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IR DARBININKŲ ŽINIOS

14 MIRĖ NUO ALKO
HOLIO

VERA CRUZ ATKER
TA SOSTINĘ NUO 

JURU

Peoria, Jll*-— Kovo pir-l 
mose dienoj čia ir apielim) 
kėj nuo alkoholio mirė 14 
ypatų, kas sujudino polici-! 
ją jieškoti kaltininkų. Iš 
tos priežasties užsidarė iš-." 

(dirbystės ir slaptos parda-, 
vykios. .r Menama kad mirs 
dar keletas iš apsinuodiju^ I 
siu.

VOL. XIV (14-TI MET

Rašo Argus.

Atlanta, Ga. — Septyni 
darbininkai užmušti spro
gus oro tankui prie Akmens 
Kalno, kuris perdirbamas i 
civilio karo paminklą. Prie 
to kalno šono jau kelintas:

'sukilėlių vadu prieš provi- 
zionalio prezidento Gil val
džią. Beveik visa valstija, 
esanti jo rankose ir jis už
stojo sostinei kelią 
dens per 80 mylių 
tinės Mexico.

Šiaurinėj dalyj 
valstijos gubernatorius To
pete irgi apsišaukė sukilė
lių pusėje.

Sukilimo tikslas įstatyti Į 
prezidento vietą Valenzue
la, buvusį Meksikos minis
ter} Anglijai. Į

metas dirba skulptoriai ir 
kala jame civilio karo vaiz
dus. Sužeista kiti aštuoni, 
iš kurių keli mirs.

Kovo 3 d. keletoj dalių 
Meksikos užsiliepsnojo re
voliucija rimtoje formoje. 
Vera Cruz valstijos koman- 
dierius Aguirre pasiskelbė

East Liverpool, O. — Čia 
sustreikavo 125 darbininkai 
kuomet American Vitrified 
Products Co. iškabino pra
nešimus jog numažina dar
bininkams algas 10 nuošim
čių. Pora metų atgal jie 
nusileido ant tokio pat nu
mažinimo ir daugiau nesu-) 
tinka.

FORDAS ŽADA STATYT 
SAVO DIRBTUVE

RUSIJOJ
Ft. Myers, Fla. — For

das, kuris leidžia žiemą sa
vo vasarnamyje, čionai, pa-1 
sisakė jog jis yra “interna-j 
cionalistas” ir neapsiribojai 
viena kuria valstybe.

Jis dabar ruošia naują 
planą, kurį pasiūlys Rusi-į 
jai su tikslu įsteigti tenai 
traktorių dirbimo ir auto
mobilių sudėjimo.

Pirmutinį Fordo pasiuly- 
Sonora!m^ sovietai atmetė. For- 

. das sako: Tai buvo nesusi
pratimas, 
kai nesuprato 
atstovų kurie 
tartis. Rusai 

įprato kad mes

KIEK BITĖS PER ME
TUS PADARO

Į Su-v. Valstijose bitės per 
įmetus duoda j 250,000.000 sv. 
! medaus, kas, >anot Tstatisti-1 
| kos žinių rinkėjų, yra 10 j 
i nuošimčių daugiau negu j 
šios šalies gyventojai su-: 
naudoja.

HOOVER ĮVESDIN
TAS PREZIDENTU

nuo van- 
nuo sos-

ŠTAI KOKIŲ FANATIKŲ 
ESAMA

Denver, Colo. — čia gy
veno tūlas Mesijošius kuris 
vadinosi Emanuel Yhvh, tu-

Bėrimas. — Šalčiams už
ėjus, bedarbiai Berlino dar
bininkai, neturėdami kuro 
nei maisto, pradėjo riaušes 
reikalaudami kad valdžia 
duotų daugiau 

Valdžia davė 
korteles sulyg 
lies pardavėjai 
anglies, bet jie

Komunistai, kurie neno
rėdami dirbti nori gauti 
valdžios bedarbių pašalpą, 
kursto bedarbius kelti riau
šes.

pašalpos, 
bedarbiams 
kurių ang- 
turi duoti 
atsisakė.

sovietų viršinin- 
gerai mano 
ten nuvyko 
gal but su- 
norim šmo- 

Prezidentas Gil sušaukė to Rusijos ar ko. Po tei-j 
specialį kabineto posėdi ii; sybęi, mes Įik norime Rusi- 
sukvietė pasitarimui'ištiki- jai pagelbėt. Mes norim pa
muš. komandieriui. Buvęs gelbėt yiSOms šalims. ■ 
prezidentas Calles pakvies-) Jeig p d di h 
tas į valdžia ir pavesta jam . . . ° .
karo komanda. . įsisieigtų; itn

Valdžia skubiai mobili- ' kasyklos, keli; 
zuoja kariumenę. išsivystytų kiti

Suardyta komunikacija, i šaltiniai.
per ką mažai kas gyvento-1 
jams žinoma kas šalyje ei
nasi.

įsisteigtų; ten atsidarytų ir 
lai, ir greitai 

nepaliesti

, ORINĖS LIGONINĖS
Dr. W. Oppel, viršininkas 

Mečnikovo ligoninės Lenin-

Pacifike, prie Kolombijos 
pakraščio, sprogo ir nu
skendo laivas gabenęs_ di
namitą ir gazoliną, 
darbininkai žuvo.

80 PRIGĖRĖ UPĖJ
Hong Kong. — Chinijoj, grade, sumanė įvedimą ori- 

Yang-tse Kiang upėj sudu- nių ligoninių, 
žus laivui prigėrė 80 Chi- lionais, 
niečių. . , , ••

I pastatė du veikalus: “J 
Ikyklos Draugai”, Fuldo i 
(mediją, ir . “Nežinomo, 
' Buisono melodrama. Is 
įso geriausia sekas mums 
komedijomis. Tai aiški;

I šia liudija pastatymas “D 
jkyklos Draugų”.
j Vasario 1-3 d. Valstyl 
Drama statė musų žino:

i romantiko Krėvės-Micke 
(ciaus misteriją “Likimo I

i, , ■ , ., i lias”. Režisavo ši veik;įbėnt malonumai! Per pas- . ,., . ‘ Dauguvietis, tarus 30 metu Kaune tokiu \ , .„ ... , - . - pagal eskizusšalčiu nebuvo. Žodžiu, re- , °, -., sdail. simonies,kordimai šalčiai! ' - • ™, ... _.-i žinomasKaune gatves tuscios. Ei-, 
na tik tas kas reikahi turi. 
Visos madnios ponios su si 
jonais aukščiau kelių ir 
pusnuogėm blauzdom “mu- 
čelninkės” pasidarė. Šiau
rys vėjas ir Sibiriškas šal
tis ne tik nosis ir ausis nu- 
šaldo, o ką bekalbėsi apie 
blauzdas ir kelius!

Del smarkaus korsnių ku- 
reniriio šalčių ; metu, nėra 
tos dienos Kaune kad ne
atsitiktų du, trys gaisrai. 
Dauguiųa gaišini nepridaro j 
didelių nuostolių. Bet pax 
sitaiko kad kelios nelaimė , 
ištinka žmogų. Vieną šei
mą ištiko tokia nelaimė. 
Vieną dieną mirė 10 metų 
sūnūs. Po laidotuvių, 
vaišinę pagrabo daly1, 
mirusio tėvai, gerokai 
vargę, atsigulė ir kietai 
migo. Vidurnakti 
kareiviai ištraukė juos iš 
liepsnojančio namo be rū
bų į didžiausi šaltį. Prie
žastis šio gaisro sako buvus 
žibalo lempa. Mirė sūnūs, 
visai sudegė namas su visu 
turtu ir krautuvė su prekė 

Imiš tų nelaimingų žmonių.
Tiems kurie tini šį tą pa

valgyti ir kuro, tokie šal
čiai nebaisu. Bet neužde 

I nėjusiam šiaurės Lietuvos 
(krašte padėtis katastrofin- 
ga. Visa Lietuva suskubs

žiemužėlė.(šalta
Meno pasaulis.
Sportas.

I Ekonomika.
Kaunas. — Jau senai Lie

tuva matė tokią sunkią žie-j 
mą kaip šįmet. Prisnigo) 
daug, sala iki 33 laipsnių) 

ICelcijaus Kaune; Virbalyje Į 
pasiekė net 40 laipsnių! T

Prezidentas Hoover
Washington, Kovo 4 

Lapkričio 6 d. išrinktas x 
zidentu Herbert Hoover su 
didelėmis iškilmėmis šian
dien užėmė prezidento vie
tą ketvertui metų laiko.

Hoover tapo prisaikdin-

d.—
pre-

‘ėjo apie 200 pasekėjų ir tas įUOj po pietų. Prisaika 
tikino įuoS io? lis kai nu-L„as,-r,J^S I su.dėjo Taftui, aukščiausio 

, kuris 
j irgi buvo prezidentu prieš

Po prisaikdinimo, Hoover

mirS vėl iš mirusių kelsis ir j teismo pirmininkui, 
tada amžinai gyvens. Jis jrgj buvo prezidenti 
mirė Vasario 27 d. Jo la- Wilsono laikus, 
voną jo pasekėjai slaptai
laikė ir Jaukė^ iki jis prisi-; pasakė ten stovinčioms mi- 

.. -> njomg savo kaibą; kurj per
Miesto sveikatos radio buvo girdėti ir/ viso-r 

i - .. ,' Va Jc Ai«c*Ikvje. Po to prasi-,
mirtį paskyrė Kovo 1 d., 10 dej0 paradas iš Kapitoliaus 
Valandą ryta- -’kaipo paSku-, j Raitąjį Namą, per lietu, 
tmę jo pasekėjams duotą Beveik visą dieną lijo laike 
valandą laukti prisikėlimo, vjsu ceremonijų ir parado, 
po to lavoną paims laidoji-l 
mui. Ir palaidoja.

Laike prisikėlimo lauki
mo policija už durų stovėjo 
ir saugojo kad fanatikai ne
išsigabentų kur lavoną.

kels po trijų dienų, bet ne
sulaukė. f"
viršininkas patyręs apie jo je Amerikoje

vienok nežiūrint to minios 
stovėjo gatvėse ir norėjo 
matyti iškilmes kurios bu
na tik syki i keturis metus.

Hoover ir Coolidge važia
vo automobiliu, po jų važia
vo daug kitų aukštų svečių 
ir diplomatų, maršavo ka- 
riumęnės: pėkščioji, raitoji,

Dekoracį 
(projeki 
Šis mi 

dailininkas, gh 
ningas musų tautos geni
Čiurlioniui, nesenai prai 
jo dirbti naujoj srityj 

” .valstybės Teatro dekorą
■ jų projektus.
| Opera pastatė naują' v 
kalą “Dubrovskį”, muzi 
Napravniko. Šis pasta: 

' mas, nors reikalaująs die 
; lio meninio sugebėjimo 
atskirų operos elemen- 

1 pavyko gerai ir tuo neal 
į.' jotinai Įrodė musų oper 

aukštą meno lygį.
. I Valstybės opera, .užgai 

nių metu, vyko keliom gi 
Ityolėm KLiipėdon. Ne 
Nors Klaipėda gyvento

(Tąsa ant 7-to pusi.)

AMERICANZEXPRESS
PARDUOTA

New York. — American i infanterija, su artilerija, su 
Railway Expiess Co., -dide-Į šautuvais, kanuolėmis, nu- 
’*» siuntinių pergabenimo lenktam vėliavom, kariška

pa- 
iur.\
mi J© 
už- © 

atbėgo|®

©©@©©©©©@@@@'

Gražus Nauji

©

su Dainomis i
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — ' 
visai naujos, gražios, irį! 
lengvai skaitomos, 
žiai atspausdintos, 
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

© 
© 
© 
© 
© 
©

Įstaiga, parduota už $32,-1 muzika, ii’ tt.
000,000 pačių gelžkelių, su- Hoover dabar yra 54 me-
darytai organizacijai. tų amžiaus. Jis nebuvo po-

American Express trans- j litikierius ir ne diplomatas

Dideliais ba- 
, kurie bus tvirtai 

prijungiami virvėmis prie 
žemės, ligoniai bus išleidžia
mi i aukštumą keleto my
lių tam tikruose Įrengtuose 

Aukštumoje

aiš- lziiiiui lučiii Ida pi ii aiib-1 iiuKiei n ne 
portacijos kompaniją užde- bet inžinierius iš profesijos 
jo du vyrai 90 metų atgal, I ir savo užsiėmime apkelia- 
iki šių laikų ji> išsivystė iivo beveik visą pasaulį. Jis 
tokį milžiną kad darė per (žymiai skiriasi nuo dviejų 

galės naudotis tyru oru ir mcl^us $300,000,000 vertės paskutinių savo partijos 
-. ." i biznio. Jai dirba 100,000 narių prezidentų, kurie bu-

.... , .. I darbininku ir turi 26,000 vo politikierių valdomi ir
dūliais, ko negalima gauti(punktų v.isoje šalyje. , ' ‘
ant žemės esant. | Ta kompanija darė biznį i

i ------ ----------------per gelžkelius. Dabar pa-
NU2UDĖ 10 BANDITŲ jtys gelžkeliai atliks tą pa-

■ Meksikos kareiviai nušo- tį patarnavimą ir sau pel- 
vė 10 banditų kurie prieš ną ims. 
keliolika dienų užmušė du 
Amerikonu angliakasiu.

DIDELĖ BAUSMĖ BUT- 
LEGERIAMS

Washington. — Preziden- . ,.
tas Coolidge prieš baigiant kabinetuose, 
savo terminą pasirašė bilių 
kuris i 
bausmę už laužymą prohi-

_ I bicijos įstatymo penkis me
ntus kalėjimo ir $10,000 pa

baudos.
Ta bausmė taikoma dir

bėjams, pardavėjams, ve- 
žiotojams, . importuotojams 
ir eksportuotojams alkoho
linių gėrimų, bėc'ne tokiems! 
kurie sau turi.

Trys

St. Clair, Pa. — 35 vago
nai pilni anglies pasiliuo- 
savę užlėkė pakalnėn ant 
stovėjusio lokomotivo ir jį 
sudaužydami užmušė 
darbininku.

nustato aukščiausią nesugadintais saules spin- L
. ____u;“ j..i- • _____ v___  ____i- °

Perry apskrity], Ohio 
nuo 1884 metų dega anglies 

• sluogsniai ir negalima užr 
gesinti. Ugnis išėdė pože:. 
myje tunelius ii’ šimtai ak
rų žemės guli ant jų be ga
limybės naudoti. Šiose die
nose per vieną vietą išsiver
žė ugnis Į viršų ir liepsnos 
šokinėjo į lauką. Degama 
sritis dinamitu sprogdina
ma, bet negelbsti.

Šis gaisras prasidėjo 45 
metai atgal, sakoma strei
kuojanti angliakasiai pade
gė anglies vagoną ir palei
do atgal Į kasyklas. Nuo to 
užsidegė anglis viduje ir 
ugnis vaikščioja požemiais 
pągal anglies sluogsnių.

V.,

NEGERAI TURTINGA 
PATI

San Francisco, Cal. — 
Leitenantas Manning pora 
metų'‘htgal vedė milijonie
riaus Dodge, automobilių 
išdirbėjo, našlę. Dabar jis 
su ja skiriasi, nes negali j 
sugyvent del jos turtingu
mo.

i vadovaujami.
Vice prezidentas 1 Curtis S1 

tapo prisaikdintas Senate,1 eiti jiems į pagalbą. Visur 
kurio pirmsėdžiu bus laike steigiama nuo nederliau/ 
savo termino. 
mėse dalyvavo abu prezi
dentai, diplomatai ir kito
kie viršininkai. ' ■

COOLIDGE LIEKA PA- 
I PRASTAS PILIETIS

perdėtinis ligoninėj sutiko savo meilu-1 Kovo 4 d. pasibaigė ter-

ATSIKERŠIJO PO 12 
. METŲ

TUNELIS Iš KALĖJIMO | Denver, Colo. — Ligoni- 
Ossining,; 'N. Y.— Sing nės slaugė, 38 m. amžiaus, 

Sing kalėjimo į.
, užtiko liuosą spyną daržo- žį kuris 12 metų atgal ją1 minas prezidento Coolidge, Į 
vių sandėlio, kurią pajudi-1 suvylęs apleido. Ji dirbo j kuriam netyčia, Hardinguij 
nūs pati atsidarė. Jis su-' ligoninėj kaipo slaugė, p (įnirus neišbuvus termino,1 
šaukė kitus užžiurėtojus ir jis, būdamas policijantas ir prezidentystė teko vice-prc-J 
pradėjo tyrinėti perėjimus sužeistas laike kratos slap- zidentui Coolidge; 1924-me-, 
už tų durų. Vienoj vietoj j toje gėrykloje, atgabentas į tais Coolidge statė kandida-l 
užėjo iškastu 40 pėdei ilgio tą ligoninę gydyti. ,•>. +-»pA
tunelį, kuris eina į kalėji- susitiko netikėtai. , .

