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KOMARAS LAIMĖJO 
reitą penktadienį miesto I 
ori jo j įvyko imtynės, ku-f 
dalyvavo' musų jatinaveA 

uozas Komaras, 5am teko I 
is nepaprastai didelis, beit 
iras pasirodė kad jis, yra I 
uis ir smarkesnis už savo f- 
lišką priešą. Komaras jį | 
iė pirmą sykį j 14 minu-1 
trą syki j 10 minutiį, | 
oje poroje ėmėsi Austras 
a, su Vassel, išėjo lygio-1 
Vargo paguldė Noewerii 
nutų.

I “URVĄ” LITHUANIAN WEEKLY
(THE F’FLD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio [ 
Published Weekly at Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
• Yearly Subscription Bate:

In the United States............................ $2.00
Canada and Mexico......................  2.50
Lithuania and other countries..... 3.00

Advertising rates on application.

, “D ! R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 5

užsibaigiančio Grub-

59,676 56 ’ 
pi,84-1,87 

9,326.00 i 
22,095.0011- 
37,600.00 ■ 

250.00 t
yt ?

3910,692.43 '

3 50,51 L03 
.. . J. 69,869.50 
........ 33,080.11. 

.....694,761.81 
29,500.00 

..............12,891.63 

........ ..... 17,000.00 
....’................9-59
..... t 2,803.75

265.01

3910,692.43

fra Sekretorius The 
d, Ohio, ir kad vir- 
finansinj stovį šios 

.medžio 31, 1929.
et, Sekretorius.

.930 m. ■ 1 
iry. Public.

DYMAS

Ą. Ivinskas, direk- 
ifon Clevelande, O., 
ai musų geriausios 
jos stovįiužbkįgoje

1NSKAS.

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

KAINA 5c PENKTADIENIS. CLEVELAND, OHIO SAUSIO-JAN. 31, 1930

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohl

Ohio Lietuvių Spaudos Bend
Metinė Prenumerata:

Sav.enytose Valstijose........................ i
Kanadoje ir Meksikoje...................... ..
Lietuvoje ir kitur................................
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsn 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi išk

Apgarsinimu kainu klauskit laišku

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, I

VOL. XV (15-TI ME’

■m I @ 1 __ I SMERKIA ATEIVIU

Meksika Pertrauke
Ryšius sti lusija

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Du užmušta. Lansford, i 
Pa. ;— Dirbę prie gryžimo 
ir skaldymo akmenų, du vy- Į 
rai užmušti kada dagryžol 
iki neišsprogusio dovinio, 
kuris tuo tarpu sprogo.

Cukraus augintojų strei
kas. Porto Riko saloj su
streikavo apie 15,000 cuk
raus lendrių apdirbėjų — 
jie reikalauja didesnių al
gų. Darbininkams esu mo
kama tik apie 75c į dienų.

Audėjų streikas. Brazili
joj, Petropolis mieste, su
streikavo audėjai ir dirb-l 
tuvės tapo uždarytos. Ko
munistų įtekmė paveikus Į 
darbininkus.

ŽINGEIDŽIOS SKAI
TLINĖS

ATŠAUKIA ATSTO
VĄ; RUSAI KALTI

NA AMERIKĄ

Iš Meksikos sostinės pa- 
leista oficialis pranešimas 

Į jog Meksika Įsakė savo at
stovui Maskvoje apleisti 
sovietų Rusiją, kaipo pro-į 
testą prieš pastųrų keleto 
savaičių komunistų ruoštas 
demonstracijas prie Meksi
kos ambasadas Washing
tone, Argentinoj ir Brazi
lijoj. Meksikos valdžia ti
ki kad Maskvos valdžia at- 
sakominga už tas demon
stracijas. Nekaltina tų ša
lių kuriose demonstracijos 
ruošta, nors jų žmonės da
lyvavo. Aišku yra, sako l 
Meksika, kad komunistai 
daro taip kaip jiems Mask
va per Savo agentus groja.

Meksika sako bandė pa
laikyt draugingus ryšius 
su Rusija., ,bet komunistai 
neapvertino to. Tokio ko-

Siuvėjų streikas.1 Toron
to, Kanada. — Sustreikavo 
apie 1,200 moteriškų rūbų!

‘Įmunistų apsiėjimo negali
ma panešti, nei laikyti gar
bingu, valdžia sako.

Pačioj Meksikoj pastaro
se dienose susekta komuni
stiški teroristiški - suokal
biai ir sugavus daug sve
timšalių komunistų depor
tuota, pačių Meksikonų bū
riai uždaryta kalėjime.

Kada Meksika padarė su 
sovietais 
pasikeitė atstovybėmis, ko
munistai manė kad Meksi
ka galės lengvai. padaryti 
“rojumi”, nes ten tamsuo
lių daug, bet nepavyko.

Sovietų valdžia kaltina 
Suv. Valstijas už Meksikos 
pertraukimų ryšių su Ru
sija. !

siuvėjų reikalaudami darb
davių padaryti mokesčių 
sutartis.

Darbai daugėja. Darbo 
Sekretorius Davis raporta
vo Prezidentui Hoover kad 
jo surenkamomis žiniomis 
šioje šalyje nuo naujų me
tų pradžios darbai paleng
va eina geryn ir daugiau 
darbininkų gauna darbus.

Clevelande ir kituose vi
duriniuose ir centraliniuo- 
se miestuose Pennsylvani- 
jos gelžkelio dirbtuvių dar
bininkai iki šiolei dirbo po 
septynias dienas į savaitę. 
Dabar pertvarkyta ant še
šių dienų. Tas paliečia še
šis tūkstančius darbininkų, 
iš jų 500 Clevelande.

Lakūnai organizuojasi į 
unijų. Pradėta judėjimas 
suorganizuoti orlaivių la
kūnus ir mechanikus į uni
jų. Orlaivininkystei prasi- 
plėtus atsirado daugybė tos 
šakos darbininkų.

SUDEGĖ 5 SU GĖLAI VII?
Kansas City, Kan. — Iš 

400 pėdų aukščio nukrito 
lėktuvas su 4 pasažieriais 
ir užsidegė. Sudegė pasa- 
žieriai ir lakūnas. Pribu
vę į nelaimės vietų orlaivių 
linijos darbininkai viskų li
kusio suardė, sunaikinimui 
įrodymų kaip nelaimė atsi
tiko. Valdžia imasi savi
ninkus persekioti už tai.

taikos sutartis ir

LONDONO KONFEREN
CIJA TĘSIASI

Londonas. — Laivų ma
žinimo ir apribavimo kon
ferencija tęsiasi pasekmin
gai. Kiek spėjama, bus su
tarta padaryti šešių metų 
pertrauka išbandymui, o 
po to, jeigu Tautų Sųjun
gos ir Pasaulinio Tribuno
lo įtekmė padidės ii’ daly
kai eis tvarkingiau, galima 
busiu šios konferencijos ta
rimus persvarstyti ir vėl 
sutarti tęsti dalykų toliau.

Dalyvauja Anglijos, Ja
ponijos, Francuzijos, Ita
lijos ir Suv. Valstijų atsto
vai.

šeši sudegė. Sudegus na
mui Atlanta, Mich., Padegė 
motina ir penki vaikai.

New York. — Žydų laik- 
, raščio “Forward” leidėjas 
paleido Amerikos spaudoje 

I platų pareiškimų kąslink 
(siūlomo įstatymo Įvesti at- 
feivių registraciją. Jis sa- 

.. ko kad Amerikos Darbo 
Federacija, kuri perša re- 

•-------- --------------------------- gistraciją pati naikina sa-
SOVIETAI NUTEISĖ U |Vo spėkas, nes ateivių sure- 

SUŠAUDYMUI gistravimas. butų ginklas 
Sovietų rojuje masinis j prieš streikus, o darbinin- 

žmonių šaudymas nesiliau- " ' ‘
ja.

Voroneže du dvasiškiai ir 
vienas “kulakas”, turtingas 
ūkininkas, 
dymui už 

Į misarams 
javų. 
' Artiomovske nuteista su

šaudymui du darbininkai 
įtarti * ėmime iš dirbtuvės 
reikmenų, ir šeši pirkliai, 
kurie buk nuo tų darbinin
kų vogtus daiktus priėmė. 

Komisarams mat lengva 
atsikratyti sau nepatinka
mų žmonių: Įtarių kokiame 
nusikaltime ir sušaudo.

nuteisti sušau- 
priešinimąsi ko- 
laike atėmimo

kų didžiausias užvaduoto
jas ir apsigynimas nuo iš
naudojimo yra streikai.

Geri ateiviai gali būti 
persekiojami jeigu neužsi
registruos, o niekšai ris 
budus turėti po kelias re
gistracijos korteles, kaip 
dabar yra su ginklų drau
dimo įstatymu: žmogžu
džiai ir plėšikai ginklų tu
ri įvalias. o paprastas do
ras pilietis neturi nei kuo 
apsiginti.

Washington. — Imigra- 
, cijos komiteto pirmininkas 
, Johnson surinko sekančias 

skaitlines:
Gyventojų Suv. Valstijo

se yra 121,951,865;
Kas 13 sekundų gema vis 

po naują kūdikį ;
Kas 23 sekundos vienas 

numiršta;
Kas pusantros minutos Į 

šią šalį įvažiuoja naujas at
eivis; kas penkios minutos 
vienas ateivis’ išvažiuoja.

Taigi, ant vienos mirties 
buna du gimimai ir ant vie
no išvažiuojančio trys įva
žiuoja. Tai taip greita Su
vienytų Valstijų gyventojų 
skaičius didėja.

| NAUDINGAS SUMA
NYMAS LIETUVOJ

Mano Steigti 20 Akuše
rių Punktų

kaštuotų 60,000 litų.
Moterų taryba prašo 

kalingų sumų'tuoj pasl 
kad butų galima tuos p 
tus steigti tuoj po N 
metų. ir laikyti tol, ko 
daus reikalų ministerijž 
siruoš tų reikalų sutvai 
ir galės punktus savo 
mis išlaikyti.

Tarybos manymu, šii 
reikėtų įsteigti Lietu

ATRADO ŽUVUSIŲ LA 
KŲNŲ ORLAIVI

Seattle, Wash. — 'Sibe- 
rijos . tuštumose, snieguose 
atrasta dingusių lakūnų — 
Įeit. Eielsono ir Borlandc-— 
orlaivis, bet jų pačių lavo
nų dar nesuranda.^ Jiedu 
dingo-Lapk. 9 d„ kitom ? c 
išlėkė gabenti į laivą žvė
rių. kailius. Nelaimė atsi
tiko jų 
tikslu.
maistas, nejudintas, reiš-i 
kia jie tuoj pat turėjo už-l 
simušti ąr sužeisti po nu-' 
puolimo ėjo pagalbos jieš-Į 
koti ir po sniegu dingo, nes 
tada - juos užklupo sniego1 
pūgos.

CHICAGA GĄUNA 
PASKOLŲ

Chicago. — Keletas tur
tingų Chicagos piliečių pa
siryžo paskolint miestui po
ra desėtkų milijonų dola- 
rių laikinam išsigelbėjimui 
nuo bankruto.. Reikia pa
laikyti policijų, mokyklas ir 
kitokias įstaigas.

Politikieriai kurie savo 
rankose turi miesto valdžią 
pageidauja tuojau $50,000.- 
000 paskolos,- bet skolinto- 

ijai sako jog'-apsieis ir su

$6,000,000 MOKSLUI
Paryžius. — Rockefelle- 

rio fondas paskelbia jog pa 
skyrė $6,000,000 aukų stei
gimui Frančuzijoj Medici
nos Fakulteto, jeigu Fran- 
cuzijos valdžia irgi tiek pat 
tam tikslui skirs. Tokiu 
budu Paryžius palengva iš- 
kils į Europos moksliškų 
tyrinėjimų centrų.

antroj kelionėj tuogį*
Orlaivyje rasta kįT ’’Gelzkęhų kompanijos ir

gi ruošiasi priduoti pagal- 
jbą paskolomis. ( ,

Del pinigų stokos net su
laikyta darbas ruošimos! j 
prie 1933 metų pasaulinės 

i parodos. ,'

KOMUNISTAI KELIA 
SUIRUTES, INDIJOJ 
Bombai, Indija.----Ko

munistai norėjo ' suruošti 
darbininkų skerdynes. Ka
da minios patriotiškų žmo
nių laikė savo Nepriklau
somybės dienos prakalbas, 
prie kalbėtojų pastovo at
bėgo komunistų sukursty
ta gauja ir pradėjo plėšy
ti vėliavas ir norėjo iškelti 
raudona vėliavų, 
jo sumišimas, i 
neiškilo kraujo 
nes įsikarščiavę 
tapo išvaikyti.

Prasidė- 
Gerai kad 
praliejimo, 
raudonieji

Mirė 150 metų senis. Ru- 
manijoj šiose dienose mirė 
150 metų senis, kuris spė
jama buvo seniausias iš da
bar esančių . gyvų žmonių 
pasaulyje. Jis buvo kai
mietis.

Mėgstat Sportą? skaity
kit "Dirvą”—telpa pla- 
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus. ,

Kiškis peršovė medžioto
jų. Ne naujiena kad me
džiotojas nušauna kiškį, bet 
naujiena kad kiškis pašovė 
medžiotojų. Ringgold, Ga., 
vienas medžiotojas nusišo
vė kiškį ir įdėjo į tarba. Su
stojęs pasilsėt, paguldė šau
tuvų ant žemės ir ant jo pa
dėjo tarbų su kiškiu. Kiš
kis tuo tarpu dar atgijo ir 
pradėjęs spardytis pajudi
no gaidukų ir šautuvas iš
šovęs nunešė medžiotojui 
du kojos pirštu.

ISPANIJOS DIKTATO
RIUS ATSISTATYDINO

Madridas. — Diktatoriui 
Generolui- de Rivera atsi
statydinus, Madrido gat
vėse suruošta trukšmingos 
demonstracijos su šukavi
mais “Mums nereikia ge
nerolų!” “Lai gyvuoja res
publika!” nes mat karalius 
pakvietė kita generolų, Be- 
renguer, sudaryti ministe- 
rių kabinetų.

Gen. dfe Rivera valdė Is- 
panijų per šešis metus.

BYRD LEDŲ SULAIKY
TAS IR NEGALI

GRYŽTI
Pietų poliaus tyrinėtojas 

Admirolas Byrd buvo pa
siruošęs gryžti atgal Ame
rikon, nes pietų šalyje da
bar vasara ir ledai žymiai 
aptirpsta. Jo laivai buvo 
įšalę ištisa pereita vasara, 
kuomet ten buvo žiema, ir 
jie ledais dasigavo artyn 
kiek galėjo prie poliaus, o 
paskui skrido orlaiviu, ap
lankydami patį pietų ašiga
lį. Kada dabar ledai pra
dėjo aptirpti jie ruošėsi ke
liauti atgal. Bet kiek pa
sivarius, vėl užklupo šaltis 
ir kur paprastai ledai ap
tirpsta, dabar dar įšalo ir 
laivai negali išplaukti. Iki 
ledų pabaigai yra apie 120 
mylių. Jie turės laukti ki
tokio oro, nes jeigu ledai 
nepasiliuosuos turės ilgiau 
ten užtruktu

Jie ten turi radio ir apie 
save duoda žinias, todėl pa
siųsta jiems pagalba mais
tu ir reikmenimis.

Statistikos žiniomis Lie
tuvoje 1 metams tenka 70,- 
000 gimdymų: kasmet apie 
1100 gimdyvių miršta. Kiek 
lieka gyvų, bet nuo gimdy
mo paliegusių, darbingumo 
visam gyvenimui ar ilgam 
laikui visai ar dalinai nusto
jusių—dėl netobulos statis
tikos nežinia, 1 
ir akušerių liudijimu jų pro
centas labai didelis. Jos 
tampa valstybei materiale 
ir moralė našta, nes negali 
savo šeima ir vaikais rūpin
tis. '

Tokio didelio gimdyvių 
mirtingumo ir liguistumo 
priežastis yra stoka pagal
bos arba netinkama bobu
čių pagalba. Tik nedidelis 
procentas gimdžiusių ne
kultūringų bobučių sužalotu'

I . *■ *■ ; £/C4£C».LX&.l.ilUCb AC

moterų patenka Į gydytojų nomo tungsteno, kuris 
specialistų raukas, bet per-|Kar 
vėlai. \ t '

-Niekur Lietuvoj neteikia- duj7Ttiklo, °ko’ dabir* n 
ma gimdančioms pagalba Uždegus lempą, gyvsii 
nemokamai. Sodžiaus moti
na, tamsių užkampių mot'.-Į 
na iki šiol pamiršta. Kova 
su nenusimanančiomis bo
butėmis nevedama.

Vaikų gimdymas — tai 
moters karinė prievolė, tai 
nepasibaigiąs karas, daug 
aukų ramiai prarijąs, daug 
invalidų duodąs. Šią sunkią ! 
pareigų atliketama motina ! 

turi teisės laukti pagalbos 
iš valstybės.

Dėl to Lietuvos moterų 
tarybos vardu p. p. Mošie- 
tienė ir Kalvaitytė kreipėsi 
į Šiaurės Lietuvai šelpti ko
mitetą, prašydamos šiųsti 
iš sūrinktų aukų likučių tam 
tikra simą, kuri duotų ga
limumo įsteigti visoj Lietu
voj 20 akušerių punktų. Me
tams tų punktų išlaikymas

bet gydytojų bent 50 akušerių punkt
Ii jimu jų pro- «l.

