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yP Londono laiyynų mažinimo

konferencijai, Francuzijos 
• TS ® 1 seime buvus audra priešDidesnio Grieštuinotefe?s 

jo suirti. Keturis sykius 
______________________ * w buvo bandoma išreikšti ne

pasitikėjimas, bet penktu 
sykiu priešininkams pasise
kė keliais balsais perviršy
ti vyriausybės nusistatymą 
didžiojo karo kareivių pen
sijų klausime, nes kabine
tas atsisakė pensijas didin- 

jti.
Prezidentas Doumergue 

žada kviesti Poincare arba 
ir patį Tardieu sudaryti 
naują ministerių kabinetą.

Dešiniųjų partijų seimo 
atstovai reiškia mintis kad 
reikia persvarstyt ar Fran- 
euzijai verta palaikyti dip
lomatiškus ryšius su Rusi
ja. , Paryžiuje staiga ir ne
žiniomis dingo Rusas ge
nerolas Kotepov, sovietą 
priešininkas, spėjama kad 
komunistai jį nudaigojo, ir 
del to Francuzija nepriva
lanti palaikyti’ draugingu 
santikių su Maskva, sako 
dešinieji atstovai.

NORI ĮVEST NET IN- H UŽMUŠTA BRAZILI--------------- Jos riaušėse
Rio Janeiro. — Brazilijos

I prezidento rinkimų kampa
nijai einant, kelių pastarų 
dienų bėgiu vienuolika ypa-l 
tu nušauta ir 35 sužeista.L.

• ... . . v . .. !ti.partijoms viena pries kitą 
kovojant. Rinkimai įvyks 
Kovo 1 d.

D A K 15 A 1 i kviziciją
Į m DARBININKŲ ŽINIOS || Washinį^7Z Fanatiš.| 

Vienuolika užmušta. Eli- !kl sausieji^ atstovai nusi- 
zabeth, N. J. — Vasario 18 statę atmušt šlapiųjų yi- 
d. naftos sprogime užmuš- j sus ^atakus del prohibicijos 
ta 11 darbininkų ir keli de- 
sėtkai sužeista. Apie 20 iš 
sužeistų vargu išgis.

Pa-Atėnai, Graikija. — 
rako dirbtuvėj netoli Atė
nų užmušta 9 darbininkai.

netikslingumo ir sako jie 
nesileis į jokius kompromi
sus ir nedarys palengvini
mų. Prohibicijos įstatymas 
yra ir jis turi būti gildo
mas. Jeigu reikia, naudo
ti inkviziciją, kankinimą iš
gavimui šmugelysčių, rei-

Youngstovvn, O. - Gele- kia dė,tj Aštriausias bau-
žies ir plieno išdirbysčių 
vedėjai užginčija Bažnyčių 
Federacijos Tarybos užme
timą kad plieno industrija 
bando grąžinti 12 ir 14 va-, 
landų darbą ir 7 dipnas( Ą 

' savaitę. .

smes, ir turi būti prohibi
cijos agentams laisvas in- 
ėjimas į namus krėsti.

Štai ko “sausieji” pagei
dauja: 1. Kad butų galima 
daryti inkvizicijos, tyrinė- 

Ijimai apie šmugelninkų ir ,

CHINIJA APIMS SI
BIRĄ

Peiping. — Čia kalbėda
mas Amerikietis profeso
rius Miller pareiškė kad 
Chinai savo ekonominiu 
skverbimusi į Sibirą palen
gva jį apgaubs ir bėgyje 
50 metų visai nuo Rusijos 
atskirs.

KOMUNISTAI SUUŽE 
DEL RELIGIJOS

, Popiežiui ir Vakarų Eu- 
( ropos dvasiškijai pradėjus 
. skelbti apie religijos perse- 
; kiojimą Rusijoje, komunis- 

tų vadai paleido baisų skan- 
' dalą tarp Rusijos darbinin

kų: kalbėtojai tuoj ėmė 
, skelbti kad kapitalistai ren
giasi Rusiją užpult, žudyt 
visus kas tik netiki. Per 
visą Rusiją rengia protesto 
mitingus ir trukšmingai 
šaukia “šalin kapitalistai ir 
kunigai su savo pasikėsini
mu darbininkus pavergti”. 
Sovietai iš savo pusės nesi
slepia savo prieš-religiškų 
nusistatymų ir pasiryžę iš
griauti tikybas iš pamatų.

Sovietų valdžia privertė 
Rusijoje esantį stačiatikių • 
tikybos patriarką metropo
litą Sergijų pareikšti Ro- ] 
mos popiežiui kad “Rusijoj • 
nėra jokio religijų perse- ' 
kiojimo”.... !

GALVOJA APIE SEIM 
RINKIMUS
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AN CO.
YTOJAI
šėpas ir kitus
ir išsiunčiam.

Cleveland, 0.

Gryžta normališki laikai. 
Sausio mėnesį buvo apsirei
škus bedarbė gana žymi, 
bet, kaip skelbia darbo sta
tistikos žinių rinkėjai, da
lykas eina geryn, visi gau
nami pranešįmai iš indus
trijų centrų įrodo kad pa
lengva darbai didėja.

L RESTAURANTAS 
sį po $800; viskas p- 
rksit už $1,000; reiki 
ikusį išmokėjimui. Gė- į 
:iam žmogui. Francai 
irain avė. (51

iSĮDUODA
d avė. \14 metų įste-i 
, cigarų' ir delikatešg 
400 savaitinių ineigę 
ažųs kambariai gyve- 

už viską $25. Kreip- 
enų pas. Zimermn 
avė.

Moundsville, W. Va. — 
Streikuoja apie šeši šimtai 
darbininkų Paisley kasyk
lose. Prie jų lenda komu
nistai su visokiais kursty
mais. Komunistai nori di
desnių suiručių ir krauj.) 
praliejimo.

degtinės pardavinėtojų vei
kimą, ir net teisė šaukt pa
prastus piliečius klausinėji
mams ar jis nežino ką apie 
kokius nužiūrėtus įstatymo 
laužytojus. 2. Turi būti pa
velyta išduoti varantus da
rymui kratų ant mažiausio 
įskundimo. 3. Turi būti už
drausta laikyti namuose vi
sokį svaiginanti gėrimai iš
skyrus vaistams.

Sudėjus Į krūvą “sausų
jų” pastangas ir “šlapiųjų” 
bandymus palengvinti pro- 
hibiciją išeina kad nėra jo
kios vilties palengvinimų 
atsiekti.

ŽYDAI RENKA AUKAS 
MILIJONAIS

Amerikos Žydai šaukia 
savo veikėjų konferenciją 
Kovo 8 d. Washingtone su
organizavimui vajaus aukų 
Žydų reikalams. Bėgyje 
1930 metų jie nori surinkt 
'$6,000,000. Rusijos ir Ryti
nės Europos Žydų pagalbai 
bus paskirta $3,500,000, li
kusi suma pavesta Palesti-Į 
nos Žydams. I

JMS DARŽAS 
štai jums geriau- 
apis ir išvažiąvi- 
žas — NĖUROS

L Brunswick, 0. 
j krautuvę 
NEURA 
lamilton Av. 
s. 9709 (7)
ių sūrių krautuvė;

luliolis
lardavimo namų 
Jeneralis Apdrau- 
rance) Agentas), 
padarome paško- 
;ro mortgečio nuo 
>1500 į 24 valan- 

jkainavimas ne- 
nieko, šiais rei- 
šome kreiptis
1ST 68TH ST. 
ind. 6729.

Berline, Vokietijoj, su
streikavo apie 5,000 taksi 
vežikų reikalaudami dides
nių algų.

Montevideo, Urugvajus.
— Sustreikavo Amerikoniš-’ 
kos skerdyklos Armour Co. 
400 darbininkų reikalauda
mi daugiau algų.

New Yorke, vienas ang- 
liakasyklų inžinierius, kal
bėdamas kasyklų ir meta-, 
lurgijos inžinierių susirin
kime išsireiškė kad labai 
butų naudinga suvalstybin
ti kasyklas, tada pasibaig
tų spekuliacijos ir nusista
tytų darbai.

VALSTYBĖS TARIASI 
APIE MUITUS

Geneva. — Apie trijų de- 
sėtkų valstybių atstovai su
važiavo aptart sutvarkymą 
muitų klausimo, kad tuomi 
prašalinus iš kelio preky
bos painiavas viena .su ki
ta.’ - -

CHINIJA KONFISKUO
JA PRIEŠŲ TURTUS 
Šanghai. — Chinų nacio

nalistų vyriausybė konfis
kuoją turtus visų nužiūri
mų neištikimų šaliai žmo
nių. Tarp kitų konfiskuo
ta palikimai didžio Chinų 
filosofo, Konfucijaus, iš 
2,000 metų atgal, kuriuos 
dabar valdė jo 77-tas ainis.

Ipanijoj stoka mokyklų. 
Del stokos mokyklų tik vie
noj sostinėj Madride apie 
60,000 vaikų negali gauti 
reikalingo pradinio mokslo.

13 Rusių šokikių, kurios 
važinėjo po Ameriką po 
vardu “Duncan Sisters”, 
šiose dienose per Latviją 
sugryžo, apsiverkusios ir 
nusiminusios, nes joms at
imta pasportai po nesusi- hangare sudegė. 10 lėktuvų, 
taikymo su sovietų atsto- vertės apie $100,000. 'Ten 
vais Amerikoje. ; ištiko sprogimas.

Lansing, Mich. Orlaivių

, IŠKELIA CHICAGOS KY- 
j ŠININKYSTĘ

Chicago. — šalip bankru- 
to, Chicagos miestas da?‘ 
atkreipė į save visos Ame
rikos domę įtarimu kad di- 

Idieji miesto viršininkai yra 
| paėmę $1,000,000 kyšių nuo 
i USA. Co., elektriškų dar- 

NAUJAS IŠRADIMAS AP- bų kontraktorių už pavedi- 
SAUGAI NUO VAGIU tai firmai miesto darbų. 
New Yorke šiose dienose |TarP kitko> ta firma itaisė 

buvo demonstruojama nau
jas išradimas kaiį) apsau
goti pinigus nuo 
ėmimo.
tai šviesos spindulėlis, ne
aiškus ir nežymus, pritai
kytas ištolo šviesti į pini
ginės šėpos duris. Kas tik 
prie šėpos prieis arba pro 
šalį praeis ir užstos spindu
liui kelią link šėpos, tuojau 
pasileidžia skambėt lauke 
įtaisytas varpas ir polici
jos stotyje signalas ir jau 
yra žinia kad vagis prie šė
pos dirba.

Blogiausia vagiui tas kad 
nemato to spindulėlio ir ne
žino ar ten kas pritaisyta, 
ir nieko blogo nemanyda
mas dirba prie šėpos plėši
mo. Tuo tarpu spėja pri
būti policija ir jį sugauna. 

Tuos spindulėlius galima 
pritaisyt ir brangmenų įs
taigose, ties deimantais ir 
kitais dalykais, ir kaip tik 
vagilis taikosi paimt ir sa
vo šešėliu ar ranka užstoja 
spinduliui kelią tuoj prasi
deda signalo garsas.

e I - i- 
į. elektros šviesas ant McCor- 
i.lmick bulvaro paimdama iš 

vagių pa-Į miest° P° $1,000 už kiek- 
Tas išradimas yralvienė-

20 ŽUVO ŠALČIUOSE
New York. — Pereitos 

savaitės pabaigoj rytinėse 
valstijose prie Atlantiko 
apsireiškus šalčiausiam šios 
žiemos orui ir sniego pū
goms neteko gyvasčių apie 
pora desėtkų žmonių. Šal
čiai ir vėtros sutramdė lai
vų judėjimą.

DU POLICIJANTAI IR 
BANDITAS UŽMUŠTI 
Detorit. — Pereitą savai

tę penki banditai užpuolė 
Western Union telegrafo 
vyriausj ofisą. Susišaudy
me su plėšikais nušauta du 
privatiniai policijantai ir 
vienas plėšikas. Šis užpuo
limas buvo antras dešimties 
dienų bėgyje.

Argentinoj, politiškuose 
susirėmimuose delei rinki- 

i mų užmušta 7 žmonės.

NUGINKLUOJA MEKSI
KOS GYVENTOJUS

Meksikos prezidentas, po 
pasikėsinimo ant jo gyvas 
ties jo Įvesdinimo dienoje, 
kaipo pirmą savo darbą iš
leido įsakymą nuginkluoti 
visus paprastus piliečius, ir 
tuoj policija ir detektivai 
visur pradėjo krėsti visų 
kišenius ir atiminėti gink
lus. Net seimo atstovai ne
turės teisės ginklų nešiotis.

AMERIKA VĖL TURI 
AUKŠTUMO REKORDĄ

St. Louis, Mo. — Lakū
nas Dwight vėl paėmė A- 
merikai sunkiųjų lėktuvų 
aukštumo rekordą pusikei 
damas su trijų sėdynių or
laiviu 27,350 pėdas. Pir
mesni rekordą laikė Vokie- 
tys lakūnas, kuris 1927 m. 
išsikėlė 22,250 pėdų.

Visų klesų orlaivių auk
štumo rekordą turi Vokie
tis Neuenhofen, kuris len
gvu lėktuvu iškilo 41,794 
pėdas.

KOKS BUS KAI UŽAUGS
St. Louis, Mo. — Netoli 

čia, Upper Alton, Ill., mo
kyklą lanko 12 metų vai
kas, kuris jau yra 7 pėdų 
aukščio. Gydytojai ję išeg- 
zaminavę sako kad jis dar 
augs kokią pėdą ir tada su
stos augęs.

FORDAS ŽADA PASI
ŠVĘST MOKSLUI

Eina gandai kad automo
bilių magnatas Ford žada 
pašvęst likusią dalį savo 
gyvenimo ir apie šimtą mi
lijonų dolarių savo pinigų 
pastumėjimui mokslo. For
das sako manąs pabudavo- 
ti eilę mokyklų įvairiose ša
lies dalyse, nekurias ir la
bai dideles įstaigas, su tik
slu pagelbėti Amerikos jau
nimui atsistot ant kojų šia- 

ninkus prie visokių riaušių,'me pasaulyje.

Berline Vasario 18 d. po
licija darė kratą komunistų 
organo “Rotefahne” redak
cijoje, nes pradėjo plisti ko
munistų propagandos bro
šiūros kurstančios darbi-

Kaunas.
Žinomas laikraštis, “Lie

tuvos Ūkininkas”, kuris pa
laiko Valstiečius-Liaudinin- 
kus, sekančiai apibudina tą 
klausimą — apie manomus 
daryti Lietuvos seimo rin
kimus :

“ ‘Lietuvos Aidas’ 16 nr. 
straipsnyje ‘Politinės lini
jos raida’ daro kai kurių 
išvedžiojimų del Seimo rin-l 
kimų. Fašistinei tvarkai 
įsigalėti pas mus esą nebu
vę nei tinkamų sąlygų, nei 
tinkamų vadų, todėl dabar 
fašistinės tvarkos Lietuvo
je esą jau nesitikima ir ne
laukiama. Esą dabar tu
rinti būti vykdoma tik nau
joji valstybės konstitucija, 
tuo tarpu nedarant šioje 
srityje jokių naujų refor
mų.

“Respublikos prezidentui 
ir seimui rinkti įstatymų 
projektai netrukus turėsią 
būti paimti darban.

“Tautininkų srovės žmo
nės ir po rinkimų esą tiki
si dalyvauti valstybės dar
be ir prideramą vaidmenį 
vaidinti.

“Kadangi rinkimų laimė
jimas daug pareina nuo pa
togiai parinkto laiko tai 
apie tą patogiausią laiką 
valdantiems ir tenką pagal
voti.

“Atrodą kad rinkimams 
patogių momentų šiais me
tais tikrai atsirasią, nes del 
gero derliaus krašto ūkio 
būklė esanti gera.

“Dabartinės vyriausybės 
geri darbai esanti geriau
sia agitacija už tai kad per 
busimus rinkimus kraštas 
daugiausia balsų atiduos 
kaip tik tautininkams.

“Tokius samprotavimus 
skelbia ‘Liet. Aidas’ apie 
Seimo rinkimus.

“Laikas netruks įroi 
kiek tie samprotavimai 
tiks tikrenybei.”

Paskutiniai du paraį 
fai parodo “Lietuvos L 
ninko”, su juo ir visos A 
stiečių Liaudininkų pa 
jos pagiežą del tokių tai 
ninku “samprotavimų” 
kitų visų partijų: liaudir 
kų, krikščionių demokr 
ir socialdemokratų yra į 
smas kad Lietuvos liaui 
gavus progą rinkimuose i 
lyvauti, į purvą sutrii 
visą tą gerą ką prie dab 
tinės vyriausybės Lieti 
atsiekė, o užleistų vėl vii 
tokiems kaip “Lašinių si 
tikai” ir kitokiems, ku 
galėtų naudotis ir vėl 
į savo kišenius krauti.

