
I

.. ' Tėl-CHerry 2370- 41
P. J. KERŠIS J 

baigęs Teisių Mokyklų Cunbn.i 
land Universitete, darbuoju nįi 
Teisių Ofisu advokato ji 
Anderson & Marriott | 
•308 Engineers Bldg. il 

kur su visais teisių reikahį 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, į 
Rusai draugai kreipdamiesi tt. L. 
rčs teisingų patarnavimų. Į f

5812 St. Clair Avę, | 
kambariai ant rendos, elelc- 

■sa ir kiti parankumai. Vfe 
$15 į mėnesi;/.'. Jįr

“BffiVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THB FfOtD)

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate: .

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

Advertising rates on application.

«D 1 R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

4

K

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879
KAINA 5c PENKTADIENIS, CLEVELAND, OHIO SAUSIO-.IAN. 25, 1929

“DIRVA" SAVAITINIS IAIKRA!
Leidžia kas savaitė Cleveland?, Oil 
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ozas VAITKEVIČIUJ;
1165 EAST hst.,ST.;e-,'l

ūko dailią - Saldainių <’ Krauto 
zius gerymus, rukymūs ir & 
js. Lietuviai kviečiatnf auliĮ 

pas mus. • fi

. AlųĄM MEĮuTŽElII 
) 'ADVOkĄl’is ' < 
rnauja ^Lietuviams! Visuose k 
reikaluose, jei reikalas sukalti 
ir Lietuviškai. Atdara ■ valas!

Ifisas 1266 EAST 71st ,ŠT. I 
a su Koci Real Estate ant K 
ice Agency. ■ (lį.

Phone Rand. 6241

JELĖ KRAUTUVĖ 
yriškų, Moteriškų ir Vaikų |

Reikmenų: 
hiai ir viršutiniai apvalkali) 
•ės ir kitos reikmenys. Kah 

žemos. Kalbame Lietuviški 
iame persitikrini. (Jį 
l’AYNE AVĖ. Kampas E. IJėi 
M i*. Goldberg, Savininkas.

Žemės Drebėjime Užmušta 
S 1200 žmonių 1 i

MOTINA NUŠAUTA, KŪ
DIKIS IŠGELBĖTAS

Steubenville, O. — Vie
nas 63 metų senis nušovė 
savo pačių ir savo sunaus

IR DARBININKŲ ŽINIOS

NUOSTOLIAI SIEKIA 
$10,000,000

KOMUNISTAI NORI 
PRIPAŽINIMO

Washington. — šiuo lai
ku vėl naujinama Rusijos 
pripažinimo klausimas ka

pačių, 28 metų amžiaus. Ji I da naujas prezidentas ruo- 
j^upoji laukė kūdikio. Iki | šiasi užimti vieta, 
ji mirė nuo žaizdų, ligon- 
btityje spėta padaryt ope
racija ir kūdikis išgelbėtas.

Kivirčiai šeimynoje kilo 
delei senio netinkamo su
tvarkymo savo palikimo, 

^es jis buvo turtingas. Po

SVAJONĖS IR GANDAI APIE PABALT
KARALIŲ

INAVIMO Lekdjmf
Italijoj baigęs mokslų pnlt1 

: Suaugusiems $1, stuiutaB 
žfekcija. Sužinokit pas 
E1TT ŠHOPPE, 1491 tat 
uperior avė., nuo 9 r. Uit v. t 

iki 10 vak. ant 1532 E.S1. f 
da apt., Suite 18. it) į

ASCH BAKERY I

e visokias kvietines ir nj- 
idnas, keksus, pyragėlius i|. 
tepamus dalykus, Kreipkitš| 
1465 E. 65th St. - [

Goods and Gents'
Furnishings

up rėdą lai' vyrams^ moteriai 
fts — apatiniai ir yiršuti&j 
a'mps. Ateikit susipažint si

07 ŠujjeriorAve. I
XRSTOS IR ŠALTOS
NĖR BATHS 25c
a>' žmogaus energiją ir są
veiką tą. ’ (B)F

46 Superior avė.
į 1243 Payne avė. arti E. L'

ic Shoe Repairing
tiesos darbas garantiiojiaif 
luodam ir sulaisom Galošs 
r guminius avalus.' '

711 Paynę Avė.
e Cherry 1310 ir 1311 I
4. L. Abrams Co.| 
ninku Mašinerijos ir kito 
s. Naujos ir naudotos nu-( 
sukios raidės ir kiti spam 
tykai. Ateikit persitikrir 
39 Superior avė.

Darbai Ohio valstijoje; 
Vienas laikraščių sindika
tas pravedė surašą darbų 
Ohio valstijoj ir patyrė jog 
nekurios industrijos nepa
prastai kyla aukštyn.. Vi
sokių mašinų išdirbystės, 
automobilių darbai, gurno 
ir plieno gamyklos pradėjo 
rodyti pakilimą pirmose sa
vaitėse šių metų. Cleve- 
lando miesto ir valstijos 
bendrame darbininkų sam
dymo biure jau stokuoja 
amatninkii į nekurtuos dar
bus. Nekurios dirbtuvės , 
prašo pristatyti po 75 ir 
100. merginų, bet negauna) 
gana. ,

Tarnaičių į namųsįyisai 
mažai tegalima gauti.

Toledo, O., kur dirba Wil
lys-Overland . automobilius, 
nuo Sausio pradžios į dar
bus paimta apie 12,000 nau
jų darbininkų.

Plieno darbai Youngs- 
towno distrikte viršija vei- 

’kimu kitus didelius tos in
dustrijos centrus.

Yra vienok darbų kurie 
ir silpnai eina arba stovi ir 
jų darbininkai, nemokėda
mi kitokio darbo, nedirba.

Caracas, Venezuela (Pie
tų Amerika). — Cumana 
srityje žemės drebėjime už
mušta apie 200 žmonių, su
naikinta miestas iš apie 12,- 
000 gyventojų į 10 min. lai
ko. Nuostoliai padaryta į 
$10,000,000. Tūkstantis su
virs sužeista. Nukentėju- 
siems pasiųsta Raudonojo 
Kryžiaus pagalba.

COOLIDGE PASIRAŠĖ 
KELLOGGO PAKTĄ 

Washington. — Sausio 
17 d. prezidentas Coolidge 
akivaizdoje viso kabineto ir 
vice-prezidento padėjo sa-' 
vo parašų ant Kelloggo ka
rų nekėlimo pakto. Pasira
šė su didele aukso plunks
na, astuonių colių ilgio.' .

Tuo dokumehtu visos pa
sirašančios valstybės pasi
žada nesigriebti karo nesu
sipratimų išrišimui, bet pa
sitarti taikos keliu.

even kovach 
ARBER SHOP 
moterų, vaikų ir mergaiėii 

Maudynė tik 25c 
nuo 8 ryte iki S vakare. 

ių .nuo 8 ryte iki 12 pietų. 
•iauęis patarnaviipas. , 
st. cLAiH Avenue

Detroite, savaitėj iki 15 
Sausio, į darbus paimta 
3210 darbininkų daugiau, 
ir šiuo tarpu dirba 281,963 
darbininkai prieš 216,515 
tuo pat laiku 1928 m.

Wilkesbarre, Pa. — Dvy
lika darbininkų sužeista iš
tikus eksplozijai Hudson 
Coal Co. No. 5 kasykloj.

13 PLATE ea

20 Superior avė. I

Nezen Milk Co. | 
ci pieniški, produktai.

šviežių pienų kas dienų 
Reikalaukit: ■ if ’i'/;

54 E. 71st St.
'AREHIME, Savininkas. į 
hone Penn. 0324

RL R. NOLL 
ūdytos ir' Rūkytos Mėsos. į 
ai, Oisteriai ir Žuvys. į 
į namus viską pareikali-1 
pkitės (51 i
»3 E. 65th St.
Randolph 1467

New York. —New York 
Central gelžkelio dirbtuvių 
16,500 darbininkų taikymo 
tarybos sprendimu gavo al
gų padidinimų netoli septy
niais nuošimčiais.

Steubenville, O. — Ka
sykloj užgriuvus akmeniui 
iš viršaus, užmušta darbi
ninkas.

KRUTAMU PAVEIKSLŲ 
BĖDOS

Amerikos kino filmų iš
dirbėjai turėjo nusileisti 
valstijų cenzūroms ir tik
tai tas'filmas gali parduoti 
kurias cenzoriai įleidžia.

Su tuo apsiprato ir dabar 
viskas eina normaliai.

Bet išrado pritaikytų kal
bėjimą prie filmų. Tas bu
tų nieko sau, daugelis žiū
rėtojų nori girdėti aktorius 
ir kalbant. Vienok cenzo
riai cenzuroja ir tą ką ak
torius pasako. Yra daug 
ir neleistinų išsitarimų, ar
ba tokių kurie “doram” cen
zoriui išrodo neleistini,' ir 
prasideda skandalas. Fil- 
mos vietų gali iškirpti, bet 
kaip išmesi žodžius kurie 
cenzoriui netinka? Reikia 
viską išmesti.

Filmų išdirbėjai stengia
si su tuo kovoti, pareiškda- 
mi jog paveikslai ir kalba 
aktorių yra tokios atsakan
čios rūšies jog jokis 
vus žmogus negali 
jokių priekabių.

blai- 
rasti

zzo, Shoe Store t 
ei avalai vyrams, mote; į 
kams. Pataisome puikiai g 
[geriname naujus avalus. E

1 E. 55th St.
r ir .White avė. (5) į
i Lietuviai ateina Į į 
iriškas Lietaus 
)YNES. —. 25c, Į 
lair, arti E. 9th St

Philadelphia, Pa. — Gelž
kelio nelaimėj netoli Aber
deen, Md., užmušta penki 
lokomotivų darbininkai.

Melbourne, Australija. — 
Čia streikuoja 800 laivų 
krovėjų. Kilus riaušėms su 
streiklaužiais pašaukta po
licija ir kariumenė padary
ti tvarkai;

INFLUENZA NYKSTA
Washington. — Praneši

mai gaunami iš influenzos 
epidemijos sričių parodo 
jog epidemija atpuola. Pir
mu kartu bėgyje 9 savaičių 
mirtys nuo influenzos 40 
miestų sumažėjo. Pereita 
savaitę, mirė 3283, įkuomėt 
savaitė pirmiau mirė 3893.

RUSAI IŠRINKO NAUJĄ
“CARĄ”

Paryžius. — Mirus Niko- nušovimo jis pats nusi- 
lajevičui,- kuris skaitėsi Ru
sijos sosto įpėdiniu, čia gy
venanti Rusai monarchistai 
nurinko į jo vietų kitų, ku
nigaikštį Nikitą, sekantį 
artimiausį caro giminietį, 
28 metų amžiaus.

Jeigu kada bolševikai su
tiks iš Rusijos isšikraustyt 
Nikita galės palikti iriipera- 
torium....

Šovė.

AFGANISTANO SUKI
LĖLIAI UŽVALDĖ

Maskva. — Afganistano 
sukilėlių vadas ir palaiky
tojas jų religiškų fanatikų, 
pasiskelbė save karalium 
šalies kurioje jo tėvas tik 
vandenį nešiojo. Jisai su 
pulkais pasekėjų užpuolė iš 
kalnų ant sostinės, sumušė 
karaliaus kariumenę ir’ pri
vertė karalių pasitraukti.

STEBUKLINGAS PA
SIRODYMAS

Keansburg, N. J. — Čia 
ant Šv. Onos Rymo-katalikų 
bažnyčios aržuolinių nušli-

l puotų durų pradėjo rodytis 
moteriškas' atvaizdas ir ti
kintieji lankydamiesi palei 
tą bažnyčią mano jog tai 
pasirodė stebuklas, ir klau
pia ant kelių melstis. Ku
nigas tos bažnyčios vienok 

' nedrysta tikrinti kad tai 
yra stebuklas, nes jau ne 
tie laikai. Jis tuo nustoja 
sau daug biznio, bet sąži
nė nevelija meluoti. Jeigu 
tik tartų jog tai tikrai ste
buklas, tuoj žmonės suneš
tų tai bažnyčiai dideles 
kas.

au-
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TAI JAUNAVEDŽIAI!
Niles, Ohio. — Vienas 18 

metų vaikinas apsivedė su 
12 metų mergaite, našlaite. 
Šliubų iruti buvo išvažiavę 
į kitą valstiją. Kada sugry- 
žo, mergaitę pamatė gatvėj 
mokytoja ir pranešė miesto 
valdžiai. Abu buvo suimti; 
vaikinas nuteistas užmokė
ti 850 ir 90 dienų kalėjimo, 
bet bausmė suspenduota ir 
jiems uždrausta sykiu gy
venti per šešis metusi

šiasi užimti vietų.
Maskva iš savo pusės pa

siryžus dėti pastangas iš
prašyti pripažinimo, priža
dais didelės prekybos su A- 
merika. Ir sovietų drau
gai Amerikoje varo savo 
darbų už išgavimų pripaži
nimo.

Bet Suv. Valstijos turi 
reikalavimų iš sovietų pirm 
negu darys kokį žygį. Iki 
1916 metų Amerika davė 
Rusijai kreditų už $86,000,- 
000. Prie to pati valdžia 
paskolino Rusijai $200,000.- 
000 iš Liberty bondsų, ką 
nori atgauti atgal.

Pati rimčiausia priežas
tis nepripažinimo Rusijos 
yra tai nepertraukiama ko
munistų propaganda nuver
timui šios šalies valdžios. 
Iki Maskva nuo to neatsi
sakys, Amerikos valdžia 
negali eiti į jokias derybas.

CHICAGOJ UŽMUŠTA 
GAUJŲ NARIAI

Chicago. — Per devynis 
prohibicijos metus, čia nu
žudyta 125 organizuotų 
gaujų nariai kurie kovojo 
vieni su kitais už jų išnai
kinimų, kad patys galėtų I 
užimti butlegeriavimo rin
ką. Gaujos taip tarp savęs 
kovojo kad buvo atsitikimų1 
jog nugalėtieji turėjo mokė-; 
ti mokestį nugalėtojams už 
leidimą varyti biznį savo 
miesto kampe.

KAME KALTĖ DIDELIO 
MOTINŲ MIRIMQ. ■ 
PRIE GIMDYMO

S. Valstijų kūdikių biu-; 
ro vedėjai skelbia jog nu- 
senėjus praktika prie gim
dymo samdyti nepatyrusias 
“bobutes” yra didžiausia 
priežastis motinų mirčių 
laike gimdymo.

Statistikos parodo jog bė 
gyje 1927 metų nuo kiek
vienų 10,000 gimusių kudi-, 
kių mirė 64 motinos laike 
gimdymo šioje šalyje. Ir 
pažymima jog tai yra ank
sčiausias nuošimtis mirimų.