IŠRASTA LEMPA S 
SAULĖS ŠVIESA

New Yorke, ' Amer 
Elektriškos Inžinerijos 
stitute, perstatyta na 
išrasta elektriška ler 
kuri duos šviesų viduje 
giai tokių pat kaip dr 
saulė lauke. Tai nauja 
labai naudingas išradii

Lempa pagaminta iš

vartojama ir du 
šviesų, ir -gyvsidabrio

ri§ pavirsta į garų ir 
|ro tam tikrų žėrėjimą, 
ris perkeičia šviesų.

Tų lempų išrado Cl< 
landietis Dr. M. Lucki 
iš General Electric Co..

Prie dabartinės ler 
šviesos akys žymiai nui 
gsta, todėl šios naujos 1 
pos bus didelis pager 
mas.

Krokodiliai suėdė 13
Afrikoj, nuskendus Ki 
upėj keltuvui, nerasta 
žmonių. Spėjama kad j 
suėdė krokodiliai, nes 
jų pilna.

Massachusetts valstij 
pereitų savaitę automob 
nelaimėse užmušta 17 y 
tų.

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

$1.40

KEISTAS PROHIBICIJOS
ŠALININKŲ SUMA-

• NYMAS
Washington. — Atstovų 

bute paduota sumanymas 
įvesti reikalavimų kad kož- 
nas valdžioj dirbantis tar
nautojas, nuo paties prezi
dento iki paprastų raštve
džių, padarytų prižadų ne
vartoti svaiginančių gėri
mų.

Prohibicijos priešininkų 
sąjungos pirmininkas pa
reiškė kad “jokie ’biliai pa
saulyje neprivers žmones 
pildyti prohibicijos įstaty
mus”.

ŽSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus
tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš
kams rašyti popierio, su 24 vokais 

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

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik $1.25. Persiuntimui rei- 

‘ kia pridėti 15c. (Vietiniams to 
nereikia). Užsisakykit tuojau!

(Kaip užsisakyti: Parašykit aiškiai savo 
■ pilnų vardų ir pavardę ir visa antrašų, ir 

telefonų jeigu yra, ir prisiųskit su money 
orderiu arba čekiu už $1.40. Viskų gausit 
savaitės bėgiu.)

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Korespondencijos AMERIKOS KALĖJI
MAI DAYTON

PITTSBURGH, PA. . jantai, Lyster, Watts ir 
Šlapikas išnaujo tardomi 
sąryšyje su pereitų metų 
nužudymu angliakasio Bar- 
koskio iš Tyre. Jie pereitą 
rudenį tapo išteisinti, vie
nok valstijos prokuroras 
atsisakė tokį teismo spren
dimą priimti, akivaizdoje 
aiškių įrodymų jų kaltės, 
ir perkėlė tardymą į kitą 
apskritį.

Gelžkelio darbininkas už
muštas Coraopolis jarde 
kuomet bandė sukabinti su- 
stumiamus vagonus.

Curtisville, Pa., kasykloj 
užmušta jaunas vaikinas 
kuomet jam kasant anglį 
užkrito iš viršaus akmuo.

Išdalinta karžygiškumo 
medaliai; Carnegie Fon
do komisija savo metinia
me susirinkime pereitą sa
vaitę išdalino dovanas ir 
pensijas ypatoms atsižymė
jusioms gelbėjime kitų gy
vasčių. Išdubta du sidab
riniai medaliai ir 23 brun- 
zps medaliai atsižymėju
siems.

šeši neteko savo gyvas
čių bandydami išgelbėti ki
tus. Keturių tokių žuvu
sių likusioms ' šeimynoms 
paskirtą pensijų ■Bendroje 
sumoje $3,84(1 kas metai.

Specialių dovanų paskir
ta $19,500 sūsižeidusiems 
ar jų šeimynoms.

Ta komisija išmoka kas
metai po $159,900 pensijų. Nupirko daug miškų Įe
iki šiolei nukentėjusių ypa- mes. Pennsylvanijos vals? 
tų kitų gyvastis gelbstint, tija padarė didžiausi miškų* 

----žemės . pirkinį savo istori-
Žudystė vestuvėse. Per- joje 'nupirkdama 132,000 

eitą savaitę Italų vestuvėse akrų vienuolikoj apskričių, 
salėj ant Sherman ir West Užmokėta po $3 ūž akrą. 
Stockton avės., baigiant ba-jDabar.ši valstija turi apie 
lių ir skirstantis namon, Į1,737,000 akrų miškų že
mėjo vienas neprašytas. mės.
svečias ir- nužiūrėjęs savo —:-------——■
priešininkus pradėjo sau- A Ues istorfja 
dyt. Du vyrai tapo nusau- . ...
ti, o pats šovikas bandė pa
bėgti automobiliu kuris jo 
laukė, bet tapo suimtas.

Nuo didelio šalčio, kuris 
buvo Pittsburgo sritį už
klupęs pereitos savaitės ke
lias dienas, mirė 4 ypatos. 
Dvi iš jų rasta sušalusios 
— tai buvo du seneliai.

Taxi vežikų streikas tę
siasi. Pereita savaitė bu
vo gana trukšminga taxi 
šoferių streiko, 14 ypatų 
atsidūrė ligonbučiuose nuo 
sužeidimų, 12 kitų areštuo
ta Už riaušes ir muštynes. 
Taxi kompanija bando leis
ti kitus šoferius dirbti, bet 
streikuojantieji juos ata
kuoja. Streikas tęsiasi virš 
pora savaičių.

Pitts
burgo srityje anglis atras
ta 1760 metais. Tose die
nose dabartinėj Pittsburgo 
vietoj buvo tik keli gyven
tojai, ir atrado anglį netoli 
dabartinio Mt. Washington 
kalno.. Gyventojai ėmė sau 
anglį ir degino.

Bet anglis buvo svarbiu 
dalyku iąauginimui Pitts
burgo į tokį miestą kokiu 
jis yra. Iš trijų .apskričių; 
Allegheny, Westmoreland 
ir Fayette, kurių Pittsbur- 
gas yra centru,, gaunama 
labai daug anglies. Šioje 
srityje yra turtingiausi an
glies sluogsniai kokių tik 
galima rasti šioje šalyje.

Apskaitliuojama jog yra 
po apie 8,000,000 tonų ang
lies kiekvienoj ketvirtainėj 
mylioj iš 2,500 Pittsburgo 
srities ketvirtainių mylių.

Man parašius pora strai-Į milicija, ir tt. Valstijose 
psnių “Dirvoje” apie kalė- esą miestai ir tie turi savo 
jimą ir kalinių gyvenimą' savivaldybes. Valstijos tu- 
jame, nekurie labai susido-jri apskričius ir -apskričiai 

savaip, tvarkos. Apskričiai' 
turi savo kalėjimus, vieni, 
jų buna tik namas geleži
nėmis grotomis langais, ki
ti apskričiai turi už'mies- 
tii apimtus didelius plotus 
žemėą, ten jie turi dirbtu- 

I ves ir kaliniai jose dirba.

Didins mokyklas. Moky
klų taryba pavedė inžinie
riams peržiūrėti senas mo
kyklas ir suruošti planus 
naujoms mokykloms staty
ti. Greitu laiku reikalin
ga apie $4,250,000 mokyklų 
padidinimui ir naujų staty
mui.

Kaip kuriose mokyklose 
yrą perdidelis susigrūdi
mas. Yra tokių. mokyklų 
kurios turi po 400 mokinių 
daugiau negu jos gali su
talpinti.

Vėl teisiami. Angliaka
sy klos kompanijos polici-

Užmušta vežikas. Frank
lin, Pa. — Sullivan, iš Ti
tusville, vežė 50 kvortų nit
ro glicerino į vietą kur bu- 

|vo rengiamasi iššauti alie
jaus šaltini. Norėdamas 
aplenkti Oil City miestelį, 
kad neatsitiktų nelaimė pa
čiame mieste, važiavo ap
linkiniu keliu. (Trokas pa
slydo ant kelio ir atsimušė 
į sniego krūvą. Nitroglice
rinas sprogo ir vežiką su
plėšė į šmotus, trokas su
ardyta ir apgadinta namai 
kurie netoliese pakelyje bu
vo.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorsranizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniŲ. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi viduose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai grauna lalkražt) “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kaiaos.

Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 600 ir 1.000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkitfis ftiua a4remt

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30fh Street New York. N. Y.

mėjo tuo ir prašo kad pla
čiau apie kalėjimus pasa
kyčiau. Aš su įvairiais žmo
nėmis turėdamas reikalų 
susiduriu su dauguma šios 
šalies įstaigų- bei tsu žmo
nėmis, ir viską atidžiai se
ku in interesuojuos. . ___ __

Suv. Valstijose kožna iš I Tokie kalėjimai daugiausia 
48 valstijų turi savo savi-1 vadinami “workhouse” ar- 
valdybes, teismus, kalėji-jba “darbo namais”. Į ap
muš, kariumenę, vadinamą Į skričių kalėjimus dažniau-

■ šia papuola nubausti iki 
SHENANDOAH, PA. I vienų metų laiko ir už ma

žesnius nusikaltimus. Tie
susirinki-j yra mažiukai kalėjimai.

! Valstijos kalėjimai jau 
1 yra baisus; į juos nusiun-
■ čia kalėt ilgesnį laiką, vi- 
' sam amžiui, o dauguma val-
■ stijų tuose kalėjimuose tu- 
! ri kartuves, kitos elektriš

kas kėdės, kuriomis atima
■ gyvastį žmogžudžiams už
■ tiesioginą žmogaus nužu-
■ dymą. Kartuvės buna ke- 
1 lių rūšių. Dabartiniais lai

kais dauguma kalėjimų tu
ri elektriškas kėdės. Galva 
už galvą, gyvastis už gyva
stį yra užsilikę iš senų lai
kų kaipo bausmė, ir nors 
Amerika skaitosi civilizuo
ta 'šalis vienok daugumoje 
tebevartoja senų laikų pa 
likimą. Daug žmonių pa
puola kartuvėsna, patroti- 
ja gyvastį kaipo žmogžudis, 
o praėjus kokiam laikui po 
jo. nužudymo išeina aikštėn 
kad ta 
Vienok 
atimta, 
kelsi.
piktinasi, vienok jei vals
tijoje įstatymas gyvuoja 
tokia mirties bausmė pildo
ma. Nekurtos valstijos ne
turi mirties bausmės, jos 
nusmerkia nusižengėlį vi
sam amžiui kalėti:

Šiuo laiku daugiausia i 
kalėjimus papuola už vogi
mus automobilių; tokius 
prasikaltėlius baudžia nuo 
5 iki 25 metų. Po kelis me
tus gauna ir nuolatiniai al- 
koholįnių gėrimų dirbėjai 
ir pardavinėtojai. Yra ir 
kriminalistų, bet labai daug 
žmonių atsiduria kalėjime 
visai nekaltai. Vietinių ko
kių politikierių užvydu ar 

1 Mėmus žmogaus turtą, kad 
nekalbėtų nuvaro kalėji
mam

Kožname valstijos kalė
jime yra įrengta įvairios 
dirbtuvės. Kaliniai tuos 
darbus dirba veltui. Neku
riu valstijų kaliniai dirba 
angliakasyklose, vario ru
dos kasime, t. y. po žeme. 
Kaip kuriuose kalėjimuose! 
kaliniams duoda šiek tiek ' 
valgyt, o nekurtuose kalėji
muose tai pusbadžiai mai
tinami, nors dirba sunkiai. 
Kalinių valgis, priguli nuo 
viršininkų ir užvaizdų. Ka
linis niekam nepasiskųs, y- 
ra atskirtas nuo pasaulio. 
Kalėjime neturi balso ir jo
kių teisių, 'ir taip pusiau 
miręs turi gyvent ir laukt 
negeistinos mirties;

PinavijasJ
(Bus daugiau) "

i-1 vadinami “ 
valdybes, teismus, kalėji-iba “darbo namais”, 
mnc Irannvnono voninamt;! olrvIXIn Trol/UI™,,-

Trukšmingas
mas. Čia parašysiu -apie 
metinį ir svarbų Lietuvių 
parapijonų susirinkimą, ku- 

- riame buvo laukiama net 
revoliucijos bet dalykai vir
to kitaip, viskas nusidavė 
labai ramiai ir linksmai;

Kada atsidarė salės' du
rys visi parapijonai turin
ti korteles buvo įleidžiami, 
o be kbrtelių neleista, nes 
tie buvo kunigų šalininkai. 
Salė 'buvo tiek pilna kad 
dar niekad tokio suėjimo 
nebuvo buvę. Salėn įsiga
vo ir trys musų dvasiški 
vadovai,' Karalius, pramin
tas “kirvių kapitonas”, ir 
kiti.

Parapijos pirmin i n k u i 
nespėjus užžengti estradon 
Kun. Karalius iškėlęs ran
ką, žegnodamas žmo
nes, suriko:;. Susirinkimas 
atidarytas! Piriųininkąs.. jo 
paklausė; Ką tu turį prie 
susirinkimo atidai rymo? 
kai bus laikas aš atidary
siu. Kunigas atsiliepė: Aš 
prabaščius ir gaspadorius. 
mano bažnyčia, mano sve
taines, ir man turi būti mo
kama metinė. Pirųiininkas 
paklausė: Ar esi užsimokė- 
kėjęs į parapiją 21 dolart? 
jei ne, neturi tiesų.

Kada mato jog nieko ne
gali padaryt, pradėjo šauk
ti policijos išmesti parapi
jos pirmininką. Pribuvus . 
policija paklausė tyčia pir
mininko kas do priežastis. 
Tas paaiškino, ir tuoj poli- • 
cija paėmus. Kun. Karalių ] 

[ šū jo štabu išvedė laukan, 
Nabagas, kitam policiją pa
šaukė, o pačiam susigadi- 
jo... .. Policijantas buvo 
Lietuvis ir pirmininko ge
ras draugas ir parapijonas. 
Po tam buvo leista “kirvių 
kapitonui” irieiti ir pasi
klausyt susirinkimo eigos 
ir ką parapijonai- svarsto.

Atvyko du delegatai iš 
Mąhanoy, kur ėjo didelis 
nesutikimas tarp kunigo ir 
parapijonų. Praeitą savai
tę Mahahoyaus klebonas 
Kun. Čėsna pralaimėjo tei
smą su parapija ir priteis
ta kad jis sugrąžintų viską 
parapijos komitetui: kuni
gas neturi nieko prie pa
rapijos turto, jo darbas yra 
tik prie altoriaus. Dar ar
šiau, klebonas turi užmo
kėt visas teismo lėšas, net 
$2700. Tai yra didelis smu- ; 

įgis musų dvasiškiems gai- , 
valams. Visų kolonijų Lie
tuviai turėtų imti pavyzdį 
iš šių parapijų ir būti vaL ■ 
dovais savo bažnytinio tur-| S3 pralinksminsit kai- Į 
to. J. Basanavičius. Lietuvoje metams “Dirvą” j

Atsakymas “Spragilo 
Buuožei”

“Dirvos” nr. 1-me tilpo 
tūlo “Spragilo Buožės” ko- 

. respondencija iš Daytono, 
į;kurioje jis šaukia kad “iš

lindo yra iš maišo”. Tas 
Spragilo buožė tai lyg tąsi 
Žydas, jei tik maža kas tai 
ir šaukia “givalt”.

Korespondentas išsigan
do kad SLA. 105-tos kuo
pos susirinkime nominaci
jose ant Pild. Tarybos ke
letą balsų gavo bolševikų 
kandidatai ir tame numa
tydamas kokį tai pavojų 
kalba apie “vilkus avies 
kailyje”. Kiek * žinoma tai 
“Spragilo Buožė” labai a- 
gitavo už K. Gugį į iždinin
kus, bet pamatęs kad Gugis 
negavo nei vieno balso pra
dėjo šaukt kad jau kuopą 
užkariavo bolševikai. Ro
dos S. B. pats susirinkime 
nebuvo ir rašo tikrai da
lyko nepatyręs.

Toliau jis jau ir delega
tus į SLA. seimą rekomen- 
duoda. Tik gaila kad ne- 
kurie iš jo rekomenduoja
mų delegatų, anot jo paties 
žodžių, yra tikri alkoholiš- 
ki ligoniai. Argi gali tokie 
žmonės būti tinkamais de
legatais? Kiti tinkamiau
si delegatai ateina Į susi
rinkimą tik kartą į du ar 
tris metus ir prie kuopos 
veikimo ‘ niekuo nepriside
da.

Žmogus staiga ir persi
mai. Visai nesenai tas pats 
S. B. buvo labai priešingas 
kuomet vienas iš jo sumi
nėtų delegatų pareiškė no
ro būti delegatu SLA. sei
me. Tuomet jis šaukė jog 

[niekuomet prie to riedalei- 
siąs.

Aš nuo savęs patarčiau 
S. B. neskaidyti iš , adatos 
vežimo vien del to kad 
kuopos valdyba nedaleido 
jam kuopoj diktatoriauti.

Kiek man žinoma visame 
Daytone nėra nei vieno 
bolševiko, jau nekalbant a- 
pie SLA. 105-tos kuopos

valdybą ir narius. Kuopos 
nariai yra geri tautinin
kai, tik nenori šokti pagal 
Spragilo Buožės muzikos.

Spragilo Kotas.

Dzimdzių Maršrutas
Maždaug norima tokiu 

laiku ir ten būti. Keliauja 
J. Olšauskas ir . A. Vanagai
tis

1 
2

su “Margučiu”:
Vasario mėn.:

— Akron, O.
— Youngstown, O.

5 — New Kensington, Pa.
7 — McKees Rocks, Pa.
9—12 — Pittsburgh, Pa.
15 — Dayton, O.
18—19 — Detroit, Mich.
23—24 — Grand Rapids
26 — Indiana Harbor.
28 — Waukegan, III.

