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JSLAUS KARAS TĘSIASI 

Įl Karas tarp CIO ir AFL uni-
Jtj vadų už alaus industrijos 
darbininkų patraukimą į savu 
pusę tęsiasi. CIO pastaromis 
dienomis pastatė dar devynis 
savo gabius organizatorius ku
rie pradėjo landžioti visur j ieš
kant alaus pardavėjus arba 
kurie dirba alaus pardavyklo
se, patraukimui jų į save. , 

Per 110 dienų streiko Įvyko 
eilė žiaurių apsiėjimų: Dina
mitu sproginimų, bombomis 
padegimų, sumušimų darbinin
kų, sudaužymas trokų, namų 
padegimų, langų daužymų. ! 

šitaip tai uniją vadai dar
buojasi varde darbininkų ge
rovės. Unijų vadams rupi pa
traukti į save daugiau duokles, 
mokančių darbininkų, kurie ne-Į 
t u r i  b a l s o  s u d r a u s t i  s a v o  v a - Į 
dus nuo torių razbaininkiškų į 
darbų. 

Jiems rupi daugiau surinkti 
duoklių kad galėtų imti dides
nes sau algas. 

North Side piketai tramdo 
pristatymą trokais pieno, mai
sto ir virtinio alaus i alines. 

X 

DR. K. GRINIUS AT-
VYKETA. RENGIA 

JAM PRIĖMIMĄ 

Ben Hogan, iš Hershey, Pa., 
laimėjo Los Angeles golfo tur-
namente prieš Toney Penna. 

Kaip Dirvai praneša iš «Ne\v 
Vorko, Dr. K. Grinius, buvęs 
i ietuvos prezidentas, šios sa-
aitės Sausio 23 d. pribuvo lai-
u Į New Yorką. Porai dienų 

jis apsistojo viešbutyje Wal
dorf-Astoria, paskui vyks pas 
savo brolį į Philadelphia. 

Jo priėmimui vieša vakarie
ne nustatyta rengti Vasario 
22 d. Kur galės Dr. Grinius 
dalyvaus Lietuvių kolonijų pa
rengimuose. 

Dr. K. Grinius atvyko Į šią 
šalį su savo šeima. 

PAKLIUVO ' BLANKETAI PER 
New Castle, Pa., First Be- SARE PABĖGĖ-

eurities Co. prezidentas Robert ĮJAMS EUROPOJ 
C. Love pakliuvo už išaikvoji-
mą kompanijos pinigų, kurių 
per 11 metų laikotarpį jis su-
aikvojo $221,000. Už tai jis ^01^- — ^er va'džios 
iš vietos atstatvtas ir areštuo- i  P 1  ilgintą jstaigą, CARE or 
tas. Jis yra 63 motu amžiaus *»nfeaclW (Cooperative for 

American Remittances to Eu-zmogus. 

ŽIURKĖS DAK.E-IA 
Generalinė Sveikatos Tary

ba Allegheny apskrityje skel
bia žinias kurios gąsdina. Žiur
kės čia plinta, kurios pridaro 
per metą virš milijono dolarių 
nuostolių, jos taipgi aplipusios 
visokių ligų perų. 

Bet Pittsburghiečiai del t<> 
nieko nedaro. Jie tik pakenčia 
nustolius ir tyli. žiurkės ap
kandžioja vaikus, sunaikina 
maisto 10 kartų daugiau negu 
jos suėda, ir platina aštuonias 
ligas kurias žmonės įgauna. 

žiurkės neprisilaiko ten kur 
jos negauna sau reikalingo 
maisto ir pastogės. 
imtu prieš jas kovoti lengvai 
j u atsikratvtu. 

PROTESTAI DEL DEGTINĖS 
BRANGIMO 

Pittsburgho kaip ir visos 
valstijos gyventojai piktinasi 
pabranginimu degtinės kainos 
tuo tarpu kai kiti dalykai pigi
nami ir kai degtinės pradėjo 
atsirasti pakankamai. Valsti
jos degtinės taryba daro iš t<; 
didelius pelnus. 