Kada ir kaip iš- ėmus revolverį jį nušovė Ii-Į Coolidge

Tose iškil- nukentėjtisiems šelpti ko
mitetai. Valdininkai, tar
nautojai moka iš savo algų 
iki dviejų nuošimčių. Ma- 
riampolės apskrities uki-

10 ŽUVO POTVINIUOSE
Prasidėjus pavasario po- 

tviniams, Georgia ir Ken-

Užmušė traukinyje. Ju
goslavijoj, traukiniu gryž- 
tant namon iš beprotnamio, 
vienas Jugoslavas nušovė 
vagone valdišką inspekto
rių ir du kareiviu ir sužei
dė kelis kitus. Jis buvo iš-

tucky valstijoje apie Kovo tremtas iš Čekoslovakijos, 
1 dieną prigėrė 10 žmonių. | po, palaikymo beprotnamyj, 
Vanduo pridarė daug nuo-1 už nušovimą • kito, žmogaus 
stohų. , ’ (pereitą rudenį Pragoję. .

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

©
©
©

I • 1 ■ J J I T-l s'
i ninkai duoda du kilogramu @ 
(4 svarai) nuo ha javų, Vii- © 

| kaviškio — 1 klg.. ir tt. Bei 
j tuo nedaug ką užkiši. Bu- 
,tų gera kad ir Amerikiečiai 
l Lietuviai paremtų tuos 

nuas j, lcuo ovave laiminguosius, ištikus
Jiedu turą ir tapo išrinktas nau-i kiai 

Ji pa- jam terminui.
mo sieną. Kada ir kaip iš-lėmus revolverį jį nušovė Ii-j Coolidge . neužsitarnauja i 
kasta ir kur žemės padėta j goninėje lovoje. Už tai ji | nei pusės tiek pagarbos nei 
užžiurėtojai nesupranta. ■ -- —-

Matyt kas nors turėjo su
tartį su sandėlio užvaizdą 
ir galėjo liuosai į sandėlį 
ineiti ir liuosu laiku kasti

iauriai žiemai.

©

©
©

ne
to-

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2 
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c) 
du laišku....

visus keturis....
(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

12c
24c

Už
Už© 

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Nors Kauniečius Dievas 
korodamas už šio svieto 

j Jis prezidentu tapo netyčio-, Prašmatnybes, kaip sako 
i mis. Pasakas mėgstantieji pikti liežuviai, — šalčiais 
stengėsi padaryti ji dideliu, užleido, bet jie nenusimena. 

> verda toliau. 
, kuris ma

žiausia bijo šalčių, dirba iš-

(liko nuteista visam amžiui|nasmerkimų kiek jis gavo,
kalėjimam

PERDAUG SNIEGO
New York. — Šią žiemą j vyru. Tas ant jo atsiliepė' Gyvenimas

tuneli. Bet kas ruošėsi pa- sniego buvomerdaug ir iš- nekaip, nes jam buvo sun- Meno pasaulis

Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

t

(leista $1.070,000 gatvių va- ku gyventi pagal to paveik-
lymui. Jeigu dar prisnigs slo kokiu jį piešė. .. . , , v

.11 žuvų. Francuzijos pa-1 New Yorkas turės laukt iki; Dabar jis gryžo į North- lSĮlu°sęs ir atneša kas kart 
juryję Kovo 1 d. audrose | sniegas pats nueis, nes jau amton, Mass., kur yra jo didesnių laimėjimu. Štai 
žuvo 11 žmonių. - i nėra tam tikslui pinigų. | namai. Į pavyzdžiui valstybės drhma

bėgti nesusekama. “DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Dvi žudystės. Sekmadie

nio naktį nežinomi keršin- 
tojai nužudė dvi ypatas. Ši 
žudystė supynė policijos pė
das. Sugaudyta ‘šeši Italai 
nužiūrėti tose žudystėse. '

Nužudyti yra James Gen
tile, 38 m., nuo 1228 Webs
ter avė., ir James Gailos, 
34 m., iš Coroapolis.

Nos jie mirė nuvežus į li
gonines, bet iki buvo gyvi 
negalėjo nieko ‘apie savo 
žudytojus pasakyti.

Du darbininkai sudegė. 
Pereitą savaitę užsidegus 
gazolino trokui sudegė dpi 
darbininkai. Jie vežė ga
zoliną ir greitai važiuojant 
trokas apvirto ir tris sy
kius apsisukęs užsidegė ir 
kadangi tiedu darbininkai 
tapo paspausti apačioj ir 
negalėjo iš sėdynių išlysti, 
turėjo sudegti. Vienas jų, 
44 metų amžiaus, paliko 10 
vaikų.

Kaip miestą išnaudoja. 
Miffin kaimelyj norima nu- 
pirkt žemę orlaivių stoties 
steigimui. Už tą 80 akrų 
plotą kuri nužiūrėta pirkti 
1922 metais ūkininkas mo
kėjo ?9,665, dabar reikalau
ja 5136,314. Žemės eksper
tai sako ta žemė verta apie 
532,000.

Šmugelninkai paliuosuoti. 
Policijos .magistratas ir ki
tas politikierius tapo ištei
sinti federalės valdžios Įta
rimuose šmugeliavime deg
tinės. Su jais išleisti ir ki
ti penki tokiais pat apkalti- 

. nimais patraukti teisman.
w Stiklo darbai Pittsburgh 
srityje iki šiolei ėjo gerai ir 
numatoma jog eis taip pat 
gerai ši mėnesi. Visos stik
lo dirJ?tuvėSi?Aikbąr^beveik 
pilnu saiku. . Kiek apmažė
jo lan^ų stiklo reikalavimas 
Vasario mėnesio pradžioj.

Anglies kompanijos jun
giasi. Keletas angliakasyk- 
lų jungiasi į vieną didelę 
korporaciją, kas reiškia pir
mą žingsni link suvienijimo 
anglies industrijos į kelias 
dideles kompanijas.

Ta pirmutinė kompanija 
vadinasi Amalgamated Coal 
Corp., kurios bendras ka
pitalas siekia 550,000,000.

Organizatoriai tiki kad 
bus galima pataisyti visus 
trukumus kokie dabar an
glies industrijoje yra; pla
nuoja pagerint budus ir iš
rasti pigesnes įmones pa
vertimui anglies į kitokius 
produktus kokie galima iš 
anglies padaryti.

Nuteisti. Fred Simonetti 
ir Sam Koneski nuteisti ke
turiems iki astuonių metų 
kalėjimo, John Koneski,

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

Jaučiasi gerai ant nugaros

John Micklow ir Joseph Ba- 
setti iki poros metų sunkių 
darbų kalėjimo už mirti
nai primušimą Miko Jara- 
sevičiaus iš Nanty-Glo, ku
rį jie užpuolė einantį keliu, 
palaikydami už streiklaužį 
angliakasių streiko laiku.

Nori daugiau algų. Plie
no darbininkai prie budin- 

ikų ir tiltų darbų, 600 vyrų, 
Į reikalauja pakėlimo algų 
arba apšauks streiką. Jie 

j dabar gauna po 512 į die- 
i ną, reikalauja po 513.

Pasikorė. Už tai kad mo- 
'tina neleido eiti laukan su 
vaikais žaisti, ant aukšto 
pasikorė 12 metų vaikas iš 
Munhall.

Uniontown, Pa. — Eden- 
I burg anglies kasykloj e ne- 
j toli čia vandeniui užliejus 
kasyklą vos išsigelbėjo 30 

j darbininkų. Darbininkai tu- 
Irėjo eiti į išeigą virš mylią 
( kelio per vandenį iki pažas- 
[ tų. Iš priežasties užtvini- 
įmo kasyklų apie 700 darbi
ninkų šioje srityje negali 

.dirbti. Vanduo užsilieja iš 
| patvinusių upių.

j SHENANDOAH, PA.
Gaisras. Vasario 23 d. 

Girardville, trys mylios nuo 
I čia, naktį restaurante kilo 
[gaisras ir ugnis taip prasi
plėtė kad sunaikino beveik 
viso gatvių ketvirtainio na- 
mus. Ugniagesiai pribuvo 

1 iš visų aplinkinių miestelių. 
Nuostolių padaryta už po
ra šimtų tūkstančių dol.

Darbai. Kasyklų darbai 
, pradeda apsistoti šioje sri- 
Įtyje. Jau ir Readingo kom
panija pradėjo mažai dirb- 

i.ti; nekurios kasyklos jau 
j nedirba visai. Kur pažiu- 
Įri ant gelžkelių visi užkam
piai prigrūsti pilnais vago- 
nais anglies, nėra kur jų iš
vežti. Galima spėti kad šią 

I vasarą dar mažiau anglia- 
I kasiai gaus dirbti ir pragy
venimas bus sunkus.

Lehigh Valley kasyklos 
su pirma Kovo užsidarė vi
sam mėnesiui laiko.

j Iš parapijos mitingo. Ko- 
ivo 3 d. bažnytinėj salėj Lie
tuviai parapijonai sušaukė 
ekstra mitingą apkalbėji
mui parapijos reikalų.

Sausio mėn. parapijos su- 
Įsirinkime išrinktas naujas 
komiteto pirmininkas Pra
nas Daugirdas, gimęs ir au- 

| gęs šiame mieste, pasirodė 
esąs labai nepalankus kuni
gams; jis ragina parapijo
ms užsimokėti metinę, ro- 
kestę 56 į parapijos iždą, 
bet ne kunigams. Apkal
bėta dalykai kokie darosi 
parapijoje tarp parapijonų 
kurie palaiko kunigo pusę: 
iki šiol klebonas -iš jų ėmė 
po 55 metinės, dabar pakė
lė iki 516 metinės, o kitą 

j metą dar bus padvigubin- 
Į ta.

Prie kitko pirmininkas 
perskaitė parapijonams ke
letą punktų įstatų kurie pa
rašyti vyskupijos ir nusta
to legalius santikius para
pijonų su vyskupija.

Pasirodo kad dirbama vi
sai iš priešingos pusės ne
gu bažnyčių palaikytojams 
gali patikti. Jeigu parapi
ja neturės kunigo, ji turi 
priimti tokį kokį vyskupas 
atsiųs: ar bus svetimtautis 
ar Lietuvis; tik parapijo
nai galės protestuot jeigu 
jis pasirodytų negeras ai' 
nepildytų pareigų.

Toliau buvo paskaityta 
taisyklės kaslink laidojimo 
numirėlių ir mokesčio ku
nigui už tai.,

Kaslink ausinės, tai pą- 
1 aiškinimuose visai uždrau-

I

I

sta katalikų kunigams im
ti pinigus.

Už vestuves nustatyta už
mokestis 55, ne daugiau.

Kaip -tose taisyklėse pa-j 
rodyta mokesniai ir kuni-i 
gų pareigos tai musų kuni
gai jų visai neprisilaiko ir 
lupa kiek gali iš tokių ku
rie nežino ii- noriai kunigė
liams pinigus grūda.

Mūšų- trys dvasiškos gal
vos. perdaug šeimininkau
ja šioje parapijoje; del to 
parapijonai pasiryžę juos 
apvaržyti. Naujas parapi
jos pirmininkas dirba ener
gingai ir tikima galės pa
daryti daug gero parapijo
nams kurie norės su juo iš
vien laikytišl .

J. Basanavičius.

spaustuvę Įtaisyti Šv. Kazi
miero1 mokyklos kambariuo
se.’

Šiuomi ir bagiėsi kunigų 
ir moterų konferencija, ku
ri aiškiai į protą ir širdį ga
li prakalbėti ką musų kuni
gai veikia ir kiek jiems ru
pi Lietuva ir jos reikalai.

Kalėdų Jonas.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių katalikų konfe

rencija. Vasario 24 d. Šv. 
Andriejaus bažnytinėj sa
lėj Įvyko Philadelphijos Lie
tuvių Romos .katalikų kon
ferencija. Konferenciją ati
darė su malda Kun. Čepu- 
kaitis. Posėdžio pirminin
ku buvo St.' Bairiunas, ku
riam užimant vietą Kun. 
Čepukaitis pareiškė kad ši 
konferencija jam' bus leng
va vesti, nes viskas paruoš
ta iškalno. Ir taip vyko, 
nes Kun. Čepukaitis ir kiti 
kunigai pirmininkui dikta
vo ir jis taip darė.

Svarstant vietos jaunimo 
organizavimą, tapo Įnešta 
organizuoti juos į Vyčius, 
bet kunigai tam griežta,! už
protestavo. Kun. Dauman
tas pareiškė kad visi kuni
gai vyčiams priešingi, nes 
vyčiuose susispietęs bedie
viškas jaunimas. Kun. Ka
ralius, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos, pridūrė kad vy
čiai negeri dėlto kad jų o- 
balsis (“Dievas ir Tėvynė”) 
priešingas Romos katalikų, 

’’'Bažnyčiai, -mes i ^išbgali 
Dievą; kuris viską valdo; ko 
ne;visas pasaulis tiki. Kun. 
Karaliaus . supratimu, prie 
vyčių gali prigulėti tie visi 
kuris tik Į visogalį Dievą 
tiki, net ne katalikai. Pa
reiškė jis jog Romos katali
kų kunigai kovos iki vyčiai 
nepakeis savo obal'sio to
kiu kurs su visagaliu Dievu 
nieko bendro neturi.

Skaitytuose konferencijo
je referatuose, ypač refera
te Kun. Karaliaus buvo pa
tiekta kaipo vienintelis bū
das išgelbėjimui Lietuvių 
nuo ištautėjimo tai „pasėki
mas Airių. Bet. keista ko
dėl Airių, kurie gyvena tik 
kunigų receptais.

Konferencijos pabaigoje 
Kun. Čepukaitis pareiškė 
kad Philadelphijos Lietuvių 
jaunimas netinkamas orga
nizuoti į draugijas kurios 
turi kokius nors ryšius su 
tautyste, nes ne tik suau
gęs jaunimas bet if vaikai 
lankanti -Lietuvių parapiji
nes mokyklas labiau linkę 
Airiams, ir jų.-tradicijoms 
negu mūšų. -

Prie tokių kunigo išsi
reiškimų tenka , (pridurti 
jog čia gyvu o ja. trys Lietu
vių parapijinės mokyklos ir 
jau senai, pav., Šv. Kazi
miero parapijoje gyvuoja 
virš 15 metų Kun. Kauląkio 
■kontrolėje;’ Šv. Jurgio pa
rapijoje apie 8 metai, Kun - 
Zimblio kontrolėje; Šv. An
driejaus gyvuoja 4 metai, 
Kun. čepukaičio kontrolėje. 
Ką gi daro tie musų vadai 
su jaunimu savo mokyklose 
jeigu patys aiškina jog jau
nimas palinkęs Airių tradi ■ 
cijoms? ■

Konferencija užgynė or
ganizavimą jaunimo Į se
kančias draugijas: Vardo 
Jėzaus altaristų po Aloizo 
globa ir Į Sodalietes.

Užgyrė sumanymą steig
ti katalikišką laikrašti, pi
nigus surinkti aukomis, o

BUENOS AIRES, 
Argentina.

Nušovė Lietuvę. Petrui 
Švarcui ir jo žmonai sėdint 
viešbučio kabinete, atėjo, 
trys jauni vyrai, taipgi Lie
tuviai. Besikalbant mote
riai su tais, trimis svečiais, 
Švarcas pavadino savo žmor 
na viršun į savo kambarį ir 
ten nuėjęs, suvarė keturis 
šūvius ’į ją. Šužeišt’a žmo
na neišdavė pavardžių tų 
trijų svečių kurie laike šau
dymo per langą išbėgo.,

Nuvežtąjį ligoninę mote
ris mirė. Jos. vyras, po ap
šaudymo, irgi pabėgo. Li
ko šeimos, bagažas ir pavei
kslai.

Švarcai paeina iš Kauno. 
Į Buenos Ayres atvažiavo 
rodos iš Rosario.

Bolševikų r r revoliucija. 
Besidalindami Lietuvių dar
bininkų centus Maskvos a- 
gentėlįai Buenos Adrese vi
siškai susivaidino. Ne tik 
iššlavė viąą savo štabą, ku
rį pirmiau taip garbino ir 
kitiems liepė garbint, bet 
narsią savo rrrevoliucijo- 
nierę Švedienę, jau .atakuo
ja jų organas. .“Rytojus”, 
patardamas neįsileist ją Į 
jokias Lietuviu darbininkų 
organizacijas, esą ji turi 
būti amžinai pasmerkta. O 
Švedas su dumblais maišo

j PASTABU KĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Turbut jau, ne juokais 
'Lietuvoj yra keliama klau- 
isimas .reikalingumo taųti- 
I nės bažnyčios kad net “Lie
tuvos Aidas” prašneko, kad 
ir griežtai priešingai.

“L. Aidas”, šneka, tauti
nės vyriausybės vardu ir 

įsako: “Tautinės bažnyčios 
Lietuvoje negali būti. Kas 
ją norėtų įvesti tas užtrau
ktų didžiausią nelaimę mu- 
Įsų tautai.”
| Ar reikia didesnes nelai- 
Iniėš musų tautai negu yra 
Romos katalikų bažnyčia? 
Romos katalikų bažnyčią 
iš Lietuvių tautos išsiskait- 

iliuoja, milijonais “petragrą* 
šių” ir pačią 'tautą palieka 

,1 užrištom prietarais ir nėži- 
nyste akim klaidžioti, ūž- 
drausdama nusiimt tą prie
tarų uždangalą ir pažvelgt 
i šviesą, į 'tyrą mokslą, j 

| laimę.

Brooklyniškė komunistų 
“Laisvė” dūsauja kad Ame
rikos Lietuviškoji buržua
zija viešbučiuose puotas ke
lia (“L.” turi mintyje Lie
tuvos "atstovo gerb. K. B. 

i Balučio priėmimą Brookly- 
|ne), kuomet, pasak “Lais
vės”, Lietuvoje darbininkai 
badauja.

