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Suomijoj nušauta milži
niškas meškinas, kurio kai
li išdirbę atsiųs Suv. Vals
tijų prezidentui Hoover. 
Meškinas svėrė 330 svarų.

1928 metais* t automobilių 
nelaimėse šioje šalyje už
mušta 25,000 ypatos ir apie 
200,000 sužeista.
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UŽMUŠTA TRYS
Berlinas. — Komunistų ir 

fašistų riaušėse Wehrden 
kaimelyje užmušta trys y- 
patos.-

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

kas
mi-

PREZ. HOOVER’O 
KABINETAS

No. 2 
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

prasite, tą didelį reikalų 
rj mes nurodėme, ir pr

(Tąsa ant 7-to pusk).

New Yorke yra Įstaigos 
iš kurių banditai gali pasi
samdyti revolverį už $10 
vienai nakčiai.

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

13 SUŠALO
Londonas. — Bulgarijoj, 

mieguose paklydę, sušalo

©

13 UŽMUŠTA
Erivan, Rusija. — Armė

nijos kaime nuslinkus nuo 
kalnų sniegui užmušta 13 
gyventojų.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

už-

biz-

SU-

šel-

Per

Scribner, Neb. ~ Dina
mito eksplozijoj užmušta 4 
darbininkai ir 21 sužeista. 
Dinamitas buvo ruošiama 
sprogdinimui upės ledų.

Pietų Afrikoj, kasykloje 
užmušta devyni darbinin
kai juodukai.

Sofija, Bulgarija. — Ar
senalo eksplozijoj užmušta 
28 darbininkai.

statomo til- 
darbininkai 
ir prigėrė 

virvei.

INDIJOJ LAUKIAMA 
KILIMŲ; KALTINA 

KOMUNISTUS

šeši prigėrė., Charlestown 
W. Va. — Prie 
to keliami šeši 
viedre nukrito 
nutrukus vielų

Moreni, Rumanijoj. 
mušta 10 darbininkų alie
jaus eksplozijoj.

“DIRVA” J 
6^20 Supėrfer .Avė.

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

kožnus du laišku. Q
Siųskit pašto ženkleliais1 | 

ir adrešuokit: S

New Orleans, Ga. — Po 
nesusitaikymo su tramvajų 
kompanija, apšaukta 2,900 
tramvajų darbininkų strei
kas. Kompanija besilaikė 
savo sutarčių su darbinin
kų unija.

Detroite Vasario mėnesi 
pagaminta 501,445 automo
biliai, kas sumušė visus pir- 
mesnius rekordus. Fordų 
tame skaičiuje buvo 159,100 
karai arba 8,000 daugiau 
negu pirmiau kada vieno 
mėnesio laiku.

Automobilių dirbėjai pa
siryžę šįmet išleisti penkis 
milijonus karų.

Maskva. — Valdžia pa
siryžus statyti dirbtuvę ku
ri gamins po 100,000 auto
mobilių kas metai.

Tik klausimas kas jais 
Rusijoj važinės kada bur
žujai išnaikinti. Gal ban
dys eksportuot Į Ameriką 
ir mainyt ant dolarių.

Londonas. — Lordo ma
joro bedarbių šelpimo fon- 
dan suaukauta $3,695,000. 
Tokia pat sumų prie to pri
dės valdžia is susidarys 
$7,390,000 angliakasių 
pimui.

Leninas išgarbintas.
visų pasaulį išleista 196 pa
skiros knygos Įvairiai ap
rašančios Leninų. Knygos 
yra 32 kalbose ir jų bendrai 
atspausdinta 817,000 kopi
jų-

KALTINO DUKTERS 
IŠNEDOROJIME

Europoj, labiausia Angli
joj ir Vokietijoj, influenza 
arba gripas dar siaučia vi
su smarkumu. Iki Kovo 2 
d. per savaitę laiko mirė 
2183 ypatos Anglijoje, 
reiškia dusyk tiek negu 
rė 1927 m.

Epidemija Įsivyravo 
Baltijos valstybėse,

Hoover likęs prezidentu 
! susidarė sau kabinetų ku
lnis ves valdžios reikalus, iš 
sekančių:

Valstybės Sekretorius — 
Henry Lewis Stimson iš 
New Yorko.

Iždo sekretorius — An
drew Mellon, iš Pįttsburgo

Bet bėda yra tiek di 
kad aukų nukentėjus 
niekad perdaug nesus: 
Reikalas verčia jų jieš 
juo daugiau, surasti 
daugiau gailestingų, i 
brolius užjaučiančių tai

Canton, O. — Italų kata
likų Šv. Antano parapijos 
klebonas Kun. Joseph A. 
Riccardi, 32 m., Kovo 10 d. 
ryte tapo peršautas Italės 
moteries ir mirė ligonbuty- 
je laike operacijos, šovi- 
mas atsibuvo bažnyčioj ka
da kunigas ėjo krikštyti kū
dikius.

■ šovikė yra (Italė, 27 m., 
parapijonė, kuri tapo suim
ta. Ji pasidavė be pasiprie
šinimo ir atidavė policijai 
revolverį.

Policijoje ji apkaltinta 
pirmo laipsnio žudystėje.

pareiškė jog nėra j.okio pa- Baltijos valstybėse, 
mato kunigui tokį užmeti-j miršta 28 ypatos iš 
mą daryti.

Vyskupas pareiškė kad 
tarp pavapi jonų ir kunigo 
ėjo nesutikimai ir ta mote
ris galėjo būti Įkurstyta ki
tų kunigą nužudyti.

AMERIKOS KARIU ME
NĖ PRIE MEKSIKOS
Cheyenne, Wyo. — Pora 

tūkstantių Suv. Valstijų in- 
fanterijos turi Įsakymų bū
ti gatava vykti prie Meksi
kos rubežiaus apsaugoti sa
vo piliečių interesus, delei 
Įsisiautusios Meksikos su
irutės.

Kolei kas policija atsisako (231 MYLIŲ Į VALANDĄ 
paskelbti jos ' pareiškimus, 
nors ji atvirai apsakė ko
dėl kunigą nušovė.

Gauta žinia diecezijoje ir 
Į Cantoną nusiskubino Cle- 
velando vyskupas ir keli ki
ti diecezijos viršininkai.

Tarp viešai žinomų daly
kų spaudoje pranešama jog 
moteris, kuri turi tris kūdi
kius, kaltino kunigą nepa
doriu pasielgimu su jos 5 
metų duktere. Mirštant ku
nigas užgynė jog nieko pa
našaus nebuvo.

Prosekutorius prie mirš
tančio kunigo būdamas ši
taip užklausė:

“Ar žinot kad jau mirš
tat?” .

“Taip, žinau”, atsakė ku
nigas.

“Kokiose aplinkybėse šo- 
vimas Įvyko?”

“Aš stovėjau prie krikš
to katilo kuomet ta moteris 
prisiartinus prie manęs pa
sakė: ‘Aš noriu pasikalbėti 
apie savo dukterį’. Aš atsa
kiau: ‘Smagu kad pasiry
žai siųsti ją atgal mokyk
lon’. Ji tada pradėjo šau
dyt.”

“Ar turėjot kokių nepri
deramų santikių su tuo kū
dikiu?”

“Ne! visiškai ne.”
Moteris gi pasakojo klau

sinėjus kunigo keleto daly
kų, paskui išsitraukė revol
verį ir pradėjo šaudyt. Vie
nas šūvis jį mirtinai pašo
vė, nors ji paleido penkis 
šuvius. Tuo laiku beveik 
visi žmonės buvo išėję iš 
bažnyčios, ir šuvius išgirdę 
keli paskutinieji subėgo at
gal, kuriems moteris irgi 
grąsino. Bet i'š bažnyčios 
ji nebėgo.

Gydytojas pas kurį mer
gaitė atnešta išegzaminuoti

Daytona Beach, Fla. — 
Kovo 11 d. Anglas automo
bilistas Segrave savo nau
ju specialiu automobiliu pa
darė 231 mylios i valandų 
greitumo rekordų, sumuš
damas pernykšti Amerikie
čio Keech rekordų, kuris 
pravažiavo 207 mylias.

247 MIRĖ RAUPAIS
Indijoj, Bombai mieste, 

Įsisiautė raupų plėga, mi
rė 274 ypatos ir šimtai ser
ga. Susigriebta čiepyti ir 
sulaikyti ligos plėtimąsi.

SOSTINĖS BUTLEGE- 
RIAI NUSIGANDO

Washigtone, pačioje sos
tinėje kur Įstatymai daro
ma, buvo privisę degtinės 
pardavyklų tiek kiek ir ki
tuose miestuose. Hooverui 
tapus prezidentu, ir pasi
skelbus jog jis bus griežtas 
prohibicijos vykdyme, dau
gybė butlegerių nusigando 
ir uždarė mieste savo 
nius.

ESKIMAI BADAUJA
Labdarode, šiaurinėj da- 

lyj Quebec provincijos, ba
dauja bent 200,000 šiaurės 
gyventojų Eskimų. Pras
ta žuvininkystė ir medžiok
lė privarė tuos gyventojus 
prie skurdo. Kanados val
džia ruošiasi suteikti jiems 
pagalba.