ŽUVO 15 MAIN ERIŲ 
Plymouth. Pa. — Sausio IG. 

dujų ar dulkiu susirinkime ka
sykloje ištiko sprogimas, nuo 
ko užmušta 15 darbininkų, l$i-
ti du sužeisti. Kasykla pri-

Jeigu vipi|*k]ausd Glen Alden Coal Co., ji 
randasi 800 pėdų po apačia 
Susquehanna upės. Gelbėjimo 

• darbą pradėjus, užmuštų lavo-
SUSTREIKAVO nai užtikta arti vienas kito 

Lansford, Pa. — Pereitą sa- Punkte ties upės dugnu. 
vaitę buvo sustreikavę 5.0001 
mainerių visose Panther Vai- ČEŠI SUDEGĖ 
iey kasyklose priklausančiose 
Lehigh Navigation Coal Co., 
kilus nesusipratimui del darbo 
baigimo laiko. 

Tikras nesusiniatimas ki!<> 
tarp 450 kietos anglies kasėjų i 
tos kompanijos kasyklose Coal-' 

k i t i 

Pleasantviile, Pa. — Ištikus 
sprogimui namu pečiaus, na
mas užsidegė ir gaisre žuvo tė
vas ir 
vaikai. 
deginta 

o penki jaunamečiai 
Motina išliko tik ap-

dale. Užjausdami šiem 
visi darbininkai nutarė 
dirbti 

ne; u 
HAVANA, Cuba 

rope) galima siųsti blanketus 
(antklodes) giminėms ir pažy
stamiems, vargstantiems Lie
tuviams Europoje. 

CARE sudaro pakietą, kuria
me yra du blanketai. po 33 4 

I svarų kiekvienas. Tie blanke-
| tai yra padaryti pagal U. S. 
! kariuomenės specifikacijas — 
; šilti, gerai išausti, rudos spal-
' vos, 64 colių ilgio ir 84 colių 
pločio. 

Tame pakiete taipgi yra Įdė
ta spilkučių, adatų, siūlų ir gu-

I zikų, ko visiškai negalima gau-
' ti Europoje. Jeigu reikalinga, 
| galima iš blanketo pasiūti pal-
i tų, pirštinių ir kitų šiltų rubų. 
Į CARE ''Blanket Package" 
j kaštuoja tik $10. Tas apmo-
i ka už blanketus ir pristatymo 
i kaštus Europoje. Pristatymas 
yra garantuotas. 

CARE maisto pakietai gali
ma užsakyti ir toliau. Tie pa-

I kietai sveria 49 svarus ir yra 
sudaryti iš 29 įvairių maistų. 
Pakiete prie. to yra muilo ir 
t igaretų. Pakietus galima sių-

I sti į Austriją, Belgiją, čekoslo* 
jvakiją, Prancūziją, Suomiją, 

j Graikiją, Italiją, Vokietiją, ir 
i į Berlyną. Pakietai kaštuoja 
irgi $10. Apie juos anksčiau 

i jau buVo rašyta, tą žinote. 
Užsakymai šiame maisto ir 

1 .lankėtų pakietams dabar pri
imami New Yorke. Adresas: 

KONCERTAS PAVYKO 

Sausio 19 dį rengtos Lietuj 
vių tremtinių koncertas ir pra-1 

kalbos buvusioje Lietuvių salė
je pavyko gerai. Publikos at
silankė skaitlingai, ir progra
mos pildytoji! savo dalis Atli
ko puikiai. 

Daugiau apie šį parengimą 
bus sekančiame Dirvos nume
ryje. 

BOLŠEVIKŲ STEBUKLAI 

Sausio 12, per bolševikų ra
dio Masytė pranešė kad viena 
vietos bolševike gavus laišką iš 
Lietuvos nuo 5 metų mergaitės, 
kurios tėvai žuvę (jie greičiau 
bus išvežti į Sibirą). Mergaitė 
tame laiške labai išmintingai 
dėkoja už prisiųstą rubaškytę, 
iš kurios jai pasiusią suknelę. 

Pagalvokite žmonės, jei Ma
sytė ir negali galvoti: penketo 
metų mergytė parašė laišką 
apie prisiųstą rubaškytę. Visi 
supras kad 5 m. mergytė ne
parašys jokio laiško. Dar to
kio stebuklo niekur nebuvo, tik 
misteriškoj Rusijoj. Ta mer
gaitė, aišku, nei nežino kad 
jos vardelis vartojamas Rusų 
šlykščiai propagandai. Taipgi 
ji neturi tėvelių kad ją užsto
tų ir kaip nors kam tai išaiš
kintų. 