Kad ta pasak “L.” bur
žuazija puotauja ' tai puo
tauja Už-savo pinigus ir iš 
Lietuvos darbininkų nesi

savo augintą “Rytojų”’ ir 
giriasi kad Lietuviai darbi
ninkai jau eina prieš , “R.”, 
o aukas jau'siunčia naujam 
laikraščiui išleisti.

Gyvenimas' parodys kaip' 
“draugužiai”1 nuprogresuos.

Komunistei streiklaužiai. 
Čia buvo streikas Chevro
let dirbtuvėje. Bet komu
nistai ėjo streiklaužiauti, o 
jų organas “Rytojus”’ slėpė 
streiklaužių, vardus, nes jų 
štabas streiklaužiavo. Ske-
bus vadovavo bolševikas 
Daubaras, o jų organas ty
lėjo. Tai matot keiks tų 
raudonųjų erkių “darbinin- 
kiškumas”. Jie tik pinigus 
iš Lietuvių darbininkų vi
lioja. “Balsas”.

SO. BOSTON, MASS.
Tautinė šventė. Vasario 

17 d. Lietuvių salėj sureng
ta Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas. Kalbėjo 
Adv. F. J. Bagočius, J. G. 
Gegužis ir K. J. Paulaus
kas. Žmonių priėjo labai 
daug, į salę'net netilpo. Au
kų surinkta 542.25. ’

Nutarta pasiųsti naujam 
prezidentui Hoover if Coo
lidge ir Mass, valstijos gu
bernatoriui prašymas kad 
jie tartų savo žodį už pa
laikymą .Europoj taikos1 ii’ 
kad Lenkai sugrąžintų,/Lie
tuviams Lietuvos sostinę 
Vilnių.

Išnešta rezoliucija reika
laujanti kad dabartine Lie
tuvos valdžia atsteigtų kon- 
stitucijinę tvarką ir sušau
ktų Seimą; kad butų palei
sti iš kalėjimo politiniai ka
liniai; kad butų nuimta ka
ro stovis ir sugrąžinta Lie
tuvos piliečiams spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir kitos 
konstitucijos garantuoja
mos laisvės.

Kadangi jis aukų liko tik 
522 politiniams kaliniams 
už kurių laisvę taip karštai 
žodžiais šia (gūsirinkimo re
zoliucijos skambėjo, matyt 
kaip labai rengėjams runi 
.Lietuva ir įjos, žmones. K,

tyčioja kaip daro musų ko
munistai, , kurie ijenka neva. 
Lietuvos! darbinihkams1 ati
kas, o patys tuos pinigus 
ryja ir Lietuvos darbinin
kai turi pasisotinti paskai
tę kad čia komunistai tiek 
ir tiek aukų jiems surinko.

“Naujienos” džiaug i a s i 
kad “labai pavyko apvaikš- 
čiojimas” ir kad .jos “nepą- 

jmena Chicagpj tokio dide
lio apvaikščiojimo — Lietu
vių auditorijoje žmonės ne
tilpo.. Aukų Vilniaus Lie
tuvių švietimo reikalams 
surinkta 594.51.”

Tai bent duosnumas tos 
milžiniškos Chicagos. Štai 
“Dirvoj” tilpo koresponden
cija iš mažytes palyginant 
su Chicagą Baltimorės, kur 
aukų Vilniaus našlaičiams 
surinkta 5^89. O taip įvy
ko del to kad Chicagos po
litikieriai tą tautos šventę 
išnaudojo sayo politinei de
magogijai, kuomet Baltimo- 
riečiai minėjo tautos šven
tę patriotiškai. 

▼ v «
Nors “Naujienos” viena

me numeryje ir labai apsi
džiaugia pavykimu Lietu
vos šventės, tačiau antra
me numeryje jau kitokią 
spalvą tam ap Vaikščioji
mui duoda. Tūlas B. K., 
suminėjęs tos iškilmės kal
bėtojus sako: “Reikia betgi 
pasakyti kad nekuriu kal
bėtojų kalbos nesutapo su

daugumos susirinkusių ne
gailėjo . patenkint.” I,

Pats Grigaitis,! besiginda
mas editoriale kaipo ge
riausias kalbėtojas,, bando 
kandžiot kitą jam nepatin
kamą kalbėtoją, kurs mato
mai buvo tautiškas ir agi
tavo už Vilniaus rėmimą.

Iš to “Naujieniečio” B. K. 
rašinėlio aišku kad ne kas 
kitas kaip tik Grigaitis sa

lva demagogija nesutapo, su 
viso susirinkimo demokra
tine dvasia ii; todėl didelės 
daugumos susirinkusių ne
galėjo patenkint, už tai ir. 
aukų tiek mažai tesurinko.

Ar ilgai Chicagos tauti
ninkai stovės greta su au
torium ‘Nei cento Lietuvai’ 
Grigaičiu ?.... 

v ▼ ▼
“Sandaros” Nr. 7,-m.e til

po trijų valdybos narių ,ap-, 
rašymai minint Chicago j 11 
metų Lietuvos sukaktuves. 
Tačiau vienas iš tų trijų 
savo nuoširdumu skiriasi 

(nuo kitų dviejų kaip naktis 
nuo dienos. Jis kalba kaip 
dantis sukandęs ir nedaso- 
■ko ką nori pasakyti.

LIETUVOS BONŲ KU
PONAI

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už. 
prenuiherataš “Dirvos” ir 
“Baltijos Aro”. Priimam
jau 1929 m. kuponus, nors 
dar jie .sueis tik Liepos m.

i Nukirpkit 1929 ar anks-' 
viso susirinkimo demokra- tesnių metų kuponus ir šių-: 
tine dvasia ir todėl didelės)skit “Dirvai”,

Pąy'ąžiuok su Buick - - ir
tada pavažiuok kitą karą 
= sulyginimas pakreips 
jus prie Buick’o

Atsisėsk prie rato pats 
gauk reikalingus faktus!

SERIES 116
Sedans ;• >/.. <.. $1220 iki 1320
Coupes ........ $1195 iki 12^0 
Sport Car . i >.. $1225
- ■■ ’SERIES 121
Sedans ....... ■ $1450 iki $1520
Coupes .. .. . $1395 iki $145.0 
Sport Car ...... $1325

SERIES 129
Sedans . .'........ $1875 iki $2145
Coupes; ....... $1865 iki $1875 
Sport Car . ... $1525 iki $1550

Šios kainos f. o. b. Buick Dirb
tuvėj, ..specialiai pridečkai ekstra.
Patogios išlygos lengvu G. M.

A. C: Išsimokėjimo Planu.

“Naujas Buick—

i BU
WITH MASTERPII

Išbandykit Buick' pilnai—-susigru- 
dimuose-i-į kairius— ant lygių ke
lių, Patirsit patys jo pradėjimą, 
spartumą, ir spėką! Tada supra
sit kodėl daugiau negu dusyk tiek 
žmonių perka Buick’us negu bent 
kuriuos kitus karus parsiduodan
čius virš .$1200!

Buick Motor Company, .Flint, Michigan 
Dmsicn of General Motors Corporation'

-Naujas Stilius’' 

icK, a 
iCE BODIES BY FISHER

The Broadway Buick Co.
8401 Broadwav

4255 Pearl Road

The Ohio-Buick Co;
1900 East 24th St'.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Hertz Buick Co. 
1440 West 25th St.

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Ave.

KADA GERESNE AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS, JUOS
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Apie magiškas štokas SALIAMONO PA
ČIOS KAPAS

DIRVA

’ Nr. 7,-me til-. 
ybos narių ,ap-. 
nt Chicagoj 11 
)s sukaktuves, 
is iš tų trijų 
iumu skiriasi 
jų kaip naktis 
Jis kalba kaip 
dęs ir nedaso- 
įsakyti.

Vienas “Dirvos” skaity-1 iš kitų kaladžių. Tos vieno- 
toj.as klausia kaip magikaijkios kortos buna per pora 
padaro savo “stebuklus”.

Visų jų “štukų” ištirt ne-1 tas. 
galima, nes ne'kurie turi 
grynai savo išradimus ir 
nuo kitų slepia. Bendrai ta
čiau magika paremta ant 
mechanikos ir paties magi
ko sugabumo visus “mo
lius” sučiupinėti.

Jeigu iš oro gaudo kar
velius tai lazdoje kuri lai
ko gaudomą' bučių yra su
grusta keli karveliai ir jie 
vienas po kito išlenda iš 
storoko koto kada bučių ju
dina ore.

Jeigu iš vandens padaro 
vyną tai vartoja tam tikrą 
chemikalą kuris

Į aš patėmijau kad jos tėvas 
[nesiekė imti taurę jam pri
pilto vyno. Ir tai dar, nie
ko nenujausdamas, aš pa- 
kėliau taurę prie savo lu
pų. Moti, kuri stovėjo šalę 
manęs, pagriebė mano tau
rę ir pati vyną išgėrė. Per j

Nesenai pranešta, kad ty
rinėtojai atkasė Jeruzalyje

■ mumiją buvusios mylimiau
sios (karaliaus Saliamono I
pačios. J. v>-

Ji buvo Egiptietė ir miroj tūlą laiką ji stovėjo kuo- 
' tragingose aplinkybėse. Į met aš jaučiausi lyg į ak-

Jos palaidojimo kamba-'menį pavirstu. Jos tėvas, 
ris sakoma viršija puošnu-'piktai rėkdamas, pabėgo iš 

jmu ir skarbais Egipte at- kambario. Ji neužilgo su- 
Į kastą Tutenkhameno kapą. | judėjo ir puolė man į glėbį

j plaukų trumpesnės už ki- 
. Kada kaladę per pirš

tus braukia iš paveikslų pu
sės matosi maišytos? Bet 
magi'kas gabiai pasuka pir
štuose kaladę ir braukia iš 
nugaros, tada matosi tiktai 
vienos rūšies visos kortos. I

. . ‘ ”---- Z -------- '----------- X--Z-1 “ j, uį
nes kitos pirmiau praoega,. Lavonas atrastas auksinia-1 mirdama. Taigi ji paauka-Į 
arba kitąip sakant vienu jme g-ra.be, Įvyniotas bran-Įvo savo gyvastį norėdama Į 
sykiu vis prabėga dvi kor- gįuose šilkuose, kurie, žino- išgelbėt mane.”
t°s- Ima, jau buvo sutrūniję, bet Į Saliamonas valdė tuks-

Žiurėtojai taip būna nu- buvo matyt jų gerumas; vi- tantis metų pirm Kristaus, 
stebinti tuo kortų perkelti-j same kambaryje buvo ki-Į Viena Egipto karaliaus dū
mų jog visi užmiršta papra
šyti magiko pakeisti saky
sim tuzus Į karalius arba 
paneles neper keičiant kala- 

vandeni| jės, kas nėra galima. Jęi- 
nuspalvuoja ir kitą chemi- lgu kuris ir pakeičia tai jis

DIRVOS

luiivu uiaŲL ju gciuuiao, vi- banus metų pirm nusiaus. 
Įsame kambaryje buvo ki- Viena Egipto karaliaus du- 
tokių brangenybių prikrau-jktė minima tarp 700 jo pu
ta ir išrėdyta. j cių.

Ant’pirštų buvo keliolikai 
žiedų, o ant galvos vainikas 
išsagstytas safirais, eme-į 
rakiais ir perlais.

Su lavonu buvo padėta ir 
ant odos parašyta tos 
teries istorija, menama 
ties Saliamono ranka, 
disku raštu.

Rašte sakoma kad ta 
teris, kurios vardas buvo 
Moti Maris, mirė 36-me Sa
liamono valdymo mete ir 
palaidotai po palociais, “po

Ekskursija vyks tuo pačiu keliu, pro tas pat gražias juras, vietas ir žemes kur per
eitą vasarą keliavo “Dirvos” Redaktorius — matysit pakeliu Francuziją, Angliją, 
Vokietiją/ trejas• juras: Atlantiką, Šiaurės juras ir Baltijos juras — ir Klaipėdą!

Povilas Vasiliauskas, 
“Dirvos” .Administratorius, “Dirvos” Eks- 

, kursijos vadovas.

“DIRVOS” KELEIVIAI 
VAŽIUOS ERIE GELž- 

KĖLIU
“Dirvos” , Agentūra padare 

sutartį su Erie Railroad linija, 
pristatymui “Dirvos” Ekskursi
jos pasažierių į New Yorką, ku
rie išplauks “Leviathan” laivu 
Birželio 12 d. Taipgi. visiems 
kitiems ‘“Dirvos” keleiviams Į 
Lietuvą kurie važiuos su kito
mis ekskursijomis, anksčiau ar 
vėliau, Erie gelžkelio linija su
teiks atsakantį patarnavimą iki 
pat laivų.

Nuvažiavimas greitas, sėdus 
traukinki prieš vakarą vieną 

. . . . . diena, sekantį rytą, keleiviai jau
pasiaukavimo savo vyrui n” bus New Yorke ir už keliolikos 
viešpačiui”. minutų ant jiems reikalingų

Už jos ištikimybę ir mei- laiv“‘________:----------
lę, Saliamonas pats savo DYKAI SLOGĄ IR DU- 
rankpm uždėjo jai ant gal- SULIU SERGANTIEM 
vos brangų vainiką, kurį Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož* 
padovanojo jam jo žmonės nas GaH.Naudot be Laiko Nuo- 

jo 25 metll valdymo sukak- Mes turim metodą kontroliuot Du- !_ i: lonrltuvese.
Rašte toliau sakoma kad

kalą kuris spalvą panaiki
na, kruopelę Į vandeni Įme
tus.

Magikui visa pagalba y- 
ra juodas užtiesalas užpa
kalyje scenos ir juodi už
dangalai jo stalukų.

Jeigu i skrynią Įdėjęs 
merginą užrakina ir paskui 
skrynią pjuklu pjauna pu
siau o mergina išlieka svei
ka tai laike skrynios apro
dymo prie jo pribėga kita 
mergina ir skrynioje buna 
laike pjovimo dvi merginos. 
Iš vieno galo kyšo vienos 
galva, iš kito kitos kojos. 
Abi jos susiriečia savo ga
luose ir kada skrynią per
pjauna, laike magiko švais
tymosi ir kalbėjimo, viena 
mergina už juodų uždanga
lų prapuola, o skrynioj at
siranda išsitiesus vieną čie- 
la mergina.

Kiškius ir visokius popie
rius iš skrybėlės ima pir
miausia atsinešęs apsikabi
nėjęs aplink save po apval
kalais kiškių ir juos gabiai 
įdeda Į skrybėlę, tuo tarpu 
kai lazdele ar savo kalba 
atkreipia žiūrėtoją Į kitką.

Kortas paverčia Į vieno
kias iš maišytos kaladės su
dėdamas maišyto j kaladėje 
kas antra korta vienokias 
(karalius, tuzuš) išrinktas

pakeičia ir kaladę, kur su
dėta kitos vienodos kortos.

Gėlės buna arba šilkinės 
arba stipraus’ popierio ir 
ant plieno vielukių apdirb
tos. Jos buna suplotos Į bly
ną, bečiupinėjant gi, arba 
neva iš tuščio puodo imant, 
pajudina tam tikrą susegi
mą ir vielukės išskečia di
deli bukietą. Tų gėlių tu
ri prisikabinęs aplink save 
po drapanomis.

Magikui daug gelbsti ir 
jo pagelbininkai, kurie pa
taiko laiku reikalingą daly
ką prinešti arba jam kur 
užkabinti. Kada visi sekio
ja magiką, mažai težiūri ką 
pagelbininkai daro. Tan
kiai galima matyt magi 
šluostat sau rankas skepe
taite ir ją. dėliojant Į kiše
nių. Tuo laiku jis pasiima 
ką reikia. Tiesdamas ska
rdą ant skrybėlės jis paspė
ja ką nors Į ją Įdėti kuomet 
skarą išskečia. Kada ima 

j skarą jis tuo sykiu rankoje 
turimą lazdelę kiša po pa
ša sčia, tuo sykiu spėja . iš 
po rūbų paims kas reikia į , 
skrybėlę Įdėt.

Ore kabomi dalykai yra ( 
ant vielų, kurių nematyt . 
juodame dugne. Lankai j 
'kuriais parodo kad vielų . 
nėra irgi tam prirengti pa- ( 
našiai į tas sukabinamas , 
rinkes, kurias tik jie žino 
kaip sukabint, o publika ne, 
nors ir apčiupinėja.

Viskas kitkas, nežiūrint 
kaip keblus ir bauginantis 
išrodytų, yra tik mechaniš
kas sutaisymas, bet taip at
liekamas ypatingai ir tokio
se aplinkybėse kad žiūrėto
ją nuostaba ir baimė ima.

mo

stelio ir Nepatogumo.
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Musų kitos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijos: 

BIRŽELIO 19 LIEPOS 8 
puikiu didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų klauskite “DIRVOJE” 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

arba

CUNARD LINE 
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

Į LIETUVĄ
Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA

Cleveland, Ohio
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^Mltrys metai pirm jos mirties 

jos tėvas atvyko pas juos Į 
svečius su dovanomis, bet 
su piktais tikslais galvoje, 
norėdamas nuversti Salia
moną ir užimti jo šąli var
dan Egipto karaliaus.

Vieną sykį jos tėvas su
manė karalių Saliamoną i 
nužudyti ir Įsakė jai užnuo
dyti vyną kada jis ateis pas 
Saliamoną pasimatyti.