UBAGŲ BALIUS
Berlinas. -v -Neužsileis

dami buržujams) kurie ba- 
liavoja žiemos laiku, Ber- 
lino ubagai surengė savo 
halių su šokiais. Buvo iš
sirengę įvairiausiais skar
malais, užsikabinę užrašus 
“Aš aklas”, “Aš raišas” ir 
kitokius, jie ūžė-aplink sta
lus pilnus valgių ir šampa
no. Pašalinių neįsileido.

kurmis buvo ir iki šiolei).
1000 Karo sekretorius — 

mes Good, iš Chicagos.
Generalis prokuroras 

William Mitchell iš S. Paul, 
Minn.

Paštų viršininkas —
F. Brown iš Toledo, O.

Laivyno sekretorius
C. F. Adams iš Bostono.

Vidaus reikalų sekreto
rius — Ray L. Wilbur, iš 
Stanford Universiteto, Ka
lifornijoj.

Agrikultūros sekretorius
— Arthur M. Hyde iš Tren
ton, Mo.

Komercijos sekretorius— 
Robert P. Lamont iš Chio 
gos.

Darbo sekretorius — Ja
mes John Davis (buvęs ir 
iki šiolei).

£ie sekreteįriai turi tokias 
pat pareigas ką Europoje 
vadinamas ministerių kabi
netas.

SUIMTA 200 ANAR
CHISTŲ

Londonas. — Gauta žinių 
jog Lenkijoje suimta virš 

'200 narčhistų, narių tero
ristų organizacijos, rasta 

I ir Įvairių dokumentų. 1
DIDŽIAUSIA BANKINĖ I 
IŠTAIGA PASAULYJE j 
New Yorke pradėta pite 

ganizuoti didžiausias ban-1 
kas pasaulyje, kurio turtas 13 keleivių.
sieks $2,000,000,000. .-----------------

Tas bankas Įsikurs susi-Į TROCKIS NORI GYVENT 
vienijus dideliems bankams 
kaip Guarantee Trust Co.
ir National Bank of Com
merce.

i Kiti iki šiol buvę didžiau
si bankai yra šie: Midland 
Bank Ltd., Anglijoj, turto 
turi $1,860,379,094; Lloyds 
Bank Ltd., Anglijoj, turto 
turi $1,693.576,131.

Suv. Valstijose yra trys 
(bankai kurių pamatinis tur
tas siekia po bilijoną dola-

Londonas. — Indijoj ne- rių. Du tie bankai yra New 
ramu ir galima laukti su- Yorke, vienas Chicagoje. 
kilimų visoje šalyje. Mas
kva deda pastangas kurs
tyti tamsius Indus prie re
voliucijos. Leidžia ten di
delius pinigus propagandai.

BERLINE
Berlinas. — Išvyktas iš 

Rusijos Trockis nori apsi
gyventi Berline. Vokieti
jos valdžia, pirm įsileisiant 
nori patirti ar jis nori Įsi- 
prašyt Į Vokietijų tik svei
katos taisymo delei ar už-, 
siimti politišku veikimu. Jis 
mat savo revoliucijonieriš- 
kų pažiūrų neišsižada ir be 
abejo bandytų kurt sau ki
toj šalyj rojų, Rusijoje jį 
praradęs.

Orlaivių nelaimės. 1928 
metais Amerikoj orlaivių 
nelaimėse užmušta 127 pa- 
sažieriai ir 88 lakūnų, sun
kiai sužeista 98 pasažieriai 
ir 91 lakūnas, lengvų sužei
dimų buvo? 106 pasažieriai 
ir 101 lakūnas. Nupuoli
muose išliko sveiki 392 la
kūnai ir 366 pasažieriai.

Brangus kiaušinis. Wa- 
shingtono zoologiškam dar- 
yra pora erelių kondorų 
veislės, kuri beveik išnykus. 
Patelka padeda kas metai 
po vienų kiaušini, kuris ap- 
kainuojama $1,000 vertės. 
Kiaušiniai bandoma išpe
rint mašinoje, bet vis pasi
rodo tušti.

Broliai, Amerikos Lietu 
■ viai! Sunki buvo pereita 
į vasara šiaurės Lietuvos u- 

kininkams. Nuolatiniai lie
tus ir šaltas oras pavasarį 
nedavė laiku įsėti vasarojų 
Užėję Birželio mėnesį šal
čiai ir sniegas sunaikino np 
tik tai- kas buvo pasėta, bet 
žymiai apnaikino ir žiem
kenčius javus. Žuvus pir
miems pasėliams, Birželio 
ir Liepos mėnesį ūkininkai 
bandė sėti vasarojų antrą įkalu ir Į Jus, Broliai A 
kartą, bet šitą vėlybos sė • , i’ikos Lietuviai. Mes n« 
jos vasarojų užpuolė anks-įbme užmiršti Jūsų gau 
tyva žiema: dalis jo liko paramos ir aukų besikel 
laukuose nenuvalyta, o tas čiai iš griuvėsių Lieti 
kas buvo suvežta. Slapia į pirmais jos nepriklauso; 
kluonus, tenai supelijo. Deivės metais. Mes negal 
to ūkininkai liko be duonos, l užmiršti Jūsų jautrios 
be sėklų, be pašarų gyvų- dies ir daugybės kitų Te 
Įiąms. Jie atsidūrė didžiau 'nes reikalų atžvilgiu, 
šioje-bėdoje. [šiandieną mes pasitik

Ūkininkų bėda sunkiai Jdsil meile sav0 
| palietė darbininkus. Maža sav0 broliams, 
turėdami patys sau maisto,! Gerai žinodami .kad ši 
ūkininkai atleido darbiniu- Į dien ir Amerikoje sun. 
kus; neturėdami darbų iir laikai, mes vis tik turi 
darbams apmokėti- ištekliu > į vilties kad Jus, Broliai, 
darbininkų nesamdo, taip 
kad darbininkai netekę dar
bo neteko ir duonos. Jiems 
ir jų .vaikams šiandien jau 
reikia badauti ir šaltuose 
nekūrentuose butuose gy
venti.

I . pavasarį nukentėjusius 
nuo nederliaus vietų gyven- 
tojus vargas dar labiau pri- j © 
spaus, badas,daug kam ne- © 
gailestingai į akis pažiūrėsi ■ —

Lietuvos vyriausybė, su 
į prasdama sunkių nukentė 
jusiu padėti, paskyrė 10 mi- 

ilijonų litų nukentėjusių vie- 
tų ūkininkams pavasario 
sėjai sėklomis aprūpinti. 
Šios sėklų paskolos jau iš
dalinta. Bet suprantama 
kad jos negali visos bėdos 
pašalinti. Del to atsirado 
reikalas ir visai visuome
nei, visai Lietuvių tauta- 
susirupint nukentėjusių 
pimų. ,

Kaune yra susidaręs 
suomenės organizacijos 
grindais Šiaurės Lietuvai 
Šelpti Centro Komitetai'.. 
Tokį šelpimo komitetai yr? 
sudaromi vietose — vals
čiuose ir apskrityse.

Paramos nukentėjusiems 
organizavimas visoje Lie
tuvoje-jau plačiai eina. Ne
nukentėjusių nuo .neder
liaus vietų, ypač Suvalki
jos, ūkininkai apsideda ja
vų piliavomis, aukoja pini
gais ir daiktais. Valstybi
nių ir šiaip Įstaigų valdi
ninkai skiria nukentėjusiu 
nuo nederliaus naudai tam 
tikrą savo algos dalį. Visa 
Lietuvos visuomenė, kiek 
tik leidžia išgalės, stengiasi 
padėti nelaimės ištiktiems 
broliams.

Amerikiečiai, gelbėki 
savuosius!

šiaurės Lietuvai še 
Centro Komitetas todėl 
sikreipia šiuo bendru 
siems tėvynės sunams
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©
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su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams Į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku..........12c

Už visus keturis..... 24c 
(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

©
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GELBĖKIT ŠIAURINĘ 
LIETUVĄ

NEGIRDĖTI LIETUVOJE 
ŠALČIAI

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

dėsite nors smulkiomis au
komis. Jei tik dauguma A- 
merikos Lietuvių prisidės 
nors ir mažomis aukomis

Vasario mėnesį Lietuvoje 
siautė nepaprasti šalčiai. 
Per kraštą praėjo šalčio ci
klonas, kuris, atėjęs iš Ru
sijos, pasiekė Pabaltės val
stybes, rytų Vokietiją, Len
kiją, Čekoslovakiją ir net 
Vengriją.

Naktį į Vasario 9 d. tem
peratūra svyravo tarp

tai nukentėjusių šiaurės 
Lietuvos gyventojų vargas 
visai žymiai sumažės.

Aukoms rinkti mes kvie
čiame sudaryti pas save ko- jr 33 laipsnių, būtent:

28

dus. Bet vos mergina gau
na tarnystę, tuoj lieka ap
supta paleistuvystės ruku. 
Čia lyg koks fabrikas gyvų 
prekių. Ateina viena, o iš
eina su glėbeliais. Vasario 
mėnesi 11 merginų laukda
mos krikštynų atsisakė nuo 
tarnysčių, bet jų vietas už
ėmė kitos, kurių irgi toks 
pat likimas laukia.

P. Kriukelis.

kia 1928 metus, buvusius 
šlapius; bačka su miltais 
reiškia 1929 metus, labai 
derlingus; bačka su krau
ju reiškia 1930 metus, kru
vinus, kuriuose busią bai
sus .karai ir revoliucijos”.

• Tą: pasakęs senelis ūmai 
dingęs su visomis bačkoihis.