Liaudis nepurvins, tą, 
nom gerai, bet politikieri 
gavę progą paleisti gerk 
rinkimų agitacijoms, 
bačkomis pamazgų ir deg 
to laistys “fašistus”, juod: 
darni visuomenės akyse, 
norės kad visi taip maty 
dabartinę vyriausybę ks 
jie mėgsta ją matyti.' »

Svarbiausia bus steng: 
masi įkalbėt kad pilieči 
yra “vergai”, “suvaržyti 
“užrištom burnom”, “be h 
svės žodžio” ir tt., nes m 
patys politikieriai per k 
lis pastarus metus ture 
pasidėt savo degutnyčias 
kampą. Kor

AREŠTAI CHICAGOJ
Chicago. — Policija p 

siėmė apvalyti miestą m 
didelio kriminalistų veik 
mo ir trumpu laiku suėn 
1,124 nuožvalgius asmenį 
šalip daugybės pirma to si 
imtų ir teisiamų. Daugy! 
suimtų turėjo prie save gii 
klų. Suimta ir keturios bai 
ditės merginos, visos bloi 
dės.

NIEKAD NEVĖLAI
Išrašykit “Dirvą” saviškiams dabar, nes neužilgo | 
pradės tilpti du ilgi ir labai žingeidus raštai —

VYTAUTAS DIDYSIS
ir

JUROS MERGA

Naudoki t apačioje telpantį kuponą:
Kaina metams: Amerikoje $2; Kanadoje $2.50; Kitur visur $3.00 Į 

Pusei metą — pusė kainos.
t Su užsakymu reikia siųsti ir pinigus, šią kortelę galima naudoti IĮ 
užrašymui sau ir kitiems vienu sykiu, pažymint kiek viso siunčiat) E

GERB. “DIRVOS’ ADMINISTRACIJA: Siunčiu $__________ 1 |

kaipo prenumeratą už “Dirvą” ant______metų laiko. Siuntinėkit: I

Vardas ................................................................................... ...................................

Adresas ........................................................................ .......... .. ’ •

Užrašytojo vardas ir adresas:

Vardas ............................................................................ .............................. .

Adresas ...................    j ................



Korespondencijos
P1TTSBURGH, PA. . [kalauja kad tuo pradėjimu 

budinkas butų pastatytas 
15 aukštų. Tam tikslui jau 
turima $4,000,000 ir toliau 
busią daugiau.

Rengia Mikui Petrauskui 
koncertą. Amerikos Lietu
viams gerai žinomas daini- 
ninkas-kompozjtorius, Mi
kas Petrauskas, kuris pir- 
mutinis pradėjo tarp Ame
rikiečių skleisti dainą ir 
muziką, per daugelį metų 
nenuilstančiai dirbdamas., 
dabar jau ruošiasi apleisti 
Ameriką ant visados. Tai
gi gryždamas tėvynėn no
ri dar atsisveikint su Pitts- 
burgiečiais. Jo apsilanky
mu rengiama koncertas 2 
d. Kovo, ir pasitikime kad 
atsilankys kuodaugiausia 
vientaučių pasimatyti pas
kutiniu kartu su savo senu 
dainos patriarku. Jis čia 
paskutinį kartą dainuos ir 
po to daugiau jo nematy- 
sim.

Prie gerb. Petrausko dai
nuos geriausi vietiniai ar-l

'St., 8:30 vai. vakare, pats 
•Amerikos Lietuvių' Daktarų 
'Draugijos Prezidentas skai
tys Referatą. Diskusantais 
paskirti: D-ras A. Barta- 
šius, D-ras V. Naryauskas 
ir D-ras J. Kulis.
Dr. A. L. Graičiunas, sekr.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

IŠ LIETUVIŲ DAKTA
RŲ DRAUGIJOS 

CHICAGOJ
Amerikos Lietuvių Dak

tarų Draugija praeitus me
tus užbaigė tiksliai ir gra
žiai.

Šiais 1930 metais padau
gėjus jėgoms, mat naujų e-

DAYTON

Amerikos Lietuvių komu
nistų papa Pruseika džiau
giasi kad tūlos komunistų 
kontroliuojamos SLA. kuo
pos pastojo nariais Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo, pamokėdamos ko- 
lektivę mokestį, ir Prusei- 
;ka ragina kad ir visos ko
munistų valdomos S. L. A. 
kuopos prisidėtų prie tos 
alkanų komunistų gaujos.

i šauniai paminėta Lietu- 
Ivos nepriklausomybė. Pa- 
sidėkavojant Sandaros 34- 
tos kuopos veikėjams tapo 
surengta mylimiems artis
tams Vanagaičiui ir Olšau- Mielas skaitytojau ir Su- 
skui koncertas Vasario 15įsivienijimo nary: rimtai pa- 
d.. M. K., Mopkevičius pa-j galvok kas atsitiktų su Su-

listai pasijuto visai -susmu
kę beesą ir dalis socialistų 
tuo tarpu metėsi prie San-: 
dariečių, kur jie Grigaičio 
ir Michelsono diriguojami 
ėmė varyti iš vidaus gręži
mo politikai ir Sandaroj at
siradus dviem priešingiem 
vienas kitam elementam, 
jiems besitrinant tarp sa
vęs pradėjo reikštis tauti
ninkų vienybės irimas.

kerės yra traukiama pas 
socialistus, be kurių jie ro
dos jau.,ir gyventi negali. 
Tą aiškiai jnatome kaip jie 
laikosi įsikibę į socialistų 
skvernus SLA. Pild. Tary
bos rinkimuose. Nekurie ir 
tautiški laikraščiai pasiau
kavo socialistų sustiprini
mui, patys sau lyg virvutę naudoti jais kelionėms Eu- 
ant kaklo verdami.

vaikšto nuo New Yorko.
• Įrengimai visose klesose 
šiuose laivuose yra ypatin
gai puikus, turi gražius vie
šų sueigų kambarius. Kai
nos ant jų yra žymiai ma
žesnės negu ant ekspresinių 
laivų, taigi tie kurie nori 
pigiau važinėti gali pasi-

tįstai, A. Sadauskas ir kiti. r§ kritikai, kaip 'D-ras M. 
Koncertas įvyks L. M. D. T. Strikolis,
salėj, kurią draugija duoda Zalatoris ir D-ras'St. Nai- 

Kon-[kelis. Vienok D-ras St. Bie
žis atlaikė ir apgynė savo 
referatą vyriškai. Po refe
rentui, taip diskusantams 
susirinkimo dalyviai širdin- 

. gai paačiavo.
t Šiais 1930 metais pradžią 
, padarė D-ras Ig. Makaras 

iš Roseland Ill., savo Refe- 
. ratu, kuris buvo ilgo laiko 

patyrimo ir studijų pasek
mė.

Diskusantais buvo: D-ras 
A. Davidonis, D-ras V. Šim- 

1 litis ir D-ras A. L. Yuška.
D-ras Ig. Makaras it se

nas kapitonas laivo, savo 
referato, plaukė taip leng
vai, taip aiškiai ištirtais 
mokslo faktais ir {tikrinan
čiais įrodimais, kad gerbia
miems kritikams—diskusan
tams veik nedavė progos 
užmetimų ir pastabų pada
ryti. Nors mums daktaras 
yra žinoma, kaip rimti ir 
begailestingi kritikai-disku- 
santai: D-ras A. Davidonis, 
D-ras V. Šimkus ir D-ras 
A. L. Yuška, vienok ir jie 
pripažino: “Well done!” 
Kilo entuziazmas ir rankų 
plojimas.

Prezidentas Draugijos, 
D-ras A. L. Davidonis pa- 
ačiavęs draugijos vardu D- 
rui Ig. diskusantams, D-rui 
V. Šimkui ir D-rui A. L. 
Yuškai, uždarė susirinkimą.

Šiame susirinkimo vien
balsiai tapo priimtas drau- 
gijon pilnateisiu nariu: D-

tam tikslui dovanai.
certas įvyks vakare.

J. Virbickas.

Taxi šoferių streikas ei
na visu smarkumu. Per 
virš mėnesį laiko sužeista 
lengvai ir sunkiau apie 
100 ypatų, daug sudaužyta 
taxių ir daug žmonių areš
tuota. Kompanijos kasdien 
turi nuostolių po $12,000, 
bet vis nesutinka ant dar
bininkų reikalavimų, Ne- 
kurie atkaklesni vyrai eina 
skebauti ir važinėja žmo
nes iki gauna mušti.

Gavo daug darbo. Pres
sed Steel Car Co. praneša 
kad jos dirbtuvės McKees 
Rockse tuoj pradės dirbti 
ant 1,050 naujai užsakytų 
gelžkelio vagonų, už sumą 
$2,000,000. Dabartiniu lai
ku McKees Rocks dirbtu
vėj dirba apie 1,500 darbi
ninkų, bus paimta apie 200 
naujų kada pradės dirbti 
tuos naujus vagonus.

nergįngų dąrbščių nartų į- sa'kė gražią kalbą apibudin- j sivienijimu jeigu jį užval- 
stbjd“' drąiigij on,—ūžšibriėžė 
dar daugiau našesnio dar
bo: kultūros, apšvietos, lab
darybės dirvoje.

Praeitus metus D-ras St.
Biežis apvainikavo Draugi
ją savo rimtu mokslišku 
referatu, kur diskusantais 
buvo paskirti aštri ir paty-

D-ras P. E.

Nužudė. Banditai užėję 
Į dviejų brolių laikomą už
kandžių vietą norėjo api
plėšti, bet savininkai pasi
priešino, ir vienas jų nu
šautas, antras sunkiai su
žeistas. Tas atsitiko ant 
State rd., petoli McKees
port pereitą penktadienį.

Reikalauja 15-kos aukštų^ ]
kalėjimo. Ant Ross ir Dia- ras Tadas Dundulis, 4142 
mond gatvių statoma nau- Archer Avė.
jas apskrities teismo namas Sekančiam Draugijos po- 
ir kalėjimas, kuris žadama sėdyj, kuris atsibus Vasario 
padaryt tik 6 aukštų. Bet 28 d., 1930 m., Universal 
tam tikra organizacija rei-J State Bank Club, East 33rd

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kaino*.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,069. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkitie tinę adrerai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Street . Naw Ycrfc N. Y.

t

damas ką reiškia Lietuvai I dytų komunistai. "Tuomet 
liėprįlilausomybė ir laisvė. SLA. paliktų alkanų komu- 
Artistai svečiai savo gra-|nistų “apsigynimo” (nuo 
žiomis dainomis ir juokais | pilvo bado) centru, nes ten 
publiką prilinksmino. Ka-|yi-a pusantro milijono do- 

. da Olšauskas dainavo Lie-llarių!
tuvos kareivio atsisveikini-1

■ mo dainą klausytojams net 
ašaras prisiėjo šluostytis.

Programą paįvairino vie
tiniai, B. Varašius sugro
jo armonikų pora puikių 
maršų, jis taipgi akompa
navo artistams dainuojant.

Pertraukose 
šiai skambino 
tija Mockiutė 
Paulauskiutė. 
kiutė dar maža mergaitė, 
bjft su pianu gerai susipaži
nus; Paulauskiutė gi tur
but bus žymiausia iš vietos 
Lietuvių pianistė.

Po programo buvo šokiai, 
grojant Sakalui ir Stulgai- 
čiukui. Publikos buvo1 virš 
du šimtai ir programų la
bai buvo patenkinta. To
kius vakarus vertėtų tan
kiau parengti parkviečiant 
iš kitur gerus artistus.

Dėkavoją už “Dirvą”. J.
Bielskis gavo laišką iš Lie
tuvos nuo brolio Vinco, ku
ris tarp kitko labai ačiuoja 
už brangią Kalėdinę dova
ną visam metui, “Dirvą”.

Koncertas N. C. R. moks-l 
. lainės name įvyks sekma- 
, dienį, Vasario 23 d., nuo 3 
i vai. po pietų; dalyvaus du 
■ chorai, vienas susidedantis 
1 iš 60 moterų, antras iš 50 

vaikinų 
dentų. 
naudoti 
kai.

Dirbtuvės kraustosi ki
tur. American Cigar Co. 
kėliasi į Kansas City, Kan. 
Šeši - šimtai moterų bei mer
ginų netenka darbo.

Delco Light Co. keliasi į 
Rochester, N. Y. Apie trys 
tūkstančiai darbininkų lie
ka bė darbo. Toje vietoje 
pradės dirbti kitokius da
lykus, Delco Products Co.

Su pradžia metų čia. dar
bai žymiai pagerėjo abelnai 

į [visose dirbtuvėse,, bet be
darbių irgi randasi.

“Dayton Daily News” pa
talpino paveikslą ir apra
šymą apie vieną žymiausių 
vietos Lietuvių biznierių ir 
veikėją, M. K. Mockevičių. 
Kaip žinoma, jis yra North 
Dayton Realty Co. ir North 
Dayton Savings and Loan 
draugijos vedėjas ir per ei
lę metų buvo žinomas fi
nansiniame lauke. Jo įs
taiga aptarnauja visokiose 
apdraudose, parduoda lai
vakortes, siunčia pinigus į 
visas pasaulio dalis.

• j. A. U.

labai vyku- 
pianu Hipa- 

ir Teofilė 
Nors Moc-

universiteto stu- 
Lietuviai gali pasi- 
proga, inėjimas dy-

Apsaugojimui Susivieni
jimo nuo alkanų komunistų 
pirmiausia turi but iššluo
ti komunistai iš SLA. kuo
pų valdybų; nebalsuoti už 
komunistų kandidatus į S. 
P. L. Pild. Tarybą ir nerin
kti komunistų delegatais į
SLA. seimą. Tuomet Susi
vienijimas kaip buvo taip 
ir pasiliks Lietuvių pašal
pos organizacija.

Chicagoj yra du S. L. A. 
1 apskričiai: antras ir šeštas. 

Antras apskritis yra senes
nis ir didesnis, tačiau finan
siškai silpnesnis. Tą aps 
kritį valdo alkanų Mask
vos pastumdėlių komunistų 
gauja, kuri apskričio fi
nansus išaukąuja alkanų 
komunistų palaikymui.

šeštas apskritis yra jau
nesnis už antrąjį, tačiau fi
nansinis stovis kiek geres
nis. Jį valdo buvę S.L.A 
griovikai socialistai ir vie- 
nas-kitas socialistuojantis 
Sandarietis. Tautišk e s n i 
Sandariečiai šeštame aps
krityje lošia labai mažą ro
lę. Reiškia jie yra socialis
tų ir jų klapčiukų, tūlų 
Sandariečių, intrigomis nu
galėti. Tai vaisiai socialis
tų iš vidaus gręžimo politi
kos.

Po 1914 metų visuotini; 
Amerikos Lietuvių seimo, 
kuriame socialistai, atlaikę 
savo priešseiminį kokusą 
ir patyrę kad1 jie yra didu
moj, seime pamynė visą 
tautinę idėją ir dar savo 
purvinu batu užlipę tauti
ninkams ant sprando, ne
duodami jiems nei atsikvė
pti troškino juos tvankia 
socialistine atmosfera, kas 
tautininkams davė progą 
suprasti vienybės reikalin-| 
gumą, arba kitaip sakant I 
turėti tautinę organizaciją, 
kad nugalėti organizuotu 
socialistų gaują, tat pasi
baigus visuotinam seimui Į 
tautininkai greituoju susi-i 
ėję nusprendė organizuoti 
tautininkų partiją, ir 1915 
m., regis Sausio 1 ir 2 d.. 
Philadelphijoj tapo galuti-1 
nai suorganizuota dabartį-1 
nė A. L. T. Sandara, ku-I 
riai iškarto gerai sekėsi ir 
tautininkų vienybės fron
tas sociaįjstams jau buvo 
nebeįlaužiamas. Socialistų Į 
išperoms komunistams at
skilus nuo socialistų, sočia-j

Gruodžio 17 d. 1926 me
tais įvykęs Lietuvoje per
versmas pagimdė Amerikos 
Lietuvių tautininkų tarpe 
katastrofą. Sandaroje bu
vęs socialistuojantis gaiva
las tuoj pasibučiavo su sa
vo bosais socialistais ir su
sikabinę kartu nubėgo pas
kui akiplėšas komunistus 
gvoltu rėkdami “sniurtinin- 
kai”, “fašistai”, ir dėka tai 
socialistų iš vidaus gręžimo 
politikai dar ir šiandien 
tautininkai nepajiegia su- 
gryžti į savo normales tau
tiškas vėžes. Dalis kuri yra 
pakibus ant socialistų meš-

KĄ REIŠKIA CUNARD 
“A” LAIVAS?

ropon..
Šitie “A” laivai išeina iš 

New Yorko šeštadieniais į 
Plymouth, Havre, ir Lon 
doną.