Raštas toliau sako: “Ka
da Moti įnešė vyną ir tau
res, aš pamačiau kad ji iš
balus kaip lavonas, bet ne- 
nutėmijau nieko pikto. Ka
da Moti pripylė man vyno

Isulį. ir norim kad įšbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais,! jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra, vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti dūmai" 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargi- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vienų dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponų kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokei 
ti nei už persiuntimą,

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 

1686-H Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
129-G, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir. ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

Birzelio-June 12
Keliaus iš

Cievelando Į New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais
Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 

Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

Gegužio 1-mą 
iš New Yorko j Klaipėdą 
per Southampton;

Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas

p. A. T. RAČIŪNAS
po' asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko

p. Stepono Bergen’©
šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

Didžiausiu Pasaulyje LaivuHAN
$186.00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue

nesutapo.su


Dienos Klausimais
PREZIDENTAS HOOVER

I^OVO 4 d. naujai išrink-1 
tas prezidentas Hoover 

užėmė vietą. Tuomi nusi
leido saulė administracijos 
Gaivino Coolidge, paskuti
nio iš Yankių, kaip jis va
dinamas.

Prasidėjo era Herberto 
Hoover, kuris vadinamas 
“mašinos amžiaus sūnum”, 
garsaus inžinieriaus ir ad
ministratoriaus pasaulinių 
dalykų, kuo buvo karo lai
ku. 7

Partija nepasikeičia, bu
vo ir lieka -Republikoniška, 
bet pačioj administracijoje 
įvyksta didelės permainos. 
Hoover susidarė sau naują 
kabinetą.

Hoover vos aštuoni me
tai atgal nežinojo kas jis 
yra, Demokratas ar Repub- 
likonas, nes visai nesiinte- 
resavo politika. Patapo ži- 
npmu kaipo partijos žmo 
gus kuomet prezidentas 
Harding pavedė jam ko 
inercijos sekretoriaus vietą 
savo kabinete.

Su Hoover’u prasidedi 
naujas viešas gyvenimas 
Coolidge 'buvo ramus ir lai 
kėši tiktai siauro adminis- 
trativio kelio.

Dabar ineina 1 Hoover sv 
milžiniškais projektais pa- 
stumėjimo galybės ir gar 
bes šios šalies; su planai 
naujo kanalo iš Atlantiko j 
Pacifiką per. NikaTaguą y 
išvystymo vidujinių vau 
dens kelių sistemos, su pla
nais sustiprinimo ūkinin
kų kad jie galėtų normaliai 
ir pelningai gyventi.

Coolidge leido savo kabi 
netui reikalus vesti. Hoo

“Tėvynei” ir kitiems laik-
raščiams kurie rėkia del 

.Lietuvos valdžios “nedemo
kratiškumo” štai kas reikia 
pasakyti: Ar geriau turėt 
“demokratus” vagis visoje 
valdžios sistemoje, kaip tu
rime Amerikoje, kur, kaip 
pav. šiuo laiku Clevelando 
miesto tarybos “demokra
tiškai” išrinkti nariai išvo
gė piliečių desėtkus tūks
tančių dolarių, ar rimta, 
taupi, liaudies reikalais su- 
sirupinus “diktatūra”, ku
ri griežtai suvaržė “demo
kratiškus” politikierius nuo 
išnaudojimo, gąsdinimo ir 
ujimo prastų, nemokytų ir 
nieko nežinančių kalniečių?

Ką tik politikieriai nori 
Įgyti sau, jie eina j liaudį 
žadėdami tą visuomenei, o 
paskui visuomenę užmiršę 
nėję Į valdžią naudojasi.

Tą matant, nėr prasižen
gimas pataisyti panaudo ■ 
ant kad ir ne “demokra- 
;išką” būdą.

... DI R; V. A

Ekstra! Badas Chinijo- 
je. Musų bolševikai tuoj 
pradės vajų/rinkimui aukų 
Chinų badaujantiems dar
bininkams. Aukų atskai- 
toš ir aukautojų vardai bus 
talpinami Chinų laikraš
čiuose. Neužmirškit juose 
patėmyt;

“Vilnies” namas “sudegė” 
ar tam panašiai. Tas tai 
yra naujas išradimas komu
nistams iš darbininkų dola
rių žvejoti. Chicagiečiai sa
ko kad bolševikai patys už
sikūrė, žinodami kad neku- 
rie darbininkai gerai uždir
ba ir perdaug dolarių kiše- 
niuose turi.

Sugavimas ir nubaudi
mas N. Radžio už pabėgi
mą iš Varnių yra pamoka 
kitiems politikieriams: Ne- 
bėgkit iš Varnių.

Latvijos valdžia praneša 
jog patvirtino sumanymą 
lakūno Sarino kelionei oru 

liš Rygos į New Yorką. Jo 
žygis paremiama su $60,090 

| pinigų.

ver bus pats savo kabinę 
tas. Jis pasiryžęs padaryt 
daug permainų valdžioje.

t Hoover surūpino ir poli 
tikierius. Jiems rūpėjo a: 
jis bus “draugas” šu jais 
kaip buvo Coolidge. Vie 
nok Hoover yra kitoks žmo 
gus ir moka pats savo nuo 
monę pasakyti ir dalykus 
tvarkyti.

Nuo sumanumo pačioje 
valdžioje bus kitoks gyve 
nimas ir visos šalies. Nor 
visi darbai, visos industri 
jos, gali neiti pilnai, bet ne 
kurios galės geriau plėto 
tis negu prie Coolidge.

Jis yra 31-mas Suvieny
tų Valstijų prezidentas.

I ŽYGĮ
' (Skiriu Alytaus ir .Mariampoles Šaulių manevrų 

. dalyviams 1938 m. ru'denįj
Vos metams prabėgus mes vėl susirinkom 
Bendrai pas’dąlinti nelaimėm’s, džiaugsmai^; ■ 
Kuriuos atgyvenom ir teks dar gyventi 
Mums žengiant prie tikslo dygliuotais keliais.

Nors dešimts jau metų laisvai atgyvenom 
Ir esam sveiki, dar laimingi, laisvi, 
Bet musų nuvargus tėvynė dar rauda 
Kad josios padangė tebėr dar tamsi.

Dar musų šventovė, senelis mus Vilnius,
Laisvosios, tėvynės garbinga širdis
Tebėra globoje to Lenko plėšiko,
Kurs nuolat mums stengias išplėšti akis.

Bet veltui: mes budim, mes jaučiam ir matom, 
Ginklų nepadėsim kol musų širdis
Laisvai netsikvėps prie garbingo mus Vilniaus, 
Kol džiaugsmo žodeli jis mums pasakys.

Ir šiandien sus’rin'kę skaitlingan burelin,
Sus’kaupę energijos dvasiai šventos,
Mes ruoškimės žygiui už pavergtų Vilnių, 
Palengvinti broliams skausmus jų kančios.

Tat eikim Į žygi, i mirtiną kovą, 
Palaimintą tėviškę — Vilnių vaduot, 
Ir skriaudžiamus brolius vergijoj užjausti, 
Jiems pagalbos ranką nelaimėj paduot.

Pasaulis negirdi, užjaust mus nenori,
Nes jam ateitis mus, dalia nesvarbi,
Tat eikim Į žygi, trimitai jau'gaudžia, 
Mums musų troškimai, idėja kilni.

Alytus. Radasto Žiedas. *
Kas Amerikoj Biedniausi

Labdaringų draugijų or
ganizacija surinkus žinias 
kokios tautos žmonės suda
ro labiausia pagalbos rei
kalaujančius, patyrė kad 
patys Amerikonai, Ameri
koje gimę žmonės, sudaro 
didžiausį biednų nuošimtį.

Amerikoj gimusieji suda
ro 37 nuošimčius nedatek- 
liuje esančių. Italų tautos 
žmonės sudaro 20.5 nuoš. 
pagalbos reikalaujančių iš 
labdaringų draugijų.

Kauno kalėjime komunis
tai kaliniai keliolika dienų 
badavo. Jie turbūt norėjo 
sutaupyt maistą šiaurinės 
Lietuvos gyventojams.

MANO MYLIMAI
Nesiliaus skambėję dainos jei mane mylėsi, 
Jeigu širdį savo jauną man vienam žadėsi.

Lupos tavo bus saldesnės neg medus koriuose
Jeigu mane vieną, brangi, jomis tebučiuosi.

Balsas tavo bus gražesnis už paukščių miškuose 
Jei vienam man savo dainas švelniąsias dainuosi.

Tu gražesnės man už save sviete neturėsi, 
Jei akelėm skaisčiom savo tik mane kerėsi.

Kai man liūdna, širdis verkia, tik tavęs ilgiuosi, 
Jei man linksma, savo laime su tavim džiaugiuosi.

Aš svajones tesvajoju apie tave vieną,
Be tavęs širdis nerimsta nei naktį nei dieną.

Jei diena viena praeina tavęs neregėjus, 
Rodos metų metai dingsta tavęs neturėjus....

Iš kur meilė tokia imas tave taip mylėti?
Aš laimingas kad likimas leidž’ tave turėti....

Jeigu širdį savo tyrą man vienam žadėsi, 
Tu brangesnės man už save sviete neturėsi....

Adonis.

Gimdymo Kontrole
Gimdymo kontrolė yra “baisus” pava

dinimas viešai arba spaudoje. Prieš tą 
pavadinimą urzgia valdžia ir kunigija, 
Tačiau gyvenime daugiur jau “gimdymo 
kontrolė” praktikuojama, net ir musų Lie
tuvoje.

Holandijoje gimdymo kontrolė yra įs
tatymu leista, teisėta, ir kodėl taip negali 
būti kitose šalyse, ir Lietuvoje?

Nei vienas ūkininkas nelaiko ir ne vei
sia daugiau gyvulių negu jų išmaitinti-iš- 
šerti gali. Tiktai patys žmonės yra pasi
likę žemiau gyvulių ir dauginasi netiks
liai, nereikalingai. Tėvai-gimdytojai vie
toje, daugiausia, dviejų vaikų, gimdo iki 
dešimties ir daugiau, kurių pusę ir dau
giau tuojau laidoja — vaikų lavonais trę
šia žemę. Tėvai kurie užaugintų du geru 
vaiku, augina daug ' pusbadžiai, pusnuo
giai ir bemoksliais, nes neturi iš ko. Pa
tys tėvai, ypatingai motina/ sykiu kenčia 
visokį trukumą ii’ rūstauja ant visų ele
mentų už perdidelį vaikų skaitlių.

Inteligentij a-apšviestuni j a daugumoj e 
jau praktikuoja gimdymo kontrolę augin
dami 1—2 vaiku, kitais žodžiais sakant, 
dviejų vaikų sistemą užlaiko, nors tokie ir 
kiti turtingesnieji galėtų gerai užauginti 
keturis, šešis ir daugiau vaikų sulyg ištek
liaus.

Katalikų kunigai gyvendami su “gas- 
padinėmis” vaikų visai neaugina, negu kai 
kur slaptai. Kunigai yra pirmi “'gimdy
mo kontrolės” praktikantai ir pavyzdžių 
rodytojai.

Vienuoliai ir vienuolės tai “gimdymo 
kontrolės” apaštalai, kurių Amerikoje, ir 
Lietuvoje, katalikiški kunigai nori kuo- 
daugiau priveisti po pažadais dangaus ka
ralijos nusipelnijimo, bet gimdančių ir au
ginančių vaikus tėvų lėšomis-aukomis.

Jei vienuoliai ir vienuolės su “čysta- 
ta” eitų į dangų tai tėvams su vaikais tie
sus kelias žemyn pas Buki, nes tik dvi vie
tos tėra.... Ir kas pasidarytų jei visi ka
talikai pastoti! vienuoliais-vienuolėmis del 
dangaus i pelnijimo, dėlko katalikai tik r ū< ‘ 
pintis turi ?

Bedrai imant, visi gyvulių augintojai 
rūpinasi apie kokybę, o ne kiekybę. Apie 
žmones, kokybę — pagerinimą veislės — 
nesirūpinama.

Geriau Įtręšiant žemę gaunama geres
ni augalai; geriau maitinant gyvulius pa
sigeriną jų kokybė-veislė. Tas pats ir su 
žmonėmis.

Tik gimdymo kontrolė, ypač tarp ne
turtingųjų, pageriąs ir žmonijos veislę, 
nes turės daugiau ir geresnio maisto.

Vokietijoje daugis jau praktikuoja 
zweikindersystem—du vaiku tai gana dar
bininko šeimynai.

Daugiur “gimdymo kontrolė” yra pra
ktikuojama pervėlai ir paprastai motinos 
yra kaltinamos kaipo kriminalistės del pa
metimo kūdikių šian ir ten. Tėvai-vyrai 
visados “nekalti” kaip kunigai. Jei visur 
butų reikalingos klinikos, kurios dabar 
yra prieinamos tik turtingiems, tai apie 
“radimą” kūdikių ar jų lavonų nebūtų gir
dima.

Negana to. Perdidelis žmonių priau
gimas gimdo karus ir išeivystę, tūkstan
čius ir milijonus bedarbių, kaip dabar yra 
Anglijoje, kurie nuo bado palengva mirš
ta — tėvai ir vaikai.

Daugeliui tėvų ir vaikų neapsakomai 
geriau butų buvę negimdyti nei užgimti 
del netikančios tėvų sveikatos ir stokos 
maisto.

Lietuvoj kas metai priauga virš 25,000 
žmonių. Antra tiek vaikų numiršta. Kam 
gimdyti ir paskui laidoti? Pirmiau visas 
Lietuvių priauglius galėjo Amerikon at
keliauti, iš ko ir Lietuvai nauda buvo, ypa
tingai Nepriklausomybės kovų metais. Da
bar priauglius plusta į Argentiną ir Bra
ziliją, kur paskutinius litus išveža ir ku
rių niekados nesugrąžins Lietuvai.

Del palaido gimdymo Lietuva turi di
delius nuostolius del mirimo vaikų ir iš- 
eivystės į Pietų Ameriką.

O motinos? Motinos jau senai neno
ri skaitlingo gimdymo, nes motinoms ten
ka nepertraukiama baudžiava-verguvė — 
turi dirbti po 24 valandas kasdien per 25

metus ir daugiau. O kokios armijos moti
nų numiršta nuo gimdymo del stokos rei
kalingos p'riežiuros gimdymo 'laike?1 Ame
rikoje nuo gimdymų miršta 64 motinos iš 
10,000, kurios nemirtų jei turėtų reikalin 
gą pagalbą laike gimdymų. Kiek Lietu
voje motinų numiršta statistikos neveda
ma.

'Viršūnės — valdžia ir kunigai — ‘gim 
dymų kontrolę’ smerkia kaip ir kiekviena 
revoliuciją. Todėl “gimdymų kontrolė’’ 
ateis iš apačios. P. Mikolainis.

MERGUŽĖLE, LELIJĖLE
Mergužėle, lelijėle,
Man širdies jausmus sukėlei,
Bet dabar jau užmiršai,
Gal gražesnį sau radai....

Trokštu dieną, trokštu naktį, 
Vis norėt negal pakakti 
Tavo Sielos mylimos, 
Karštos meilės amžinos.

Eikš, mergele, lelijėle,
Tau nuskinsiu puikią gėlę,
Čia bus linksma ir smagu,
Čia mus sielai bus ramu....

Mylimoji, pamyluosiu,
Į veideli pabučiuosiu, 
Tark žodelį: ar myli? 
Ko juokiesi, ko tyli?

Jau man linksma, jau man gera, 
Džiaugsmas sielą man kutena; 
Meilės tavo spinduliai 
Širdį pervėrė giliai.

Pamylavus, išmylavus, 
Skaistų veidą išbučiavus, 
Šypsos viltis man meiliai, 
Liejas džiaugsmo spinduliai.

Radasto Žiedas.

Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Laiškas p. Vilei* 

šienės Reikale
“Vilniui ■ Vaduoti Sąjungos 

vardu prašau brolius Amerikie
čius neatsisakyti paremti gar
sios musų Vilniaus veikėjos 
daktarienės Emilijos Vileišie
nės darbą Jūsų tarpe Vilniaus 
Lietuvių dabdarybes ir kultū
ros įstaigų naudai. Pats ilgą 
laiką dirbęs kartu su gerbiama 
daktariene Vilniaus Lietuvių
Įstaigose, gavau įsitikinti kaip 
kartais plaka jos Lietuviška 
širdis ir kaip visados ji yra pa
siruošus pakelti didžiausias au
kas savo tautos ir savo tėvynės 
labui. Neabejodamas jog mu
sų broliai Amerikoje gražiai 
parems jos darbą, ypačiai pra
šau kreipti dėmesio į jos nebe
jauną amžių ir kiek galima pa
lengvinti jos veikimą, kad ji 
sveika ir nepavargus gryžtų į 
Vilnių.

“Spaudžiu tautiečių rankas 
“Prof. Mykolas' Biržiška,
“Vilniui Vaduoti Sąjungos

. Pirmininkas.”

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City
Lietuvos Atstovybės Antrašas:

2622 — 16th Street, N. W.
Washington. D. C.

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

GATAVA*
“BALTIJOS ARĄ” jau 
galit gauti knygoje (du 
tomu) popieros virše
liais prisiųsdami $ I, ar
ba $1.50 kas nori turėti 
vienoj knygoj audimo 
viršeliuose.

Bet persergstime vi
sus kad “Baltijos Aro” 
ilgai nebus; nedaug te* 
atspausdinta virš kas rei
kėjo prenumeratoriams 
išdalinti, ir tuoj šios apy
sakos neliks kaip neliko 
“Juodo Karžygio”.