STUDENTAS ATRASTAS 
KALTU

Atlanta, Ga. — Univer
siteto studentas, turtingų 
tėvii sūnūs, Harsh, atras
tas kaltu nužudyme vaisti- negu kur kitur pasaulyje.
nes tarnautojo, kurį perei- Prie, to, kaltė yra ir k;ad 
tą pavasarį nušovė taip sau .plačiai išsimėčiusioj Ameri-I 

« -1 ^ie-|koj yra tokių vietų kur

Prie to, kaltė yra ir k;ad

“del juoko”. Po keturių ( 
nu tardymo, nežiūrint gy
nėjų bandymo prirodyt jo 
nepilnaprotystę ir kitus iš
gelbėjimui žygius, jis rastas 

i kaltu pirmo laipsnio žudys- 
, tėję ir nuteistas numirti 
elektriškoj kedėje Kovo 15 
dienų. Jo draugas toje žu- 
dystėje, po ilgo slapstymo- 

j si sugautas, bus tardomas 
vėliau.

Oro paštu šioje šalyj per 
Gruodžio mėnesį išvežiota 
537,113 svarų,, kuomet 1927 
m. tą pat mėnesį išvežiota 
tik 165,768 svarai.

Phila-Sudegė 4 vaikai.
delphia, Pa. — Naudodami 
pašiurę savo žaismių na
mui, laike miego pašiūrei 
užsidegus keturi vaikai su
degė.

Iš Meksikos per 1928 me
tus Į Suv. Valstijas inėjo 
apie 100,000 Meksikos dar
bininkų. Meksikoj pačioj 
apsireiškė stoka darbininkų 
ir valdžia nori tų išeivystę 
sulaikyti. j.,..

UŽMUŠTA 17 ŽMONIŲ
Bellevue, O. — Sausio 22 

d. elektriškam traukiniui 
užėjus ant autobuso važia
vusio netoli 'via per reles, 
17 žmonių autobuse užmuš
ta ir apie tiek sužeista.
ŽEMĖ PRARIJO KAIMĄ

Lima, Peru (Pietų Ame
rika). — Žemė po kaimu 
Andų kalnuose prasivėrė ir 
į kiaurumą nugarmėjo na
mai su žmonėmis, nors di
duma žmonių spėjo pabėg
ti. .

vi
sai nesiranda ir negalima 
pasiekti gydytojų, kad irgi 
yra priežasčia motinų miri
mo laike gimdymo.

Kaslink “bobučių”, sura
šą darant 34 valstijose pa
tirta jog jose veikia 225,000. 
nepatyrusių akušerių. Di
duma jų yra juodukės pie
tinėse valstijose.. Jos yra 
tamsios ir prietaringos. Jos 
net neparupina medikąlės 
pagalbos. Daugiausia . re
miasi ant fantastiškų kerė
jimų, kas beveik netoli ra
ganavimo.

Apsivedimai tarp maišy
tų tautų porų Amerikoje 
irgi yra priežasčia motinų 
mirtinumo, sako kūdikių 
statistikų biuras.

Middletown, .0.— Trau
kiniui užbėgus ant dirbu
sių prie bėgių darbininkų 2 
vyrai užmušta ir 7. sužeista, keleto sričių.

11AUDROSE ŽUVO 
ŽMONIŲ

Chicago. — Pereitos sa
vaitės pabaigoj užėjus vėt
roms vidurvakarinėse val
stijose užmušta 11 žmonių. 
Žinios nebuvo - pilnos,- nes 
nebuvo gauta pranešimų -is

Kaunas. — Latvių 
rastis “Pedeja Bridi” 
kad paskutiniu laiku 
dėjo smarkiai veikti suvie
nytos Pabaltijo karalijos 
šalininkai. Pabaltijo mo
narchistai svarstą jau ir 
kandidatūras i Pabaltijo 
karalius.

Kažkoks 
siūlo į 
Anglų 
Yra ir kitų kandida- 
Iš jų rimtesnė esanti 

Jonušo Radzivilo kandida
tūra ir švedų grovo Ber- 
nadoto Visborgo.

Radzivilo kandidatūrai 
prijaučia Latviai monar-, 
chistai, nes jis yra kilęs iš| abejonės per keletą i 

’senovės Lietuvos kunigaik--turės grąžinti ją valst; 
ščįu> [Bet iš ko grąžinti? Suų

Pabaltijo valstybių mo-'vus^ms sunku atsil 
narchistai nutarę šįmet iš•• n®s j*e ^ar tul’i pas pi 
spręsti galutinai kandidatu-1 tiškus, žmones prisisko 
ras į karalius. Pabaltijo p1’ Pe net Procentų neįf 
monarchistų suvažiavimas &ia sumokėti.
įvyksiųs Velykų metu. Da-I , Paskolą suteikė An 
lyvausių Latvių, Lietuvių, | iečiai, kurie ima nuo ( 
Estų ir Suomių monarchis-, nuošimčių. Tokie ba 
tai ... ■" “jj ž ” nuošimčiai ūkininkus

- mia Į pražūtį.
4 ŠĮ ’ rudenį)” drėgti .ir 

pribrendę javai, iškulti 
.puvo aruoduose.-' Tuos 
<us kai kurie ūkininkai

I i’ėjo sušerti gyvuliams,
, nemažai padvėsė ir gyvi 

dirbinių fabrikų, yra atnau- Lkininkai Iaukia kokio 
TIV1Q OQT7A YTAl.l/nVl O /-] 1VMA Į . 1 • 1

... . . r.. • „ stebuklingo laiko.
■ -- - | P. Kriuk

tas 
liūs
gų-
tų.

laik- 
rašo 
pra-

majoras Liber- 
Pabaltijo kara- 
Konauto herco-

KAUNO FABRIKAI
Iš buvusių prieš karą 

brikų ir dirbtuvių, visi, 
skyrus Rekošo geležies

is
iš

ra išdavus iki 200 lei 
Įvairioms pramonės : 
goms veikti. “L,

SUNKI ŪKININKE 
BŪKLĖ

Rokiškis. — Įsigilin 
šio kampelio ūkininkų 
venimą darosi klaiku 
musų ūkis artinasi pri( 
geistino galo. Kas ar 
ūkininkas sulindęs į sk 

iTie ūkininkai kurie tui 
iki 40 ha žemės beveik 

lyra sulindę į tokia’s dii 
[skolas kad nėra viltie 
[jų išlipti. Tie kurie 
! paėmę ilgametę paskol;

jinę savo veikimą ir dirba 
vieni didesniu, kiti mažesni 
nių ir

Per 
Kaune 
'naujij 
būtent: du degtukų fabri | 
kai Viliampolėje, kartoną-I 
žo fabrikas, mielių fabri j 
kas, baldų dirbtuvės “Uni 
versal” ir “Alians”, geležie; 
apdirbimo dirbtuvė “Livė 
la”, trys tabako fabrikai, 
Br. Solomonų, Asimakis ir 
Zivo, konservų fabrikas A-1 ministerijoj yrie emigr 
leksote, “Maisto” skerdyk-1 jOs referento ‘kreipiasi 
la, du stiklo fabrikai, du, bai daug žmonių nori] 
avalinių fabrikai) “Era” iri ...........
Falkovskio ; , du saTdaink] 
fabrikai, “Pilka” ir Aškina• 
zi; virvių fabrikas Šančiuo
se, audinių fabrikai “Dro- 
,bė” ir “Liteks”, aliejaus 
dirbtuvė /‘Ringuva” ir dar 
daug kitų mažesniti fabri-1 
kų.

Iš to matyt kad ir pr?. 
monės Įstaigos Kaune pei 
šį dešimtmetį sparčiai yrs 
paaugusios.

Miesto Statybos Komisi
ja pfer visą dešimtį metų y-

lėtesniu saiku.
praėjusi dešimtmeti I 
pristatyta visa' eilei 
pramonės Įstaigų i

Plyta Užmušė
Mariampolėj, ties Re 

traktierių, Jul. Kazlam 
j susipyko su Jurgiu Sti 
ir smogė jam plyta gal’ 
Strikas vietoje užmuš 
Užmušėjas sulaikytas.

Djug Nori Išvažiuot
Kaune, vidaus reil

[gauti leidimus išvažiuo 
užsieni, daugiausia jaui 
meni — vyrai. “L

Keliaukite valdžios laivais —' 
Amerikos Vėliava”. Klauskite s 
vietos agentų del kainų ir ž 
arba rašykite pas

UnitedStatesLin
Hocei Cleveland .bldg. cievexaiK

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukinei per okean-i pasaulyj?. Išplaukimai iš Ne 
Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresinių laiv 
BERENGARIA AQŲITANI\ MAURETANll

- • ’ -rr„ Yorko i Kauną $203 ir bi
ffiau. Atskiri kambariai, 
dvi vieta, geras naminis ’ 

Pitžjėia.naųji; aliejų varomi ‘. A!3: mandagus patarnavin
laivai! Trečios klesos laiva- Įį„tl? informacijų kis
k-rstės j abudu galu iih.New-J^g^ kito bile Cunard Agento, 

ba rašykit pas:
•CUNARD LINE' 1^- Chester AVX)

’ ! (!. . Cleveland, Oh

| n paskui sausžemiu i Kauna. 
Į Pamatykit pakeliu Londoną. 
J Taipgi tiesiai į Londoną kas



D I R V A

Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Visokios Žinelės
Mirė M. Stanišauskienė, 

palaidota Liet. Tautiškose 
kapinėse Sausio 3 d. su baž
nytinėmis apeigomis šven
to Jurgio parapijoj, Kun. 
Z. Vipartas atliko paskuti
nį patarnavimą. Paliko nu
liūdime vyras ir keturi jų 
vaikai. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių, lydėjo 
virš 20 automobilių.

Mitingas. Sausio 6 d. bu
vo metinis mitingas SLA. 
40-tos kuopos. Valdyba iš
rinkta iš sekančių: pirm. 
A. Vainorius, pag. J. Laz- 
dauskas, sekr. J. šūkis, fįn. 
sekr. F. Savickas, ižd. J. 
Virbickas; iždo globėjai F. 
Radziukinas ir M. Kaličie- 
nė; ligonių lankytojai F. 
Marčiukoriis ir K. Leliu-šis; 
orgnizatoriai J. Virbickas 
ir V. Strankauskas; dakta
ras — Dr. J. Gudliauskas.

Taigi, 40-tos 'kuopos - val
dyba susideda iš veikliau
sių narių, jei laikai bulii 
geresni, bedarbė nevargin
tų žmonelių, ši kuopa aug
tų kaip ant mielių. Nėra 
Pittsburge Lietuvio kuris 
nežinotų apie Susivieniji
mą ar kad jis nėra naudin
ga organizacija. Visi jau 
dasiprotėja kad tik Susi
vienijimas išliks ilgai ir na
riams pašalpa ir pomirtinė 
užtikrinta.

Apsivedė. Studentas Po
vilas Dargis apsivedė su p- 
le Gendruta Platakiutė, 
smuikininke. Poyilaš, „kęli 
metai atgal atvažiavo Ame
rikon pas savo brolį baigti 
čia aukštesnį mokslą.

Jurgis Bruknis, našlys, 
apsivedė su B. Ruplauskai- 
te, šliubą ėmė pas taikos 
teisėją. Jaunavedžiai iške
liavo į Detroitą apsigyvent.

J. Virbickas.

r ėjo tikėjimo gyvendamas, 
koks skirtumas jei dabar 
išsipažins?

Prieš vidurnaktį pasku
tinės dienos, jis kalėjimo 
viršininkui pasakė: “Pasa
kyk laikraščiams lai pame
ta nekurias savo sensacijas 

Į ir stengiasi pamokinti vai
kus nuo paklydimo.”

Paskutinę naktį parašė 
tik laišką savo pačiai, 
_ Pyieš galą, Jawarskis dar 

I prisipažino kad jis ’ nušovė 
sąvo draugą Vasbinder/ su 
Kuriuo-"' pabėgoi iš kalėjimo, 
ir įmetė jo lavoną į Detroit 
upę, už tai kad. tas nepa-? 
liaujamai; nogėjo; nafrkotikų, 
kuriuos jbųyo. pratęs nadati

Jis buvo uždarytas Alle
gheny apskrities kalėjime 
po sugavimo pora metų' at
gal, bet su pagelba draugų 
ir brolio iš kalėjimo išsilau
žė. Buvo gaudomas, bet 
vis išsislapstė. Tik pereitą 
rudenį, Rugsėjo 13 d., Cle 
velande susišaudyme su po- 
licijantu buvo sužeistas ir 
sugautas, bet policijantas. 
A. Wieczorek, irgi Lenkas, 
tapo nušautas. Clevelando 
policija atidavė jį Pittsbuil
gui, nes buvo pažadėta jog 
jį nubaus už pirmą žudystę 
kai buvo nuteisę.

Jawarski nužudytas. Ga
baus P. Jawarski, Lenkas 
žmogžudis, kuriam priski
riama 20 žudysčių, iš kurių 
už dvi tapo sugautas ir nu
teistas mirties bausme,' 21 
d. Sausio nužudytas elek
triškoje kėdėj valstijos ka
lėjime.

Jawarski atsisakė prisi
imti kunigą, nors jam buvo 
atvestas. Jis sakė , jog ne
tikėjo iki šiolei ir dabar ne
reikalauja kunigo. Netu-

Reumatizmui 
kankinant

AKRON, OHIO

Biznierius Simas Valen
tas padidino savo automo
bilių taisymo biznį ir sky
rių uždėjo Kenmorė. * 
,, p8' Akrbną tarp ‘Lietusių 
ir kitų pradėjo vaikščiot 
tūlas poniškos išvaizdos vy
ras Lietuvis, sakosi apdrau
džia žmones ir automobi
lius. Giriasi dirbąs išvien 
su Clevelando advokatu P. 
J. Keršiu, ir tt. Patyrinė
jus pasirodė kad jis nieko 
bendro su adv. Keršiu ne
turi. Jis Clevelande pana
šiai darydavo, surinkdavo 
iš žmonių pinigus neva už 
apdraudas, pinigus pasilai
kydavo sau ir žmones nu- 
skriausdavo. Jis pridarė iv 
kitokių klastų ir rodos už 
tai pakliuvo. Patartina ap
sisaugoti tokio žmogaus ir 
nesiduoti suvilti.

Biznierius .ir mechanikas 
M. Jocis padarė naują ma
šiną miške, medžiams rauti, 
sako businti; pasekminga ir 
naudinga. Jo riš jirą spe
cialistas j ■ mechanizme.,daro, 
i r taiso mašinas, ' -sugedu
sius grafofonūs ir kitokias.' 
Jis gyvena prie Wooster 
avė. Keliautojas.

Skraidymo mokykla Ak- 
rone. Akrono Industrials 
draugija planuoja įsteigti 
čia didžiausią Amerikoje 
Orlaiviais skraidynio moky
klą. Mokykla apims ne tik 
pamokas apie orlaivius ir 
praktišką skraidymą, bet, 
susidėjus su Akrono uni
versitetu, duos su oriaivi- 
ninkyste bendrus inžineri
jos kursus.