Nekurie musų skaityto
jai turbut stebisi del ko ne
kurie Cunard Line / laivai 
yra žinomi kaipo “A” kle- 
sos laivai. Tos klesos gar
laiviai yra;: Alaunia, Anda- 
nia,, Antonia, Ascania; Au- 
rariia’, Aušonia. Visi šitie 
laivai budavoti po karo, jie 
varomi aliejum ir pritaiky
ti vežti Cabin, Tourist Tre
čios Cabin ir Trečios Kle
sos pasažierius. Vasarą jie 
vaikšto tarp Kanados uos-| 
tų ir Europos, o žiemomis) Lietuvoje metams

Kas Kenčia Užkietėjimą 
Vidurių

, Jeigu kieti viduriai, turite gazus, 
baltą liežuvį, silpną širdį, nemigę, 
ir anksti atsikėlę jaučiatės pailsę, 
nepaisant kad nuo senai vartojate 
visokias piles ir druskas bei įvairias 
gyduoles, prisiąskite savo adresą, o 
Igausit dykai išbandymą ir nurody
mus kokios iš to ligos paeina. Veh- 
trola ir dvi kitos gyduolės daugelį 
pagydė ir gydo. Pamėginkit. Ra
šykit tokiu adresu): (40)

WESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 117 Plainsville, Pa,

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
” “Dirvą”

w//jinii^

“DIRVOS” EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužes-May 26d.
SĄRYŠYJE SU

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

Laivakorte iš New Yorko i Klaipeda 
ir atgal $181.00

Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks 
prabėgti. Kreipkitės laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą
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d .'New? Yorko. i 
i visose klesose 
nose yrą ypatin- 
turi gražius vie- 
lambarius. Kai- 
yra žymiai mą- 

i ant ekspresinių 
tie kurie nori 

inėti gali pasi- 
5 kelionėms Eu-

laivai išeina iš 
šeštadieniais į 

Havre, ir Lon

LIETUVIAI 
ARGENTINOJE

Buenos Aires.
jau Argentinon 
privažiavo ir vis 
galo važiavimui,

KAIP TAISO NUTRU
KUSIUS KABELIUS

Žmogus ir Mokslas Nugali Gamtą Audringuose ir 
Leduotuose Atlantiko Vandenuose.

Daug 
Lietuvių 
nesimato 
kiekvieną dieną vis atva
žiuoja po kelias dešimtis-. 
Nors daug įvairiuose laik- vai, blaškomi po bangų kal- 
raščiuose buvo rašyta koks nus> vėtroms kaukiant, dir-

Toli nuo krašto audrin
game Atlantike septyni lai

a Užkietėjimą 
durių
duriai, turite gazus, 
ilpnų širdį, nemigę, 
ilę jaučiatės pailsę, 
euo senai vartojate 
druskas bei įvairias 
kite savo adresą, o 
landynių ir nųrody- 
ligos paeina. Vėh- 

>s gyduolės daugelį 
Pamėginkit. Ra

sų): (40)
CHEMICAL CO.i

Plainsville, Pa.

iminsit visą kai- 
rkit saviškiams 
■tams “Dirvą”

čia gyvenimas, bet į tai ne
kreipiama domės.

Naujai atvažiavusius ne
kurtuos išsyk sutinka dide
lis vargas, tai nemokėjimas 
vietinės kalbos, o antra tai 
daugiausia Lietuviai imig- 
grantai yra žemės darbi
ninkai, amatninkų mažai 
atvažiuoja. Nors kaip koks 
ir yra išmokęs Lietuvoje 
amato, bet mažai turintis 
praktikos čia pasijunta be
veik nieko nežinančiu, nes 
čia viskas dirbama kitaip 
negu Lietuvoje.

Visai kas kita geram 
amatninkui, kuris be dide
lio vargo susiranda darbą 
ir nors nežinodamas vieti
nės kalbos dar gauna ne
blogą atlyginimą, tik deja 
nedaug yra gerų amatnin
kų iš Lietuvių. Daug ge
riau naujai atvykusioms 
Vokiečiams, kurių daugu
ma tik amatninkai čia va
žiuoja, jie greit aprupina- 

' mi darbu, nes daug Vokie
čių jau ir įvairių dirbtuvių 
turi ir kitokių negu Vokie.- 
čių nelabai priima.

Musų Lietuviai, kaip jau 
■minėjau, , daugumoje yra 
lauko darbininkai, miestuo
se darbo negaudami turi 
vykti ’ten kur ’ gaunam dau
giausia' tai ’ prie 'fieširf?o ge
ležinkelių; ten juos nuveža 
už kelių šimtų kilometrų 
nuo miestų, kur nėra nei 
gyventojų nei namų; apgy
venami ir nakvoja gryname 
lauke arba kokioj ‘karpoj’. 
Atlyginimas menkas, du ar 
trys pesai ant dienos ir dar 
iš tų išskaitoma už valgį, 
o tankiai ir visai kompani
ja nieko nemoka.

Kurie gyvena miestuose, 
atvykę prieš kelis metus ir 
turi gerus pastovius dar
bus, tie gyvena neblogai, 
nes amatninkai ir šiaip spe
cialius darbus dirbantieji 
gauna neblogą atlyginimą, 
7—9 pesus už 8 valandos 
darbo (apie $2.80—$3.60). 
Pragyvenimas sulyg pami
nėto uždarbio nebrangus. 
Paprasti darbininkai, kaip 
čia vadina “peonai”, dau
giausia gauna nuo 2.50 iki 
4.50 pesų dienai; kas turi 
šeimyna tai pragyvent sun
ku.

Argentina yra žemės u- 
kio šalis, pramonė čia dar 
neišvystyta, taip sakant tik 
pradžia. J. S. Kalriėnas.

ba. sunkų ir pavojingą bet 
didelį darbą.

Narsus vyrai, kuomet jų 
laivus bangos plauna, žve
joja — bet ne žuvų, o įieš
ko juros gilybėse galų nu
trauktų kabelių — telegra
fo vielų kurios jungia Eu
ropą su Amerika.

Per . Atlantiką nutiesta 
net dvidešimts vienas kabe*- 
lis. Bet dešimts iš jų tapo 
nutraukti nepersenai įvy
kusio žemės drebėjimo At
lantiko dugne; Vyrai, su 
visomis mokslo įmonėmis ir | 
narsumu, tuoj pradėjo dir
bti jų sujungimui, sutaisy- 
mui, kovojant prieš visas 
gamtos priešginybes tam 
darbui. Mažai paprastas 
žmogus turi supratimo, iš 
laikraščio skaitydamas, ką 
reiškia tas darbas, kuomet 
juros pilnos ledų, vėtros 
laivus mėto, bangos liejasi 
per viršų, o reikia surasti 
nutrauktas vielas kelių my
lių gilumoje.

Tik keli kabeliai dar te
pataisyta. Oras buvo ypa
tingai blogas ir darbui iš
tisai kliudė. Milžiniški pa- 
sažieriniai laivai, prie ku
rių geriausi kabelių laivai 
yra mažiukai, parėjo į uos
tus; su pasakomis apie okea-

no žiaurumus. Kabelių lai
vai, ledais apšalę, savaitė 
po savaitės plukoja jurose 
ir laukia progos darbą pra
dėti. Gerai kad kabelių 
kompanijos turi kitus ka
belius tai tarptautinė ko
munikacija visiškai nesu
stoja. ,

Kaip tie laivai gali ras-Į

‘lids į rytus nito"New Yor
ko, trijų ir pusės mylių gi
lumoje. Kada ištraukė ka
belį ir norėjo leisti signa
lus į kraštą pasirodė kad 
kabelis nutrauktas į abu 
galu. Elektros atsparos

, ti 
plačiose jurose ir kaip jį 
iškelia ir pataiso yra tikrai 
nuostabu, ką apsako West
ern Union Telegraph Com
pany kabelių inžinieriai. Jų 
apsakymai yra tiesiog ža- 
vėjanti.

Kuomet trys iš Western 
Union dešimties kabelių bu
vo nutraukti žemės drebė
jimo Lapkričio 18 d., New 
Yorko gale tų kabelių su
ėjimo ties Hammels, L. L. 
prasidėjo didelis veikimas. 
Naudojant tam tikrą ins-( 
trumentą • vadinamą' galva- 
nometru, kuris i matuoja 
elektros atsparą, padaryta 
baidymai ^tc^siwudiriio ‘: nuo 
Hammels iki nutrūkimo. 
Keturi ekspertai darė pa
skirus tyrimus kiekvieno 
kabelio ir paskui buvo su
dėta skaitlinės ir sulyginta.

Kabelius tiesiant buna iš
matuojama elektros srovės 
atspara pagal kiekvienos 
mylios, taigi galima numa- 
tuoti paskui ir tolumas nuo 

kabelis

Dykai nuo Dusulio 
žiemos laikų

Nuostabi Metodą kuri Atrasta Gel“ 
Dėti Dusulingiems. Reikalaukit 

Dykai Išbandymo Šiandien.
Jeigu kenčiat sunkius atakus As- 

linuos kuomet šalta ar drėgna; jei 
troškina ir sunku atgaut kvapas, ne
laukit ilgiau, reikalaukit iš Frontier 
Asthma Co. dykai išbandymo meto
do šiandien. Nežiūrint kur jus gy
venat ir ar ar jau nustojot pasitikę-1 krašto kllT kuris 
jimo vaistams, reikalaukit šito dykai | 
bandymo. Jeigu kentė jot visą gy
venimą ir bandėt viską, ir jeigu jau 
nustojot vilties vistiek dar pabandy
kit šitą ir persitikrinkit musų dykai 
prisiun.giamu vaistu.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

843-J Frontier Bldg.
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

netruks 
ai* Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 

kas dedasi tarp musą žy
miausių Sportininkų.

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

m

Operating Deep Sea Sounding Machine

Joining the Broken Ends of the Cable Together 
Central Copper Wires Shown Being Spliced

Įjj Deep Sea Cutting 
Grapnel

Western Union Cable Ship Cyrus Field

El

Western Union Cable Ship Lord Kelvin 
In True Story Stranger Than Fiction

nutrauktą kabelį tokiose( bandymu patirta kad ka
belis nutrauktas pustrečios 
mylios Į rytus ir dešimts 
mylių į vakarus;

“Žemės drebėjimo spėka 
buvo žymi iš šito kabelio”, 
sako vieno laiva kapitonas. 
“Kabelis buvo sulamdytas 
per 1,500 pėdų nuo galo.' 
Beveik visas storos dengia
mos vielos kuriomis kabe
lis apipintas ir apsaugotas 
išlauko buvo ‘sutraukytos 
ir galai išsukti į lauką, o 
kabelio lukštas,, kuris sau
goja nuo peršląpimo buvo, 
sutrintas tam tikrimis da
limis.”

Laivas, pąąkųj pagavo 
vakarus einantį/galą iš pir
mo bandymo. Tas pasise
kė. del to kad kąbelis nebu
vo užverstas žeme nuo dre
bėjimo., Tada prijungta ga
las naujo kabelio per. 100 
mylių. Bet prasidėjo blo
gi orai ir darbas buvo su
tramdytas ilgam 'laikui.

Šioje srityje' kabelis buvo 
13,200 pėdų gilumoje. Lai
vas būdavo tas negilių van-

denų 
pasiekti, taigi pribuvo ki
tas laivas. Viduržiemio ka
belių - taisymas Atlantike 
yra labai sunkus ir retai 
kada bandomas, ypač tokia
me gilume. Taigi šito 100 
mylių naujo .kabelio įdėji- 

' mas inžinierių . skaitomas 
didvyrišku darbu.

Darbas ' nebūtų galimas 
be visit žinomų moksliškų 
pagalbos priemonių. Lai
vams surasti kabelių galus 
padeda elektra varomos ju
rų gilumo tyrimo mašinos. 
Jos parodo gilumą,. dugno 
ypatybes ir kokia ten tem
peratūra. Žipąnt. giluipą 
tada jau galima rasti vie
tą ; žinant koks dugnas, 
švarus ar , ne, nusprendžia 
kokios rūšies kablius nulei
sti, o temperatūros žinoji
mas duoda taisytojams ga
limybę kiek daleisti susi
traukimui taisomo kabelio.

Kitas instrumentas yra 
vardu Sonic gilumo nuro
dyto jas, kuris siunčia gar
so impulsus į vandenį taip

kabeliams negalėjo1 kad jie atsimuša į jurų dug- 
• ną ir atsimuša vėl viršuje.
■ Gilumas matuojama 'laiku 
i kiek ima' aidui-garsui su- 
i gryžti.

Didžiausias pavojus yra 
1 tai kabelio perdaug ištem

pimas arba leidimas per
daug suslugti. Tiesiant ka
belį, arba taisant, papras-

■ tame banguotame vandeny
je laivo kilnojimasis gali 
kabelį nutraukti. Jeigu ne
paliekama daugiau jo nusi
leidimui ir nugulimui ant 
dugno tai kabelis nutiestas 
ir pasikoręs nuo vieno ir 
kito pojurinio kalno gali 
pats nutrukti.

To viso darbo ekspertai 
randasi ant kiekvieno ka-1

Showing Cyrus Field Dropping Buoy Overboard 
with Cable end attached. Top right—Shows ship 
leaving buoy to search for other end of Cable.

belinio laivo. Sujungimą 
varinių vielų daro žinovai 
to darbo. Paskui yra tie 
kurie apdirba, aptaiso viso
kiausia medega nuo per- 
šlapimo, nykimo, ir trūki
mo. Štai dar koks dalykas 
reikia žinoti. Prie apdir
bimo kabelio naudojama y- 
ra medega vadinama guta 
perča. Prie jos dirbanti vy
rai gali būti tiktai tokie ku
rių prakaitavime nėra rak
šties, nes nuo rakšties guta 
perča smarkiai kietėja. Net 
mažas oro burbuliukas pa
likęs apdirbime vėliau pa
daro bėdos, nes vandens 
spaudimas yra 8,000 svarų 
ant ketvirtainio colio gilu
moje 18,000 pėdų.

YPATIŠKAI VEDAMA

DIDELE EKSKURSIJA
I LIE ruvĄ

vietą 
žinios

jie pa-
Pir-

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal' Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. "Ne naujoviškas išradimas, 
.bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui, ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite "Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

nutrukęs.
Laivų lenktynė j
Paskui duodama 

kabelių laivams ir
sileidžia j tą vietą, 
miausia pasiekta 1926 me
tais nutiestas greitasis,ka
belis, nutrauktas dviejose! 
vietose, vienoj 956 mylios 
nuo New Yorko ir kitoj 
3$7 mylios nuo New Found- 
lando.

.Laivas nuleido i dugnai 
tam tikrą kabli'ir traukė jį 
dugnu artyn kur kabelis 
guli. Iškėlė kabelį Gruo
džio 17 d. ir prijungė prie 
plukančio plieninio tuščiu 
viduriu skritulio ir nuplau
kė jieškoti kito galo.

Užėjusios audros trukdė 
iškelti kitą galą.

Kitas kabelinis laivas dir
bo prie kabelio nutiesto 
1924.metais tarp New Yor
ko ir Azores, nutraukto po
roj vietų 1060 ir 1175 my-

jki tuną, mm -

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

MALONUMŲ TIEMS KURIE JOJE DALYVAUS.

NORTH GERMAN LLOYD

EKSPRESINIU LAIVUBREMEN
Greičiausiu Pasaulyje Laivu 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

GEGUŽĖS 3 D.
PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ LAIVAKOR
ČIŲ AGENTŲ AM. D-JOS

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metų 
Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti šventėje 

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO Į KLAIPĖDĄ 
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į

NORTH GERMAN 
57 BROADWAY NEW

LIETUVĄ
LLOYD
YORK

Trečia
Treiča

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New | 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų j 
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA I 

o paskui sausžemiu į Kauną. Yorko j Kauną $203 ir bran- I
Pamatykit pakeliu Londoną. jHlki ę1*}11*. Atskm kambariai, er- |
Taipgi tiesiai į Londoną kas vie^a> geras naminis vai- >
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi inandagus patarnavimas. Į
laivai. Trecios klesos laivą- g-'JKpL. _ informacijų klaus- j
kortės į abudu galu iš New^jle Cunard Agento, ar- 

rašykit pas: j

CUNARD LINE 1022 Chester A ; Cleveland, Ohio

mėti; $5.50.
Head Tax

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
I KLAIPĖDĄ:

klesa į vieną pusę $107.00 
klesa j abi pusi   $181.00 
3 klesa i vieną pusę $123.59 
kl. j abi pusi (rain.) $204.00 
klesa _____________ $142.50

IR PATOGIAUSIA KELIONĖ

Išplaukimai Laivų
Iš New Yorko:

LITUANIA .. ... Kovo S
ESTONIA ... Balandžio 3
LITUANIA .. Balandžio 17
POLONIA’ .... . Gegužes 1
ESTONIA .... Gegužės 17
LITUANIA .. Gegužės 26

Tur. |
Cabin

UŽ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų 
pusė kainos.

Už KŪDIKIUS iki 1
Valdžios Revenue »ir 

atskyrium.

SMAGIAUSIA
Del Informacijų ir laivakorčių kreipkitės pas savo vietos Agentą 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St., New York, N. Y. 315 So. Dearborn St.,Chicago, Ill.
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. .. 616 St. James St., Montreal, Can.

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
.168 Grand Street

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct.

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago

A. VELIČKIS
502 South Av. Bridgeport, Ct.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

K. MAKAREVIČIUS
.95 Liberty St. Ansonia, CL

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

187 Oak St. Lawrence, Mass.
P. MOLIS

1730—24 SL. Detroit, Mich.

J.

Del Informacijų kreipkitės į

AGENTŲ DRAUGIJA
Brooklyn, N. Y.
G. BOGDEN

322 W. Long st. DuBois, Pa.
J. ZOLP

4550 S. Paulina St., Chicago
V. M. STULPINAS'

3255 S. Halsted St. Chicago
A. VA RAŠIUS

S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa.
“TARPININKO” Agentūra

A. Kupstas, 331 W. Broadway
So. Boston, Mass.

MISS J. RAUKTYTĖ
50 Sterling st. Worcester, Mass.

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

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

P. BARTKEVICZ
678 N. Main St. Montello, Mass

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS 

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av.. Phila. Pa.
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Dienos Klausimais
PAŽINKIM ISTORIJĄ GERIAU

Lietuviai net inteligentai' 
labai mažai pažysta Lietu
vos istoriją ir tingi pastu
dijuoti.