Kovo mėn.:
2 — Kenosha-Racine.
4 — Rockford; Ill.
Maršruto reikalu kreip

kitės pažymėdami kokios 
dienos jūsų kolonijoje 
togiausios:

A.* Vanagas
3210 So. Halsted

Chicago,

pa-

St
Ill.
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Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko j Klaipėdą

SU

“DIRVOS" EKSKURSIJA
LIETUVON

SĄRYŠYJE SU

AMERIKOS LIETUVĮ! VYTAUTO 
JUBILEJAUS EKSKURSIJA

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

Laivakortė iš New Yorko i Klaipėda 
ir atgal $181.00

Gegužes-May 26d
Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks 

prabėgti. Kreipkitės laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

■■Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Tūlas komun’stukas Mi
lius pasivadinęs save S. L. 
A. nariu, komunistų rau- 
donlapyje “Laisvėje” išple
pėjo ilgą' neva kritiką “Tė
vynei”, kurią visaip išnie
kino ir jos redaktorių iš- 
koliojo už tai kad “Tėvy-

sitiktų su Susivienijimu jei 
pavestų jj valdyti komunis- 

j tų “didumai”: žino kad ko
munistai išaukotų visą S. 
L. A. iždą išbadėjusių kru
vinų komunistų šėrimui, ir 
tą gerai žinodama diduma 
ir saugoja savo organiza
ciją nuo išbadėjusių komu
nistų gaujos, kuri’ prary
dama iždą nuskriaustų ir 
tą didumą.

u

nė” drysta pakritikuot Ru
sijos kruvinus komunistus, 
kurie žiauriai terorizuoja 
šalies gyventojus.

Iš tos Miliaus neva kri
tikos aišku kad komunistai 
nori priverst “Tėvynę” bū
ti komunistų organu ir gar
bintų Rusijos tironus ko
munistus, o visaip dergtų 
Lietuvą ir jos "valdžią.

Gali komunistai sielotis 
visą savo amžj, bet nesu
lauks to ko jie nori. Grei
čiau sulauks to kad jų iš
badėjęs pilvas truks ir tuo- 
met jau bus komunistams 
galas. 

Y Y Y

Tula komunistė, “Vinco 
Duktė”, rašo “Laisvėj” ko
respondenciją iš Baltimo- 
rės, kurioj aprašydama S. 
L. A. organizatoriaus Žuko 
prakalbą, kurioje jis kri
tikavo komunistus, pagro
biančius S.L.A. kuopas, tų 
kuopų vardu patinkančius 
sovietų lakūnus ir perkan
čius Rusijai traktorius, o 
niekinančius visaip Lietuvą 
ir agituojančius neduot nei 
cento, .Vinco Duktė sako: 
“Juk popas Žukas pasisakė 
esąs demokratas, pripažys- 
tąs didžiumą, todėl lai lei
džia didžiumai valdyti jįSij£ 
sivienijimą. Tada pats ži
nos kodėl ir kas perka so
vietų 'Rusijai traktorius bei 
pasitinka jos lakūnus”.

Y ' Y Y

Kad SLA. valdo diduma 
tą žino visi Lietuviai, žino 
ir patys komunistai Ir ta 
Vinco Duktė, tačiau ji kaip 
ir visi komunistai, kurie 
nori pasigrobt^ SLA., vie
toj atvirai pasakyti lai lei
džia valdyti komunistams 
pasako atbulai, lai leidžia 
valdyti “didumai”. Ta di
duma ir valdo Susivieniji
mą ir ji gerai žino kas at-

;SIOG I 
ŽlUOJA

jtru^a

Naudokite išlaukiniai nuo 
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų

■ Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo
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/ Išsi tempimų 

Neuralgijos
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7 Knygutė, kurioje paduodama pilni , 

nurodymai naudojimui PAIN-EX- "
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po 35c. ir 70c. bonka.
■> Arba galima užsisakyti stačiai iš ’

Lebor&tčries .
F.AcLRICHTER V COj

BERRY ANO SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.V
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Kaip tik “Tėvynės” nr. 1 
SLA. Narių Tribūnoj tilpo 
raštelis kuriame prisimin
ta iš praeities socialistų 
pragaištingi darbeliai Su
sivienijimui, tuoj Chicagos 
socialistiškos “Naujienos” 
taip smarkiai sušuko Žydiš
ką givalt kad net “Tėvynė” 
išsigando ir skubomis, su 
didžiu nusižeminimu ėmė 
teisintis kad. tas raštelis 
tilpo redakcijos neapsižiū
rėjimu, o kad geriau įtikus 
socialistams “Tėvynė” ge
rokai suniekino kalbamo 
raštelio autorių, kuriam ro
dos tik ir leido išsireikšti 
savo minti paduodant tulus 
faktus iš socialistų darbe
lių, kad paskui gaut progą 
kartu su socialistais pulti 
sau nepatinkamą ypatą. ,

Matomai “Tėvynė” tiktai 
apie komunistų 'pasikėsini
mą pagrobti S.L.A. tegali 
rašyti, o apie socialistus, 
kurie lyg alkani vilkai a- 
nuomet supuolę draskė Su
sivienijimą tai nevalia nei 
prisiminti. Kažin ar ilgai 
SLA. nariai pakęs “Tėvy
nės” redaktoriaus toki nuo
lankumą ; ir ’ pataikavimą 
keletui sobialįstų. ,

v Y ,-Y. Y' • -

Kiek laiko atgal “Vieny
bėj” Kibirkštyse buvo pa
liesta socialistai, kurie ko
munistams besiveržiant per 
uždarytas duris, bando su
lysti į SLA. Pild. Tarybą 
per langą. Tos kibirkštys 
taip skaudžiai pasvilino a- 
kis ne tik socialistams bet 
ir socialistų užtarėjai “Tė
vynei”, kuri kaip drūta 
puolėsi niekint kibirkščių 
autorių, o dėka tokiam bai
siam “Tėvynės” riksmui 
šiandien “Vienybėje” kibir
kščių nematyt. Ką tas rei
škia?. Reiškia tą kad so
cialistai yra SLA. diktato
riai ir “Tėvynės” cenzoriai, 
o per “Tėvynę” siekiasi net 
ir kitus laikraščius cenzū
ruoti. Pažiūrėsime kaip il
gai tas -dvilypis burbulas 
išlaikys netrukęs.

Y Y Y

Kaip tik laikraščiuose pa
sirodė pasekmės nominaci
jų į SLA. Pild. Tarybą, kur 
Tareila surinko 960 balsų,' 
tuoj socialistai lyg smau
giami ėmė gvoltu šaukti, 
“Tareila skaldo balsus ir 
padeda bolševikams laimė
ti”. Kodėl SLA. griovi
kams socialistams taip yra 
baisus bolševikai šymet, ka
da Tareila yra trečiu kan
didatu? Kodėl jiems bol
ševikai nebuvo baisus pra-

eitais keliais metais, kuo
met jų patentuotas kandi- 

i datas Gugis buvo amžinas 
kandidatas Į SLA. iždiniu-i 
kus prieš tautietį Paukš-j 
tį? Kodėl socialistai tada] 
nesmerkė Gugio kaipo bal
sų skaldytojo ir duodančio] 
progą laimėti bolševikams? ! 
Kodėl socialistai ne tik kadi 
nesmerkė Gugio, bet Balti- 
morėj SLA. seime reikala
vo kad Paukštis rezignuo
tų ir užleistų vietą Gugiui?

Todėl jiems tas viskas ge
rai kad jie nori idant jų 
žmogus žarstytų SLA. mi
lijoną, kurį sutaupė tauti
ninkai, ir todėl šiandien so
cialistai ugnia spjaudo ant 
tautiečio Tareilos, kuris ga
li nustumti socialistų kah" 
didatą nuo SLA. iždo, prie 
kurio Gugis tik smurtu da- 
sigavo.

Taigi, gerbiami SLA. na
riai tautininkai, jeigu tik 
Tareila sutiks priimti kan
didatūrą į SLA. iždininkus, 
nepaisykit socialistų,zaunų 
ir remkit Tareila, kaipo iš
tikimą SLA. veikėją ir dik- 

Ičiąi dirbusį žmogų.
Y Y Y

“Laisvės” nr. 14-me ko
munistai paskelbia “mani
festą”, kuriame I įsako sa
vo davatkoms kelti trukš- 
mus draugijose, klubuose ir 
dailės rateliuose, kur tik 
buk bandoma kelti Vytau
to šventės klausimas, ir sy
kiu -įsakomą kad šį metą 
pasistengtų nuo draugijų 
numesti kunigaikščių ovar
dus; o -jų vietoj duoti dar
bininkiškus vardus.

Taigi, ■ ‘ jeigu katalikiškų 
• irMjaittišlcų ■'draugijų nariai 
nesilankys^ susirinkimuos e. 
iš kelių atėjusių bolševikų 
susilauks vietoj Vytauto, 
kokio Leninų ar kito kokio 
Žydo vardą šavoi draugijai.

KNYGOS KURIŲ 'JAU 
NĖRA

Šiuomi pranešame kad 
sekančių knygų “Dirvoje” 

■visai jau nėra, nes išsibai
gė, ir už jas pinigų Nesiųs
kite :

“JUODAS KARŽYGIS”,
“'BALTIJOS ARAS”, 
“KRYŽEIVIS”.
“Kryžeivis” išsibaigė 'an

ksčiau negu tikėjomės, to
dėl tie kurie vis dar žadėjo 
įsigyti negaus niekur. ,

Šių 'knygų nėra niekur 
išsiųsta į kitus knygynus 
ir nejieškokite.

Dar galima gauti šią di
delę ir svarbią knygą už 
$2 (620 puslapių, tvirtuose 
viršeliuose): ’ 1

“ŽMONIJOS ISTORIJA” 
ir nekurtas kitas “Dirvos” 
išleistas knygas iš seniau.

“Dirvos” Admin.

SLA. Nominacijos Turi 
Būti Atšauktos' — Pro

testuokime!
Rinkimai Turi Būti Sulaikyti, 

Nominacijos Išnaujo!
Kas tai matė tokią begėdys

tę ir nedemokratingumą — Se
nai taip nebuvo kaip .dabar, ir 
todėl budinti Pildomosios Ta
rybos ^rinkiniai bus neteisėti — 
nes šymet nevarė agitacijos ir 
nekandidatavo ant SLA. Pre
zidento Dr. Gfaičunas J_

Šmikis.

kiams į Lietuvą “Dirvą”, i 
Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą —- užrašyki! savjs-

PO 1,000 CIGARETŲ SU
NAUDOTA NUO GAL

VOS 1929 METAIS
Cigaretų produkcija, šio

je šalyje per pirmus de
šimts mėnesių 1929 metais t 
beveik perviršijo visti 1928 * 
metų produkciją, kuri bu
vo rekordinė, parodo pas
tarų dienų valdiški rapor- , 
tai. g

Per Spalių mėnesį 1929 
m. pagaminta 12 nuošim
čių daugiau negu tuo .pat 
mėnesiu 1928 metais, arba 
išviso pagaminta 1'02,000,- 
000,000 cigaretai.

Kiek-vienam gyventojui 
nuo mažiausio iki seniau-1 
šio, vyrui ir moteriai, iš
puola po 1,000 1929 metų Į 
bėgiu, -arba 144- cigaretais I 
daugiau ant kiekvienų ne
gu išpuolė 1928 metais.

Anglijoje išpuolė po 912 
cigaretų nuo galvos, Fran- 
cužijoj po 829.

Žinios iš Francuzijos ir 
[Anglijos rodo panašų padi
dėjimą kaip Suv. Valstijo
se. Šiais metais tikima A- 
merikoje pagaminti suvirs 
120,000,000,000 cigaretų.

I

I

I

I

I

CUNARD LINIJA LIETUVON
I Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New I 
• Yorko j Southampton kas Sėreda vienu iš milžinų ekspresinių laivų j 

I BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA j 
o paskui sausiemiu į Kauną. Yorko į Kauną t203 ir bran-j
Pamatykit pakeliu Londoną. jQJV. 51*11’. ^^s^iri kambariai, er- j 
Taipgi tiesiai į Londoną kas ^y1 vieta> geras naminis vai-j
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi OKf ^1S’ mandagus patarnavimas, 
laivai. Trečios klesos laiva- informacijų klaus- j
kortėš į abudu galu iš «lte bjle Cunard Agento, ar- Į

■ ✓ ba rašykit pas: t

CUNARD LINE 1022 Chester A™- ,Cleveland, Ohio i

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTA PADARYT KELIONĘ AT
MINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ TIEMS 

KURIE JOJE DALYVAUS
Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą

Trečia klesa i vieną pusę ------------- $107.00
Trečia klesa Į abi pusi ___________ _ 181.00
Turistine trečia klesa į vieną pusę____123.50. 
Turistine trečia klesa i abi pusi m in.) 204.00 
Cabin klesa _______________________ 142.50

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

Vaikams: Nuo 1-nų metų iki 10 metų am
žiaus puse kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
j vieną puaę. I abi pusi $11.00.
U. S. Revenue Tax ir. Head Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 METAIS
Iš Tiesiai iš

Laivo vardas New Yorko Laivo vardas Klaipėdos
ESTONIA .. . Vasario 20 ESTONIA .. Balandžio 24
LITUANIA . ..... Kovo S POLONIA .. .. Gegužės 27
ESTONIA .. Balandžio 3 LITUANIA . Birželio 1G
LITUANIA . Balandžio 17 Į LITUANIA .. .. . Liepos 22
POLONIA .. .. Gegužes 1 ESTONIA .. Rugpjūčio 18
ESTONIA . Gegužes 17 LITUANIA . Rugpjūčio 26

LITUANIA . . Gegužės 26 | POLONIA .. Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĘ
Dėl informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojau pas savo vietos agentą. 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BĄL.TK
8—10 BRIDGE ST., NEW YORK, N. Y.
UNION TRUST BLDG., PITTSBURGH, PA.

AMERICA LINE
315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.
616 ST. JAMES ST., MONTREAL, Canada

I
i(ČiGL kaip _

MSŲ BAIĄ1ĖS PIEŠINYS
tik ir yra-

[■SAqfeespeare^

“Ateities Įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj’

VENGOifc T© 
ATEITIES ŠEŠĖLI©*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Jus: vyrai kurie iaikytumeties tvr... - 
kiai ir tinkamai . . . jus mo.te.ry:; 
kurios geidžiate kankintis del prie
lankumu tikrai moderniškos figūros . 
—kada stehgiates padaryt save p;.' 
daug gražiom užsidekite’ Luck 
vietoj to. Bukit nuosaikus — buk' 
nuosaikus visais atžvilgiais ne'; : 
rūkyme. Valgykit sveikai bet pc b" y 
nuosaikūs — kada jusij akys yrr 
didesnes už jūsų skilvį u-lsidiki? 
Lucky vietoj valgyt. Atein.iaii tiu--- 
tiktai meta savo šešėlius p-iešakir 
Vengkite to ateities šešėlio, tilt p? 
išvengimą virš-sauvaiystčs jus p:.- 

. laikysite prielankią jaunystės ilįu - .

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, 
kuri jus kada rūkėte, padarytas iš 
puikiausio tabako—Tabako Derl-'ąus 
Smetonos—“IT’S TOASTED.” Visi 
žino, jog karštis apvalo, o “TOAST
ING” ne tiktai prašalina nešvaru
mus, bet prideda kvapsnio ir pagerina 
skonį.

I

į “It’s toasted"
^Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “priėš-riebumą \ kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lųcky Strike Cigaretų suteiks ’naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaūs, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj '‘Imsite Luckv’\ tai tuo bųąu ius

< išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite r.aujcviską, dailų pavidalą.

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

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs. __ 1________
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LIETUVOS KUNIGU VERKSMAS užtektų tiems kurie nori
mokslo. Bet Jėzuitams rei-

Nesenai ‘Darbininke1 pa-'1 
talpinta visų domę trau
kiantis pirmame puslapyje 
pareiškimas, antgalviu:

“Traginga Lietuvos Baž
nyčios Padėtis”.1’

Išdėta visa litanija nusi
skundimų kaip prie dabar
tinės vyriausybės kenčia 
Lietuvos bažnyčia.

Bet niekur neiškalba kad 
bent kiek .nukentė bažny
čia, o tik kad nukentė ka
talikų organizacijos, spau
da. Spaudai mat uždraus
ta koliotis, o organizacijos 
negauna iš valdžios para.- 
mos ir turėjo sugriūti.

Nukenčia, žinoma, ir ku
nigai kurie nori būti Lietu
vos valdovais, o jų nei vie
nas nei ministeriu negavo.

Gaila kad kunigai neski
ria savo politikos nuo tikė
jimo ir bažnyčios ir papras
tas katalikas, matydamas 
tokius aprašymus, mano 
kad Lietuvoje tikėjimas už
slopintas, bažnyčios užda
romos.

Gal tas Lietuvos .Kuni
gas butų tylėjęs, bet po di
delės skandalingos bylos 
praloto Olšausko už žmog
žudystę, po “lašinių skuti
mo” bylos, po Rokiškio ūki
ninkų sąjungos bylos neiš
kentė, nes tdse bylose figū
ravo arba kunigai arba jų 
valdžios laikų “karžygiai”, 
kurie išnaudojo vis'uoinėhę 
ir valstybę manydami kad 
krikščionys amžinai valdys 
ir už savo darbus nereikės 
prieš nieką atsiskaityti.

Pral. Olšausko nusikalti
mas irgi visiems žinomas.

baudė katalikų šulus bloga- 
darius ir kad katalikų po
litikieriai neturi valdžios 
savo rankose.