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

SPORTININKŲ VEIKIMO.

WALLINGFORD, CT.
Lietuvių Būklė, ir Musų 
“Revoliucijonierių” Drąsa

Šis miestukas mažai tė
ra girdimas tarp Lietuvių, 
nes jame mažai mušti tau
tiečių tegyvena, gal kokia 
20 šeimynų. Senesni jau 
pasenoyo jaunieji kurie da- 
augo neužsiima su Lietu
viais, prisilaikydami savo 
“aukšto Ameri'kpniškumo”. 
Bet tas jiems atleistina, jie 
nemoka nei kalbėt nei skai
tyt Lietuviškai, ką kita ir 
daryt. Kaltė yra kur kį- 
:tur.|j.'. i]
-1 Lietuviai Čia turi savo pa- 
šalpmę draugiją, ji nors -ne
skaitlinga nariais, turi jų 
vOs 20, bet i gerai finansiš
kai : Stovit, '■ banke ■ turi 1 apie 
$1,200. * i Jį. -retkarčiais i su
rengia balių ir sugrupuoja 
Lietuvius nors tam laikui.

Lietuviai Čia gyvena ga
na pasiturinčiai, kaipo dar
bo žmonės tai galima sakyt 
gerai. Iš šeimynų apie pu
sė turi nuosavus namus; jų’ 
vertė, aplamai imant, sieks 
apie $50,000. Musų žmone- 
liai verti pagyrimo kad vi
si, būdami ateiviai, sugebė
jo į trumpą laiką įsigyti sa
vo nuosavybes, vargdami ir 
auklėdami šeimynas ir tu
rėdami. kitokių kliūčių.

Ant slenksčių prie Lietu
vių namų kaip kada primė
tyta propagandos lapelių 
prieš tuos “baisius” Sme
toną ir Voldemarą ten Lie
tuvoj. 1 Vistiek matyt tie 
musų “revoliucijonieriai” 
“'galingi”: Amerikoj gyven
dami mėgina Į Smetoną ir' 
Voldemarą šaudyt! Tik bė 
da' tame- kad -jie iJistždno-ku
rioj pusėj Lietuva Stovi.. 
Apsaugok Perkūne, jeigu 
prie jų “drąsos” butų dar 
proto makaulėj tai velnias 
butų “fašistams’’!

Lietuviškų “revoliucijo
nierių” vadai nėra daug gu
dresni už tą Žydelį Trockį. 
Anot Stalino, “Trockis no
ri revoliuciją padaryti per 
telegramų stulpus.” Musų 
raudonukai dar gudresni: 
bėgiodami namas nuo na
mo su lapeliu “šalin Fašiz
mas” nori sukelti “revoliu
ciją” Lietuvoj!

Prie geros galvos tai ir 
smegenų , nereikia.

■"Darbai. Darbai šiuo lai
ku čia eina vidutiniškai — 
dirba po penkias dienas sa
vaitėje, nors nekurie dir
ba po .tris ar keturias die
nas. Dirbtuvėse patvarky
mas yra skabrus, reiškia, 
“daugiau • jįjį ";4augiaų”, ir 
darbininkai' turi tempti pu
sėtinai: rKufiė: nepajiegih 
tie; atstatomi. Ant to ne
galėtų švelnią -' hkia - žiūrėti 
socialistai ir bolševikai.

Jeigu jie tokie geri me
chanikai ir gali pataisyti 
darbininkų gyvenimą tai 
prašome jų čia, tačiau ne 
dblarių sau rinkti, bet sąži- 
ninkai tą užduotį atlikti!

Dzūkijos Ainis.

1Ta N A D O S 
LIETUVIAMS

Kanados pašto ženkle
liai musų pusėje negeri ir 
praošme jų nesiųsti. Jei 
prašot kopijos “Dirvos”, 
knygų katalogų ar šiaip 
paklausimą duodat suriš
tą su “Dirva”, jums bus 
atsakyta arba ‘ pasiųsta; 
ir be prisiuntimo ženkle
lių. “Dirvos” Adm. Į

TORONTO, ONT.,
(Canada.)

Ką daro su jaunimu; Šioj 
Lietuvių kolonijoje, neper- 
senai susiorganizavo jauni-' 
mo kuopelė, kuri užsibrėžė 
sau- kulturinį nepartinį tau
tišką darbą. Bet kuopelei 
pradėjus gyvuoti tie įsta
tai likosi be vertės.

Kuopelę tveriant, įstatuo
se skambėjo kad jaunime 
butų auklėjama tautinė, o

, ——|
tiniam ir nė i politiniam, tik-ii 
slui, kaip ją nekurie gud-įl 
ruoliai Šumane palenkti;

Girios Volungis. I

DAYTON, OHIO

Moterų katalikių draugy-j 
st'ės surengtas balius Sau-| 
šio 19 d. gan šauniai pavy
ko.

Vasario 2 d. White’Eagle 
salėje rengia milžinišką -ba

ne politinė kultūra. Bet ki- lių katalikiškų draugijų są- 
tu keliu viskas važiuoja. ryšis. Taip' pat: draugijų

Sausio 13 d. metiniame sąryšis rengiasi prie minė- 
kuopęlės -susirinkime iškel- jimo Vasario 16 dienos, H 
ta klausimas išrinkti sau už metų Lietuvos nepriklauso-

PAJIEŠKOMA:

Leika ar Leikas Liudvi
kas, kilęs iš Kušlių k., Už
palių v., Utenos ap. Gyve
nąs Brooklyne ir turįs ūkę. 
Jieško duktė Zosė.

Karkau Franz, 1924 m. 
Spalių 30 d. dingęs be ži
nios. .- Apie 20 m. atgal gy
veno Pittsburgh, Pa. ir ka-. 
da dingo Lietuvoj vėl' sakė 
išvykstąs Amerikon. Kar
kau yra ūkininkas iš Už- 
tamšių k.,. Pagėgių apsk,, 
Klaipėdos krašte. Iki 1924 
m. gyveno Šilutės-Heyde- 
krug miestelyje.

Stonys Stasys, kilęs Pa-
brig'aną vieną laikraštį. Bu
vo pasiūlyta trys dienraš
čiai ir trys savaitraščiai. 
Už juos ėjo pusėtinos dis
kusijos. Balsuojant, musų 
“nepartiviška” jaunimo or
ganizaciją pasiskyrė bolše
vikišką laikraštį. Balsavo 
už tą laikraštį tie asmenys 
kurie įstatus;-kuopelei ruo
šė ir skaitė juos su paaiš
kinimais pirmame organi
zavimo susirinkime.

Iš to matyt; kad čia buvo 
gana gudri klasta: po 'be- 
partiviškais įstatais prisi
vilioti jaunintą.'ir šiaip pa
doresnius Lietuvius ir pas
kui uždėti ant jų raudom} 
skraistę.

Bolševikų organas tinka 
tik bolševikams, o ne kul
tūrinei neparanei kuopelei.

Dabar paaiški tarp To
ronto Lietuvių trijų draugi
jų viena dvasią: Literatū
ros dr-joj, Sunų-Dukterų ir 
Jaunimo jĮŪbpelėj žuvelės 
gaudomos; ^jviena < meškerė, 
tik su dkri^'-kriųktlčių. Aiš
kinamą, ką^ draugija neva 
tokia ir tokia,? o visos ap 
gaubtos raudonu skarmalu.

Gaila kad jaunimo kuo
pelė nespėjus pradėti vy
kinti savo' kulturinį darbą 
išsyk pasirėdė tik raudo
nųjų įrankral'- - Svajojo or- 
ganižuot'i Jaunimą, chorą, 
steigti knygyną, statyti te
atrus, platinti knygas ir lai
kraščius ir,, jungti čia gi
musį jaunimą į bendrą dar
bą, o nuėjo 'tik komunistų 
spaudą remt ir jų lapelius 
platinti

Gudrus tie bolševikėliai: 
išsykio gražiais įstatais vi
liojo, o kaip pasirodė kad 
narių yra virš 60, jau bu
čius pilnas, .tuoj iškėlė savo 
tikslą ir' bučių užraukė.

Apsigalvoki! visi tie ku
rie norit dirbti ir šviesti:; 
tiepąrtiviškoje dvasioje: ar 
jus stojo!; ,-į kuopelę kad 
palysti po raudonu skarma ■ 
lu, ar dirbti' kulturinį, švie
timo darbą tarp savo bro
lių?

Labai gaila kad’ jaunimo 
kuopelės įstatai'" dar buvo 
tiktai rankraštyje, dar ne
atspausdinti. Jeigu jie bu
tų buvę gatavi rimtesni na
riai butų turėję kuo remtis 
ir raudonukams1 neužsilei- 
dę ir nebūtų priėmę bolše
vikišką laikraštį už orga
ną. Bet čia matyt organi
zatorių viskas buvo iškalno 
gerai suplanuota.

Jeigu nariai turės noro 
laikytis savo priimtų įsta
tų ir nesiduos bolševikams 
už nosies vedžiotis, galima 
tikėti kad pakeis savo or
ganą nepartiniu laikraščiu.

■Linkėtina jaunimo kuo-
pelei darbuotis, tik ne par-

mo gyvenimo. ' •
Sausio 27i d. iparapijris sa

lėj; teatrališka® < ratelis su- 
lošl puikius! Veikalėlius su 
įvairiais pamarginimaiš. '

Patartina Lietuviams pa
remti!. šiuos parengimus.

Atskrenda Vanagas. Mu
sų mylimas kompozitorius 
A. Vanagaitis su pianistu 
M. Yozavitu atvyksta mus 
palinksminti. Jų 'vakaras 
bus Vasario 11 , White Ea
gle salėj. Kiekvienas turi 
smagumo matydamas ir j 
girdėdamas A. 'Vanagaitį 
dainuojant, juokus krečianti 
ir virkdant savo liūdnomis i 
dainelėmis. Nepraleiskit ši
tos retos progos.

J. A. U. 
-------- :--------------- --- --------- r 
Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur —- už

rašyki! jiems “Dirvą”. -I

nevėžio ap., 1921 m. gyve
nęs Syracuse, N. Y., 1922 
ra. gyvenęs Perry Island, S. 
Carolina. Jieško motina, 
Oria Stonienė, j .į x

Diemenys Mykolas,- kilęs 
Čekiškės v., Kauno apsk., 
1906 ra. išvykęs Amerikon: 
Iki 1921 m. gyvenęs Wilkes, 
Barre, Pa. Jieško duktė 
Ona.

V. Vokietaitis, gyvenąs 
New Jersey, kviečiamas at
siimt laišką iš Lietuvos.

Valaitis Jonas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., 1921 m. 
sunkiai sirgęs; po to sesuo' 
Emilija ir. giminės laiškų 
negavo.

Skavinskas. Kazys, gyve
nęs Binghamton, N. Y. 
Jieško susirupinus motina.

čerka Kazys, iš Biržų, ap.
Amerikon .išvykęs 1913 m.,

gyvenęs Bostono apielinkėj.
Vaitkevičius Ant. (Wat

kins Tom), gimęs 1886 m., 
Rietavo v., Telšių ap. Gy
venęs New Yorke ir Brook- 
lyne. Nuo 1924 m. motina 
nuo jo jokių žinių neturi.

Juraitis Antanas, gyve
nęs Brooklyn, N. J. Jam 
adresuoti laiškai gryžo. .

Markevičius Aleksas, iš 
Laižuvos, gyv. Portland, 
Me..

Jieškomieji arba ką apie 
juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo ad
resu:

Consulate Genera! of 
Lithuania

1.5 Park Row, New York.

Naujausias iš tu Naujų 
penki menesiai atgal ir 
naujausias iš naujų

B šiądien! -ir-
Netik ant vietos, bet ir visoje plačioje tautoje sutinka 

i s džiaugsmo pagerbimą šis ypatingas naujas Buick ant kiek
vieno perstatymo dar tik 5 trumpi mėnesiai praėjo.
Buick buvo naujas—naujas madoje—naujas perstatyme— 
naujas parankumč • • ■ Ir Buick naujas šiądien—gerumas 

' nesulygjpantis su kitais net dienoje jo perstatymo!
CpUPĘS, Buiėk’o naujai išdirbto dalys kūno per Fisher yra nesuly- 

įginamoS'mados ir'atštovinčios garbę;
sedans

31220 to ^2145 Buick ’o trejopas—-uždengtos Valvc-in head inžine suteikia 
" “"didžiausias spėkas inžinui pagal jo didumą visam pasaulyje 

'■■iri Suteikia išveizdą puikesnę negu kitos mašinos.
Naujausias iš imųjų 5 mėnesiai atgal ir naujausias iš naujų 
šiądien.'.didelis?.laimėtojas pagerbimą ir, reikalavimą vi- - 
soje dailiu 'mašinų, istorijoje... .šis stebuklingas naujasis 
Bųick su puikia išdirbyste per Fisher!

SPORT. CĄ^S 
: ^12^5 id;?i550 
■ Thesėprice^.f. o.'b. 
Bu ick Factory. 
vehie'ni terms can 
be arranged m , the 

' liberal G. M. A. C. 
, Time Payment Plan.

WITH MASTERPIECE BODIES BY FISHER

WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT . ■ • BJJICK WILLJBUI1,D THEM

Economy Buick Co. The Hertz Buick Co.
12508-20. Euclid Ave. .. „ r,. ' 144& West 25th St.12516 Shaw Ave. The Bailey Buick Co.

14400 Detroit Ave.
The Broadway Buick Co. The Ohio-Buick Co.

8401'•Broadwav ; ’1 ‘ 1900 East 24th St.
4255 Peart Roa'd

. KADA GERESNI, ĄUTOMGBILIAI BUS DAROMI,- BUJCK. PADARYS JUOS

1 d
GERB.

PUT.
š(

Aną ti 
rėdą tele 
Redaktor

-Alo! 
gilas? —

— Tai] 
aš.

— Ką 
dalykas? 
nį gadini

— Kai 
aš tą dar 
šėrikai į 
“fašistų” 
į Lietuvą 
Apsaugok 
kau aš.

— Tu i 
dini “Dir 
rašydama 
iki pasku 
nieko ne] 
jis. ■

— A, te 
užmiršau: 
bai didėlį 
aš.

. — O k

sniegą ka
— Snif 

samdyt k 
jai paras 
rast vier 
rašymui, ■

— Kad 
kas vakar 
nebuyo 'k; 
kau aš.

— Laba 
negerai .1 
netelpa, n 
Reikėjo p: 
pats nuėjo 
— sako ji

— Ale 1 
si? Ir pri 
sprando vi 
sako ką : 
sakau aš.

— Labai 
šąu į 'kitą 
parašyt, —

— Pasisi 
aš.