Kartais laikraščiuose pa
rašoma, tankiai kalbėtojas 
išsitaria, “Lietuva nešė ver
giją per šimtus metų po 
Rusijos. letena” ir tt. Kiti 
net pamini “500 metų”.

Ištikro gi yra šitaip:
500 metų atgal, Vytauto 

laikais, ir dar per virš šim
tą metų po jo, iki Liublino 
Unijos, Lietuva būva ga
linga. Taigi 350 metų at
gal Lietuva buvo savistovė. 
Iki 1572 metų Lietuvos di
džiais kunigaikščiais buvo 
Gedimino ainiai. Paskuti
nis didis Lietuvos kunigai
kštis buvo Zigmantas Au
gustas, kuris sykiu buvo ir 
Lenkų karalium, kaip visi 
kiti pirm jo nuo Jogailos 
laikų didieji Lietuvos kuni
gaikščiai Lenkams karalia
vo.

Po Zigmanto Augusto 
mirties neliko vyriškų Lie
tuvos didkunigaikščių ir ta
da Lenkijai karaliavo sve
timi, jie sykiu buvo ir Lie
tuvos kunigaikščiai. Neli
kus Lietuvių stiprių valdo
vų, Lenkija sugryžo į su
iručių laikus kokius turėjo 
pirm Jogailos, ir tada Ru
sijos carienė Katrė susita
rus su- Austrija, ir Prūsija 
suplėšė Lenkijos-Lietuvos 
karalystę 1795 metais, tai
gi 226 metai po Liublino 
unijos ir tik 135 metai at
gal nuo dabar.

Iki spaudos atgavimo po 
Rusais mes buvom 109 me
tus. Nepriklausomybė at
gauta po 123 metų buvimo 
po Rusija.

Lenkai įtraukė Lietuvą į 
visas bėdas kokias musų 
tauta turėjo vėliau panešti.

so tą užtvirtinti.
Lietuvos tautinė gėlė yra 

rūta.

toj Lietuvoj dedasi 
suprasti. Nors net 
musų Lietuviai jai

Atliko 40,000,000
Litų

Kas 
sunku 
patys
pražūtis, bankrutus ir ne- 
dagales skelbia, ta “vargj 
šė” Lietuva, lyg koks tūzas, 
pilvą išpūtus, persivalgius, 
nežino kur pinigus dėt.

Štai nuo pereito meto iš 
valstybinio biudžeto atliko 
net $4,000,000, ir nežino ką 
su tais pinigais veikti. Jei 
viskas eis tvarkiai, aišku, 
šymet numažins mokesnius 
ir net gana žymiai, nes ma
žoj valstybėj 40,00,000 litų 
yra didelė suma ir po dide
lę dalį atsimestų nuo mo
kesčių.

Atatinkamose valdžios įs
taigose dabar svarstoma ką 
su tais likučiais daryti ir 
kam juos paskirti.

Pirmiausia, esą manoma 
iš tų likučių 12,000,000 litų 
skirti tobulinimui susisie
kimo, kelių; žemės nusausi
nimui skiriama 6,000,000 li 
tų; kelis milijonus paskirs 
naujakuriams, kelis mies-

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

(Tąsa iš pereito num.)

Kazys PoĮiįeika.

Plečkaitis Nubaustas
Iš Karaliaučiaus praneša 

kad Vokiečių teismas nutei
sė trims metams kalėjimo 
Jeronimą Plečkaitį, sugau
tą Vokietijos pusėje perei
tą rudenį su ginklais, be
laukiantį gryžtant Volde
maro iš Genevos.

Jis nubaustas kaipo kri
minalistas. Vokietija jo ne
išdavė Lietuvai kaipo poli
tiško pabėgėlio.

Socialistams visame pa
saulyj ir musų socialistams 
ir jų draugams Amerikoje 
didelis džiaugsmas kad Lie
tuva negavo jo teisti. Ka
da Jeronimas baigs tarnau
ti tris metus, musų socialis
tai rinks jam aukas kaipo 
kankiniui ir vėl leis Len
kams į bernus, Lietuvą po
nų baudžiavai parduoti.

Amerikos tautinė gėlė
Amerikos Gamtos Drau

gija balsavo už išrinkimą 
tautinės gėlės. Balsavime 
dalyvavo 1,067,676 narių. 
Laukinė rožė gavo 492,811 
balsų, kitos gėlės gavo po 
mažiau balsų, taigi laukinė 
rožė tapo išrinkta tautine 
gėlę. Bug prašonią Kongre-

Komunistai ruošia bedar
bių demonstraciją ant Va
sario 26 dienos. Demons
tracijos obalsis bus: “Dar
bo ir Duonos”.

Reiškia, darbo darbinin
kams, o duonos — tinginių 
gaujai, komunistams.

Aš MYLIU
Aš myliu gyvybės davėją 
Ir jo pasauli keistą — 
Jis mano sielą žavėja 
Ir teikia kunui maistą.

Dėkinga esu jam už akis, 
Nes jos man kelią rodo, 
Ir kad taip jautriai plaka širdis 
Teikdama tvirto noro

Būti naudinga šiam pasauliui, 
Pagalbą teikt silpniesiems, 
Ištiesiant ranką vargdienėliui, 
Ašaras nubraukt verkiantiesiems.

Taipgi dėkinta už ausis sayo, 
Nes jom galių girdėti
Skambant dainas prigimtas, dailias, 
Ir galiu join’s gėrėtis.

Užtai aš myliu gyvybės davėją
Ir jam dėkinga esu,
Nes jisai yra visko tvėrėjas, 
Tą gyvendama minėsiu.

tams ir miesteliams, taipgi 
kiek į valdininkų fondą.

Tas parodo kad pernai iš 
piliečių paimta daugiau mo
kesčių negu reikėjo valsty-i

■ ■ “ ' ‘ bė žmonių, jei ne išrinko tai išmindžiojo.
, Žinoma, Jievutė, išsikarščiavus užsigavo 
ir pavadinus mus tinginiais paliko mus, o 

, pati tekina nubėgo į kalną. Kadangi ji 
buvo labai cekava ir didelė užsispyrėlė tai 
sunku buvo ją perkalbėti. Mes nieko dau
giau ir nesakėm kaip tik, kad jau taip no
ri tai bėgk sau, o mes čia tavęs palauksim. 
Tai ji ir nu dūmė. Nudumė ir nudumė. 
Tiek to, manome sau: lai truputį pabėgios^ 
Juk visvien atlaidai ne šiandien, iki ryto
jaus čėso dar įvalias yra. Bet laukiame, 
laukiame, o ji kaip negryžta taip negryž- 
ta. Galų gale žiūrim į kalną, o ten nei jos 
nei žmonių nesimato. Na, sakome', kur gi 
dabar ji ir tie žmonės pasidėjo kurie buvo 
ant kalno? Ir kur ji galėtų būti kad nei 
ant kalno nei ant vieškelio nesimato?

Tuomet viena iš musų keleivių sako: 
Gal jie visi užėjo iš kitos pusės kalno? Bet 
aš atsakiau: Jei ten butų jų tik du ar trys 
žmonės tai galėtų užeiti iš kitos pusės ir 
nesimatytų, o dabar tokia daugybė žmo
nių, visi neužeis vienu kartu Į vieną pusę 
taip kad nesimatytų. Be to dar, sakau, 
ko jie visi kartu grusis ant kalno ir būti
nai ,į aną pusę, nes ir čia vietos yra įvą- 
lias. Ir žinote, ponuli, man bekalbant tik 
išgirdome kad ta musiį Jievutė staiga ne 
savu balsu suriks:

— O Jėzau, gelbėkit! — Mums tai .iš
girdus net blusos apmirė ir mes lyg ap- 
saigę tylėjom iki tol kol viena iš merginų 
vos ištardama žodžius pasakė:

— Na tai ką dabar, Petrei, darysim?
Aš, patšmijęs iš Panevėžio pusės at

einančius' žmones pasakiau:
— Ką darysim? aišku kad turim ką 

nors daryt, nes taip kaip dabar, lyg 
gyvi, visą laiką nesėdėsimi Einam tuoj 
prie tų žmonių ir paprašysim kad jie pa
dėtų mums ją gelbėt.

Taip ir padarėm, 
mes visi tiesiog tekini 
Ir žinote, tame kalne 
jos pamestą 'nuo galvos šilkinę skepetaitę, 
o už kokių dvidešimts ar daugiau sieksnių 
ir ją gulinčią su palaidais plaukais, vos 
gyvą ir visai be žado. Tai žinome mes 
užmiršę jau ir atlaidus, o ją kur pavežus, 
kur panešus taip ir pargabenom į namus. 
Pora dienų pagulėjus ji atsigavo ir papra
šė kunigo, o išsispaviedojus pradėjo šiek 
tiek taisytis. Paskui po kiek laiko ir mums 
papasakojo, štai kaip:

“Kada aš sėdėjau drauge su jumis ir 
valgiau, man atrodė kad kairias, žmonės 
ir gėlės randasi labai arti. Bet kuomet 
pradėjau eiti link jo, tai kaip aš tik nesi
stengiau, vis negalėjau pasiekti jų. Ir 
kuomet jau atsidūriau viduryje kalno, tai 
kaip žmonės taip ir gėlės iškart kažin kur 
dingo, o vietoj jų pamačiau tik vieną auk
štą, kudą, nei tai pusnuogį, nei tai kuo tai 
baltu prisidengusį žmogų, kuris artinda
masis prie manęs ir piktai žiūrėdamas sa
vo didelėm įdubusiom akim sakė: ‘O iš 
kur tu čia atsiradai ir kas tave leido?’ ir 
tik tada aš apsižiūrėjus pamačiau kad jau 
temsta, o ant kalno apart mudviejų dau
giau nieko nėra. Aš nieko jam nesakyda
ma tuojau mečiausi bėgti, o jis prišokęs 
prie manęs norėjo griebti už galvos, bet 
aš pasisukau ir palikus jam skarelę, nesa
vu balsu rėkdama puoliau ant žemės. O 
daugiau kas buvo jau neatsimenu. Kaip 
man taip ir jums ten tos gėlės ir žmonės 
tik rodėsi, bet nieko nebuvo,” — užbaigė 
Jievutė pasakojus. Pamačius prie jos 
mus mano motina nuvarė šalin kad nevar
gintume, 
tris

Bet mes nesutikom, sakydami kad gė- 
ir eidami pakeliu galėsim prisirinktilių

kiek norėsim, o gal dar ir geresnių, o uogų 
ten visai nėra, o jei ir yra tai tokia daugy-

bės reikalų vedimui, ir pa
rodo kad valdininkai nie
ko nesuvogė; dar daugiau, 
parodo kad pinigai bus pa
naudoti kaip tik tiems rei- 
kąlams kurių ii’ pątys Lie
tuvos gyventojai pageidau
ja: geresniems keliams, su
sisiekimui, žemės nusausi
nimui, kam, jeigu valdžia 
pareikalautų ekstra mokes
nių, niekuomet negautų, nes 
musų ūkininkai tokie apsi
leidę kad patys ties savo 
namu kelip nepataiso jeigu 
valdžia verstinai nepriver
čia.

VėJ Sausins Žemes
Šymet Lietuvos laukams 

nusausinti bus paskirta su
virs 6,000,000 litų, neskai
tant atlyginimą kulturtech- 
nikams už jų darbą. Išvi
so yra numatoma nusausint 
apie 120,000 ha žemės plo
tas.

Na už tokį darbą “fašis
tai” tikrai turės būti išver
sti: juk Lietuvos ūkininkų 
laukai padidės tokia daugy
be hektarų žemės, o politi
kieriams kaip nieko taip 
nieko.

LIAUDIES DAINA 
sakalėlis per ežerėlį, 
ežerėlyj suk' verpetėlis, 
verpetėlyj plauko laivelis,

Lek’ 
Tam 
Tam 
Tame laivelyj rūtų lovelė,
Toje lovelėj aukso krėslelis, 
Tame krėslelyj sėdi mergelė. 
Sėdi mergelė, galvą šukuoja, 
Galvą šukuoja ir graudžiai verkia: 
Nėr 
Nėr 
Nėr 
Nėr
Mėnuo-tėvelis dalelę skyrė, 
Saulė-močiutė kraitelį krovė, 
Sietyns-broliukas lauku lydėjo, 
Žvaigždės-sesutės vainiką pynė.

man 
man 
man 
man

tėvelio dalelei skirti, 
močiutės kraiteliui krauti, 
brolelių lauku lydėti, 
sesučių vainikui pinti.

PASIILGAU
Pasiilgau, mylimoji, jau tavo akelių, - 
Ir užgirsti vėl norėčiau tavųjų dainelių, 
Kurios širdį mano jauną akstiną, ramina, 
Ir gyventi tau ir dirbti stumia ir drąsiną. 
Be tavęs pasaulis butų liūdnas, ūkanotas, 
Ir gyvenimo man kelias but dygiais 

nuklotas.
Nežibėtų nei saulutė taip skaisčiai 

kilmingai
Jei akelės nežerėtų tavo man meilingai. 
Ilgu kuomet tave, brangi, negaliu regėti, 
Net ir ašara per veidus turi nutekėti.... 
Tu užvaldžius širdį mano, dvasią 

surakinus,
Kalinys aš esu tavo, lyg laisvės nežinąs. 
Bet smagiau man yra tavo meilėje kalėti, 
Negu vienam but be tavęs, nesant ką 

mylėti.
Nenorėčiau tokios laisvės kur tavęs nebūtų 
Nes gyvenimas tada man tik kalėjims 

butų.
Ądonįs.

ne-

Žmonės sutiko, ir 
nubėgom Į kalną, 
pirmiausia radom

Jievutė pragulėjo lovoj apie 
mėnesius.
Tai matot, ponuli, kokia baisi ten yie- 
Bet užteks plepėti, turiu keliauti sau. 
tai, “Tegul bus pagarmintas Jėzus 

ir užsidėjęs tarbas senukas iš- 
(Qąląs)

ta. 
Na, 
Kristus’ 
ęjo keliais.

Laputė.

SAP1VI1VYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Geriausias Maistas
Pienas, kiaušinis, žuvis, 

mėsa, žirniai, šabalbonaį 
gelbsti subudavoti augantį 
kūną ir atnaujina nudėvė
tas dalis. Riebumai tai ku
ras, kurio daugiausia ir rei
kalauja sunkiai dirbantieji. 
Pienas ypač reikalingas vai
kams,' kad pagelbėti jiems 
augti tvirtas ir užsilaikyti 
sveikais. Pienas taipgi ge
ras užaugusiems. Duok kož- 
nam vaįkųi bent stiklą pus
ryčiams. Nors ir kaina bu
tų augšta, pienas yra pigus 
maistas vaikams.

Neduok kavos nei arba
tos vaikams, tai nėra mai
stas. Tegu užaugusieji juos 
geria, jeigu nori, bet neduok 
vaikams jų nė paragauti. 
Vaikų gėralas yra pienas.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.
,.W.,.t.,AVr'.WA,AVA'AW/,.W.W.V.V?AY.,.,.W.VA,/AW.WAWYM

LENKE?
Ą7 ĮSUOSE Lietuvių istorijos aprašymuose Didžio Lie

tuvos Kunigaikščio ir Lenkų Karaliaus Jogailos žmo
na vadinama Lenke ir kur tik kalbama apie Jogailą vi
sur sakoma kad jis pasidavė “Lenkes vilionėms”, buvo 
“minkštaprotis ir neišlaikė prieš Lenkės akis”, ir tt. ir tt.

Sekančiame “Dirvos” numeryje pradės eiti K. S. 
Karpavičiaus surinkti istoriški buožai iš Lietuvos Istori
jos nuo ankstyviausių laikų ir bus plačiai apsistota lai
kuose Vytauto ir Jogailos, taigi tame tarpe paaiškės ko
kios tautos buvo Jadvyga, Jogailos žmona.

Štai del ko Jadvyga ir Jogaila ineis. į Vytauto apra
šymus: Vytautas-ir Jogaila buvo brolių vaikai: Vytau
tas buvo sūnūs Keistučio ir Birutės; Jogaila — sūnūs Kei
stučio brolio Algirdo. Tarp Keistučio ir Jogailos, ir pas
kui tarp Vytauto ir Jogailos, ėjo varžytinė už Lietuvos 
valdymą. _ _
kams už karalių.

Visi mes esam girdėję apie Birutę, Keistutį, Algir
dą, Vytautą, Jogailą, Jadvygą, bet tikrų žinių apie juos 
turi tiktai tie kurie istoriją studijavo. Bet dabar “Dir
vos” skaitytojai gaus prpgos susipažinti su tuo viskuo 
be pirkimo knygų ir be atsidėjimo studijuoti. Aprašy
mai bus lengvi, kiekvienam suprantami, visokiais žvilgs
niais apibudinimas musų tautos istorijos.

Vytautas laimėjo išleisdamas Jogailą Len-

Atnaujinkit savo prenumeratas, atnaujinkit prenu
meratas saviškių Lietuvoje ir kitose šalyse; išrašykit 
“Dirvą” saviškiams čia ir kitur gyvenantiems.

Dirvai’’ išsirašyt nereikia laukt pradžios metų *^2

SKAITYKIT IR PLATI X K IT
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inistai ruošia bedar- f 
lonstraciją ant Va- Į
6 dienos. Demons. | 

obalsis bus: “Dar. I
)uonos”.
ia, darbo darbiniu-1 

duonos — tinginių Į 
komunistams.

NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

(Tąsa iš pereito num.)
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Cadbury Broliai
Visas pasaulis yra girdėjęs apie 

bury brolius. Jų buvo du, Ričardas ii; 
Jurgis. Ričardas yra miręs jau daugiau 
kaip 20 metų, o Jurgis gyveno iki 1922 m.

Dabar yra 8,500 Cadburių darbinin
kų ir tarp jų nėra nei vieno ‘bolševiko.

Pas Cadburius niekuomet nebuvo dar
bininkų streiko — išvesti Cadburių darbi
ninkus į streiką buvo sunkiau kaip ven- 
dėnyje sukurti ugnį.

Tai yra didžiausis pasaulyje kakao 
, versiąs. Jis taipgi yra samdymo meno pa

vyzdys anglies, medvilnės ir laivų statymo 
pramonėms.

Nei Jungtinėse Valstijose, nei Euro
poje nėra tokios firmos kuri butų išvys
čius samdymo meną aukščiau už Cadburių.

Paimkim Whitley’o tarybas. Cadbu- 
riai turėjo jas per penkiasdešimts metų.

Paimkim labdarybės darbą. Cadbu- 
riai niekuomet nesamdė ką nors jį atlik
ti. Jie patys ji atliko.

Jie lankydavo sergančius. Jie žaidė, 
ir meldės, dirbo ir tardavos su savo dar
bininkais. Jie buvo simpatingi iš prigim
ties, todėl jiems neteko samdyti profesio
nalinius simpatizuotojus.

Ričardas gimė 1835 metais, dviem me
tais pirmiau pirmutinio gelžkelio atidary
mo į Birminghamą. Jurgis gimė 1839 m. 
Jų tėvas mirė sulaukęs 88 metų; per pęiį- 
kiasdešijnts metų jis buvo vadu visų ge
rųjų ' darbų Birminghame.

Visi Cadburiai buvo Kvėkerių tikybos 
per 200 metų. Jie visuomet buvo pirmta- 
kunais. Jie vedė kovą prieš verguvę, deg
tinę, militarizmą ir visokią priespaudą.

Jie visuomet buvo liaudininkai. Ne 
didžiuliai. Ne lordai. Net ne ponas ir po
nia jaunesnėse dienose, o tik paprastas 
Ričardas, Jurgis, Marė^ Elžbieta.

Dū ‘broliai pradėjo nuo mažos dirbtu
vėlės 1861 metais. Per trejus metus jie 
žudė pinigus. Tačiau jie 
kiai, ir 1864 metais jiems 
Jie pradėjo gauti pelno.

Cadburių pasisekimo
but buvo dviejose jų gerose pusėse:

Viena, senoviškose dorybėse, 
Antra, naujoviškose įmonėse.
Jie buvo darbštus, punktuališki, išti

kimi, atsargus, nuoširdus ir geros valios.
Tąip pat jie pirmutiniai pardavinėjo 

saldainius gražiose dėžutėse, pirmutiniai 
savo šakoj panaudojo mechaninę sąskai
tybą, pirmutiniai turėjo pilną planavimo 
skyrių, ir tt.

1879 metais iš Birminghame jie išsi
kėlė į Bournville. Kodėl? Kad davus ge
resnes sąlygas savo darbininkams.

Vienas Cadburių savo dienyne sako: 
“Mes apsvarstėm ir priėjom prie išvados 
kad musų žmonės didžiausią savo gyveni
mo dalį praleidžia prie darbo, todėl mes 
norime padaryti jį Įdek galint mažiau įky
riu, apsiaugdami juos maloniais vaizdais, 
balsais ir sąlygomis.”

Jų tikslas buvo sutraukti į krūvą nau
dingų, pasitenkinusių žmonių buri ir ga
minti kakao ir saldainius visuomenei.

Bpurnvillėj jie panaudojo apie, pusę 
žemės namams ir dirbtuvėms, o kitą pusę 
žaismėms. Jie pastatė geriausią fabriko 
gimnastišką įstaigą visoj Anglijoj. Jie 
pastatė mokyklas, klubruimius, jie įtaisė 
didelius vargonus merginų valgomame 
kambaryje. Jie pastatė 1000 namų dar
bininkams ir 33 gražius namelius seniems 
darbiųįnkams kurie neišteko pinigų nuo
mai užsimokėti.

Mėgdami pramogas jie žaidė sviedi
niu su savo darbininkais ir nupirko vieną 
pirmutipių dviračių dirbtuvės vaikams.

Jie nusimanė apie daržininkystę, da
lino spklas savo darbininkams ir sėjo gė
les aplink dirbtuvę.

Ąįjpdu buvo vaikiški. Jie mėgo vai
kus, arklius ir šunis. Jie rašė eiles ir dai
navo (įainas. Iš savo verslo jie padarė pu
sę žaidimu, p pusę religijos.

Jie visuomet buvo geros širdies ir

Cad-

tik dirbo sun- 
pradėjo klotis.

paslaptis tur-

JVO
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i. Aprašy
mais žvilgs-

nkit prenu* 
;; išrašykit 
s.

3 metų

ENKIT

žmoniški. Kiekvieną rytmetį jie sušauk
davo darbininkus aplink save, pagiedoda
vo giesmę “ir sukalbėdavo trumpą maldą.

Jie visuomet buvo darbštus. Turtus 
jie priimdavo kaipo pareigą, o ne kaipo 
privilegiją.

Kartą vienam jų sutikus vargingą 
moterišką Birminghąmo gatve vežimuku 
anglį vežant, jis sustabdė ją ir nuvežė jai 
anglis į namus pats. Jis taip darė del to 
kad tas jam davė smagumo.

Cadburiai visuomet turėjo mokyklas 
— dirbtuvės mokyklas ir šventadienio mo
kyklas. Jie buvo tik finansų kapitonai, p 
darbininkų vadai.

jų pasisekimo paslaptis buvo: 
Senoviškos dorybės, 
Naujoviškos įmonės.
Bus: Andrius Carnegie.

DIRVA

ir Svietas Juoksis | 
sykiu su Tavimi |

O
1.
2.

Ir

SUDIEV!
(Iš A. P. albumo)

vėl veidelio tavo liūdno 
Neberegėsiu aš ilgai,
Likimas vėliai taip neleido 
Kad slinktų mums išvien vargai. 
Ar susitiksim?.... Dievas žino. 
Ne vygė supa mus minkšta; 
Ar maž svajonių nuslopimo 
Skaudi gyvenimo našta....
Sudiev.... Neverk, sunkus likimas 
Nors kaip pamotė persekios, 
Tegul bailus nusiminimas
Nelenkia tau galvos puikios.... 
Sudiev, neverk: lig kol alyvos 
Žydės pavasarį baltai,
Ir kolei širdys plaks mus gyvos, 
Manoji plaks vięn tau tiktai....

Kaitąs buvo Mejeras, o 
mušti gavo Bejeras.

• Stotyje, palei stovintį 
traukinį bėgioja žydelis ir 
garsiai šaukia:

—Męjer, Mejer!—
Tuotarpu išlaša iš vago

no galvą žydelis Bejeras:
—Niu, ko tu šauki?—
Tasai pribėgęs, pliaukšt, 

Bejerui per ausį.' Bejeras 
šaukia policininką ir skun 
džiasi, kad tas jį bereikalo 
primušęs.

—Už ką mušei Bejerą? 
—klausia policininkas mu
šeiką.

—Ui man reikėjo mušt 
per snukį Mejerą, tai jeigu 
jis ne Mejeras, kam jis 
iškišo savo galvą!?

Moterįs kurios atrodo lyg 
kokios 
sudaro 
nose.

simfonijos, dažnai 
disharmoniją šeimy-

Perspėk kvailą — jis ne
kęs tavęs, perspėk išmintin
gą—jis mylės tave.

Geriau sėdėti ant stogo 
kampo, negu gyventi su vai
dinga moteriške.

mane

.Vaikai yrą tuomi, kuomi 
jų motina buvo.

i
Kas įkando.

—Mama, mama, 
blusa įkando.

—Negali būti! Tu toks 
švarus vaikas, iš kur čia 
blusa, tai turbut klaida, ma
no mielas.—

Po valandėlės vaikas vėl 
sušunka:

—Mama, mama, mane 
ir vėl klaida įkando!—

Reikalinga oro permainą
Motina (gydytojui): ma

no sūnūs 1

Geras Išradimas
Žmona (pamačius kad 

vyras. valgo su šaukštų iš 
bliudo degtinę): Juozai, ką 
tu darai! Juk tau gydytojas 
griežčiausiai uždraudė ger
ti degtinę!

Vyras:- Aš ir negeriu, 
valgyt neuždraudė.

Moderniški vaikai
Motina (pamačiusi, kad 

jos mažas Jonukas įsigilinęs 
skaito
Įėjimą”): O 
tau užėjo 
knygą?

Jonukas:

o

Vakarėlyje.
Pagyvenusi pana klaųi 

savo gero pažįstamoj o:
— Ar nežinai tamsta k 

yra tas ponas, ką sėdi pri 
mus? Per visą vakarą 
neatitraukia akių nuo rr 
nęs....

—Mylėtojas senų daiki

‘Jaunuomenės auk- 
čia dabar, kas 
skaityti tokią

Mat aš noriu
_____ _ toks nervuotas, stirti, ar gerai mane mama 
jam niekas negali Įtikti; auklėji.
turbūt jam reikalinga oro, 
klimato permaina.

Gydytojas: taip tamsta 
duok jam “beržinės košės” 
ir paskiau išstumk per du
ris į kitą klimatą.

PAIN-EXPEU.ERI
s

pirštų,Kas stiepias ant 
neilgai pastovės.ę

Protingas Vaikas
Hercogas Mediči savo pa

siuntiniui parodė vieną la
bai protingą 5 metų vaiką.

—Patyrimas rodo, tarė 
pasiuntinys,— kad kas jau
nystėje esti protingas, pas
kui visai sukvailėja.

Matyt, tamsta jaunystėje 
irgi buvai labai protingas, 
atsakė vaikas.

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

Išpitempimų
Neuralgijos

<
rąjj!. INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės. jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri
dedama prie kiekvienos bokutes.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

*Ths Lobcrafėr/es

Pas ligonį.
—Ir aš, brolau, nuolat 

kosėjau kaip ir tu. Klausi; 
rodos devyniarių gydytoj 
tai vis nieko, o bet dešimt 
pagelbėjo.,..

—Kokis tai? Pasakykit
—Nugi, liūtės dvaro ku 

pius davė rodą pešioti b 
tus su aulais.

K. E. YOCHUt
Duokit išvalyt ir išprosyt g. 

nūs rubus ir išrodys kaip nąuj 
Pasinaudokit musų žema kaim

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt 

išvalyt ir išprosyt 
išprosyt __ .___ ____
išprosyt ____ j___

Moterims-
Kotai ir drcsėš. "išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aųjcštj

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės jsigy

Naują Siutą pasinaudokit mus 
žemomis kainomis. Niekad da 
taip pigiai nebuvo siuvama!

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

Kelnes
Siutas
Kelnės

$1.1
. 5(
. 41
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BROOKLYN, N.

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS 
Angliškai-Lietuviškos • Kalbos. 

18,0.0,0 žodžių 
Kaina tiktai 65c. 

Reikalaukit “Dirvoje”

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

$1.00

"IT'S TOASTt”

(Cleveland, Ohio

LIETUVOS 
ŽEMLĄPJAJ

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj”.

VENGKITE TO
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Per susilaikymą nuo 
virš-sauvalystės

Vyrai, kurie nori išlaikyt dailią, tinkamą 
figūrą, moterys, kurios brangina naujovišką 
figūrą su jos maloniais, vyliojančiai pilnais 
išsilenkimais—valgo sveikai, bet su nuosai
kumu. Prašalinkite perdėjimus — vengkite 
perviršiu. Bukite nuosaikus—Bukite nuosai
kus visuose dalykuose, net rūkyme. Kuomet 
•jus ima pagundą prie perviršių, kuomet jūsų 
akys didesnes už pilvą, to vietoje imkite 
Lucky. Ateities įvykiai meta savo šešėlius 
priešakyje. Vengkite to ateities šešėlio veng
dami perdėjimų, jeigu norite išlaikyti tą 
lanksčią, jauną figūrą.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Ranking rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus kraųtųa^n, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėjų, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo.__ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE

2SISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus
tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš
kams rašyti popierių, su 24 vokais 

(konvertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašų, kas 
priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
i draugus ir gimines čia ir j kitas šalis.

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik $1.00. Prisiųskit laiške 
$1.00 ir aiškų savo vaj’dą, pavar
dę ir adresą, ir viską tuoj gausit 
gatavą. Rašykit tuojąu.

6820 Superior Ave.

kurie iki šiolei parsidavė po $l.Q0 
dabar su prįsiuntimų kainuoją

30e
Šiuose žemįapiuose randasi visi di
delį miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai ; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mu

kęs tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Nuosaikumas

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

“It’s toasted”
, Gerkles Apsaugojimas—pries erzinimų—prieš kosulį.

’Bukite nuosaikus! . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis^ pngayikiskomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia, Medicinos profesija! Miliūnai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tu juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažin. riebumą. 
Mes, tarnaus, pareiškiame, jog Kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj ‘‘Imsite Luckv”. tai tuo budu jus 
išvengsite perdejuno tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami’ perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą 

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,
■g 1930. The American Tobacco Co.. Mfr.. P“ N‘ & C’ ""° Vien° VandenS'nO «tO.



Jatfria?vė, sveikata, gyvenifffb smagumas gali vėl 
Iwlx/kJ jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

Vf D Ą netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
JI 1A. A Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

TA gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
yj vzL/Az goniams gelbėjo, padaryta ma- 

W TA ĄI lonia ir lengva 
1t11LLzx>L/ vartoti. Gaukite 

_________ tikrąsias ir ne'mkiteTAT'|7'^.T/AQ
- kitų. Vaistinėse trijul_zl.il/ly

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

‘v” Haarlem oil

BUSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMAS 
iurnalą “TARPININKAS”. Visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis. Tik 
$1 metam. Kas tuoj užsirašys gaus dovana

Pasirinkit ką norit: 1) Gražią fontaninę 
plunksną; . 2) paišelį kuris rašo ir užde
ga; 3) 1 sv. saldainių dėžė; 4) trejanka.

Vienas numeris 10c TARPIMIM^AQ 332 W. BROADWAY 
Adresas: lARnnml\#W SO. BOSTON, MASS.

Pas mus taipgi galima gaut rašomos mašinėlės su Lietuviškom 
raidėm ir kt. naujenybių. Klauskit laišku įdedant 2c štampą.

BARTKUS I
I

Vienintelis

F o
C leve landė Lietuvis Artistas 

tografas 
Geriausia dovana jusi} 

draugui ar draugei bus 
Jūsų Fotografija, šiuo lai
ku mes turim Speciales- 
kainas ant visu fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

t

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

■— Telefonas Randolph 3585 —•

f SERGANTI ŽMONĖS |
X KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 
* nvirAT apto SAVO NEGEROVES. J

Dr. Smedley, garsus Specialistas X 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių T I 
kraujo .ligų, reumatizmo, nerviškumo, & | 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- t| 
gų ir kitokių su tuo bendrų. į.’

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4- 
ir kitais budais yra beskausmis ir £ 
toki s tikras kad negalima padaryti «teį 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- į 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi į 
išegzaminuoja. T

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą į' 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 4» 

, sybę apie -savo kūnišką stovį ir neuž- *:*
t Dr. C. W. Smedley, Specialistas sikiskR, nes musų laikais beveik vi- j.
T z sos ligos yra išgydomos. T
T Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot £ 
X būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. J
T Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- J 
X silpnintus kūno organus. •>
T Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žejnos visiems. < T
i DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
X 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland Ž 
•J* Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. T 

N ėdė (dieniais nuo 10 Iki 1. X
X ............. ..... ?

ALEKSOTAS
Aleksotas yra Kauno, lai

kinos Lietuvos sostinės, 
priemiestis, aukštai krante, 
iš kurio matosi visas Kau
nas. Pro Aleksotą teka di
džiausia ir gražiausia Lie
tuvos upė Nemunas, kuris 
atskiria Aleksotą nuo Kau
no.

Aleksotas jungiamas su 
Kaunu dviem tiltais. Tai 
Vytauto Didžiojo ir senuo
ju Aleksoto tiltu. Senasis 
tiltas yra pastatytas iš me
džio, dar karo metu, taigi 
jis jau atgyvenęs savo ge
rąsias dienas ir jį pavaduo
ja naujasis, geležinis ir 
betoninis Vytauto tiltas. 
Šis: tautos paminklas, mu
sų narsiam kariui-vadui, 
baigtas statyti dar tik šy- 
met.

Perėjus per tiltą kiekvie
nas pastebi du plentu. Tai 
žymus ne tik Aleksote bet 
ir visoje Lietuvoje plentai. 
Jie vadinasi: Veiverių 
Minkauskio gatvės. Var
dus yra gavę, vienas iš ne
toli esančio Veiverių mies
telio, o kitas iš Aleksoto 
gyventojo Minkauskio, ka
daise gyvenusio Aleksote.

