijoj pra
dėjo kelt naujas suirutes 
pulkai ginkluotų plėšikų ir į. 

iš kitos pusės pradėjo kilti 
komunistų agituojami žmo
nės.

Radikalai per tūlą laiką 
buvo aprimę, kada Nanki- 
no valdžios galva Kai Šek 
pradėjo rodyt nacionalistų 
galybę, bet kuomet šiauri
nėj Chinijoj, Šansi provin
cijos gubernatorius pradėjo 
ruošti sukilimą prieš nacio
nalistus, komunistai vėl at- 
kiuto. ,

Šanghajaus srityje plėši
kai veikia, sudarydami po
licijai ir kariumenei bėdos. 
Netoli Suchot^o sulaikyta 
laiveliai kuriuose ’važiavo a- 
pie 500 plėšikų. Su jais il
gai šaudytasi iki laveliai 
užsipildė lavonais.

Rašo A. Argus.

Kauno padangės.
Kauno miesto gyventojai 

tautybės atžvilgiu labai 
margi. Aišku, pirmoje vie-' 
toje stovi Lietuviai, kurių 
Kaune didelė dauguma. Bet 
gana didelį nuošimtį Kau
no gyventojų sudaro Žydai. 
80 nuošimčių visos Kauno 
prekybos galima sakyt yra 
Žydų rankose ir jie preky
boje vaidina lemiamą vaid
menį.

Bendrai, Lietuviai su Žy
dais Kaune gerai sugyvena, 
nes jokių kivirčių neiškyla.) 

ilBet seniau buvo kitaip.
1841 m, Kauno gyvento- 

• jai krikščionys buvo pada- 
i vę Mikalojui I prašymą, ku

riame reikalavo kad iš mie
sto butų ištremti Žydai. Iš
girdę apie tai Žydai taip 
pat padavė prašymą carui, 
maldaudami juos palikti 
mieste, leisti verstis ama
tais.

Vilniaus gubernatorius 
pavedė Kauno policmeiste
riui surinkti žinias apie Žy
dus. Pasirodo kad 1815 ni. 
Kaune buvo 1105 Žydai, c 
1834 m. buvo 1974 Žydai.

Iš kur atsirado Kauno 
Žydai? Pasirodo kad Žy
dai Lietuvon,' kartu ir Kau
nan, atsikraustė iš Lenki
jos. Žydai paimdavo Len
kijoje prekybos reikalams 
pusmečiui pasą, atvykdavo 
Lietuvon ir čia ramiai apsi
gyvendavo. Kaip praeida
vo šeši mėnesiai jie siųsda-l 
vo' savo pasus Varšavon)

draugaudamos. 
tūkstančiai, ir 
išvykstant jos 
palieka varge.

' Washington. — Visos šio
je šalyje esančios prohibici- 
jai priešingos organizacijos 
kviečiamos atsiųsti savo at
stovus į Washingtoną Ba
landžio 9 dienai aptarimui 
bendram politiniam progra
mų! su tikslu išversti prn- 
hibiciją.

Nacionalės organizacijos i 
suvaliavusios nustatys sa-1 
vo businčios kovos princi-1 
pus, ypač kaslink kandida-1 
tų į kongresą, ir varys to
kią kampaniją kokios dari 
iki šiol nevarė.

“Slapiesiems” gali sektis 
businčiuose kongreso rinki
muose, nes beveik visa A- 
merikos spauda yra prieš 
prohibiciją, ir dabar varo- ; 
mi ■ “Literary Digest” ' ban- 1 
domi balsavimai rodo kad $ 
prohibicijos priešai turi pa- mu, sakoma buvęs išgaben- 
sekėjų daugiau negu “sau- tas ant laivo ir ktir tai iš- 
sieji”.

Prohibicijos išvertimui 
reikia išrinkti kongresma- 
nus tam pritariančius, prie 
to valstijose kur yra prohi- 
bicija įvesta savarankiai, 
turi būti išrinkti atstovai į 
valstijų tarybas prohibici- 
jai priešingi.

TRIJŲ VALSTYBIŲ SU
TARTIS

Londonas. — Anglija, Ja
ponija ir Suv. Valstijos ga
tavos sudaryti tarpusavinę
sutartį, kada Francuzija ir toli ne visi tai padarys. 
Italija nesusitaiko. Susita
rusios tarp savęs, tos trys ■ 
valstybės atsisako daryt ko
kius nors užtikrinimus ap
saugoti Francuzija nuo ki
tų užpuolimų.

1

Kaune, net pen: 
nevažiavo pakei

Per tą laiką jis f 
Kaune apsivesti, į

Harriman, Tenn., viena 
128. metų. motina, nepanešda- 
ma naminių bėdų, pasmau
gė ir prigirdė tris savo vai
kus ir pati pasikorė. Vyras 
buvo išvažiavęs i Cincinna
ti, O., dirbti.

Caristų generolas Kilte- 
pov, kuris dingo Paryžiuje 
Gi«ffodžio 29 d.,' kaip spėja
ma komunistų pasidarbąvi-

LAKŪNAMS NEPASI
SEKĖ

New York. — Balandžio 
d. trys lakūnai išskrido 

iš New Yorko su tikslu pa
siekt salą Bermudą Atlan- 
tike, bet nedalėkę 60 mylių 
iki vietai turėjo nusileist Į 
atviras juras. Ta kelionė 
yra 760 mylių, bet dar jo- 
kis lakūnas nebuvo bandęs 
tiesiog iš New Yorko tenai 
skristi. Buvo paskirta net 
$25,000 dovana už nuljėki- 
ma be sustojimo į Bermu
dą, bet paskiau atšaukta, 
nes paskaityta kad tą kelio
nė yra pavojinga, nors ne
ilga. '

SUSITVĖRĖ NAUJAS 
VOKIETIJOS KABI

NETAS
Berlinas. — Prezidento 

Hindenburgo pakvietimu, 
naują ministerių kabinetą 
sudarė Heinrich Bruening, 
kataliku centro partįjaį va
das Vdkietijos seime. Hin- 
denburgas kabinetą užtvir
tino.

vežtas, h Penki prigėrė. St.' He
lens, Ore. — Pasivažinėji
mo laiveliui susimušus su 

I prekiniu laivu, prigėrė to 
(laivelio penki pasažieriai.

Pereitą savaitę atplauku
sį i New Yorką Vokiečiu' 
greitlaivį “Europą apžiu- Į 
rėti suėjo 13,000 žingeiduo-' 
liu, kurie užmokėjo po $1 Chicagos srityje pereitą 
inėjimo. Pinigai eina jur. Savaitę užklupus, sniego pu- 
eivių labdarybės reikalams.^0™’ kunos ^sėsl Per dvi 

— i dienas, žuvo apie 10 asme
nų ir padaryta daug kito
kių nuostolių. Miesto • — iii zx/xrx

.IYVO, UVUiUVUiUO j VCOC paOLALJ bd UV,VUV 

ir dramos. Tais laikais gy- bininkų sniegą kasti, 
veno Liszt, Nietszche, lb-1--------------
senas ir kiti. Iš tų laikų' Apie 5000 Amerikos 
operos yra garsiausios ir tinų kurių sunai krito 
dabar viso pasaulio mėgia- topo j karo laukuose, 
mos. valdžios lėšomis vežamos į

Cosima Wagneriene bu- Europą aplankyti jų kapus, 
vo paskutinė iš anų laikų Kožnai kelionė atsieis apie 
ypata, su kurios mirčia už- $840. 
sibaigia anos garsios gady-| ----------------
nės aktoriai.

Wagneriene ne tik kadi 
gyveno 50 m. po savo gar- 

tarp pirmaeilių garsiausių, saus vyro mirties, bet sul 
Pats Wagner mirė apie (pagalba muzikos mylėtojų di, plačiai žinomas Italijos 

50 metų atgal, bet jo žmo-1 darbavosi palaikymui Wag-' astronomas ir seismologis- 
na, 24 metais už jį jaunes-' 
nė, išgyveno iki šių dienų. 
Su vyru ji gyveno tik 13 
metų ir' jis mirė. Bet tie 
metai buvo didžiausi jo kū
rybos metai, kuriuose, iški
lo Wagnerio geniališkumas.

Cosima, būdama 19 metų 
ištekėjo už von Buelowo, 
Deimaro orkestro dirigen
to, bet po susipažinimo su 
Wagneriu pametė savo vy
rą ir vėliau išėjo už Wag
nerio. Ji buvo duktė kito 
garsaus tų laikų kompozi
toriaus, Liszto.

Wagnerio laikai skaito
mi “aukso gadyne” moder-

MIRĖ COSIMA WAGNERIENE

Kas ta Wagneriene kadiniškos muzikos, literatūros (vėse pastatyta 30,000 
apie ją vertėtų minėti? Pa
prastam žmogeliui ji nieko 
neprimena, bet muzikos pa
saulyje tas vardas yra di
delis.

Bayreuthe,- Vokietijoje, 
Balandžio 1 d. mirė Gosi
ma Wagneriene, 92 m. am
žiaus, žmona garsaus Vo
kiečių kompozitoriaus ir vi
same pasaulyje žinomo Ri
čardo Wagnerio. Wagne
rio operos ir jo muzika yra

gat- 
.dar-

m'o-
Eu- 
bus

DAR SAKO ATRADO KE
TURIAS NAUJAS 

PLANETAS
Roma. — Prof. Bendan-

FRANCUZŲ SENA 
GIESMĖ

Paryžius. — Nors Young 
Planas, nustatantis Vokie
tijai atlyginimus karo nuo
stolių aliantams sunkus bu
vo Vokiečiams „priimti, nes 
juomi Vokiečiai apsunkina
mi, bet ir Francuzai to pla
no bijo. Šiose dienose sei
me svarstyta to plano už
tvirtinimas. Francuzai at
stovai ėmė rėkti savo seną 
giesmę: Jeigu užtvirtinsim 
tą planą ir ištraukimą ka- 
riumenės iš Reinlando, mes 
padrąsinsim Vokietiją ne- 
mokėt karo nuostolių ir gal 
dar užpulti mus!

Nors Francuzijos finan
sų ministeris tikrino kad 
Young Planas'yra Francu- 
zijęs moralė pergalė ir pa
darytas Francuzijos labui, 
kiti vis bijo užtvirtint.

pakeisti. Be to, atvykę 
Lenkijos Žydai, naudo 
miesi Kauno policijos pi 
lankumu, gyvendavo K 
ne su pavėlintais pasais, 
kartais net visai be pas

Pav. vienas Žydas, Na 
mavičius, kurs aukščiau : 
rašytu budu buvo apsii 
venęs 
metus 
paso, 
skubo
gyti nejudomo turto (k 
Žydams buvo griežtai dre 
džiama) ir net pasidar 
kalėjimo maisto tiekėju.

Bet 19-me šimtm. Ks 
ifiečiai Žydų nemėgo, 
trijų metų, 1844 m., vi 
Kauno bendruomenė pač 
vė miesto tarybai prašyr 
kuriame maldauja ištren 
Žydus rabinistus iš Kau: 
ir neleisti apsistoti Liet 
-voje naujai atvykusioms.

Miesto valdyba ilgai sva 
stė prašymą, bet pagali; 
nutarė Žydus Kaune pali 
ti. Ir nuo to laiko Žyd 

(įgijo lygias teises su kita 
miestiečiais ir nei kiek n 
varžomi laisvai gyvena 5 
soje Lietuvoje.

Dabartiniu laiku lab 
dažnai atsitinka kad Žyd 
su Lietuviais susigiminiu 
ja: Žydas veda Lietuvait 
ar Žydė išteko už Lietuvi 

Be to dar galima primi: 
ti apie musų Žydus, tai ka 
jie vis mažiau prisilaiko s 
vo senos tikybos, riesilail 
taip vadinamo “košei1”. P 
tekęs Žydas Lietuvos kari: 
menėn valgo lašinius geria 
negu mūsiškiai....

nerio atminties nemiršta- tas, skelbia jog atrado dar 
ma. Jos pastangomis'Wag-keturias naujas planetas, 
nerio garbė pakilo. Kas i kurių viena esanti 500 sy- 
metai iki šiolei Bayreuthe 1! 1-1 ~ ~ Y—--
buvo ruošiama tam tikros 
Wagnerio paminėjimui 
kilmės su perstatymais 
operų.

is- 
jo

BYRD GRYŽTA
Pietų poliaus tyrinėtojas 

Admirolas Byrd randasi 
Naujoj Zelandijoj, artimaų- 
sioj prie pietų poliaus sa
loj. Jis iš ten išplauks sa
vo laivu Į Tahiti salą, pas
kui leisis New Yorko lin
kui, iš kur išplaukė.

kių didesnė už musų žemę.
Tos naujos planetos guli 

šimtai milijonų mylių toliau 
už Neptūno, paskutinės iki 
šiol buvusios žinomos pla
netos ir už nesenai atras
tos naujos planetos. Ben- 
dandi gatavas pavesti savo 
patyrimus, astronomų pa ■ 
tikrinimui.

Amerikoje kas metai pa
vagiama po 300,000 auto
mobilių, kurių nuostoliai y- 
ra apie $20,000,000.

ŠEŠI PRIGĖRĖ
Londonas. — Bantry už

lajoje pakraštiniam laivui 
užėjus ant uolos ir apvir
tus prigėrė šeši jūreiviai.

UŽMUŠIMAI TRAUKI- 
NIAIS •

Neskaitant kitokių nelai
mių ant kelių, pereitais me
tais užmušta 2,485 ir 6,804 
sužeista traukiniams užbė
gus ant važiuojančių per 
gelžkelių bėgius automobi
lių af vežimų.

Sudegė 700 namų. Japo
nijoj, Komatsumachi mies
te, kilus gaisrui sudegė 700 
namų, gyvenamų ir viešų 
tbudinkų.

Statement of the Ownership, Management, Circulation 
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for APRIL 1, 1930

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesai 
personallyappeared K. S. Karpavičius, who.1 having been dulv swo: 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGE 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledi 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if da 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication.for thą date shov 
in the above caption, required by the Act of August 24. 1912, embodied 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of th 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managir 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHII.NG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius, .'
Managing Editor: None.
Bus. Mgr.: K. S. Karpaviičus, 6820 Superior Ave., Cleveland, 0

2. * That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Park woo ’ Dr., Cleveland, 0.
V. K. Račkauskas, London, England
V. S. Jokubynas, 6704 Superto? ave., Cleveland, Ohio.

«- * .3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holde 
owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgage 
or other securities are: (If there none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of tl
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the li 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of ti 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appea 
upon the books of the company as trustee.or in any other fiduciary relatio 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, 
given; also that the sajd two paragraphs contain statements embracing a 
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions u: 
der which stockholders and security holders who do not appear upon t' 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacil 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to b 
lieve that any other person, association, or corppration has any intere 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securitiei man as j 
stated by him. w

5. That the average number of copies of each issue of this public: 
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribe' 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
K. S. KARPAVIČIUS, Business Manager.

Sworn and subscribed before me this 2nd day of April, 1930.
My Commission expires Oct. 17, 1930 P. MULIOLIS, Notary Public
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Už gerą širdį — užmušė. 
Edward Hunter, 53 m., nuo 
Jackson st., krautuvės tar
nautojas; gryžo iš darbo. 
Gatvėj jis Sutiko jauną vy
rą, kurį pirmiau kelis sy
kius matė. T^s, kaipo be
darbis, paprašė senio duoti 
kiek ant užvalgymo. Hun
ter tą dieną buvo gavęs sa
vo užmokestb, $74. Nepa
žystamą jis pasikvietė pas 
save į namus, sako aš persi
rengsiu, nueisim sykiu ir 
pavalgysim. Nepažystamas, 
parėjęs su seniu į jo kam
barį, jį primušė, pavogė pi
nigus Kr pabėgo.

Už kitos dienos pasigedus 
jo darbe pasiteirauta na
mie, šeimininkė inėjus ra
do "senį primuštą, bet dar 
kiek gyvą. Jis atsipeikėjęs 
dar šiaip taip apsakė atsi
tikimą, ir nuvežtas į ligon- 
butį mirė. Jam buvo per
mušta galvos kiaušas.