Nauji “Dirvos” skai
tytojai kurie negavo pa
skaityt * ‘Aro’ ’ pradžios, 
lai pasinaudoja proga ir 
įsigyja knygą tuojau.

Siųskit pinigus ir aiš
kų savo adresą tuojau.

Knygos išsiunčiamos 
tą pat dieną kai gauna
ma užsakymas.

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU!

“Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana kiekvie
nam — jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, moksleiviui 
ir darbo žmogeliui, nes parašyta populiariška, visiems 
suprantama kalba. “Baltijos Aras” nėra tai paprasta 
apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų tam
sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo pago
nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų laikų šiaurės 
Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę Baltiją 
ir kaimyniškas juras ir žemes jų pakraščiais.

--------Reikalaukit “Dirvoje” ----------
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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APIE GARSŲ ŽIAURŲ NERONąI

Neronas (Nero), Romos imperatorius,

os Konsulatai
lanian Consulate
. Dearborn Street 
Chicago, Bl.

anian Consulate
>w New York City

itstovybės Antrašas:
16th Street, N. W. 
lington, D. C.

kurio vardas primena žiaurumą ir niek- 
šingumą, patapo Romos valdovu 54 metais 
pirm Kristaus gimimo, kada dar buvo 17 
metų amžiaus. Jo motina Agrippina, blo
ga moteris, buvo antra žmona imperato
riaus Klaudijaus. Agrippina norėjo kad 
sostas patektų Neronui, kad ji galėtų val
dyt per savo sūnų. To atsiekimui, ji at
stūmė Į šalį Klaudijaus sūnų iš pirmos 
žmonos, Britanniką, ir nunuodino pati im
peratorių.

Tačiau kada Neronas Įgavo sostą jis 
atsisakė pildyti motinos norus, ir išvarė 
ją iš savo palocių. Neronas buvo klastin
gas ir žiaurus kaip ir jo motina, bet jis 
nudavė švelnų ir gerą, ir ankstyvoje daly
je jo valdymo viskas ėjo gerai.

Agrippina, vienok, rūstavo kam Ne
ronas neleidžia jai valdyti sykiu su juo, 
ir pradėjo suokalbiauti nuvertimui savo 
sunaus ir apvainikavimui imperatorium 
Britanniko, teisoto Įpėdinio. Neronas pa
tyrė tą suokalbi ir nužudė Britanniką.

Žiaurus Neronas dabar galvojo kaip 
atsikratyti motinos. Jo Įsakymu, ji išvež
ta laivu Į juras ir laivas nuskandintas. 
Bet kadangi dar jie buvo netoli krašto, 
Agrippina išplaukė, tik ją kiek vėliau su
naus kareiviai nužudė. Neronas taipgi 
nužudė savo žmoną, Oktavijų.

Neronas taipgi didžiavosi savimi ir 
manė kad jis yra geras* dainininkas, ir 
tankiai dainuodavo Romos teatruose pub
likai. Jo patenkinimui, publika plodavo 
labai gausiai. Jis kartais dalyvaudavo ar
klių lenktynėse arenoje, ir, nors papras
tai pralaimėdavo, visados gaudavo laimė
tojo vainiką.

Kuomet vieną sykį Romą užtiko gais-

ras ir išnaikino šimtus namų, Neronas iš 
savo palocių tėmydamas gaisrą, gėrėjosi 
vaizdo gražumu ir dainavo Homero eiles
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apie išdegimą Trojos miesto. Daugelis ti
kėjo kad Neronas pats Įsakė miestą padeg
ti jo “palinksminimui”. Imperatorius ta
čiau kaltino krikščionis ir tą Įtarimą pa
naudojo apkaltinimui ir persekiojimui ne
kaltų krikščionių, kurie pradėjo* patylomis 
po Romą platintis. Šis atsitikimas buvo 
jau po Kristaus gimimo.

Daugybė krikščionių buvo nutepti de
gutu, pririšti prie kryžių, ir buvo žibintu
vais nakties puotoje jo sodne kuomet jis 
kėlė didelę puotą pagonims.

Sudarymui turto apmokėjimui jo iš
laidaus gyvenimo, Neronas ištremdavo 
turtuolius ir konfiskuodavo jų nuosavybę. 
Kaip visi tironai, jis gyveno bijodamas nu
žudymo. Nužvelgti žmonės suokalbiavi- 
me prieš jį buvo Įsakyti patys nusižudyti 
persipjovimu sau rankų gyslų.

Neronas buvo apsilankęs Graikijoje, 
kuo jo didelis savimi pasitikėjimas ir- sa- 
vimeilystė privertė jį įstoti į Olympiškus 
žaislus. Pagyrimui ir pagerbimui jo Grai
kai už mažniekį suteikdavo jam atsižymė
tojo vainiką. Neronas atsilygino už tai 
paliuosuodamas Graikiją.

Pagaliaus, Romėnams dasiėdė tironi
ja to “dainininko be balso”. Gaulijoj su
kilo Romėnų legionai, apšaukė imperato
rium Galbą, ir traukė nuversti Neroną. 
Sukilimas prasiplėtė ir Romoj, ir Nero
nas, visų apleistas, išgąstyje pabėgo.

Kada jo gaudytojai atsivijo jį ir jis 
pamatė kad neištrūks, pasislėpęs pas vieną 
ūkininką Neronas pats nusidurė. Jo pas
kutiniai žodžiai buvo, “Kokio artisto pa
saulis tuojau neteks”!

Jis valdė 104 metus ir išgyveno 121 
metą.

Didelė žingeidi senoviška apysaka $1
Iškalno užsirašantiems tiktai W

H ĮDĖLI reikalavimai per pastarus tris metus privertė “Dirvą” išleisti 
šią nepaprastą K. S. KARPAVIČIAUS senovišką apysaką, kuri 

prasidėjo eiti per “Dirvą” 1925 metais ir baigėsi 1926 m. “Vargšų 
Karalienė” buvo pirmutinė iš didžiųjų K. S. Karpavičiaus romantiš
kų apysakų, ir kadangi manyta jog skaitytojai pasitenkins perskaity

kurio garsi ir tragiška kar
jera yra viena iš žingei- 
džiausių astronomijos isto
rijoje.

Liepos 21 d., 1801 metais, 
Bavarijos karalius Ma,ximi- 
milianas Josef ėjo gatve

Nors saulė yra 93,000,000 
mylių atstu nuo žemės, as
tronomai turi surinkę apie 
ją labai daug .žinių.‘ Tas 
tapo galimu naudojant di
delius teleskopus ir smul-j jo akių sugriuvo du seni na- 
kius įvairius matavimo in- “’"i ’t”~' 
strumentus.

Svarbiausia pagalba as
tronomui buvo instrumen
tas žinomas vardu spektro- 
skopas.

Kiekvienas žino kad jei
gu trikampis šmotas arba 
prizmas stiklo laikomas į 
saulę, jis išdalina baltus 
šviesos spindulius į viso
kias spalvas.

Tą faktą pirmiausia pa
stebėjo garsus mokslinin
kas Izaokas Newton 1672 
m., kuris prirodė jog balta 
šviesa ištiesų yra mišinis 
vaivorykštės spalvų, o ką 
prizmas padaro tai tik iš
dalina saulės spindulius į 
jų paskiras spalvas.

Sekantį didelį žingsnį iš
tyrimus saulės šviesos pa
darė Josef Frauenhofer,

--------
[i- Munich mieste, kaip štai po
ii- 10 akiu SUPTiuvn du sptu na-

mu jos laikraštyje, Į knygą visai nemanyta spausdinti.

‘Vargšu Karalienes’
PRENUMERATORIAI

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, k jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lis t erine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 

.Louis, U. S. A.

mai. Visi jų gyventojai li
ko užmušti išskyrus vieno.

Išlikęs gyvas buvo vai
kas vardu Josef Frauenho- 
fer.

Karalius, sudrebintas to
kiu atsitikimu, davė vaikui 
18 dukatų kuriuos jis tuo 
tarpu su savim turėjo. Vai
kas panaudojo dalį tų pini
gų išsipirkti sau laisvę nuo 
veidrodžių išdirbėjo, ku
riam jis buvo atiduotas.

Su likusiais pinigais pir
kosi knygų ir mašineri 
šlifavimui padidinamų stik
lų. Su laiku tas vaikinas 
patapo gabiausias padidina
mų stiklų dirbėjas Europo
je, gamino stiklus net dide
liems teleskopams.

Prie to viso, jis tapo au- 
toritetas-žinovas visose op
tikos šakose, išrasdamas ir 
atlikdamas ' daugelį nepa
prastos svarbos dalykų.

Tačiau jo jaunystės die
nų vargai atsiliepė ant jo 
gyvenimo ir pakirto jo kar
jerą vos suėjus 39 metams 
amžiaus.

Vienok prieš mirsiant jis 
atliko pamatinius tyrinėji
mus ant kurių tapo parem
ta mokslo šaka žinoma kai
po spektroskopija.

Vargu kada kitas toks at
sitikimas davė pasauliui to
kią nepaprastą naudą kaip i 
tie 18 dukatų padovanoti 
vargšui baudžiauninkui. !

Musų žinios apie saulę. • 
butų gal užsitęsusios šimtu 
metų toliau jeigu ne ta 
proga kuri pasitaikė Jose- ; 
fui Frauenhoferui varyt jo j 
darbą pirmyn. 1

Pirmiausia užsirašiusieji 
“Vargšų Karalienę”:

Marė čeriaukienė, vieti
nė, pirmutinė buvo kuri už
sirašė “Vargšų Karalienę” 
po pasirodymo paskelbimo.

Jonas šautis, Pittsburgh, 
Pa., pirmutinis prisiuntęs 
dolarį po paskelbimo pasi
rodymo. Jis rašo: Nega
liu susilaikyt nepasiuntęs 
dolarį už “Vargšų Karalie
nę”, ir sykiu dėkoju už 
“Baltijos Arą”, kuri buvo 
puiki apysaka.

P. P. Jaras, Baltimore, 
Md., rašo: Siunčiu $1 už 
“Vargšų Karalienę”, ir kai 
knyga bus gatava greit man 
prisiųskit, pirma noriu ją

Į.11- pats perskaityt, nes nesu 
'Klįas skaitęs, ir paskui padova-

nosių į Lietuvą.
Jonas Verbila, vietinis, 

užsirašė “Vargšų Karalie
nę” užsimokėdamas $1.

A. Aibukienė iš Amster
dam, N. Y., rašo: Siunčiu 
$3, iš jų $2 už “Dirvą’ ir 
$1 už “Vargšų Karalienę”.

Ad. Slavinskas, iš Shel
ton, Conn., rašo: Siunčiu 
dvi prenumeratas už “Dir
vą” ir $1 už “Vargšų Kara
lienę”. Negaliu praleisti 
neperskaitęs šios knygos.

Ig. Petraška iš Springhill 
(Kanadoj) prisiuntė $2: iš 
jų vienas už “Baltijos Arą” 
ir vienas už “Vargšų Kara
lienę”.
. .Jokūbas Gavėnas, iš Rock 
Lake, N. Dak., prisiuntė $1 
už “Vargšų Karalienę”.

P. Baranauskas, iš Ham
tramck, Mich., prisiuntė $1 
už “Vargšų Karalienę”.

M. A. Mizer, iš Chicago, 
Ill., prisiuntė $1 už “Varg
šų Karalienę”.

Ona Vaitkiutė, vietinė, 
užsimokėjo $1 už “Vargšų 
Karalienę”.

KAS DAUGIAU?
Štai visas desėtkas pre

numeratorių “Vargšų Ka
ralienei” iš pirmos savai
tės. Pristokit ir jus į eilę 
tos knygos leidėjų.

g|AU tada pasirodė didelis visuomenės palinkimas prie tos apysa- 
kos ir autorius ją pratęsė darašydamas dar dvi dalis, kurios nu

veda skaitytoją į gyvenimą trijų gentkarčių tos apysakos dalyvių, ir 
štai kaip žingeidžiai apysaka eina: Il-ra dalis vadinasi “VARGŠU KA- 

' RALIENĖS DUKW’, bet ir tuo dar dalykas nesibaigia ir nueina į tre
čią gentkartę, ir III-čia dalis užvadinta “ŠIAURĖS KUNIGAIKŠČIO SŪ
NŪS”. Visos šios trys apysakos sudaro vieną didelę knygą.

AIP kitos taip ir ši žingeidi apysaka leidžiama prenumeratos ke' 
liu — kas nori ją gauti iškalno prisiunčia savo dolarį (už audimo 

viršeliuose $1.50). Norintieji knygą gauti šiuomi raginami kuogreičiau- 
sia siųsti savo Dolarį su aiškiu vardu ir adresu. Knyga bus gatava apie 
Velykas, nereiks laukti kelis mėnesius kaip reikėdavo laukti kitų, nes ta 
apysaka per “Dirvą” neis, tik kuogreičiausia spausdinama į knygą.

AIGI ir vėl jums pasitaiko proga būti leidėjais žingeidžios knygos, 
kaip buvote iki šiolei. Susidėję su “Dirva” išleisite sau tą apysa

ką ir turėsite gražią knygą. Seniems skaitytojams kurie skaitė “VARG
ŠŲ KARALIENĘ” keturi metai atgal bus žingeidu vėl ją perskaityti, o 
daugybei naujų kurie per pastarus keturis metus pastojo skaitytojais, bus 
svarbu susipažinti su ta apysaka kurios pamėgimas visuomenėje privedė 
jos autorių parašyti kitas tokias dideles apysakas po to, kaip “JUODAS 
KARŽYGIS”, “BALTIJOS ARAS” ir “KRYŽEIVIS”, kuri pastaroji pa
sirodys “Dirvoje” visai trumpu laiku.

TMINKIT jog “Vargšų Karalienės” bus išleista tiktai maždaug tiek 
kiek ją užsiprenumeruos, todėl greitu laiku gali jos visai nelikti. Ne

bus leidžiama perdaug delei darbo ir popieros bangumo, ypač kada kny
ga atiduodama už Vieną Dolarį. Žinot gerai kad tokių knygų kitur ne
pirksit nei už Du Dolariu kokias “Dirva” jums duoda už tą mažą kainą. 
Visų vardai tilps knygoje kurie tik pasiskubins prisiųsti laiku sav© Dolarį. 
Del tokių kurie nori laukinėti nebus gaišinama knygos spausdinimas, nes ji 
turi būti gatava prieš Velykas. taigi siųskite savo užsakymą DABAR! 
Visų prisiunčiamų pinigai ir vardai bus talpinami ir “Dirvoje”. \

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.
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skrajoti, ir po Kanadą ir Į skaityklą pareina septyni 
žemę, iš kur laikraščiai iš Suv. Valstijų.

ir tenĮ Skaitymą mėgstantieji iš
yra vieta, bet kaip Fin'kse-1 reiškia savo padėką ypač 

tai tikrai ten vietos ne-’-------------------------- jr
į, nes turėjo išbėgt su

|savo raudona apšvięta.
i Toliau rašo kad Volungis 
lauktų kitų metų del pakei
timo kuopelės organo. Aiš
ku kad Volungis galės su- 

rio 19 d. numeryje Finksas t°kie kaip Finkselis kuope-
Volungį Įei gyvumą duoda ir rimti 

del 4-me num. tilpusios ko- žmonės jokių raudonumų

17J ~« Il P° “fašistų” žemę, i; I\.£1QHC1OS Į atvyko. Volungiui i
j vrfl vi Ai* Ji Kot Vain T?

Naujienos |j|l|

TORONTO, ONT.

“Laisvės” Finksui. Vasa-

atakuoja “Dirvos1 raudonumų
nenori.

Linkėtina Toronto Jauni
mo kuopelei dirbti pagal są< 
vo užsibrėžtų nepartijinių 
tikslų, ir tuoj visokie Fink- 
selninkai pamatys kad nėra 
jiems ten vietos ir išsikrau
stys.

O Volungis nesibijo skra- 
| joti ir skrajos; kas gero tai 
1 apie gerą čiulbės, o kas blo- 

!Slgo tai apie blogą, ar taį.buš 
j’.l komunistas, ar kunigas, ar 

□ iw tautininkas ar kas kitas, 
užtikrinti volungis neparsidavęs nei 

'vienai partijai, tik turi sau 
! kelią per vidurį skristi ir į 
šalis darytis kas matosi ge
ro ar blogo.

Girios Volungis.

respondencijos. Matyt jis 
neturėtų ką “Laisvėj” raši- 
nėt jei ne Volungis arba ne 
Šv. Jono draugija.

Finksui nepatinka kam 
Volungis palietė nepartinėj 
Jaunimo kuopelėj raudonu-( 
kus, kurie niekur neapsiei-i 
na be savo politikų ir par- 
tijinių riejenų.

Finksui nevertėtų nusi- 
laukti kitų metų ir galės 
vėl balsą kelti už tinkames
nį jaunimui organą. 
Finksą galima 
kad jis nesulauks kada Ka
nadoj arba Torontoj Įvyks 
raudona valdžia.

Finksas įsivaižduojk kad 
tik jo mokslo ir jo eilėse 
prigųlintieji yra žmonės, o 
kitų draugijų bei pažiūrų 
žmonės tai ne žmonės. Jei
gu jis taip mano tai yra tik
ras protiškas nedakepėlis.