Yra dar ir 'daugiau gat
vių, bet visos jbs negali pri
lygti prie viršminėtų gat
vių. Veiverių plentas jun
gia Kauną su Suvalkija. Ei
na per Mariampolę iki Kal
varijos. Minkauskio gatve 
galima nuvažiuoti j Pane
munę, tai septyni kilomet
rai nuo Aleksoto miestelis. 
Jis pasižymi labiausia savo 
pušų miškais įr labai tinka 
džiovininkams gydytis. ;

Paskutiniu metu Alekso
te labai sparčiai eina staty
ba. Statomi mūriniai ir 
šiaip mediniai namai. Gat
vės- taipgi pamažu tvarko
mos. Aleksote turime vie
ną nedidelę bažnytėlę, kuri 
labai nepatogioj žmonėms 
vietoj — kalne. Gi Žydai, 
nors jų ir daug mažiau ne
gu Lietuvių, turi net dvi 
sinagogas. Yra dar kinas, 
taip pat pačiame kalne trys 
kirpylkos, . du traktyriai, 
koperativas ir aptieka. Vie
nintelė ' Aleksote valdiška 
įstaiga yra tai Aleksoto No
taras, Minkauskio gatvėj.

Kad žmonėms gyvenan
tiems kalne butų patogiau 
lipti yra įtaisyti laiptai, 
taipgi pavadinti Vytauto 
Didžiojo vardu. Kalnas y- 
ra aukštas ir status. Užli
pus laiptais, atsiduri prie 
Lietuvos ' karo aerodromo. 
Nepėrtoli nuo aerodromo, 
baigiami statyti dideli pen

kių aukštų universiteto rū
mai.

Žodžiu, Aleksotas greitu 
laiku pasidarys Kauno tę
sinys. Gyventojų dabar tu
ri apie 7,000, o už keleto 
metų galima tikėtis kad 
bus dvigubai tiek, nes prie 
Kauno apsigyvena įvairaus 
plauko žmonės. Aleksote 
gyvena labai daug valdinin
kų ir mokinių, nes čia ty
resnis oras ir galima daž
niau pasivaikščioti po apie- 
linkes. Aleksoto apielinkės 
labai gražios. Vienur bei 
kitur yra šlaitų, kur vasa
rą matosi labai daug žmo
nių. Net iš Kauno sueina 
nemaža žmonių, pakvėpuo
ti maloniu oru. Kiek že
miau, randasi seni Rusų 
statyti fortai, kurie supo 
Kauną. Jie nuo kalnų nu
eidavo iki Nemuno ir pei‘ 
Nemuną susijungdavo su 
Slabados fortais.

Aleksotas yra gavęs var
dą iš vaidilutės Aleksotos. 
Mat, senovėje čia buvę ap
augę miškais ir Lietuviai 
tada dar garbino įvairius 
padarinius. Aleksote tada 
buvus žinyčia, kur vaidilu
tės kūrendavo amžiną ug
nį. Vienos vaidilutės var
das buvo Aleksotą, nuo ku
rio ir ši apiėlinkė gavo var
dą. Tai tiek istorijos fak
tų apie šį Kauno priemiestį. 
Kuomet" pats Kaunas nuo 
senų laikų buvo Lietuvių 
tvirtovė ir pilis, Aleksotas 
buvo šventvietė, paskirta 
deivei Mildai.

Julius Bartuška.

AMERIKOS KALEJI- 
MAI

(Tąsa)
Kada žmogus papuola į 

kalėjimą turi pereit viso
kius formalumus: nufoto
grafuoja jį, jo ranku pirš
tą nuospaudas padaro, nu
kerpa trumpai plaukus, iš- 
maudo, ant galo reikia per
eiti per daktarų rankas. 
Iš Amerikonų labai daug 
yra užsikrėtusių veneriško- 
mis ligomis, nežiūrint ar 
senas ar jaunas; bet iš at
ėjūnų tokiomis ligomis už
sikrėtusių yra retenybė. 
Ligotuosius gydo, leidžia 
po oda vaistų. ‘ Nekurie, jei 
liga buvo dar tik prasidė
jus, pagyja į kelias savai
tes, bet nekurie nuo tų ligų 
visai sunaikinami: gauna 
paraližių, lieka be kojų ar 
rankų ar dantų. Toks jau 
nieko nedirba, buna ligo
niu visą amžių.

Kalėjimas turi savo ligo
ninę, gydytojus. Bet gali

ma suprasti kokį ten gaus 
kalinys prižiūrėjimą; mirei 
įr į tavo vietą dešimts nau
jų ' pribuna. Kuris sveiku 
yra tas turi dirbt pusba
džiai maitinamas.

Papuolusis kalėjiman jei 
užsirašo kad turi tėvus, ar 
moteli ir vaikus, tiems va
lia du kartu į mėnesį pa
rašyt laiškus ir vieną kartą 
į mėnesį tam tikrą dieną 
galima kalinį pamatyt jei 
kalinis nėra kuo viršinin
kams prasikaltęs. Bet pa
šaliniams, svetimiems as
menims uždrausta laiškai 
rašyti.

Iš publikos, kaliniui kad 
ir svetimas gali -rašyt laiš
kus, ir jis gaus, tik turi bū
ti rašyta Angliškai. Kalė- 
jiman atėję laiškai yra vir
šininkų peržiūrimi. Kali
nis taipgi gauna ir pinigus 
jei kas atsiunčia. Jo pini
gai buna pas viršininkus, į

rankas neatiduoda, virši
ninkas tik pasako kad tiek 
ir tiek pinigų tau atėjo.

Kalinis už tuos pinigus 
gali nusipirkt tabako, pyp
kę, muilo, šepetuką dantims 
mazgot, degtukų, ir laik
raščių.

Laimingas tas kalinis ku
ris nors pora dolarių į mė
nesį iš kur gauna. Bėda 
tiems kurie negali iš nie
kur gauti, o yra būtinas 
reikalas turėti. Atidirbus 
darbą, jei kalinis turi pini
gų nusipirkt tabako ir laik
raščių skaitosi laimingu ir 
linksmu.

Kalėjime yra ir knygų, 
Angliškų, ir veltui duoda 
kaliniams skaityti; Žino
ma, ne visada gausi kokių 
norėsi. Kaliniai su noru 
škaito. Kas nemoka skai
tyt gali mokytis, nėra už
ginta; Iš ateivių bei neg
rų yra didelis skaičius ne
mokančių skaityt, rašyt; o 
keletą metų pabuvę kalėji-, 
me jie pramoksta.
(Bus daugiau) Pinavijas.

New Essex Challenger Coupe v
Smart, Roomy,“ Luxurious

The longer wheelbase and additional body width of the New Essex Challenger have contributed exceptional 
roominess and stylish smartness to the New Essex Challenger coupe. The seat is deep and extremely comfort
able, and there is considerably more leg-room than in previous models. Soft curves distinguish the roof 
design while the rear deck sweeps gracefully in harmony wth the flare of the rear fenders,

KODĖL JUMS SIRGTI?
Ijį Kode! nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? S
■ Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu- surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ‘ 
■Į supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- SH 
B MIAUŠIA SURANDU PRIEŽAISTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. jĮŠ

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- SH 
H kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- SB 
H su keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsičmi- Ša 
|jl mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama HHH 
gĮ be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- 1H 
BH EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius, žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. 9Š 
■| Ką padariap jiems tų galiu padaryti ir jums.

Užsisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate žs 
nuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- gB 
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

■ X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00.

DOCTOR B AIDE Y‘specialistas’!
■ Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.
Hlį Į Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
U Išsikirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — .MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

■■■■■B

Richman Brothers Co. Tu
rėjo Pelningą Pereitą 

Metą
Padarius metinę apiskaitą Rich

man Brothers padarytų pelnų pasi
rodė jog pasiekta rekordiniai uždar
biai tos firmos kuri gamina ir pati 
parduoda rubus!j. Atskaičius visus 
taksus ir viską liko pelno $4,208,037 
arba po $7.07’nuo šėro prieš $6 nuo 
šėro. skaitant metus pirmiau.

Per 1929 metus Richman Bros, 
apvaikščiojo savo 50 metų sukaktu
ves padidindama kapitalą nuo 250,- 
000 iki 1,000,000 šėrų, paskirstė juos 
tris už vieną ir perleido 50,000 šėrų 
savo darbininkams po $50 šėrą. Tas 
padidino visą apivartą nuo apie 
200,000 iki 594,769 šėrų, ir jeigu ne 
tas tai 1929 metų pelnai butų po 
$21.21 nuo šėro.

Metiniame Richman susirinkime 
pirmininkas Nathan G. Richman pa
skelbė kad įsteigia dar 15 daugiau 
krautuvių, kitos dar ruošiamos ir 
atsidarys apie Velykas, padidinda- 
mos kompanijos pardavimo vietas 
35 nuošimčiais. Richman dabar tu
ri 40 krautuvių 38 miestuose. Nau
jos krautuvės bus šiuose miestuose: 
Fond du Lac, Sheboygan ir Osh
kosh, Wis.; Schenectady, Auburn, 
Elmire ir Syracuse, N. Y.; Steuben
ville, Springfield ir Ashatbula, O.; 
Gary, Ind.; Washington, Pa.; Deca
tur ir Chicago, 111.^ Kompanija jau 
ir dabar turi krautuvę Chicagoj ir 
atidarys dar dvi.

Prie krautuvių, dar veda platų 
užsakymų per paštą biznį ir turi 
agentus visoje šalyje.

Kompanijos balanso lakštas gale 
1929 metų parodė bėgančių reikalų 
turtą $10,036,723, o bėgančių rei-
kalų atsakomybė yra $1,303,532, iš 
kurių $663,000 yra taksai.

Išrinkta penki nauji viršininkai, 
kaip tai William P. Jungias, vice
prezidentas kurio globoj bus nejudi
namas turtas; Carl Felder, vice pre
zidentas ir pardavimų manadžeris; 
H. A. Bondell, vice prezidentas ir 
sužiurėtojas pašto užsakymų sky
riaus; R. D. Thomas, vice preziden
tas ir manadžeris Euclid Avenue 
krautuvės, Clevelande, ir George 
Richman, sekretoriaus pagelbinin- 
kas.

Perrinkta sekanti viršininkai ir 
direktoriai: Nathan C. Richman, 
chairman; Charles L. Richman, pre
sident; Henry C. Richman, secreta
ry and treasurer; Frank C. Lew
man, vice president and general 
manager; ir Richard H. Kohn, vice 
president, ir William H. .Schwane, 
vice president. Kiti direktoriai per
rinkti: John Sherwin, Frank H. 
Ginn ir John Sherwin, Jr. Prie tų Į 
viršininkų pernaują tapo išrinkti 
Vice President Harold L. Brown ir 
August Benson.

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki t jiems “Dirvą”.

Geriausias Musų Draugas

jyĮlLIJONAI žmonių išmoko taupyt re- 

guliariškai pinigus persitikrinę kad 

tai yra greičiausias ir tikriausias kelias 

linkui palobimo. Laime arba giliukis 

gali pagelbėt jums pradėti ką nors, bet 

taip negalėsit visada eiti. Pinigai pada

ryti kokiu nors giliukiu arba ilgu speku

liavimų ateina retai ir su dideliais rizi

kavimais; Žmogaus geriausias drau

gas yra jo bankine taupymų knygele, ku

ri užtikriną jam tą ką jis turi joje įra

šyta.

Incorporated 1849

Jhdrty f otriau
in the Ulittj nt,(Cleveland ■■

public Square
Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką 1

trijul_zl.il/ly


neatiduoda, virsi, i
tik pasako kad tiek 
pinigu tau atėjo.
is už tuos pinigus 
sipirkt tabako, pyp. 
o, šepetuką dantims 

degtukų, ir laik-

D I R VA

& IS LIETUVOS $
Suimtas Žmogžudis 

Lauraitis Kanados Akrono Naujienos

ngas tas kalinis ku- 
pora dolarių j mė- 
kur gauna. Bėda 
urie negali iš mė
lti, o yra būtinas 
turėti. Atidirbus 

;i kalinis turi pini- 
irkt tabako ir laik- 
taitosi laimingu ii

ikad jau spėjo atvykti poli
cija jį suimti, jis tuoj atsi
grįžo ir pabėgo atgal į viršų. 

į Ten jis ir dingo. Nors tuoj 
Kaunas^ Sausio 31 d., apie|jr atvyko daugiau policijos, 

piktadario surasti nepavy
ko, lyg į dangų nudumė.

Bet jieškojimas nesilio
vė, ir pribuvus daugiau po
licijos krėsta, visas vidus ir.

KAUNE BANKO 
APIPLĖŠIMAS

ne yra ir knygų, 
, ir veltui duoda, 
j skaityti. Žino-1 
dsada gausi kokių , 
Kaliniai su noru 
Kas nemoka skai- 
mokytis, nėra už- 
s ateivių bei neg- 
įdėlis skaičius ne

skaityk rašyt, o 
itų pabuvę kalėji-, 
’amoks ta.
giau) Pinavijas. e

ioušj

uted exceptional 
iremely comfort- 
inguish the roof

| 9:30 vai. Savitarpio kredito I, 
| draugijai vos pradėjus dirb- j 
I ti ir esant salėje vos trims 
I klijentams, tarnautojams į- 
I sigilinus į įvairias banko I ..

knygas ir kitiems laisvai Į palėpės, ries jis su durnais 
I bešnekučiuojant, salėj, lyg išrūkta negalėjo, o stogais' 
j netikėtu griausmu įsiveržė išbėgt nėra kur.’ 1 
į galingas balsas:

Rankas Aukšyn. , , 
Visų akys staiga buvo nu

lį kreiptos į duris, per kurias 
| pasirodė paslaptingas as- 
Į muo karininko uniformoje;) 
r ant veido juoda kaukė, o 
I grasinimai iškeltose ranko- 
Į se du revolveriai. Nespė’O 
| žmonės atsikvėpti ir orien- 
į tuotis, kas čia darosi, kaip 
g pasigirdo antra komanda: 
| “gulk, kas stovės, tuoj bus 
g sušaudytas”, žodžiai, tarti 
I garsiu, įsakomu balsu ir pa- 
| laikomi dviems įtikinančiais 
I revolveriais padarė reiki i- 
į mo įspūdžio ir visi kiekvie- 
I nas sugulė savo vietoj. Už- 
i viešpatavo tyla, per kurią 

buvo girdėti tvirti paslap< . 
tingojo .svečio žingsniai. Tai 

. jis nuo durų per visą šalę .■ 
žengė Į kasos budelę, į esam , 

Į čią salės gale: i'“Kur - kasi<" 
ninkas?” griežtai paklausė . 
svečias. Bet vyresnysis ka- . 
sininkas tuo momentu gar- £ 
bingai gulėjo po vienu sta
lu ir rūpestingai galvojo 
apie kasos likimą; kasoj bu
vo tik kasininko padėjėjaš, 
jis atidarė nežinomam “šei
mininkui” savo skyrių. Pik
tadarys, padėjęs vieną re
volverį ant stalo o kitą'lai-* 
kydamas nukreiptu į gulin

sią auditoriją, laisva ranka 
paskubomis ėmė pilti į spe
cialiai jo atsineštą, tuščią 
portfelį pinigų pakelius. Pri
sikrovęs portfelį ir dar mi
linės kišenes, jisai vėl įsą- dė. Paaiškėjo, kad jis yra 
kydamas gulėti ramiai, to- ryšių bataliono vyr. leite

nantas Juoz. Sutkaitis. Tą 
pati rytą jis buvo išleistas 
iš karo ligoninės, kur yrš 
prabuvęs apie 6 savaitę^.

Kaip teko patirti, Sutkai
tis nėra baigęs karo moky
klos, neturėjo tikrojo kari
ninko išsilavinimo; į kari
ninkus pakeltas 1920 m. iš 
viršilų. Jo ir bendras išsi
lavinimas tyra neko.ks, jis, e» 
sąs 6 kl. vakarinės gimn. 
mokinys. Iš , kriminalinės- 
policijos Sutkaitis buvo nu
vežtas į karo ligoninę, kur 
paguldytas karo ligoninė? 
areštuotųjų skyriuje.

“Atsargiai!”
Staiga nejauki tyla-buvo, 

nutraukta garsiu valdinin
ko Mažeikos'-Šukiu: “Atsar
giai!” ir tuoj* po to pastogė 
virto kaž kokiu frontu,' pa
sipylė šūviai. Tai valdinin
kas vienoj tokioj nišėj stai
ga pamatė gulintį žmogų 
su dviem revolveriais abie
jose rankose, jo galva buvo 
nuleista ant rankų; iš kitos 
tos pačios spragos pusės 
smarkiai šovė kriminalinės 
policijos viršininkas ponas 
Budrėvičius. Vėliau pasigir
do Budrevičiaus balsas: 
“Siulau pasiduoti! Vistiėk 
jums išėiteis nebėra!” 
paslaptingos spragos 
pasipylė keletas šūvių, pas
kui pasigirdo balsas “pasi
duodu”.... Iš; spragos išlė
kė 2; revolveriai, po jų iššv 
kišo dvi rankas. Valdinin
kai ištraukė? .žmogų . kari-, 
ninko uniformoje; jo galva 
sukruvinta. Prie jo rasta 
milinė, kuriame buvo įvy
niotas portfelis. Portfelis 
nurieštas į banko valdybos 
kambarį, jame rasta 
80,000 litų.