Laiško gavėja irgi beraštė 
moteris, irgi niekam nieko ne
parašys. F.ubaškėlė negalėjo 
buti iš Amerikos, nes čia ru-
foaškų nenešioja, ir iš čia siųs
ti drabužiai dovanų grąžinami j 
atgal. Matyt, kai anksčiau bu-i 
v o  p a s i ų s t a  L i e t u v i ų  f o n d o  d r a -Į 
bužių į Lietuvą, jie buvo nu-Į 
vežti Rusijon ir ten sunaudoti, 
o jų vietoje pridėta Rusų pa
laikų skarmalų, rubaškų, ir tik 
iš jų Lietuvoje našlaičiams ten
ka gaminti drabužėlius. 

Tarp ŲIUSU bolševikų dauge
lis nemoka rašyki ir nesupran
ta kad mažutė negali parašyti 
laiško, bet visgi ir tarp jų at
siranda prasimokinusių ir sa
vo vaikus leidusių į mokyklą 
ir jie spjaudo į tokį Masytės 
pranešimą. 

Be abejo toks laiškas para
šytas ir jis gautas, bet kas j j 
rašė?. ... M. S irtis. 

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI 
Naujų Metų proga, SLA 352 

NEWARK, N. J. 
Iš N* J. LIETUVIŲ TARYBOS 

VEIKLOS. 
Vasario 10 šventės Minėjimą*. 
Lietuvos laisvinimui aukos ii* 

B ALF Vajaus reikalai 
New Jersey Lietuvių Tary

bos visuotiniame organizacijų 
atstovų suvažiavime, Gruodžio 
18. 1946, buvo užgirtas visais 
dalyvių balsais rengti iškilmin
gas Vasario 16 minėjimas She
raton Hotel, Newarke, sekma
dienį, Vasario 16, nuo 2:30 v. 
po pietų. Jau yra pažadėję 
kalbėti Lietuvos Ministras P. 
žadeikis ir Msgr. James F. 
Kelly, Seton Hall College pre
zidentas. Yra manoma kad 
dalyvaus Newarko miesto ma-
yoras ir U. S. senatorius, taip
gi pažadėjo dalyvauti muzikairia 
Jonas čižauskas šu Harrison-
Kearny vyri] choru. Progra
mos dalis bus perduota per 
radio. 

Iš parengimo gautas pelnas 
btjs skiriamas Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Aukų reika
las bus plačiau apkalbėtas or
ganizacijų atstovų suvažiavime 
šaukiamame Sausio 23, šv. Jur
gio Dr-jos salėje. 

BALF vajaus reikalu N. J. 
Liet. Tarybai yra pavesta su
daryti šioje valstijoje vajų 
pravesti komisiją ir ta komisi
ja yra sudaryta: A. S. Trečio-

1 kas, pirm.; Juoz. Jokubavičius, 
sekr.; valdybos nariai: Prof. 
J. Žilevičius, Mrs. V. Pieterie-
nė iš Kearnv, ir Mrs. Strazdie 

Iš Califomijos Padangės 
KELIONĖJE i 

LOS ANGELES 
& S. Karpius. 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

BOULDER DAM pasiekti 
reikia užvažiuoti vieną dalį tų 
juodų-baisių kalnų, iš pietų pu
sės, ir paskui nusileisti žemyn 
į ^paupi kitoje tų kalnų pusėje. 
Iš aukštai važiuodamas išrai
tytu keliu žemyn, pamatai tą 
sužavintį žmogaus stebuklą. 
.v Važiuoji ir važiuoji kainais 
išrangytu keliu žemyn ir paga
liau atsirandi ant žmogaus ran
kom išstatyto tvenkinio Įrengi
mų. čia į rytus pamatai di
deli, nežinomo gilumo ežerą, 
gulinti tarp aukštų kalnų, ku
rie kyla abiem ežero pusėm. 
Tvenkinys per upę turi platų 
kelią automobiliams. Upė ski-

Arizona ir Nevada valsti-
ir ant vidurio tilto-tvenki-
yra pažymėjimas tų dviejų 

jas 
nio 
valstijų rubežiaus. 

Visi sustoja prie to tvenkinio, 
abiem pusėm yra upės yra kal
nuose iškalta lygios vietos au
tomobiliams pasistatyti. Ba to 
dar leidžia automobiliams su
stoti ir ant paties tvenkinio-ke-
lio, kuris yra pakankamai pla
tus. Ten išlipi ir pradedi dai
rytis ir prisižiūrėti kas ištikro 
čia yra žmogauą protu padary
ta. 