Finkselis labai ėdasi kad 
Volungis “parsidavė” Šv. 
Jono draugystei už 5 dola- 
rius, tapdamas tos draugi
jos nariu. Tačiau Volungis 
laisvai skrajoja po Toron
to Lietuvių koloniją, parsi
davęs taip pat ir Sunų-Duk- 
terų draugijai už $7 ir Jau
nimo kuopelei del kultūros 
darbų, o ne partijų vėjams 
kaip Finksas mano. Fink
sas sapnuoja kad Šv. Jono 
draugija samdo Volungį 
šmeižti kitas draugijas. Ta
čiau Volungis Šv. Jono dr- 
jos neatstovauja „ir nerašo 
jos vardu nei šmeižtus nei 
rimtai; ta draugija neturi 
tokių minčių, tik Finkseliui' 
norisi palaidai savo bųrne- nią Toronto draugijos šu
lę aušinti. Gaila kad jis rengė keletą vakarų ir kož- 
nesupranta kitokio darbo | na turėjo vis daugiau pub- 
kaip tik aklo partijinio. Tei- likos. Yra keletas darbuo- 
sybė, Jaunimo kuopelė gy- tojų vyrų, kurie viską pa- 
vuoja ir žengia pirmyn, bet daro. Tik gaila kad mer- 
tik ačiū tikriems pasišven- gaičių nedaug randasi tin- 
tėliams kurie supranta jau- karnų vaidinimuose. Veik- 
nimo švietimo reikalus. Ne liausią yra M. Jokubėnienė, 
minti kad Volungis išliejo Ji ištikro verta pagyrimo: 
visą tulžį, dar jam atliko ir' ' 
jis gali laistyti, tik geistina 
kad jis daugiau protautų 
ir suprastų nepartinius ir 
nepolitinius tikslus Jauni- 
miečių eilėse. Del atskry- 
dimo ar išskrydimo taipgi 
nevertėtų Finksui bartis: 
Volungis gali visur laisvai

tiems laikraščiams kurie be 
I apmokėjimo siuntinėjami ir 
prisideda prie musų visuo
menės švietimo.

Linkėtina musų iniciato-! 
riams kurie skaityklą su
manė ir įsteigė gero ūpo ir 
energijos darbuotis toliau 
musų žmonių švietime, o už 
jų trusą jiems bus dėkingi 
ir tie kuriems dar iki šiolei 
dalykai , nėra aiškus.

Juostininkų Balandis.

Kasiink Jaunimo skaity
klos. “Laisvėj” Tūlas rašo 
kurie laikraščiai nutarta į 
Jaunimo kuopelės skaityklą 
išrašyti, bet nepažymi kurie 
skaityklą ir veltui arba už 
papigintą kainą eina. Pa
vyzdžiui “Vienybė” siunti
nėjama už $1.50 visą metą, 
o “Dirva” aplankė pirmiau
sia Jaunimo kuopelės skai
tyklą kaip tik ji atsidarė ir 
sutiko veltui visą laiką at
eiti, parėmimui musų švie
timo darbo. Rodos kuope
lės organe viskas turėtų bū
ti suminėta iš skaityklos ir 
kuopelės gyvavimo. Bet jie, 
musų raudonieji, rašo tik 
apie tai kas jiems patinka.

r , Kuopelės narys.

Užgavėnės. Prieš gavė-

nežiūrint savo šeimyninių 
darbų, veikia su pasišventi
mu kultūros darbus.

Jaunimo kuopelei skaity
klą įsteigus, apšvietą mylin
tieji džiaugiasi turėsią kur 
sueiti ir pasiskaityti laik
raščių ir knygų, nereikės 
betiksliai liuosą laiką leisti.

iki Oda 
Pradės Raudonuoti!

Du ar trys išsitrynimai su PAIN- 
EXPELLERIU savaitėje — ypatingai 
blogam orui siaučiant — stačiai stebė
tinus dalykus jums atliks. Šitas pa
prastas, lengvas apsisaugojimo būdas 
pagelbės jums išsisaugoti pavojaus In- 
fluenzos, Kosulių ir Persalimų.

INFLUENZA Nekibs Prie Jus
jei jus palaikysite savo kraują tinkamai cirkuliuojančiu. Tačiau saugo
kitės sušlapinto kojų. Nestovėkite oratraukyje. Kuomet jaučiatės 
pailsusiu, peršalusiu, geliančiais sąnariais, tai išsitrinkite su PAIN- 
EXPELLERIU. Trinkite iki oda pradės raudonuoti.’ Jokiu kitu budu 
negalite pilnai atgauti palengvinančio ir malonaus jausmo.

PAIN-EXPELLERIS yra tokiu vaistu, kuriuo, 
galite pasitikėti kaipo apsauga prieš Influenza, 
Galvos ir Krutinės Peršalimus, Kosulius, Papras
tus Gerklės Skaudėjimus ir Muskulų Skaudėjimus. 
Taipgi nėra jam lygaus vaisto nuo Strėndieglio, 
Reumatiškų Skausmų, Neuralgijos, Galvos Skau
dėjimų, Išsinarinimų ir Nusimušimų, Sustingusio 
Sprando ir t. t.
Dvejopo Populiarių Kainų Didumo Bonkutėse: 

35 ir 70 centų.
Parsiduoda visose Vaistinėse, 

arba jei norite rašykite stačiai į

l Laboratories o/* a
\ F.Ad. RICHTER CO.

.jąįM

ffSbSŽ—tZz'Ją

BROOKLYN, N.

Akrono Naujienos

Pataisymas klaidos. Ap
rašyme Vasario 16 d. pa
minėjimo įsibriovė klaida 
viename žodyje, kuris visą 
mintį perkreipė. Turėjo bū
ti: “Lietuvos tikri sunai sa
kė eiles tikrai Lietuviškas, 
judinančias Lietuvius prie 
Lietuviškumo”. Žodis “ju
dinančias” buvo per zecerio 
apsirįkimą padėta “juodi
nančias”, reiškia niekinan
čias, ko visiškai nebuvo.

Jonas Sabo, 21 metų, tu
rės mirti elektriškoj kėdėj 
už užmušimą Bartono C; 
Painter Gegužės men. 1926 
m. šiose dienose aukščiau- 
sis valstijos teismas bylą 
peržiurėjo ir pripažino jį 
kaltu. Jo gynėjai pristatė 
liudininkus kurie įrodo jog 
ne jis kaltas toje žudystėje, 
tačiau teismas atsisakė tų 
liudininkų išklausyti ir Sa
bo mirties bausmę patvir
tino.

bar mums išrodo netikėti
na. Keliautojas.

THOMAS, W. VA.

Nelaimės. Kovo 1 d. ka
sykloj užmuštas Mykolas 
Kalinauskas. Ant jo nukri
to iš viršaus akmuo ir su
trynė jį. Paliko dideliame 
nuliudime moteris ir dide
lis buris mažų ir suaugusių 
vaikų. Kalinauskas buvo 
stiprus vyras ir labai sun
kiai kiekvieną dieną dirb
davo, nes reikėjo užlaikyti 
didelė šeimyna ir į mokyk
las leisti.

Franė Jonušienė, S.L.A. 
232-ros kuopos narę, pasi
mirė Sausio 29 d. Mirties 
nriežastis tokia. Ji sulau
kė dukters; po gimdymo 
uraėjus 10 dienų ji jautėsi 
labai gerai. Bet netikėtai 
pasitaikė persišaldyt, nuo 
to apsirgo, gavo plaliči j Už
degimą, ir mirė. Paliko di
deliame nuliudime savo vy
rą Joną ir būrelį mažų vai
kučių.

Tai jau trečia moteris 
taip trumpu laiku po gim
dymo miršta, persišaldžius 
ir gavus influęnzą ir plau
čių. uždegimą. Priežastis 
to yra kad biedni darbinin
kai gyvena šaltose stubose, 
neturi pinigų kurui nusipir
kti, neturi iš ko nei dakta
ro prisišaukti, ir turi žūti 
ligos auka.

Oras šiame krašte labai 
nepastovus, labai tankiai 
lyja; tai šilta tai šalta, kei
čiasi po nakčiai iš vienokio 
į kitokį, ši sritis yra apie 
4,000 pėdų aukščiau jurų 
linijos, kalnuota, todėl ir 
oras labai greitai keičiasi.

Korespondentas.

Musų bolševikai taip nu- 
sišpicavo kad neįstengia nei 
poros dolarių sudėt už salę 
užmokėt. Jie buvo atidarę 
mokyklų mokinimui vaikų 
Lietuviškos rašliavos (ir sa
vo propagandai tarp vai
kučių). Tam tikslui reng
davo balius, piknikus ir no
rėjo surinkti dolarių. Bet 
iš tos mokyklos jiems ma
žai ar visai pelno nėra, pa
sitraukė.

Jei bolševikai butų tuos 
pinigus ką surinko neva 
streikuojantiems angliaka
siams panaudoję apšvietai, 
ne tik kad už salę ir moky
tojui butų apmokėję, bet Į 
kolegiją kokį gabesnį mo
kinį butų galėję pasiųsti ir 
jį išlaikyti. Bet surinktus 
pinigus jie patys suvalgė, o 
mokslui neliko. Bolševikai 
žmonių akyse nupuolė ir 
jiems niekas netiki.

Mirė Akrone seniausias 
93 m. gyventojas, Montgo- 
rtiery. Jis augų ir gimė šia
me mieste tuo/iaikU, kada 
Akronas buvo tik kelių na
mų kaimelis. Su juo augo 
ir plėtėsi miestas ir dabar 
paliko milžiniški budinkai, 
dirbtuvės. Kur dabar yra 
Main gatvė ir stovi didžiau
si budinkai ir Goodrich dir
btuvė jo jaunystės dienose 
buvo upės vanduo, kas da-

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 j 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

JLIŠtERSNE 
L THROAT 
|| TABLETS I

eAntiseptic į I 
Prevent I ĮI 

8C Relieve | j 
Hoarseness js| 
Sore Throat ■ į 

Coughs

adė by
Lambert Pharmacal Co., Saint Loom, U. Sc A.

SVARBU tiems kurie 
PROTAUJA!

a DAR SVARBIAU kas moki- 
|«L_ nas- Jei norit išmokti Me- 
ĮSHAT kanizmo, artavojimo visokių 

įrankių, arba suvirint bent 
**“ kokį plieną, špižą, rnisingį, 

arba aluminą, arba elektros srityje, 
išmokinu trumpu laiku, per 10 die
nų. Kaina $25 arba pagal sutartį. 
Jeigu atsiras kas iš senų kalvių ku
ris viršytų mane ant mekanizmo 
gaus $25, arba mokinsiu dykai.

Norinti mokytis . praktiško meka
nizmo rašykit arba atvažiuokit 
tiškai pas

MIKE JOCIS
15.4 Wooster Ave. Akron, 
mis.

ypa-
(10)

Ohio

AKRONIEČIV ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI j

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 įvairių rusių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00' vertės knygą 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor
dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S, Rodą vičia
154 Wooster Ąve. Akron, O.

Telefonas Main 5807

PAJIEŠKOJIMAS
Elzbieta Krolienė jieško savo bro

lio A. H. Hermannou Prieš karą jis 
išvažiavo iš Lietuvos, Amerikoj pri
ėmė katalikybę ir apsivedė su iš Lie
tuvos mergaite. Gyveno Treverton 
ir Shamokin, Pa. Jei kas apie jį ži- 
no malones atsišaukti.

Elzbieta Brolienė
Slabada, Krunąs, Airiogalos g. 52 

Lithuania

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklų 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 teisingų patarnavimą.

Ž

SERGANTI ŽMONĖS ?
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į
- Dr. Smedley, garsus Specialistas J. 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
^raaJ° reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir viduriu negerovių, odos Ii- 
gų ir kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 

] tokis tikras kad negalima padaryti 
^a‘c*os pažinimui jūsų ligos. Krau- 

šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

’ J • -■ Je'Su iusl.' 'iga neišgydoma jis tą
t;- pasakys nedvejodamas. Patirkit tei-

sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 
Dr. C. W. Smedley, Specialistassi,eiskit> nes musų laikais beveik vi- 

sos ligos yrą 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. 
Nedėldieniau nue 10 iki 1.

į

WATCHMAKER
Taisome laikrodžius, laikrodėlius ir visokius 

graždąikčius kokius kiti nesutaiso. Atneškit 
pas savo seną pažystamą — Mr. GOLDBERG, 
per 37 metus patyrusį laikrodininką, kuris jus 
pilnai užganėdins savo užtikrintu darbu. (17

5812 St. Clair Ave. arti E. 55th St.

Phone Randolph 4615

S. J. WAIŠVILLA & SON
HARDWARE (Geležiu Krautuvė)

Budavotojams, Painteriams ir kitokios reikriienys. Turim 
kas jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, šepečių, Vielų 
Vandeninių ir Gazinių paipų, Raktų, Spynų naujų, ir 
senus. Garantuojam už prekes ir gerų patarnavimų.

1667 E. 55th St.

viską 
Durų, 

sutaisom 
Kreipkitės

Arti Payne Avenue ¥«!•

Tiesios: iš
Richman
Dirbtuvės
Jums—

Tarpininko
Be 

Pelno

THE RICHMAN BROTHERS CO
Dvi Krautuvės Clevelande

725 EUCLID AVENUE 
PROSPECT IR ONTARIO

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant. išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 
.Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų dideli pui
kų spalvuotų paveikslų dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
daromo puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”
— Telefonas Randolph 3535 —
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LAIŠKAI Iš LIETU- Įsų žaliavą, miškus, linus,

VOS
(TĄSA įNUQ, -1-MO PUSL.)

(Tąsa.) 
Namie!

Vakare Rugs. 24 d. per 
Worcester} sėdam trauki
nu! ir pleškam į Clevelan- 

, dą. Parvažiavus apie pie
tus, oras buvo gerokai at
šalęs ir prasidėjo šalnoti 
keletą dienų.

Atvykstam į “Dirvą”, ir: 
čia -prasideda pasimatymai 
ir klausinėjimai apie Lietu-1 
va. Kiti musų ekskursan
tai jau buvo keliom dienom 
anksčiau parvažiavę, jie ir
gi daug ko išpasakojo apie 
Lietuvą, ir kada mes gry- 
žom ir ėmėrti tą patį pasa
koti ką anie pripasakojo, 
tai neviernį tamošiai, o la- ■ 
biau tokie kurie buvo kitų 
suklaidinti melagingom ži
niom apie Lietuvą, net ste- 

' bejosi kad mus ten nei už- 
• darė į kalėjimą, nei sušau

dė, nei į Vąrnius nesikėsi-Į 
no uždaryti, tik visi, prasti 
žmoneliai ir valdininkai, 
gražiai priėmė ir vaišino.

Gerai kad mes vėliau par
važiavom ir kiti galėjo iš
pasakot gerus įspūdžius sa
vo lupom, kitaip gi butų 
ikai kas zurzėję kad “Dir- 
viečiai” įprašė juos taip ir 
taip sakyti.

Pabaiga
Žinau kad jums pūtiko 

šis aprašymas skaityti,, ir 
gal but gailitės kad daugiau 
nebus mano istorijos, apie 
Lietuvą, nors rašiau, kaip 
matėt, apie prastus kasdie
ninius dalykus. Smagu/bu
vo jums skaityti. apie- savo

į žemę sulindusios.
Kur viensėdijos, kur 

dalyta kaimai, ten vaizdas 
kitas, bet miesteliuose per
mainos tik tokios kad da- 
statyta naujas koks namas 
ir kad žmonės veik nei vie 
nas nepažystami. Tik vie
ną kitą iš senesnių gali pa
žint, ir pamatai kaip jie 
persikeitę.

Kurie išvažiavo suauges- 
I pi ir paliko suaūgėsnius gi
mines ir draugus tie. yisi 
pasižysta, jeigu atranda: 
gyvus. Vaikai pažysta pa- 
vo tėvus beveik visi, bet > ne 

j visi tėvai savo vaikus ^pa
žysta pamatę ,į bakužį į at
ėjusius ar automobilių t at
važiavusius; * Priima tikį to
dėl jog žino kad svetimas 
jų už tėvus nešisavins. i Ši
taip daugiausia est>i kur 
persiskyrė su tėvais jauni 
vaikinai nuo ikariumenės 

įbėgdami, išbuvo Amerikoj 
po 20—30 metų, sugryžo 
stori, riebus, buinųs, nusi- 
šėrę, suaugę ir net pražilę 
vyrai, tokio amžiaus kokio 
buvo jų tėvai kada su jais 
skyrėsi....

Kurie tankiai susirašo ir 
tankiau pasiunčia savo fo
tografijas, su tais dalykas 
yra aiškesnis.

Gryžus į Clevelandą, kas 
tik pamatė , kožnas klau
sinėjo kaip sekėsi Lietuvoj, 
kaip išrodo, kaip valdžia įr 
viskas kitas, ir negali atsi
sakyt 
viską apsakyti

iš-

išpasakot. Pradedi 
galas nuo

skaičium Lietuvoje yra an
tra po Kauno, bet Lietuviš
ko nuolatinio teatro netu
ri. Mums tai yrą didelė gė
da ir musų Lietuviškas-pa- 
triotiškas darbas nuo. to 
daug nukenčia.