Tai ir norėk žmogus pa
daryt kitam gero. n

Žuvis baisesnė už skustu
vą. Ant Wylie avė. prie bi
liardo stalo lošė du vyrai, 
vienas juodukas, kitas bal
tas. Jiedu susivaidijo ir 
susimušė. Juodukas išsi
traukė skustuvą ir atsilen
kęs pradėjo savo baltą 
draugą vytis papjauti. Bal
tasis išbėgo laukan, ir ne
turėdamas kur dėtis įbėgo 
į gretimą žuvų parduotuvę. 
Norėjo susigriebt kuo gin
tis bet niekas kitas po ran
ka nepakliuvo kaip džiovy- 
ta- žuvis, kurią griebęs už 
uodegos baltasis atsisukęs 
pradėjo; juoduką mušti, ir 
tas nusigandęs leidosi bėgt. 
Bet neužteko kad su žuvia 
gavo per galvą, dar juodu
kas turėjo atsėdėt penkias 
dienas ir užsimokėt $5 už 
skustuvo nešiojimąsi.

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE

IŽDININKO REIKALE

Neturi Mela- 
Ribų.
nr. 11-me p.

Nelaimės darbuose. Penn- 
sylvanijos valstijoj Vasario 
mėn. • bėgiu nelaimių dar
buose buvo 1.7 nuoš. ma
žiau nėgu Vasario mėnesį 
1929 metais. Visu meto bė
giu nelaimių skaičius kas 
mėnuo didėjo, bet nuo Va
sario mėn. šių metų tikima 
pradės mažėti.

Per 
buose 
mušta 
11,194’
patį mėnesį 12,140 buvo su
žeista ir 137 užmuštą.

Akmenų skaldymo, vie
šųjų reikmenų, hotelių ir 
restaurantų darbuose ne
buvo nei vieno mirtino su
žeidimo Vasario m. bėgiu.

Angliakasyklose per Va
sario mėn. užmušta 82 iš 
viršuje paminėto skaičiaus 
ir 4,111 sužeista.

Vasario mėnesį dar- 
šioje valstijoje už- 
160 darbininkų ir 

sužeista. Pernai tą

Nuteista antras kaltinin
kas. New Castle, Pa. — 
Kovo 31 d. teismas atrado 
kaltu pirmo laipsnio žudys- 
tėje Glenn Dague, kuris su 
kita moteria gyvendamas ir 
bandydamas apiplėšti krau
tuvę netoli Butler, Pa., 27 
d. Gruodžio nušovė polici- 
jantą. Pereitą savaitę jo 
mylimoji, Irena Shrader at
rasta kalta ir nuteista mir
ties bausme. Dabar Dague 
už tą pačią žudystę pripa
žintas kaltu ir priteistas 
mirties bausme.

Dague turėjo savo žmoną 
ir du vaikučiu, bet susipaži
nęs sii Irena Shraderienc 
pametė šeimyną ir abu gy 
veno nedorą, plėšikišką“ gy
venimą.

Youngstown, O.
DIDELIS MAGIŠKAS TEATRAS 

NEDĖLIOJ, BALAN D. 6 D.
Atvyksta artistas Karuža su viso
kiais monais, juokais ir stebuklais. 
Nepraleiskit progos, matykit ką dar 
.nesat matę Lietuvių salėje. Atsibus 
Šv. Pranciškaus parapijos salėje, 
923 Shehy street. Pradžia" 7:30 v. 
vakare.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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.

BAYONNE, N. J.
Čia Lietuvių' draugijos 

kiek galint veikia ir su bol
ševikais kariauja. Mat tie 
nori įsirioglint į draugijų 
iždus ir sau pasinaudot.

Iš Lietuvių čia daug yra 
paeinančių nuo Perlojos, 
Marcinkonių ir tt. Perlo
jos gyventojai norėdami 
pastatyt paminklą už žuvu
sius Lietuvius kareivius ko
vose už Lietuvos nepriklau
somybę, atsišaukė į Bayon- 
nę pas savuosius prašyda
mi prisidėti su aukomis ir 
įgaliojo aukas priimti gerą 
tautietį, Izidorių Kalantą. 
Nėra abejonės kad Bayon- 
nės ir apielinkės Lietuviai 
parems tą prakilnų ir Lie
tuviams brangų darbą sa
vo aukomis..

Darbai čia irgi labai sil
pnai eina, darbininkai lau
kia pavasario manydami 
kad orui atšilus darbai pa
sitaisys. Pinavijas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl

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- » 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitt “TG- 1 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalnas. N

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,069. 1
Pašalpos Skyriai — $6i00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. <

Del platesniu informacijų kreipki tis line adresu t

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3 
807 W. 80th Street Now York. N. T. J
nxxxxxxxxkxxxxxxxxnxxxxxxaxxxxxxxxxxxxzxxxxTxxx.

Žmonės kurie 
gystei

“Sandaros”
Antanas T. Jasaitis straip-
snelyj “Lengvatikiai už Do- 
larį” prirašė visokių netei
singų, šmeižtų ant tų tau
tiečių kurie remia kandida
tūrą p. Jono Tareilos į S. 
L. A. iždininkus. Kalba'a- 
pie kitų saumylybę, užsi
spyrimus, nepermatymą da
lykų stovio kur teisybė ga-j 
Ii būti, ir kitas ligas, ir ne-j 
si junta kad pats visomis to-i 
mis ligomis serga. Jam ne
patinka kad Bostoniečiai 
nešoka sulyg jo grojimo, t. 
y. nesulindo į ‘Sargybiečių’ 
socialistišką dūdą.

Išvadinęs Bostoni e č i u s 
minkštais ir svyruojančiais, 
tuoj griebiasi niekint tau
tiečių kandidatą p. J. Ta
reilą. Kur tik kalba apie 
Tareilą vis su pasityčioji
mu, idant užganėdinti savo 
nerimtą sielą. O jau melų 
tai pilnas straipsnis ir tik 
ritasi kaip koki perlai, ir 
visi tik “raudonuoja”, tuoj 
gali matyt iš kur jie suran
kioti.

Sako, reikia dirbti kad 
atmušus priešą-bolševikus- 
komunistus. Bet kodėl apie 
kitą priešą-socialistus užty
li? tie yra tokie pat kaip ir 
komunistai, du broliukai, 
abiem rupi vien raudonasis 
internacionalas, o Lietuvy-

• stei-Lietuvai nei cento.
Beje, apie melus. Šalip 

' išvedžiojimo kad opozicija 
atėjo P-pagalbą tam šven
tam darbui,, idant įstumt į 
Susivienijimo iždininkus sa
vo komunistišką kandidatą 
“darbininką” 
sako: “Užtai 
nistai varo taip smarkią 
agitaciją per savo spaudą 
už taip “gerbiamą’ gerą 
tautietį ir seną Sandarietį 
(mano pabraukta. J. Ž.).

Ar čia ne aiškus melas? 
Kur komunistai agitavo už 
tą “gerbiamą” gerą tautie
tį ir seną Sandarietį (rei
kia suprasti p. Tareilą) per 
savo spaudą? Priešingai, 
jie visokiais budais bjaurio
jo. Kad komunistai už Ta- 
ręilą nebalsuos tai aišku, 
bet už jį nebalsuos nei so
cialistai, nei jų rėmėjai; p. 
Tareila nei nereikalauja jų 
balsų, jis pasitiki kad geri 
Lietuviai, tikri 'tautininkai, 
už jį balsuos, kurie nėra su
sitepę jokiu rdudonumu.

Toliau, tai jau visai nuo 
kpto nusimelavo sakydamas 
kad: “Dar vienas gpras žin
gsnis sugalvotas, tai prisi- 
samdyt gerų tautiečių ir 
sandariečių, kad. varytų 
purviną ir apgavingą agi
taciją už musų seną veikė
ją Tareilą” ir tt. Tai yra 
melagystė kokią galėjo su
sapnuoti tik p. A. T. Jasai
tis. Nei vienas tautietis, 
nei Sandarietis p. Tareilos 
reikaluose neparsisamdė, ir 
niekas jų nereikalavo sam- i 
dyti. Jeigu kas ką samdė, I 
arba agituoja-dirba už pi
nigus, tai parodė faktas jog 
Gugis ir kįti. apsitaksavo 
šimtais dolarių, kad tik 
dininkę vieton patektų 
cialistas.

Tat kas lengvatikiai 
kąs parsisamdę dirba

dolarį? Jo raštelyje yra ir 
daugiau neteisybių prirašy
ta, bet sutrumpinimui savp 
štraispnio tą apleidžiu.

Geros valios tautiečiams 
patariu nepaisyti visokių 
klaidinimų ir balsuoti už p. 
J. Tareilą į SLA. iždinin
kus.

J. Žemantauskas,
SLA. Ex-Sekretorius.

DAYTON

SalaveiČiką, 
dabar komu-

iž-
so-

uz

EKSKURSIJA KLAIPEDOb 
KITA LINIJA 
Rašo K. S. Karpavičius.

GYVENTOJU SURA
ŠYMAS PRASIDĖJO

GI

Bolšėvikiškumas. Štai iš 
‘ kokio gaivalo išsivysto bol- 
; ševikai. Keletas metų at

gal viena pora Žemaičių 
1 buvę neva labai karšti ka- 

’ Įtalikai, o kitokių minčių 
> žmones, ypač tautiečius, jie
■ nevadino kitaip kaip šuni-
■ mis, ir sakydavo jeigu tu- 
; retų teisę visus tautiečius
■ iškartų ant sauso medžio.
1 Tuom tarpu klebonavęs 

Kun. M. Cybelis nutėmijęs 
kad tokios aklos fanatiškos 
davatkos daro didelę žalą 
bažnyčiai ir ardo ramybę 
tarpe žmonių savo nesuval
domais ilgais liežuviais, il- 

' gai nelaukęs, atšalino tą po-
■ rą keikūnų iš parapijos ir 
! visų katalikiškų draugijų.

Nabagai, neturėdami kur 
pasidėti prisirašė prie tų 

' “nelabų” tautiečių ir liko 
! dideli laisvamaniai, pradėjo 
.kunigus keikti1 ■ ii"' niekinti 
tikybą.

Praslinko keli mėtai, ii' 
ta porelė dabar jau pradėjo 
'bjauriai burnoti prieš tau
tiečius ir jų laikraščius, da
bar dar pradėjo arpavoti 
SLA. centro valdybą, Lie
tuvos taip pat neaplenkia 
nepakeikę, pradedant su 
Atstovu Balučiu, baigiant 
su Lietuvos .prezidentu, o 
vietos Lietuvius visus pra
keikė nuo galvos iki kojų, 
kam nepadeda jiem gar
bint' Maskvos bolševikų ka- 
capų ir Žydų šventuosius.

Pradėjus teirautis kas 
tuos žmonelius, jau sulau
kusius žilų plaukų, taip už
kerėjo kad tapo Maskvos 
davatkomis, paaiškėjo kad 
praeitą metą buvo atsibala- 
dojęs iš Chicagos bolševikų 
pusmisijonierius, kuris pas 
juos .gyveno kelis mėnesius, 
o išvažiuodamas paliko do
vanų raudoną laikraštį kai
po komunistų maldaknygę 
tamsių Žemaitėlių mulkini- 
nimui.

Labai gaila kad' tas su- 
' kvakšėjęs gaivalas yra na
riais tautiškų organizacijų,, 
kuriose kelia ermyderins ir 
užgandinėja žmones ir ar-, 
do tų organizacijų- narių 
vienybę, tuomi kenkdami 
joms bujoti.

Makaraila.

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

130(5 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Oficialė Ekskursija išplauks 
Gegužės 24 d.

Ruošiama visų Amerikos 
Lietuvių Laivakorčių Agen
tų ekskursija Lietuvon, de
lei pasikeitimo Baltic Ame
rica Linijos savininkystės. 
tapo pakeista kita linija.

Dabar kelionė irgi bus 
tiesiog Klaipėdon, be persė
dimo į kitą laivą. Nors pa
prasti skaitytojai nežinojo, 
bet yra dar kitos garlaivių 
linijos kurios gali pristatyt 
Lietuvius tiesiog į Klaipė
dą. Dabar tapo sutartą ir 
oficialė Lietuvių, ekskursi
ja, su Amerikos Lietuvių 
delegacija į Vytauto iškil
mes Lietuvoje, vyks Skan
dinavų linija (Scandinavian 
American Line), kuris ap
tarnauja Daniją, Norvegi
ją, Švediją ir šalis esančias 
aplink Baltijos jurą, kaip 
tai Lietuvą,' Latviją, Esto- 
niją, Rusiją, Suomiją ir ki
tas.

Šiai ekskursijai parinkta 
laivas “Oscar II”, daug di
desnis už tą kuriuo pirmiau 
buvo sutarta į Klaipėdą ke
liauti.

Romantiška kelione
Lietuvių Vytauto Komi

tetas gerai padarė parink
damas kelionei liniją tokios 
tautos kuri visados buvo 
Lietuviams draugingą.

Visos Skandinavų tautos, 
Norvegai, Švedai ii- Danai 
Lietuviams buvo, draugiu 
gos ir tuoj po karo pradėjo 
palaikyti artimus ryšius su 
Lietuva.

Danai rodos nuo 
liaus Kanuto laikų 
metų) su Lietuviais 
riavo; Norvegų 
Olavas šventasis 1030 me
tais bandė Lietuvoj apsigy
venti kada Kanu tas jį išvi
jo, bet ir Žemaičiai jo neįsi
leido; o Švedai nuo 16-to 
šimtmečio daugiau ant Lie
tuvos. kojos nekėlė.

Su tų tautų gilia, senove 
“Dirvos” skaitytojai gerai 
susipažino skaitydami apy
saką “Baltijos Aras”. Ir 
kurie “Dirvos” skaitytojai 
dabar Į Lietuvą .vyks, jie 
važiuos tais pačiais keliais, 
tomis pačiomis juromis ku
rios toje apysakoje minėta. 
Matys ir tuos kraštus — 
Norvegiją, Švediją ir Dani
ją, .sustos pusdieniui Nor
vegijos sostinėje Oslo, pas
kui keliaus Švedijos pakraš
čiais iki Danijos sostinės, 
garsiausio ir 
šiaurės miesto Kopenhage- 
no. Atvykę ten keleiviai il
gi gaus progos išlipti kurie 
norės pasivaikščioti po mie
stą. Paskui, pro Švedijos 
pakraštį praplaukę atsiras 
Baltijos jurose, <tose musui 
tautai brangiose mariose, 
apie kurias net dainos dai
nuojama.

Taigi ši kelionė yra užvy- 
dėtina tiems kurie važiuo
ja, nes už savo pinigus per
daug matys.

Iš Kopenhageno, gražio
mis gintaro juromis, Balti- 

Į 'ja, už keliolikos valandų pa- 
Į regės Klaipėdos dirbtuvių 
' kaminus ir bokštus ir uosto 

JI žibintuvą. Iš ten pasigirs

kara- 
(1020 
neka- 

karalius

gražiausio

Prezidentas Hoover išlei
do proklamaciją skelbiančią 
jog su Balandžio 2 diena 
prasidės Suv. Valstijų gy
ventojų ir turto surašąs, su 
tikslu įgyti visuotinas sta
tistiškas žinias apie šalies 
gyventojus ir turtus’ Visi

Klaipėdos pulko orkesth 
pasitikimo muzika — ir vi 
si ekskursantai bus pasvei 
kinti ir atsidurs Lietuvoj 
padangėje.

Tokia tai bus kelionė tųgyventojai privalo suteikti 
kurie su oficiale ekskursų aatsakymus į paklausimus 
važiuos tiesiai į Klaipėdą, surašinėtojų. Jokiam asme-

Su šia ekskursija vyks ir ‘ 
judamų paveikslų operato
riai ir fotografuos važiuo
jančius, kaip buvo planuota 
pirmiau, kuomet rengtasi 
kita linija keliauti.

Kitos ekskursijas
Bet tai ne paskutinė 

kursija šią vasarą, nes ne 
visi Amerikiečiai tuo lai
vu ir tą dieną spės iškeliau
ti. Kiti norės kitais laivais 
ir kitais keliais vykti, kiti 
norės greičiau parvažiuoti 
ir didesniais laivais negu 
yra “Oscar II”, ir todėl per 
visą vasarą bus keliavimų, 
visur bus pilna Lietuvių ke
liaujančių aplankyt savo tė
vynę.

“Dirvos” Agentūra aprū
pins keleivius visomis lini
jomis ir visokiais laivais ir 
žada rengt dar vieną eks
kursiją vėliau, nes yra dau
gelis kurie norės išvažiuoti 
Birželio mėnesi, kada jau 
juros visai ramios ir tikra 
vasara užstojus.