Mes tikime kad doram 
Lietuviui katalikui šito pa
aiškinimo užteks.

Jėzuitų Universiteto 
Vajus

Clevelande sumanyta su
kelti $2,500,000 išbūdavo  ji- 
mui naujų budinkų Jėzuitų 
universitetui, kuris vadina
mas John Carroll universi
tetu. .Pinigai tapo sukelti. 
Atsišaukimai paskleisti po 
visą miestą ir ragina “visų 
tikybų žmones” remti; vi
sų tikybų biznieriai ir rė
mė. Net Žydų rabinai- sa
kė per radio reikalingas 
vajui kalbas.

Keista visgi kad Jėzuitai, 
taip griežtai nusistatę prieš 
visus kitus tikėjimus, drys- 
ta j visus šauktis. Kad Žy
dai remia tai del savo biz
nio.

Clevelande yra senas, pa
žymus mokslu Western Re
serve Universitetas, yra ki
tos aukštos mokslo įstai
gos; Ohio valstijoj yra ke
li universitetai, rodos

Gaila todėl kad kunigas 
bažnyčios vardu 'nori už
slėpti paprastų katalikų 
akyse savo žmonių tokius 
negražius darbus.

Tiesa, dvasiškija turi tik
slo slėpti visus savo narių 
blogumus ir nežiūrint koks 
prasižengimas butų, nori 
kad kaltininkas butų palik 
tas laisvas ir nekliudomas.

Gal tas kunigas turi tik
slo apginti ir lašinių skuti- 
kus ir kitus šmugelninkus, 
gal pats prie to prigulėjo, 
tačiau “Darbininkas”, ka
talikų darbininkų pinigais 
leidžiamas, kokio tikslo tu
ri užstoti ir bandyti po ti
kėjimo ir bažnyčios skver
nu kišti tokius nedorus dar
bus kuriuos tas kunigas no
ri užrėkti savo dideliu ant
galviu, “Traginga Lietuvos 
Bažnyčios Padėtis”.

Bažnyčios ir tikėjimo 
niekas Lietuvoje nekliudo, 
ten net perdaug viskas ti- * 
kybiškai atliekama, jokia 
valstybinė ar kareiviška iš- , 
kilmė neapsieina be kuni
gų ir maldų, be šventinimo 
ir mišių. Mums laisvama
niams net ne jaugu tokiose 
iškilmėse būti, bet ten visi 
apsipratę ir rodos taip rei
kia.

Amerikos katalikų spau
da neprivalo mulkinti Lie
tuvių katalikų žiniomis buk 
ten kas bažnyčias griauna 
ii- tikėjimą naikina. Visa 
paslaptis yra ta kad ten nu-

ČIČINSKO KALNAS
Padavimai apie Žiaurų Lietuvių Kankintoją nuo Upytos (Panev. ap.)

Kazys Polileika.

1924 jnetais, manevrams pasibaigus,

kia savos galingos įstaigos 
kurioje butų auklėjama va
dai, kad jų galybė nesmuk- 
tų.

Tilžėj pradėjo eiti Vokiš
ka kalba laikraštis Prūsų 
Lietuvių Lietuviškai dva
siai Budinti, vardu “Unse- 
re Stimme”. Laikraštis sa
vo pirmame numeryje kal
ba kad Lietuviams reikia 
gelbėti pavojuje esančią sa
vą kultūrą, kad nežūtų Vo
kiečių bangose.

“Liaudies Tribūna” — to
kiu vardu pasirodė Chica- 
goj sugamintas ir išleistas 
leidinis, kurio tikslas yra 
matyt patarkuoti socialis
tus ir paagituoti už Tarei- 
lą ant SLA. Iždininko, nes 
nežiūrint kad Gugis yra 
Chicagietis, ne visi Chica- 
gos SLA. nariai jį nori iž
dininku turėti. Chicagoje 
bus ir SLA. seimas.

Ką katės veiktų jeigu pe
lių nebūtų?

Tą patį ką bolševikai vei
ktų jeigu nebūtų “susipra- 

darbininkų.jau i tusių:

ulanų pulkas gryždamas iš Panevėžio, ėjo 
Krakenavos link. Pakelyje netoli Upy
tos pasitaikė tiltukas. Aš gi bijodamas 
kad su arkliais neįvyktų nelaimės norė
jau pats nusukęs nuo kelio sustoti šalia 
to tiltuko ir perspėjus ulanus, atsargiai 
praleisti juos. Bet dar nespėjau gerai ir 
prijoti prie parinktos sau vietos, kaip tuo 
laiku du ulanai greit nušokdami nuo ark
lių ir pribėgdami prie manęs pasakė:

— Tamista vade, nejokite, prigersite!
Nevisai suprasdafrias dalyką maniau- 

kaip gi aš galiu prigerti būdamas ant pie- 
" vos? Bet apsižiūrėjęs pamačiau kad iš- 
tikrųjų galiu prigerti, nes jau mano ku
melės užpakalis ir mano kojos iki viršū
nės batų aulų buvo apsemta kokių tai ža
liu purvuotu vandeniu. Be to dar jaučiau 
*kad aš drauge su savo kumele, vadinama 
“Gražuole”, einame vis gilyn ir gilyn. Tai 
žinoma ilgai negalvodamas tuojau stab
telėjęs ant balno, tiesiog per Gražuolės 
galvą nušokau ant ‘kelio, į kurį, ulanų pa
dedamas, visą sušlapusią ir purviną šiaip 
taip ištraukiau ir savo Gražuolę. Mums 
čia besitrusiant, sustojo ir pulkas poilsiui, 
patikrinimui balnavimų ir bendrai pasi
taisymui. Perbalnojant ir apvalant Gra
žuolę, priėjo prie musų kaž koks jau ne
jaunas pilietis ir kreipdamasis į mane 
sako:

— Tai laimė tamistoą, ponuli, kad tas 
atsitiko arti kelio, o ne toliau!.... Jei, 
gink Dieve,r,butų toliau tai jau Čičinskas 
nebūtų tamistos gyvą paleidęs!

— Koks Čičinskas? — nustebau aš.
— Nugi tas: argi ponuli jau ir neži

nai?.... Štai va gi jo ir kalnas matyti, 
ant kurio, kaip senovės žmonės pasakoja, 
kadaise buvo gražių-gražiausias dvaras 
su didžiausiu palocium. Bet už baidlus jo 
griekus Dievas padarė taip kad jį pati 
vięnų Velykų rytą perkūnas nutrenkė, c 
visas dvaras, drauge su palocium, nuėjo 
kiaurai žemėn. Už tai čia dabar toj vie- , 
toj nuo anų laikų ir paliko tos baisios, ne 
vien tik gyvuliui bet ir žmogui pavojin
gos pelkės, kuriose jau buvo ne kartę 
įvairių atsitikimų. Be to dar kaip tosr . 
pelkėse taip ir tame kalne labai dažna:

savo begalo išdžiuvusiu mėlynai-gelton i
kunu ir išblyškusiu veidu, didelėm juo
dom akim žvilgterėjęs į mane,' stengia-:! 
atsikelti. Tai aš, nieko nelaukdamas, pa
sisukęs kairėn, tekinas išdūmiau iš Muze- 
jaus. Bet atsidūręs prie poniutės sten
giausi nuduoti save narsiu ritieriu. ,

SugryžęS' namon ir užsiėmęs darbu, 
aš ir vėl tą visą užmiršau. Ir turbut iš- 
tikrųjų bučiau visai neatsiminęs jei pas
taru laiku nebūtų užėjęs pas mus vienas 
senelis bekalėdodamas. Mano žmona, ma- 
tpdama tokį seną ir nuvargusį dieduką 
pasigailėjo ir ką turėdama davė jam už
kąsti. Apšilęs ir pasistiprinęs, diedukas 
dėkodamas už valgį sakė:

— Brangus mano geradariai, kaip tik 
aš bekalėdodamas pasieksiu bažnyčią, bū
tinai už jus ščyrai pasimelsiu, prašyda
mas Viešpaties Dievo kad Jis jums užna- 
gradytų už tai kad jus, pavalgydinę ir ap- 
šildę mane leidote pailsėti mano pasenu
siam ir suvargusiam griešnam kunui. Ir 
tikiuosi kad Aukščiausis ir Mielaširdin- 
giausis manęs išklausys. .... O dabar tai 
aš ir vėl galiu, su Dievo pagalba, eiti to
liau jieškodamas tokių pat gerų ir Dievo
baimingų žmonių....

Žiūrėdamas į tokį iškalbų dieduką 
užsimaniau ką nors paklausti, bet neras
damas kitų įdomesnių žodžių, pasakiau:

— Tai iš kur ir"kur dabar eini, dėduk?
— O, ponuli, iš toli, net dar už Pa

nevėžio, nuo pat Upytos.... Iš ten kur 
kadaise — gal girdėjote — gyveno toks 
labai bagotas ir begalo ištvirkęs ponas 
Čičinskas.

Girdėdamas tai ag vos tik nepasakiau:
— Tfu, kad jį bala! Ir vėl tas nelai

mingas Čičinskas! — Bet šiaip taip susi
laikęs, pasakiau:

— Tai biskį lyg kur tai girdėjau. Bet 
labai .mažai.
,i .f— Tai ponulis turbūt esi tuteišas kad 
mažai girdėjai apie musų poną?

— Ne, dėduk, aš “ne tuteišas”, o iš 
Panevėžio. Bet tikrai pasakius tai tik gi
miau ir augau Panevėžyj. O paeinu nuo 
Kupiškio.

— Tai ponulis turbut ir Upytą žinai?
— Taip, biskį žinau.

“Lietuvos Ūkininkas” pa
keitė savo formatą ir nuo 
Sausio mėn. šių -metų pra
dėjo išeiti tokio pavidalo 
kaip visi kiti Lietuvos laik
raščiai. ■

“Lietuvos Ukininkasv ei
na nuo 1905 metų ir visą 
tą laiką išlaikė savs žur
nalo pavidalo formatą, taip 
kad kalbant apie “Lietuvos 
Ūkininką” kiekvienam sto
davo į mintį tas jo forma
tas. Dabar laikraštis daug 
patogesnis, nereikia plėšyt 
imant skaityti.

Apmažėjo Auksas
Paskutiniais dviem per

eitų metų mėnesiais iš Suv. 
Valstijų išgabenta aukso 
už $100,000,000. Bėgyje po
ros praeitų metų Francuzi- 
ja suėmė daugiausia Ame
rikos aukso, nes per du me
tu ten išvežta už $383,000,- 
000, kuomet kitos šalys pa
kaitomis ir gavo ir paskui 
vėl davė atgal.

DIDELI “DIRVOS”
rėmėjai

B. Imbrazas iš Philadel
phia, Pa., prisiuntė $9. už 
metines prenumeratas sa
vo, taipgi J. Urbono ir K. 
Čerkausko iPhiladelphijoje, 
ir Teklės Urboniutės -Lietu
voje.

Šalip šitokių pulkais už
rašomų naujų skaitytojų, 
“Dirva” gauna daugybes 
naujų pavienių ir nuo savo 
skaitytojų "prenumeratų jų 
draugų ir giminių čia. Ame
rikoje ir Lietuvon.

LIAUDIES DAINA
Gęlės, jus gėlės, skubėkit žydėti, 
Kad su šalta nakčia jus nesusitiktut. 
Mes nebijom šalčių, nei jokių pustymų, 
Mes galim žydėti tarpe arškėtynų. 
Mes trys sesutės po sodą vaikščiojom, 
Pamatėm bernelių pulkelį atjojant; 
Mes jų užklausėm kur jus jodinėjai, 
Ar jieškot mergelių, sau meilių draugelių. 
Mes jieškom mergelių, sau meilių drauge

lių,
Kad bagotą gauti ir turtus sukrauti 
Katros turtus turi į tokius nežiūri, 
Katros turtus krauna daug geresnius 

gauna.
Prisiuntė J. N.

LIAUDIES DAINA
Tai aš gavau bernelį; . 
Tai aš gavau bloznelį — 
Kasdien vaikšto karčiamelėn

■ Su pulku jaunimėlio.
, Atėjęs iš karčiamėlės 

Jis mane muštravoja — 
Jis man muša, mane bara 
Ir iš namelių varo.

Nemušk mane, berneli, 
Nemušk mane, blozneli, 
Ne tu auginai, nešiojai 
Ant baltųjų rankelių.

Močiutė man’ augino,
■ Močiutė man’ nešiojo, 
Ir atidavė berneliui 
Ant didžiųjų vargelių.

Kinkykit man žirgelius, 
Kinkykit juodbėrėlius, 
Aš važiuosiu pas močiutę 
Vargelių pasidėjubt....

Čia nelygus laukeliai, 
Čia. neramus nameliai, 
Kad ir lygus būtį ir ramųsį 
Bet girtuoklis bernelis.

Prisiuntė J. Šnieeris.

vaidinasi. O ypač tamsiose ir audringose 
naktyse, kuomet kaukia ir švilpia vėjas 
arba žiemą sniegas pusto, tai jau vienas 
žmogus iš trobos ir nemanyk išeiti, nes 
Čičinskas taip susuka galvą kad nepama
tysi ir pats kaip atsidursi pelkėse.

Tas pilietis dar kaž ką norėjo sakyti, 
bet tuo laiku praskambėjo pulko vado pa
duota komanda:

— Prie arklių!.... Patrauk pavar
žas !.... Sėsk!.... — ir pulkas vėl trauk
damasis voron po tris tęsė kelionę toliau. 
O aš, besiklausydamas gražių ir malonią 
garsų orkestro, nepajutau ir pats kaip 
apie ką tai užsisvajojęs visai užmiršau tą 
Čičinską, drauge su jo kalnu ir pelkėmis. 
Ir g$ bučiau jau neatsiminęs jei 1926 me
tų rudenį nebūčiau patekęs su viena po
niute į Karo Muzejų Kaune. Ten mes be- 
sivaikščiodami ir beapžiurinėdami nepa
jutome ir patys kaip persiskyrėme: poniu
tė nuėjo kaž kur toliau, o^aš pasilikau prie 
kavalerijos' skyriaus. Ir gal nedaugiau 
kaip už minutės laiko, staiga surikus, ta 
poniutė atbėgo prie manęs ir visa pabalus 
ir persigandus, negalėdama ištarti nei žo
džio, stovėjo drebėdama ir žiūrėdama kaž 
kur atgal į lyg kaž kaip tai keistai ap
šviestą kampą. Užsidomavęs kame daly
kas, šiaip taip ją nuraminęs, išvedžiau į 
sodnelį ir pasodinęs ant suolo prie pažys- 
tarnų žmonių, mandagiai atsiprašęs nu
ėjau atgal į muzejų pažiūrėti nuo ko ji, 
vargšė, galėjo taip išsigąsti. Bet žinote, 
gerbiami skaitytojai, nors aš nesu iš de- 
sėtko bailių, o visgi turiu prisipažinti kad 
tada dar pirmą kartą pamatęs tą kampe 
stovinčią dėžę, panašią į karstą, drauge 
sti tuo pusnuogiu, neva tikru to pono' Či- 
činskio lavoiiu, gerokai išsigandau. Del 
to kad tas ■ neva . tikrasis lavonas, turbut 
nuo toš specialiai pritaikytos šviesos, pa
sirėdė lyg jis, versdamasis ant šono visu

— Tai nejaugi negirdėjai apie tą mu
sų poną ir jo dvarą?

— Šį tą ir girdėjau, bet labai mažai. 
0 gal būdamas mažas ir girdėjau daugiau, 
bet turbut neįdomiai buvo pasakota tai 
ir neatsimenu.

— Tai aš galiu papasakoti jei ponulis 
turi čėso ir noro....

— Gerai, — sakai!, — papasakok, pa- 
klatisysiu. — Ir daviau jam kėdę sėstis.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose.
Kaina 75c. Tvirtuose viršuose $1.

EKSTRAI.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

(Kurie vietiniai patįs atsiims mo- 
’ kės tik po 25c.)

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mū
sų saulines sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Masš., 1911, pusi. 80 . 25e

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

1930 '
KALENDORIAI 
KNYGOS FORMOJ 
Su Visomis šventėmis 

ir kitais pasiskaitymais 
50c.

Reikalaukit “Dirvoj” 
Cleveland, O.

6820 Superior Ave. '

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki! jiems “DirVą”.

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

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui \iž 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube
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NAUDINGŲ ŽMONIŲ GYVENIMAI
* Surašė . Juozas Laukis

Edvardas Ventvortas Beatty
Edvardas Ventvortas Beatty . užėmė 

lordo Shaughnessy vietą kaipo Kanados 
Pacifiko Gelžkelio galva. ų

Būti K. P. gelžkelio galva! Ką tai 
reiškia? Kitur pasaulyje mažai tokių vie
tų, jei jų yra. K. P. G. susideda iš —

Gelžkelio — 18,500 mylių;
Telegrafo — 1150,000 mylių;
Garlaivių — 400,000 tonų;
Viešbučių — $25,000,000 vertės;
Žemės — tiek kad iš jos butų kelios 

Anglijos;
Darbininkų — 100,000;
Viso turto — $1,000,000,000.
Beatty buvo tik 49 metų amžiaus. Jis 

gimė mažame Kanados miestelyje, Tho- 
rolde. Jo tėvas 'buvo Airis ateivis, tur
būt iš Ulsterio. Jo motina vardu Har- 
rieta Powell, Anglė.

Jis gavo gerą mokslą. Jo tėvas turė
jo kelis mažus garlaivius, buvo gana pa
siturintis ir išteko leisti jauną Edvardą 
į mokslą iki jis pasiekė bakalauro laipsnį 
ir 'tapo advokatas.