— Iki 
sako jis.
- Iki ] 

saku aš.
Vos pat 

Redaktorių 
iš kampo 
kitas baisa

SUS!
Did

c

Nuo susi
P<

SLA. kt 
Imama nu 
vynę" dovi

Pomii
Pašai]

D

LITHl
807 W. 3



stono apylinkėj, 
ius Ant?; (Wat- 
gimęs 1886 m., 
Telšių ap. Gį- 

Yorke ir Brook- 
1924 m. motina 
ų žinių neturi, 
Antanas, gyvę- 
yn; N. J. Jam 
liškai .'gryžo. . 
us Aleksas, iš 
gyv. Portland,

ji arba kų apie 
itieji maloniai 
iliepti šiuo ad-

j General of. 
huania .
w, New York.

PUTAS SU SAVO 
ŠONKAULIU

t 
ižą 

ngę, kuomet Inflų* 
>ulti jus ir jūsų šei-
dte is paprastų Per- 
□, Skaudėjimų Kra
ičiuose ir paprastų 
imu. Atkreipkite j 
ės be jokio atidė-

ų namų gyventojas 
šsitrinti su PAIN- 

ypatingai kuo
pusiais ir gelenėiais 
urekite sušlapusias
ištrinkite kojų pa- 

IPELLERIU ir ap- 
kojinėmis.

ngviau Išvengti 
t laikykite bonka 
ERIO savo namuo*
visus muskulų gė- 

. Viršaus šešias «c- 
o ir jis naudojamas 
Galima gauti 35c. 
bonkutėse.
vaistininkas

Juos jums 
PELLERI.

Anų trečiadienį arba se- 
redą telefonuoj man gerb. 
Redaktorius ir sako:

— Alo! ar čia gerb. Spra
gilas? — sako jis. .

— Taip, tai aš, — sakau 
aš.

— Kas pasidarė? kame 
dalykas? Tu “Dirvai” biz
nį gadini! — sako jis.

— Kaip tai? Aš? Kada 
aš tą dariau? Girdėjau bol
ševikai gadina, sako kad 
“fašistų” valdžia “Dirvos” 
į Lietuvą neleidžia. Bet aš! 
Apsaugok perkūne! — sa
kau aš.

— Tu nesupranti: tu ga
dini “Dirvai’ biznį nepara- 
rašydamas nieko. Laukiau 
iki paskutinės valandos, ir 
nieko nepridavei, — sako 
jis. ■

— A, tai šitaip? Atleisi, 
užmiršau: turėjau kitų la
bai didelį darbą, — sakau 
aš.

- — O ką tokio? — sako 
jis.

— Gerb. Redaktoriau, aš 
sniegą kasiau, — sakau aš._-

— Sniegą? reikėjo Tpa- 
samdyt ką nukąst, o galė
jai parašyt. Arba, galėjai 
rast vieną vakarą liuosą 
rašymui, — sako jis.

— Kad kas dien snigo ir 
kas vakaras turėjau kast ir 
nebuvo kada rašyt, — sa
kau aš.

— Labai gaila, nes mums 
negerai kaip tavo raštas 
netelpa, nes visi jo laukia. 
Reikėjo palaukt, sniegas ir 
pats nuėjo už poros dienų,
— sako jis.

— Ale kaip Į stubą inei- 
si? Ir prie to aš turiu ant 
sprando viršininką, kuri pa
sako ką reikia daryt, — 
sakau aš.

no šonkaulis; j
— Ar žinai ką? — sako 

ji-
— Na o ką? — sakau aš.
— Žiūrėk, “Dirvoj” pa

garsinta nauja ekskursija 
j Lietuvą, — sako ji.

— Na tai kas tau iš to? 
— sakau aš.

— Aš taip ir jaučiuosi 
lyg vėl važiuočiau į Lietu
vą: taip ir matau tą didelį 
laivų, linksmus žmones, di
delius vandenis, paskui pa
kraščius Europos, kitas ju
ras, salas, ir Klaipėdą! — 
sako ji.

— Dar tau neišgaravo 
paskutinė kelionė: dar tik 
keturi mėnesiai kaip su- 
gryžai, — sakau aš.’ '

— Ale vistiek, man vėl 
norisi važiuot' sū šita eks
kursija. Jeigu duotum ant 
laivakortės tai.... — sako 
ji-

— Tai tii ištikro važiuo
tum vėl jeigu galėtum? — 
sakau aš.

— Žinomą, — sako ji.
— Nestebėtina jeigu ki

ti kurie buvo norėtų vėl va
žiuot, nes jie iš Lietuvos ki
lę, bet tu čia-gimėlė, kas 
tau ten gero? — sakau aš.

— Kas? ugi viskas: Ne
munas, Palanga, pušynai, 
linksmi žmonės. Pats ži
nai, kam dar pasakot. Tik 
Lietuvoj rodos geriausia 
vasarą- pralėist, — sako ji.

— Kode! tu tik gražumą 
prisimeni ką ten matei, o 
blogumą ne? Juk ten yra 
ir purvo, ir del to kiti bijo 
važiuot, — sakau aš.

— Kiek to purvo matėm 
nors ir lietinga vasara bu
vo.”’’-Kurie apie purvą kal
ba. tie patys nežino ką kal
ba. Vasaros laiku purvo 
nematyt, ir turi tikrą gud 

| taim į Lietuvą nuvažiavęš> 
— sako ji.

— Susimildama, tik tu 
neužsimanyk važiuot, iš 
kur aš pinigų gausiu, — 
sakau aš., .

— Datai’ dar neužsima
nysiu, alė prižadėk kad: vėl 
manė kada nors veši Į Lie
tuvą, — sako ji.

— Prižadu, prižadu, tik 
nekalbėk daugiau, ba ir aš 
pats vėl noriu važiuot, —- 
sakau aš.

— O ko tu ten norėt: tu 
iš ten paeini ir viską žinai,

“Baltijos Aro”
Prenumeratoriai

Šios savaitės “Baltijos 
'Aro” prenumeratos pervir
šijo kitas paskiras savaites. 
Tas parodo kad knyga ne
užilgo išsibaigs, ir paskiau 
kad ir labiausia norėdami 
jos negausit. Paskubėkit;

B. Valusis, iš Kubos, ra
šo: Siunčiu $1 ir prašau 
prisiųst “Baltijos Arą” kai 
tik bus gatavds.

Marė Rainis, vietinė, už
sirašė “Baltijos Arą” užsi
mokėdama $1.

F, D. Ambrazatt, ‘ iš Ritt
man, Ohio;, rašo: Siunčiu 
$3; iš jų $2 už “Dirvą’:’ ir 
$1 už “Baltijos Arą?.;
i Ig. Petrušką, iš Spring
hill, N. S., Canada, rašo: 
Siunčiu $2.50;; iš jų $1 už 
“Baltijos Arą”; $1 už “Var
gšų Karalienę” ir 50c už 
1929 kalendorių.

Kast. Grikepelis, iš So. 
Superior, Wis., prisiuntė 
$3, iš jų $2 už “Dirvą” ir 
$1 už “Baltijos Arą”.

Vladas Vezevičius iš So
merville, Mass., rašo: Ir aš 
noriu prisidėti prie “Balti
jos Aro”, siunčiu $1 ir mel
džiu prisiųsti knygą kai bus 
gatava.

Ant. šilgalis, vietinis, pa
einantis iš pat Palangos Į 
miestelio, atėjęs įsirašė Į 
“Baltijos Aro” pulkų užsi
mokėdamas $1.

Pe.t Kvekshas, iš Burns, 
Ore., rašo: Siunčiu $3.75: 
$2 už “Baltijos Arą”, vieną 
man, kitą į Lietuvą; už ki
tus prisiųskit kalendorių ir 
laiškams- popierių.

Ona Balčiūnienė iš Dėt: 
■bit,- Mich., rašo: Siunčiu 
3.80; $1 už “Baltijos Arą”, 

kiti už kitajs knygas.
Vladas Fa Bertas, iš To

ronto,.'Canada/ rašo: Siun
čiu $1 norėdama^ įstoti į 
“Baltijos Aro” pulką, no
riu su juo susidraugauti, ir 
būnant šioj šalyje labai bus 
malonų pasiskaityti.

Jonas Račiais, iš Newark, 
N. J., rašo : Siunčiu $1 už 
“Baltijos^ Arą’’ ir meldžiu 
man : knygą prisiųst kada 
bus gatava.

PASTABA: Nuo dabai’,

“DIRVOS”

EKSKURSIJA
LIETUVON

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

them

nick Co.
>th St.

ick Co.
Ith St.

UOS

— Laibai gaila. Tik pra
šau į kitą numeri nors ką 
parašyt, — sako jis.

— Pasistengsiu, — sakau 
aš.

— Iki pasimatymo, — 
sako jis.

—- Iki pasimatymo, — 
saku aš.

Vos pabaigiau su gerb. 
Redaktorium kalbą, girdžiu 
iš kampo mane užkalbina 
kitas balsas. Nagi tai ma-

—< atsakė ji.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

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

i tuoiau kolei dar neužmiršot.

“Baltijos Arą” išsirašančių 
vardai bus skelbiama tiktai 
“Dirvoje”, nės 'knyga jau 
gatava (dviejuose tomuo
se) ir " siuntinėjama; kny- 
gon vardų įdėti jau negali
ma.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 I 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. 3

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuoM. Nariai pri- < 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraJM ‘“T&- "
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas Įmygąs ui pusf kaiaea. Į

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. I 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. !

Del platesnių informacijų kreipkitSa fino adreant h

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3
307 W. 30th Street New Yerk, N. T. 3

SVARBI PASTABA:-
“Baltijos Arą” gali gau

ti DYKAI kiekvienas “Dir
vos” skaitytojas kuris pri
sius DU ar daugiau metiniu 
skaitytoj:u, naujus, su pil
na jų prenumerata.

Pasidarbuokit kurie tu
rit draugų!

Kalbindami draugus už
sirašyti “Dirvą” priminkit 
jog tuoj “Dirvoj” pasiro? 
dys naują nepaprasta isto
riška apysaka “KRYŽEI
VIS”.

Laivas — Jūrų milžinas “Leviathan”.
Ir šiems' metams “Dirvos” Ekskursijai pa

rinkta tas pats laivas — jurų milžinas LEVIA
THAN, United States Linijos (“Po Amerikoniš
ka Vėliava”); Laivas yra net 950 pėdų ilgio, 
59.969 tonų sunkumo. Perplaukia Atlantiką ir 
pasiekia Francuzijos pakraščius Į 5—6 dienas, 
Southamptoną pasiekia už 4 valandų, ir pasažie- 
riai išlipa,

Keleiviai laive tūri paskirus kambarius po 
dvi, keturias ar šešias lovas, taip kad šeimynos 
ar draugai gali būti patys sau vieni be kitų mai- 
šymosi. Yra prausyklos, ir bendros maudynės.

Valgymo kambarys didelis, gražiai išrėdyti 
stalai, prie stalų švarus patarnautojai.

Ant laivo yra dideli deniai keleiviams žaisti 
visokius žaislus, yra kortavimui kambarys, yra 
šokiams salė, kas vakaras groja muzika, ir susi
pažinę visi keliauninkai turi, balius kasdien. ,

Laivakortė į abu galu tik $186.00
Laivakortę perkant Į abu galu — iš New Yor

ko Į Kauną ir atgal — atsieina žymiai pigiau': 
tiktai $186.00 (round trip). Ta laivakortės Jfai- 
na skaitosi per Klaipėdą. (Kurie važiuotų per 
Francuziją j Lietuvą, kainuoja round trip $215.) 

Taksai: Prie laivakortės reikia mokėti $5.00 
taksų. Ne-piliečiai kurie gryžta turi mokėti dar

■ $8.00 pagalvės prie to viso. Bet tą gali užmokė
ki ir g^yždami..

Kas nori keliauti Touristų klesa >arba Antra 
klesa moka keliais dolariais brangiau už laiva
kortę. . (Klauskit inforjnacijų).

Diena — Birželio-June 12
“Dirvos” Ekskursija išplauks iš New Yorko 

Birželio-rJune 12 diena, kaip tik pačiu gražiu lai
ku, ir paspės pribūti Lietuvon toli prieš galą 
Birželio, kaip tik j geriausį orą, ries anksčiau 
važiuojant galima pataikyt Į lietų ir šlapumą.

Pavasariai priprastai buna vėlybi ir jeigu per- 
anksti išvažiuoji kokį, mėnesį laiko turi po šla
pumas .vaikščiot ir tiek nustoji malonumo iki 
orai pasitaiso.

Bėgyje 1.0 diehiį atsidursit Klaipėdoj ir pa
čioj Lietuvoj.

Busit Lietuvoj Birželio galą, Liepos. Rugpjū
čio ir Rugsėjo mėnesį — pačius gražiausius mė
nesius.

Kelias: New York—London—Klaipėda
. “Dirvos” Ekskursijos kelias bus toks (tąs 

pats kuriuo važiavo “Dirvos” Redaktorius ir 
pataria visiems važiuoti): Iš New Yorko išva
žiavus, į -šeštą dieną privažiuoja Francuzijos 
pakraštį, Cherbourgą, kur išsėda Francuzijos 
keleiviai. Ten pirmiausia pasitinka laivą orlai
viai ir sveikiną.

Southamptonas. — Išleidęs Francuzus, laivas 
plaukia per Anglijos kanalą į Southamptoną, ir 
beveik visu laiku matosi žemė. Už 4 valandų 
jau Southamptonas —- jr visi išlipa.

Londonas! — Iš Southampton© keleiviai sėda 
į traukinį ir vykstą Londoną. Londone, iš sto
ties paima bosas ir nuveža į laivą “Baltara”, ku
ris gabena į Klaipėdą. Jeigu yra laiko, pasa- 
žieriams duoda būąą ir apvežioja Londone, dykai.

Šiaurės jurą. — Laivas “Baltara”, didelis ir 
gražus; turi vietas kožnam keleiviui ar šeimy
nai paskirai, šiaurės jura plaukiant,' matosi 
garsi kaizerio tvirtovę Helgolando sala, paskui 
pasimato Vokietijos pakraščiai, ir priplaukiama

garsų Kaizerio kanalą. Tai stebėtinas kanalas. 
Sutinka Vokiečiai prie kanalo vartų, vieni juo
kauja, kiti šnekina, kiti ką nors parduoda.

Laivo valdyba atlieka kas reikia su kanalo 
sargyba, ir laivas plaukia kanalu. Paskui išei
na į Baltijos jurą.

Baltijoj matosi Danų salos, paskui Riigija, ir 
paskui Bornholmo sala. Neužilgo ir Danzigo 
pakraščiai (jeigu daug' buna pasažierių į Klai
pėdą tai laivas Danzige nestoja),
i Klaipėda. — Tada jau nieko nelieka tik lauk
ti Klaipėdos. Įr visi laukia pamatyt’ savo^ šale
lę, savo žmones pirmu kartu po daugybės metų.