Nepraleiskit progos, šią I 
vasarą įieaplankę Lietuvos, 
nes tokia proga kaip Vy
tauto iškilmės pasitaiko la
bai retai,.'. Laikysit sau už 
garbę visi tie kurie Vytau
tė Didžiojo Mete lankysites 
Lietuvoje ir turėsit sau am
žiną atmintį tokio apsilan
kymo.

Kreipkitės į “Dirvos” A- 
genturą, kuri jus ypatiškai 
aprūpins kelionės reikme
nimis ir busit tikri kad ga
lit ramiai išvažiuoti ir be 
vargo sugryžti.

eks-

liui iš to jokių nuostolių 
nebus. Cenzas nieko bend
ro neturi su taksavimu, su 
iariumenės ar teismo tar- 
lyba, su tvarkymu ateivy- 
iės arba su priverstinu pil
amu kokių tautiškų, vals
uos, arba vietinių įstaty- 
nų ar paliepimų. Taipgi 
nprivalo būti jokios bai- 
nės apie informavimą bent 
kikio pavienio žmogaus ar 
jo reikalų. Delei tikro ap- 
saigojimo žmonių teisių ir 
rekalų kurie suteikia ži- 
niis, kožnam Cenzo Biuro 
darbininkui yra užginta po 
sinkia pabauda išduoti ži

rnis kitiems apie kokį nors ' 
žmtgų.

Tbdel tai prezidentas ra
gini visus gyventoju^ 
sakyti urnai, pilnai ir 
singai visus klausimus 
kius Cenzo Biuro darbinin
kai išstatęs.

at- 
tei- 
ko-

Skaiykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp tnusų žy

niausiu Sportininkų.

(hone Penn. 2533-M

J. G. Polter
',Iz i e t u v i s

— 1OPIERIUOTOJAS —
Malavoja ir Dekoruoja 

namus.
Gretas ir geras darbas. ’

. Spetializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų. 

Turit tam moderniškas 
mašinas.

Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

TRIMITAS

nuiki Eilių-Dainų Knyga., 144 Puslapių, tinka 
niausią dovana pasiuntimui j Lietuva jaunimu' 
ir draugams čia Amerikoje. Kaina tik
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra...........utJi

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais
“DIRVA”

8820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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DIRVĄ

GERB. SPRAGILASJV SURA- 
PASIDĖJO

Hoover išlei- 
ją skelbiančiu 
džio 2 dieną
Valstijų gy- 

to surašąs, su 
isųotinąs sta- 
is apie šalies 
turtus’ Visi 

ivalo suteikti 
paklausimus 

Jokiam asme- 
kių nuostolių 
s nieko bend- 
taksavimu, su 
r teismo tar- 
•kymu ateivy- 
riverstinu pil- 
antiškų, vals-' 
tetinių įstaty- 
>imų. Taipgi 
a jokios bai- 
rmavimą bent 
o žmogaus ar 
)elei tikro-ap- 
lonių teisių ir 
j suteikia ži-

Cenzo Biuro 
rra užginta po 
.da išduoti ži- 
apie kokį .nors

^rezidentas ra- 
ryvęntojųg at- 
pilnai. ir tei- 

klausimus ko- 
iiuro darbinin-

rvą” — žinosi! 
arp musu žy-
iportininkų-
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Pašaukit arba 
atvirlaiški.

ST 74th ST.

LENKAI VIS LIETU
VIAMS PAINIOJASI

Aną pono Dievulio .metą, 
5.01 metąs atgal, Vytautas 
sumanė vainikuotis Lietu
vos karalium, užsisakė pui
kų vainiką ir rengėsi pasi-. 

’daryt karalium, ale Len
kams tas nepatiko ii’ jie su
laikė vainiko vežėjus. Vy
tautas apie tat sužinojęs 
labai supyko j ir kitą metą 
•numirė, ir taip mes dau
giau savo karalių neturė
jom.1

Laikas bėgo, bėgo, bėgo 
ir prabėgo penki šimtai me
tų.. Lietuviai išbudo ir at
siminė kad 1930 metai tai 
yra 500 metų sukaktuvės 
nuo Vytauto mirties.

Na tai ir prasidėjo: Lie
tuvoj sumanė rengt visokius 
piknikus ir kitokius biliju- 
šus Vytauto mirties- pami
nėjimui, o Lietuviški šip- 
karčių agentai sugalvojo 
kad iš tų Lietuvoj rengia
mų ceremonijų naudos ne
ims jeigu ten nenuvažiuos 
Amerikiečiai, jų pažiūrėt?

Sumanyta ir padaryta: 
nutartą rengt didėlė eks
kursija i Klaipėdą', kur :vi
si Amerikiečiai vienu sykiu 
parvažiuotų ir pasidarytų 
pirmutinį pikniką Klaipė
doj, davimui daugiau darbo 
Klaipėdoj 
parvažiuos

Ale kaip 
Tikas syki

bravorams, ba 
ištroškę.
tas durnas isto-
pasakė, istorija

evelaji4, Ohip

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

1420 Howe Street, Racine, Wis. j
A. B. Strimaitis — Iždininkas!

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

Gražiausia Lietuvaite
Ją pamatysit \ skaitydami daugiau

sia išsiplatinusį paveiksluota f 
lą • 

“NAUJAS ŽODIS”
Be “Naujo žodžio” šiais i 

nebūna nei viena šviesesne i 
Neatsilikit ir jus.

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

“Naujas . žodis” metams $2.40; 
Pusei metų $1.20.

Rašykit tūojau:
“NAUJAS ŽODIS”

Kaunas Laisvės Alėja 70.

žurna-

metais 
šeima.

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

Išsitempimų 
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate 
rąjj! INKARO vaisbaženklis 
pakelio pagelbės jums, apsisaugoti.

Knygute, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėser • 
pc. 35c. ir 70c. benka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

ant

7?i9 Laboratories
F.AcI. UlBCHTER & CO.)

(pasikartąja: kas buvo kadai 
I nors amžiai atgal, vėl apši- 
taiko išiaujo.

Dabar! vėl taip pasitaikė j 
kaip būro penki šimtai me
tų atgal: tada. Lenkai sulai-1 
kė Vytinto apsikarunavoji-1 
mą, o dabar norėjo sulai
kyt ir Amerikos Lietuvių 
pikniką del Vytauto, kurį p0. nariams? 
rengia Lietuvoje, nupirkda
mi tuos laivus kuriais Lie
tuviai rengėsi į Klaipėdą 
važiuot.

— 0 to, proše panie, tie 
Litvinai ims ir nenuvažiuos: 
Vytauto bilijušo švęsti, — 
džiaugėsi ponai tarp savęs 
susiėję.

Visi Lietuviai nusiminė,' 
Lietuva susirūpino, Klai
pėda nuliūdo kad bravo
rams biznio nebus, šipkar- 
čių agentai Amerikoje no
sis nuleido' kad jų piknikas 
sugadytas — vienu žodžiu 
visą Lietuvių tautą apėmė) 
nesmagumas, kaip anuomet) 
kada Vytautui vainikas ne-j 
atėjo ir jis turėjo mirti ne
pasidaręs karalium.

Ale dabar mat kitokia 
gadynė: jeigu ne vienu ke
liu tai kitu gali parvažiuot. . 
ir vistiek Amerikos Lietu
viai atrado kelią kaip galės ■ 
parvažiuot į Vytauto iškil- : 
mes. i

Anuomet dar buvo, blo-rieji neatsakė tikslui, o nie- 
gai tas kad Vytautas neap-1 ko daugiau neturime. Lie- 
sikarunavo, ir Lenkai Lie-|tuvoje leistų veikalų Ame- 
tuvą į savo" nagus pagavo. I rikiečiai Lietuviai nesuskai- 

O dabar tai visai kitokisjto, pusė kalbos nesupranta- 
antifonas: nors Lenkai ma- ma, todėl tie nebūtų mums 
nė kad be jų laivų Lietuviai patogu nei pirkti nei pla- 
neparvažiuos, ale labai ap-įtinti.
įsigavo. Nusipirko laivus,! Mano sumanymu yra pa
lo’neturės ką jais vežt. Jei- imti kiek bus T.M.D. na
gu norės Lietuviško biznio riams reikalinga “Dirvoje’", 
tai turės atiduot Lietu- telpančio veikalo “Vytau- 
viams Vilnių, ba į Lietuvių | tas Didysis”. Nors užvar- 
vietą ant tų laivų kitų kos-Įdis veikalo yra daugiau a- 
tumerių negaus.

O jeigu Vilniaus neati- 
duos ! 
submarinus ir Lėnkų lai
vus ims skandyt.

Šitaip tai. gaus Lietuviai rium K.. 
atsikeršyt Lenkams už sa
vo skriaudas apturėtas 500 įlinkas,ir išleisti to veika- 
metų atgal. '16 musų Draugijos nariams.

TMD. REIKALAI
DUOKIME NARIAMS į Kadangi veikalas spaus- 

ISTORIŠKĄ VEIKALĄ dinamas laikraštyje; galiu 
“VYTAUTAS DIDYSIS”
Ar yra ant programo ko?- 

kių nors’ raštų ką TMD. ga
lėtų duoti šiais metais sa-

? Rodos apie 
j tai nieko nekalbama. Buvo 
i pasiūlymai imti ir “Hia- 
I watha” ir “Dėdienes”, bet 
j nariai išreiškė neprielanku- 
Įmo tiems kuriniams ir vis- 
I kas aprimo. ,

Kiek yra žinoma, Tėvy-j 
nes Mylėtojų Draugija dar 

j niekados neprisidėjo nei 
I centu prie išleidimo jokios 
Lietuvos istorijos knygos, 
nors Draugijos vardas yra 
Tėvynės Mylėtojai, taj yra 
Lietuvos mylėtojai.

Amerikos Lietuviai labai 
mažai susipažinę su Lietu
vos istorija, ir diduma vis
kas ką žino tai Vytauto, Al
girdo, Keistučio ir Birutės 
vardus, bet kuris iš jų ka
dai’ gyveno, katras buvo 
už katrą pirmesnis tai la
bai mažai kas žino.

. Iš apie 30 metų atgal yra 
išleistą Dr.' Šliupo ir Sima- 
no Daukanto Lietuvos isto
rijos, taipgi leista kiti isto
riški bruožai, bet šie pasta- ;

sakyti Draugijai atsieis pi
giau,: tik reikia pasitarti su 
“Dirvos” spaustuve kad iš
leistų tos knygos’ daugiau.

Kiėk jau iš pradžios to 
veikailo matyti, jis bus len-i

Ipię vieną Vytautą, bet iš 
___  I turinio matyt kad veikalas 

tai Lietuviai pirks' apibudina kiek galint visą 
i Lietuvos istoriją.
| Reiktų susitarti su auto- 
i num K.. S. Karpavičium, 
kuris yra ir TMD. pirmi- 
ta-i »-> l.’n n - ii’ inlmoti

TEISIAI Į KLAIPĖDĄ
lietuviu

i 5

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

MALONUMŲ TIEMS KURIE JOJE DALYVAUS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
Į KLAIPĖDA:

Trečia klesa j vieną pusę __ $107.00 
Treiča klesa į abi pusi___ $181.00
Turist. 3 klesa j vieną pusę $123.50 
Tur. 3 kl. j abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa _____________ $142.50

Už VAIKUS: Nuo 1 iki 10 motų 
puse kainose

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

•atskyriam. .•<,

Išplaukimai Laivų
'Iš New Yorko:

‘17 Baland. ‘Lituania’

1 Gegužės ‘Polonia’

17 Gegužės ‘Estonia’

26 Gegužės ‘Lituania’

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

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St., New York, N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.

315 So. Dearborn St.,Chicago, III.
616 St. James St., Montreal, Can.

vi- 
šio

seimui; kad prisiųstų kokių 
naujų sumanymų.

Kiek matyt, organe iki 
šiol vienas pirmininkas ra
šinėjo, jam nusibosta ir vėl 
nurimsta.

Iš seimo rengimo komisi
jos . paraginimams pasipy- j 
lūs nariuose kiltų daugiau|4 Manoma 
ūpo ir prasidėtų judėjimas. 

| Musų tautiška spauda vi- 
, ns" 

reikia vieno tik .organo, o 
plačiau atsišaukimams pa
plitus nauda bus didesnė.

Per du mėnesid dar gali
ma daug kas nuveikti, tik 
reikia veikti. . Todėl į dar
bą, seimo rengimo komisija 
ir kolonijų T.M.D. kuopų, 
veikėjai.

Stokjardų Patriotas.

gvai suprantamas musų na- sa talpins atsišaukimus,
; riams ir kožnam patiks.

Kaip su Seimu?
Ar ■ daug TMD. kuopų at

sigaivino ir ruošiasi j seį- 
• mą, kuris atsibus Chiciago- 
1 je už; poros mėnesių? Pa- 
. čios kuopos tyli, tyli taip

gi ir seimo rengimo komisi
ja, kuri išrinkta Chicagoje 
tūlas laikas atgal T. M. D. 
kuopų suvažiavime.

Seimo rengimo komisijai 
ypač : reiktų bruzdėti jeigu 
nori seimo. Neužtenka bū
ti komisija, paimti salę po
sėdžiams, bet reikia kad 
kas nors Į posėdį atvažiuo
ti?.

Dabartinėje padėtyje mu
sų Draugijai esant, 'seimo 
rengimo- komisija neturėti] 
rūpintis tiek daug kas Chi- 
cagoj dėsis seimo laiku, bet 
išjudinti TMD. narius kolo
nijose kad ruoštųsi Į sei
mą; O tam reikia: Kad na
riai užsimokėtų mokestis, 
kad kuopos išrinktų delega
tą (pataikyt SLAu delegatą 
arba SandarietĮ); kad kuo
pos ir nariai parinktų aukų' i

RACINE, WIS.
M. D. Konferencija

Balandžio, 13 d. šaukia
ma . metinis suvažiavimas 
T. M. D. kuopų Wisconsino 
ir apielinkės.1 Taipgi' gali 
dalyvauti ir TMD. veikė
jai.

Suvažiavimo sesija bus 
laikoma nuo 1 vai. po pie
tų, salėje po antrašu 1528 
12th st., Racine.

Visoms šio apskričio kuo
poms yra išsiuntinėta už- 
kvietimo laiškai prisiųst į 
konferenciją delegatus. Ti
kimės kad visos kuopos 
prisius skaitlingai delega
tų, nes konferencija bus 
svarbi tuo kad eis klausi-

T.

“Ateities įvykiai 
ineta savo 

šešėlius priešakyj'

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠEILIO*

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

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą su 
j6s lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo lini
jomis — vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite per
viršių. Bukite nuosaikus'—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose ,net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai meta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norit išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

mai ir' tarimai liečianti 
sos organizacijos bei 
apskričio gerovę.

.TMD. seimas bus Chica
goje, todėl mes prie jo su
bendrinę visas kuopų spė
kas turim ruoštis ir daly
vauti.

_ ... iioje konferen-| 
cijoje turėti svečių iš Chi-I 
cagos.
po svečiai bet ir kalbėtojai.

Kviečiu visus tėvynainius 
vietos ir. apielinkės daly
vauti šiame TMD. suvažia
vime.

M. Kasparaitis, Sekr.

GYVYBE uPRIKLAUSO
Atvyks ne tik kai-! dydžių,

INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 

vaistinėse. Ieškokite: 
‘‘Gold Medai" vardo kiekvieno
je dėžutėje.

snipmva

D. L. K. Vytauto Jubilejines

KELEIVIAI LIETUVON
GEGUŽĖS-MAY 24

Keliaus iš

CLEVELAND 1 NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

Apleidžia Cleveland^ 3:49 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

P^ekin į6s kloJate,

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

ITS tOASTED” 7/

It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsaugpjimas^-prieš erzinimą—prieš kosulį

B ūkite nuosaikus! . . . Nestatykite Į pavoją naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pasmerkia 
Medicinos profesija! Milionai dolerių yramas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Bukite išmintingi! Bukite nuo
saikūs Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. Mes, tačiaus, 
pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky” tai tuo budu jus išvengsite per
dėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujoviška, dailų pavidalą.

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

© 1930, The American Tobacco Co.. Mfrš.
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Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K. L.
KAS DAROSI SU PROHIBICIJA

CUBRUZDO visa Ameri
ka prohibicijos klausi

mu.
Idealistai-svajotojai, ku

rie gyvenimą mato tik iš
tolo, priverstinos “blaivy
bės” šalininkai, kurie įsi
vaizduoja kad didumos nu- 
balsavimu galima dalykus 
nustatyti kurie nenustato
mi ir savaimi nėra visuoti
nas blogas, rėkia kad pro
hibicija žydi-bujoja, žmo
nės įstatymą pildo, o kurie 
nepildo turi būti priversti 
pildyti; karčiamų nėra, nie
kas negirtuokliauja, ir net 
prastas darbininkas, kuris 
pirmiau karčiamoj palikda
vo savo uždarbį, dabar ne
geria, gražiai gyvena, vai
kai nemato blogo pavyz
džių ir auga į prakilnią 
gentkartę.