Tačiau sūnūs kreipė daugiau atidos Į 
sportą kaip Į mokslą. Jam ne kažin kaip 
sekėsi mokytis mirusios kalbos ir kiti ne
gyvi dalykai. Gyvi labiau jam patiko kaip 
mirę.

Futbole jis nuspyrė sau kelią iki ka
pitono laipsnio. Jis buvo geriausias žai- 
dikas sviediniu visoj Kanadoj ir dabar jis 
svaido sviedinį labai gerai.

Tapęs pilnu advokatu, jis padarė iš
mintingą dalyką pasirinkdamas didžiausi, 
turtingiausj klientą Kanadoj — Kanados 
Pacifiko Gelžkelį, ir paliko jauniausiu le- 
galės tarnybos nariu.

Paskui jis padarė kitą išmintingą da
lyką — nusprendė sužinoti apie KanadSs 
Pacifiko Gelžkelj daugiau negu kas nors 
kitas žino. Jis studijavo tikrus dalykus. 
Per dienas ir naktis jis tyrinėjo; tyrinėjo 
ir tyrinėjo. Jis tapo tikra Kanados Pa
cifiko Gelžkelio enciklopedija.

Apie Kanados Pacifiko ’ Gelžkelj jis 
taip žinojo viską kad lordas Shaughnes
sy, paklaustas kokio nepaprasto dalyko, 
atsakydavo: Eik ir paklausk Beatty. Jis 
žino.

28 metų amžiaus būdamas Beatty ta
po paskirtas gelžkelio advokato padėjėju. 
Iki 36 metų amžiaus jis iškilo iki vyriau
sio advokato laipsnio.

Tuomet Kanados Pacifiko Gelžkelis 
pergyveno audringą laipotarpį. Tai buvo 
turtingiausia ir gabiausia bendrovė Kana
doj ir todėl visi demagogai ir bolševikai 
bandė ją nusmaugti.

Politikieriai, kaip mirtis, mėgsta mė
tyt švitrų taikinį ir keli jų taikė savo vi
lyčių į Kanados Pacifiko Gelžkelį. Ta
po paskirta paprasta dumblakasių komi
sija ir prasidėjo bendras puolimas gele
žinkelio, busią jo gyvavimas yra pražū
tingas visuomenei.

K. P. G. priešakyje atsistojo jaunas 
Edvardas Ęeatty jį apginti. Jis buvo šva
riai apsiskutęs ir atrodė jaunutis. Be to 
dar jis buvo nežinomas. Taip pat jis bu
vo gana mažas ir nevisai iškalbus.

Išsykio komisininkai manė kad jo pa
sirodymas yra jų garbės įžeidimas. Bet 
tyrinėjimui prasidėjus jie išvydo sumuš
tais kiekviename punkte. Beatty nesi
traukė atgal nei per colį. Vietoje teisin
tis jis pradėjo pulti. Jis įveikė juos fak
tais.

Jis nekalbėjo nei gražiai nei smar
kiai. Jis neskaldė plaudų. Jis samprota
vo. Jis aiškino. Jis padavė tikras skait
lines. Jis pastatė faktus prieš nuomones.

Žinoma, jis laimėjo, nes panaudojo 
mokslišką būdą. Jis mušė savo priešus 
daviniais.

Dabar jis yra viso gelžkelio galva ir 
jis yra taip pat geras vedėjas kaip ir gy-

stabas savo kišenių je. Jis mažai paiso 
■draugystės. Jis yra nevedęs. Jo vienin
telis susidomėjimas yra Kanados Pacifi
ko Gelžkelio gerovė.
. Jis yra lėtakalbis ir kuklus. Jis vi

suomet mąsto apie darbą, o ne apie save. 
Jis labai tiki tam ką jis vadina “gyveni
mo intensivumu”. Pasak jo įšsitarimo— 

“Šiandien žiūrima ne gyvenimo ilgu
mo, o- jo intensivumo. Aš noriu pasiekti 
taip toli kaip aš galiu į kuotrumpiausį 
laiką.”

Bus: Liuteris Burbank.

VAI TU ŽIRGE
Vai tu žirge, žirge, žirge judobėrėli, • 
Vai ko nusižvengei vėlai vakarėlį?

Ryt anksti rytelį kelionėlėn josim, 
Lygiajam laukelyj į karužę stosim.

Sudundės laukeliai, sužvangės kardeliai, 
Susiubuos giružė ant aukšto kalnelio.

Ten žvengsi, žirgeli, žvengsi, juodbėrėli, 
Mano mundįęrėlį nešdams motinėlei.

O dabar nežvengki tėvelio stainelėj, 
Negraudink močiutės ankštajam svirnelyj.

J. Ambrazevičius.

RUDUO LIETUVOJE
Lauke šalta, lietus lyja, , 
Žmonės jaučiasi blogai.
Dažnai šneka: “Ko ta giedra
Nesirodo taip ilgai?”

Paukščiai jau senai nebgieda, 
Rodos rengias viskas mirt. 
Visur vienos tiktai bėdos, * 
Tokiam ore sunku dirbt.

Bet be darbo sunku rasti į.
Kas galėtų išgyvent —

■■ Žmonės' bėga bulves kasti
Ir greičiau namon gabene;

Kerdžius eina į ganyklą
Savo kaimenes ganyt,
Vaikai bėga į mokyklą,
Nori .mokslo įsigyt. ' • I

Nieks nežiūri blogo oro — 
Dirba, kaip ir turi but, 
Nes kai dirbti nėra noro 
Tai ir badas gal užgriut.

Alytus. Kazys Polileika.

TIK KELIOLIKA 
KNYGĮJ BELIKO!

Vargšu Karaliene

Ši knyga jau visiškai baigiasi ir už sa- 
vaites-kitos jos jau neliks, po to ir 

labiausia norėdami negalėsit jos 
gauti. Siųskit už ją $1.00 da
bar, nes rytoj bus pervėlai:

Prisiųskit laiške $1.00 ir tuoj gausit.
(Audimo viršeliuose jau nėra.)

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, O.

nė j as.
Taigi Edvardo Beatty pasisekimo pa

slaptis yra tame kad jis nenuilstamai įieš
ko faktų. Jis yra kantrus, tvirtas, ištiki-' 
mas ir visuomet begalo nuoširdus.

Jis vis skaito, vis turi knygą, ar pa- 6820 Superior Ave.

JUOKIS | 
ir Svietas Juoksis I 
sykiu su Tavimi |

ŠILTAS VĖJELIS
Šilts vėjelis medžiuos 

šnabžda,
Prie jų glaudžiasi, kaip vai

kas,
Žolėje žiogeliai krabžda, 
Giria dieną kožnas daiktas 
Ten toliau viešas kelelis 
Raitosi, kaip kirmėlė, 
Mano lekia' juom dainelės 
Ten* kur tėviškės grožė, 
Ten, kur lietuviai gyvena, 
Džiaugias darbus baigdami. 
Gal jie mano vardą mena 
Pabaigtuvių gerdami.... 
Dainą naują, dainą seną 
Bedainuoja sau linksmi....

Pr. Vaičaitis

Turėkit omeny, kad ne
žinojimas niekuomet nedaro 
bloga; pragaištingas yra tik 
paklydimas. O klysta žmo
nės ne dėl to, kad nežino 
bet dėl to, kad vaizduojasi 
viską žiną.

■
—Kodėl dauguma vyrų 

įsimyli tik pasenę?
—Todėl kad jų širdis pa

našios rusiui: vasarą šalta 
ir tik žiema šildoma.

Jeigu ką nors nori išmih- 
tihgai padaryti, tai klauS- 
kis moteries;' gerai ją iš
klausyk iri daryk priešingai.

Ką valia bučiuoti
Motina pamačius savo 

dukterį bučiuojantis su ke
letu vyrų pabarė. Duktė 
užklausė:

—Ar gi tai negerai' ma
ma?

—Taip, labai negerai. Tu 
žihok, kad tau valia bučiuo
ti tįk savo sužieduotinį.

—Ne gi gali visi būti ma
no ■ sužiedotiniais ?

Gera viltis.
Medicinos profesorius 

klausia jauno gydytojo, ką 
jis patartų ligoniui, kol bus 
pakviestas gydytojas.

—Padaryti testamentą,— 
triimpai atsakė.

Paguodė.
Sena pikčiurna boba 

skundžiasi gydytojui, kad 
nematanti.

—Tuo geriau,— atsakė 
gydytojas,—tamsta mirda
ma ir velnio negalėsi maty
ti, kuris ateis tamstos pa
siimti.

Greičiau gyveno.
—Onyte, jau ir tau tris

dešimti meteliai?
—O, ne Jonuk, man tik 

dvidešimti treti.
—Kaip tai? Juk mes vie

nais metais gimėm.
—Taip bet tamsta grei

čiau gyvenai.
i

Ištikimas
—Joneli, kalbėjo sunkiai 

serganti žmona,—kai aš nu
mirsiu, tai tu su Marijona 
apsivesk, ji bus gera šei- 
minihkė.

—Žinai, dūšele, aš visada 
buvau tad ištikimu, tai ir 
šį tavo norą mielai išpildy
siu, tik..,, greičiau mirk,

SKILTUVO KIBIRK
ŠTYS

Senis Mikolainis, kad ir 
pats būdamas iš “dūšios ir 
kūno” laisvamaniu, socia
listų laikraščiuose su di
džiausiu atsidūsėjimu šau
kiasi prie mieliausio Dievu
lio kad už Tareilą niekas 
nebalsuotų. Vienok apie 
tūkstantis SLA. narių, tik
rų Lietuvių-tėvynainių ne
atsižvelgdami į senio dūsa
vimą atidavė savo balsus 
už tautietį Tareilą,

Tas šaukimas! prie Dievo 
buvo tiktai nominacijose, 
o kada bus balsavimai tai 
p. Mikolainiui neužteks gi
laus dūsavimo, prisieis gj.l 
net šv. Pranciškaus karun- 
ką po kelis kartus pagiedo
ti. Mat, Mikolainis tik kad 
su maldomis įsodys socia
listą į SLA. iždininko suolą.

Patarčiau p. Mikolainiui 
kreiptis su karštomis mal
domis prie šv. Barboros, 
gal pas ją ir ras Savo nu
mylėtiems kolegoms-socia- 
listams apieką.

mu purvais apdrabsto. Iš 
to pasekmės: jau kelios 
Lietuvių draugijos tapo su
klaidintos ir nubalsavę Vy
tauto 500 metų, mirties ap- 
vaikščiojime nedalyvauti.

“Vienybė” ir “Sarbybos 
Bokštai” SLA. nominacijo
se su “dūšia ir kunu” net 
sušilę dirba už socialistą, 
norėdami jį tautinėje Lie
tuvių organizacijoje išdi- 
ninku pastatyti. “Vieny
bė” ant tiek socialistams 
nusilenkė kad net savo nuo
latiniam korespondentui at
sisakė jo pastabėles laik
raštyje talpinti. Sako, “da
bar kada eina SLA. nomi
nacijos negalima nieko apie 
socialistų darbelius rašyti, 
kai praeis rinkimai tai vėl 
galėsit į ‘Vienybę’ savo pa
stabėles rašinėti.”

Taigi, taigi, tautininkų 
laikraštis, užsivarydamas

išrinkti socialistą SLA. i? 
dininku, po rinkimų vėl pa 
sirodys “geras” ir kvies at 
gal tautininkus jį remti.

Kląusimas: kur rasis to 
kis korespondentas kuri 
norės taip veidmaininga 
nusistačiusiam laikraščiu 
savo patarnavimą teikt 
Manau, galės laukti sav 
numylėtų socialistų para 
mos.

Kalbama kad pereitam 
S. L. A. seime, Baltimorėjf 
kur ten užkulisuose, sočia 
listai pareikalavę velion 
Paukštį, visuotinu balsaVi 
mu išrinktą iždininką, ’ re 
zignuoti nuo iždininkystė 
ir užleisti vietą Gugiui, ga 
vusiam apie 600 balsų; Ti 
nepadarius, Gugis šu saV 
30 socialistų delegatų pri 
sidėsiąs prie bolševikų. I: 
tik per prezidento Geguži! 
didelį maldavimą ir pasiža 
dėjimą kitą sykį Gugį rem 
ti šiaip taip numalšinta so 
cialistų smurtas.

Delegatas

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

‘‘Vienybė” net trypdama 
savo editorialuose šūkauja: 
“Vyrai, neardykit vieny
bės, balsuokit už musų per
šamą socialistą į SLA. iž
dininką”, nei pati nepajuto 
kaip tūkstantį gerų Lietu
vių tėvynainių atskėlė nuo 
savo numylėto socialisto.

Sakau gi: O, žmonės! 
žmonės! 

▼ ▼ ▼
“Draugas” Žilis net jau 

dii kart per ‘‘Sandarą” ka- 
bihėjasi prie SLA. 4-to Ap
skričio iždo. ' Rašo kad ap
skričio iždas blogame sto
vyje. Vienok čia ne blogu
mas iždo stovio Žiliui pa
rupo. Jam labai širdis ne
rami kad tas iždas nepate
ko jam valdyt.

Paskutiniame Apskričio 
suvažiavime New Havene, 
Conn., jam labai norėjosi 
iždininku tapti, užtai net 
namon važiuodamas jis ne- 
kūriems apskričio delega
tams su piktumų išmetinė
jo kam jo iždininku neiš
rinko. Ot, užtai žmogelis 
ir pyksta ir nesąmones ra
šinėja.

Po savo papeckeliojimo 
pasirašo Žilis, nors geriau 
butų tikę( pasirašyt Plikis, 
nes visi gerai žino kad tas 
pasislėpęs rasėjas ant Vis
ko yra plikas. 

▼ ▼ ▼
Daug kas, o ypatingai 

“Sargybų Bokštų” galvos, 
nori Lietuviams įkalbėti 
kad girdi socialistai nėra 
lygus bolševikams. Socia
listai esą musų draugai, i

O, je, draugai: apsaugok 
mus Perkūne nuo tokių 
draugų, o nuo priešų mes 
patys apsisaugosime.

Patartina visiems “Sar
gybų Bokštams” pasiskai
tyti socialistų “Keleivį” ir 
“Naujienas” ir bolševikų 
“Laisvę” ir “Vilnį”,, kur jie 
aprašo apie visų Lietuvių 
branginamą D. L. Kunigai
kštį Vytautą. Socialistai ir 
komunistai, kaip du bieso 
išperėti broliukai, per vie
ną ir tą pačią triubą vieno
kią šmeižto giesmę gieda.

Reiškia, kas tiktai Lietu
viams brahgintina tą tie 
išperų dvynai visu bjauru-

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kairu 
metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais
“DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohi<
£JlllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllIIII!l!MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllIlllll

| JOHN J. LAZICKAS, Jeweler
| ATWATER KENT IR EARL RADIOS

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

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

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

„ ENdicott 4638
.^lUlllllllllllllllllllllllllllĮIIII!IIHIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllil!lll!l!lll!lllllllllll||ĮĮ|;Į[|

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJ AI

Perkraustome visokias* mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam ir išsiuneiam. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.
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GARBINGU ŽYGIU PRIMINIMUI KNYGA— 

“VAVANORYS”

Lietuvoj praeitą 
kur tik išgirsi, vis šneka: 
“girdi, savanoriai knygą lei
džia, sako busianti didelė ir 
graži.” Ir iš tiesų, šitas spė- 
iojimąš išsipildė. Lapkri-

■ ■ mėn. tikrai pasirodė Lie- 
uvos Kariuomenės Savano

rių Sąjungos centro valdy
bos išleista ir jos sekreto
riaus ats-. vyr. pusk. Stasio 
Butkaus redaguota didelė 
ir graži knyga, vardu “SA
VANORIS *(1918-1920 m.)”. 
Knyga jos laūktojų neapvy
lė. Didumo per 250 didelių 
puslapių ir gįęro popero, ir 
apie 200 įvairiausių paveik
slų iš Lietuvos nepriklauso
mybės karų ių dabartinio sa
vanorių gyvenimo. O kiek 
gražių vinječių, papuošalų- 
reta knyga jii tiek turi. Ra
imi “Savanorio” knyga Į 
rankas ir ilgai negali nuo 
jos atsitraukti, taip ir nori
si į ją amžinai žiūrėti. Gal 
ir vienintelė,.; toki graži ir 
savo Įdomiais, raštais turtin- 
ga knyga musų literatūroje. 
Knyga pilna .gražiausių at- 
sinimų apie pačias sunkiau
sias Lietuvos kariuomenės 
ir nepriklausimybės kūrimo
si dienas. Čia skaitai atsi
minimus apie mušius, kurio"

rudeni Į se vienas lietuvis kaujasi su
10 priešininkų, ir šiurpas i- 
ma, rodos, tai pasaka. Bet 
oi ne. Tai tikrai teisybė. Čia 
vėl perskaitai apie tą did
vyrišką savanorių pasiryži
mą geriau garbingai mirti 
mūšio lauke, negu pasiduoti 
priešui. Uždega tave ’kaž
koks karštis ir pasijunti 
dvasioj daug, stipresnis, nes 
matai, kad ne skaičius nu
gali, bet dvasia, pasiryži
mas. Šioj ‘knygos kaip veid
rody matai, kokius 'vargus 
lietuviai savanoriai perkeri- 
tė,.kol sukūrė Lietuvą. Kol 
neperskaitai visos knygos, 
Dievaž, nenori nuo jos atsi
traukti ir nei valgyti. Tiek 
Įsigilini Į ją. Šioj idėta ke
liasdešimt įvairiausių karo 
atsiminimų, rašytų įvairiau
sių karių. Čia žiūrėk, atsi
minimai kokio generolo, di
vizijos bei pulko vado, čia 
kitokio karininko, bataliono 
vado bei kuopos, ar dar -jau
nesnio, o čia puskarininkio 
ar paprasto eilinio. Yra 
daug atsiminimų ir iš par
tizanų kovų. Bendrai, .šioj 
knygoj randi' atsiminimų, 
pradedant «uo aukščiausio 

‘Lietuvio žmogaus, paties 
Respublikos Prezidento,

baigiant iki .žemiausio, t. y. 
eilinio kareivio arba parti
zano. Yra vietos skirta i.r 
apie amerikiečius lietuvius I 
savanorius Amerikonų ka
riuomenėj didžiojo karo me- i 
tu ir Lietuvos kariuomenėj.
Yra ir paveikslų ir Ameri
kiečių savanorių gyvenimo. 
Be daugybės atsiminimų yra 
įdėta ir kitų Įdomių raštų. 
Yra paaiškiniihai kas gali 
gauti Lietuvos ' savanorių 
medalį. O tokių asmenų, ku
rie turėtų teisės ji gauti, 
dabar yra,ir Amerikoj gy
venančių. - “Savanorio’” kny
ga pagal savo gražumą ir 
didumą galima sakyti visai 
pigi. Lietuvoj su persiunti
mu tik 5 litai 50 centų, o A- 
merikoj vienas doleris. Ver-
tetų, kad amerikiečių kuo 
daugiausia šią knygą Įsigy
tų, nes jiems toli nuo Lietu
vos gyvenant ir to viso ne
mačius bus ypač įdomu, lyg 
pasakos. Iš šios knygos pa

SPORTAS

CARNERA SUMUŠĖ PE-

I, .