P. Kriukelis.

mitetus ar iniciatyves gru
pes, arba stačiai siųsti jas 
savo Amerikos Lietuvių or
ganizacijoms, kad jos per
siųstų jas į Lietuvą.

Amerikos Lietuvius kilu
sius iš Biržų, Šiaulių, Pa
nevėžio, Rokiškio ir artimų 
apskričių kviečiame atsi- 
siminti savo gimines, šian
dien su didžiausia bėda ko
vojančius, ir kiek kas išga
li tiesiog jiems siųsti. Kur 
gali susiburti keletas vie
nos apskrities Amerikiečių 
Lietuvių, sudarykite savo 
apskričiui paremti komite
tus ar iniciativines grupes, 
parikite aukų ir pasiųskite 
jas savo apskrities Lietuvo
je Šiaurės Lietuvai Šelpti 
Komitetams ar šiaip per ži
nomus, patikimus visųome 
nes veikėjus, kad jie jas 
Įteiktų nurodytiems komi
tetams.

Kam nepatogus čia nuro- 
, dyti budai, savo aukas ma

lonėkite siųsti tiesiog Šiau
rės Lietuvai Šelpti Centro 
Komitetui Kaune (Gedimi
no g. 40). Aukų rinkimas 
ir šelpimo darbas eis iki 
naujo derliaus, tai yra iki 
Rugpjučio-Rugsėjo mėnesių 
1929 m.

Mes tikimės kad musų 
kvietimas padėti nukentė- 
jusiems, sutikęs vieningą 
visos tautos pritarimą čia 
Lietuvoje, nepaliks be atsi
liepimo ir musų tautiečių 
tarpe Amerikoje.

Tenepavargsta duodan
čiųjų tautiečių ranka ir te
suteikia ji malonią paguo
dą ir paramą tiems kuriems 
šių metų likimas lėmė iš sa 
vo brolių pagalbos laukti.

šiaurės Lietuvai šelpti 
Centro Komitetas.

Garbės Pirmininkas
Z. Smetonienė, 

Pirmininkas
VI. Putvinskis, 

Vicepirmininkai
Dek. Mironas,
Prof. Romelis, j 

Iždininkas Z. Toliušis, , Į 
Sekretorius Z. Starkus. J

Kaune — 31 laipsnis, 
Telšiuose — 28 1., 
Palangoj — 30 L, 
Dotnuvoj — 30—31 1., 
Ežerėnuose — 32 1., 
Virbalyj (šikšnių dva

re) — 33 1.
Didžiausių šalčių Lietuva 

sulaukė Vasario 10 d.:
Kaune — 33 laipsniai, 
Dotnuvoj — 33 1., 
Telšiuose — 33 1., 
Ežterėnuose — 35 1., 
Biržuose — 30 1.
Šalčiausias oras tą dieną 

(buvo Virbalyj (šikšnių d.) 
— 40 laipsnių.

Ne tik tose paminėtose 
dienose buvo šalta, bent ši 
visa žiema Lietuvoje labai 
šalta ir tęsiasi tokia nuo 
pat Kalėdų.

Jeigu tikėti seniems paly
ginimams tai šįmet 
Lietuvoje bus labai

STEBUKLAS IR PRANA
ŠYSTĖ—AR TIK SA

PALIOJIMAS?
Apie Vasario 15 d. Ro 

kiškio srityje pasklido šitų 
kie gandai. Vienas Pane
munėlio pilietis su linais 
važiavo į Rokiškį. (Važiuo
jant pro Kavoliškio dvaro 
krumuš iš jų išdindęs senu
kas ir jo užklausęs:

“Kiek už linus manai pa
imti?

“IČeturiasdešimts 
atsakė pilietis.

. “Prašyk 55 litus 
tikrai užmokės.
parduosi linus nupirk man 
marškinius”. Taip pasakęs 
senelis vėl įlindo į krumus.

Žmogus nuvažiavęs j Ro
kiški gavo už linus tiek 
kiek senelis sakė.

Žmogus nupirkęs marš
kinius, ir važiuojant ta pa
čia vieta jį pastojęs tas pat 
senelis.

“Pardavei linus ir paėmei 
55 litus?” — užklausęs se
nelis.

“Taip, pardaviau ir tiek 
paėmiau”, atsakęs žmogus.

“O marškinius man nu- 
Vieni sakė kad buvęs pirkai?”

vasara 
šilta.

Daug

Po to per žmo-

Meteoras Pridarė 
Skandalo

Rokiškis. — Naktį į Va
kario 9 d. oru praūžė žai
buodamas ir griausdamas 
meteoras.
nes pasklido visokie gan- 
daii
žaibas, kiti kad tai perspė- 

-j-imas apie- 'ateinančią ‘•“Die
vo rykštę”, treti tvirtino 
kad tai tik meteoras, ir net 
turi įrodymui skeveldras.

P. Kriukelis.

litų.

ir tau
Bet kai

LIMPAMOS LIGOS 
^tlETUVOJ//

Per 1928 metus žmonių 
susirgimų limpamomis li
gomis buvo:

_ Liga sirgo mirė
dėmėtąją šiltine 519 44
vidurių šiltine 103 32
gryžtamaja šiltine 2
paratyphus 60 1
difteritu 282 11
kruvinąją 34 11
smegenų uždegimu 17 4
raupais 7 1
juodlige 11
pogimdyvine kare. 203 22
gripu 4121 21
tymais 3048 42
vėjorupais 274.
malarija 23
seilės liaukų užd 213
rože 376 2
džiova 1402 37
trachoma 4347
sifiliu: vyrų 1303

” moterų 875
triperiu: vyrų 1400

” moterų 406
mink, šankeriu vyrų 6

” moterų 27
niežais 576

300,000 CENTNERIŲ 
LINŲ

Žinovai apskaičiuoja kad 
dabar Lietuvoje. yra virš 
300,000 centnerių linų pluo
što tinkamo eksportui.

Prieš kurį laiką linai bu
vo pradėti eksportuoti, bet 
įvedus naują tvarką išveža
miems linams, kuria reika
laujama geresnio linų iš- 
brukimo, linų eksportas su
stojo.

Girdėt kad Žemės ir Ūkio Į 
Rūmai ir kitos Įstaigos su
sirūpino del tų taisyklių 
pertvarljymo. Juk atsira
dus geresnei rinkai užsie
niuose, gaunant už centne
rį linų apie 180 litų, Lietu
von įplauktų svetimos va
liutos apie 40,000,000 litų.

Pavasario sėjai Lietuvo
je truks 20,000 centnerių 
sėklinių sėmenų. “L.U.”

ESSEX PADARĖ KELIS REKORDUS BAN
DYMU SAVAITĖJ

LITERINEI 
. THR0AT O.

i TABLETS

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

dai. . 1

Essex Challenger Savaitė, Kovo 4 
iki 11, pilnai prirodė jog Essex tu
rėjo teisę prie savo gero vardo, nes 
rekordas po rekordo susikrovė vi
sose dalyse šalies, prie visokių ap
linkybių, sako Courtney Johnson, 
generalis pardavimo manadžeris iš 
Hudson Motor Car Company.

“Greitumas iki 70 mylių į valan
dą padaryta prie pačių šiurkščiau
sių aplinkybių,” sako sales mana
džeris, “ir gazolino ekonomiškumas 
prirodyta miesteliuose su keletu 
tūkstančių gyventojų ir tokiame su
sigrūdime kaip New Yorke. Dvi
dešimts dvi mylios ant vieno galio
no buvo niekas nepaprasto įlguoąe 
keliuose, o susigrūdime bandymai 
parodė jog pravažiuota apie 13 my
lių ant galiono.

“Greitas pradėjimas važiuoti par 
strode daugelyje visokiausių bandy
mų. Essex the Challenger uuo sto
vėjimo iki 40 mylių į valandų atlie
ka laike 12 sekundų; nuo stovėjimo 
iki 50 mylių Į valandą bėgyje 14 ir 
1-5 sekundos; nuo 10 mylių iki 70 1 
rnylių j 19 1-5 sekundų; ir nuo 10 
iki 50 mylių į 17 1-4 sekundų.

“Patvarųmąs priparodyta važinė
jimuose iš Jackson, Mich., į St. 
Louis, Mo., tolume 538 mylių j 12 
valandų, 31 minutą; ir iš Lansing, 

; Mich., į Hillside, Mich., tolume 79 
mylių, i 79 minutas.

“Atsakantumas Essex the Chal
lenger brėksų irgi priparodyta dau
gybe atvejų. Taisyklėse Under
writers’ , Standards of Safety paro
dyta pasažieriniams karams bėgant 
50 mylių i valandą sustojimo tarpas

230 pėdu, bet Essex sulaikytas tai 
pe 115 pėdų.

“Essex the Challenger galimybė 
važiuoti į kalnus priparodyta kuc 
met Essex užvažiavo j viršūnę M 
Diabolo, šiaurinėj Kalifornijoj, 
padarė naują rekordą laimėdama 
dovaną už tokį žygį. Keletas kit 
į kalnus važiavimo rekordų padarji 
ta kitose srityse.”

Visi tie rekordai padaryta po of i 
ciale priežiūra laikraštininkų, sau 
gurno viršininkų ir policijos perdė 
tinių.