Prohibicija vienok buvo 
nenumatyta klaida ir blo
gas tūnantis apačioje ir ne
matomas iki prie jo nepri
eini.

Tiems kurie bažnyčiose 
sėdi, įvairių tikybų dvasiš
kiams, jų pasekėjams da
vatkoms abiejų lyčių, ir vi
sokioms moteriškoms drau
gijoms kurios toliau nuo 
žmonių gyvena, o balsavi
muose sudaro lemiančią di
dumą, nėra žinoma tas kas 
žinoma paprastam ‘Dirvos’ 
skaitytojui kiek prohibicija 
“vykinama” ir kas jos “pri
silaiko”.

Prohibicijos šalininkai 
kurie tą mato, jie atsisako 
protauti, bet rėkia kad įs
tatymas yra ir turi būti pil
domas. Kurie nori iš to įs
tatymo pasinaudoti juos re
mia, ir štai šaliai kas metai 
reikia išpilti milijonus do- 
larių prohibicijos neva vy- 
kinimui.

Skaitytojams yra žinoma 
kiek tas vykinimas gyvas
čių paėmė, kokios baisios 
šmugelystės eina ir kaip 
daugelis valdininkų ir poli
cijos iš to naudojasi.

klausi-
balsavo kad prohibicija bu
tų visai panaikinta. 11,066 
balsavo už palengvinimą įs
tatymo, su pakeitimais lai
svo bet apriboto svaiginan
čių gėrimų pardavinėjimo.

Jie visi turi teisę balsuo
ti, kada sueis j metus, ir be 
abejo, atėjus laikui, balsuos 
už prohibicijos pertvarky
mą, jie taipgi bus . agitato
riai prieš prohibiciją, išsky
rus žinoma tuos kuriuos 
aplinkybės įstums į kitas 
vėžes ir privers būti prohi
bicijos gynėjais. Daug iš 
tų kurie dabar balsavo už 
jos palikimą pasikeis ir vė
liau išeis prieš ją.

• Su musų gentkarte sun
ku ką nuveiktu' daugybė 
ateivių kurie mato prohibi
cijos blogą ir nuo jos ken
čia neturi balsavimo teisės; 
kurie balsuoja, daugiausia 
mažų miestų ir kaimelių gy
ventojai, tie yra po dvasiš
kių įtekme ir daro kaip jie 
nurodo.

Siurba Išmestas
SLA. Pild. Taryba išme

tė* iš Susivienijimo atkaklų 
komunistų trukšmadarį ir 
organizacijos grioviką, A. 
Siurbą. Žiniai apie tai iš
ėjus aikštėn, komunistų 
spaudoje pasipylė raudonos 
kibirkštys. SLA. Pild. Ta
ryba niekinama dar dau
giau negu "buvo niekinama 
to paties Siurbos kalbose ir 
“proklamacijose”, kuriomis 
jis mokino “darbininkus’.’ 
kaip Susivienijimą užgrob
ti į komunistų nagus.

Socialistai turėtų džiaug
tis. Šveicarijos valdžia su
sekė ir iš savo šalies išvaro 
burius Italijos fašistų, ku
rie špiegavo ir pranešdavo 
savo valdžiai kurie Italai 
nepritaria fišizmui.

Kuomet kvaila moteris į- 
pyksta,—dažnai ji pasidaro 
išmintingesnė: bet kuomet 
išmintinga moteris pyksta, 
ji dažniausia visai kvailai 
atrodo.

LIAUDIES DAINA 
Saulutė tekėjo, berželiai mirgėjo, 
Ten vaikščiojo, uliavojo tėvelio sūnelis. 
Vai jis vaikščiodamas, vai jis uliodamas, 
Vaikčiodamas, uliodamas levendrėlį laužė: 
Oi tu, levendrėli, žalias žolynėli, 
Ar nematei tos mergelės kurią aš mylėjau? 
Kurią aš mylėjau, širdelėj turėjau, 
Šią naktelę per sapnelį žodelį kalbėjau? 
Kad jam atrodytų kojas ir rankeles 
Kas nuo manęs atkalbino mano mergužėlę. 
Kad jam sumaišytų galvoj razumėlį 
Kas sumaišė mano visą didį parėdkėlį. 
Per pusę naktelės lietutis užlijo, 
Bernelis 
Auštant 
Bernelis

mergelę meiliai apkabino, 
aušrelei gegutė kukavo, 
mergelę saldžiai pabučiavo...

(Tąsa iš pereito num.)

ANTRA DALIS

DIDŽIŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ 
LAIKOTARPIS

Liutavaro Dinastija

Prohibicijai išversti rei
kia ko nors kito. Tam tu
rės išaugti nauja gentkar
te, kuri pradės norėt ko 
nors “naujo”. Musų gent- 
kartei ‘naujenybė’ buvo su
manymas įvest priverstiną 
blaivybę, panaikint parda
vinėjimą svaigalų — juk 
negali būti nieko gražesnio 
už tai, jeigu nutarus kad 
nereikia pardavinėti žmo
nės imtų ir nustotų gerti.

Naujajai gentkartei bus Į 
didžiausias “naujas” panai
kinimas prohibicijos ir 'grą
žinimas sutvarkyto svaigi
nančių gėrimų pardavinėji-' 
mo.

Štai kas darosi šiose die
nose; Amerikos universite
tuose tarp mokinių vedama 
balsavimai patyrimui kaip 
prohibicija stovi naujojoj 
gentkartėj.

Keturiolikoj didžiųjų uni
versitetų balsavimai parodė 
štai ką: Iš 24,050 balsavu
sių tik 4,517 buvo už griež
tą prohibiciją, tai yra tokią 
kaip ji šiandien yra. 5,58’J

LIAUDIES DAINA 
Lietutis lyja, nuo stogų varva, 
Mano mergytė su kitu kalba. 

Tegul ji kalba ką tik išmano, 
Bet visi žino kad ji bus mano. 

Tegul sau žmonės kalba, šmeižia, 
Ji apie mane vieną svajoja.

Mano mergytės melsvos akelės, 
Jinai nebijo tamsios naktelės;

Mano mergytės baltos rankelės, 
Jinai nebijo sunkių darbelių;

Mano mergytės bistrios kojelės, 
Jinai nebijo sparčių žingsnelių.

LIAUDIES DAINA
Gegute, paukštute, kur šiąnakt nakvojai?

Sodelyj, obelėj po žaliu lapeliu. ■ 
Gegute, paukštute, ką tu ten palikai?

Palikau, pamiršau raibąją plunksnelę.
•Prašyki, maldauki jauno sakalėlio,

Kad lėktų, parneštų tavo plunksnužėlę.
Nors nulėks, nors parneš bet aš nenešiosiu,.

Nusnigta, nulyta, vėjalio nupūsta.

Mergele, jaunoji, kur šiąnakt nakvojai?
Svirnelyj lovelėj su jaunu berneliu.

Mergele, jaunoji, ką tu ten palikai?
Palikau, pamiršau rūtų vainikėli.

Prašyki, maldauki jauno brolužėlio 
Kad eitų, parneštų rūtų vainikėlj.

Nors nujos, nors parneš, bet aš nenešiosiu, 
Nusnigtas, nulytas, žmonių nukalbėtas.

tos kilmės tėvų, buvęs jurų karžygis — 
kokių Lietuvių istorijoje mažai tėra ar ir 
visai nėra, nes nei musų pasakos apie jo
kius nekalba. Kiti sako kad Liutavaras 
buvo tik kunigaikščio Traidenio dvare ir 
tarnavęs už kambarininką ar arklydinin- 
ką, galiaus buvęs paskirtas maršalu. Trai
denį priešams iš pasalų nužudžius, Liuta
varas įgijęs didžio Lietuvos kunigaikščio 
sostą 1282 metais.

Yra padavimų kad Liutavaras atsta
tydino Airiogalą 1262 m., o ‘nuo 1262 iki 
1281 m. buvo paskirtas Polocko valdytoju.

Iš Liutavaro eilės Lietuva turėjo dvy
lika didžių kunigaikščių, kurių keli pasku
tiniai sykiu valdė ir Lenkiją, ir kada po 
289 metų jo šeimynos vyriška šaka išmirė, 
dar per šimtmetį valdė moteriška šaka.

Liutavaro sūnūs Vytenis atsižymėjo 
karingumu ir tankiai puldinėdavo Lenki- 
ją ir kariavo su kryžeiviais Prūsuose. Vy
tenis gimė apie 1232.

Kryžeivių ordenas, pagal Mindaugo 
prižadus, pradėjo reikalauti sau Lietuvos, 
ir 1283 metais Konradas von Thierberg iš
sirengė į karišką kelionę, perėjo per užša
lusį Nemuną, nudegino Bissenės pilies ap- 
rųbes (netoli Dubysos prie dabartinio Se
redžiaus), bet gryžtant namon įlūžo ledas 
ir nuskendo dalis užpuolikų su visu gro
biu. , . .

1284 m. tas pats Thierberg užpuolė ir 
paėmė Gardiną.

1286-87 m. Vytenis su nemaža kariu? 
mene nusiaubė Dobriniaus žemę, miestą 
nudegino ir 9,000 žmonių išsivedė nelais
vėn.

Kryžeiviai buvo pasiglemžę tris Že
maitijos apbkričius: Šiaulių, Karšavos ir 
Tvėrių, ir dar rengėsi užgulti ant narsaus 
Butegeidžio, todėl jie atstatė Ragainę ir 
Tilžės pilis. Tat Vytenis 1289 metais su 
8,000 raitelių užjojo ant Sambijos, ten de- ■ 
gino javus ir šalį grobė per dvi savaiti. Tik 
gryžtant namon von Thierberg su Vokie
čiais pasivijo, ir sako daugelis Lietuvių 
kareivių daugiau savo tėvynės neregėjo.

Pradžioje 1290-metų kardininkai galu
tinai nuramdė Žemgalius: vienus išpjovė, 
kitus apkrikštijo, o likučiai išsidangino j . 
Lietuvą. Tat Vokiečiai vėl tykojo už
griebti Žemaičius, ypač pamušti garsų ku
nigaikštį Butegeidį. Pulkas Vokiečių ap- . 
gulė Kolainius, pirmą Lietuvių drutvietę 
prie Nemuno, kurioje Surminas gynėsi su 
vos 120 vyrų. Jau Lietuviai butų visi ten 
dingę, bet iš kito mūšio gryžo girti Vokie
čiai raiteliai ir garsiai rėkavo. Užpuoli
kai manydami kad ateina daugiau Lietu
vių, susėdo į valtis ir leidosi bėgti. Taip 
Surminas su vos 12 kareivių dar nesužęis- 
tų, gavo progą išsprukti. Susigėdę, Vo
kiečiai vėliau sugryžo ir suardė pilį. Sur- 
minas tačiau atsikeršijo Vokiečiams: sykį 
Ragainės komtūrui gryžtant' namon iš gro
bimų, jaunikaitis, nuduodamas Lenkę mer
giną, priviliojo Vokietį prie Nemuno kraš
to, kur jį užklupęs nugalabijo. Lietuviai 
tada puolėsi ant Vokiečių ir dasisiekė net 
iki Ragainės.

1291 metais Liutavaras pasiuntė sa
vo sūnų Vytenį į Lenkiją, į Brasčių žemę. 
Lenkai, patys suirę ir neišgalėdami gintis, 
pasikvietė kryžeivius į pagalbą. Vytenis 
tačiau suvienytą krikščionių kariumenę 
sumušė ir tik nedaugelis priešų paspruko. 
1292 m. Vytenis vėl užpuolė ant Lenkų, 
nudegino Leščynos bažnyčią, kur sudegė 
ir 400 ten pasislėpusių Lenkų, o daugybę 
Lenkų suimtinių (po 20 ant kiekvieno Lie
tuvio) varėsi namon.

Lietuviams Lenkijoje bekariaujant, 
Vokiečiai mėgino pulti' Lietuvių pilis, ta
čiau mažas pasekmes turėjo.

1293 metais Liutavaras pavedė Lietu
vą valdyti Vyteniui, narsiam’ kariaunin
kui, kurs mokėjo sudrutinti Lietuvą ant 
tiek kad ji įstengė atmušti antsyk visus 
ant jos tykojančius priešus, iš visų purių.

Vytenis buvo didžiu Lietuvos kuni
gaikščiu per 22 metus ir jo laikas buvo 
nepertraukiamų karų su kryžeiviais ir su 
Lenkais. Vytenis gerai išlavino savo ka- 
riumenes, įvedinėjo naujus ginklus, ir visi 
gyventojai turėjo eiti į pilis ant sargybos 
paeiliui, taip kad Lietuviai buvo gerai or
ganizuoti kaipo kariauninkai.

1294 metais Rygos arcivyskupas krei
pėsi prie Vytenio pagalbos prieš kryžei
vius, nes tos švefttos kariumenės pradėjo 
tarp savęs vaidytis.

Nuo šiaurės Vytenis permetė savo ka- 
riumenes į pietus ir darė užpuolimus ant 
Prūsuose įsigalėjusių kryžeivių. 1312 m. 
Vytenis nuengė Varmiją, taipgi nudegino 
Heilsbergą, ir tarp suimtinių varėsi na
mon 1,400 merginų. Kaip Vytenis neken
tė krikščionių parodo sekantis prietikis: 
Gryždamas iš Varmijos, Bartnijoje padali
no grobį, o sidabro monstranciją, paimtą 
Heilsberge, Vytenis sviedė po kojų, ap
spjaudė, su rautiems krikščionims sakyda
mas: Štai jūsų silpnas dievas! Tačiau ne
užilgo po to kryžeiviai ties Voplaukiu Lie
tuvius apsiautė, didumą jų išpjovė, ir pats 
Vytenis vos paspruko, sužeistas. Suim
tos merginos gelbėjo Vokiečiams griebda- 
mos nužudytųjų Lietuvių ginklus. Orde
nas iš dėkingumo už pergalę Tortiniu je 
įsteigė mergų vienuolyną.

Vytenis ilgais kariavimais su Vokie
čiais atmušė juos iš Žemaitijos, kur jie 
nuo Mindaugo laikų, apie 50 metų, buvo, 
beviešpataują.

1315 m. Vytenis buvo apgulęs Vo
kiečių pilį Christmemel palei Nemuną, bet 
nepasisekus pilį paimti kunigaikštis su
gryžo namon, kur veikiai pabaigę savo gy
venimą, sako jį Spalių mėnesį, 1315 m. 
žaibas užtrenkė.

Prie Vytenio atgijo drutybė ii- drąsą 
Lietuvių tautos, nors, Prūsija ir Latvija 
pražudė savo laisvę, kurios daugiau jau 
neatgavo. Prie Vytenio, prie Lietuvos 
priklausė taipgi tūlos Rusų žemės. Vyte
nis nupirko Polocko žemę 1307 metais ir 
pridėjo prie savo valdynių, ir jam valdant 
užimta Turovo ir Pinsko kunigaikštystės.

Iš Lietuvos žemių ribų išvijus visus 
priešus laike Vytenio viešpatavimo, Lietu- ‘ 
viai galėjo būti laimingi ir galėjo liuosai i 
gyvendami kilti apšvietoje, pirklyboje ir 
meno srityje. . ' /

(Bus daugiau)

GRAŽUS SUMANY- 
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“Dirvos” 13 numeryje p. 
J. Tareila, kandidatas į S. 
L. A. iždininkus, pasiūlo S.

A. besiartinančiam 36-
tam seimui savo savaitinį 
organą “Tėvynę” paversti 
dienraščiu. Jis permato 
gražią ateitį dienraščiui, ir 
iš tokio dienraščio gerą 
ateitį patiems nariams.
•Sumanymas labai gražus 

ir pamatuotas, ir labai bu
tų linkėtina kad seimas ji 
įvykdintų gyveniman. Dien
raštis pačių narių yra pa
geidaujamas jau nuo labai 
senai, nesulaukdami “Tėvy
nės” išsivystymo dienraš
čiu, jie skaito dienraščius 
komunistų ir socialistų, už-. 
sikrečia jų dvasia, ir pačios 
organizacijos reikalus pas
kui tempia kreivais keliais, 
kaskart vis labiau. Šian 
dieninė SLA. narių demo
ralizacija juk išsiauklėjo 
nariams beskaitant demo
ralizuotus dienraščius. Jei 
“Tėvynė” butų dienrašęiu 
virtus nors prieš dešimts. 
metų, Susivienijimo nariai 
nebūtų padėję demoralizuo- 
tojams sukurt dienraščius, 
ir nebūtų tapę jų išlaikyto- 
jais.