Akrono Naujienos

I TERSONĄ
Naujai atvykęs Italas milži

nas kumštininmas, Primo Car- 
ne.ra, pereitą, savaitę. New Yor
ke turėjo kumštynes su Peter
sonu, kuris irgi skaitomas prie 
didžiųjų, ir jį sumušė pirma
me raunde,' tuomi pasirodyda
mas geru muštuku. - ų’

Carnero .markė išsyk pakilo 
ir jis jau suporuotas Chicagoj 
Sausio 31 d. su Kanadiečiu 
Rioux.

JACK SHARKEY RUOŠIASI 
SU SCOTT’U

vasario 27 dieną Miami mie
ste, Floridoj, Įvyks plačiai gar
sinamos kumštynės Lietuvio 

,Šarkio. su Anglu . 'Scott.
■ Scott jau atplaukė iš Angli

jos ar nuvažiavo į Floridą trei- 
niruotis. Tai sakoma bus ko-

Kaip visur'taip ir Akro-1 
ne kapitalistai jungias krū
von, turi savo sąjungas, tik 
milžinai darbininkai nesi- 
vienija ir kapitalistai tuo 
naudojasi ir neapsakomai' 
darbininkus išnaudoja,. o 
tie verkia ir skundžiasi 
blogais laikais.' Kaltė yra 
pačių darbininkų, ir jie tol 
nesusipras pakol visiems 
badas akyse nepasirodys, 
o jau prie to ateina. 'Anot 
tos pasakos, bus verksmas 
ir dantų griežimas, neišgel
bės aimanavimas nei Rusi
jos Žydelių garbinimas.

Šiose dienose Miller gu
mų išdirbystė perėjo Į ran
kas Goodrich gumų kompa
nijos ir tos dvi didelės iš- 
airbystės susivienijo. Vie
nų mėtų laiku Goodrich gu

mų kompanija .pasiėmė į 
savo rankas Watertown, 
Mass., avalų išdirbystę, di
džiausią šioje šalyje, ir vie
tinę Miller gumų išdirbys
tę. Miller kompanija apart 
smulkių gurno gaminių, Į 
dieną padaro po 10,000 au
tomobiliams tajerų; ta įs
taiga buvo sukalbama dar
bininkams.

Senis’ Vincas, Aidokas ap
sivedė, sau moterį atsitrau
kė iš Chicagos. Jaunieji] 
užvydi ’seniui jo laimėje.

Keliautojas.

U.Xa. S. BARTKUS i
, - i n Vienintelis Cleveland© Lietuvis Artistas T

Fotografas ❖ 
Geriausia dovana" jūsų ? 

raugui ar draugei bus t 
ūsų Fotografija. Šiuo, lai-' Ž 
u mes turim specląlęsį f 
ainas ant visų fotogra- X 
ijų. Rėmai puse kainos. ?

X1
|! ,.? . ’ 1197, E. 79th St. Cleveland?
Ž “Studija su dviem parodos langais,” *
į — Telefonas Randolph 3535 — 4

I SERGANTI ŽMONĖS |
j. KVIEČIAMI UŽEITI PAŠ DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ?
* DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. t

Dr. Smedley, garsus Specialistas į 
su 45 metų pasekmingu medikaliu .❖ 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- £ 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių * 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,’ .% 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- 
gų ir kitokių su tuo bendrų. X

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4* 
ir kitais budais yra beskausmis ir X 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- * 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi £ r 
išegzaminuoja. *

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

Dr. C/W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikai? beveik vi-
• • sos ligos yra išgydomos. T
X Jeigu Jiis turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot X
* būtinai hteiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
X Dr. Sfnędley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- X 
<■. silpnintdš>kuno organus. ■ ?* *• * ‘

Viskas Užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. *? 
i į©R. SMEDLEY, SPECIALISTAS ž 
J 1040#ĮEucIid Avė; Kampas E. 105th St. Cleveland Ž
❖ Olišd valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6j iki 8 vakare. T
X NedčĮdieniais nuo 10 iki 1. a

matys daug įžymių Lietuvos 
nepriklausomybės karo va
dų, perskaitys jų atsimini
mus, pamatys žuvusių ko
vose dėl Lietuvos nepriklau- 
mybės savanorių vaizdų ir 
aprašymų iš jų. gyvenimo ir 
garbingos mirties karo lau
ke.

Amerikoj gyvenantieji 
lietuviai patriotai daug pa- 
.sidarbuotų lietuvybės dva
siai .stiprinti, platindami tą 
knygą savųjų, ypač jauni
mo tarpe, nes tai tikrai Tė
vynės meilės ir pasišventi
mo jai kupina knyga. Sava
noriai kaip tik ir išleido ją 
ne dėl biznio, bet dėl palai
kymo savo tautiečiuose 1918 
—1^20 m. .patriotiškos dva
sios; kada visa lietuvių tau
ta svajojo ne apiė partijas, 

. bet apie Lietuvos nepriklau
somybę. Tuo budii ši knyga 

"yra toli nuo politikos ir joj 
■politiškos rietenos vietos 
negavo.

Norintieji šią “Savanorio” 
‘knygą galėtų užsisakyti per 
Savanorių sąjungą arba jos 
redakciją (Adresas: Stasys 
Butkūs. Kaunas, “Kario'1, 
redakcija.)

Butų gera, kad ir Ameri
kos lietuvių knygynai šią 
knygą susidomėtų. '

Lietuvos savanoris A.
Daunorys.

Feen^mint
Liuosuotojas
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAŲSIT TIK MĖTŲ

va už pasaulinį čampionatą. 
Šarkis yra Amerikos čampio- 
nas.

Šarkio manadžeris Buckley 
sako kajd Šarkis, plieks Scottą 
taip smarkiai ir tankiai kad tas 
nespės atsikvėpti. Kumštynė 
bus 15 raundų.

Šarkis jau antru kartu pasi
rodo Floridoj. Pereitą metą 
iis ten sumušė Striblingą. šy- 
met vėl jam proga ’pasirodyt 
Floridoj suvažiavusiems kapi
talistams.

Buckley užkvietė Loughra- 
ną, kurį Šarkis pereitą rudenį 
sumušė, Šarkiui į pagelbinin- 
kus treiniruotis.

RISKO NEGALI MUŠTIS 
SU CAMPOLO

Buvo sumanyta suporuoti 
kumštynėms Clėvelandietj Ris- 
ko su Argentinos milžinu Cam- 
polo, bet New Tprko atletų ko
misija tam pasipriešino, nes 
R'isko yra permažas ir netinka 
šu tokių dideliu vyru muštis. 
Campolo sv.eria 225 svarus ir 
yra aukštas. Risko yra 195 
svarų vidutiniškas vyrukas.

Risko mušėsi su negru God
frey, kuris sveria 235 svarus, 
bet Godfrey yra žemo ūgio, o 
Campolo laibai aukštas vyrąs.

Didesnis už Campolo yra tik 
Italas Camera, kuris sveria a 
pie 270 svarų. (

Karolis Sarpalius šiuo tarpu 
randasi net prie Pacifiko — 
turi imtynes aname krašte Su
vienytų Valstijų. Jam ir ten 
gerai sekasi,

Joe Stecher, kuris per daug 
metų buvo antru imtikų čam- 
pionu ir kurį gąsdino puslietu- 
vis Malcevičius, pereitą savai
tę Bostone Malcevičių paguldė 
du kartu paeiliui.

ELEKTRIŠKŲ DALYKŲ PA
RODA PADIDINTA

Su pradžia, šių metų, Elektriška 
Lyga pagerino ir padidino savo Pa
rodų visko Elektriško del Namų ant

IWHnMHHniabHIIlHMIHHSBiMiaiiaBMiaHHHMMillg 
I KODĖL JUMS SIRGTI?

Kodėl, ne j ieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? ■
■ Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■ 
M supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- ■
■ MIAUSIA SURANDU PRIEžAlįSTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. B

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- '■
■ kiu su mano 29 metų niedikale praktiką, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- B 
m su keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

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

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

Užsisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčia!e
= nuo to kreipkitės i mane nuoširdžiam, pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą.' Viskas’užlaiko- Hs 

ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri’.
X-RAY EGZAMINAVIMAS SĮ.00.

M DOCTOR B AIL’EY‘specialistas’j
^3 Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsikirpk ši jr palaikyk kitam sykiui. — MES KA LBAM LIETUVIŠKAI.

14-to aukšto Hotel Statler.
Paroda esti atdara šiokiomis- die

nomis nuo 9 ryte iki 5 po pietų ir 
gali lankytis.kas tiktai nori. Teųai 
nieko nėra pardavimui .ir nėra įžan
gos. Elektriška Lyga užkviečia vi
sus “Dirvos” skaitytojus apsilanky
ti kada tik nuvažiuojat į miestą. 
Tenai matysit naujausius, išradimas I 
elektriškų padargų srityje ir viso
kius nurodymus kaip ką galima pa
čiam pasidaryti ar pataisyti.'

Atsilankiusius apvedžioja* /ir ap- 
rodinėja ten esanti vadovai, kurie 
paaiškina į visokius paklausimus. 
Ten matysit vacuum valytojas, kur 
rie yra. nuolankus ir ištikimi tar
nai, bet jie irgi reikalauja žmogiš
kos priežiūros laikas nuo laiko.

Pirmiausia, reikia laikyti dulkių 
maišą tuščią. Geriausia ištuštinti 
jį po kožno naudojimo.

Dulkių maišas prisitraukęs dulkių 
netarnaus atsakančiai, todėl reikia 
jį išvalyti tankiai.

Paskui, reikia motorą ■ laikas nuo 
laiko pagirdyt aliejum, jeigu nėra 
ball-bearing rūšies, kurie nereika- 
Jauia aliejaus. Nealiejuota ' mašina 
greit išsidėvėja.

Yra ir kitokių dalykų kuriuos 
reikia žinoti prie valytojų ir kitų 
np^’n’u plpkfr’^ku n«»d*r<ru. su tuo *

5įlMĮ|IIKgmi^^ ^mojeaPpaPraod^. atSilank?

Akrono policijos viršinin
kas Durkin, 74 m., po 30 
metų tarnavimo toje vieto
je, 'atsistatydino. Nuo Va
sario. 1 d. apleidžia savo 
vietą.

Vanagaitis, Olšauskas ir 
A. Zdanis lankysis, Akrone 
su puikiu konertu šios su- 
batos vakare, Vasario Į d., 
visiems žinomoj Žydų sa
lėj. Nepraleiskit progos ir 
atsilankykit, nes reti tokie 
svečiai pas mus esti. Tu
rėsit malonų vakarą, kuri 
ilgai atminsit.

Teko girdėti kad žada at
silankyt iš Clevelando bū
relis “grinorių” ir “ne-gri- 
norių” artistų ir pastatyt 
scenoje “Laisvės Kovoto
jai”. Tas gal bus Vasario 
15 dieną. Rep.

1 Tel- CHerry 2370 |
t P. J. KERŠIS į
■į baigęs' Teisių Mokyklą Cumber- 
? land Universitete, darbuojas su į 4 Teisių Ofisu advokato T
? Anderson & Marriott ? 
Į 308 Engineers Bldg; ? 
? kur su visais teisių reikalais į 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir X 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- ? 
•į* rėš teisingą patarnavimą. T

[ 92,000,00<
ST0L1Ų

PIRM ' PIRKIMO
NAUJO NAMO

GAUKIT EKSPERTU 
PATARIMU

Namo vertybe priklauso daugiausia nuo elek
tros suvedimo jame. Naujas namas turi tu
rėt reikalingą skaičių elektros prijungimui 
sagčių kad galima butų prijungti škalbtuvas, 
prosy tojas, vacuum valytojas ir kiti darbą 
taupanti padargai. Taipgi, jis turi turėti at
sakančius šviesų prietaisus.

Pirm negu pirksit sau naują namą, jus priva
lot atsargiai persvarstyti jo elektros priren- 
gimns. Jus galit gaut dykai eksperto pata
rimą atsikreipiant Į The Electrical League.

Musų Parodoje Visko Elektriško del Namų 
galit patys pamatyt kaip moderniškas namas 
privalo būti apšviestas ir kaip elektros vielos 
suvestos. Musų prižiūrėtojai mielai jums at
sakys Į paklausimus. Mes nieko neturim par
davimui; tąš yjskas yra dykai publikai.

THE ELECTRICAL LEAGUE
14th FLOOR + HOTEL STATLER + PROSPECT 3466

Padaryti 
I gaisrą nūos 
Į siekia 92,04 
I Vai su gaisr 
r. išleista 4,76' 
| laiką buvo 
I to kiekio m 
I niu—2659, 

F labai didėli 
I. ir nuostolių 
[ vienais met 
| giausia gaiši

• muose—57,2 
L tuose apskr

' Į nuoš., dyar 
miesteliuose 
miuose— 7,! 
daug lentpi

, vidutiniškai 
F ir 8 malun

Nuostolių d 
kaimams— 
teliams — c 

j rams—9,7 į 
I apskr. teisė 
I Turtp apdra 
Į nies pas mus 
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is, Olšauskas ir 
lankysis, Akrone 
wnertu šios su- 
‘e, Vasario 1 d., 
omoj Žydų sa- 
eiskit progos ir 
, nes reti tokie 
mus esti. Tu- 
ų vakarą, kuri 
lift
ėti kad žada at- 
Clevelando bu- 
*ių” ir “ne-gri- 
tų ir 
lisvės 
ai bus

DIRVA

j 92,000,000 LITŲ NUO
STOLIŲ IŠ GAISRŲ

pastatyt 
Kovoto- 
Vasario

Rep.

lerry 2370 1
KERŠIS į
Mokyklą Cumber- į 
ite, darbaojai an 
dvokato f 
& Marriott ?
eers Bldg. | 
teisių reikalais ?

-ai, Lenkai, ir į 
kreipdamiesi ta- į 
tarnavimą. f

Padaryti 1918—1928 m. 
f gaisrų nuostoliai Lietuvoje 
L siekia 92,042,543 litų, o ko- 
F vai su gaisrais per tą laiką 
Į išleista 4,767,907 lit. "Per tą 
! laiką buvo 9103 gaisrai, iš 
į to kiekio mažų 5838, dides- 

nių—2659, didelių— 555 ir 
F labai didelių—51. Gaisraų 
j ir nuostolių skaičius kiek- 
I vienais metais auga. Dau- 
igiausia gaisrų atsitinka kai- 
I muose—57,2 nuoš., mies- 
l tuose apskrit. teisėmis—19, 
J nuoš., dvaruose 7,8 nuoš., 
f miesteliuose ir 'bažnytkie- 
I miuose— 7,6 nuoš. Dega
|daug lentpiuvių ir malūnų 
f vidutiniškai po 4 lentpiuves 
į ir 8 maitinus per metus, 
į Nuostolių daugiausia tenka 

kaimams— 41 nuoš., mies- 
• teliams — 34,2 nuoš., dva- 
| rams—9,7 nuoš., miestams 
Į apskr. teisėmis—7.9 nuoš. 
į Turto apdraudimas nuo ug- 
I nies pas mus dar mažai išsi- 
f platinęs, pav., viso per gai- 
I srus sudegusio turto tik 11,3 
į nuoš., apdrausta/ vadinas 
Į 88,7 nuoš. turto sudega, už 
| kurj savininkai negauna jo- 
| kio atlyginimo. Musų pilie- 
I čiai iki šiol per mažai įver- 
I tina apsidraudimą nuo ug- 

nies. “L. Ą.”

Irininko sesutė aprišo jo gal
vos žaizdas. Bejodamas Vil- 

| kijon pas gydytoją apalpo 
ir nuo arklio nukrito.

Gruodžio mėn. 22 d. mi
nimas eigulis, bevežamas į 
Kauno ligoninę mirė.

“L. A.”

SMULKIOS ŽINIOS
— Prancūzų Pasiuntinis 

Lietuvoje Ponas Riftelhu- 
ber netrukus bus paaukštin
tas kaipo nepaprastas pa
siuntinis ir Ministeris Lie- 

(tuvoje.
| — Sunkiai susirgo plau
čių uždegimu buvęs kariuo
menės vadas Generolas Žu
kauskas. Jo liga yra net 
labai pavojinga.