Mr. Johnson sako kad dar ne vi 
si rekordai oficialiai sužymėti, ne 
dar laukia 
nių sričių, 
džiuojamės 
ger parodė
ką mes tikriname.
tik jo veikimas — ir mes taipgi sa 
kome, ir paremiame didžiausiu par- 
davimų skaičiumi musų 
jog 'Essex turi daugiau 
kas įkergta jo stiliuje ir 
apdirbimo ir įtaisuose.

kitų raportų iš tolimos 
“Mes, natūraliai, di 

kad Essex the Challen 
jog jis gali padaryti U 

Tas, tačiau, yrj

istorijoje 
vertybes 
gražume

Fteenštaint
Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 

kaip Gumą
KITO SKONIO NE- 

JAUSIT TIK MĖTŲ

IESSIEX
the CHALLENGERS^

“Nupirkau”, atsakė žmo
gus.*'

Tada senelis tą žmogų 
nusivedęs į krumus ir pa
rodęs tris bačkas. Vienoje 
bačkoje buvęs vanduo, an
troj miltai, o trečioj krau
jas.

“Ką reiškia šios bačkos?” 
, „ „ užklausęs žmogus.

nų gauna tarnystes pas Žy-| “Bačka su vandeniu reiš-

Ištvirkimo Lizdai
Rokiškis. — Šiame mies

te keletas desėtkų mergi-

9 , over
38 years

• ’: '' f’ .
25 ounces for 25c

kci
Baking-Powder

(double acting)

USE LESS 
than of high priced brands 
millions of Pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

“L.

all these
rec&rds,

n_______ z ~Wide Range of Colors 
at No Extra Cost

AND UP... kt ftsda/y
Coach, $695; 2-Pass Coupe,

Town Sedan, $850; Road'
J&cSl S85O; Convertible

NAUJO TIPO
Praktiškas, Moderniškas 

Vandens Šildytojas —

REX DUAL BURNER
GAS WATER HEATER

during Nation-wide
CHALLENGER

GREITUMAS atsiekta 70 iki 72 mylių j valandą. PA
TVARUMAS—lengvumas valdymo, greitas pradėjimas, 
staigus breiktų veikimas, suteikimas pasitikėjimo kelyje. 
STAIGUMAS—nuo 5 mylių j valandą iki 25 mylių ineina 
per 7 sekundas ant lygaus kelio, ir nuo lengvo pradėjimo 
užvažiavo Gates Mills kalną, pasiekdamas viršų 38 mylių 
greitume. EKONOMIJA —su vienu galionu gazolino, at
sargiai pamieruoto, pravažiavo 21% mylios. Tas padaryta 
reguliariame važiavime po 40 mylių į valandą, tempera
tūroje 10 virš zero, padarant septynis omtoro sustojimus 
važiuojant į Metropolitan Park kalną.

steering wheel —- all bright

Standard Equipment in
cludes: 4 hydraulic shock ab
sorbers—electric gas and oil 
gauge—rądiator shutters— 
saddle lainĮts — windshield

ME — 60 mylių Į valandą 
’štisą diena jam kaip nie
ko.

SMade by

oAntisept
Prevent

OC Relieve
Hoarseness
Sore

Coughs

Susideda iš storo geležinio tanko ir geriausios rūšies varinių 
dūdų šildytuvo, su naujos rūšies gazo degintuvu kuris veikia 
labai pasekmingai — ištikro tai du degintojai viename. Di
dysis degintojas yra greitiems reikalams, o mažesnis, kuris 
sunaudoja mažai gažo', palaiko tanką šiltą ir esti

KARSTAS VANDUO
VISU LAIKU

Jūsų Plumberis aprūpins jumis 
šildytojas už visai mažą kainą.

tuo. Tai nepaprastas vandens

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

Išdirba

All druggists—35c and 65c Jars and tubes. 
Children’s MuMorole (milder form)35c.

Better thatia Mustard Plaster

The Cleveland Heater Co
Cleveland, Ohio

1900 W. 112th St. Phone BOulevard 1616

Viršuje parodyta nekurie 
vietiniai rekordai, oficialiai 
pasekti laikraštininkų, ku
riuos Essex the Challenger 
padarė bėgyje Visuotinos 
Challenger Savaitės. Savi
ninkai čionai, ir tūkstan
čiai savininkų visoj šalyje, 
pakartojo tuos bandymus, 
arba bent patikrino gali- 

the 
tų

mybes savo Essex 
Challenger padarymui 
pačių prirodymų.

GREITAME pradėjime — 
jokis karas neviršija. VA
ŽIAVIME — viskas ką ke
lias duoda iki 70 mylių į 
valandą.. KALNŲ lipime 
viršija visus karus kokį tik 
statysi. IŠVAIZDOJE — 
sulygsta net su brangiau
siais karais. VALDYMO 
lengvume — motoras einą 
švelniai — lengvas valdyti 
— lengvas kelyje ir veik
lus sulaikyme; IŠNAŠŲ-

Milijonas savininkų žino 
specialius patogumus kokie 
yra Super-Six karuose. Jie 

1 geriausia tinka sūlygint šu 
1 Essex the Challenger. Pa
siūlome jiems pirmą progą 
išbandyt stipriausi, tal?įi- 
giausį, didžiausj, švelniau
si, lengviausia valdomą — 
pilniausj visais . atžvilgiais 
Essex koks kada buvo pa
dirbtas. Bet visa automo
bilių sritis turi stebėtis 
kad net su 76 žymiais pa
gerinimais, kaina yra že
miausia Essex istorijoj— 
kaino maža kiek didesnė* 
už patį pigiausį automobi
lį kokį šiandien galima rin
koje rasti.

Temykit ESSEX the CHALLENGER
Sales - THE R. J. SCHMUNK COMPANY Service

NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS
West Side Sales Branch 3746 Prospect Ave. Rand. 6030 2195 East 55th Street Branch 

6375 Lorain Ave. Rand. 4227 3737 Carnegie Ave.
Blaushild Motor Car Co.

12100 Kinsman Rd. W Ashing ton

Esper Motor Sales
3858 W. 25th St. ATlantic

Fisher Motor Sales
4374 Mayfield Rd. FAirmount

The Armtsrong Motor Sales Co.
2050 E. 105th St. GArfield

W. Baker King Motor Co.
7107 Euclid Ave. PEnnsylvania

Merkle Motor Sales, Inc.
Lorain Ave. CLearwatcr

Schneider Motor Sales :
Center, ■ O. ' Westlake 81

The K. F. Spieth Co.
Euclid Ave. - EDdy 2522

Roy Turner Motor Sales Co.
13908 St. Clair Ave. GLenville 2552

17601

Dover

11461

3800

2910

8552

8930

1042

2920

Rand. 6030 Randolph 4332
H. C. Trace Motor Co.

136,6 W. 117th St. BOulevard

W. O. Wince Motor Sales 
Chagrin Falls, O.

Toli & Higgins, Inp.
11434 Superior Ave. GArfield

Olen Motors
10518 St. Clair Ave. GLenville

197Q

099 i

5940

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

Powell Butler Motor Co.
5411 Broadway BRoadway 0038

Bereft, OŠ

Solon Garage
Solon, O^

D. I. Sterling & Son
f ■ i . ’-/• ■ 1 j Hercą 171 W. .• '<■,



D I R V A

Koręsppndencijos
PITTSBURGH, PA.

Žada statyt orlaivių dirb
tuvę. Greitu laiku manoma 
pradėti budavoti Pittsbur- 
ge gryno metalo monopla
nus. Aviation Industries 
Corp, užbaigė planus sulyg 
kurių bus atidaryta dirbtu
vė ir bus išdirbama keturių 
vietų monoplanai. ""Visa 'ža
lia medega tų orlaivių dir
bimui bus pagaminta Pitts- 
burge. ■

Apie vištas. Allegheny 
apskrityje, kaip surinktos 
žinios rodo, yra 21,900 de
dančiųjų vištų.

Visoj Pennsylvanijoj yra 
2,147 vištų ūkių, kurių kož- 
na turi nuo 500 ir daugiau 
dedančiųjų vištų, bendrai 
apie 1,865,000 vištų.

Akivaizdoje tiek vištų ir 
akivaizdoje prasidedančio 
dėjimo sezono, Pittsburgre- 
čiai sako kad kiaušiniai tu
rėtų pradėti atpigti.

Apkaltinti žmogžudystėj. 
Trys buvę anglies ir gele
žies kompanijų policijantai, 
Lyster, Watts ir Šlapikas, 
apkaltinti žmogžudystėj są
ryšyje su primušimu mir
tinai Tyre angliakasio ūki
ninko Borkoskio kelios sa
vaitės atgal.

Liudininkai prirodo jog 
tie trys policijantai, buda- 
Įni girti,, išsitempė Borkos- 
kį iš jo uošvės namų Impe
rial kaimelyje ii’ lauke su
mušė taip kad jis tuoj mirė. 
Paliko našlė su vaikais di
deliame skurde.

Vaikų darbas. Statisti 
kos žinios rodo jog Penn
sylvanijoj 25,000 vaikų tarp 
14 ir 16 metų, arba 16 nuo
šimčių visų to amžiaus vai
kų šioje valstijoje, dirba, 
nors tas įstatymais drau
džiama. Jeigu tokio am
žiaus vaikai kurie turėtų 
sėdėti mokyklose yra pri
versti dirbti tas įrodo kaip 
blogai gyvena jų tėvai kad 
turi reikalauti iš vaikų pa
galbos namus išlaikyti.