Susivienijimas dienraš
čiui turi mažiausia 12,000 
skaitytojų iš savo narių, o 
iš šalies prenumeratorių 
drąsiai gali tikėtis pusės to 
skaitliaus, tokiu budu skai
tytojų “Tėvynei” galima ti
kėtis pilnai 18,00. Nariai 
noriai sutiktų mokėt lėšų 
fondan 25c. 
mokamų 15c. 
teima suma, 
prenumerata, 
nai išlaikytų.

Tik su vienu p. Tarailos 
pasiulymu mes nesutiksi
me, tai kad dienraščio ir jo 
pramonės vedimas butų pa
vestas jaunuoliams. Prak
tika rodo kad pramonėje1 
jaunuoliai dar niekur neva
dovauja, o netolima praei
tis mums primena kur jau
nuoliai nuvedė L. A. B-vę, 
Sandarą, L. S. S. ir keletą 
panašių įstaigų.

vieton dabar 
Taip sumo- 

su pašaline 
dienrašti pil-

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių meti} kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Du Tuzinai Laiškų — su Konvertais ■— 
Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už

$1.00

su

HŽSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus
tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš
kams rašyti popierio, su 24 vokai? 

(konvertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašu, kas 
priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
Į draugus ir gimines čia ir į kitas šališ'.

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir mokslo 
paveikslėliaį. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykui Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks

lais. Knygelė turi 94 pusi....................................

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
.35

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašomę įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ųe- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš’ kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.
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NAUDINGŲ ŽMONI V GYVENIMAI
Surašė Juozas Ląukis

(Tąsa iš pereito num.) keli metąi atgal aš užmokėjau $32,500. Pa
didėjus gyventojų skaitliui tame mieste, 

i dabar mano žemės yra verta $125,000. Aš 
■ nieko nedariau tos žemės vertės pakėli
mui. Mano broliai piliečiai ją sukurė, ir 
aš manau kad ji priklauso jiems. Aš ma
nau kad šitas bendruomenės vertes mes 

j turėtume paimti musų bendriems tikslams,

Juozas Fells
Juozas Fells buvo mažiausias žmogus 

koks teko kam kada matyti. Jis buvo ne
didesnis už dvylikos metų vaiką. Tačiau: 
protu ir sirdzia jis buvo vienas didžiau- į vietoje apkrovus mokesčiais verslą ir pra-
šių ir kilniausių savo kartos žmonių.

■ Jis buvo toks mylimas kad sunku apie 
jį rašyti nenuėjus pertoli ir nepasakius 
perdaug. Jis buvo draugų žmogus. Jis 
lengvai padarė draugus ir juos laikė.

Jo gyvenimas buvo nuostabus, 
skurdo jis iškilo į didelius turtus nieko 
nenuskriausdamas; ir jis leido savo pini
gus žmonėms pagelbėti ir pasaulio netei
singumams, atitaisyti. Jis- mirė 1914 me
tais, prieš pat karo pradžią.

Jei buvo Kada žmogus 
nelaimingumas1 sujudino iki 
mos tai tuomi žmogum buvo Juozas Fells. | galėjau

Iš

kurį žmonių 
širdies gilu-
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. Jis buvo daugiau motina negu vyras. Bū
damas milijonierium jis kartu su 'bedar
biais maršavo po Hyde Parką 1905 me
tais.-

Juozas Fells gimė mažoj trobelėj Vir
ginijoje. Jo tėvas buvo darbštus žmogus, 
bet maža pasisekimo turėjo. Jis išdirbo 
prausimosi muilą,

Juozui prastai sekėsi mokytis, kaip 
tas paprastai buna su geriausiais vaikais.

' Jis' nekentė čyzmos ir mokinimosi atmin
tinai. Būdamas penkiolikos metų jis pa
sipriešino ir nėjo į mokyklą daugiau.

Jis pradėjo muilą pardavinėti. Tau
pė pinigus, ir sulaukęs 22 metų amžiaus 
nusipirko mažą muilo gamyklą už $4,000. <

Per penkioliką metų jis dėjo visas sa- ( 
vo pastangas šitam verslui. Savo brolius 
jis prisiėmė sau už dalininkus. i

Kadangi konkurencija muilo prarno- | 
nėję buvo smarki, jis matė reikalo imtis ■ 
specialumo. Ir jis atrado savo special urną J 
— naftinį muilą, kurs, lengviau išskalbia 1 
baltinius. Jis nupirko prie šito muilo tei
ses ir padarė iš to turtus. Tas muilas da
bar vartojamas visame pasaulyje.

Dvidešimties metų būdamas, jis įsi
mylėjo į gabią ir gražią merginą. Ji taip
gi buvo mažo ūgio. Jie pilnai tiko vienas 
kitam ir buvo labai laimingi. Vienintelė 
jų gyvenime kliūtis buvo tai jų kūdikio 
mirtis. Fells labai mylėjo vaikus, ir nuo 
šito nuostolio niekuomet neatsigriebė. •

Kaip tik jis praturtėjo, didžiausią sa
vo laiko dalį pašventė visuomenės klausi
mams. Jis paliovė dirbti sau ir pradėjo 
dirbti kitiems.|

Dviejų dalykų Fells nekentė kiek tik 
jo būdas leido jam nekęsti, būtent aikvo- 
jimo ir neteisingumo.

Mat, jis buvo pusiau vertei vis, pusiau 
apaštalas. Jis tikėjo į pasisekimą ir į ge
rumą.

Jis netikėjo kad vieni pinigai gali su
teikti jam gerumą; ir netikėjo kad žmo
nėms su kuriais neteisingai apsieinama 
galėtų Būti dangus ant žemės.

Jo nuomone didžiausias aikvojimas 
Anglijoje buvo dyka žemė. Dykos žemės 
ten buvo 30,000,000 akrų, o 50,000 darbi
ninkų šaukė duonos.

Dyka 'žemės ir dyki žmonės! Žmo
niškumo ir sveiko proto vardan negalima 
buvo kęsti šitų dviejų dalykų, tai argi jų 
negalima pagerinti? Tai buvo klausimas 
kurį Fells pastatė Anglijos diplomatams 
ir nei vienas jų to klausimo neišrišo.

'ir dabar yra dykos žemės ir dykų 
žmonių — buvusių kareivių ir buvusių jū
reivių"— dešimtimis tūkstančių.

Fells skaitė didžiausiu nusidėjimu sta
tyti rumus vienam žmogui viduryje 10,000 
akrų dykos žemės, kuomet 200 šeimynų 
susikimšusių purvinose lindynėse, be vie
nos pėdos žemės kurią jie galėtų pavadin
ti savo žeme.

Fells nekentė, skurdo ir prabangos. 
Jis skaitė abudu kenksmingais žmonijai. 
Jis manė kad nei vienas, žmogus nepriva
lo būti paliktas be nieko ir nei vienas ne
turėtų turėti perdaug.

Jis statė žmones pirm visko, pirma fi
nansų ir verslo, paveldėjybės, arištokraty- 
bės ir valdžios. Tai buvo nepaprastas mi
lijonierius.

Vieną kartą kalbėdamas Vaizbininkų! 
sueigoj pasakė: “Viename mieste aš turiu j 
vienuoliką ir pusę akrų žemės, už kurią 6820 Superior Ave.

monę.
Fells išleido tūkstančius dolarių pla

tinimui savo idėjų apie žemės priklausymą 
žmonėms. Kartą jis pasiuntė po pluoštą 
lapelių kiekvienam balsuotojui Didžiojoj 
Britanijoj. <Per ilgus metus jis lankė kiek
vieną amatų unijos suvažiavimą.

Daug, daug yra pasakojama apie jo 
originalumą ir širdies gerumą, štai keli 
tų pavyzdžiai:

Jis kartą prižadėjo nupirkt asilą ma
žai penkių metų mergaitei. Netrukus jis 
nuvyko į namus vedinas asilę su mažu ne
senai atsiradusiu asiliuku. Paklaustas

i: Matai, aš ne- 
nuo kūdikio ir

kam jis pirko du, jis atsakė 
I galėjau atskirti motinos n 
todėl nupirkau abudu.

Vienose, vaišėse jis sėdėjo prie stalo 
šalę ponios, kuri bandė jam parodyti savo 
išdidumą. Pasakodama apie vieną žmo
gų ir išsitarė: “Žinomą, jis nėra musų rū
šies”. Fells paklausė ramiai, “Ar tai ne 
kiekvienas yra musų rūšies?”

Pastatęs namą Kickley, Kente (Ang
lijoj) jis padėjo šitokį parašą ant priešaki
nių durų:

“Ką aš praleidau, turėjau!
“Ką aš sutaupiau, praradau!
“Kąvaš atidaviau, turiu!”

Vieną kartą kalbėdamas Balliol Kole
gijoje, Oxforde, jis pradėjo kalbą sakyda-

- mas: “Aš jums papasakosiu apie vieną
- šalį, apie tą šalį kur jus gyvenate. Kas 

ją padarė? Kas turi teisę prie jos? Ir 
kaip mokslumas gali tarpti tautoje lei
džiančioje neteisingumui gyvuoti?’-.

’ Kitą kartą jis nustebino Londono klau
sytojus sakydamas: “Per atstumą nuo An-

• glijos Banko nuvažiuojamą autobusų yra
• 10,000 akrų dykos žemės. Šitą žemę tin

kamai : išdirbus galima butų išmaitinti aš- 
tuonis tūkstančius šeimynų.”

Juozas Fells buvo žmoginė šaudyklė. 
Jis audė j krūvą visokius žmones.

Jis buyo žemininkas, tačiau jis prašė 
apdėti žemę sunkiais mokesniais. Jis bu
vo kapitalistas, tačiau rėmė Darbo parti
jos kandidatus.

Jis buvo teisybes žmogus. Jis kovoję 
su kvailumu ir žiaurumu visą savo gyve
nimą. Jis padarė pasaulį švelnesniu ir iš
mintingesnių. Vienas jo artimiausių drau
gų buvo Jurgis Lansbury, redaktorius ir 
darbininkų vadas; Fells buvo kapitalistas, 
tačiau jiedu buvo atsidavę vienas kitam 
draugai, i Lansbury kartą parašė apie 
Fells šitaip:

“Aš sutikau Juozą Fells vasarą, 1903 
metais. Jis atėjo į mano namus kaip švie
žio oro kvapas! Jo permatomas tikslo tei
singumas, jo meilė žmonijai buvo aiškus 
mums visiems.

“Aš labai mažai girdėjau apie jį ir tu
riu prisipažinti nevisai pasitikėjau juomi, 
nes jis buvo turtingas Amerikietis. - Bet 
pakalbėjus su juomi penkias minu tas, ma
no abejonės ir baimė pranyko ir mes su
tapome artimi ir ištikimi draugai ant vi
sados.

“Jis privertė mane pamatyti aiškiau 
negu kuomet nors pirmiau kad yra verta 
kovoti už didžiuosius reikalus ir jis įkvėpė 
man pasitikėjimą žmonėmis.”

Tai taip darbininkų vadas kalba apie 
kapitalistą. Ar,tai neparodo kad visas kla
sių skirtumas ir turto skirtumas yra labai 
maži dalykai ii’ kad visi geraširdžiai žmo
nės yra draugais ir veikia išvien?

Bus: Henrikas Ford.

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.) i

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
Cleveland, O.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.
Tūlas laikas atgal koks 

ten humbugierįškas dakta- 
’ ras išsiuntinėjo Lietuviams 
į savo skelbimą, kas davė 
• progą komunistams, šmeiž- 
■ ti SLA. valdybą ir kaltinti 
ją pardavime SLA. narių 
antrašų.

Dabar humbugier i š k u s 
j laiškus siuntinėja ir komu- 
i ništai siūlydami savo už
nuodytą šlamštą ^Laisvę”. 
Kažin ar ir komunistams 
SLA. centro valdyba par
davė narių antrašus?

Brooklyno “sargybos” iž
dininkas netyčiomis išsipa
sakojo kad pasekmingesnei > 
agitacijai už socialistą Gu- J 
gi į S. L. A. iždininkus yra š 
antaksuoti visi dabartiniai I'

Pild. Tarybos nariai. Gu- 
' gis turi duot $500. Reiškia 

Gugis tiesiog perką nuo sa
vo- gizelių SLA. iždininko 

’ vietą. Kad tokioms, kup- 
į čystėms užduoti smūgį, Su- 
! sivienijimo nariai turėtų 
' visi balsuoti už tautietį Ta- 

reiią.
Brooklyno ‘sargybos’ ko

mitetas išsiuntinėjo S. L. A. 
nariams agitativiškus laiš
kus, po kuriuo yra keletas 
parašų ir kitų kolonijų to 
“bokšto” stulpų. Šitai agi
tacijai aišku prisidėjo ir 
patys S.L.A. Pild. Tarybos ' 
nariai duodami lėšas ir na
rių adresus. ..

Bostono' ir Waterburio i 
SLA. nariai pirmutiniai su- i 
niekino visokių ‘bokštų’ ne- | 
švarią agitaciją už socialis- s 

aptakšnoti visi dabartiniai 1 tą Gugį ir savo balsus ati- I

■ davė už tautietį Tareilą.
i Išlaukiniai priešai nėra
• taip pavojingi kaip viduji- 
1 niai, sako priežodis. Tas
• yra dabar tarp musų. Ko
munistai kurie yra atviri 
Susivienijimo priešai ir jie 
nėra tokie pavojingi kaip 
tie visokie kurie vadinasi 
tautiečiais. Komunistai kai
po atviri SLA. priešai na
rių neprigaus, o. ,-sargybi- 
ninkai tai gali prigaut jei
gu SLA. nariai jiems pati
kės. Geriausias atsakymas 
tiems sargybininkams tai 
atidavimas balso už tautie
tį Tąręilą.

New Yorko D. L. K. Vy- , 
tauto komiteto veikimas y- i 
ra daugiau katalikiškas ne- ; 
gu tautiškas. Skaityt pa- ] 
skaitąs apie Vytautą' yra nos 
kviečiami kunigai. O ku-ldo.

nigai kaipo Romos o ne Lie 
i tuvos patriotai nebus beša 
. liški. Vytauto’ gyvenimą ji 
i temps ant katalikiško kur 
. palio. Tai kunigų siekis i 
i užduotis. Ką veikia Ney 

Yorko tautiška inteligenti 
ja kad jos nei ženklo nema 
tyt ir kodėl ji taip užsilei 
do kunigijai'?.-

Komunistų raudoni a p i i 
“Laisvė” grindžiai apsiver 
kė kad iš Pruseikos-Miza- 
ros prakalbų Brooklyne is 
ėjo tik piš. Prakalbų te
ma buvo apie Vytautą ir jc 
darbus. O tįų Lietuvos “is
torijos” pasiklausyti norin
čių atėjo tiek mažai kad au
kų vos $16 iškaulyta, taigi 
nei už salę užmokėt neužte
ko. Reiškia komunistų zau
nos visuomenei jau nusibo-

Pažymėtas „kaip
geresnis cigaretas

Camels
malonumui

© 1930, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

VIENINTELĖ Camel cigaretų inspiracijai mintis buvo padaryt 
juos geriausios rūšies. Nuo pirmo Camel cigarete * išdirbimo 
laiko, ta viena mintis atskyrė Camels nuo kitų.

Geresnės tabakos sumanymas, su neprilygstamu sumaišymu, 
išdirbtu didžiausia priežiūra—tas viskas—yra užtikrinti malo
numą rūkant.