— .Šiomis dienomis pada
ryti Užrubežius Ministeri
joj didesni pakeitimai. Nuo 
1 Sausio paskirtas Savickis 
Lietuvos pasiuntiniu Švedi
jai, ■ Danijai ir Norvegijai. 
Jis užsilaikys Stockholme. 
Padaryta dar visa eilė pa
keitimų ir tarp žemesniųjų 
diplomatų ir pasiuntinybių 
tarnautojų.

66

Kanados
TV 1 •• L ĮlparodJNaujienos į| ph

s

TORONTO, ONT.

Paplauskas dėkoja lenkams 
už pagelbą

- Vilnius, XII. 28. (Elta). 
“Kurjer Wilenski” praneša, 
kad emigrantų vadai Pa
plauskas ir , Januškis jam 
atsiuntę laišką— atsišauki
mą, Jairiam dėkojama lenkų 
visuomenei už pagelbą 150 
emigrantų, kurie fcrbg len-

153 Ugniakasių Komandos
Prieš karą Lietuvoje ne

it daug buvo ugniagesių ko - 
uilmandų, o kur buvo tai joms 

I j priklausė policijos tarnau- 
' r tojai, žemesnieji valdinin- 
|kai, bendrai ugniegesių or- 

•f ganizacijos buvo policijos 
j vadovybei. Rusai kraųsty- 
I damies iš Lietuvos išsivežė 
I geresnes ugniakasybės prie- 
I mones. Musų ugniekasiAi 
Į pradėjo organizuotis ,1918 
Į m., .organizavosi sparčiai, 
fpav. pirmais organizavimo-i 
I si met. buvo 24 komandos, ną po 2 zl. kasdien; Tie “zlo- 
< 1924 — 86, o dabar yra 1531 ■••••••■■ 
I komandos. 1924 m- kiekvie- 
I niems 23,593 gyventojams 
I buvo viena komanda, dabar 
I viena komanda tenka 13,- 
I 963 gyventojams. “L.A.”

kųffight;feės teritoigjoj.J£a-.. 
darigi dabar dalis ėrrtigrah- 
tų darbo nustojusi, atsišau
kime lenkai raginami juos 
paremti, vėl suteikiant kokį 
nors darbą.

“Žycie Ludu” rašo, kad 
Vilniuj šiuo metu esą apie 
30 lietuvių emigrantų. Bu
tą, šviesą ir išlaikymą emi
grantų. gauna nemokamai, 
o smulkioms išlaidoms gau-

tiniai” patriotai, kaip juos 
vadina laikraštis, “Pirmyn” 
skiltyse dergia už tai lietu
vių veikėjus arba nuo ryto 
iki vakaro varo “stukulką”.

“L. A.”

Užmuštas eigulis 
Jančiai. Dažnai važinė-

I jant drauskeliu per mišką 
Į Bronių Kemziuriį eigulis 

j® Vincas Sutkus ne kartą 
J perspėjo, 
■ važinėti.
J nekreipė

Gruodžio
t S. sutikęs jį vėl tuo draus-' 
f keliu važiuojant norėjo su-, 
j laikyti. B. K. nieko jam nc- 
I atsakęs ištraukė iš savo ve- 
| žimo rungą, kirto juokelis 
į kartus eig. V. S. galvon,. 
I 'kuris pakirto ant žemės. Po 
J kurio laiko V. S. atgavės 
® sąmonę nujojo pas savo gi- 
|. rininką Bartušką, kur gi-

jog čia 
Bet B. 
jokio 

mėn. 21

negalim i 
K. j tai 
dėmesio.

d. eig. V.

Babies Love lt
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų^ delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s i
Syrup

Iš Lietuvių gyvenimo. T 
kurią tik pusę nepažvelgsi 
musų vientaučių gyvenime 
vis ko nors pamatysi. Pir
moj eilėj tai liūdniausias 
dalykas kad nemažas skai
čius Lietuvių yra be darbo 
ir gana sunkiai gyvena. 
Dauguma jau parvažinėja 
iš miškų, darbus užbaigė, 
o mieste nesimato darbo. 
Keletas Lietuvių dar. dirba 
pas Lietuvių kontraktorių 
V. Danielių, kurs duoda 
darbo suvirš 20 ypatų; la
bai geras dalykas tokiame 
sunkiame laike padirbėti. 
Tik pastebėtina pačių dar
bininkų- elgėmisi, kad vie
nas kitam duonos kąsnio 
pavydi. Iš pačių darbinin
kų tarpo paskirtas perdėti- 
nis savo brolius neteisingai 
skundžia darbdaviui. Ro
dos pats darbdavis mato ir 
žino ' katras darbininkas 
kaip dirba ir gali jį įver
tint. Reiktų darbininkams 
didesnės pakantos ir susi
pratimo.

NaYiji draugijų • vadovai. 
Užstojus 1930 metams vi
sos draugijos pertvarko Sa
vo vadus, bei komisijas. Šv. 
Jono pašalpinės draugijos 
pirmįninku , tapo ‘ išrinktas 
jaunas vaikinas, du ar trys 
metai iš Lietuvos,“ gana e- 
nergingas ir pasiryžęs dir
bti drąusmingai katalikiš- 

dr- 
jbs .pirmininkas taip pat 
jaunas vyrukas, nesenai iš 
Lietuyos; jojo pasireiški
mai yra dirbti visos drau
gijos ir Lietuvių labui, bet 
jo palinkimai daugiausia 
tarnauti Rusiškam komu
nizmui. Nors' šios draugi
jos vedėjai išrinkti visi 
nauji, bet visi grynų komu
nistiškų minčių, pasišventę 
Maskvai tarnauti, išskyrus 
vieną asmenį. Naujiems 
draugijos vadovams reikė
tų pamesti į šalį komuniz
mą ir dirbti visų Lietusių 
labui, nesmerkiant nei 
no nario.

Pasilinksminimai, 
atsilieka Lietuviai ir 
pramogų. Sūnų ir Duktė ■ 
rų draugija, Jaunimo Są
junga ir komunistų kuopa 
bendrai išnuomavo Italų 
bažnytinę salę visam sezo
nui ir kas šeštadienis kad 
ne vienos tai kitos tų drau
gijų įvyksta koks nors pa
rengimas. Neatsilieka ii1 
katalikai, jie’irgi turi nuo
savą salę bažnyčios skiepe, 
kur taipgi kas subata įvyk
sta šokiai. Taigi kas suba
ta čia atsibuna dveji Lietu
viški parengimai, vienų ki-' 
tįerns kerštavimams. Išėji
mo iš to nėra, nes kaip vie
ni taip kiti griežtai prieš 
vieni kitus nusistatę. 
Lietuviai susiprastų to 
butų ir vadai galėtų 
vieni peštis.

Parapijos dalykai, Bėga 
jau trečias mėnuo kaip pa
rapiją tvarko naujas kle
bonas. Jis atlieka savo ,par-j 
eigas ir rodos butų tiek to. I 
Bet jis kaip kuriems ir ne- j

Į rapijos susirinkime tapo iš- 
į rinkta naujas parapijos ko- 
i mitetas, gal nauji vadovai' 
5■parodys naujų darbų.

rie bažnyčios yra ir 
• choras, bet Dieyas žino 

iš jo yra. Prie jo yra 
relis vyrų ir merginų, pats 
vargoninkas esąs gerai nu- 

! simanąs choro vedime, bet 
1 visi metai laiko choras nie- 
! kuo nepasirodo. Nors ei-
■ na, mokinasi dainuot, per 
’ kelias valandas kamuojasi,
■ mokytojas ir choristai nu

vargsta, ant galo mokyto-i 
jas visus giesmininkus ap
dalina kiaulėmis ir dar ki
taip, ir skirstosi. Nedėldie- 
nj kaip ima dainuoti tai 
kartais nuskamba taip kaip 
naujokų kareivių kojų su
tartinė.

“Kanados Lietuvis” ir 
šviesos Draugija. Įsistei
gęs » laikraštis, “Kanados 
Lietuvis”, yra tai tikras 
musų Lietuviams kelrodis, 
tik , gaila kad ne visi įverti
na jį. To laikraščio leidi
mui įsteigta Šviesos Drau
gija, kuri gali turėti Kana
dos, o ypač Toronto, Lietu
vių tarpe daug reikšmės, 
jeigu nenukryps nuo savo• 
vėžių. Žurnale pastebima 
klaidų ir prasišokimų, kaip 
vien save reklamavimas ir 
num. 4-me pataikavimas 
komunistams, kurie tų ne
užsipelnė. Gal nori prisi
taikyti ir prie kitos kryp
ties žmonių, kas nevertėtų | 
įSavo vėžėse laikantis, va- j 
romas pirmyn darbas neš- __

kas 
bu-

tų didesnes pasekmes.
Linkėtina “Kanados Lie

tuviui’’ ir Šviesos Draugi
jai darbuotis savo ųžbriėš- 
tame kelyje ir plėsti savo 
kilnias idėjas, ^žėhgti Lie
tuvių gyvenimo viduriu, ne
sukant. nei kairėn nei deši
nėn. Nemunaitietis.

vie-

Ne- 
nuoVilniaus Vyskupas neleidžia 

lietuviams kunigams rašyti 
į lietuviškus laikraščius 
Vilnius, XII. 28. (Elta).

“Zycie Ludu” praneša apie 
neseniai įvykusią Vilniaus 
arkidieCezijos dekanų -kon
ferenciją, kurioj, tarp kit
ko, buvo svarstoma kunigų 
nusistatymas dėl lietuvių 

, tautiško laikraščio “Vil- 
, niaus Rytojus” akcijos, ku

riai priešingas esąs arkivy
skupas Jelbžykovskis. Arki- 
vyskupas, grasindamas baž-* 
nyčios bausmėmis, konfe-j 
rencijoj uždraudė lietuviam 
kunigams dėti straipsnius 
net katalikiškoj Vilniaus 
lietuvių spaudoj ir griežtai 
pareikalavo pertraukti san
tykius su “Vilniaus Ryto
jum

“Vilniaus Rytojus” yrą 
kartu katalikiškos krypties, 
ir , kaip pastebi laikraštis, 
jo skiltyse niekuomet ne
galima buvo įžiūrėti kata- 

j likybei kenksmingos akci- 
joSi “L.A.” patinka. Sausio 19 d.'pa-j

Jei 
ne-

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit 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

Koatas
Šilkine

išprosyt .............. 1.50 
Rudeniniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naujų Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvamą!

1276 Addison .Rd.
Telefonai: ,Penn. 2107

Namų telefonas Penn.PATENTAI
Apsaugoki! Savo Idėjas

Ęašykit atvirai, siųskit Vi
sas žinias apie savo Išradi
mą, klauskit patarimų.
Reikalaukit “Proof of Invention”, 

knygele siunčiama dykai.
Registruojant Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas, 

įsteigta—Su Trisdešimts Metų 
Patyrimu

E. E. VROOMAN & CO’
195 Atlas Bldg. 

Washington, D. C.
Paminėkit “DIRVĄ” kada rašot.

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

dai.

VO

sų

tai

ii* nekurie tie kurių ofisai randasi tik

kaip tik pareikalaūsit.

namuose greitai ir saugiai per mu- 

patarnavimą Banking-by-Mail —

yra per paštą. CjTuomi naudo-

jasi žmonės su pilnu pasitenkinimu 

kurie’ net niekad nematė Clevelando,

už kampo gatvės. Paaiškinimai 

apie šitą patarnavimą, bus prisiųsti

D E VEIK visi šio banko patar- 

navrtnai ir pagalba galima turėti ša-

Incorporated 1649

iii the (Sitų št (SlevelanA 
public Square

Dėkit Savo Taupymus į ZTaUpynlQ Batiką

ir
Jusu Gazo Bilos

i1

Pratęsimas Bankinio Patamavi 
mo į Jūsų Namus

Justi Kaminai

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

Sunaudoki! šitą niekais išeinamą šilurtią ir jūsų 
lėšos už gazą žymiai sumažės. Išrišimas to klausimo 
yra lengvas. Tai yra su

SCIENTIFIC CAS
ECONOMIZER

Scientific Gas Economizer yra mažas investmentas 
Kuris neša didelius dividendus kas mėtai sumažintomis 
gazo bilomis, ir prie to gaunate daugiau šilumos, it* 
didesnes šildymo galimybes.

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

Viskas ką mes pasakysim bus paremtą ant tvirtų 
inžinieriškų išskaičiavimų ir musų 20 metų patyrimo 
gazo šildymo srityje. Is jūsų pusės nėra prisiimama 
jokių prįderysčių.

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

Cleveland, Ohio

Išdirbėjai. Gas Ląundpy.. Dryeęs, >Gas Heąting;<K^Rn4ices, 
Gas Range Heaters', ir Scientific Gas'Ecohoniwer.
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Kas Girdėt CleveBande-Apielinkese į 
—1------- 5 7------------------- '---------7" 777—$
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 B|j'

Į Iš Collinwood

VANAGAIČIO IR OL
ŠAUSKO “ATPUS-

Birute ir Kuprelis” Su
vaidinta Gerai

tŠIRDINGA PADĖKA
, Išreiškiame didelę padėką 

visiems kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse musų myli-l 
riibs dukrelės, Bronislavos, ku-l

Illinois atletų komisija išlei
do nuosprendį kuriuo uždrau- 

____ ( __ _______________________ ___ __ ___  _____džia rengti sunkaus svorio im- 
vardais, kurie> neturi jokių liu- 174th st. turi didelę valgomų tiku imtynes. Uždraudimas pa- 
dymų. .Tokiam rinkėjui pir-, daiktų krautuvę ir nuosavą di- daryta iki tam tikro laiko, 
mutinė dovana tebūna šluota delį budinką A. Virbickai. Jie 
per akis ar net policijantą pa- yra seni* Clevelando gyvente
šaukiu

Visuomenę persergstime nuo (tuvos reikaluose ir yra naujos 
nežinomų- padaužų renkančių i parapijos rėmėjai, 
aukas parapijos ar kitokiais' Ant Kampo St. Clair ir E.

KAI’ 14- 
pa-

atsilankymas Clo- 
paskutinius, penkis 
lyg koks papras- 

apsireiškimas ir jo 
Išsyk per poYa'me-

Dzinidzių 
velande per 
metus tąpo 
tas metinis 
yisi laukia,
tų lankėsi visa jų grupė, bet1 
paskui pasikeitė, pamažėjo ir 
paliko tik du; Vanagaitis ir 
Olšauskas. -Eisit kad likimas 
tik dviejų ypatų nei kiek ne
sumažino jų vertės ir progra
mų žingeidumo, tai publika su 
paprastu pasiilgimu jų laukia 
ir jų atsilankymą laiko lyg ko
kiais atpuskais. Kada tik at
eina ruduo- tuoj publikoj plin
ta kalbos: “Kažin ar vėl atsi
lenkus Vanagaitis su Olšaus-\

pavirsta “ŠIUR”, ir

ku ?”
šneka, klausinėjasi iki tas 

“kažin”
vėl visi eina lyg į atpuskus.

Šymet jiedu Clevelande at
laiko du atpusku, vienus Col- 
li:iwoodi:i . ketvirtadienio vaka
re,' kur rengia, naujas parapija, 
antrus penktadienio -vakare, t. 
y. šiandien, Vasario 1 d., Lie
tuvių salėj. Prasidės; nuo 8 
vai. , vakaro.. "Prie įirogramo 
išpildymo dalyvauja A.-Zdanis, 
B. Vaitkevičiūtė akompanuoja.

Iš čia svečiai važiuoja į Ak-: 
roną ir Youngstowna. ‘

Nepraleiskit, šios progos, nes 
tikrai pus kas naujo, Olšaus
kas šį rudenį gryžo iš Lietu
vos, taigi tikrai ką nors “gri- 
noriško” parodys. -

Lietuvių Salės B-vės valdy
ba 1930 metams, išrinkta se
kanti :

Pirifi. .Kastantas Varkala,
V. Pirm. Juozas Rakauskas.
Manadžeris Jurgis Brazaitis, 
Nut.
Fin.
Ižd.

Pereitą 
ta kuopa 
sėkmingą 
pastatyta 
veikalas 
po programo buvo gražus ba
lius, jaunimas ir senesnieji pa
sišoko įvalias.

“Birutė ir Kuprelis” veikalas 
yra ilgokas, truko 
virš pora valandų.
kai labai patiko, ką 
mus užsilaikymas ir 
kįma's. Visi lošėjai 
atliko gerai, kiti 
kas prisidėjo prie 
gražinimo.
, Vaidino sekanti: 
nigaikščio Šventaragio rolę — 
J. V. Mitchell; Birutės, jo dūk
tos — Lena Petoauskienė; Ku
prelio, Šventaragio tarno — J. 
G. Polteris; Girėno — J. Ar- 
mohas-; Vaidylos — A. Zda- 
nis; šie visi vaizdavo Lietuvių 
pusę; Rygos Teutonų pusėje, 
buvo šie:' Meinhardo rolėj — 
V. P. Banionis, Albrechto — 
J. Krasnickas, Eleonoros — L. 
Banionienė; Vienuolio — A. S. 
Kulbickas; Henriko — Lietu
vio nelaisvi o — J. Petrauskas.