Vietos Vokiečių teatras, 
jei nebūtų remiamas Vokie
tijoj sukurtos tam tikros 
Klaipėdos teatro draugijos 
(kitaip tariant Vokiečių pi
nigais) užsidarytų. Tat ir 
mums reikėtų įkurti tokių 
teatrų draugijų kurios tu
rėtų remti Lietuviškuose 
centruose — Klaipėdoj, Vil
niuje, sukurtus teatrus Lie
tuviškai tautinei ’ kultūrai 
skleisti. Vertėtų tuo klau
simu ęusidomėti kaip .orga
nizacijoms, taip pavieniams 
asmenims suprantantiems 
to darbo reikalingumą ir 
naudingumą.

semenis ir apdirbę tai siųs
davo toliau kaipo Vokiškas 
prekes.

Kauno, metalų fabrikų 
grupė — Šmitas, Tilmansas 
— dirbanti visokius smul
kius geležies daiktus, duo
davo darbo iki 6,000 darbi
ninkų ir pagamindavo už 
ne vieną šimtą milijonų li
tų prekių. Dabar darbinin
kų dirba vos keli šimtai 
(svyruoja, nes nelygiai tu
ri darbo) ir produkcija ne
siekia nei šimtinės dalies'. 
Čia kalti Rusijos komunis
tai. Jie tyčia neperka mu
sų fabrikų gaminių ir tokiu 
būdu slopina ūkišką gyve) 
nimą Lietuvos. Rusų poli
tika ' vienoda Lietuvos at( 
žvilgiu. Ar valdys caras sū 
kazokiška nagaika ar krau- 
geris komunistas, visi jie 
nenori duoti Lietuvai am 
kojų ekonomiškai atsistoti, 
nenorėdami duot musų tau
tinei kultūrai kilti.

(Bus daugiau)

________ A -r_

ESSEX SAVAITE
Dirbtuvėms išleidžiant 1,500 

Essex the Challenger ir 400 
Greater Hudson automobilių i 
dieną, W. J. James, Assistant 
General Sales, Manageris Hud
son Company praneša jog ta 
kompanija paskyrė $1,000,000 
skelbimams laikraščiuose bėgy
je Kovo ir Balandžio mėnesių.

“Praėjo laikai kada buvo pa- 
protis nesiskelbti kada biznis 
gerai eidavo”, s 
Johnson, general sales manage
ris, “ir musų tikslas yra ne pa
laikyti tą žymią vietą kurią at- 
siekėm nuo Įvedimo tų stebėti
nų naujų modelių, bet siekti 
pačių viršenybių, .prie ko turi
me ir teisę.

“šiais metais mes jvedėm 641 
pagerinimus ant Greater Hud
son ir 76 pagerinimus ant Es
sex thė Challenger, ir tuos pa- ■ 
gerinimus urnai pripažino 'mo
toristai kaipo svarbias reikme
nis. Ypatingai taip buvo kad 
mes, tuos pagerinimus jvesfc- 
mi numušėm ir karų kainas.

“Tikslas šios kampanijos, ku- : 
ri yra didžiausia negu mes ka
da iki šiolei pasikėsinome net ;

tvirtins’. Teisybę sakant’jie i 
patvirtino, nes mes pravedėm 
visuotiną balsavimą ir klausė 
me jų ką jie mano apie mus: 
karus. Mes kreipėmės Į mill 
joną super-six savininkų. An 
jų nuosprenžio mes pasiruošė 
me padėti Essex visokiems ban 
dymams — ir stovime prie pa 
sėkmių.”

Anksti rytą Kovo 4 dieną 
iš tūkstančių garadžių išvąžia 
vo gražus žibanti nauji motori 
niai karai,, švieži iš sandėlių ar 
ba naujai išleisti iš dirbtuvių 
(dideliems bandymams patikri 
nimui jų teisės prie jų vardo 
Nes Kovo 4 d. savaitę Hudsoi 
Motor Car Company paskyri 
kaipo “Challenger Savaitę” ū 
pardavėjai visur demonstruojž 
Essex visokiais galimais bu 
dais.

Jokių suvaržymų kaslink de 
monstravimo ir bandymų budi 
nedarytą, nes išdirbėjai tiki joj 
naujas Essex the Challenge: 

esam' patvarus ii’ agresiviški su 76 pagerinimais neturės nie 
kaip visados.

“Matot, mes išgalim pasaky- _ , __  __
ti pasauliui, net garsiai per lai- i lando gyventojams Hudson-Es 
kraščius, jog mes turime gerą I sex savininkams kaip ir ki 
produktą. Tūkstančiai kurie I tiems kurie galėjo matyti šias 
pirko tuos naujus karus tą pa- nuostabias demonstracijas.

kuomet naujus modelius įvedė- 
me, bus “Essex Challenge 
Week”, kuri prasideda Kovo 4 
d. Bėgyje tos savaitės Essex 
the Challenger karai perneš vi
sokiausius bandymus kokius jo
kie. karai neturėjo, ir jie pripa- 
rodys, po priežiūra nusimanan
čių teisėjų ir publikos, jog mu
sų tikrinimai yra teisingi.

“Mes paleisime Essex’ the 
sako Courtney j Challenger karus sumušti esan-

čius rekordus ir. padaryti nau- 
jus rekordus.

“Hudson visada pasižymėjo 
savo išnašumlu”, pareiškė Mr. 
Johnson (kuris klausiamas ar 
šie mėtai bus kompeticijos me
tai, atsakė: ‘Taip, tai bus kom- 

I peticijos metai — mes juos to
kias padarysim’) “ir ši milži
niška skelbimams paskirta su
ma , atneš mums dideles pasek
mes musų prirodymais jog mes

ko ko stokuotų.
žingeidumo sukėlė ir Cleve

Vinča prieš išvažiuoda
mas Amerikon (išvažiavo 
Vasario 9 d.) buvo nuvykęs 
Rygon, lyg ir atsisveikinti. 
Iš kelių boksininkų atsira
do vos vienas kurs išdryso 
pasirodyti prieš jį ringe. 
Pasak Latvių spaudos, Vin
cą turi gerą techniką, pui
kiai valdo savo kūną, j r, 
kas svarbiausia, gailėjosi 
priešo. Bet,, matyt, paga
liau Vincai nusibodo “za- 
bova”: trečiame rounde su
davė kelis kart smarkiau ir 
Latvis iškėlė rankas.... ‘

Šalta žiema suteikia pro-
gįlo,' pavargsti bepasako- 8’os .bijoti jziemos . sportui.
■ffilmasp gerklė- isužtušta; ir 

tėvynę, ir manau norętu-1 praeita valanda ar daugiau.

dilation-wide
met kad gerb. Spragilas ir brangaus laiko, ir kada pa- 
vėl išnaujo pradėtų tą; ap
rašyti.

Ir man gaila kad baigia 
si mano raštas. Jei aplink 
pasaulį bučiau apkeliavęs 
daug daugiau butų buvę kas 
jums apsakyt. Bet tikiu 
kad jums apie kitas šalis 
skaityti nebūtų taip malo
nu kaip apie savo tėviškė
lę gimtinę šalelę.

Ko mes ten važiavom, o 
ne į kitas šalis kurios ■ turi 
daugiau turtų ir puošnu
mo sukrauta iš senų gady
nių? Nes į Lietuvą širdis 
traukia, nes iš ten kilę. Iš 
jos išvažiavom senai, senai,
— taip kaip daugybė jūsų,
— bet mintys ir širdis vis 
Lietuvą minėjo, vis traukia 
tenai, o ne kur kitur, nors' 
aplankyti, pamatyti....

Ir štai, kada parvažiuoji, 
nors po daugelio metų, b* 
rodos tikiesi rasti dijelesj 
permainas, bet atrandi be
veik viską tą patį: kalnai 
ir kalneliai, upės ir upeliai 
kaip buvo taip ir yra, ir ei
nant pažystainorais vieto
mis kutena širdį džiaugs
mas, ašaros iš akių byrą, ir 
prisimeni anas praeities 
dienas kada ten bėgiojai su 
draugais vaikais, kaip su 
jais žaidei ir viską išsimis- 
linėjai. Tolimus laukus ir 
vietas kokias mažu būda
mas tik sykį matei, dabar 
pamatęs vėl viską prisime
ni: viskas taip pat, ir tas 
ti,k džiaugsmą duoda.

Kur karas nelietė, 
neiškirsti miškai, tie 
vi, stovi bakūžėlės tos pa
čios;- tik nusenusįos, giliau

važiuot kitą

Spragilas vėl 
vėl važiuos j

baigi, klausinėto jas sako:
“Tai turėjot gerus lai

kus. Aš apie ..tą viską jau 
'Dirvoj’ skaičiau.... Reiks 
kibą ir man 
vasarą.”

Kada gert; 
turės pinigų,
Lietuvą, ir aplankys ne tik 
tas kelias vietas kurias ap
lankė pereitą vasarą, bet vi
sas ir daug, ikad neliktų nei 
vienas kampelis neaprašy
tas.

Šią vasarą daug fotogra
favo Lietuvą ant filmų ir 
dabar po Ameriką rodo, bet 
gerb. Spragilo “filmą” bu
vo daug ilgesnė ir iš šio 
aprašymo matėt daug dau
giau, nors nebuvo kas paro
dyti, negu rodomose filmo- 
se. ‘

Nežiurint šalto ' orb.' hokey 
rungtynės ant ' ledo eina ' 
smarkiu tempu. Daugelio 
metų meisteris L. F. L. S. 
šįmet silpnai laikosi. Fa
voritų laikoma L. G. S. F.

Be to, buvo suruošta keli 
figūrinio čiuožinėjimo kon
kursai. Kaip pavieniai as
mens taip atskiros poros - 
parodė graži) čiuožimą. Ne
užmirština žinoma rogių 
sportas ir pašliūžos. Kar
tais tenka matyt kaip pa- 
šliužininkus moderniškai — 
motorciklas tempia!

CHAUENGER WEEK

(Galas)

Laukiama Tvanų

Nors ir nedidelė Lietu
vos pramonė kenčia rinkų 
stoką ir negali išvystyti vi
sų produkcijos galimumų, 
kurių ji galėtų išvystyti. 
Bendrai, visi musų “gerie
ji” kaimynai per amžius 
mus slopino ne tik dvasi
niai/bet ir ekonomiškai. Ru
sai ęiulpė iš mūsų syvus 
musų žmonių sutaupyti kū-: 
pitalai gulėjo Rusų bankuo
se ir tarnavo Rusijos rei-

Kaune jau pradėta reng-, kalamsf state .geležinkelius 
tis prie busimų pavasarinių 
tvanų. Prisibijoma kad ne-' 
sugriautų 'senąjį Aleksoto 
tiltą. Naujai pabudavotam 
Panemunės tiltui pavojaus 
nėra. Sudarytą dvi komi
sijos, kurios rūpinsis pava
sario tvanų pavojum.

atsižiūrėdami Rusijos' rei
kalų bet ne musų krašto. 
Dabartinis musų geležinke
lių tinklasvisai nepritai
kintas musų krašto ekono
miniam 'gyvenimui. Tas pat 
ir su plentais. -- Iš kitos pu
sės Vokiečiai išveždavo mu-

kur 
stb-

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

with

Į®
All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's M ustorolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

Liuosuotojas 
Vidurių kurį 

Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE-' 
’ JAUSĮT JIKr MĖTŲ

Wide Choice of Colors at no

AND U P ... At Factory

■Coach,$695; 2-Pass. Coupe, 
$695; PJiae^on, $695; Coupe 
(wit ii rumbte seat), $725; 
Standard Sedan, $795; 
Town Sedan,$850; Road
ster, $850; Convertible 

Coupe, $895.
Standard Equipment Includes: 
4 hydraulic Mock absorbers—elec* 
trie gas und oil gauge—radiator 
shutters—t-Adle lamps—windshield 
wiper — rear view mirror — electro- 
i oek—controls on steering wheel—* 
tturicr on dash — all bright parts

Visur ir visais atvejais
ESSEX the CHALLENGER išstatomas išbandymams 

... po oficiale laikraštininkų priežiūra

Greičiausiame Pradėjime važiuot—jokis karas neviršija.
Greitume—viskas ką kelias pavelija iki 70 mylių.
Kalnan Važiavime—užlipa stačiausius kalnus šioje sri- 

■tyje — ir Amerikoje.
Atsakantume—60 mylių per valandą ištisą dieną.
Ekonomijoje—mažiau negu 20 mylių ant galiono.

pO OFICIALE laikraštininkų prie- 
* žiūra, šiame mieste, Essex the 
Challenger demonstruoja savo virše
nybę visko geriausio ką motorinis va
žinėjimas turi. Tai yra dramatiškas 
atidengimas visapusiai gero Six—di
delio, greito, su daug vietos, stipraus 
—•kurį galima dabar gauti už žemiau
sią kainą už kokią Essex kada parsi
davė ir tik už biskelį daugiau negu 
kainuoja mažiausias, lengviausias ir 
pigiausias karas esantis rinkoje/

Kai matysit jj viršijantį karus kainuo
jančius daug daugiau, atminkit jog ta 
pati veikimo gale, rūšis, ekonomija ir 
važiavimo lengvumas yra ir tame 
Essex the Challenger kurį pirksit.

Ir Vertybėje—sulyginkit jį dalis su 
dalimi visuose patogumuose ir išvaiz
doje, apdirbimu, patogumu ir lengvu
mu važiavimo su brangiais karais už 
kuriuos mokat aukštesnę kainą bet 
tą patį dalyką gaunot.

Temykit ESSEX the

6375

Sales —THE R. J. SCHMUNK COMPANY
ESSEX DISTRIBUTORS

RAndolph 6030
RAndolph 6030

NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND

Lorain Ave. RAndolph
West Side Sales Branch

Blaushiid Motor 
12100 Kinsman Rd.

Esper Motor

Fisher Motor

Car Co.
WAshington

Saks
ATlantic

Sales
FAirmount

4227
1737

Prospect Ąve.
Carnegie Ave.

3800

2910

4374

The Armtsrong Motor Sales Co.
E. 105 th St.‘ ’ GArfield

W. Baker King Motor Co.
Euclid Ave. Pennsylvania

Merkle Motor Sales, Inc.
17601 Lorain Ave. CLearwater

7107

8552

8930

10-12

2920

Olen Motors
• Ayę. GLenvijle 594010548

Engel-Robbins Motor Sales, Inc.
Bedford, O. Bedford 318

Powell Butler Motor Co.
5411 Breadway BRoadway 0038

Solon Garage 
Solon, O.

D. I. Sterling & Son
Berea, O. • -• , Berea 171 W.

Service
2195 East 55th Street Branch 

RAndolph 4332

Schneider Motor Sales 
inter, O. Westlake SI

The K. F. Spieth Co.
14461 Euclid Ave. ĖDdy

Roy Turner Motor Sales Co.
GLenville

Motor Co. 
BOulevard

Motor Sales
. Chagrin Falls, O.

Toll & Higgins, Inc.
,11434 Superior Ave,. ., GArfieldt, A ..1 \ » t << « .■ ; V W ' V 4 ,7 y '4-

Dover

25?2

13908 St. Clair Ave.

II. C. Trace 
1366 W. 117th St.

W. O. Wince

2552

1970

0991



Kas Girdėt Clevelande-Apielmkese į
6820 Superior Ave, Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

buvusį čampioną naudodamas į negalėjo -jlrižadėtUstofi f'imty- 
beveik tokį pat būdą imtynėse J nes su Špnnęnbei^guCįevelande, 
kaip naudojo gaudyme footbolo j feet' kąįda jausis gerai, jeigu 
lošime priešų — užpuolimais Lis naujas čampioflas‘noręs-Mar

VILNIETĖ P. EMILIJA VI
LEIŠIENĖ LANKĖSI

kiu kaip Stribling laibai sunku 
muštis, c nes jis- turi ypatingą 
bud^i fnušipiosi ir reikia prie 
jo taikytis. Jis nori kad kitas 
muštųsi jo budu< ne kaip pats 
nori, ir negali su juo daug ko 
daryt. Aš turėjau visą mušty- 
nę sudaryti, sako Šarkis.

Prie to, Stribling tankiai šo
ko į augštį norėdamas kad Šar
kis jaim kaip nors suduotų per-' 

ii- laimėjimas ‘prieš Striblin- žemai, į uždraustą vietą, kad;
tuo budu gauti laimėtojo pri-’ 
pažinimą.

Po muštynės, tik Stribling'; 
turėjo kovos žymes. Juoda a- 
kis ir guzas po akia parodė ką' 
jis gavo. Jo lupos buvo sudau-Į 
žytos nuo Šarkio kairių smu-< 
ghi- n.

Dempey šitą muštynę pava- ' 
dino nepaprasta kova, abu ko
votojai jam patiko.

buvo pergudrus Striblingui ir Po šitų m.iuštynių visi ben- 
I laimėjo patyrimu. ' drai pripažino kad Stribling ne
ši Pats Šarkis pasakė jok su to- bus niekad pirmaeilis bokseris.;

įsibėgėjus ir mušant su galva 
į krutinę. Jis tuo budu apdau- 
žo ,savo priešus ir nusilpninęs 
paguldo.

Marotta turės dar dvi arba 
tris geras ristikų poras tą va
karą.

j Clevclandą atsilankyti, Ko
maras bus gatavas jam sukur- 
t i pirtį.

- -- -------------------------- -- ■ *------------ ==*----------
Tautos kurios Dalyvaus!dovaujant J. Čižauskui, p.

Parodoj ir Ką Tures I Čižauskįenė dainuos “Kur
• ■ i Bakūžė Samanota”, kas ati

tiks musų įrent-gai bakūžei.
j Prie to bus Lietuviška pol
ka iš- 8 figūrų, ką sumokina 
nesenai iš Lietuvos atvykęs 
Ignas Visockis. Šokėjai dė
vės tautinius rtibuš.