Tas yra idealas ir už kiekvieno pakelio Camel cigaretų prak
tika. Tas padarė Camel populiariškiajusiais cigaretais. Daugiau 
milionų rinko Camel malonumo rūkymui, kaip kiti cigaretai 
turi globėjų.
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Kanados

TORONTO. ONT,

Afternoons

Naujienos

sezoną dainuojantis orkėst-
Milžino Laivo “SEEANDBEE” 
vakaras duos koncertus, po ko

Šie milžiniški laivai duoda 
keliauti patogiai ir gražiai 
kaip moderniškame hotelyją,

6916-6918 Superior Ave.
: Štai proga Lietuvėms moterims, pasinaųdokit šii
• $10.00 vertės Nestle Circuline permanent wave arba kokį nors kitą § 
: vėliausi metodą už specialę kainą tiktai $8.00. E

ŠIS PASIŪLYMAS TIK PER BALANDŽIO MĖNESĮ. | 

į “FINGER WAVE” with Shampoo ....................... $1.00 , = 
! “MARCEL” — mornings ...... 75c. Afternoons ...... $1.00 s 
: LADIES HAIR CUT ..................f............ 60 c §

SPORTAS Electrical League Persi
kelia Kitur

Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
mIVzO jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūsles 

XT O Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
Į Ik Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

kuri virš 200 metų li- 
goniams gelbėjo, padaryta ma- 

MEDAL Ožs

- gWMUWWaaft kitų. Vaistinėse trijų L/JĮJL/i 1 
dydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje' dėžutėje.

ŠARKIS SU SMĖLINGU, MU
ŠIS Už ČAMPIONATĄ

New York o Birželio 12 dieną 
ruošiama kumštynės Lietuvio 
Jack Sharkio su Vokiečiu Max 
Smėlingu. Tos kumštynės bus 
už pasaulinį čampionatą ir lai
mėtojas taps pasauliniu čam- 
pionu. Jiedu mušis 15 raundų.

Šarkis ir Smėlingas sutiko 
imti po 25 nuošimčius atlygi
nimo, taigi pusė visų ineigų 
teks jiedviem, o iš kitos pusės 
pasidengs lėšos. Sakoma ' kad 
tai yra pirmas toks atsitikimas 
kad nereikalaujama nustatyto 
atlyginimo, o einama ant nuo- 
šimyio.

Šarkis ir Smėlingas yra du 
žymiausi šių dienų kumštinin
kai ir. todėl pritiks jiems muš
tis už čampionatą.
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Juozas Komaras šiose dieno
se išvažiuoja su imtynėmis j 
Kanadą, kur išbus apie savaitę 
laiko.

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 t

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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A. S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

4* F o

X

?

jūsų 
bus

tografas
Geriausia dovana 

draugui ar draugei
Jūsų Fotografija, šiuo lai
ku mes iųrimį speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse- kainos.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

f)YKAI APIE SAVO NEGEROVES.

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

—- Telefonas Randolph 3585 —

t

f

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sUeiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos Juros yra išgydomos.

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

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

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

Ncdėldieniais nuo 10 iki 1.

MOTERIŠKŲ RANKŲ 
FOTOGRAFIJŲ

PARODA
Moterys kurios atlieka pačios sa

vo namų darbus ir užlaiko rankas 
gražias kaip ir jų seserys- kurios 
pačios nedirba, kurios gyvena Cle
velando srityje 60 mylių aprubėje 
gali dalyvauti “Gražių Rankų Paro
doj”, kuriai moterų rankos bus nu
fotografuotos ir fotografijos išsta- 
statytos toliau pažymėtoj vietoj. Iš
viso paskirta $500 dovanų už gra-

I žiausias rankas.
Rankų fotografijos bus iškabintos 

Cleveland Society or Artists galeri- 
jpj, 2022 E. 88th street/ nuo Balan
džio 5 iki 14, ir bus galima publikai 
ineiti nemokamai.

Šis kontestas, atdaras kožnai mo
teriai ir kožnam fotografui gyve
nantiems 60 mylių Clevelando ap- 
rubėj, yra »dalis visoje šalyje veda
mo kontesto už Procter and Gamble 
dovanas. Clevelando sekcija yra 
ketvirta tos rūšies paroda^ pirmiau 
buvo po vieną New Yorke, Philadel- 
phijoj ir Detroite.

Clevelando sekcijos dovanos bus 
duodamos tiktai Clevelando distrik- 
to gyventojoms, dovanas skirs pa
rinkti teisėjai, gerai žinomi artistai 
ir dailos rėmėjai. Jie yra Mrs. 
Glenn M. Shaw, mokytoja Cleveland 
School of .Art ir pati šeimininkė na
muose; Rolf Stoll, vietinis artistas, 
ir CliffoVd Norton, fotografas.

Fotografams visame distrikte iš
siuntinėta paraginimai- prisidėti su 
savo ’ fotografijomis moteriškų ran
kų į 'šią parodą.

Sulyg rengėjų komiteto, dovanos 
tame konteste bus išdalinta sekan 
čiai: Class A, — už fotografijas 
rankų moterų kurios pačios atlieka 
savo namų darbus: $150 pirma do7 
vana; $75 antra dovana*; ir $50 tre
čia dovana. Class B, — už foto
grafijas 'rankų moterų kurios pačios 
nedirba namų darbo: pirma dovana 
$100, antra dovana $75', trečia $50

Vieta kurioje bus parodos reįka- 
lai tvarkomi iki atidarymo, yra 183C 
Union Trust Building, Clevelande. 
Donald C. Dougherty ratšinėj. Ar- 

’ mand L. Merriam yra Clevelando 
sekcijos tvarkytojas.

Už $3 pralinksminsit visą> kai 
mą —- užrašyki t saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą**

H O ROSEDALE ©i 
fel Dry Gleaning Go.t

HEnd. 7906 t
C. F. PETRAITIS, Prop. |
6702 Superior Aye., |
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Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Žodis “Meną Mylinčiam”. 
Kovo 6 d. “Kanados Lietu- . 
vio” numeryj koresponden
tas ”Meną Mylintis” aprašo • 
čia buvusius parengimus. . 
Pirmose eilutėse palytėja 
komunistinio jaunimo me- ; 
na, toliau visą puslapį pri
rašo del Kovo 1 d. suvaidin
to, veikalo “Moterims Neiš- 
simeluosi”, ką rengė Švy
turio kuopos jaunimas pa
rapijos naudai.

čia neapeina kas ruošė, 
katalikai ar bolševikai, tik 
tas aprašymas parodė kaip 
korespondentas vienpusiš
kai atsinešė. Reikia kores
pondentui žinoti kad ne tik 
jis vienas apie meną nusi
mano ir myli ir nereikia, jei 
ne savo plauko žmonių dar
bas, perdaug vienpusiškai 
rašyti, nes kiti tą paskaitę 
sprendžia ne apie veikalą, 
o apie paties koresponden
to blogą valią. Veikalą a- 
pibudinęs, korespondentas 
pradėjo artistus, kožną pa
skirai kritikuoti, ir drožia 
ne meno kritiką, ne padary- Į 
tas klaidas, .bet savo asme
nišką pažiūrą į tą ypatų.

Korespondentas matomai 
lanko visus parengimus To- 
rontoj, bet ne visus mato 
kur su klaidomis suvaidin
ta. Pavyzdžiui matėsi jis 
ir šviesos - draugijos vaka- 
rėlyj Vasario 2’2 d., bet ten 
vaidinime . įvykusių klaidų 
visai nematė. *0 del ko?

Švyturiečių ' vaidinimas, 
sulyg darbo klesos jaunimo, 
atlikta gana gerai; nors bu
vo viena-kita klaida, bet ne 
taip baisios kaip korespon
dentas jas piešia.

Toronto Lietuvių jauni
mas žengia gana gerai pir
myn meno žvilgsniu, nors 
klaidų rasime pas visų sro
vių jaunimą, todėl kores
pondentams nepritinka vie
nus perdaug kelti su tokiais 
pat trukumais, o kitus že
minti, numušant jų. dvasią.

Kritika bei pastabos yra 
geras dalykas,’ bet . turi bū
ti vietoje ir teisingai. Kri
tika visada reikia duoti me
no žvilgsniu, o ne partijos 
nusistatymu. v

Bendrai pasakius, Kovo 
1 d. komedija suvaidinta 
pusėtinai gerai, ir artistai 
kitais sykiais pasistengs 
geriau, be korespondentų 
patarimų. Artistų Balsas.

Paroda Visko Elektriško del Na
mų, kurią pasekmingai vedė Elek
triška Lyga per keliolika metų, per
sikelia i naują vietą naujame Di
džiojo Clevelando transportacijos sis
temos centre.

Perkėlus Parodą ir Lygos raštines 
iš 14-to aukšto Statler Hotel i 18-tą 
aukštą naujame Builders Exchange 
budinke, ši vieša įstaiga pataps pa
togesne priėjimui desėtkams tūks
tančių kurie reguliariai pasinaudoja 
jos patarnavimu.

“Publika —- architektai, inžinie
riai, budavotojai, kontraktoriai ir 
savininkai — naudojasi Lygos pa
tarnavimu kas sykis daugiau, čia 
jie gali susipažinti su reikalingiau
siais namams elektriškais padargais, 
susipažinti su taisymais elektriškų 
dalykų, kaip suvesti vielas namams, 
dirbtuvėms ir budinkams.

“Daug Lygos pastangų padėta pa
gelbėjimui namų savininkams nuro
dyti ir pamokyti kaip naudoti elek-1 
triškus padargus namuose. Lygoje 
namų elektros naudotojas gali gau
ti pagalbos įvairiuose savo reikaluo
se.

“Tik del informacijos namų nau
dotojų ši Lyga užlaiko Parodą Vis
ko Elektriško del Namų, kurioje ga
lima pamatyti ir sulyginti visus ge
riausius modelius elektriškų padar
gų, nuo prosų iki šaldytuvų, nuo 
kavos virimo puodukų iki pečių. Iš 
ten esančių pastatytų patarnautojų 
atsilankantieji gali gauti sau reika
lingų informacijų apie visokius pa
dargus ir kaip juos naudoti; ir jie 
gali tiesiog pamatyt demonstravimą 
kaip suvesti vielas ir šviesas.

“Visas šis patarnavimas yra do
vanai, ir yra užlaikomas1 
labui 650 įstaigų kurios 
Lygos narius,” sako J. 
Lygos prezidentas.

Tarp savo patarnavimų visuome
nei yra pamokinanti skelbimai, lei
dimas knygelių su įvairiais nurody
mais įvairių pusių apie naudojimą 
elektros, leidimas trijų mėnesinių 
leidinių, “Electrical Production” del 
industrijų, “Sales Slants” del krau- 
tuvninkų, ir “The Leaguer” del Ly
gos narių. Lyga taipgi užlaiko šta
bą ekspertų kurių patarnavimas yra 
dvkai patarimuose apie dalykus lie
čiančius elektrą, ii’ štabą paskaitų 
ir demonstracijų davėjų.

Prasideda 1930 Metų Sezo- c & B Linijos yra žinoma kaipo 
trumpa kelionė j Kanadą iš Ohio. 
Tolumas skersai 'Erie Ežerą nuo 
Clevelando yra tik 87 mylios, taigi 
keliaujantieji automobiliais kurie 
nori nuvažiuoti į tą “Amerikos Eu
ropą” iš šiaurinės Ohio gali sutau- 
pyt labai daug kelio pasinaudodami 
šiuo C & B garlaivio patarnavimu. 
Ta divizija pradės veikti nuo Birže
lio 20 iki Rugsėjo 6 d.

Kas nori gali važiuoti į Kanadą 
per Port Stanley, o gryžti per Buf
falo, taip gaus progos matyti gra
žią dali Ontario provincijos.

Taipgi C & B Divizija veiks tarp 
Clevelando ir Cedar Point ir Put-in- 
Bay, vienos dienos išvažiavimui lai
vu “Goodtime”. Ta divizija pradės 
veikti Birželio 8 d.

Viends iš naujų dalykų C & B 
ruošiamų šią vasarą bus tai Kelio
nė De Luxe didžiuoju laivu “See- . 
andbee” į Chicagą su sustojimais 
pakelyje prie “Soo” ir Mackinac Is
land. Kas nori gali pasiteirauti ir 
gaus platesnių informacijų iš C & B 
Line. . <

nas Erie Ežero Laivais
“Kelionė laivais į Buffalo prasi

dės Balandžio 15 vakare”, sako Mr. 
P. J. Swartz, General Manager of 
The Cleveland and . Buffalo Transit 
Company, uir nuo tos dienos laivai 
plaukios kas vakaras tarp Clevelan
do ir Buffalo, į vieną ir į kitą galą, 
išplaukdami 9:00 Vai. vakare,’ pa
siekdami kitą sustojimą 7:30 ryte.’

Gražus C & B Line garlaiviai iš
taisyti dar, puošniau negu buvo pa
tarnavimui tūkstančiams keleivių ir 
automobiliais turistų kurie šį sezo
ną vėl galės gėrėtis Erie Ežero pui
kumu, 
progą 
lygiai 
ir bus atgaivinanti pamaina po ilgu 
kelionių automobiliu arba traukiniu?s ...................
ras 
kas

j bus šokiai valgomame salione kelio
nėse tarp Cleveland ir Buffalo.

Port Stanley, Kanados

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

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą 
supranti tąi jau aip pusiau išgydęs. , Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais.

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

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

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

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų 
nuo to' kreipkitės- i mane 
ma paslaptyje.

_  w , jydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 
nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje- apie savo ligą. Viskas užlaiko- 

Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.
X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00.

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

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

K. E.Y0CHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji 
Pasinąudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės
Siutas
Kelnės

Emigre
Vidaus 
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tų per m 
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ima Ryti 
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karų ir C 
nepalieču 
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LJCSKU.

ir moterims 
distriktų bus 
į Clevelandą

visuomenės 
sudaro tos 
E. North,

Night and 1 
them Clean, <

Write for I

SUB WAS
Bonw in
VAlEHCiA SPAIN

ESTELLA BEAUTY SHOPPE
1218 E. 79TH ST.

Phone Endicott 2751
We specialise in Per

manent Waving 
$5.50 and $7.50'

Shampoo and Finger
wave ........ $1.00 
Marcel ..75c. (16

$1.00
. 50c

45c
20c

išvalyt ir išprosyt ----
išprosyt _____________.
išprosyt -________ —

Moterims
Kotai ir dręsės * išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

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

thb mbti&poutan
OPERA

HEte DČBUT BETOJE 
SPANISH MECCAN

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

Astuoniems vyrams 
iš visu astuonių Ohio 
suteikta dykai kelionė 
išgirsti Metropolitan Opera kompa
nijos vaidinimą “Louise” Gegužės 6 
d., skelbia Standard Oil Company of 
Ohio, apie ką bus skelbiama per ra
dio kas ketvirtadienis.

Kontesto laimėtojams bus duoda
ma gelžkelio bilietas Į abu galu dy
kai. Konteštąs bus pažinimo ir į- 
vardinimo nei vardintų operos

kurios bus duodamos per radio, prie 
to dalyviai turės parašyti apie 100 
žodžių savo išsireiškimus operų 
klausimais* kurie, bus perduoti per 
radio kas antradienis;^

Dalyvauti gali tik jauni, vaikinai 
ir merginos nuo 14 ikii 22 metų am- 
žaus.

Ohio paskirstyta i aštuonis distri- 
ktus, iš kurių laimėtojai gaus po 
du tikietu dykai ir dovanai atvažia- 
vima ir ^arvažiavima.

Ufirė
Vasari 

galoje,, 
taikos tei 
damas sa 
teisėjo st 
Masalskis 
amžiaus. ( 
kad mirtis 
ligos.

STOVIO ATSKAITA
Society for Savings in the City of Cleveland

GALE BIZNIO KOVO 27, 1930

' ' .. ŠALTINIAI
Pinigai ant rankų ir Kituose Bankuose ............
U. S. Government Bondsai ........ .. .
Miesto, Valstijos, Gelžkelių ir kiti Bonclsai . .. 
Paskolos ant Pirmo Mortgečio ant Real Estate. 
Paskolos užstatant ' Stocks iii' Bonds ......... 
Real Estate, Banko Budinkaš .............................
Kitoki Real Estate Savastis . .. .. c........... 
Suėję Nuoišmčiai ir Kiti Pinigai .......................

Viso

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas ..........
Nepadalinti Pelnai 
Rezervas del Taksų ........
Rezervas del Nuočimšių 
Taupymų Depozitai ..... 
Kitokios atsakomybės ...

Viso

Incorporated

$ 10,685,156.94
4,359,125.76

43,463,401.69
37,849,847.85
11,627,161.13

1,220,000.00
47,485.43

1,696,459.87

$110,978,738.67

$ 7,750,000.00
468,645.41 
161,691.00 

1,071,528.50 
... 101,503,351.27

23.522.49

$110,978,738.67

Society for^aoings
in theCitij of Cleveland?