Pasižiūri nuo to tilto į vaka
ru pusę, kitą pusę negu ežeras, 
ir ten pamatai baisiai gilią-di-
delę tarpkalnės skradžią, apie 
725 pėdu žemyn, o tik pačio
je apačioje vėl matai kunku
liuojantį vandenį. Tai ten jau 
tęsinys tos upės, kuri čia už
tvenkta. Ten bėga tik tas van
duo kiek jo iš tvenkinio išlei-

nė iš Linden. Numatyta su-id j'ama. Rytinėje tvenkinio pu-
kelti N. J. nustatyta kvota su i sėie vanduo yra apie 600 pėdų 
dideliu kaupu, bent iki $50,000.! auk: čiau negu vakarinėje, kur 

Yra numatyta vajų pradėti !  vanf'110 išteka tik pro 
iškilmingai, kuriame dalyvaus 

gavo už parduodamą elektrą 
46 milijonus dolarių. Keli me
tai daugiau, ir tie kaštai patys 
išsimokės. Prie to, Kolorado 
mės vandenų sukontroliavimas 

radarė derlingais milijonus ak
rų buvusios negyvos tyrų že
mes. 

APžVALGIUS vi^Ą tai, p p-
lankius žemai apačioje elek
tros gamybos įrengimus. savo 
žmonai pasakiau: Nežiūrint vi
so šito nuostabiai sumanaus ii 
stipraus Įrengimo, jei tik ištik
tų čia žemės drebėjimas, visa 
tai kas čia žmogaus rankų dar
bu idėta, sutrupėtų ir butų nu
plauta to ežero vandeniu že
myn į tarp tų juodų kalnų to
lyn tekančią upę. Nes visi šie 
kalnai kokie tik Amerikos va
karus dabar dabina, yra susi
darę praeitų amžių bėgio žemės 
paviršio persiformavimais, ku
rie neivyko švelniai ir ramiai, 
bet dideliais, baisiais sukrėti
mais, po ko čia pradingo ir ju
ros. ir liko tik tušti jų dugnai, 
dažnai sutverianti tik apgavin-
gą vandens vaizdą-miražą. 

Iš Boulder Dam pavažiavom 
dar į šiaurvakarius, į Las Ve
gas miestą, kuris, kaip vėliau 
ratyrėme, vertas bibliškų So
domos ir Gomoros miestų bau
smės. U us daugiau) 

įtakingi vietos Amerikiečiai. 
N. J. Lietuvių Taryba prašo" 

visas šios valstijos organizaci
jas ir pavienius asmenis prisi
dėti |$rie šio garbingo darbo. 

A. S. Trečiokas, Sekr. 

AKRON, OHIO 

LIKOM BE KORESPON
DENTO 

Mirus musų ilgamečiui ko
respondentui- Kalnui (S. Roda^-
vičiui), mes čia Akrone likom 
be nuolatinio korespondento ir 

kuopos nariai sudėjo savo dova-, nebus kam plačiau žinučių apie 
nėlę pasveikinimui savo kuopos j  musų koloniją parašyti. 

vanduo išteka tik pro tunelius 
ir kur atlieka didelj gavo darbą 
sukimo elektros gaminimo maši
nų. 

VANDUO, arba galinga Ko
lorado upė, šioje vietoje yra 
taip sakant "pakinkyta" žmo--
gaus gerovei, ir jis dirba dykai, 
visu inirtimu, dieną ir naktį. 

Kadangi tie pirmiau minėti 
juodi-suodini kalnai matosi ir 
kitoje upės ir tvenkinio pusėje, 
ir pats tvenkinys įrengtas k^-
li šimtai pėdų žemiau kalnų 
viršūnių, arba galima sakyti 
žemiau negu pusiau tarpkalnių 
aukštumo, tai visas milžiniš
kas projektas kokia čia matosi 
ir kokis dar paslėptas po kal
nais, išrodo netaip jau didelis. 