Pittsburgo.. srityje ♦tiktai 
penktas ,nuošimtis ?-to anA 
žiaus vaikų eina į darbus.'

Uždarinėja gėryklas. Po 
Pittsburgą ir apielinkes, 
McKeesport, McKees Rocks, 
Braddocl?, Coraopolis užda
ryta keli desėtkai slaptų 
gėryklų. Tarp kitų kelio
lika ir Lietuvių turėjo pa
baigti savo biznį.

.. Redakcijos Atsakymas
Vakare Buvusiam. — Ko

respondencija ir atsakymas 
“Vienybėje” rašiusiam P. 
Dargiui apie Vasario 16 d. 
programo dalyvius yra be
reikalingas rašymas,/ nes 
dalykas yra permažos svar
bos laikraštyje ginčytis.

PHILADELPHIA, PA.
Musų broliai Lietuviai 

kurių širdyse randasi ki
birkštėlė Lietuvos meilės 
labai nepatenkinti čia bu- 

i vusios Lietuvių katalikiš
kų parapijų konferencijos 
prieš-Lietuviškais žygiais. 
Manau kad ne tik tautiškai 
susipratę katalikai kurių 
vardu tas buvo daroma, bet 
ir visos Lietuvių draugijos 
ir klubai turėtų atkreipti 
savo domę į tuos Lietu
viams pražūtingus kunigų 
žygius.

Čionaitiniai Lietuviai ku
rie savo širdyse išlaikė Lie
tuvystę nesuteptą, pasiryžo 
šias dvi prieš-Lietuviškas 
.konferencijas smulkiai ap
rašyti ir išspausdinti atski
roje knygelėje.

Draugijų vienijimas. Pas 
mus inėjo į madą vienyti 
pašalpines draugijas su 
klubais. Reikia pripažint 
kad musų vadų diktatoriš
kas spaudimas ir perdidelis 
išnaudojimas narius prie te 
pastūmėjo, nes tų vadų glo
boje esantis jaunimas iš
tautėję, ne tik salės pramo
goms bet ir mokyklų kam
bariai nevisuomet prieina
mi draugijų susirinkimams, 
nežiūrint kad tų pačių žmo
nių pinigais tos įstaigos iš
statytos ir užlaikomos.

Musų nekurios moterys 
ir tos panelės kurias jau net 
ir griekai pametė, tvirtina 
kad aukomis įsteigus kuni
gams spaustuvę ir jiems 
pradėjus leisti laikraštį už
gydys Lietuviams padary
tas žaizdas. Tam pritaria 
ir nekurie korespondentai.

E. VILEIŠIENĖS 
PADĖKA

Apleisdama Ohio valstiją 
negaliu susilaikyti neišreiš 
kus padėkos jausmų Lietu
vos Atstovui Ministeriui 
Balučiui davusiam man, ge
rokai pavargusiai ir nusil- 
pnėjusiai, prieglaudą, už- 
laikymą ir širdingą atsine- 
išimą, per ką sustiprėjau ir 
: vėl galiu pildyti savo misi
ją.

Ačiū p, (Vasiliauskui už 
nuvežimą iš Washington© į 
Baltimorę ir Į prieglaudą su 
užlaikymu. Ačiū p. Česnie- 
nei savo automobilyje lydė
jusiai mane po Baltimore? 
biznierius.

Ačiū Homesteado {Pa.) 
klebonui Kun. Čepanoniui 
už prieglaudą ir širdingą 
atsinešimą, taipgi p. Kati
liui už nuvežimą į Pitts
burgą.

Ačiū Pittsburgo Kun. M. 
Kazėnui už leidimą mokyk
loje surengti prakalbą; ačiū 
pp. Tomkevičiams už prie
glaudą, užlaikymą ir širdin
gą atsinešimą. Taip pat 
ačiū p. Blažaitienei už ly
dėjimą pas Pittsburgo biz
nierius ir p. J. Jankevičiui 
už nuvežimą į Heinz kon
servų dirbtuvę ir muzejų 
kuomi daug smagumo man 
suteikė.

Ačiū Clevelando Lietuvių 
komisijai norėjusiai suren--i 
gti prakalbą: pp. Štaupie- 
aei, Laurinaitienei, Slažie- 
lei, Žiuriui, Ruseckui, Sau- 
kevičiui, Laurinaičiui ir p. 
Novickienei už vežiojimą 
po biznierius, širdingiau
sia ačiuoju .pp. Štaųpąms,. 
davusiems mąn^ižlgik^mą 
ir gražų kambafj, kuriame 
gerai pasilsėjau.

Visiems kuo nors prisi- 
dėjusiems prie mano sun
kios misijos esu žodžiais 
neišreiškiamai dėkinga ii 
tas dėkingumas liejasi iš 
visų Vilniečių širdžių.

Iki pasimatymo nepri 
klausomoj sostinėj Vilniu
je! E. Vileišienė.
Cleveland, Kovo 8, 1929.

E. VILEIŠIENĖS SU
RINKTOS AUKOS

PITTSBURGH, PA.
’ Aukos, čia sužymėta vi- 
!si aukautojai kurie prisidė
jo paremdami p. E. Vilei
šienės misiją:
' Kun. N. N. $5.00

Po $2: P. Blažaitis, Ne- 
ibirskas, H. Goodman.

Po $1: J. P. Tomkevičiai, 
M. Puidienė, A. Činikienė, 
O. Martinaitis, L. Andrijai-[ 
tis, V. Kaiseris, Bartnikie-| 
nė, Stonis,.

Smulkių $6.10
Viso $25.10
Privačiai p. Vileišienė su

rinko, lankydamasi po na
mus ir įstaigas:

P. Pivaronas $25.00 
Kun. Z. Vipartas 25.00 
Po $5: Dr. S. A. Godlew

ski, A. S. Venslovas, A. M. 
Sutkaitis, J. Jankevičius, 
E. Paurazas. .

Po $2: K. Stravinskas, A. 
Parašas.

Po $1: A. F. Marčiuko- 
nis, E. Packevičienė, N. Gu
revičius, K. Kūra, M. Aidu
kaitis, P. Didžjurgis, J. Va
siliauskas, J. Mockeliunas, 
J. V. Kraušas, J. Rudžis, F. 
Savinis, O. Virbickienė, M. 
Šimkunienė, Martinonis.

Viso $93.25

HOMESTEAD, PA.
Poni E. Vileišienė surin

ko šioje kolonijoje sekan
čiai:

Po $5: Kun. J. čepano- 
nis, A. Katilius.

Po $2: L? Katilius, Step. 
Onaitis. •

Po $.50: Viliunienė, Bar
kauskienė.

Po $1: Kunikauskienė, 
A. Balevičiu'š, P. Jurgaitis, 
J. Grebliunas, A. Bardzi- 
lauskas, P. Dumblauskas, 
V. Krauslis,' N. Bardzilaus- 
kas, Pr. Svetlauskas, And. 
Bardzilauskas, Likteckiutė, 
Barkauskienė,; i .Remenienė, 
Tumasonienėį A. Bulionie- 
nė, O. Bulionienė, Memenš- 
čius.

Smulkių ' 11.26
Viso $44.26

Prašome parašyti šiaip 
žinelių iš Pittsburgo.

Raumenis 
skaudant

Jaučiasi gerai ant nugaros

Bet labai reikia paabejoti 
kad Philadelphijoj yra tiek 
genialįškų pajiegų kurios 
galės tą laikraštį padaryti 
galingesniu už visus Ame
rikos Lietuvių laikraščius' 
nes pažvelgus į netolimą 
praeitį čionai matos tikri 
Lietuviškų laikraščių kapai.

Kalėdų Jonas.

LIETUVOS BONŲ KU
PONAI

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

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

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

LONDONAS, Anglija
Lietuvių gyvenime daly

kai kolei kas mažai teper- 
sikeitė. Lietuvių bedarbių 
dar vis randasi, o labiausia 
tokių kurie dirbo odų fab
rikuose bei prie kailių ap
dirbimo. Čia kalbu tik apie 
Lietuvius neminint kitų vi
sų tautų, kurių čia yra be 
darbo daugybė visokio am
žiaus ir visokių amatninkų.

Vasario mėnesį laikraš
čiai skelbė buk keletas tūk
stančių bedarbių gavę dar
bus. Bet tai tik keletas tūk
stančių, o bedarbių randasi 
apie milijonas. Kalbama 
buk netrukus busią dirba
ma koks tai tunelis, tada tai 
darbo visiems busią.

Pastaru laiku “flu” ser
gančių skaičius sumažėjo, 
mat į pabaigą Vasario mė
nesio orąs persimainė.

Musų klebonas Kun. Ma
tulaitis irgi buvo susirgęs 
influenza. Dabar jau svei
kata pagerėjo. Kun. K. Ma
tulaitis jau rodos apie 30 
metų kaip čia klebonauja. 
Per visą savo klebonavimo 
laiką su parapijonais palai
kė gerus santikius.

Kalnavertis.

WASHINGTON, D. C.
Aukos gauta Vilniaus na

šlaičiams iš šių:
Agota Stasiūnaitė $20.00
A. Vanagaitis 10.00
Viso $30.00

BALTIMORE, MD.
Vilniaus našlaičiams su- 

aukauta sekančia:
Salėse sulinkta $164.00 
Kun. Lietuvninkas 25.00 
L. M. P. Klubas 65.00 
Privačiai aukavo:
Kun. K. Lašinski $25.00
Po $5: Česnienė, P. Ro-: 

kuiža.
Po $2: J. Koblys, Miko- 

laitis.
Po $1: Domukaitienė, J. 