Bolševikai šį vakarą boiko
tavo — nebuvo ne tik patys 
vadai, bet ir korespondentai 
neatsilankė, mat, nori kad kuo
pa paneštų nedateklius, tada 
galės rėkaut ant rengėjų; bet 
ir be jų atliko pelno;

Patys būdami kuopos nariai 
komunistai kiek įgalėdami boi
kotuoja šios kuopos parengi
mus. Tautininkai turėtų šitą 
. įsiminti sykį ant visados ir 
kada tik komunistai vėptels 
.kuopos' susirinkime aukų ko
kiam nors tikslui tuoj užva- 

jiems šitą boikotą.
Narys.

čiuoti

rast. Charles J. Bills, 
rast. Adolfas Ivinskas, 
Juozas Rakauskas.

Ohio 
kyklose yra 23,738 mokytojos 
moterys-merginos ir 3,266 
kytojai vyrai.

Sekančiose aukštesnėse 
šose- 'mokyklose yra 4,584
rai ir 8,320 moterys mokyto
jos.' .Viso yra 42,701 mokyto
jas.- ši skaitlinė apima tiktai 
valdiškas (miestų mokyklas.

valstijoj pradinėse me

mo-

Vie
vy-

Kaip 
licijos 
salėje 
iš salės norintieji “pasimatyt’’ 
Su klubu salės užpakalyje. To- 
kis nekuriu , vaikščiojimas iš 
salės i klubą laike parengimų 
sudarydavo daug painiavų: 
vieni sugryžta įsikaušę, kiti iš
ėję savo tikietus atiduodą ki
tiems. Dabar išeiti galima, bet 
sugryžtantiš turi vėl pirktis ti- 
kietą. Už tai eina- piktumų 
ant tikietų atėmėjų, net gąsdi
nama juos mušimu. Tas galė
tų ir atsitikti. 'žinomas.

kuriems nepatinka po- 
patvarkymlas Lietuvių 

kad nebūtų išleidžiama

i Siuvėjų streiko galo kol kas 
nesimato. Visa kaltė darbinin
kų kad tarnauja išnaudotojams. 
Iš Lietuvių irgi randasi tokių 
'kurie eina prieš darbininkų 
geresnę ateitį — pasižymėję 
prastos kilmės prasigėrėliai, 
davatkos ir bolševikai.

Unijistas.

sekmadienį SLA.‘ 
turėjo gražų ir 

šio sezono -vakarą 
scenoje istoriškas 

“Birutė ir Kuprelis”,

pastatyti 
Bet publi- 
liudijo ra- 
atidus se- 
savo roles

net puikiai, 
veikalo pa-

Utenos ku-

Naujas miesto manadžeris. 
Pereitą pirmadieni miesto ma- 
nadžeriu į Hopkinso Vietą ta
po formaliai išrinktas valsti
jos senatorius Daniel E. Mor
gan. Tuomi Hopkins' savo dar
bą užbaigė, tarnavęs šešis me
tus.

Hopkins buvo labai draugin
gas svetimtaučiams ir vietoje 
tartis su buriu politikierių vi
sados tardavosi su ateivių vei
kėjais. Yra sumanyta pado
vanoti ateivių vardu miestui 
Hopkinso* portretas, kurį jau 
piešia. Padovanojimas įvyks 
su iškilmėmis miesto auditori
joj. Kvies programe dalyvau
ti ir Lietuvius.

$35,000,000 darbin inkams. 
Greitu laiku Clevelande ir ap
skrityje prasidės dideli .vieši 
daubai, iš kurių tik vieniems 
darbininkams algoms bus iš
mokėta pervirš $35,000,000.

Patiko “grinoriškas” vaka
ras. Iš daugybės ypatiškų iš
sitarimų ir gaunamų laiškų pa- 
aiški kad '“Dirvos” ir “grino
rių” .vakaras aną sekmadienį 
'publikai labai patiko ir visi pa
geidauja daugiau tokių vaka
rų. Viena “grinorka”į kuriai 
aplinkybės nepavelija išsiduo
ti net pavardės, rašo kad to
liau ir pati prisidės prie tų ku
rie dirba tokių vakarų rengi
me, 1

M

WOEPH n JAKUBS
i, (Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
.______i venue Cleveland, Ohio

Sfe'i
fc! Telefo

C621 Edna A

Atvažiavo iš Lietuvos. Per
eitą savaitę atvyko iš Lietuvos j ri persiskyrė su šiuo pasauliu 
per “Dirvos” agentūrą Jonas Sausio 1'5 d? ir palaidota 20 d. 
Pateckas, Amerikoj gimęs vai-'Gyvų gėlių prisiuntė: p. Va- 

' kinas. Jis atvyko pas savo gi-1 laiitinas, p. Ailinski, p. Bagdc- 
mines, jo tėvai Lietuvoje. Sa-jnai, p. Lingevičiai, p. šorkš- 
ko turėjo gerą kelionę, važiavo j hiai, p. Laurich, p. L. Katc-zi, 
laivu “Lituania”, kuriuo vyks 
“Dirvos” ekskursija Gegužės 
26 d. Taipgi tuo laivu atva
žiavo nauja “grinorka”, Anta
nina Maurutfenė. Maurutis, 
pereitą vasarą lankęsis Lietu
voje, apsivedė ir gryžęs per pautuna.u Siia-
“Dirvos” agentūrą parsitraukė į borius A. C. Jakubauskas, ly

davo žmoną. dėtojų buvo apie 30 mašinų.
TĮuo pačiu laivu atkeliavo dar širdingiausia dėkojam gerb. 

šie Lietuviai į kitus miestus: Kun. A. Karužiškiui ir jo pa- 
Aleksandra Gedaminaitė, An- gelbininkamš kunigams, 

tanas Tarvainis, Marijona Mar- viso buvo trys, du iš jų svetini- 
kunytė, Veronika Ambrazaitie
nė, Bronislava Ambroazitytė, 
Petronėlė Žilinskienė, Juozas, 
Joana, Beneventuras ir Agota 
Petrošiai, Stasys Vaicekauskas- 
Juraška, Anelė Marozienė, St.
Marozas.

Parap. Darbuotojas, jai. visiems žincrrfi kaipo duon- MAISTO PARODA
Miesto auditorijoj' Vasario 6 iki

Clevelando žymesni 
1495 Clermont

A. Navickai, kurie

Lie- 
ave. 
abu

East 
tuviai, 
gyvena 
yra geri patriotai ir veiklus
Lietuvių tarpe. Turi vieną šu
nų 13-kos metų, kuris šalip pa
prasto mokslo mokosi smuiko. ■ 
Navickai turi nuosavą namą, 
gražų automobilį, ir yra “Dir-I

, i.„„„j;:, nr :-x._ .-x Miesto auditorijoj vasario o iki| kėpiai, kurie pradėjo Lietuvis- -į 4 dienai atsibus Maisto Paroda ir
ką duoną kepti ir tą bizni va- 'Naminių Reikmenų Ekpozicija, su 
rė per daugelį metų. .I»7 Vali I yisokiais. paįvairinimais ir kepiną 
metai kaip gyvena šiame mies-, 
to gale. Aplink juos susitelkei
Šios srities Lietuviai gyvento-, toja bus’5 Mias Eleanor Hose, Namų 
jai.

1 Virbickų duktė yra “Dirvos”
' redaktoriaus žmona.

Kitą kartą parašysiu apie ki-

Taipgi ačiū pasidar- 
prie surengimo pįe- 

didelei miniai: dar-
Valantinas, p. Dagi-,vos” rėmėjai ir skaitytojai. Jie.tus žymesnius šios srities Lie

jo varas.

p. Ohly. 
bavusicers 
tų tokiai 
bavosi p.
lienė, p. šipuliauskienė, p. En- 
dziulaitienė.

Laidotuvėse patarnavo gira-

dikčiai prisidėjo aukomis Lie-, tuvius.

Ta i L-ali i visokiai8 paįvairinimaisJ a d Ken | kontestais
__ _  • Walter Nichols, vedėjas visos pa- 

•• | rodos, praneša kad visų kepimo ir 
• ' valgių gaminimo kontestų užžiurė-

. tvja uua xki.ido
Ekonomikos departmento direktore 
iš McCormick & Co., Inc., Balti
more. Parodą rengia* Cleveland Re
tail Grocers’ Association.

Miss Howe duos šešias paskaitas 
apie įvairių keiksų kepimą, įrodant 
naujus budus ir naudojant senus.

Bus trysi dovanos už geriausiu 
keiksų pagaminimą: $15, $š0 ir $5.

Ruošiama statyti “Živilę”. 
Miesto auditorijos mažajam te
atre Lietuviai statys' scenoje 
istorišką Veikalą “Živilė”. Die
na Lietuviams paskirta Balan
džio 27, pirmas sekmadienis po 
Velykų.

Dienraštis 
moka visas 
lėšas, pelnas

Lietuviai
skirti Lietuvių Darželiui kurį 
savu laiku steigs parke miesto 
žemėje. Tas vakaras bus pa
minėjimui Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvių.

Lošėjai “Živilei” pus renka
mi iš visų srovių, patys geriau
si. Veikalo mokytojai išrink- 
at J. Klimavičius ir K. S. 
pavičius.

taučiai.
Taipgi norime paminėti kad 

pereitame num. paduota mir
ties priežastis buvo ne ta, nes 
musų duktė mirė nuo peršali
mo ir inkstų uždegimo, nors 
sirginėjo reumatizmu.
Adomas ir Marijona Dubauskai 

924 Nathaniel rd.

Apie kolektorius. “Dirvoj 
buvo, paminėta kad naujos pa
rapijos kolektoriai vaikščiojan
ti po namus rinkdami aukas 
nemoka rašyti. Apie tai rei
kia štai kas pasakyti.. Collin- 
woode susitvėrus nauja para
pija pamažu: gyvuoja; bet ji 
neturi įgaliojus jokių, komite
tą rinkti aukų vaikščiojant po 
namus. Tokie įgaliojimai tik 
vėliau bus dubti, ir kolektoriai 
turės tam tikras blankas su 
parapijos ir klebono parašais. 
Ir tik už i tuos žmones parapija 
ims atsakomybę.

Buvo renkamos dovanos po 
I biznierius laike rengimo klebo
nui Karužiškiui priėmimo va- 

| karienės. -^Paskutinius du pa- 
šiose ręngimus buvo -renkama pro- 
high gramai ir biznieriai davė. Pas- 

, čia atsirado 'moterų dar- 
tarp jų keliolika ir Lietuvių, !ibuotojų- būrelis, jos. ypatiškai 
tik jų'vardai sunku patirti. sudėjo kiek aukų- ir .parėmė j 

East High baigė Algirdas Šu-. parapijos darbą. Reiškia, tik 
kys, kuris žada lankyt Cle-ve-, nuo savų draugų rinko dova- 
laiid College vakarinius kur-1 has. Jeigu pas korespondentą 
sus. Seną Collinwoodieti atsilankė

  kuris iš draugų ar draugių ir 
Padėka, ši uolini išreiškiama' paprašė dovanos tai duodant

širdingą padėką musų priete-| galėjai ir pats užrašyti; nerei- 
liams už surengtą mums “sur ■ kia Įiasigarsint per laikraštį 
prize party” Lietuvių salėj su- kad abudu nemokėjot rašyt, 
batoj, ir už puikų living rooml Antras dalykas, jei atsilan- 
setą, kuris mums padovanota, kė koks nepažystamas ir tamis- 
Dėkuojame Juozui ir Uršulei,ta davei auką neva parapijai 
Liricevičiamsį Franųi ir1 Onai neprašydamas parodyti liudiji- 
įSamuoliams, Ant. Ąmbraziu- (mo tai reiškia duodiesi išnau- 
nui su žmona, ir savo seserei, doti visokiems padaužoms.
Adogtai Simanavičienei ir vi- ~ 1
siems kurie, dalyvavo.

VI. ir Magd. Andrukaičiai.

Plain Dealer ap
salęs ir skelbimu 
eina rengėjams, 
nutarė pelną pa-

Kar

Baigė ‘ high school, 
dienose Clevelande baigė 
school mokslus šimtai mokinių,' kui,

Skirtumas publikoje. “Dir
vos” surengtame su “grinorių” 
pagalba vakare Sausio 19 d. 
buvo vienokia publika, o SLA. 
14-tos kuopos vakare, šį sekma
dienį matėsi kitokia publika, 
Ant veikalo, tiesa, buvo veik 
visa ta pati publika, bet šokiuo
se jau ne. Aną sekmadienį 
matėsi labai mažai čia augusio 
jaunimo, tų išdykusių šokikų, 
kurie tik pasistumdyt į salę 
ateina po programo. Tada da
lyvavęs jaunimas parodė pa
mėgimą Lietuviškų šokių, 'ku
rie ištisą vakarą buvo groja
mi; šį sekmadienį suaugusių 
po programo buvo mažai, o sto
vėjo pasieniais eilės vaikiščių, 
kurie susigrūda į salę pasidžia- 
zuot, bet neturėdami mergai- j 
čių šokimui stypso iš visų juo
kus krėsdami ir stumdydamie- 
si. • Westsaidietis.

GAVO

■P

kuriu MARGUTIS
ir

Dzimdzi Drimdzi
Sausio 31 d
Programas prasidės nuo

SALĖJ
8 vai. vakare

Tai paveikslas DzimdzirDrimzdi Vodevilio, kuris 5? me
tai atgal tiek trukšmo šukele Teatrologijoj. 

Šį sezoną sueina 5 metų Jubilejus.
Mus aplankys du iš Dzimdzi-Drimdzi: 

J. OLŠAUSKAS ir MARGUTIS-VANAGAITIS.
Koks programas bus niekas nežino. Dzirr/dziai moka 

gražiai dainuoti ir juoktis.
TIK1ETŲ KAINA: 50c. — 75c. ir daugiau ir mažiau, 

o vaikams iki 25 centų.

PARSIDUODA
Didelės vertės 5 chemiški išradi 

mai prie automobiliu. Išradėjas ser 
gentis žmogus ir negali padėti išra 
dimij rinkc-n, del to parduoda pigiai 
Susirašyki t šiuo adresu:

M. IŠRADĖJAS » 
184 Grand St. Brooklyn, N. Y

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Pinigus Lietuvoje siųs-
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
Matjušas Počkaitis .. Lt. 100
Jokūbas Jacevičius .. . . 300
Pranas Kuisis ....... ... 50
Katrė Ruočkuvienė ... 60
Jonas Ačius ......... ... 100
Jurgis Beržinskas .... ... 200
Dominikas Smičius .. ... 50
Ona Kulienė .............. ... 50
Marė Navickienė ........ ... 100
Antanas Jankauskas . .. 200
Jieva Navalinskienė .. ... 50
Ona Labutienė ............ ... 50

Lietuvoj Lietuviai ateina j-
Sanitariškas Lietaus

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

Taisau visokio, išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi- 
ninkas savo prak- 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa- 

įįsjįįįį kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

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

6704 Superior Ave. 
FLorida 6791-R

PARSIDUODA RESTAURANTAŠ
Nesą j mėnesi po $800; viskas ge- 

įrengta, pirksit už $1,000; reikia 
{mokėt $500, likusį išmokėjimui. de
ra vieta smarkiam žmogui. Frances 
Link, ' 98.43 Lorain avė. (5)

Rengiatės važiuoti Lietuvon? 
Gaukit informacijų "Dirvoje”, 

' skaitykit skelbimą apie “Dir
vos” Ekskursiją ant 2-ro pusi.

Naujos korporacijos. Cleve- 
lande per 1929 metus užsidėjo 
340 naujų korporacijų, dabar 
viso yra 8,137 inkorporuotų 
biznio ir pramonės įstaigų.

GARSINKIS 
“DIRVOJE

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią. patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patamavim^ąs

CHAS. STONIS

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

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

už mažiausia pinigų”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

Auburn Sport Sedan
Parsiduoda pigiai. Tik 9,000 my

lių važiuotas,- Pasinaudokit proga, 
nes išvažiuoju Lietuvon. Kreipki
tės (5)

, 7032 WADE PARK AVE.

PARSIDUODA
Grafofonas, Siuvama Mašina ir kū
dikių vežimukas. Kam reikalinga 
kreipkitės tuojau. Parduodam iš 
priežasties1 važiavimo Lietuvon.'

7617 LOCKYEAR AVĖ.

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, ant 7512 Melrose 

avė. Labai prieinama kaina, Lietu
vių kaimynystėje, parduoda Lietu
viai. Pardavimo priežastis — mo
teries liga. Kreipkitės

7512 MELROSE AVE.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau brolio Mikolo Šnicerio. 

kilęs iš Troškūnų vai., kokie 5 me
tai atgal gyveno Hartford, Conn.

Prašau jo paties atsiliepti arba 
žinančių pranešti, už ką busiu de- < 
kingas.

J. Schnitzer-Šniceris
Bird River, Man. Canada.

<■ <' ■!' 't1 * ♦ ♦
O ROSEDALE
Dry Gleaning Co,i

2

į C. F. PETRAITIS, Prop, f 
į 6702 Superior Ave., | 
» »-M' * *'t' f .Į. .Į. ii tį» .p » f » ♦ *

PARSIDUODA
7003 Linwood avė. 14 metų įste-i 

•^?as. saldainių, cigarų ir delikatesų 
biznis, neša $400 savaitinių ineigų. 
Greta yra gražus kambariai gyve
nimui. cRnda už viską $25. Kreip
kitės smulkmenų pas Zimerman, 
8401 Denison avė.

PIKNIKAMS DARŽAS 
Draugijos, štai jums geriau- 

. sias piknikams ir išvažiavi
mams daržas — NEUROS

fąrmoje, N. Brunswick, O. 
Kreipkitės į krautuvę,, ■

T. NEURA
2047 Hamilton Av.

Telef. Pros. 9709 (7)
Turim šviežių sūrių krautuvėj

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas). 
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nūo 
$30.6 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne-, 
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.