NUŽUDYTA MOTERIS 
Los Angeles policija Sausio 

16 surado "mylimųjų alejoin" 
nužudytos jaunos moteriškos 
lavoną, kuris buvo visiškai be 
jokių rubų, nuogas, surištom 
rankom ir kojoni, ir sukapo
tas į dvi dalis; lavonas įastas 
gražiai sudėtas ir numazgotas 
nuo kraujų. Išsyk nežinota 
kono tai lavonas. Bet į kelias 
lier.as išsiaiškino kad tai bu
vo jaunos 22 metų amžiaus 
gražuolės, Elizabeth Short. Bu
vo suimta ir klausinėta vyriš
kis, bet jis liko išteisintas, ir 
dabar spėjimai daromi kad ją 
galėjo nužudyti kokia nors pa
vydi jos kita moteriška drau
gė. 

Ta gražuolė buvo pasmaug
ta, sumuota, subadyta ir kitaip 
sukoneveikta. 
-•S i i__ 

SEPTYNI UŽMUŠTA 
Sausio 17, prie Bakersfield, 

Cal., Southern Pacific geležin
kelio nelaimėje užmušta 7 pa 
sažieriai ir 133 sužeista. Ne
laimės priežastis nustatyta nu
trūkimas vieno geležinkelio bė
gio. Nuo bėgių nuvirto penki 
vagonai. Traukinys valiavo i1^ 
San Francisco į*Los Angeles. 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 
Jeigu niekada retmirlojot.  1  

Tabs" r.u<> skausmu arthrit is,  
t  is .  rheumatiznio,  pabandykit  
rizika, 
ežia nt1 

< !ot 21 
kaus m 

.i'isit, 
-•it m•'!'• 
s u .  psk 

'IvO:' -' 
neui i-
musų 

Įiasiusim jums pilno d.v-
iš kurio jųs galit sunau-

DKAl. Jei nenustebkit 
i ovav'mu kurį tuoj j»a-

-1  1  :'t';al ir 11 eb 
: '  •'ro tain! NK 

i • '  i : "  I  k prisiusk sa •> 

i: r: • -
lt,.-.. 
2708 

>r. 
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! O. lie,-! 
iiicago I" III. 

Pastaba Ska'tytojam3 
Jeigu kaf'a negaunate .uru 
Dirvos numerio tai pia -v da 
nu Administracijos prisiųsti 
tą numen, nera'ykit: "Ne
gavau pT'ito numerio," bet 
pažymėkit a i - kiai: Negavau 
nr. 5, ar ! >. ar .'>4, ar 47 
Tas pal; ngvin^ i».- jokių su 
klydimų greit )>;; iųsti .iu.. 
tj| numeri kurio negav .1 

DIRVOS Adrninistr i i,;* 

MIRĖ. Sausio 7 d. sanato
rijoje nuo džiovos mirė Juozai 
Simonaitis, gimęs 1897 metu 
Spalių 14 d., Linkuvos v., Šiau
lių a p. Velionis buvo Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų sava
noris. Norėdamas pamatyti pa
saulį, 1924 metais išvyko iš 
Lietuvos ir gyveno Kuboje, bet 
čia gavo džiovą ir, išgulėjęs f? 
roetus sanatorijoje, mirė. 

Jį sušelpdavo kai kada Lie
tuvos Generalinis Konsulatas 
New Yorke ir ponia Nora Gu~ 
gienė Chicagoje. Vietos Lie
tuviai J. Aleščikas ir J. G r i -

;ii  }i  j i  . hn :ydav<> sergant :. 

CARE, 
50 Broad street 

New York, N. Y. 

PAJIEšKO. Inž. Jurgis Gimbu
tas ir jo žmona, Mafija Alseikaitė-
Gimbutiene, jieško savo šeimos pa
žystamų Amerikoje. J. Gimbuto 
motina, dipl. • ajrronomč Elena Gim
butienė yra lankiusis Chicago j 1921 
m. kaip Lietuvos delegatu į Tarp
tautinį Aukštąjį Mokslą Baigusių 
Moterų Kongresą. M. Alseikaitės-
Gimbutienės motina, Dr. Veronika 
Alseikiena, taip pat Amerikoje 'ži

noma. M. Gimbutienės tėvas, Dr. 
D. Alseika. Gimbutų-Alseikų šei 
m-t vnžystami prašomi atsiliepti. 