Užkviestas Balutis
Visų tautų ambasadoriai 

užkviesti Į šią iškilmę, ir 
Lietuvės moterys .užkvietė 

, Lietuvos atstovą p. B. K.
i Baluti.

Visi ruoškitės pamatyti 
.šį nepaprastą dalyką, nes. 
tikrai turėsit kuo pasigerė
ti. Parodykim ■ kad Lietu-, 
viai gyvuoja.

’ Dar galit prisidėti 
Moterų komitetas dirba

su didžiausiu atsidavimu ir. bus didžiausias, publikos suėji- 
pasitiki kad jų pastangos mas jo pamatyti.
nilnai užsimokės.

įrengusios

Čampionas Sonnenberg 
Risis su Žydu Myers
Gus Sonnenberg, naujai ap

vainikuotas pasaulinis ristikų 
čampionas, suporuotas Cleve- 
lande šu žydu Fred Myers. 
I.mtynė įvyks miesto auditori
jos didžiojoj salėj sekantį-

Pereitą šeštadienį Į Clevelan
dą atvažiavo Vilniaus Lietuvių 
našlaičių šelpimo Labdarių Dr- 
jos atstovė p. Emilija Vileišie- 
iiė rinkdama aukas Lietuvių 
našlaičių auklėjimui. Jąj buvo-iki Kovo (March) 23 ar 241 
manyta suruošti-viešos prakal- d-> miesto auditorijoj. 
Pirvc* Lx/v4- VI Z“'iV\T 11’/> 1 v/wixl <1 zvl W O , -yv- -1 . m • ■j Kas ką turės įrengę:

įrengimas:' 
kaimo namas 

kambaris 
villa 

šventyklą 
kambarį j 
kambarį I 

, palapinę1 
kambarį 
kambarį i 

lauką I 
bakūžę I 

kambarį j 
■kaimo nameli j 

kambarį. ..... .
bakūžę į Daiktai parodai dar pri- lę metų buvo čampionu, ir yra 

palocius imami ir galit atnešti arba labai populiarus. Marotta sako 
kambarį ■ “Dirvon” arba O. Stapulio - jog jau dabar daugybė reika- 
kambai'Į. nienei, 1280 Russell rd. i 

namą Labai pageidaujama me- 
lauką dinių rankų išdirbinių i.

kambarį rūtų ir mirtų puoduose, iš- 
kambarj į dabinimui vidaus. Ypatin- 

palapines gi audiniai ir juostos, gin- 
lauką taras ir tt. prašoma atneš- 

išdirbinius | ti. Viskas bus apdrausta ir 
namą | niekas neprapuls, 
namą! Oną Karpavičienė.

išdirbinius I ------------------
x _ išdirbinius ■ Metrikai ir fotografijos. Ku-

Taipgi nėkurios įstaigos i ne nešat Amerikos piliečiai ir 
i turės savo: Svetimų Kalbų I ruošiatės su “Dirvos” ekskursi- 
Patarnavimo biuras; Tarp
tautinis Institutas; Moterų 
Federacija; Knygynas.; Me- 
o. Centras; Garlaivių kom
panijos.

Ką 'Lietuviai turės 
Lietuvių 'skyriaus Įrengi-- 

j -» n-s ri zv 1 Oil I
rinkta daug gražių atidi-Į 
nių, mezginių, ir daugybė 
puikaus vgintaro, kas bus 
svarbiausias patraukimas atsineškit ir savo 
musu skyriuje. (mažiukes, del paso).

Mes turėsim įrengtą Ba- Įlinga keturių.
kužę. Viduje bus išdėta vi-| --------------
šį dalykai kas tik vaizduosi Jonilų stmaus krikštynos. 3 
Lietuvių rankų darbą ii’(d. Kovo Stasys ir Petronė Jo- 
grynai Lietuvišką produk- nį]aj nuo 18308 Rosecfill road, 
tą. ' ■■■■IĮ

Milžiniškos auditorijos kuris gimė Gruodžio 2d.__
vidus bus paverstas Į mies- krikštytas vardu Stasys Anta
ną iš visokių salių namų.' nas. Kūmai buvo motinos se- 
Ineinant Į vidų, akis pjt’-i šuo įMlarė Jasiutė ir Kazys Rini- 
niiausia patrauks^ spalvin- j Krikštytas Lietuvių baž- 
gumas ir dekoracijos ir .pa-' nyčioje. Po pietų namuose bu- 
sijusi lyg inejęs į svetimą vo elidelis balius, dalyvavo sve- 
šalį. Net takai salėję pa- gjų giminių vietinių ir iš
vadinti pana'siai kaip.: Visų pittsiburgo. Visi gražiai links- 
iaūtų Bulvaras,. rytinisir .minoši iki vėlam vakarui.

Linkėtina jaunam Jonilai au
gti sveikam ir stipriam.

. Prasidės Kovo 18 d.
Tik 10 dienų liko iki Pa-i 

rodos atsidarymo. Ji tęsis i

bos, bet nebuvo galiįma del pa-i p 
rengimo bažnytinėje salėje, tai Tauta ' 
viešnia su pagalba vietos vei- r • i ,i Lietuviai kejų moterų lankėsi po namus , T aįvįaj 
ir biznius ir surinko keletą de- , ■ ■ 
sėtku dolarių aukų. r>u-al •

I Chinai
•Poni Vileišiene yra žmona VIeksiko-nai 

trečio iš mums žinomų Vileišių. ' nanaį 
Jos-'vyras buvo daktaras, jis jonai 
mirė 10 metų atgal. Ji pati y- Graikai 
ra apie 60 metų senuty, bet ne- Slovakai 
žiūrint savo amžiaus ir nepil- Į gechai 
■nos sveikatos pasišventė ilgai Ąįrįaį 
■kelionei ir atvyko į Amerik; 
Rugsėjo mėnėšį. Iki šiolei dar 
bavosi rytinėse valstijose;
Clevelandą atvyko iš Pittsbur 
go, iš čia vyks Chicagon.

Poni Vileišienė pradėjo lab
daringą darbą pat karo pra
džioje: dirbo prie karo pabėgė
lių šelpimo kuomet Lietuviai 
turėjo apleisti savo namus.

Pirmutinė organizacija va
dinosi Pabėgėlių šelpimo; lai
ke Vokiečių buvimo Lietuvoje 
vadinosi Nuo Karo Nukentėju- 
sicrr.ls šelpti, dabar 
Centralinė Labdarių Draugija.' 
Ji Vilniuje užlaiko 10 
du, kuriose yra virš 
Jaičių, Iki turėjo gana pinigų i 
globojo ir pusnašlaičius. dabar 
juos paleido pas tėvą ar moti
ną, kas ką turi.

Našlaičius rengia, maitina, 
užlaiko ir leidžia į mokslą. Tu
ri taip pat amatų mokyklas vai
kams ir mergaitėms. Draugi
jos pirmininku yra Kųn..“Bie
liauskas.-

Lenkams, uždarius Lietuviui 
seminariją, .ši .draugija remia 
seminaristus ir leidžia juos į 
specialius mokslus.

?, Bulgarai 
Francuzai 
Švedai 

l šveicarai 
I Lenkai 
Slovėnai 
Ukrainai 
Vengrai 
Indusai 
Armėnai 
Vokiečiai 
Kroatai

i Rumanai 
. Japonai vadinasi RJsinaį 

. , Škotai prieglau- j į 
4G0.nas"! Filipinai

Vilnius po Lenkais
Poni Vileišienė pasakoja kad 

Vilnius po Lenkų globa virto 
tikras ubagas:1 per visą laiką 
ne tik nepastatyta jokio naujo 
namo, bet nei seno nepataisyta. 
Ten viešpatauja nuslūgęs upas. 
Patys Lenkai biedni, net karei
viai apskurę ir apdriskę vaikš
čioja.

Lietuvos miškai Vilnijoj iš
kirsti, išgabenti. Gyventojus 
Lenkai slopina.

Pati Vileišienė septynis kar
tus sėdėjo kalėjime už Lietu
vystę. Jie turėjo savo namus, 
bet juose Lenkai gyvena ir ne
gali išvaryt, nors nuomos ne
moka.

Bet nežiūrint to visko, sako 
p. Vileišienė, ji nenorėtų Kau
ne gyvent; Vilniuje gyvenant 
gali dirbti ir kovoti ir iš to tu
ri smagumo.

■ Vilniuje yra šv. Kazimiero ir 
Ryto draugijos, kurios užsiima 
Lietuvių švietimu.

an-

DAR APIE SHARKIO MUš- 
TYNĘ SU STRIBLINGU 
Pereitos savaitės Sharkio ko-

gą Floridoj pastate Šarkį pir
moj eilėj į čampionus, o Strib- 
lingo svajonės tapo nublokštos.

KOMARAS IŠVAŽIAVO
Pereitą savaitę po imtynių 

su Tom Draak, Juozas Komaras 
buvo pakviestas į imtynes New Stribling taip sumuštas jog vi-

dienj, Kovo 12 d., 8 vai. va-, yorko valstijoje ir Massdchti- si ' sutiko su refery nuospren- 
Isetts. Ten turėjo imtynes ir, tižiu Šarkio, pusei. flęsutiknkare.

Marotta parinko Myers 
priešu kaipo geriausį tuo laiku 
gaunamą imtiką. Komaras,-ku
rį pirmoj vietoj' norėjo statyti, 
išvykęs į Nauj. Angliją su im
tynėmis susižeidė koją ir' neno
ri i nepilname stovyje su Sdh- 
nehbergū susitikti. ’

■Myers pora irietti. atgal rito
si su Sarpalium, įSarpalius jį 
nugalėjo.

Sonnenberg pasirodys Cleve- 
lande pirmu sykiu ir manoųia

Ten turėjo imtynes ir Aižiu Šarkio, pusei. Nesutiko 
J°1 dalinai išsinarino koją, del to tik Striblingo motina, kuri pa- 

| sakė kad įjos supus laimėjo, tik 
jam laimėjimas neduota.... 
? i Garsus buvęs čampionas ’Ja
mes J. Corbett rašo jog Šarkis

Jis nugalėjo 
| Strangler Lewis, kuris per ei-

I Jauja tikietų.
Sonnenberg buvo football lo

ir šikas Dartmouth kolegijoje ir 
- pasižymėjęs taimls- sporto per- 

j imtynes, Jis nugalėjo

Metrikai ir fotografijos. Ku-

ja Į Lietuvą, daugelis tikrai ne- 
išvažiuosit jeigu nepradėsit rū
pintis gryžimo leidiniu ir Lietu
vos pasu dabar.

Rašykit Į Lietuvą atsiųsti I 
jums gimimo rriettikus ir atei-I

Elizabeth
Flower Shoppe /i 

ales Visokiems reikalams, Vestu
vėms, Laidotuvėms ir kitokiems.

Taipgi parsiduoda puoduose. 
1383 East 55th Street 

Randolph 6471.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS
Lietuvos Lietuviai ateina į.
Sanitariškas Lietaus 

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

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, 1326 Russell rd, 

(arti Superior ir. Lietuvių salės, baž
nyčios -ir mokyklos).. 5 kambariai 
su maudyne, furnasu, porčai apačioj. 
4 kam. su maudyne, furnasu, porčn

Taipgi didelis atikas. Sleitų 
3 karų garažius. Kaina tik 
Priims $2700 (mokėjimo, li-

viršuj.

$8700.
kusi ant mortgečio 6 nuoš. Savinin
kas J. H. BORGES, 17304 Endora 
avė.' Phone Kenmore 1835J.

PARDAVIMUI NAMAS
Į 2 Šeimynų, po 5 'kamb., visi Įtai
symai. Su maž!ū įmokėjimd. Kai- 

j" e i . ------------- —---- na $8,000. Pirkite hub savininko,
_ į., I kit i “Dirvos” ag’enturą pad u q- sutaupysit daug* pinigų.*

mas"eiiia"pasekmingai. Su- t! aplikaciją gavimui Gryžimo i c. f. Petraitis
- -- " 'permito. Tą turėdami galėsit;^702 Superior avė. Cleveland, O.

važiuot ir gryžt kaip ponai. 
Ateidami pildyt aplikacijas

atsineškit ir savo fotografijas Kepame visokiai kvietines ir rugi- 
.Reika- I nes duonas, keksus,* pyragėlius ir 
i • • '■ Į1' ' '

| kitus kepamus .dalykus. Kreipkitės

turėjo krikštynas savo sunaus,
. Pa-

LASCH BAKERY

1465 E. 65th St.

Vin. Debesis
“D A K T A R A S”

pleisteriuoja 
bą. Turintieji 
namuose 
gerą patarnavimą,
lis darbas vistick.

ir Suplyšusių Kambarių.

Lietuvis Poplcriuotojas 
po pienuoja, , maliavoja, 
ir atlieka medžio dar- 

tokius darbus savo
šaukit telefonu, o gausk 

Mažas ar dide-

International Dry 
Cleaning

6122 St. Clair Ave.
ivalom ir perdažom senus Siutus 

išprosyti atrodo kain nauji. Siu
vame Siutus ant užsakymo. Atei
kit išbandyti. Darbą g-arntuojame. 
S, TYULUMAN, Sav. (11)

r Velykos Kovo 3H
I.

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai j 1243 Payne avė. arti E. 12

Dabar laikas siųsti Velykų Dovanas — 
neužmirškit saviškių Lietuvoje ši pava
sarį, pasiuskit jiems per “Dirvos” Agen
tūrą keletą desėtkų Litų. Kurie siųs 
dabar tų pinigai nueis Velykoms.

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos

John Jacoby & Son
Įsteigta 1881

7036-7038- Superior Ave.

"DIRVA” I
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Tautų Bulvaras, 
vakarinis, Columbia aikštė; 
ir tt.

Gražiausias ir patrąu- 
kianeiausias vaizdas bus 
lai, milžiniškas lubose iška- 

I' bytas “tarpinimo katilas”, 
kuris bus išdirbtas Suvieny
tu Valstijų vėliavos spalvų, 
p iš jo kabos vėliavos visų 
30 tautų kurios parodoje 
dalyvauja; Taipgi nuo to 
“katilo” nueis i kiekvienos 
tautos skyrių tos tautos vė
liavos spalvų juostos.

Lietuvių Vakaras
j Ketverge, Kovo 21 d., bus 
Lietuvių programas susi-; 

I dedantis ,iš choro dainų va-

Nušovė policijantą. Trečia
dienio ryte policija buvo pašau
kta po dviejų plėšikų užpuoli
mo garadžiaus ant 1956 E. 79 
st. Plėšikai ten pavogė ir au
tomobilį ir leidosi bėgti. West 
25th st. stotyje kiti pranešė po
licijai kad ant Jennings road 
matė du vyru mainant automo
bilio numerius. Ten nuvyko du 
policijąntai automobiliu ir juos 
pasivijo. Bet plėšikai pradėjo 
šaudyt, vieną policijantą nušo
vė, -kitą sužeidė, patys pabėgo.

6014 Superior Ave.
Telef. Randolph 1615 W

Lankėsi Žukas. Pereitą pen
ktadienį buvo sustojęs savo na
muose A. Žukas, SLA. organi
zatorius, pakeliui iš Chicagos į 
Pennsylvania, kur ruošiama 
jam maršrutas.
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DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

7805 Superior Avenue
(Superior prie E. 79th Street)

OFISO VALANDOS 
1:30 iki 3:30 po pietų

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10

TELEPHONES!
Office: RAndolph 5703 . Res.

6 iki 8 vakare 
iki 12 dieiui.

: KEnmore 1670
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Užmušimų mažiau. Per 
mus du šių metų mėnesius 
tomobilių nelaimėse mieste 
mušta tik 19 ypatų. Pernai
per tą pat laiką užmušta 31.

pir- 
au- 
už-

“Kun.” Mockus kalbėjo Lie
tuvių salėj Kovo 5 d. Jis sa
vo paprastu pliauškimu ir ble
vyzgojimu tegali žemos rūšies 
žmonelius užganėdinti ir pra
juokinti, o protingesniam žmo
gui nėra ko klausyti. Publikos 
buvo pilna salė. Rinko'aukas 
neva savo . skolų., apmokėjimui, 
nes kada tai buvo “už visuo
menės reikalus” nukentėjęs.

K. E. YOCHUS
Naujoje Vietoje

Aš jau persikėliau Į nau
ją vietą, įrengiau savo siu
vimo, valymo ir prosijimo 
įstaigą su visais moderniš
kais pagerinimais.
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus r ubus ir išrodys'kaip nauji. 
Pašinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės 
Siutas 
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt .................45c
išprosyt ................. 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

.... 1.50

Koatas
Šilkinė

išprosyt .................
Neškit dabar!

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų Penn. 2715J

tai mergaite! Gerai 
kad aš turėjau susitaupęs banke pinigų, 

pasirodymui jos tėvui, kitaip jis nebūtų pri- 
jis .apsivedė 
for Savings 
pinigų ban- 
užtikrinimas

“JAI ŽIEDAS! Ir

siėmęs mane už žentą. Sakė 
su pinigais sutaupytais Society 
ir visada patyrė jog turėjimas 
ke ant knygelės yra geriausias 
laimingo vedusių gyvenimo.”

anvnUs onana 
jo Kuo W

joj
- aujįyynų - ■* Sąskaita-^Kiekvienam ’ Amžiuh