PUBLIC SQUARE
Dekit Savo Taupymus į Taupymų Banką

Naikinim; 
Rusijoje
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nistai sugyi 
ma, kur g

YOU
or “įye i

Morine Co.,Dept.]
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BROTHERSEmigracijos Judėjimas

Vidaus reikalų ministeri
jos žiniomis per kovo mėse-

: šį iš Lietuvos į užsienį emi
gravo 644 asmens. Emigran
tai išvažiavo į šias valsty
bes: į Argentiną—189 žmo
nės, Braziliją—111,, Afriką

,—152, Kanadą—57, Urug
vajų—40, Amerikos Jung
tines Valstybes—82, Kubą 
-11, Meksiką—4 ir į Pales-' dabai- turi tas skolas mo
tiną—9 žmones.

Pernai per tą patį mėnesi 
O iš Lietuvos emigravo—1740 

žmonių.
Kaip -matyti emigracija į 

Pietų Amerikos valstybes 
visai sumažėjo ir pasidarė 
visai normali. Tuo tarpų žy
miai padidėjo emigracija Į 
Kanadą ,ir Pietų Afriką., 
Mat, Kanadoj dabar prasi
dėjo pavasario sezonas, ku
ris paprastai visuomet šiek 
tiek padidina emigraciją.

I Afriką pereitą mėnesį 
emigravo iš Lietuvos 152 

|, žmonės, tai yra rekoYdinis 
F skaičius. Išvažiavimo padi- 
j dėjimas į Pietų Afriką aiš- 
i kinimas tuo, kad nuo birže- 
I lio mėnesio 1 d. ten įveda- 
I ma, panašiai' kaip Šiaurės 

Amerikoje emigrantams 
i kvota. ■ Sulig šią- kvotą iš 
t Lietuvos į Pietų Afriką ga- 
I lės įvažiuoti tik 50 emigran- 
T tų per metus.

B Kvota į Pietų Afriką ap- 
ima Rytų Europą ir Balka-
'nų valstybes tuo tarpu Va:.' 

&■ karų ir. Centralinės Europos ■ 
g nepaliečia: Iš ten Įvažiuoja- ■ 
F ma laisvai.

žmonės. Žinoma, žmonės 
visados viršija gyvulius.

P. Kriukelis.
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56.94
25.76
01.69
47.85
61.13
00.00 '
=85.43
.59.87

38.67

>00.00
545.41
>91.00
128.50
151.27
122.49

38.67

TAIP BLOGAI, IR TAIP 
NEGERAI

1929 m, Lietuvoje javai 
gerai užderėjo po nederlin
gų 1928 metų, bet labai at
pigo. Ūkininkai prasiskoli
nę per nederlingus metus

keti, o skolomis mokėti rei
kia pinigų, todėl ir parduo
da kas ką turi, javus, gyvu
lius, padargus ir kitus įvai
rius dalykus,' Nuo tokio 
r-ihkos perpildymo viskas 
atpigo ir daug javų ar ku- 
riti kitų javų reikia parduo
ti iki surenki reikalingus 
pinigus.

Ūkininkai Bėga į Braziliją
Rokiškis. Gruodžio mėn 

pradžioje iš šio valsčiaus 
į Braziliją emigravo 48 
stambus ūkininkai. Kož- 
nas išsivežė nuo 10 iki 30 
tūkstančių, litų.

Sausio mėn. 2 d. vėl iš
važiavo 31 ūkininkas. Tur
tą išparduoda puse kainos 
pigiau.

Vienas 'emigrantas pri
siuntė iš Brazilijos laišką: 
‘Pardaviau žemę, todėl man 
kitos išeities nėra kaip tik 
nusišauti.”

Emigracija padidėjo del 
to kad blogos valios žmo
nės pradėjo skleisti įvairius 
propagandos lapelius mela
gingai giriančius Braziliją.

’P. Kriukelis.

Kiaulių maras.
Jurbarko valsčiaus viena

me kieme ir Kidulių v. (Ša
kių apsk.) keturiuose kie
muose pasįrodė kiaulių ma
mas. Veterinarijos dep- 
tas pasirūpino visu griežtu
mu užkirsti ligos plėtimąsi.

Mirė pi’ie teisėjo stalo
Vasario mėn.. 19 d. Ario

galoje,, Vilkijos nuovados 
taikos teisėjo kameroje duo
damas savo parodymą prie 
teisėjo stalo staiga mirė pil.
Masalskis Aleksas 66 metų

lamžiaus. Gydytojas nustatė, Į Sveikosios apielihkės kiemų 
Jkad mirtis įvyko nuo širdies i kiaulės skiepijamos.

ligos.

Bolševikų valdomoj SLA. 
278 kuopoj tarp narių eina 
bruzdėjimas. Ten yra ir 
gerų Lietuvių, tik apsilei
dusių savo pareigose ir tuo 
bolševikai naudojasi.

Dabar yra laikas centro 
valdybos balsavimų ir 'de
legatų į seimą rinkimas. 
Kožno nario priedermė yra 
eiti Į kuopos susirinkimą ir 
balsuot už gerus Lietuvius 
į centro valdybą, o ne už 
žydbernius komisarus. De
legatus reikia rinkt Lietu
vius patriotus, o ne Mask
vos burliokų garbintojus.

Kurie esat SLA. nariais kers, N. Y., ir ten gyveno 
eikit į mitingą ir neužsilei- Į tūlą laiką. Dabar ir iš tę
skit komunistams užsisėst i nąi išsinešdino, o kur dabar 
jums ant sprandų. Boise- buna nežinau. Vieni sako 
vikai uždeda jums prievar-1 kad Kanadoj atsidūręs, ki
ta visokius mokesčius už ti kad pas Venį Daytone, o 
balius, kurius jie rengia sa- treti sako kad Pennsylva- 
vo naudai. Jie išras ir ki- nijoj išėjo kalnų matuot, 
tokių būdų kuriais iš narių 
dolarius trauks; Žiūrėkit 
kad už jūsų pinigus sėiman 
važiuotų Lietuvis o ne bur
liokų garbintojas. Neklau
sykit bolševikų zaunų iri 
nebalsuokit už juos.

Šiomis dienomis prasidė
jo Suv. Valstijų gyventojų 
surašinėjimas. Akronp Lie
tuviai žiūrėkit kad jus už
rašytų Lietuviais, nors yra 
tokių kurie norės pasiduoti 
burliokais. Lietuviais už
sirašydami atliksit garbin
gą ir naudingą darbą.

Kas pasidarė su Lietuvių! 
Rūtos bendrove? Nei at
skaitų, nei pranešimų apie 
§aV6 veikimą nariams ne
teikiama. Nekurie skun
džiasi kad savo dalį neat
gauna ir būdami'bendrovės 
nariais nieko negirdi. Ar 
“Rūta” valdybos neturi ar 
laukia sau kokių nesmagu
mu.

Darbai čia kaip kuriose < 
dirbtuvėse pradėjo lyg ge-

riau eiti. Senus atleistus 
darbininkus po kelis grąži
na darban. Bet bedarbė yra 
nemaža ir nekurie darbi
ninkai labai suvargę yra.

Keliautojas.

Atsakymas žingeidaujan- 
tiems. Dauguma klausinė
ja manęs kur d'abar randa
si buvęs butlegėris Cybelis. 
Kadaise gyveno Akrone ir 
butlegeriavęs. Aš nesu in
formacijų biuru ir apie to
kį žmogų nenoriu žinot. Tik 
pasakyšiu tiek kad jį iš čia 
išvijus, jis nuvyko į Yon-

Akronietis.

3
HAS 

MADE GOOD with 

milltons!

Same Price for Over 
38 Years

25 ounces Sor 25X 
Pure—Economical 

Efficient »
MILLIONS OF POUNDS 

| USED BY OUR GOVERNMENT

Feen&inint
Vidurių kurį 
Kramtoma 

kaip Gumą
KITO SKONIO NE

JAUSTI TIK MĖTŲ

| Naikinimas Bažnyčių 
iRusijoje

Del ko kilo šis lermas vi- 
j same pasaulyje prieš komu- 
Fnistus Rusijoj? Mat, Gruo- 
| džio 26 d. iš Maskvos per 
; radio pranešta . kad per 
Ežiuos metus bus daroma pa- 
I stangos galutinai likviduoti 
^bažnyčias, cerkves, sįnago- 
| gas ir mečetes ir jų vietas 
■ užims traktoriai. Tą žinią 
'girdėjo plati Europa ir už
eitai popiežius sujudo skatin- 
ti katalikus ruošti pamaldas 
kad dvasia šventa suteiktų 

^komunistams daugiau pro
nto.
I Bet jau visam pasauliui 
tžinoiųa kad vietoje stojimo 
■prie traktorių ūkininkai 
S masėmis bėga iš Rusijos..

. Su laiku Rusijos komu- 
mistai sugyvulės. Bet žino- 
fena, kur gyvuliai ten ir

V. DEBESIS
SENIAUSIAS LIETUVIS PO- 
PIERIUOTOJAS CLEVELANDE 
Taipgi taisome ir maliavojame. 

namus iš vidaus ir iš lauko.
Kreipkitės susitarimui ir apkai- 
navimui. 1 (17) '

6014 SUPERIOR AVE.
Henderson 0732

Prospect 2420. z .

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PBRKRAUSTYTOJAI

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

<•

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

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

ž

X

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

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

už mažiausia pinigų”

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

I BERENGARIA ♦
| o paskui sausžemiu i Kaunu.
j Pamatykit pakeliu Londonu. J 
Į Taipgi tiesiai į Londoną kas m 
Į Pėtnyčia nauji, aliejų varomi ® 
j laivai. Trečios klesos laivą- JĮ 
į kortės i abudu galu iš New**?^
I CUNARD LINE

AQUITANIA MAURETANIA
Yorko j Kauną £203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kiti) informacijų klaus- 

g kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

1022 Chester Ave.
Clei eland, Ohio

Wl<rWeS 
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co., Dep<. II. S.,$ E. Ohio St.,Chicago

| NORWICH
I TAILORING CO.
j LIETUVIAI SIUVĖJAI
! atidarė Vyriškų Rūbų siu- 
j vykią ir parduotuvę. Siū- 
r vam SIUTUS ant užsaky- 
j mo nuo $23.50 aukštyn. 
Į Daugelis Lietuvių mane 
Į žino kaipo yerą siuvėją ir 
i dabar esu gatavas jums 
I patarnauti.

Adomas Norwich 
7800 Superior prie 79

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

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

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

Steamers each way, every night, leaving' at 9:00 p. m.» arriving at 7:30 a. m. 
(E. S. T. ) April 15th to November 15th.

Fare $5.00 One Way; $8.50 Round Trip. 
Auto Rate $6.50 and up.

CLEVELAND—PORT STANLEY, 
CANADIAN DIVISION

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

Auto Rate $4.50 and up.
JT Write for free folder and Auto Map.
S for details on C&B Line Triangle, Circle I? 
(P and All Expense Tours, also 1930 Cruise QP 
D de Luxe to Chicago. ||

THE CLEVELAND AND BUFFALO 
TRANSIT COMPANY

PAVASARINIAI TOPKOTAI
Gražus Stiliai iš -
Llama Vilnos ir .

Suktinių
IR KITŲ PUIKIŲ MATERIJŲ

£^ABAR pagaminti nauji topkotąi pervitšija vi
sus kitus savo Įvairumu ir vertybe ... vięn- 

ėiliai ir dvieiliai boks modelių ir Raglans iš mate
rijų kokias sunku kitur gauti mokant $50 . . . 
lengvi svori, bet šilti ankstyvam pavasariui — 
apsaugoti nuo perlijimo lietingose (dienose.

Mes galima pritaikyt kiekvienam vyrui kuopui- 
Iriausią, naujose spalvose ir 'pavyzdžiuose ... iš 
gelsvų, melsvų, oxford,’ pilkų ir margų mišinių 
materijų . . . pasiūti su didžiausiu atsargumų ir 
užbaigti taip kaip tik Richmąn gabus siuvėjai ga
li padaryti.

Jie visi kainuoja $22.50, ries jus perkat tiesiog- 
iš pasaulyje didžiausių siuvėjų, ir sutąupot tąrpi- 
ninkp pelną.

Visi Topkotąi, Biznio, Golfo ir Išeigos 
Siutai Visose Richmąn Brothers Par
duotuvėse Suv, Valstijose visada yra 

Ta pačia Kaina

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY

TRYS, CLEVELĄNDO KRAUTUVES:

7 2.5 EUCLID AVENUE
P'RO S P EC T & ONT.ARIO

5 7 1 6 BROADWAY
Broadway Krautuve atdarą kas, Vakaras iki 9 vai.



DIR V . A

Kas Girdėt Ctevelande-Apiellnkese Į ’ Iš Collinwood Į
i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 jt

SLA. 14-toj Kuopoj Ko
munistai Visiką Prakišo

Komunistų žymiausias kandi
datas delegatu į seimą gavo 
pusiau mažiau- balsų negu tau
tiečių silpniausias — tokia tai 
liūdna istorija komunistų pra
laimėjimo SLA. 14-tos kuopos 
rinkimuose.

Sudėjus 120 balsuotojų už
Gegužį; 67 už Bacevičių ir 1 už susįrįnkimą. 
Graieuną išeina kad mitinge'- . 
dalyvavo 188 balsuotojai.

Paėmę peržiūrėt tautiečių ir

TMD. 20-ta kuopa 'turėjo mi
tingų. Kovo 28 d. Keli nariai 
užsimokėjo mokestis. Kalbėta 
apie rinkimą delegatų į seimą, 
bet tas 
kančiam

Kurie 
likę su 
pribūti į 
mokestį 
dakcijoje.

Tėmykit_pranešimą apie

klausimas atidėta se- 
susirinkimui..
TMD. nariai yra užsi- 
mokęstimis ir negalit 
susirinkimą galit' savo 
priduoti ‘'‘Dirvos-’ re-

ta

Paėmę peržiūrėt tautiečių ir. Svarbi paskaita. Balandžio 
komunistų kandidatų balsavimo i 9 d., ateinančio trečiadienio va- 

’, Lietuvių sa- 
_ v_2________ ___ ’_x. I Įėję bus Dr. J. T. Vitkaus pas- 
Ant centro valdybos kiek jie kaita apie sveikatą. Bus pla- 

padavė balsu tiek jięms'priskai-jčiai išaiškinama ligos, jų prie- 
tys, L_:._____ ‘ ‘______________________ ’
dalyvavo trečdalis, nei vienas 'ti. 
iš ii delegatų nepatenka į sei-i įžangos, 
r. ą iš komunistų, nors propor- kuopa plačiai visuomenei.

pasekmes matysit kaip bevilčiai i kare, nuo 8 vai., 
musų raudonukai nusmukę.

VC UclloU Lldv j 1^1110 ienai- ; H1*'-'

bet nors balsavimuose jų'žastįs ir kaip nuo jų apsisaugo-
Lėšų padengimui bus 10c

Rengia S. L. A. 14-ta

conaliai išpultų jiems apie ke
turi.: štai ką reiškia reikalavi
mas didumos balsų už kiekvie
na delegatą. To jie toli nesie
ki

štai kaip stovi balsavimų pa
sekmės centro valdybos ir kuo
pos delegatų į seimą:

ANT PREZIDENTO
S. Gegužis gavo balsų
M. Bacevičius (komunistas)

ANT VICE PREZIDENTO 
Mikalauskas

J. Petronis (kom.)
ANT SEKRETORIAUS 

•Turgeli u te
N. Jeskevičiute (kom.r

ANT IŽDININKO
Gugis (soc.)
Salaveieikas (kom.) 
Tareila

ANT IŽDO GLOBĖJŲ 
(renkasi du) 

. A. Raginskas 
Januškevičius
G. Jusius (kom.) 
Joneikis (kom.

ANT DAKTARO-KVOTĖJO
Dr.
Dr.

Pennsylvania gelžkelio linija 
ruošiasi statyti sau stotį prie 
ežero ir nesinaudot dabar pa
statyta stotimi mieste. Sako 
kad Pennsylvania linija nupir
ko žemę kur dabar stovi Jūrei
vių ir Lakeside ligoninės.

JAUNAS LIETUVIS 
MUZIKAS

Clevelando Muzikos Mokykla 
išrinko Vincą Greičių (jaunąjį) 
iš kelių šimtų mokinių kaipo 
gabiausi smuikininką ir sutei
kė jam kelių metų stipendiją 
^scholarship) prie garsaus Au
strijos profesoriaus, F. Eyle.