Kas Jis Toks?
Valdininkai nuvedė 

laiptų piktadarė, kuris tuoj 
buvo nugabentas į krimina
linę policiją. Ten pašauktas 
gydytojas apraišiojo, jis bu
vo suželtas j galvą. Virši
ninkas p. Vitulskis jį ištar-

Iš
dar

apie

nuo

Nesenai Klaipėdos pri
siekusių posėdininkų teisme 
prasidėjo darbininko Povilo 
Lauraičio byla, kaltinamo 
užmušus 1928 m. Lapkričio 
mėn. ties Pakamonių kaimu 
pirklį Katiną, o taip pat 
nužudžius vyrą ir žmoną 
Mykolaičius Grabupy. Be 
to jį įtąria nužudžius 3 as
menis , Didž. Lietuvoj.

Lauraitis kilęs iš Rasei
nių 1 apskr. gimęs 1907 m 
nemoka nei. rašyti, nei skai
tyti, daro degenęratyvinio 
įspūdžio.. ,Suliptas Šilutėj 
prisipažino papildę?; pirmas 
tris minėtas žmogžudystes, 
bet dabar teisinė davo kaltę 
kategoriškai neigia ir tvi’- 
tina; kad prisipažinimas iš
gautas kankinimais.

Esą kaž kokie trys as
mens Šilutėj išvilkę nuogą • 
paguldė ant stalo, aprišę , 
kūną šlapiais skuduriais ir 
pradėję karštu prosu pro- 
savoti. Po to smarkiai su
mušė guminėmis lazdomis.

“L. Ž.”

Naujienos
TORONTO, ONT,

f kiais pat tvirtais, lygiais 
| žingsniais, lėtai išėjo iš di- 
Į dėlės salės į mažą korido- 
I riuką, per kurį jisai buvo 
į pasirodęs. Čia jam teko pa- 
K ragauti jo pirmosios, kaipo 

piktadario, klaidos vaisiai. 
Į Inėjęs į tą koridoriuką jis 
I atsargumo dėliai užrakino 
I duris iš vidaus, uždėjęs net 
I geležinę štangą ir kažkokią 
f grandinėlę. Dabar, išeinant, 
■'kuomet kiekviena sekundė 
i brangi, jam teko išeikvoti 
Į dvi minutes durims atida- 
t ryti. Per tą laiką vienas 
• tarnautojas spėjo iššokti i 
| akmenim grįštą gatvę per 
I II.-ro aukšto balkoną ir pra- 
| nešti apie įvykį pirmam pa
ll sitaikusiam policininkui.

Tai buvo IV nuovados ei- 
I linis policininkas Stasiuko- 
1 nis, jis tuoj nubėgo banko 
i link. Vos spėjo policininkas 
g peržengt slenkstį, kaip jis 
f buvo pastebėtas tuo mo- ; 
g mentu ėmusio nusileisti nuo ' 
f’antro aukšto piktadarį;. 
| Pamatęs policiniriką, jis 
l ėmė į jį šaudyti iš viršau':, 
I bet jaunasis policininkas 
1 nenusigando nežinomojo, 
ištaiga pasirodžiusio šaulio i 
Į iš viršaus ir vikriai prade- . 
t jo kalbėti tokia,pat kalba,. 

į Piktadarys, pamatęs tokį
I drąsumą, buvo įsitikinęs,

ŽADA KIRPT PRAL.
OLŠAUSKĄ

Iki šiol Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime patekęs kri- 
minalis nusikaltėlis 
tuojau nukerpamas, 
politiniai kaliniai, be 
privilegijų, galėjo dar 
gus plaukus nešioti, 
jau' tokia tradicija buvus 
susidarius nuo senų laikų.

Tačiau naujas kalėjimo 
viršininkas, . įvesdamas ki
tokių reformų ir keisdamas 
tvarkos. smulkinenas,. nuta
pė ir politinius kalinius nu
kirpti, esą higieniškumo dė
lei. Bet politiniai kaliniai 
del plaukų pakėlė didžiau- 
sį skandalą, nesidavė. Tada 
kalėjimo prižiūrėtojai ėjo 
per visas kameras ir keno 
tik buvo ilgi plaukai visus 
kirpo. Dabar jau visi poli
tiniai kaliniai, jų tarpe ir 
buvęs kun. L. Adomauskas, 
nukirpti. Pasiliko dar ne
kirptas vienas kriminalinis 
kalinys, pralotas Olšauskas. 
Bet kalėjimo administraci
ja rengiasi jau 
Olšauską kirpti, 
nenorįs geruoju

ParmtiO

buvo
Bet 
kitu 

ir.il-
Tai

ir pralotą 
Jis irgi 

duotis.
“L.U.”

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

New 
delight in 
Cheese flavor

TOlsrtYES 
Night and Morning to 'keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Murino Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St., Chicago

Still another Kraft-Phenix 
triumph! New digestibility, 
health qualities and delicious 
new flavor added to cheese.

In Velveeta all the valuable 
properties of. rich milk are 
retained; Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every
one, including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound package today. 1;KRAFT 
velveeta j

y The Delicious New Cheese Food Į

šviesos draugijos vaka
ras. Vasario 8 d. įvyko To
ronto Šviesos dr-jos, kuri 
leidžia “Kanados Lietuvį”, 
vakaras. Statyta scenoje 
4 veiksmų komedija “Pat
riotai”, atlikta gana gerai. 
Veikalas netrumpas, taigi 
publika privargo bežiūrė
dama ir mažai laiko liko 
šokiams.

Prieš ruošiant vakarą, jo 
rengėjai išsiuntinėjo vietos 
draugijoms prašymus 
rengti tą vakarą savo 
rengimų. Katalikai ir 
cialistai to paklausė ir 
lyvavo maišyta publika iš 
katalikų ir tautininkų. At
silankė ir keli komunistų 
agentai su savo bizniu ir 
lindo publikai į akis siūly
dami tikietus į Stankaus ir 
Menkeliuniutės konce r t ą. 
rengiamą Vasario 15 d. Bet 
Lietuviai matydami kaip 
komunistai remia “Kana
dos Lietuvio” parengimą — 
jie prieš tai net per namus 
ėjo agituodami žmones nei
ti ir patys nedalyvavo, tai 
ir publika piktinosi jų aki
plėšišku lindimu. Jie siūlė 
savo tikietus ir pigiau ir vi
saip, kad tik iš darbininkij 
ištraukti pinigus.1 Komu
nistams gi paremti šį vie
natinį Lietuvių laikraštį y- 
ra labai’ baisu ir’jie pasi
ryžę trukdyti visomis išga
lėmis. Jie labai pavydi ši
tiems leidėjams ir laukia 
užgemant savo laįkraščio, 
kurį žada išperėti kokia tai 
bendrovė. Bet matyt pa
pere jimas labai surikus, nes 
penki “redaktoriai’’ ’ laksto 
kaip į uodegas įkirpti vie
nas pas kitą, ir vis nieko 
nesulipdo. Gal kada ir už- 
siraudonuos, pamatysim.

Trimito Balsas.

ne- 
pa- 
so- 
da-

Elektros šviesa ir Lempos 
Namuose

Šiuo sezonu kada daroma ncinni. 
apvalymas ir viskas kitas, atmin-j 
kit kad ir jūsų šviesos reikalauja 
kiek nors atidos.

Sarmata sakyt bet tiesa, kad mo
terys kurios savaitė iš savaitės va
lo, apdulkina visus kampelius ir net 
paveikslų rėmus1, bet neprikiša pir
što prie elektros lempos stiklo ap
valymui jo. Tas yra labai, labai ne
gerai. Žmonės kurie pasišventė iš
skaičiavimams visokių dalykų atra
do kad po trijų savaičių užleidimo

• elektros lemputės šviesa apmažina- 
ma nuo 20 iki 30 nuošimčių.

| Tik pamislykit. Trečdaliu jūsų 
' šviesa sumažėja už tuos pačius pi-
* nigus tik del to kad nepasistengiat 
, lempučių nuvalyti.

Ne tik vienų lempučių kaltė yra. 
Patys gobturai ir kiti prie lempų 
prirengimai reikalauja valymo. Kar
tais gobturai esti apvalomi tik sykį 
į metus.1

Lemputės nors išdega ir išsimė
tą, į jų vietą įdedama naujos, bet 
kiti dalykai prie lempų pasilieka ir 
nėr laikus surenka dulkių ir apma- 
žina šviesą.

Gal jūsų pasiteisinimas nevalymo 
lempų kad sunku prie jų prieit, gal 
kitos bijo paliest ką nors elektriš
ko, o gal tai yra tik paprastas ap
sileidimas.

Gobturai ant lempų surenka la
bai daug dulkių, todėl juos reikia 
tankiai valyti. Metalinės dalys rei
kia valyt bent pora sykių į metus. 
Naudokit minkštą skarulį šiltame 
vandenyje su minkštu muilu. Pas
kui reikia; nuplauti gerai ir nusau
sint.

Nenaudokit stiprių rakščių, nes 
jos nuėda liakerą uždėtą dirbtuvėse 
ant elektros padargų.

Lemputes reikia išimti valant vi
sas kitas dalis. Lernpučių taipgi 
niekad visų nereikia įmerkt į van
denį. Neužsukit elektros iki lem
putės yra šlapios ir nemązgokit iki 
jos yra karštos.

1 GARSINKIS 
“DIRVOJE

Senas Akorno gyvento- ninku yra višai be darbo, 
jas biznierius Jonas Apše- nekurie jei ir dirba tai ne- 
ga prieš kiek laiko išvažia- pilną laiką. Visi laukia pa- 
vo į Dayton, O., ten užsidė
jo plaukų kirpimo ir sku
timo biznį. Sako jam ten 
einasi gerai. Bet jo mote
ris vis dar Akrone gyveno. 
Šiose dienose ir ji išvažia
vo į Daytoną.

gerėjant laikų.
Lietuvių Kutų duktė šio

se dienose ištekėjo, bet vy
rą gavo svetimtautį. Taip 
musų jaunimas ir dingsta 
svetimųjų tarpe. \

Tapo areštuota viena va
gilė, kuri voginėdavo krau
tuvėse pinigus. Laukia tei
smo. Sako ji turėjus ry
šius su buriu vagių vyrų, 
su kuriais dalyvaudavo api
plėšimuose. Manoma bus 
sugauti ir jos draugai.

Goodrich ir Miller gumų 
išdirbystėttns sumanius jun
gtis į krūvą prasidėjo bruz
dėjimas tarp mažesnių šė-

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

J. Vertelių surius Benis 
buvo atvažiavęs pas savo 
tėvus vaišėsna. Pabuvęs 
kelias dienas išvažiavo at
gal. Jis tarnauja Suv. Val
stijų kariumenėj ir stovi 
Seattle, Wash. Jam einasi 
gerai. Dar turi tarnauti 
metus ir pusę iki laiko iš'si- 
baigimo.

Akrone šiuo tarpu žymi rinjnkų prie t0 nedaleisti. 
bedarbė, dauguma darbi- Keliautojas.

PATENTAI
Apsaugokit Savo Idėjas

Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie savo išradi
mų, klauskit patarimų.
Reikalaukit “Proof of Invention”, 

knygelė siunčiama dykai.
Registruojant Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas.
- Įsteigta—Su Trisdešimts Metų

E. E. VROOMAN & CO’
195 Atlas Bldg. 

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

avasarims
* namų apva
lymas gali but 

lengvas

Įsigykit Šiuos Naudingus
Padargus

tlikimui jūsų pavasarinio namų apsivalymo darbo 
geriau ir lengviau, su mažiau laiko ir pastangų.

jums reikalinga turėti ..."

1. Standard Vacuum Cleaner — Jią atnaujins jūsų 
tiesalus ir karpetus, ir jo piediniai įrankiai atnaujins 
sų matrasus ir pagalves, langines ir sėdynes

pa-

sa-2. Rankinį Vacuum Cleaner — Jis pasirodys jums 
vo verte nesuskaitytais atvejais kur tik reikalinga nau
doti lengvas, nedidelis bet veikpiingas valytojas . ; .
prie valymo rūbų, lempų gobturų, lentynų, stačių, au
dinių sienų paveikslų ir laiptų karpetų.

1930 Modeliai yra Lengvesni Naudoti, Tylesni ir 
Žymiai Veikmingesni

Pamatykit jų didelę Įvairybę Parodoje Visko Elektriško 
del Namų, 14-tas Aukštas, Hotel Statler. Išegzaminuokit, su
lyginkit, pasiklausinėkit. Pasirinkit čia, paskui pirkit kur tik 
jums patinka. • _

the electrical League
14th Floor, Tote! Statler PRospect 3466
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Kas Girdėt Clevetande-Apšelinkese1 Iš Collinwood If SPORTAS
KAS GIRDĖT ŠARKIO

įerior Ave. Atdara vakarais. Tęl. ENdicott 4486 ||j

“Dirvos” Ekskursantai 
kurie jau užsirašė

Sekanti vietos Lietuviai 
jau užsiregistravo kelio
nėn Lietuvon su “Dirvos” 
ekskursija:

Jurgis Kasiulionis, 
Katrė Česlauskienė, 
Petras Smalevičius, 
S. Garankštis su žmona 

ir dukteria,
Jieva Skripkus,
St, Savickas, Cincinnati, 
Jonas Lenkaitis,
Jurgis ir Prane Martin- 

km,
Juozas Petkunas,
Simas Valinskas, 
Nesivėluokit ir

kurie tik manot .šių vasarą Į 
aplankyt savo tėvynę, pa-f 
simatyt 
lyvaut 
mirties sukaktuvių iškilmė
se.

Taipgi tiems kurie nega
li su ekskursija važiuoti 26 
d. Gegužės, o nori anksčiau 
ar vėliau keliauti, primena
me kad “Dirvos” Agentūra 
parduoda laivakortes viso
mis linijomis ir ant visų 
laivų, kas kada nori gali iš
keliauti.

Gegužės,26 d. ekskursan
tus palydės iki laivo pats 
“Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpavičius. Laivas eina 
tiesiog į Klaipėda. Ekskur
santus Gegužės 26 d. nu
ims ant krutančių paveik
slų New Yorke ir paskui 
visu keliu kas tik ant lai
vo dėsis ir kaip bus pasi
tikti Klaipėdoje. Kurie va- 
žuos, sugryžę kitų žiėmų 
matys save paveiksluose.

Kreipkitės Į “Dirvų” die-

IR SCOTT KOVOS 
FRONTO

Miami, Fla. — Jack Šar
kio muštynė su Anglijos 
čampionu įvyks kitą ket
virtadienį, Vasario 27 d.

Ten eina visokių speku
liacijų. Už Šarkį deda dau
giau pinigo negu už Scott-ą,

Jeigu Scott laimės tai su
irs planai ruošiamų kumš
tynių Šarkio su Smėlingu 
New Yorke Birželio mėne
sį. Jeigu Scott laimės ta
da jis bus sustatytas Lon
done su Italu milžinu Car- 
nera ir šmęlingui pranyks 
proga ilgam laikui su tuo' 
Anglu susikibti. Anglijoje 
kumštynė planuojama Rug
pjūčio mėnesį.

Anglijoj ir Europoj šita 
Šarkio-Scotto kova laikoma 
kaipo1 kova už pasaulinį 
čampionatų.

Europos kritikai nedaug 
mano apie Smėlingų, nes ji 
kiek laiko atgal smarkiai 
supliekė Anglas Daniels ir 
nekurie kiti.

Šarkis jaučiasi labai ge
rai.

New Yorko kumštynėms 
kurios bus Birželio mėnesį, 
nors nei vienas nežino ku
riam teks, ir Šarkis ir Scott 
ruošiasi. Ten bus didelio 
pinigo, todėl Šarkis jau da
bar atsisako muštis už ga
rantuotų suma $215,000, o 
tinka eit ant nuošimčio, nes 
visi sako kad tos kumšty
nės sutraul/s virš milijonų 
dolarių, pirmų syki po tai

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

JACK SHARKEY-ŠARKIS

šio krašto Lietuviai. Vi-I 
sus šios srities Lietuvius ir! 
aprašyti sunku, nes čia jų 
daug gyvena. Aplink Lon---.D ___ ___ PUIKIOS IMTYNĖS
don Rd. ir Alhambra Rd. I Pereitų penktadienį ąudi- 
gyyena daugybė. Visus ap-Įtorijoj Marottos surengto- 
rašyti užimtų daug laiko,‘se imtynėse Juozas Koma- 
ir reikia plačiau su jais su-.! ras su Suv. Valstijų juri- 
sipažinti. Prie progos pa-ninku čampionu Hagen pa
minėsiu tik tuos kuriuos ėmė visų to vakaro garbę, 

I gerai patyriau. I nors jiedu buvo pastatyti
j Ant 913 Royal Rd. gyve-'antroj poroj, o ne pąskuti- 

l3? ■ na Jonas Vaikšnora, turi nė j. Laikraščiai davė apie 
"""’savo dviejų šeimynų namų,-juos visa aprašymų, o apie

Permainyta veikalas. Bu
vo pranešta kad Lietuvių 
vakare miesto auditorijoje 
Balandžio 27 d. bus statyta 
“Živilė”. Dabar gi tapo pa- 

Publikos buvo ga-limta statyti “Rutvilė”, ir 
H|, nors galėjo būti į jau darbas varomas.