Čia sutinka viršininkai Lietuviai, kurių ant 
kepurių yra žirgvaikįai ir ant sagučių žirgvai- 
kiai. Visu upas pasidaro geras, ir jau LIETU
VOJ!

Pasįtikimąs Klaipėdoj
Klaipėdiečiai turi pasitikimo 'komitetus, kurie 

užkviečia 'karišką orkestrą svečius patikti, nuly
di i Ryto Viešbutį, ten priėmimas, muzika, kal
bos. sveikinimai, pirmos pažintys.

Iš Klaipėdos tada važiuoja kur kas nori: ar 
į Žemaitiją, ar j Pakuršę, ar į Suvalkiją (per 
Kauną), ar tiesiog į Palangą, nes nuo Klaipėdos 
Palanga yra pirma stotis.

Palangą būtinai reikia aplankyt, ar prieš vy
kimą pas savus ar po. Geriausia po, nes tada 
turi daugiau laiko ir gali ilgiau pabūti. Matyt 
visas Palangos gražybes, pažint jų „smagų gyve
nimą. reikia pabūt pora savaičių. Pragyvenimas 
Palangoj kainuoja nuo $1 iki $1.50 i dieną su 
valgai ir kambariu.

(Gryžta kada kas nori, ne sykiu ir ne tuo pa
čiu /laivu: Taipgi gali gryžti per Vokietiją ir 
Francuziją, ne per Klaipėdą', ir matys daugiau 
svieto. ’Taip'visi ii- daro. . Važiuot., per Francu
ziją ir gryžt tuo'.pačiu keliu nesmagu.-)

Reikalingi Dokumentai
Prie visų dokumentų reikia fotografijų. Nu- 

sifotografuokit mažas, dęl paspartų, kokias 4.
Piliečiai vyrai ir vedę poros ir jų vaikai einą 

į vieną Amerikos pasportą įr buna sykiu vieno
je" fotografijoje.'

Jeigu vyrąs pilietis, -o moteris ne, tai vyras 
vienas arba jeigu yra vaikų ir sū vaikais čia gi
musiais fotografuojasi ant vienos, p moteris pa
skirai. Vyras su vaikais gauna Amerikos pas- 
port'ą', moteris turi, važiuoti Lietuvos pasu.'

Amerikos pasportas gaunama sulyginamai 
greitai. į pora, savaičių ir trumpiau.

Lietuvos pasas trunka ilgiau, bet neilgai, jei 
visi dokumentai pristatomi.

Pi ie Lietuvos paso reikia turėt Lietuvos met
rikus (taigi rašykit metrikų dabar).

Ne-Piliečių Gryžimas
Kurie ne-piliečiai, važiuojanti šų Lietuvos pa

su, vyrai ar moterys, nori gryžti, tiems reikia 
dar šalip visko išsiimti ir Gryžirao Leidimas.

Gavimui Leidimo. Gryžti reikia žinoti:
1) Laivas kuriuo atvažiavai į Ameriką; 2) 

Kokią dieną, mėnesį ir metais; 3) į kokį miestą 
ir iš kokio atvažiavai.

Nors ką iš tų klausinių atsiminus, galima su
rasti visas informacijas apie įvažiavimą.

Leidimas Gryžimui labai ilgai trunka gauti, 
todėl kurie- tikrai pasiryžę važiuoti, o .nesat pi
liečiais būtinai imkit jį rūpintis DABAR.

Ne-piliečiams reikalinga turėti liudymai apie 
savo income taksus.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka;

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O, Box 127, New York City.

Laivakorte iš New Yorko i Kauno iratgal
■ $186.00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



t

DIRVA

PALANGOS JURA MEILĖ — POEZIJA

Dienos Klausimais
LIETUVOS BONŲ KU

PONAI

FORDO PRANAŠYSTES ATEIČIAI

Fordas išleido 'knygą už
vardintą “Mano Filosofija 
apie Industriją”. Joje pa
liečiama nekurie gyvenimo 
klausimai. Svarbiausias jo 
išvedižojimas yra kad atei
tyje mašinos užims viską 
ką dabar žmogus daro ir 
žmogaus gyvenimas palen
gvės.

“Didžiausias klausimas 
šių dienų namuose yra tai 
sunkumas darbo prie namų 
ruošos. Neužilgo bus išra
sta būdas atlikti didumą vi
rimo ir kepimo tam tikrose 
įstaigose ir viskas bus pri
statyta į namus, karšta ir 
skaniai pagaminta, ir tas 
nekainuos nieko brangiau.

“Senas ūkininkavimo bū
das bus pakeistas. Ukinin- 
-kystė reikalauja didelės pa
mainos. Didelės korpora
cijos, kurių vieiiatinis tik
slas bus tik. apdirbti ukius, 
aparti, apsėti, aptręšti ir 
nuvalyti laukus, pavaduos 
dabartinį paskirą ūkininka
vimo būdą. Taip tik bus 
galima atsiekti ekonominė 
laisvė.

“Mašinerija atlieka pa
saulyje tokius darbus kokių 
žmogus nepajiegė nei kal
bomis, nei propaganda ar 
rašytu žodžiu.

“Žmogus kuris nemąsto 
nėra mokytas žmogus, ne
žiūrint kiek kolegijų ’jis’/iš1 
eis.”

Daug to jau mes patys 
savo laikuose sulaukėm: 
iriašinos nepaprastai daug 
pavaduoja žmogų.

O kaslink mašinų atliki
mo to ko mes neįštengiam, 
tai skraidymas ore, radio, 
telefonas ir daug 'kitų tam 
panašių dalykų. Žmogus 
to negalėtų padaryt kad ir 
labiausia bandytų.

Mirė VI. Lazdynas
“Tėvynė” praneša kad 13 

d. Sausio Newark, N. J., 
mirė žinomas Lietuvių vei
kėjas Vladas Lazdynas.

Velionis buvo iš tų Lietu
kų kurie karo bėgiu, kuo
met prasidėjo kilti mintys 
įpie Lietuvos autonomiją ir 
paskui nepriklausomybę, 
dirbo su nepaprastu atsida
vimu Lietuvos reikalams: 
aukavo savo laiką ir pini
gus, ir buvo vienas iš pra
dinių Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos tvėrėjų.

1919 m. jis buvo siųstas 
nuo Amerikos Lietuvių kai
po karinės misijos atstovas 
Lietuvon.

Jis iš profesijos buvo vai
stininkas ir turėjo savo vai
stinę. Dabartiniu laiku jo 
žmona lankosi Lietuvoje. 
Liūdną žinią ji gaus. Mirė 
būdamas vos 45 m. amžiaus, 
plaučių uždegimu.

į Ameriką visokių Europos 
muzikantų, kurie įleidžia
mi po įstatymu kaipo “ar
tistai”. Tie muzikantai čia 
užima vietas orkestrose ir 
išstumia iš darbo šios ša
lies muzikantus.

Prieš Muzikantus
Amerikos muzikantų or

ganizacija kelia protestus 
prieš valdižą Washingtone 
kad ji suvaržytų Įvažiavimą

Vilniaus Laikraštija
Gruodžio mėnesio pabai

goj sustojo ėję Lietuvių lai
kraščiai “Kelias” ir “Vil
niaus Aidas”. “Dirva” bu
stojo ėjus Gruodžio pra
džioj. Vietoj šių trijų lai
kraščių Gruodžio pabaigoj 
ruoštasi pradėt leisti savai
tinis didelis iliustruotas 
laikraštis “Vilniaus Ryto
jus”.

“Tėvynėje” pradėjo eiti 
Pr. Bajoro trijų veiksmų 
pasaka jaunuoliams, “Pa
parčio Žiedas”. Tai bus la
bai reikalingas jaunimui 
veikalas, nes jų labai mažai 
turime.

Nesenai per “Tėvynę” ėjo 
Pr. Bajoro apysaka iš ka
ro dienų, “Apkasuose”. .

Pr. Bajoras yra vienas iš 
visai nedaug Amerikos Lie
tuvių autorių originalių da
lykų rašytojas.

Jugoslavų Karalystėj
Serbai, Kroatai ir Slovė

nai po karo sudarė vieną 
bendrą karalystę. Pana
šiai padarė ir Čekai su Sla
vais.

Vienok nei vienoj nei ki
toj tų valstybių nėra suti
kimo tarp tų paskirais var
dais, nors bendros kilmės, 
grupių. Kožna grupė turi 
savo griežtai tautišką par
tiją ir tos partijos kovoja 
už valdžią ir valdymą ant 
•kitų.

Sutvarkymui ar bent pa
sikėsinimui sutvarkyti, Ju
goslavų karalystėj įvesta 
diktatūra, kuri nepripažins 
jokios paskiros tų grupių 
partijos. Kaip seksis tuo 
budu šalį valdyti sunku iš- 
kalno spėti.

Dr. J. Šliupo ir kelių jo 
pritarėjų noras sudaryti 
Lietuvių-Latvių respubliką 
būtų irgi tik prie to prive
dę. Nors partijos žymiai 
padalina valstybę, bet tau
tinis skirtumas, nors rasė 
ir ta pati butų, iškasa be
dugnę tarp jų, ii' nieko ki
to negalima tikėtis kaip 
tik vaidų ir varžytinių.

Taip kaip vasarai nugrimzdus 
Į bedugnę praeities, 
Ūkanoje saulė žengus 
Rodos laimės nepalies..... 
Kaip lapelis jau nukritęs 
Nuo šakelės, nuo plonos 
Žūsta be vietelės likęs, 
Verkdams laimės prarastos — 
Taip senieji, jau praradę 
Jaunas dienas, taip linksmas, 
Liūdi žiburius įbedę 
Į trukšmaujančias minias.

Alytus. J. Vasiliauskas.

ŽIEMA
Miega gamta sunkiu miegu 
Apsiklojus baltu sniegu;
Šaltu kvapu ji kvėpuoja, 
Pučiant jai visi dejuoja.

Nors patajuose pūkiniuos’, 
Blizgančiuose it šilkiniuos’ 
Įsilindus, apsiklojus, 
Bet negal nustot drebėjus.

Kartais, saulei pasirodžius, 
Nosį kiš’ iš po užklodžių, 
Bet vėl traukias apsivylus, 
Nes tie spinduliai nemeilus:

Taip išbalę, tokie šalti,® 
Veikiai slepias debesyje, 
Nuolat tenai tuno, gludi, 
Žemė kratos šiurpulyje....

Laputė.

VELTUI
Veltui mirtis man’ baugina,
Veltui perša man kapus,
Veltui priešai šokinėja,
Veltui rodo man ginklus:

Naujas rytas štai prašvito, 
Jiegos vėl tarnauja man, 
Išsklaidysiu aš tUos durnus 
Kurie graužia akis man.

Gamta duosni ir turtinga,
Ji jiegas mano' sušelps,
Atlaikysiu visus smūgius
Kas tik ranką prieš man’ kels.

Veltui kėlią man kas stoja,
, Veltui geidžia man mirties, 

Nesustosiu kol dar gyvas, 
Neprarasiu aš vilties!

St. Repšys.

Prieš mane jura — Palangos jura.
Sėdžiu ant Birutes Kalno. Aplinkui 

ošia žalios pušys, tos senos, senos žalios 
pušys. Žiuriu į jurą.... O, puiki ir ga
linga. Kiek jau amžių tu ūži ir ritini mel
svai žalias, baltomis putomis papuoštas, 
savo vilnis! Ritini ir ritini; vis greitai, 
darbščiai, narsiai.... Ar tu nepavargs!, 
o Jura?!

Ne! Tu visados jauna, didi, galinga.
Tu visados puiki, stebuklinga ir pa 

slaptinga. Tu viską girdi ir matai, o pas 
lapties neatidengei nei vienam. Tik kar 
tais tavo krūtinė taip smarkiai kyla ii 
leidžiasi, lyg nesu valdydama bedugnio jau 
smp. Tik kartais tavo vilnys suužia kart 
ir prapulties himną, ar šlamėte šlama mei 
lės monus.... O paslapties visgi nei vie 
nam neatidengi, tai kas gi supras tave, o 
Jura? Klausau, klausau įvairių tų monų 
o tik juntu, nujaučiu tą baisią karo galią 
tai ramios meilės svajones.... O, tu mo
ki sielą apkerėti, švelniais jausmais pripil 
dyti, moki paguosti ir nuraminti, moki pri
glausti ir pažadinti!....

Kiekvienas kas čia, kaip aš, turėda
mas krutinėję Lietuvos dvasios kibirkštį 
taip arti, arti prie tavęs atsiras ir ant Bi 
rūtos Kalno tarp žalių pušų atsisės, ta: 
jau liks tavo mylėtojas, o Jura tu musų!

Mano galva lenkias ne vien prieš gam 
tos puikumų: mačiau aš ir kitas juras, be' 
nei viena man taip į širdį neprakalbėj: 
kaip tu, o mieliausioji. Tu matei muši 
tautą suvystytą ir jos lopšį. Tu matei j: 
kaip augantį kūdikį. Tu matei jos žiedu: 
— skaitlingą, narsią kariumenę. Tu gir
dėjai Keistučio ir Birutės kalbą. Tu ma
tei musų nelaimes ir sunkias dienas. Ti 
patvinar musų ašaromis ir paraudonava 
musų kraujo lašais. Girdėjai musų džiau
gsmo dainas kada laimės saulė mums spin 
'dėjo; girdėjai ir kalaviju pervertos širdie: 
klyksmą.); Visus tuos balsus surinkai ii 
jais savo vilnių užimą pripildei. Klausaus 

■ ir klausaus;... ir jaučiu tave: o, kaip tr 
jautriai 'niūniuoji, kaip tu baisiai suužt 
moki!" Kokia tu stipri ir puiki!

TayOj dugno smiltys geltonos kaų 
musų mergelių plaukai. Tavo vilnys mėl 
svos kaip jų akys, ir žalios kaip jų darže 
lių rūtos; Tavo putos baltos kaip muši, 
vaikinų kaktos. Ir tavo širdis ir veidą: 
tyras kaip musų.... Tavyjfe, o Baltiją 
užžavėta'' Lietuvos dvasios kibirkštis.

L. L.

w.

BE TAVUS
Nors be tavęs esu vienas 

Ir tavęs liūdžiu,
Savo meilės jausmą gilų 

Link tavęs siunčiu....
Man likimas tave davė 

Karštai pamylėt,
Tai širdyje tave, brangi, 

Trokštu vien turėt.
Ar sugryšiu aš pas tave 

To spėt negaliu,
Tik džiaugiuosi kad mylėti 

Tave taip galiu....
Su tavimi aš jaučiuosi 

Kur tiktai hunu,
Nors sueiti tave, /brangi, 

Galės neturiu....
Akys tavo vis taip žėri 
Manose skaidriai, 
Visos mintys manę veda

Prie tavęs tiktai....
Praeis laiko, daug metėlių, 

Ir aprims širdis,
Apie tave> tiktai liksis 

Saldi atmintis...-.
Ka—lis.