šis jaunuolis, nes jis yra 11 
metų amžiaus, savo prigimtu 
talentu ir muzikos gabumais 
atsižymėjo minėto j mokykloj 
ir WHK ir WTAM radio stoty
se kaipo solistas.

Euclid, O., viešojoj Roosevelt 
mokykloj veda mokinių orkes
trą. Apart smuikos jis moki
nasi- piano, harmonijos ir var- j 
gonų. Jani viskas tas lengvai 
sekasi, nes jis turi įgimęs tyrą 
nuoklausą arba “perfect pitch”, 
kas yra retenybė ir muzikams 
didelė dovana.

M. M. N. Pagalbos Bažnyti-! 
I ni's choras mokinasi komediją 
“Iš Septynių Negražiausia”, 
kuri bus perstatyta Lietuvių 
salėj Gegužės 10 d. Collin- 
woodo merginos šoks baletą ir 

Idaniuos parapijos bažnytinis 
choras, prie to bus kiti pamar- 
ginimaię I

DAR SPESIT
Parapijos ekstra susirinki

mas. šį sekmadienį, Bal. 6 d., 
nuo 2 vai. po pietų atsibus M. i 
M. N. Pagalbos parapijos eks-j 
tra susirinkiirias Hill Grove sa-

• lėj, 18022 Nėff rd, kaslink pir
kimo tos pačios salės ir naujai 
bažnyčiai žemės, kuri randasi 
ten pat. Todėl pageidaujama 
kad visi parapijonai ir pritarė
jai atsilankytų į šį svarbų su
sirinkimą.

Paaiškinimas: Važiuoti gali
ma St. Clair karu iki Five 
Points, paskui sėsti į 185 St. 
ir Lake Shore busą iki Neff rd. 
Taipgi galima , nuvažiuoti Not
tingham arba Euclid Beach ka
ru iki galo, o paskui paeiti iki 
Neff rd. Bet busas priveža ar
čiau prie vietos. Rep.

Automobiliu nelaimėse iki 2 
d. Balandžio Clevelande užmuš
ta 53 ypatos. Pernai iki to 
laiko buvo užmušta 47.

i’.

P.
E.

K.
B.
J.

M.

D.

li
A.

A.
L.

C.

E. G. Klimas
M. Palevičhis (kom.)

P. Banionis gavo balsų
S. Karpavičius 
Žukas
Šmigelskis 
Zdanis 
Baltrukoniene 
Banioniene 
Grigiene 
F. Petraitis 
Andersonas 
DagilaieiuteF.

Komunistų kandidatai
A. Baltrušaitis
B. Kirstukas
Daminaitienč
J. Petronis
A. Jankauskas
K. Kazelionis
P. Plunge
M. Lukošius
J. Mažeika 
Barasauskas 
A. J. Naunčikas

Butvile”, istoriška

120
67

120
51

lio
58

114
52
12

123
113
51
42

121
57

129
121
118
118
116

ui
109
109
109
100

gavo:

su

Federalė valdžia paskyrė net 
$100,000 gerinimui Cleveland© 
uosto.

Clevelande apmažėjo įsirašy
mas savanorių į kariumenę. 
koma kad į tai paįtekmėjo 
munistų kalbos.

Sa
ke

“Grinoriškas Vakaras” kokis 
nepersenai atsibuvo, vėl ruošia
mas, Lietuvių salėje nedėlioj. 
Gegužės 4 dieną. Vėl bus tik 
gryni Lietuviški šokiai ir kiti 
pamargnimai.

Clevelando policijos viršinin
kas Graul reikalauja miešto ta
rybos skirti dar bent 300 dau
giau policijantų, nes žymiai pa
didėjo jaunų prasižengėlių ei
les. Kriminališkuose darbuo
se žymiai padidėjo dalyvavimas 
jauniklių nuo 14 iki 18 metų.

Ohio valstijos kalėjime da
bartiniu laiku yrą 4,930 kali
niai, daugiausia negu kada bu
vo. Ten sėdi’ nemažai ir Lie
tuvių už didesnius ir mažesnius 
nusžengimlis.

tragedi- 
ja iš 13-to šimtmečio, bus per
statyta miesto auditorijos ma
žajam teatre Balandžio 27 d. 
Veikalai smarkiai mokinamas!. 
Tikietai bus rezervuoti, todėl 
patartina vietas įsigyti iškal- 
no. Tame teatre vietų yra a- 
pie 600, taigi kurie pasivėluos 
L.usipjrkti visai negalės ineiti.

“Rutvilė” yra iš laikų kuomet 
Lietuvos didis kunigaikštis 
Mindaugas apsikrikštija ir pra
deda dalinti kryžeiviams Lietu
vių žemes, žemaičių kunigaik
štis ’Pranaitis su Rutvile suke
lia pagonis Lietuvius prieš ka
ralių, ir palengva užvaldo' visą 
Lietuvą. Rutvilė, kuomet užei
na Lietuvai kryžeivių prispau
dimas', pasišvenčia susideginti 
ant laužo auka dievams jeigu 
jai ir ‘Pranaičiui pasiseks atva
duoti šalį nuo. svetimų jungo. 
Laike kovų, Pranaitis pamyli 
ją ir po laimėjimų, kadapats 
lieka, didžiu kunigaikščiu, pra
šo ją tapti jo žmona, bet Rut
vilė laikosi savo pasižadėjimo 
dievams ir Sudega ant laužo.

Pelnas eis Lietuvių 
lio steigimui.

Darže

pradeda 
Tokių

Apskrities valdyba 
kelių taisymo darbus, 
darbų jau gatavai pradėti už 
$3,418,888. Daug darbininkų 
gaus užsiėmimo.

Prie 'kelių ir gatvių taisymo 
jau dabar dirba 1,000 darbinin
kų ir dar bus paimtą 1,000.

KRISTAUS
GYVENIMO

Rodomi Paveikslai
DOVANAI

per DU NEDĖLDIENIU 
Ralandžio-April 6 d. ir 13 d.

Pradžia lygiai nuo 6 vai. vak.
ABELIO SALĖJE 

’ 701716 Superior avė.
- Pamatyta t- kaip prasidėjo -VE

LYKOS. Kviečiam visus.

LIETUVIŲ VAIZBOS BUTAS
Clevelando Lietuvių Vaizbos 

Butas (Chamber of Commerce) 
Užsiėmė plačiai dirbti, o kiek 
nudirbs ateitis parodys. Visa 
eilė komisijų dirba išsijuosę 
keliomis kryptimis.

Viena komisija dirba išgavi
mui Lietuviams radio valandos, 
jei pavyks tai bus pirmas atsi
tikimas šio miesto Lietuvių is
terijoje.

Antra komisija dirba sutvar
kymui laikraščiams šio Vaizbos 
Luto narių skelbimų, kad jie 
visi butų vienoj eilėj ir kad vi
si Clevelandiečiai žinotų kurie 
biznieriai yra Vaizbos Buto na
riai ii- dirba Lietuvių gerovei, 
del ko visi turėtų juos parem
ti ir pirmiausia prie jų kreiptis.

Lietuvių Vaizbos Butas yra 
susiorganizavęs supažindinimui 
šios srities Lietuvių su savo 
tautos biznieriais. Didesnė da
lis Lietuvių visokiais reikalais 
kreipiasi pas svetimtaučius, o 
tą viską gali atlikti ir su Lietu
viais ir gauti geresnes prekes 
ir teisingą patarnavimą. Pas 
svetimtaučius tankiai 'esti ap
gaunami, o negauna niekur pa
siskųst. Jei Lietuvis biznierius 
apgautų galima jį apskųst Vai
zbos Butui. Lietuviai visuomet 
narsus ir drąsus su aukomis ir 
kolektomis — pas Lietuvius jie 
pirmutiniai, o su biznio reika
lais tai pas savą paskutiniai.

Vaizbos Butas traukia į krū
vą biznierius pagelbėti saviems 
žmonėms, o ne skriausti juos.

Dar viena komisija, tai yra 
pikniko rengimo, kuri ruošia 
Lietuvių Pikniką (Birželio 8 d. 
ant Neuros farmos.

. Apie šį pikniką visi pagalvo
kit. Vaizbos Butas jį rengia 
dykai visiems savo Lietuviams 
kurie remia Vaizbos Buto na
rius biznierius. Apie pabaigą 
Balandžio bus dalinama dykai 
tikietai. Kurie nesat kostume- 
riais Vaizbos Butb biznierių 
pasistengkite būti, gausit tikie- 
tus dykai.

Lietuvių bankas įstojo į L. 
V. Butą. (Susirinkime' nutarta 
nupirkti Lietuvių bankui gėlių 
vainiką su 21 žiedu ir veliji
mais pasiekt $1,000,000 šių me
tų bėgiu.

Patartina visiems Lietuviams 
biznieriams prisidėt prie Liet. 
Vaizbos Buto. -Sekantis susi
rinkimas atsibus (Balandžio 3 
d. bažnytinėj-salėj, 8 :30 v; va
kare. Kovo Men. Koresp.

Apie Amerikos Lietuvių ofi- 
cialę ekskursiją j Lietuvą per
skaitykit straipsnį ant p. 2.

Kurie važiuos tiesiai į Klai
pėdą laivu “Oscar II” Gegužės 
24 d., už trečios klesos laiva
kortes (į abu galu) mokęs po 
?181 ir $5 taksų. Važiuojant 
“Gęųrge Washington” Gegužės 
21 d., su persėdimu į traukinį 
Hamburge, laivakortė į abu ga
lu iki Kąuno'kainuoja $203 ir 
$5 talusų.

Kurie rengiatės Lietuvon šią 
vasarą tuojau kreipkitės “Dir- 
von’’ padarymui pasportų ir su- 
gryžimui dokumentų.

PARSIDUODA
4 akrai žemės, 5 kambarių namas 

vištos, ir vistinyčia 20x136 didumo 
mailių ' Į rytus nuo Clevelando 

Matvkit . savininką.
RUDOLPH DROBNIK 

Sender & Munson Rd. Mentor, O

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
8909 Garfield Blvd., kampinė cast 

rosernė, delicatessen ir keptų daly 
krautuvė, $600 savaitinio biznio, 

trumpos valandos, uždaryta sekma- 
Peniais. Parsiduos pigiai. Maty- 
kit agenta Zimerman,

8401 DENISON AVE.

“Liurdo Stebuklai”. Pereitą 
sekmadienį Lietuvių salėj sta
tyta veikalas “Liurdo Stebuk
lai”, išėjo gražiai ir publikai 
patiko. Pertraukose Kun. A. 
Karužiškis .pasakė gražią pra
kalbą, kurioje tarp kitko pasa
kė kad nękurie nori griauti 
naują parapiją, bet 'jiems tas 
nepavyks. Užsiminė kad jau 
yra aprinkta naujos parapijos 
bažnyčiai vieta netoli Euclid 
Beach. Ta1 vieta Lietuviams 
yra žinoma, randasi kiek ar
čiau miesto link nuo ten esan
čio Lietuviško kaimelio.

Aš nuo ąąvęs turiu tiek pa
sakyti kad įpg parapijos pradi
nių organizatorių mintyje ne
buvo rinkti naujos parapijos 
bažnyčios__yietą taip toli nuo 
miesto, arti ežero, kur vos ke
letas Lietuvių šeimynų gyve
na. Visi manė kad bažnyčiai 
yieta bus parinkta prie Five 
’obits, kur dąugiaušia Lietuvių 
ryvena ir greitai ir lengvai ga- 
i pasiekti. Tu Lietuvių vaike
liams bus 'slinku žiemą nuvykt 
j mokyklą ip- patiems žmonėm!3 
į bažriyęią,;1 Del' manęs' tegttl 
buria ir' ŠO’lriylių riuo Clevelah- 
do, tačiau kada parapijos ribos 
nuo, miesto'yra E'. 105-ta gat
vę tai didelis skirtumas rinkti 
bažnyčiai vietą prie Lietuviš
ko kaimelio. N. R. N

LIETUVON
SĄRYŠYJE SU

AMERIKOS LTETLTVU VYTAUTO
JUBIBEJAUS EKSKURSIJA '- ‘

Gegužes-May 24d.
Rengia Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agehtų Sąjunga

SCANDINAVIAN-AMERICAN - LINIJOS GARLAIVIU

“OSCAR II*’

PARSIDUODA
8811 Superior avė., keptuvė su 

visais įrengimais, neša biznio i sa
vaitę $400; renda tik $60. Parsi
duos pigiai. Matykit agentą Zimer- 
inan, 8401 Denison avė.

j Frsrik Weichich 
1274-76 East 71st St. 

M.nr Sunerior avė. 
CONFECTIONERY, CIGARS, 

SCHOOL SUPPLIES 
Church and Religious Articles 

Phone ENdicott 8851

“KRISTAUS GYVENIMAS”
Miesto Auditorijoj, Bal. 7 iki 12 

14, ir 15, ir keturiais popiečiais, Bal 
8, 9, 11, 12 ir 13, po globa Al Korai 
Temple'bus perstatyta Kristaus gy 
enimais. Vaidins gyvi artistas, 
’irmiausia lį'reiburge buvo suvai- 
•inta Kristaus gyvenimas 1*264 1 
Miko vienuoliai ir kunigai. Po po 

ros šimtų metu to miesto žmonė 
\iš pat jaunų dienų buvo mokinam 
tas roles. 1664 m. tą miestą užklu
po didele plega, ir ^žmonės padare 
prižadą kad kas 10 ’ metų vaidins 
Kristaus gyvenimo perstatymą jeigu 
Dievas apsaugos uos nuo mirties. 
Nuo to ir prasidėjo ten atsibūti per
statymai. Dabartiniais laikais Frei- 
burgo artistai apsilanko ir Ameri
koje su tuo perstatymu.

K. S. Karpavičius

Visus Clevelando Ekskursantus į , 
New Yorką, Į patį laivą, palydės 
pats “Dirvos” , Redaktorius K. S. 
Karpavičius. New Yorke, kai pa- 
sažieriai susės Į laivą, išlips jau 
pačioje Lietuvoje, iš Klaipėdos iš
siskirstys kožnas Į savo tėviškę. 
Laive bus Vytauto Jubilejaus Ko
miteto atstovai ir vieni tik Lietu
viai, taigi jausitės kaip namie.

išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metų. Už sav< 
darbą pilnai atsa- 
kn’i ir pigiausi: 
pddarau negu kur

kitur. Tėmykit . antrašą:
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 'Superior Ave. 
FLorida 6791-R

Taisau

KELIAS l SVEIKATĄ 
Greit išgydo Reumatizmą 
Neuritis—Diabetes—Inkstų 
Kepenų —, Skilvio Ligos 

Hoch’s Chrystal Fume Maudynes 
1694 W. 25th Street 

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

Cleo’s Furniture
Shoppe

MES IŠPINAME IR IŠMEZGAME 
RAKANDUS

Dirbame visokį rakandų apmušimo 
ir taisymo darbą.

Darome visokias pintines gėlėms. 
Darbą pristatom į visas dalis 

miesto.
10018 Detroit Ave.

• Cleveland
Phone MElrose 1979

MAINYKIM NAMAIS
Turiu 1 šeimynos namą su 8 kam 

bariais, garadžius, furnasas, attikas, 
ant White avė. prie E. 65th St. No
riu mainyt ant 2 šeiriiynų namo ap
link E. 80 st. ir Wade Park avė., su 
nemažiau kaip 5 kambariais kožna* 
šeimynai 1 (—)
A. WEBER, 3837 PAYNE AVE

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
10806 Frank avė. arti Cedar avė. 

cash grosernė ir delicatessen krau
tuvė, nėra jokios kompeticijos. JJar- 
sidups pigiai. Taipgi geras biznis 
pardavimui ant 8609 Garfield Blvd.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Krautuvė su visokiais įtaisymais 

ir prekėmis parsiduoda; taipgi yra 
7 kambariai gyvenimui ir garadžius 
ant rendos, arba viską parduosiu 
Gera vieta Lietuviams. Kreipkite? 
antrašu: 1466 Ė. 66 STREET.

J. Zitnik, savininkas.

Keleiviai pasieks Klaipėdą be jokio persėdimo.

Laivioifl iš ta Yorko į tepėdĮ 
iratgal $181,00

Kiti išplaukimai:^ .ę. .

ADOLPH C. JAKUBS
(Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarna>vimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

United Statęs Lines milžiniškas laivas Georgė Washington
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

GEGUŽĖS-MAY 21 Kurie norės vliau važiuot: BIRŽELIO-JUNE 18

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(Vietiniams: “Dirvos” Agentūrą atdara vakarais iki & valand.)
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