M. F. Yčas, 
VU Lathrop Street, 

Madinon 5, Wi,s. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

Ticrns kurie užsirašys 32-j'j pusi 
Lietumių Naujienas ant 2-j^ me-
eų už $2.00, duosim RKT<f!KTUS 
dovanai, kaip pasija vi 1 miniie 
alu, vyna. ir sai !er|. < ~>2.1 

LIETUVIŲ NM'MKNOH 
«32N.GUiSL frii&iilpi!':) <• 

* 

narei ir buvusiai darbuotojai, 
Marijonai Overaitienei, kuri jau 
7 metai serga. Nariai sudėjo 
$64. Aukas sutvarkė ir įtei
kė p. Vera Motuzienė su kito
mis narėmis. Aukavo: 

Po $5: Kuopa, V. Ratušins-
kas, P. Petrulis, P. šuipis, A. 
Matukas. K. J. ir S. Semaš
kai $3. 

Po $2: J. Kulys, J. Pilka, O. 
Venslovienė, P. Molis, J. Am
brose, M. Cvbul, P. Kučinskas, 
V. Motuzienė. 

Po SI: K. šlepetis, J. Mas-
kelis, O. BernotaviČienė, J. Ma
jauskas, O. Bielienė, A. Zaro-
nas, J. Besasparis, Mrs. A. Ja
son, A. Strazdas, V. Vasiliaus
kienė. A. Kurauskas; S. Sturo-
nas. K. Mizaras, B. Banionienė, 
B. Keblaitienė, A. Kfcis, M. Sa
baliauskienė, B. žernauskas, A. 
Jurnas. Mrs. M, Michaels 75c, 
smulkių 25c. Viso $64.00. 

PAJIEŠKOMI: Adomas ir Vale
rijonas Jonauskai ir Petras šopas, 
kilę iš Ylakių r., Mažeikių ap., d&-
bar gyvena USA. 

Ta :t)~i Kuboj gyvenančio Edvar
do Strelio, J^kv.bo sunaus, iš Stri-
piniu k., Ylakių p.. Mažeikių ap. 

Toliau, Zenono Ekateno, Samue
lio sūnaus, po I Karo if vykusio į 
Braziliją, iš St ipinių k, ^ laki j p 
942 W, 34 Place, Chicago 8, II! 

Dominik Garbenis (G) 

S. Rodavičius pastarais me
tais jau buvo išvažiavęs į Chi-
cagą, apsigyveno pas savo se
serį, kur ir baigė savo senat
vės dienas. 

Akrone šiais laikais labai iš
plito jaunamečių nusižengimai, 
ir kaip praneša Detektivų Ka-

ATSIRADO 
Sausio 2'), 

Lodi, Calif., 
metų amžiaus 
Devine, kuri 

TVENKINYS išstatytas taip 
kad jis sukontroliuoja vandenį 
ir vaparos metu kada ta dalis 
šalies yra sausa, išdžiuvusios 
not mažesnės upės, ir vanduo 
tėra iš vienos Kolorado upės, ir 
pavasari, kada nuo visų kai
riu n?r šimtus mylių į ta upę, 
subėga sutirpę sniegų vande- j R"%^? ir!1.rri.;'. 
nys. Mat, abiem šonais tven- P lacial  ^ lnial  

kinio J^ra atsarginiai nubšgimo 
tuneliai, ir kaip tik vanduo pa-
k-'Vi pakankamai, jis tuoi ima-

PAGROBTA 
iš savo tėvų namu 
buvo pagrobę 17 

gražuolė, Alic 
tačiau sekančia 

dieną 
bta 
tėvu 

atsirado. Ji buvo 

pitonas John F. Struzenski. tie j si piltis j tuos tunelius, išbuda-
nusižengimai tęsiasi ir šymet votus žemvn abiem pusėm di-
gana gyvai. Jaunieji užsiima d'iojo tvenkinio, ir nubėga į 
vogimu nuo įvairiu mažniekiu; toliau tekančią upę. Vanduo 

. U M: k  j rvtineie puseje, Mead Ežerui 
iki automobilių. ^a(j .r  y.ayįn užsipildžius, 

Policija tų jaunamečių nusi^ niekad negali pasiekti tverkinio 
žengėlių plitimo kaltę primęta | viršaus ir per jį lietis į vaka-
tėvams. Daugelis tėvų visai: rinę pusę žemyn. 

savo vaikų ir leidžia' Visas kitas vanduo, tas pa
kinkytas" vanduo, eina per ki-

... . . , tin nuolatinius tunelius į apa-
1 evams isleista persei-j i e įrengtas milžiniškas elek-

gėjimas sužiurėti savo * vaikus j tros gamybos stotis abiem upes 
ir laikyti juos vaKare namie, purėm, čia pagaminama elek-

nepriziuri 
jiems siausti gatvėmis dieną ir 
nakti. 