Nekalta meilė gimdo jaunikaičio sie
loj poeziją. Ta poetiška siela geidžia ka- 
bytis ant Parnaso ir ten užsikabinus trok
šta dainuoti: taip graudžiai, taip galingai, 
taip maldaujančiai-verksmingai, kad jo 
numylėta išgirstų, suprastų, atjaustų.

Ir pradeda taisyti stygas ant auksi
nių kanklių, kad iš jų iššaukti balsą šir- 
iingoš gaidos....

Pradeda skambinti....
Veržiasi balsas iš kanklių stebuklin

gų!.... Ir plaukia į aukštį perkirsdamas 
lebesis kariaujančius ore. Net paukšty
nai skraidydami padangėse gėrisi tuo bal
ni ir pavydi dainiui jos gaidos gražumo.

.... Stovi su kanklėmis rankose, įs- 
nėgęs akis Į dangų (iš kur, rodos, Įkvėpi
mą semia) ir gieda....

Ir mato.... Tarsi sapne, jo numy
lėta stovi su paleistais, geltonais plaukais, 
curie jai uždengia visą liemenį.... kaip 
□avasarį rožė stovi darželyje, karalienė 
relių, visarhe savo jaunystės skaistume: 
Isisi sugėrus nakties rasą, leisdama į ša
lis saldų kvapą.

Stovi.... ir klauso jaunikaičio ste
buklingos giesmės, plaukiančios iš sielos iš
lauktos meilė....

Štai, mergytė artinasi prie jo tarda
ma: “Tu mano širdies jausmus prikėlei 
;avo giesme!.... iki šiol jie buvo prislėg- 
i lyg šaltais storais ledais.... dabar jie 
riaukia į pavirsi.... šiandien jau gyvent 
legaliu be tavęs.... ”

Tad jaunikaitis nori ją apkabinti, pri
spausti prie liepsnojančios krutinės; pri- 
eist savo lupas prie jos saldžių lupelių — 

!r, rodos, trokštų numirti tuo apkabinimo 
laiku..

Bet staiga išgirsta paslaptingą balsą: 
“Nusidėsi!....”
Krinta tuomet jaunikaičiui kanklės iš 

■ankų, stygos nutrūksta, ima eiti iš pačių 
kanklių balsas, koks tai išsigandęs.... ne
aiškus .... rustus....

Griebia ir vėl kankles; stengiasi sty
ras,suraišiot. Suraišioja ir, skambina. ... 
rienok jau pertraukta tapo mintis ir gai
la....

Stebuklinga giesmė jau pražuvo... 
iko krūtinėj tik neišpasakytas skausmas.

Tokia tai yra meilės istorija — iki 
ji yra tyra, nekalta....

L. L.
w

ILGĖSIS ir džiaugsmas 
lodei taip ilgu be tavęs, bragiausi, 
Codel, kai vienas, nerami širdis? 
3et kaip išvystu tave, mylimiausi, 
byg skaisti saulė nušviečia akis.........

Vienam, be tavęs, net minutes lėtos,
Ir laikas slenka taip lėtai, lėtai,
Bet kai sii tdvim, ir valandos ilgos
Dingsta kai trumpos sekundos tiktai.

\r skaisti saulė danguje žėrėja,
Ar naktį žvaigždės spingsėja gražiai, 
Niekas tas viskas prieš akis meiliausios, 
Jos vienos džiaugsmą neša man tiktai.

Ilgesio aidas veržiasi skausmingai 
Nematant savo širdies mylimos, 
O dainą linksmą vėlei uždainuoju 
Kai man suspindi akys skaidrios jos.

Džiaugiuos, džiaugiuosi kad tokiai gražybei 
Leista prie kelio mano pražydėt, 
Kad buvo lemta man ją paregėti 
Jr kad tik mari ji pavesta mylėt...

Adonis. .

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

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

“Dirvos” Admin.

PASTABA KASLINK 
“JUODO KARŽYGIO”

Dar kaip kas iš pre
numeratorių rieatsiėmet 
II tomo “Juodo Karžy
gio”, kitų gryžo del he- z 
gero adreso. Kas turit 
I tomą, antrą tomą gau
sit dykai, reikalaukit ne
gaišuodami.

I tomas visai išsibaigė 
ir todėl norintieji gauti 
tą apysaką negalės.

Jei kas norėtų grąžinti 
“Dirvai” I tomą, mielai 
užmokėsime po 50c už 
knygą.

“Dirvos” Admin.

“MARGUTIS” bus $2
Pabrangs linksmumo ir dai

nų su gaidomis laikraštis
“MARGUTIS”.

“Margutį” leidžia komę. A. 
Vanagaitis kas mėnuo, su 
muzika, dainomis ir juokais. 
Už . 10c stempų galit gauti 
vienų “Margutį” del susipa
žinimo. Reikalaukit tuojau.
Nuo Sausio 15 d. kaina bus 
$2.00. Skaitykit “Margutį” 
ii’ busit visados linksmi. Ja
me yra vaikams piano “py- 
selių”, labai lengvų ir gra
žių. Tik už $1 gausit 12 
“Margučių” į metus.

“MARGUTIS”
t. .... 3210 S. Halsted St. 

Chicago, Ill.

iŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kairia   ...... 75c
1-mai smuikai .............$1,25
Ir kitiems Instrumentams.

‘"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, su daugybe paveikslų, 
juokingų dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jį pamatykit. 
Prisiųskit 10c ir savo antrašų, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

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

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius 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 krautuvėn, pas daktarą, pas barzda* 
skutj, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915,r pusi. 95 ................................        35c

Reikalaukit “Dirvoje”
16820 Superior Ave. Cleveland, O.

įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaromą “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybėj 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“DIRVA"
6820 Superior avė. Cleveland, O.

/ 

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

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

Pavyzdžiui, _ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tain žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

List erine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kūs uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co,, Saint 

f Louis, U. S. A.
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Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

(Tąsa)
Tris mėnesius Kastys išgulėjo iki ga

lėjo pradėt vaikščioti. Senutė leido jam 
koja naudotis ir jis pradėjo vaikštinėti. Su 
ranka 'buvo mažiau bėdos ir ji greičiau, 
pasitaisė.

Žiemai gilėjant, pakraščio ledai toliau 
ir toliau sušalo Į vieną';-ir galimą buvo jais 
toli nueiti. Nida lauke iki jura visai už-: 
šals, ir kasdien ėjo žiūrėti ai? toli gali nu
eiti.

Vieną vėjuotą pavakarę, jai nuėjusi 
ant ilgo ledo liežuvio, plyšo ledas jos. užpa
kalyje. ir lydis vandens supama pradėjo 
šalintis nuo kitų ledų. Vėjas sūkio' snie
gus ir daužė jai akis ir ji nežinojo -kas 
daryti, nes švarpa jau buvo perdidelė nu
šokti Į pakraščio ledą.

Pražuvus — pamanė sau nusigandus 
mergaitė.... Šaukė ir Kastį ir milžinus, 
bet jie vargu ją išgirs ir pribus gelbėt.... 
Sukrito Į sniegus, bet dar labiau nusigan
do kada jos lydis dar syki plyšo ir jos pu
sė taip susisupo kad vos nenuvertė ją Į 
vandeni........

Nešė ją vanduo ir vėjai tolyn, taip lė 
tai ir gąsdinančiai, iki baimės sukoneveik- 
ta ji beveik nustojo sąmonės. Tuo tarpu 
šaltis ėmė varginti, ir jeigu nenuskęs tai 
gali sušalti ir likti pusnyne, iki pavasarį 
sutirpus ledams jos lavonas pasiliuosuos. 
bet jau bus niekam nereikalingas....

tokiam atsitikimui ar ne;
prie

5 Nida ir Kastys!
Išgelbėta! Apsidžiaugti turime, net 

vėjas prinešė lydį su nelaiminga mergai 
te prie kito šono salos ir Įspraudė i tar
pą ledų, kur lydis ir sustojo. Susikiutus 
nabagė. išsilaikė nuo i sušalimo;- o iš šie 

. šono salos neužpūtė šiaurys ir apsistoję 
sniego pūgos. Kitą dieną ją kas tai pa
matė ir pasiskubino su pagalba.

Tai buvo pats Kastys!
Ar tikėti

Turim tikėti, nes jo laivas sudužo 
' tos pąt salos — Bornholmo — kur buve 
■paslėpta Nida. Ta sala yra Baltijoj pa 
keliu iš Žemaitijos Į Daniją. Prie jo. 
Kastį vėtros prinešė, visai jam nenujau- 
čiant kad ten jo mylimoji randasi.

Dabar jiedu likimo suvesti Į krūvą 
Ir Kastys, kaip tik pradėjo paeiti, neri
masties graužiamas,' nenusėdėjo viduje 
ėjo i juras ledynais, lyg ko tai jieškoda 
mas, lyg kelio iš salos išeiti, lyg tėmyti ai 
nepakliuvo nelaimėn kiti jūreiviai kuriems 
reiktų pagalbą duoti; Jis jautė kitus tai} 
kaip save, nes juk pats vos, vos ištruko ii 
mirties nasrų.

— Hakai! — suriko nustebus Nida.
— Nida? tai tu čia?! — persigandęs 

šaukė Kastys. Nabagai, per valandėlę 
mdnė kad ir tas ir ta iš juros atėjo, vie
nas kito jieškodami, iki išsiaiškino kai]; 
atsitiko.

’Skubėjo Kastys su ja Į savo bakūžę- 
apšildyti, pavalgydyti, ir kada jis kalbė
jo jai plačiai- kas su juo atsitiko, verkė j: 
gailaudama jo nelaimės, ir jis ašarojo dė
lei to ką ji turėjo perkęsti.

Bet kaip darys toliau-? Reiktų kuo- 
greičiausia bėgti iš čia ir gryžti Žemaiti
jon.

— Tau pirmiausia reikia pilnai pa
sveikti, ir lauksim pavasario, tada bėgsi
me. Dabar gi turime slėptis nuo mano 
pavergėjo, nes suradęs gali keršyt....

— Kas atsitiko su Ardžiu ir Skardžiu?
— rūpinosi Kastys.

— Jiedu irgi čia: jie atsekė paskui 
mane, pabėgdami iš Rugijos, kada manęs 
pasigedo. $ie gynė mane nuo to niekšo 
ir dabar nežino kur aš esu. Kaip jiems 
dubti žinoti kur mes esam.... — rūpino
si Nida.

Apėmė rūpestis ir baimė ir milžinus 
ir jie išsyk jos jieškojo pasikeisdami, vie
nas vis buvo prie Gunaro ir jį girdė. Bet 
kada sekančią, dieną vis Nidėš nebuvo,

*H[K. S. Karpius)*-

Tikrai ma-

broliai nusigando ir šoko jieškoti plačiai 
ir visur. Tuo tarpu gavo išsipagirioti ir 
Gunaras ir ėmė dūkti:'kad jo nelaisve din
go. Jis Įšėlo ant Ardžio ir Skardžio ir 
griebęs kirvi bėgo jų jieškoti.
nė kad jie koki šposą iškirto ir moteriš
ką paslėpė nuo jo.

■ Lengvai galit įsivaizduot 'kokia galė
jo būti kova to žmogaus su dviem milži
nais. , Jis pajuto 'kad jo kirvis švilpdamas 
išlėkė Į ol‘ą ir kur tai nukrito', o pats atsi
rado Ardžio stipriose rankose, kuris iškė
lęs ji tėškė Į pusnį' kur jis ir pasinešė, ir: 
voš už valandėlės' atrado kur 'viršus ir'kur 
apačia ir iškišo galvą iš sniego.

— Jeigu nenūrimši ir netylėsi mes ta
ve už kojų suplėšysim ir išmesim žuve
doms, — pasakė Ardis.

— Niekšai! įsakysiu savo vyrams jus 
sukapoti! — šėlo Gunaras.

— Tavo vyrai jau yra musų ir nesi- 
džiaugk jais! — pareiškė jam Skardis. Ir 
ištiesų, jie likusiu iš Astridos gautu auk
su palengva prisijaukino visus Gunaro vy
rus, pažadėdami juos išgabenti su savim 
į turtingą Žemaičių žemę jeigu jie -klausys 
jų ir padės išgelbėt tą moterišką.

— Bet atminkit kad aš už ją turėsiu 
.atsilygint Eirikui. Duokit išsipirkimą ii' 
pasikarkit su ja! — aiškinosi Gunaras, 
matydamas jog gali pralaimėti.

— Atsipirkimą už jos lavoną?. Juk ji 
žuvus kur nors leduose Urba sušalus.

— Tai jūsų ’kaltė: judu ją saugojot. 
Išduosiu jus Erikui ir atmokėsit savo kai
liu, — grąsino Gunaras.

— Ar tai Erikas dar atvyks jos jieš
koti?

— Tai ar judu manot jis man ją dova
nų'-atvežė už kokią njalonę ?

Užsimąstė broliai milžinai, ir pagal
vojęs Ardis tarė:

— Jeigu ji gyva, surasim' gyvą, o jei
gu mirus tai lavonas turi kur nors būti.

Baimė buvo jiems kad Erikas neatsi- 
sku'bintų pirm negu jiems pąsitaikys pro
ga pabėgti. Išsileido po visą salą Nidos 
jieškoti.

Kelios dienos praslinko ir Kastys su 
Nida, nerimaudami, irgi leidosi jieškoti 
savo draugų. Nida geriausia žinojo kur 
eiti, ir vedėsi Kastį pakraščiu linkui tos 
vietos kur ji gyveno pas Gunarą ir kur li
ko Ardis ir Skardis. Šiedu vyrai ėjo į tą( 
pusę iš kur atėjo Kastys su Nida,' ir visi 
susitiko, o koks džiaugsmas 
lengvai, galit suprasti.

Tiek nelaimių, tiek bėdų, 
ties nasruose klaksojo, o štai 
vieni kitus gyvus....

Bet visus apėmė viena

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Juozas Stravinskas Lt. 250 
Matjošius Počkaitis ...120 
Marcelė Muriniutė .... 50 
Anelė Likiutę ..............100
Leonora Kuisienė .... 100 
Jurgis J. Altvainis .... 50 
Vladas Buividas ...... 150 
Jonas Milinavičius ... 150 
Jonas Gecevičius ..... 
Jonas Bandra .............
Mikolas Grigaliūnas .. 
Petras Aksenavičius .

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Ave.

100
100
120
50

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c. 

921 St. Clair, arti E. 9th St

Pranešimas
Šiuomi turiu garbes pra

nešti visiems savo drau
gams, pažystamiems ii" kos- 
tumeriams jog atnaujinta 
ir atidarytą^ valgyklą Res- 
taurantas pp vardu

VICTOR
RESTAURANT

6510 Superior Ave.
Švari ir graži vieta, žemos 
kainos, įvairus valgiai, ir 
mandagus patarnavimas.

Ačiū už | atsilankymą. , 
Victor Anderson.