I ir dar daugiau, nes matyt j Visoms tautoms kurios 
Inekurie to vakaro nerėmė įtik stato savo veikalus
!del to kad pelno dalis buvo Plain Dealer ■ globa sekasi ■ avo uviejų seniiyuų Iiauiifo.JUUO vlOiį 
skinama naujai paiapijai, labai geiai. Vengi ai_ pei ei- gražiai gyvena. Poni Vaik-i paskutinę pora tik keliomis 
o po vakaro daugelis zuizė- tų sekmadienj statė . savo, gnorienė yra išmintinga, čia i eilutėmis paminėjo.
jo l<ad tokiose bendrose is- yei.ialų Muzikalėj salėj, nesiįr augus moteris, ty- Komarui su Hagenu bu- 

i kilmėse rinkta aukos ir tai Mažasis _ Teatras permažasj rai- Lietuviškai kalba, my-lvo duota tik 45 minu tos lai- 
onnn „„ .1 t spaudų, lan-1 ko taigi per tų laika vienas

|ko Lietuvių parengimus, ir .kitam nieko nepadarė, bet 
priklauso prie SLA. rodos kova buvo sunki ir žiauri.

Komaras Į jgalų pradėjo im
ti viršų, Hagen pradėjo nu
ilsti.

Paskutinė pora, Italas 
Calza ir Rusas Saranov, Ne
pasižymėjo niekuo. Calza 
laimėjo abu sykiu pagretu.

Pirmoj poroj ėmėsi Kohl 
su Wasnuk, išėjo lygiomis.

Lietuvių Diena. Vasario 
16 d. Katalikiškų Draugijų 
Sųryšis, savo metiniu pa
pročiu, surengė paminėji
mų Lietuvos Nepriklauso
mybės. ~

'jo kad tokiose bendrose iš- veikalų Muzikalėj salėj, nes 
i kilmėse rinkta aukos ir tai Mažasis Teatras permažas. I 
j dalinta pusiau tarp naujos Suėjo virš 3000 publikos. Į

- ------- TTjn..- — ___| teipa apie 700. L‘
tuviams užteks mažojo.
’ŠĮ sekmadieni stato Šio-į 

vakai savo “Verpėjus”.

parapijos ir Vilniaus naš
laičių. Šitas parodo su ko- 

įkiu entuziazmu Sąryšis pa
siryžęs remti naujų para-

- - Pijų-
J - ! Programą atidarant, Vy-

-■ - čiu choras, diriguojant
bčlVU LCV y 11U. pcl“ j T 1 • 1 •

saviškiais da- Lluza1’ sudainav° himn^ oLl oct V lolKlcllO, LLcl i -i • . 11* T • T~b
Vvtauto 500 metu kltas kelias dainas- PoVytauto ouu meių , Aoanili;a. Po

kalbėjo adv. česnulis, po

J.

(išskyrus seredas).
Informacijos suteikiamos 

ir laiškais.

Lankėsi J. W. Liūtas iš 
Kauno, kuris kelinta savai
tė vieši Amerikoj. Jis yra 
United States Linijos ofiso 
vedėjas Kaune. Gryžta at
gal Kovo 5 d. “George Wa
shington” laivu. Su juo iš
keliauja jau vienas Cleve- 
landietis, Ignas Vilimas. Jis 
yra pirmutinis šio pavasa
rio paukštis iš Clevelando 
į Lietuvų.

to 
. I jo 

— P. J.. Žiuris, kuris da
lį savo kalbos paskyrė čia 
augusiam jaunimui ir labai 
entuziastiškai ragino būti 
Lietuviais ir didžiuotis savo 
kilme.

M. A. Ruseckas perskai
tė rezoliucija protestuojan
čių prieš Vilniaus dvasiški- 
jos pastangas lenkinti mu
sų pavergtus žmones. Ki
ta perskaitė pasveikinimų 
Lietuvos prezidentui. Abu 
raštai vienbalsiai priimti.

J. Krasnickas ' ir Stasė 
Grėičienė sudainavo po ke
lias dainas solo ir paskui 
tris duetus, publikai pati
ko. Visockas deklamavo a- 
pie Lietuva. Rinkta aukos, 
surinkta $60.

Laike aukų kalbėjo Kun. 
Karųžiškis, po jo perstaty
ta kalbėt Lietuvos Konsu
las iš Chicagos, A. Kalvai
tis, Jis savo gražioj ir nuo
seklioj kalboj nušvietė ke
letą dalykų, nuo pat Lietu
vos kūrimosi iki dabartinių 
dienų, kaip Lietuva, su mu
sų Amerikiečių pagalba, at
sistojo. susidrutiųo ir gy
vuoją ir ka mano daryt to
liau. Koresp.

Mirė .Vasario 8 d. mirė; 
Bronislavo' ir Adelės Muzi- 
kevięių duktė, 6 metų ir 8 
mėn. amžiaus, anūkė Kata
rinos ir Antano Miliauskų, 
nuo-603 E. 97 št. Palaido
ta gražiai su bažnytinėmis 
iškilmėmis Vasario 12 d. 
Ištariame širdingų ačiū už 
gražų patarnavimų Kun. 
Vilkutaičiui, taipgi gimi
nėms iš Pennsylvanijos ir 
vietiniams draugams už da
lyvavimų laidotuvėse ir už 
gėles. Kat. Miliauskienė.

Nesidžiaugkit! Šios sa
vaitės pradžioj užėjo dide
lė šiluma, termometras bu
vo pakilęs iki 57 laipsnių. 
Bet nesidžiaugkit pavasa
riu, dar bus pūgų ir sniego. 
Kovo mėnesį net jaučio ra
gas įšąlą, seniai pasakoda-
vo.

22 
džid's

užmušta. Nuo pra- 
šių metų Clevelande 

automobilių nelaimėse 
mušta 22 ypatos.

1136-tos kuopos. Vaikšno- 
rai augina du sunu, jie lan
ko mokykla. Vaikšnoras 

S yra naujos parapijos kasie - 
rius ir dirbęs prie parapi
jos organizavimo.

Vaikšnorus “Dirva” ap
lanko kas penktadienis; jie 
sako kad tai yra puikus lai
kraštis. vertas paramos ir 
gero žodžio. Sako, lai ji 
lankosi kiekvieno Lietuvio 
bakūžėj.

Ant 864 Rondell avė. gy
vena Jonas ir Magdalena 
Zeleniakai. Abu yra geri 
ir linksmo budo žmonės, tu
ri gražia šeimynėlę, duktė 
jau didelę, sunai mažesni; 
vienas sūnūs mokosi smui- 
kos. Jie turi dviejų šeimy
nų namų, ’gerai pasiturinti. 
Jie rodos. “Dirvos” nepre- 
meruoja, bet šiaip jų seka 
ir skaito, dar žada užsira
šyti į namus. Abu Zelene- 
kai dikčiai darbuojasi prie 
naujos parapijos, dirbo jos 
organizavime. J. Zelene- 
kas yra'parapijos komiteto 
narys; i > Jovaras.

JIEŠKOMA
Igno ir Magdalenos Ur

bonų, Marijonos Brazdžiū
naitės krikšto tėvų. Gyve
no Detroite apie 1913 met. 
Reikalinga del paliudymo 
Marijonai atvažiuot Ame
rikon. Atsišaukit:

J. Vaizmužis 
5803 Dibble av. Cleveland,O,

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Namuose prie 4 žmonių, nėra vai

kų, darbas ant visados, valgis ir 
vieta gyvenimui. Kas iš jaunesnių 
arbe suaugus moteris gali atsišau- 
kH. Darha.s nesunkus.
V. DEBESIS, 6014 Superior avė.

NORIU SUSIRAŠINĖT sų Ame
rikoj mokslui einančiais ir šiaip Lie
tuviais jaunuoliais ir. jaunuolėmis 
Esu 17-kos metų mokslo vaikinas. 
Rašyti šiuo adresu:

Panevėžys, iki pareikalavimui 
Rusų 1 Rublio H.B.-509 savininkui.

kai pasitraukė Dempseyį 
kuris, milijonus traukdavo.

PRAEITIES ČAMPIONAI
Nuo pertvarkymo pasau

linio čampionato kumštynių 
budo, sekanti buvo sunkaus 
svorio čampionai:

1892—Sulliivan, 
1892-1897—Corbett, 
1897-1902—Fitzsimons, 
1902-1906;—JeffrieSį 
1906-1908—Burris, 
1908-1915—J ohnson, 
1915-1919—Willard, 
1919-1926—Dempsey, 
1926-1928—Tunney.
Tik Sullivan ir Fitzsi

mons mirė 1928 m., kiti visi 
dax gyvena. Seniausis jų, 
Corbett, yra 64 metų.

JIEŠKOJIMAS I LIETUVOS 
J ieškau savo tėvo Vinco Žilinsko.

Aš gimiau Amerikoj, dabar gyvenu 
Lietuvoj, norėčiau kad jis mane par
sitrauktų. Jei tėvas gyvas malonės 
atsišaukti ir man pagelbėti. Girdė
jau gyveno Clevelande, Ohio.

Taipgi pajieškau krikšto omtinos, 
Magdės Vąlangevičienėš, taipgi pra
šau atsišaukti*.

ANTANAS ŽILINSKAS ' 
Pašešupiai, . Liudvinavo p.

Mariampolės ap. Lithuania

ATIDAI

už-

Me-

Žinomo vientaučio V. De
besio moteris serga, guli 
ligoninėje ir randasi arti 
mirties. Pasveikimo vilties 
nėra. Nesenai Debesiai pa
laidojo savo 21 metų duk
terį.

Svarbu! Visi TMD. na
riai ir buvę nariai prašomi 
ateiti į susirinkimų penkta
dienio vakare, Vasario 21 
d. Lietuvių salėn, apie 8 v. 
Laikas užsimokėti mokes
čius ir ruoštis prie TMD. 
seimo, kuris įvyks ši pava
sarį Chicago j. Vald.

Kritikuoja policijų, 
todistų bažnyčių taryba sa
vo posėdyje pereita savai- 
e išreiškė kritikų Cleve

lando policijai už pergriež- 
ta apsiėjimų su alkanais be
darbiais, kurie pereita Sa
vaitę komunistų vedami ėjo 
į miesto rotušę prašyt dar
bo.

Metodistų taryba išsirei
škė stovinti už Įvedimų be
darbių ir senatvės pensijų 
kaipo privaloma valstijinj 
Įstatymų.

Balius, šeštadienio vaka
re. Vasario 22 d., Lietuvių 
salėje SLA. 362-ra kuopa 
iiš Collinwood rengia puikų 
Ralių su dovanomis. Kvie
čiam dąlyvaut Collinwoodo 
ir .Cleveįąrido Lietuvius.

Balius prasidės nuo 7:30 
vakare. Kom.

PARSIDUODA BARBERNĖ
1194 EAST 71 ST., Lietuvių ap- 

gyventoj vietoj, biznis gerai išdir
btas. Kreipkitės pas A. Makauską.

PARSIDUODA SMUIKĄ
Puiki smuiką, tinkama vaikui ar 

mergaitei pradėti mokdtis. Kaina 
visai prieinama. Labai geras in
strumentas. Parduoda Lietuviai. 
986 E. 79 ST. iš šono ineiga viršuj.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Kurie nori užsirašyti ge
rus Lietuvos laikraščius — 
“Naujų Žodį”, iliustruotų 
žurnalų, “Diena” ir kitus, 
kreipkitųs prie J. Armono, 
1782 E. '47 th st.

Western Union Telegra
fo kompanija praneša kad 
tuoj pradės rengti 100 vie
lų koncentracijos punktas, 
kurs galės be jokių trukdy
mų išleisti ir priimti iš ki
tur apie 21,500,000 telegra
mų, kurie pereina per Cle- 
velandų metų bėgiu. Ruo
šiama planai kitiems to
kiems punktams penkias
dešimts aštuoniuose 
niuose miestuose.

117 naujų advokatų. Val
stijos kvotimus išlaikė 117 
naujų advokatų iš Clevelan- 
do ir šiaurinės Ohio dalies.

dides-
Kaip komunistų mintys 

nesusitaiko parodo sekantis 
dalykas: “grinorių” vakarą 
Rugienius išterliojo Įdek į- 
manydamas, net pačius so-.ovwvt 
kius išpeikė, o drg. Dauge- davoti $40,000,000 vertės 
la ta pati vakarų šoko, try- industrial} centrų, kur bus 
pė, šešiolikines suko kad Įkurta naujas miestas ir 
jų andarokėliai kilo aukš-1 užvesta automobilių dirb- 
tyn. Vargšas, tuvės.

Austin Co. inžinieriai iš
keliavo į Nižnij Novgorod, 
sovietų Rusijų, pradėti bu-

Sugavo žmogžudžius. Po
licija parsigabeno du suim
tus Įtartus žmogžudžius. 
Charles F. Kanovičių 21 
metų amžiaus, ir senyvų jo 
sėbrų, Williams, kurie kal
tinami 1925 metais nušovi
me krautuvninko. Dabar 
jiedu vienas kitų kaltinda
mi prikalba, kad ir tas ir ki
tas dar kituose miestuose 
papildė žmogžudysčių.

Jiem bus bandoma pri
kergti kitos neišaiškintos 
Clevelando žudystės pasta
rų penkių metų bėgiu.

RADIO
Lietuviškas Programas

iš stoties WBBC, 214 met. 
Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, Vasario 23 
nuo 9:30 iki 10 ryto 

(Eastern Standard time) 
Tema: “Žmoginė Siela”.
Jei pats neturi Radio pri

imtuvo pasitark su savo ar
timu ar draugu kurs turi. 
•Jei turi, pakviesk ir savo 
pažystamų kurs neturi pri
imtuvo.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampinė cash grosernė ir mokyk

los reikmenų krautuvė, savaitinės 
ineigos $500 garantuojama; žema 
renda, nėra kompeticijos. Matykit 
agentų Zimerman, 8401 Denison av. 
Telefonas Garf. 6186. (9)

Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius. 
H Patyręs Laikrodi

ninkas savo prak
tikoje per daugeli 
metu. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kitur. Tčmykit antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave. 

FLorida 6791-R

NAUDOKITĖS PROGA
Kadangi perkėliau siuvamų maši- 

nu krautuvę į nauja vietą tai su 
pirmu atidarymu mašinos bus par
duodamos labai nužeminta kaina- 
Naiijos ir mažai pavartotos, Singer 
ir kitokios. Kiekvieną garahtuojdtir. 
Taipgi pristatom į kitus miestus 1)2 
ekstra lėšų. Kreipkitės

A. J. Stradis 
1457 ADDISON ’ RD.

(3 durys nuo Wade Park avė.) 
Cleveland, O.

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

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

už mažiausia pinigą”

ADOLPH C.JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius— Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems- reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. . — 

Telefonas ENdicott 1763
6(?21 Edna A venue Cleveland, Ohio

Komunistai Vasario 
dienų ruošia bedarbių 
monstraciją, kalbėtojai 
sales kursto darbininkus ei
ti, Bimbalas net Lietuvius 
ragina eiti, bedarbius ir ne. 
Nori kad kuodaugiau dar
bininkai nukentėtų, tada 
bus priežastis aukų rinkti. 
Bimbalas išbadėjęs kaip 
vilkas po Clevelandą slam
pinėja, nei jo draugės ni- 
gerkos jau valgyt neduoda, 
tai siundo Lietuvius eiti su 
policija pasimušt.

26 
de
po

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
Barbora Lipskiėnė .. Lt. 50 
Morta Mačeniene .... 200 
Elzė Ambraziunienė .. 200 
Kun. R. Juknys ...... 50 
Ona Gavenienė ....... 50 
Ona Ankudo (Rusijoj) .$5

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

f 
t 
Ž 
± t

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

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

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- 4* 
rėš teisingą patarnavimą.

i

Parsiduoda Ūkė
Labai pigiai. Priežastis — senat

vė. 80 akrų farma su įtaisymais h 
gyvuliais.

200 akrų su įtaisymais ir gyvu
liais.

Platesnių žinių rašykite Lietuviš
kai (agentai nesikreipkit)

R. FRANSZKIEWICZ
CARNEY, MICH.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Groserne ir mėsinyčia, labai geroj 

vietoj, parsiduos visai pigiai. Tu
riu kitą biznį-. Atsišaukit tuoj 

PROSPOCT 9714
Arba kreipkitės 8401 Denison Ave.

RESTAURANTAS
Dienines ineigos $60, nauji įren

gimai, verti $1500, viskas už $2000. 
Duodama išmokesčiui. Randasi vi- 
durmiestyj. Kreipkitės prie 
HANS HANSEN 1411 East 12 st

O ROSEDALE
'Ory Gleaning Go.į

* C. F. PETRAITIS, Prop, f 
t 6702 Superior Ave., |
X

fr:-

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

BALIUS '
Rengia S. L. A. 362-ra kuopa 

su trimis dovanomis — įvyks sukatoj

VASARIO 22
LIETUVIU SALĖJ

Įžanga Vyrams 50c., Moterims 35c.
Bus gera muzika.— Ches Žiurio Orkestras. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Dovanas gaus vyrai ir moterys. įBusi dovanos prie 

įžangos tikieto. Pirmas toks vakaras Lietuvių tarpe.
Kviečią Rengimo Komisija,

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllilU!l!!lllllllllilillllllUllllllllll!lllllll^

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

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- s 
liūs, deimantus, taipgi taisom 'viso- s 
kius laikrodėlius. t s

6407 SUPERIOR AV. prie E. 65 St |

ENdicott 4638 S

šimuiHiiiimiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiHiiiiĮiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiHiufiiiuiifi

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

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