Vagystėmis ir plėšimais at
sižymi ir mergaitės, ir bendrai 
jaunanrečių amžius kurie nusi
žengimuose pagaunami yra 13, 
14, 15, 16 metų vaikai. 

Iš Lietuvių tuo tarpu apie 
vaikų užsiėmimą tais krimina
listais nusižengimais iiogirdė-

J. R. 

'1? 

nL',J'KlKA q 

rlaukikas, 
• V"r«Jrur, La Sa).!e kolegijos, 
pasaulinį rekordą plaukime. 

P h l k v J L - H i l a -

Vytautas Markuzat 
• i)ir\ros Atstovas , 

^rcfiufnerntoms. SkcllnmA^tn 
. :{!)l)7 Lilliln idt;v 

DETROIT M, MIC 11 

J. A. Urbonas 

Di Xgent; 1 s 1 )ay3tfil »e 
' ir 

1  - ' J  L a i n a f  S t ,  D a , \ i , i u .  O  

B U Y  Y O U R  

E X T R A  
S A V I  N  3 5  

NOW 
smjmm 

tra aprūpina šviesa ir jiega ne 
tik aplinkinius miestelius bat 
ir Los Angeles ir kitus miestus 
Pju.ifiko pakraštyje. 

Neužtenka tą visą padarinį 
ije paviršio matyti: jis įrengtas 
taip kad sustojusiems galima 
nusileisti j apačią ir ten apro
doma visi įrengimai, elektros 
turbinai ir tt. Elevatorius ku
riuo žingeiduolius ve^a kas 
pusvalandi žemyn nusileidžia 
528 p§das| kas prilygsta 44 au-
k tų dangoraižio elevatoriui. 

B t ir tai dar nepasieki pa-
H *9 dugrm* kuris yra 726 įJė-

tvenkinio virkaus, nes 
jstį:raJioftį yranti ;Ten.;irnai, ftu-

į| Iki 'įatks tikrojo upės 
' HugilO, (laf apirra paly ginamai, 
2 aukštų miesto namui. 1 • n.. 

c tai suviistąis tun' lia.s $unaud> < 
Ia -% a ̂  ta-.' <;r akink y ta^" nil ži-

niško viruie esančio Mead 

Bouid&r Da^"> Įrengi- j 
pkamavo 13'> niU^nai do-; 

larių, o jau iki dabar vald'ia 

pagro-
tikslu išreikalauti iš jos 
atlyginimo už jos gvvos 

tačiau pasklidus 
apie jos pagrobi

mą, ji buvo palikta pakeleivių 
naKvyrės namelyje, ir ji su-
^ryžo sveika. 

Tėvai turėjo gatavai $10,000 
piktadariams pinigų už jos pa
leidimą, bet jie negalėjo tuo 
pasinaudoti. 

DIRVOS AGENTAI 
Vincent B. Arch's 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbim&ma 

331 So. Rampart Blvd. 
LOS ANGKLKS. GALI K. 

J, Žemantau&kas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas » 

130 Congress Avenue 
Waterbury. Conn 

Marijona Milunaitk 
Dirvos Atstovas 

'Skelbimams, Prenumeratoms 
84? Holliji* Street 

BALTIMORE 1. MD. 

REUMATlšK! 
SKAUSMAI 

fJaliu'ia ./I n-" Į i s, s' u I n r  y fci 
iš rlautr s!'irtin"u elcni"ntu. tu"i • u-

galinga šili nę, šildy'ama ga-
linjžrai, i&taipiiw slcaus-

rr*k-i. k<>jn skan 'gjimn. ir ti«?-
f]ic<~'Hs Dau -cli'ii žmo

ni '  pu-olhrio ir 'nr^i-ai ~a"'elb 
^  •  1 '  '  '  " v  ' s i ' r v k  
DECXENS OINTMENT ^ 

s. 

1(5 

; -ft.v 
• f °'V 
oa. $5.00. 
IWK RM'S 
O. liox 6S6 

; r. tr, 
fekft a 

'^-•3 ' r f>0; 
• -

(2'1)) 
( I* T\!V,NT 

Newark. 1, N. J. 