P. Muliolis

juos apėmė

■beveik mir- 
vėl susirado

mintis: toli 
dar toli Žemaitija, ir kaip iš čia ištruk
si ?.... Ši sala neturi tokių laivų kuriais 
galėtų pabėgti; mažais bėgti butų neapgal
votas pasikėsinimas. Arčiausia į Švediją, 
bet tai reikštų keliauti dar toliau nuo ten 
kur jiems reikia..?. Laukti pirkini at
vykstant, bet gali sulaukti ko nenori....

Ir visokiame atsitikime reikia laukti 
pavasario, nes žiemos laike laivo į juras 
neišstumsi, visas apšals ir liks nepajudi
namas šmotas ledo, o jame ir jie visi, patys 
save mirčiai į nasrus įgrūdę....

Reikėjo sutarti kas daryti, ir visi gal
vojo. Pasilikti čia negali, pabėgimui 'bū
dų nėra, tuo tarpu Gunaras gali pats juos 
surasti ir butų blogiau.

— Žinot ką? — prašneko Ardis: — 
mudu vėl gryšim pas Gunarą ir pasaky
sim kad Nidos visai nėra, pasiskandino iš 
sielgraužos, o save pasivesim jam kaipo 
atlyginimą už ją.

— Bet jus gali Erikas nužudyti kada 
atplauks manęs atsiimti ir neras, — nu
sigando Nida;

(Bus daugiau)

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo p'o Europą 
ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. 0. Sirvydas.- Pusi. 208 ...............81.00
Drūtuose audeklo apdaruose ..................$1.50

Lietuvių Taupymo ir Paskolos Banko .
nuo 6 iki 8 v. v. Atdara Kasdien
Utarnįko, Ketver- , S j/ nuo 9 iki 3 val. 
go ir Subtos va- @įĮw / ' Subatoms nuo 9
karais nuo 6 iki /į B iki 1 v. p. p. ir

8 valandą z

Finansine Atskaita
Parodanti kaip dalykas stovi pabaigoje fiskalio meto 

Gruodžio 31 d., 1928 m.

TURTAS
Pinigai ant rankų............................... .................
Paskolos ant mortgage security.............................
Paskolos ant certificatų arba bankinių knygelių
Real Estate—ofiso budinkas.................................
Suv. Valstijų Bondsai..............................................
Depositai kitose budavojimo ii- paskolos draugijose..

Viso ............. ........... /......................... ..

ATSAKOMYBĖ
Running stock ir dividendai...................... ..
Sumokėtas stock ...................................................
Neištraukiamas stock... . .... ....................
Depozitai ir suėję nuošimčiai.......................
Rezervo fondas.......................... 
Nepadalintas užpelno fondas.............. 
Skolininkams priklauso ant nėbaigtų budinkų 
Escrow .............................................. ............. ........
Kalėdų Taupymo Kliube......................................
Dividendai (Išmokami Sausio 2, 1929...........

Viso .................................................. ..........

.$ 59,788.67 
"68'6,597.56 

9,302.40 
33,000.00 

250.00 
41,500.00 

$830,438.63

... .$ 54,360.00 

...', 67400.00 
, 27,600.00 

... 631,808.00 

... 27,000.00 

... 11,041.05 
2,547:53 
5,104.61 

275.00 
3,302.44 

.. $830,438.63

STATE OF OHIO
CUYAHOGA COUNTY: ss

J. DeRighter, prisaigdintas kaip teisės reikalauja, aprei
škia jog jis yra 'Sekretorius The Lithuanian Savings and Loan 
Association (Lietuvių Taupymo if Paskolos Drauvijos) Clevelan- 
de, Ohio, ir kad viršuje išdėstytos skaitlinės parodo teisinpą fi
nansinį stovį, šios Draugijos pabaigoje fiskalio meto baigiančios! 
31 dieną Gruodžio, 1927 m.

J. RERIGHTER, Sekretorius 

Prisaigdintas ir pasirašė prie manęs šią 22 dieną Sausia, 1929 m.
P. MULIOLIS, Notary Publie

Mes žemiau asirašę, J. Urbszaitis, J. J. Stapulions ir A. Ivin- 
skas, iš Lietuvių Taupymo ir Paskolos Draugijos, Cleveland, Ohio, 
šiuomi liudijame kad, pagal musų geriausio patyrimo ir tikėjimo, 
lai yra teisinga ir tikra atskaita parodant šios Draugijos finan
sinį stovi pabaigoje fiskalio meto baigiančios! Trisdešimts Pirmą 
dieną Gruodžio, 1928 m., , J. URBSZAITIS

J. J. STAPULIONS,1
A. IVINSKAS

Pirkinio - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas);
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 Į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašėme kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

5812 St. Clair Ave.
4 kambariai ant rendos, elektros 

šviesa ir kiti parankamai. Viršu
je, $15 i menesį. (5)

Juozas VAITKEVIČIUS
1165 EAST 71st ST.

užlaiko dailią Saldainių Krautuvę, 
saldžius gervinus, rūkymus ir gro-. 
serius. Lietuviai kviečiami1 atsilan
kyti pas mus. (4)

SIŪLAI
Grynos Vilnos siūlai Mezgimui ran
kom ir Mašina, taipgi Skurlių siū
lai. Užsakymus siunčiam C, O. D. 
Apmokam persiuntimą. Reikalaukit 
dykai sameplių.

CONCORD WORSTED .MILLS 
Dept. C-27 West Concord, N. II.

VIELŲ TRAUKĖJAI
Reikalinga patyrusių vielų trau

kėjų. Pilnų informacijų rašykit ar
ba kreipkitės į Employment Depart
ment, Jones & Laughlin Steel Cor* 
poration. Aliquippa, Pa.

Parsiduoda Krautuvė
Grosernės biznis, gerai išdirbtas, 

per septynis metus daro biznį. Par
davimo priežastis: savininkas išva
žiuoja į Lietuvą. ^Kreipkitės adresu 
4060 Superior avė. (2-3)

Parsiduoda 1926 m. Nash iiį| 
visai mažai naudotas, 12,000 mailių J ;į 
įvažiavęs; Nash Advanced Six, 4 į'I 
durų Sedan 1926 m. Kreipkitės— iįj 
893 Alhambra Rd. ____ (2-3)

m.

UŽ $1.80 Į LIE’
Už tokią mažą sumą pi 

vienas gali susirišti nea 
ryšiu su tolima tėvyne Li 
ras laikraštis tai kaip vei< 
me gyvai, teisingai mirj 
Įvykiai.

Jei mori žinoti kas dec 
tėvynėje Lietuvoje, už $1 
syk metams puikų laikra 
MITAS”. Tai nepartinis 
leidžiamas ir įdomiai red: 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lie 
kartą spausdinama daug 
straipsnių, eilėraščių,, apys 
kingų pasakojimų, patarir 
tokių kiekvienam naudingi 

: Kiekvienas naujas “Trii 
męris ...turi kitokį, spalvuot 
siu papuošt^, viršelį. Dau 
siu iš Lietuvos ir pasauli 
mo dedama ir laikraštyje. 
Kaina Lietuvoje 52 knygv 
Užsienyje: 52 knygutės

Pažiūrėjimui 1 egz. d 
“TRIMITO” Adresas: . 
Laisvės Alėja 20. Lil

Sako Merginos t 
Žinoti šitą

Kalbėdama į mok 
apie ypatišką hygi 
patyrus slaugė pasak 

“Vienas iš svarbia 
merginos sveikatos c 
kų yra užlaikyti siste 
natūrali funkcijavimą 

“Reikia žiūrėti valj 
normali manktšymą. 
kada reikia,; nėra ke 
minga imti nujol, nes 
nesumaišo normalių 1 
funkcijų. Ypatingai i 
ginoms, yra laikas 1 
nujol reikia naudoti, 
gerkit kas vakaras j< 
šaukštą kelios dienos 
ma laiko. Jis nesute 
jokių suirimų.”

. Kiekviena moteris 
naudoti nujol.

Tokis mažas vaikas, 
tokis didėlis pasaulis*-

jya ano Tėvas sako, kad dėl tokio mažo vaiko aš 
1"“ esu labai didele atsakomybė. Aš tnežinau ką 
tas reiškia bet vistiek, motina ir tėvas atrodo 
kad jie labai daug mano apie manę. Tėvas sako 
kad jis esąs beturčiu dėdams pinigus j banką dėl 
manęs,' bet jis vis tiek darys tą pat* ir toliaus. Ži
noma, nėra geresniu daiktu, kaip taupymas pinigų 
dėl pradžios vaiko gyvenimo.

Incorporated

^odetg Rnr Savinos
inithe City of Cleveland,

PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ
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SUIRUČIŲ KĖLĖJAI ruoja daugiausia moterys.
Štai del ko Lietuvoj mo

terys Įprato bylinėtis. Čia 
jos yra tamsios, dievotos, 
taip sakant bažnytinės. Ūž 
menknieki nori atkeršyti 
savo nužiūrėtam priešui, 
nes tikisi gauti gerų užta
rėjų.

Bylai prasidėjus, sukrap
što kokį desėtką litų ir nu
tempia pas kunigėli. Da
bar moterėlei gera proga 
užsimint apie savo “skriau
dėją”. Ji pirmučiausia ap: 
sako kad jos “neprietelius” 
yra bedievis, skaitąs “be
dieviškus” laikraščius, į 
bažnyčią neinąs. Žinoma, 
kunigėlis savo prietelką nu-

Visoje Lietuvoje, o gal 
let Amerikos Lietuvių tar- 
ie, yra žinomas garsus by- 
įninkas, Kun. Stakelė. Iš 
o priežasties daugybė žmo
nų bylinėjosi ir dar tebesi- 
lylinėja. Kas pirmas jam 
eumpį nutempdavo už tą 
is ir užstodavo. Jis savo 
pusei įsakydavo neteisingai! 
prisiekti. “Prisiekite, o aš 
jus išspaviedosiu”, toks jo 
juvo geriausias patarimas.

Kaipo kunigas; jis daro 
į teišėjus įtekmę, bylas iš- 
laimi per neteisybę. Jisai 
savo parapijoms nuo byli
nėjimosi nedrausdavo, nėt 
patardavo ir del niekniekio, ramina, pažada padėti bylą 
bylinėtis. laimėti, priesaiką duoti, ir

Tokių kunigų Lietuvoje dar kitokių, malonių. Mat, 
/ra daug. Taikos teišėjai kunigėliai gerai žino kad, 
dabar yra užversti tuks- -ta jų pagalba nebus veltui, 
tančiais bylų, bet pažiurę- pinigėlių bus, 
jus į jų priežastį keista ir šelių bus. 
liūdną darosi. Štai del ko
kių niekų bylinėjasi.

Kad špygą panosėn paki
šo, kad išraganavo; kad 
višta daržą iškasė.; kad vai
kas morką iš daržo išrovė, 
ir tt. Bylų užvedime figu-

kos, neikite su jais šokti; 
visur kur tik galima nai
kinkite juos!” — taip šau
kia kunigai iš sakyklų.

Na ir jaunimas tarp sa
vęs nesutinka, pešasi, vai
dijasi.,

Ko gera iš to turim lauk
ti? Nieko.

Jeigu kunigai mokytų sa
vo žmones artimo meilės, 
bylininkus pabartų, veiktų 
patys kaipo taikytojai, tai 
bylų nuošimtis nukristų.

P. Kriukelis.

PASEKMINGA LINIJA

žąsų ir par-

kita gyveni-Yra dar ir
mo pusė, kur kunigėliai ir
gi suirimą vykdo.

“Jus, krikščioniškas jau
nime, šalinkites nuo bedie
viško jaunimo, mergelės 

• neduokite bedieviams ran-

Cunard Line šeštą Metą 
Išeilės Pervežė Daugiau

Pasažierių negu kuri.. 
Kita Linija Atlantike.

Cunard Linija skelbia jog 
jos laivai per 1928 metus 
pervežė daugiau negu ket- 
virtdalj milijono pasažierių, 
t. y. 273,174, tai yra šeštas! 
metas paeiliu kaip ta linija' 
viršija kitas linijas arba jų i 
grupę, t

Mr. H. P. Borer, Genera- 
lis Pasažierių Manageris iš 
Cunard Steam Ship Compa
ny Limited, kalbėdamas a-

pie šios kompanijos dideli 
pasisekimą 1928 metais, sa
ko: “.Savo pasisekimą pri- 
skaitome visuomenės persi
tikrinimu apie musų "patar
navimą ant laivų ir puikų 
maistą. Musų reguliariai 
plaukimai aprūpina visokių 
išgalių pasažierius, ar Pir
mos, Cabin, Antros Klesos, 
Turistų Trečios Klesos ar
ba Trečios klesos kaleivius. 
ir visi yra vienodi svečiai 
laivuose. Musų laivuose vi
si jaučiasi kaip namie ir tą 
žmonės įvertina, nes 
do palinkimą keliauti 
laivais.”

niomis, iš visų 521 valsčių 
kentėjo 465 valsčiai. Pa
ėmus pagrindan vidutinis-1 
ko derliaus pajamas, že-j 
mės ukiui padaryti nuosto
liai sieką 118,000,000 latų. 
(Latas 2 litai), “M.R.“

v

paro-
musų

delLatvijos Nuostoliai
Nederliaus

Latvių savivaldybių de
partamento surinktomis ži-

AKRONIEČIŲ ŽINIAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

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

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvų” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laikų ir lė
šas. Kas naujų užsirašys “Dirva” 
ant metų duosiu $1.00 vertės knygą 
dovanų.

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

Š. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

10 inch 75c.

16119-F

16118-F

16120-F

16114-F

16116 F j

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
(Fr. Yotko, Leader)

Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė—Mazurka

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
(Su Orkestras Akomp.)

Močiute širdele
Ispanė (La Spagnola)

ANTANAS VANAGAITIS 
(Su Piano Akompan. M. Yuozavitas)

Nepažintum Tos Vietos
Du Bėga

JONAS BUTĖNAS, Baritonai 
Su Orkestras Akompan.

Pamylėjau Vakar
Išsigėriau Arielkytės

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. Šaukeviciua

Jaunikio Polka
Žuvininkų Valcas, Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 

Fr. Yotko, Leader

Phone Randolph 4615

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

Budavotojams, Painteriams ir kitokios reikmenys. Turim viską 
kas jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, Šepečių, Vielų Durų, 
Vandeninių ir Gazinių paipų, Raktų, Spynų naujų, ir sutaisom 
senus. Garantuojant už prekes ir gerą patarnavimą. Kreipkitės

1667 E. 55th St. Arti Paynė Avenue

16116-F

16117-F

16111-F

16112-F

Praėjusi metai užtikrino Richmano drabužius vertingus tavo visotiniam
16113-F

pasitikėjimui—penkias dešimtis metų pasitikėjimo drabužių patarnavimo-

pilną vertybę duodant—teisingų elgiantis su publika ir su mus darbininkais.