Žebrauskas, Matulevičienė, 
P. Simušas, St. Naujelis, M. 
B. Miliauskas, M. A. Vacu- 
kaitis, Mrs. H. Brooks, M. 
A. Milauskas, P. Vaitekū
nas. Viso $50.00

CLEVELAND, O.
Iš Pittsburgo vykdama į 

Chicagą, p. Vileišienė su
stojo Clevelande, nors ne
rengta prakalbų, ir priva
čiai surinko $135.50. Au
kotojų vardai telpa vietinė
se žiniose.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“Keleivio” red. Michelso- 
nui per “Keleivį” ir “San
darą” užsigynus savo ma
chinacijų Lietuvos bonais 
ir bandant apkvailinti žmo
gų kurį Michelsonui nepa
sisekė apvilti, tas pats žmo 
gus, Antanas Jauras, per 
“Vienybę” numaskavo so
cialistų lyderį parodydamas 
kaip ištikro jis bonus iš 
Lietuvių viliojo.

Ko geresnio tikėtis nuo 
tokio Plečkaitininko....

▼ ▼ ▼

Rubsiuvių unijos organas 
“Darbas”, kuris i; daugiau 
organauja komunistams ne
gu pačiai unijai, komunis
tėlį A. Jankauską, jau ne
vadina unijos generaliu ori 
ganizatorium, bet “Lietu
vių organizacijų priešfašis- 
tinio susivienijimo pirmi
ninku”. Kurie jį žino, jau 
senai žino kad Jankauskas 
nebuvo ir nėra unijos orga
nizatorius, jis yra komunis
tų organizatorius, o tik li
nijos apmokamas.

Tas kruvinas komunistų 
organizatorius, kuris Balti- 
morėj daužė darbininkams 
veidus ir jų krauju maz
gojosi rankas, per komu
nistų šlamštus iškruvinavęs 
Lietuvos valdžią šaukiasi į 
darbininkus' daugiau aukų 
neva Lietuvos darbinin
kams, nes čia alkana ko
munistų gauja jau senai bu

tų badavus jei ne viliugin- 
gai išprašomos aukos, nes 
patys užsidirbti tingi.

▼ ▼

Kaip galima sužinoti kad 
Rusijos komunistai yra fa
šistai. Paimk iš Rusijos 
komunistų organo “Izvies- 
tia” kokį nors straipsnelį 
arba ir paprastą žinutę ku
rioj bus aprašoma apie ko
munistų blogus darbus ir 
jų supuvusį režimą Rusijoj 
ir patalpink į kurį tautiš
ką laikraštį nepažymėda
mas iš kur paimta, ir ne
reiks ilgai laukai iki musų 
komunistai savo spaudoje 
pradės gvoltu šaukti: žiū
rėkite kaip fašistai šmeižia 
sovietų Rusiją, kurią valdo 
patysj darbininkai.... x

O tai faktas kuris jau ke
lis kartus yra išmėgintas.

▼ V w

Vargšai tie musų be nu
garkaulio Sandarięčiąi, kur 
tik jie pabandė susidėti, su 
socialistais ten socialistai 
tuoj užlipa jiems ant spran
dų ir drąsiai rodo šocialis- 
tiškus raudonus dantis, o 
Sandariečiai, būdami bejie- 
giai, negalėdami pasiprie.- 
šint tyli. Tai faktas.

Paimkim šių metų Ame
rikos Lietuvių minėjimą 11 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės ir aiškiai pamatysim 
kad kolonijose kur Sanda
riečiai ruošė minėjimą ben
drai su socialistais, ten iš 
Lietuvos šventės buvo pa-- 
mitingas, iš kurio Sąndarie- 
čiai pasitraukti jau nega-

daryta socialistui į ploilitanis 
Įėjo. Reiškia socialistai bu
vo kietai' ant' sprando užsė
dę.

Lietuvos socialistai nors 
ir minta Lietuvos duonele, 
tačiau Lietuvos negerbia. 
Laikydami savo suvažiavi- 
mą po globa Lietuvos tri
spalvės vėliavos, vietoj Lie
tuvos Himno jie užtraukė 

I savo internacionalą, už ką 
Lietuvos policija tiems gai
valams įkabino į lupas spy
ną. Reiškia, jeigu negerbi 
savo šalies ir negiedi jos 
himno tai nevalia kvarksė
ti ir svetimo internaciona
lo. Taip ir gerai. 

V ▼ ▼
, Grigaičiui neužtenka kad 
jis iš Lietuvos šventės pa
darė socialistų raudonai po
litinį mitingą Chicagoj, jis 
bara New Yorko ir Brook
lyn© Lietuvius, išfašistuo- 
damas juos už tai kad jie 
minėjo tautos šventę nepar- 
tiviai.

Kas stebėtiniausia tai jo 
barimas “Tėvynės” kam ji 
neišbudino kelių apsnūdu
sių ir bereikšmių socialis- 
tėlių ir - nevadovavo jiems 
Lietuvos šventės vardu at
laikyti socialistų politinį 
mitingą.

Tai baigiančios nykti ar
mijos generolo desperatiš
kas balsas, kurio jau niekas 
nenori girdėti....

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausią Sportininką.

Atsisėsk prie rato ir 
pats gauk sau faktus!

Padaryk kaip daro tūkstančiai 
motoristų = = = išbandyk Buick prieš 
bent kokį kitą karą i patirk visas 
puses jo pirmenybes --f ir tada pats 
pirksi Buicką.
Ateik j musą sandėlį šiandien! Sutark 
kada galėsi paimti išbandymui Buick’o ne
paprastą pradėjimą, spartumą, spėką, švel
numą ir lankstumą. Pats patirk delei ko 
Buick gauna daugiau negu dusyk tiek pir
kėju negu kitas koks karas parsiduodantis 
už virš $1200!

Buick Motor Company, Flint, Michigan 
Division of General Motors Corporation

“Naujas Buick—Naujas Stilius”

BUICK
WITH MASTERPIECE BODIES BY FISHER

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

The Bailey Buick Co. 
144B0 Detroit Ave.

The Broadway Buick Co.
8401 Broadwav 

4255 Pearl Road

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

gei

(T- 
desit 
komi 
iiieri 
nors 
tai 
Lieti 
visai

Ai 
čiair 
mite 
peš, 
savo 
gani 
siųst

Ar 
.sius 
neva 
apski 
simir 
dien 
vojai 
Ii tif 
gali 
nos 
Lieti 
apsk: 
tus i 
paril 
jas s 
je Ši 
Komi 
nomi 
nes 
įteikt 
tetam 

Kai 
. dyti l 

lonėki 
rėš 1 
Komi 
no g. 
ir šel 
naujo 
Rugpj 
1929 i 

kvieti) 
jusien 
visos 
Lietui 
liepim 
tarpe

Ten 
čiųjų 
suteik 
dą ir j 
šių me 
vo įbre 

ši;

Gark 

Pirn 

Vice

Iždir
Sekr

Reliev 
He’ada 
and Al

AUdmuiit
Children's

Better t lu



D IEVA

-Jb___  .. ~ -- M —---

Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese j
--- *—----------- -------------------------------------------------------------------------------------- ;

, j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 h
Žfr*2------------ ---------------- ----------------------------------------------------------- !—-I1 L". .... -7 
Visi Ruoškitės Dalyvaut 

Parodoje
Lietuviu Skyrius Pilnas

Nepaprastai puikių dalykų 
surinKta musų Bakūžei Visų 
Tautų Dirbinių Parodoje mies
to Auditorijoj, kuri prasidės 
pirmadienį, Kovo 18 d. Kokių 
gražių mezgimų, abrusų, stal
tiesių, ir tt., ir ištiesų mes ga
lime pasididžiuoti musų ginta
ru (Lietuvos auksu). Nekurie 
gintariniai dalykai bus ir par
davimui.

Nekurios moterų komiteto 
narės buvo pažiūrėti Bakūžę 
laike jos budavojimo, ir ji išro
do labai graži ir pilno didumo.

Priėjus prie Bakūžės durų 
jausitės kaip Lietuvoje. Joje 
bus verpiamas ratelis, kuriuo į 
pasirhainydamos moterys paro
dys kaip verpiama; bus staklės 
parodančios kaip audimai au
džiama, ir bus daugybė įvai
riausių marginių audimo.

Paroda Lietuviams bus labai 
žingeidi, pamatyti ne tik savo 
skyrių bet ir 30 kitų tautų iš
statytus dalykus. Bus viso že
mės skritulio tautų išdirbiniai 
ir įrengti namai kaip jų šalyje 
daroma.

Ketverge, Kovo 21 d., vaka
re, stengkitės būti visi kiek tik 
galit, matyti savo dainininkus 
ir šokėjus milžiniškoje sceno
je. Programas ruošiamas pa
stangomis Jono ir Marijonos 
Čižauskų.

Paroda atsidarys pirmadienį, 
Kovo 18 d., 7:30 vai. vakare, o 
atidarymo ceremonijos prasi
dės 8 vai., dalyvaujant miesto 
atstovams ir kitų valstybių di
plomatams. Po to, paroda bus 
atdara kasdien nuo 12 dieną iki 
11 vakare. Inėjimas kainuos 
50c už- visą dieną ir'galėsit už 
tuos pinigus matyt viską kas 
tik auditorijoj bus ir girdėt to 
vakaro programą.

Lietuvių Programas
Muzikas J. čižauskas diri

guos didelį Lietuvių chorą. So
lo dainuos solistė M. Čižauskie- 
nė.

Šalip dainų, šie šokėjai tau
tiškuose rūbuose šoks astuonių 
figūrų Lietuvišką polka: P. 
•Vaičiūnienė, V. Marozienė, E. 
Grigiutė, O. Valiukiutė, P. Glu- 
godienė, N. Kavaliauskienė, P. 
Urbšaitė, O. Mačiutienė, Ignas 
Visockas, J. Kajackas, A. Zda- 
nis, F. J. žiuris, S. Baranaus
kas, J. Marozas, A. Marčiuška, 
K. Vanagas. Grieš Lietuvių 
orkestras po vadovyste J. Ci- 
žausko.

Kurie esat Amerikos piliečiai 
irgi užsiregistruokit. Neužilgo 
pradėsim skelbti užsirašančius. 
Tūli pirmiau užsirašę jau gavo 
visus savo dokulmentus: pasą 
ir gryžimo leidimą. Tie netu
ri nieko daugiau rūpintis tik 

[laukti išplaukimo dienos ir sva
joti apie gerus laikus ant laivo 
ir Lietuvoj.

Cuyahoga apskrities kelių 
taisymo $10,000,000 progra
mas gal turės suirti, kuomet 
aplinkiniai miesteliai ir kaime
liai . atsisako prisidėti su pini
gais.

Panaikina geltonas J šviesas. 
| Mieste prie kryžkelių pradeda 
naikinti geltonas šviesas. Au
tomobilių perleidimui, iš raudo
nos pasikeis tiesiog žalia ir iš 
žalios raudona. Laike pasiro
dymo geltonos šviesos važiuo
jantieji vis rizikuoja spėsią 
prabėgti, o stovintieji irgi tuo 
tarpu ima važiuoti ir per tai 
buna susidaužimų.

Svąrbų Dainoriams
Bendras choras kuris da

lyvaus Tautų Parodoj Mie
sto Auditorijoj Kovo 21 d. 
programe, turės paskutinį 
bandymą šį penktadienį, 
Kovo 15 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių salėj (ne bažnyti
nėj). Visi dainininkai pri
bukite laiku. Vedėjas.

Mirė M. Povilauskas. Perei
tą savaitę pasimirė ir šios sa
vaitės pradžioj palaidotas žino
mas iš senesnių laikų biznierius 
M. Povilauskas, apie 60 m. am
žiaus. Jis su šeimyna gyveno 
West Side. Po karo lankėsi 
Lietuvoje.

AUKOS VILNIAUS NAŠLAI
ČIAMS CLEVELANDE

Sekanti asmenys aukavo Va
sario 17 d. Vilniaus našlaičiams 
ir pinigai perduoti p. E. Vilei
šienei :

Antanas Čutelis $5.00
Po $1: J. Pervažas, J. Rover- 

iteinas, M. Zaleniakienė, A. 
Urbšaitis, J. Urbšaitis, J. No- 
yikas, A. Zarubas, Ad. Paslau- 
škas, S. Damukaitis, J. Montvi- 
'a, A. Kirkilas, T. Niaura, J. 
Kuzas, Ad. Kančienė, V. Debe
sis, P. J. Žiuris, F. Sau'kevičius, 
"un«*s, K. Paliulis. K. Norvai- 
D. Musis, P. M’uliolis, A. Stase- 
šas, Slankauskąs, J. 'Lenktai- 
tis, Debesienė, Baranauskas.

Viso $31.00
' Smulkių 12.00

Sykiu $43.00
Kovo 3 d. Bažnytinėj Salėj
Po $1: P. šarkauskas, O. 

Debesienė, J. Stoneyičius, J. 
Kazlauskas, E. Žemaitienė, Či- 
šinauskas. Viso $6.00

Smulkiu 5.75
Sykiu ‘ $11.75

S. L. R-K. A. 8 kp.
Po $1: M. Miliauskas, Ad. 

Padegimas, ii. Nefčiašauskas, 
\. Mikelionis, D. Augustaitis, 
L Eimužis, J. šeštokas, P. Ha- 
laburda, M. Kujalavičius, P. 
Draugelis, J. Butėnas.

Smulkių $4.50. Viso $15.50
z 'SLA. 14-toj Kuopoj
P. Vasiliauskas, L. P. Bal- 

trukonis, J. Brazauskas, V. P. 
Banionis, V. Citavičius, J. Va
siliauskas, P. Jurkevičius, C. 
F. Petraitis, F. J. žiuris.

P. Dauparas $2.
Smulkių $3.70. Viso $14.70

Privačiai

Metropolitan Opera 
Atvyksta

Metropolitan Opera Company vėl 
atvyksta iš New Yorko j Cleveland ą 
šį pavasari su nepaprastu repertua- 

I ru ir su žinomiausiais pasauliniais 
I artistais.

Sezonas prasidės Balandžio 29 d. 
ir baigsis Gegužės 4, “tęsis visą sa
vaitę laiko; Dalyvaus sekančios 
operos žvaigždės, kurias Clevelan- 
diečiai pamėgo: Rosa l’nselle, Luc- 
rezia Bori, Leonora C **^pna, Julia 
Claussen, Lawrence Tiblr t, Armand 
Tokatyan, Marion Talley , ir kitos, 
su daugeliu kitu pagelbininkų. Tai 
bus šešta metinė Clevelando pavasa
rinė operos- iškilmė.

“Norma”, kuri buvo beveik užlei
sta ir nevaidinta, ir pereitą metą 
parodžius Clevelande taip pasekmin
gai priimta kad šį sezoną bus pir
mutinė atidarymo opera, kurioje 
dainuos Rosa Ponselle vadovauja
moje rolėje. Frederick Jagel ir 
Marion Telva, nuostabi kontralto, 
turės kitas svarbias roles.

Sezonas užsidarys su viena iš 
puikiausių operų, “Lucia di Lam- 
mermoor”, kurioje dainuosi pragar
sėjus jauna žvaigždė Marion Talley.

Tarpe gražios atidarymo operos 
ir puikios baigiamosios “Lucijos”, 
bus dar kitos septynios operos, ku
rių trys pasirodys Clevelando pirmą 
syki ir kurios’ visada buvo mėgia
mos operos lankytojų kitur.

Mascani’o “Ca Valeria Rusticana” 
ir Montemezzi’o “Meilės Trijų Ka
ralių”,- kurių pirma opera yra se
nai žinoma ir mėgiama, o antroji 
oasirodys pirmą sykį. Jos abi yra 
trumpos ir bus vienu vakaru Antra
dieni,

“La Gioconda”, skaitoma viena iš 
gražiausių, bus Trečiadienio ■ vakare, 
kurioje gaus progą pasirodyti pus
tuzinis pirmaeilių žvaigždžių svar
biose rolėse. Pilna jausmingumo ir 
melodijos, ji bus sutikta su didelis 
pasitenkinimu.

Ketvirtadienio vak. bus “Manon”, 
retai Clevelande girdima bet labai 
•a geidaujam a muzikos mylėtojų vi
same pasaulyje.

Neapsieis ir be “Aidos”, kuri va
dinamą opera ant operų. Ji bus 
pastatyta Penktadienį po pietų ir 
mteiks progos mokyklų vaikams 
mažinti tai kas užsiveria toje Verdi 
iperoje nepaprasto ir gražaus.

“Lohengrin”, viso pasaulio myli
ma Vokiečių / kompozitoriaus Wag- 
nerio opera, bus Penktadienio va
kare. Ji \buvo tarp žymiausių kaip 
tik Clevelandas pradėjo operas su
laukti.

“La Roridine”, nepaprasta kadan
gi. joje Puccini paskyrė svarbiąsias 
roles dešimčiai tenorų ir dviem so
pranam, bus pirmu kartu čionai ir 
statoma šeštadienį po pietų.

Šeštadienio vakare bus “Lucia”, 
kaip jau minėta.

I Didelė svarba priduodama faktui 
kad Rosa Ponselle dainuos “Norma” 
r “La Gioconda” operose. Tuoj po 
atidainavimo “La Gioconda” ji ap
eis Clevelandą ir vyks į New Yor

ką, iš kur išplauks dainuoti tose 
operose Londone.

Iš COLLINWOOD
S.L.A. 362 kp. susirinkimas 

laikyta kovo 6 d., 15335 Water
loo rd. Tikėtasi daugiau, bet 
susidėjus kelioms priežastims 
iš naujų narių visko galima ti
kėtis. Ir seni nariai negeriau 
elgiasi. Sakoma nekurie se
nieji SLA. 136 kp. nariai su
žinoję kad tveriasi čia nauja 
kuopa vaikščiodami pas žmo
nes patardineję ir šiaip ir taip 
daiyti. Tas jau pervėlu dary
ti ir senieji SLA. nariai turėtų 
žinoti kad 362 kuopa susitve
rė, pasiryžo auginti savo kuo
pą čionai, o pačiame mieste gy
venančius palikti ramybėje, ir 
to bus laikomasi. Apie tai ži
no ir SLA. Centras.'

Nuo Kovo 6 d. susirinkimo 
visi SLA. 362 kp. reikalai per
eina į rankas kuopos valdybos, 
organizatorius pasilieka tik pa
našiai kaip kitų kuopų organi
zatoriai. Kas turės kokių rei
kalų privalo kreiptis į kuopos 
valdybą.

Susirinkimas nutarė atsišau
kti j visus Collinwood Lietu
vius ir kviečią prisidėt prie Su
sivienijimo. Suauginsim čia 
didelę kuopą ir visiems bus pa
togumas.

Sekantis susirnkirnas bus toj 
pačioj salėj., Balandžio 3 d.

SLA. 362 kp. Organiz.

PARDAVIMUI NAMAS
2 šeimynų, po 5 kamb., visi įtai

symai. Su mažu {mokėjimu. Kai
na $8,000. Pirkite nuo savininko, 
sutaupysit daug pinigų.

C. F. PETRAITIS 
6702 Superior avė. Cleveland, O.

AUTOMOBILIS
1929 modelio Chrysler 4 durų 
sedan parsiduoda visai nebran
giai, mažai važinėtas. Nepra
leiskit progos. Didelis barge- 
nas. Ateikit pamatyt 6820 Su
perior avė. Randolph 1476.

? Phone Pehn. 2'533-M »

I J. C. Polter | 
į Lietuvis j 
| _ POPIERIUOTOJAS — | 
į Maliavoja, ir , Dekoruoja < Ž . . namus, >
* Greitas: irt geras darbas. * 
I Specializuoju nuėmimu į 
]] nuo sienų, senų popierų. |

Turiu tam moderniškas | 
«našinas. i

Padarau apskaičiavimus vi- > 
so darbo. Pašaukit arba | 

paleiskit atvirlaiškį. į 
J 229 EAST 74th ST. |

Komp. A. Vanagaitis ir J. 
Olšauskas su visais kitais prie
dais po Velykų atpleška į Cle- 
velandą su nauju programų vi
sokių dainų, rimtų, operiškų ir 
juokingų. Kada ir kur tas at
sibus bus pasakyta kitą sykį.

Kurie nesat Amerikos pilie
čiai ir ruošiatės jais patapti ne
praleiskit sekančio numerio — 
turėsim jums svarbią naujie
ną, naują valdžios įstatymą su
varžantį ir apsunkinantį pata- 
pimą piliečiu. Jau įstatymas 
įvestas ir reikės prie jo prisi
taikyt.

Kun. Dr. Kuliava $18.00 
Dr. J. T. Vitkus 10.00 
N. N. 7.00
J. Urbšaitis 5.00
K. S. Karpavičius 5.00
P. J. Kerišs 5.00
M. Prokopas 5.00
A. Grigienė 5.00
Kun. V. G. Vilkutaitis 5.00 
J. Vaizmužys - - 5.00
J. žuris 5.00

• John M. Sulzmann 5.00
K. Grigalius 5.00
V. štaupas 5.00
J. P. Kvęderas 5.00

. K. Tamkus 3.00
Navickų šeimyna 3.00 
Po $2: J. Derighter, P. Mu- 

liolis, K. Stonis, J. Montvilas. 
B. Velička, . F. I Wallace, Šepo- 
raitienė, M. Rukštelienė, Vin. 
Greičius.

Po $1: P. Vasiliauskas, Kl. 
žvinis, A. J. Jokubauskas, P. 
Kubilius, Z. Venskauskienė, A.

Kurie neturit pirmų popierų 
eikit tuoj išsiimti į Citizens 
Bureau, Public skv.

f Tel- CHerry 2370 f
P. J. KERŠIS

X baigęs Teisių Mokyklų Cumber- X 
land Universitete, darbuojas su +

T Teisių Ofisu advokato T
X Anderson & Marriott * 
| 308 Engineers Bldg, |
Y .kur su visais teisių reikalais ❖
X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir X 

Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
v rėš teisingų patarnavimą. . ;?

Bartkus, N. N., P. Kundrotas, 
M. Mikeliuniutė, C. Masilionis, 
St. Minortienė, P. Reškus, J. 
Slankauskas, A. Laurinaitis.

Viso $135.50
Pastaba

Per Kun. Vilkutaitį viešai 
apskelbtų $200 neapturėjau. 
Pinigai buvo surinkti bažnyti
nėj salėj Vilniaus našlaičiams.

Vardu Vilniaus Lietuvių na
šlaičių tariu aukautojams šir
dingą ačiū.

Vilniečių pavargėlių, atstove 
E. Vileišienė.

(Gerb. E.. Vileišienėsųjadėkos- 
laiškas telpa 2-me pusi.)

Pienas atpigo. Pradedant 1 
d. Kovo Clevelande pieno kaina 
nupiginta 2c nuo kvortos ir 
pąrsiduos kvorta po 12c.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Leonas Patackas ........ Lt. 100
Motiejus Rainis .............. 100
Kazys; šivokas .................. 50
Petronė Bacevičaitė .......... 50
Steponas Urbšaitis .......... 100
Marijona Tišldenė .......... 200
Jieva Vasiliauskienė .. •.. 200
Karolis Ivanavičįus .......... 200
Anelė Banienė .................... 50
Juozas čerauka ............... 50
Ona Juškienė ................. 500
Ona Čerlaitė ...................... 150
Uršulė Alįšaitienė ............ 150

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

1306 EAST 68TH ST.
_Rand. 6729.;

įĮlzzzi:.;.—- ..............j

■o imtynėse? su Lenkų' Stasie-

Tom Draak pirmoj poroj' nd- 
i’alėjo 'McCarthy iš Chicagos.

nugalėj Pilakovą.
.. Neužilgo bus paskelbta nail-Į 

jų imtynių diena. Marotta ža- 
P ______ fdą. statyt Komarą, tik dar nęį

Antroj Pairoj'.G raikas Vassęl1 randa jam’didelio priešo. I ■

SONNENBERG LAIMĖJO
Pereitą antradienį miesto au

ditorijoj įvyko imtynės naujo 
pasaulinio čampiono Gus Son- 
henbergo su žydu drutuoliu 
Fred Meyers iš Chicagos.

Dviem išėjimais pagretu lai
mėjo Sonnenberg,, pirmą sykį 
paguldydamas Į 23 minutas, 
antru į 11 minutų.

Kadangi Meyers nekiek ži
nomas imtikas, jie nesukėlė di
delio žingeidumo ir publikos 
buvo mažiau kai andai Koma-

fe.

—y-

I

c?

Elizabethi
Flower Shoppe
Visokiems reikalams, Vestu-:Gėlės ___ e , t

vems, Laidotuvėms ir kitokiems..
Taipgi parsiduoda puoduose.

1383 East 55th Street
Randolph 6471.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

International Dry 
Cleaning

6122 St. Clair Ave.
Išvalom ir perdažom senus 
ir išprosyti atrodo kaip nauji 
varne Siutus ant užsakymo,
kit išbandyti. Darba garntu'ojame. 
St TYULUMAN, Sav. (11)

Siutui
. Slu-

Atci-

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

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

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos

John Jącoby & Son 
įsteigta 1881 

7036-7038 Superior Aye

Ddbar laikas siųsti Velykų Dovanas —:

sarj, pasiuskit jiems per “Dirvos’’ Agen
tūrą keletą desetkų Litų. Kurie1 siųs 
dabar tų pinigai nueis Velykoms.

“DIRVĄ''
6320 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Phone Randolph 4615

WATCHMAKER
Taisome laikrodžius, laikrodėlius ir visokius 

graždaikčius . 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. ClaiT A.ve. arti E. 55th St.

S. J. WAISVILLA & SON
HARDWARE (Geležių Krautuvę)

Turini 
Vielų 
ir.

viską
Durų, 

sutaisom 
Kreipkitės

Biulavotojams, Painteriams ir kitokios reikmenys, 
kas jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, šepečių, 
Vandeninių ir Gazinių paipų,< Raktų, Spynų naujų, 
senus. Garantuojam už prekes ir gerą patarnavimą.

1667 E. 55th St. Arti Pavne Avenue

%

Vin. Debesis
“DAKTARAS”

Seną Narni? ir Suplyšusių Kambarių.

Seniausias. Lietuvis Popieriuotojas 
Clevelande: popieriuoja, maliavoja, 
pleisteriuoja ir atlieka medžio dar
bą. Turintieji tokius darbus savo 
namuose šaukit telefonu, o gausio 
gerą patarnavimą. Mažas ar dide
lis darbas vistiek. (12)

6014 Superior Ave.
Telef. Randolph 1615 W

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 rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c 
Siutas išprosyt ..........45c 
Kelnės išprosyt .......... 20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
šilkinė dresė išvalyt ir 

išprosyt .............. 1.50
Neškit dabar!

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J
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Gerai
pinigų,

"pAl ŽIEDAS! Ir tai mergaite!
kad aš turėjau susitaupęs banke 

pasirodymui jos tėvui, kitaip jis nebūtų pri
siėmęs manę už žentą..: Sakė 
su pinigais sutaupytais Society 
ir visada patyrė jog turėjimas 
ke ant knygelės yra geriausias 
laimingo vedusių gyvenimo.”

for Savings 
pinigų ban- 
užtikrinimas

Incorįoor-ated 18^3

in.the Citjg of Cleveland
PUBLIC SQUARE

-Taupymų Sąskaidą Kiękyienąjn. AtRŽiųi^