M| >

Priduriant prie šio užtikrinimo pri
klausančio gerumui ir teisingumui ver
tybės, tu gali pasitikėt ant Richmano’o 
drabužių duodant paskutini žodį vė
liausiose, madose, naujausios išdirby- 
stės formos ir spalvos, puikios išvaiz
dos vertingi drabužiai .Pagal didumą 
musų prekybos reikalaujama geriausio 
jšdirbimo—puikiausios materijos. Rich- 
mono nepalyginamai išdirbystės išvaiz
dos užtikrina naująs madas greitai— 
Priroclome jiems musų 34se krautuvėse 
j savaitę laiko po išdirbimo.

TIESIOG Iš RICHMANO DIRBTU
VĖS PAS JUMIS VIENOS KAINOS— 
$22.50 ANT BILE SIUTO, OVERKOA- 

TA ARBA TUXEDO SIUTĄ.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
Dvi Milžiniškos CIevelando Krautuves

725 Euclid Ave. Prospect and Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų Barškalai, Polka
Nekaltybės Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
Su Piano Akomp. M. Youzavitas

Trys Jaunikiai
Mudu Du Broliukai

Antanas ”Vanagaitis ir K. B. Kriaučiūnas

MAHANOJAUS
Fr. Yotko, 

Vilniaus Polka 
Petronėlės Polka

LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Leader. Singing by A. Saukeviciua

MAH ANOJ AUS

Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas

LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Puiki Porelė, Polka
Šešupės Bangos, Polka

Pirkit šiuos rekordus iš savo artimų pardavėjų 
arba užsisakykit paštu. Reikalaukit Katalogų.

Columbia Phonograph Company
1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

Columbia,^Records

38 yem 
285 ounces for

KC 
BakingtPowder 

(double acting)

USE LESS 
than of high priced brands
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Made theNew"Waq 
Electrically

M°PS
DO THREE floor clean
ing jobs in one opera
tion—dust, clean, pol
ish with the improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop. Get one. 
Prices, 75c, $1, $1.25.

Prospect 2420

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

kuotam, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės domų j jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvąjų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra' padi
dinti ir palaikyti visuomenes pasitikėjimą į biznius, ų

Jis pagelbsti- biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompeticija.

šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC. 
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)
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sąi graž 
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nei junti 
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8:30 v. 
nąs. Va 
Kauno į 
važiuot
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Gerk. Spragilo Kelione
(Tąsa.)

Sudiev, Tėvyne!
Saulė leidosi, ir mes 

kom iš Lietuvos, ir kai 
siekėm Virbalį jau temo. 
Už kokių dešimts minutų 
atsidūrėm Eitkunose, kur 
jau eina Vokiečių žemė, ir 
jau visai sutemo.

Graudu buvo apleist Lie
tuvą, dairomės traukinyje 
per langus, .bet kalbėt ne-l 
sikalbam. Tik gilios min
tys galvoje sukasi. •

Sudiev, Lietuva, sudiev, 
šalele, kurios per 19 metų 
nemačiau, dabar aplankiau 
ir taip patikai.... Ar ilgai 
vėl teks tavęs nematyti?

Bet dabar kitas dalykas: 
už meto kito vėl gali atsi
lankyti: atvažiavimas toks 
paprastas, greitas, su de
šimčia dienų ir Lietuvoj.

Eitkūnuose Lietuvis kon
duktorius padavė ranką ir 
pasakė paskutinį Lietuviš
ką sudiev. Lietuviški va
gonai atkabinami Eitkū
nuose, kurie veža iki ten 
Lietuvos pasažierius ir pa
ima kitus atgal. Ten prika
binami Vokiški miegami ir 
į juos pereina kas toliau 
važiuoja, jei neima tarptau- 
tiško miegamo vagono iš 
Kauno.

Čia vėl prasideda pašų ti
krinimas ir jau vaikšto Vo
kiečiai žandarai. Jie žiuri 
ar turi vizas ant pasų, o jei 
ne tai gryžk į Kauną. To
kia tvarka.

Traukinis pradėjo eiti už 
pusvalandžio ir dabar va-' 
žiavom pietine dalimi Ma
žosios Lietuvos, gaila tik 
kad ir jos Lietuviai nuo 
Vokiečių neatėmė. Bet bu 
vo tamsu ir nieko negalė
jom matyti.

Naktį anuomet perėjom į 
Vokietiją kai į Ameriką bė
gom, ir ryte atsidūrėm Til-

' žėj, ir dabar naktį iš Lie
tuvos išvažiavom.

Rytoj jau busim Berline.
Berlinas

Rugs. 7 d. Šiandien ank
sti išbudom ir atsikėlę dai
rėmės iš vagono langų į 
Vokiečių laukus. Oras vi
sai gražus ir šiltas, žmonės 
dirba laukuose. Javai jau 
visi nuvalyti, taigi matyt 
čia buvo gražus oras per 
vasarą. Daugiausia matė
si ariant dirvas.

Kadangi jau buvo visai 
netoli Berlinas • tai matėm 
tik jo apielinkę.

Kadangi nuo Eitkūnų iki 
beveik paties Berlino srij 
ties pravažiavom i 
laiku tai ta ilga kelio dalis 
ir lieka tamsi, nežinoma, 
neaprašyta. Jeigu žmogus 
turėtum katino akis gal iš
sėdėjęs per naktį galėtum 
ir tą visą dalį matyti, o da
bar, nors bandžiau per lan
gą dairytis, bet tamsu, jei 
įvažiuoja į miestelį tai iš jo 
be sustojimo vėl išlekia, ir 
viekas ką mačiau tai tik ži
burius, namus, stotį, tiltą, 
ir gudbai. Nei pats neži
nau kas tame, tarpe buvo 
nei jums negaliu papasa
koti. į

8:30 vai. ryte jau Berli
nas. Valandomis imant, iš 
Kauno į Berliną trunka da- 
važiuot lygiai tiek laiko

kiek iš Clevelando į New 
Yorką greituoju traukiniu.

Su 
žiavo 
kurie 

’ kalus 
• bėję Berline. Išsikalbėjus 

papasakojo kad jie važiuo 
ja tolyn, į trečią ar kelin 
tą stotį, 'kur jiems arčiau, c 

įmes išlipom Wilhelmstrassc 
I stotyje. Nežinojom į kokią 
miesto dalį pateksim, bet li
pom čionai, ir gerai patai
kėm, nes šioje vietoje yra 
pati seniausia miesto dalis 
čia yra garsieji muzejai ii 
garsi Unter den Linden ga 
tvė (Po Liepomis).

Koks Berlinas didelis pa- 
žinom iš to kad iki antros) 
stoties ėmė davažiuoti trau
kiniu visą valandą suvirs. 
Mat Europoj miestai labiau 
išplėsti negu Amerikoj. Už- 

[miesčiai' taip pat budavoja- 
si naujais namais ir vis di
dinasi.

Stotyje didžiausias suju
dimas, ir Europoj mada iš 
vagonų 'bagažą iškelti per 
vagonų langus, nes vienu 
vagono šonu eina karido- 
rius ir per karidorių iki iš
eigos sunku prisigrūsti, ka
dangi ne visi pasažieriai iš
lipa. Kartais ir pačiam ge
riau butų per langą išlipti, 
nes kaip tik į stotį davažia- 
vai tuoj visi kiek tik vago- 

1 ne yra išeina, iš savo vietij 
1 kamarose ir sugula languo

se tame karidoriuje. Per 
langus perka užkandžius ir 
gėrimus. Jeigu nori pra
eit pro juos turi gerai pa- 
sistumdyt.

Stotyje randasi bagažo 
nešėjų, kurie už 25 centus 
paneša iki viešbučio ir jie 
nekurie moka po žodį Ang
liškai. ■ Didįjį bagažą pa- 
siuntėm tiesiog į Paryžių, o 
pasiėmėm tik reikalingus 
porai dienų 

Nežinant 
bos, rūpėjo 
kur sukalba 
pirštis rodytis nepatogu ir 
ne visada tave supras.

Nueinam į viešbutį neto
li stoties, kurs vadinasi An
gliškas hotelis. Kalbam, o 
nei žodžio nesupranta An
gliškai. Tada bagažo nešė
jui pasakėm eit į kitą vieš
butį kur supranta. Ir pa
taikėm. Nuėjom į Silezia 
viešbutį, čia savininkas pu
sėtinai kalba Angliškai, ir 
apsistojom.
. Kambariai viešbučiuose 
galima sakyt nebrangus, 

nu oxi-;geri, švarus, gražus kam- 
nakties bariai del dviejų ypatų vos 

$2 ir $2.50. Neapsimoka ei
ti į pačius puošniausius ir 
mokėti brangiau.

Papusryčiavę, tuoj einam 
miesto apžiūrėt. Važiuojant 
pirmu sykiu į Ameriką per 
Berliną pervežė naktį ir ne
teko nieko matyt kaip tik 
žiburius. Dabar kas 'kita, 
apsistojom porai dienų ir 
apžiūrėsim kiek tik galė
sim. Išėjom į gatvę, einam 
lyg žinodami kur, lyg Cle- 
velande. Pataikėm .išeiti į 
tą aikštę kur randasi mu
zejai, didžioji katedra, bu
vę kaizerio palociai ir vis
kas kito įdomaus kiek šio
je miesto dalyje raudąsi.

Apvaikščiojom vieną di-

ny- 
pa-

mumis traukinyje va- 
pora vyrų Į Berliną 
turėjo kokius tai rei- 
Lietuvos pasiuntiny-

dalykus.
Vokiečių kal- 
gauti viešbutį 
Angliškai, nes

dįjį muzejų, paskui vaikšti
nėjom šiaip vjsur. Gryž- 
tant, ėjom ta garsia ja Un
ter den Linden, kuri atei
na ir čia baigiasi. Ir juo
kingiausia buvo kad eida
mas ta gatve pradėjau mis- 
lit apie jų kur čia jų sura
dus. Unter den Linden se
nai jau žinojau, nes apie ją 
tankiai gali užtikti net 
knygose, o kai ta gatve 
?jau visai nepažinau....

Tai išeina kaip kepurę 
ant galvos 
kotum kur

Kadangi 
garsi savo 
zdinau kad liepos bus tai 
iepos kokių Lietuvoj ma- 
ai: medžiai kad nu. O čia 
iepos jauni keliolikos me- 
ų senumo medeliai ir nors 

vasaros, laikas nelabai nu- 
'apoję; Ši gatvė visai pa
naši Į Kauno Laisvės Alėją 
tik platesnė ir ilgesnė, nors 
nėra tokia ilga kokia ma
niau turėjo būti.
, Kai pamačiau ant gatvės 

kampų užrašus “Unter den 
Linden” net nustebau kad 
tai čia ta gatvė.

Jos kitas galas išeina Į 
kitą žymią monumentų 
valdiškų budinkų dali, 
abiejų pusių krautuvės, 
eina, keliai važinėjimui, 
per vidurį dviem eilėm ei
na liepos, tarp kurių eina 
smiltinas vaikščiojimui ta
kas, bet platus kaip neku
rtos gatvės.

(Bus daugiau)

turėdamas jieš- 
ji pasidėjo.
ta gatvė tokia 
liepomis, įsivai-
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Nash “400 eina palengva pir
myn, sako Al Reeke, viršininkas 
Reeke-Nash Motors Co., 6611 
Euclid Ave., perstatytojas Nash 
Mažinąs 26uos Ohio apskričiuos 
tuojau po Clevelando metinio 
A nt nmnhiliM rvavatot^rm/i a tiri a-

Jūsų Kaminas
ir

Jūsų Gazo Bilos

Main 5456

ir
Ir 
ir 
o

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

ČMade by
Lambert Phermacal Co., Saint Louie, U. SiH.

Jei tu šildai gązu degančiu anglių furnese bea.bejo 
kad 30% iki 40 %i tavo menesio čekis gazo kompanijai už- 

1 itiokantis už šilumą bereikalingai išnaudotą per kaminą. 
Naudok šią šilumą ir tavo gazo bilos bus daug sumažintos. 
Susidėjimas yra menkas Tik iš

A Scientific Gas Economizer

Automobilių perstatymo atida- 
1 rė Public Auditorijoje vakar.

j ‘Mes jau turime šimtus parei
kalavimų kaslink “400” ir su 
džiaugsmu kožnam suteikiame 
pilnus paaiškinimus”, Reeke sa
ko.

šita jau šešta lėvelandb Auto
mobilių paroda, kurioje aš per
stačiau ir gėriuosi kad didžiausi 
6 mėnesių pardavimą turime ko
ki ši kompanija dar neturėjo. 
Kas link musų prekybos per pra
eitus 6 mėnesius 1928 m. mes 
aprūpinome Clevelandą su Nash 
krais iš viso 2,600 per metą.

“400” buvo gerbiamas, kaip 
tik nuo jo tsiradimo, Pirmą die
ną kaip tik išėjo, perkupčiai pa
reikalavo 273 jų ir reikalavimas 
visada didinosi. 3,1

“Su 14 modelių reguliariškaim 
pasažierinių karų 'sWriu.je-par'o- 
doje ir 3 į “Custom body Salon”, 
mes be abejo turėjome didžiau
sią ir dailiausią išvaizdą negu 
bent kita kokia pasažierinių ka
rti organizacija ir mes-esame pa
sirengę pristatyti karus už bent 
kokias kainas, Mes įgalime už
ganėdinti kožho pirjkėjo kišenių

A Scientific Gas Economizer perstato mažą įmokėji- 
mą, kuris mako didelius dividendus per met ir sumažina 
gazo bilas ir prie to dar duoda ir šilumos pataikumą.

Mes padarysime peržvalgą jūsų šildymo įstaigą ir 
išmėginsime jūsų bereikalingą naudojimą šilumos dovanai 
Mes pranašame jurai parodydami kaip daug mes galime 
sumažinti jūsų gazo bilas ir kokios permainos bus.. Nu
sprendimas priklausys nuo jus pačiu.

Viskas, ką mes sakome bus paremta ant inžinerijos 
ir musų 20 metų patyrimo gazo šildyme. Nuostolių nebus 
jokių iš jūsų pusės.

THE SCIENTIFIC HEATER COMPANY
2100-2200 Superior Viaduct

Cleveland

Mfgrs. of Gas Laundry Dryers, Gas Garage Heaters, and 
the Scientific Gas Economizer,

LI5TER3NE 
. THROAT 
į TABLETS

Pasauk telefonų Kompanijos Biznio Ofi
są, Main 9900 air'ba kalbėk i bent kam-; 

panijoą darbininką kuri tu žinai ir tavo ųž|,| 
steliavimąs telfona bus priimtas.

Musų žmogus pribus į keletą dienų ir j; 
dės tavo j telefoną vietoj kokioj t u nori. Ui ' 
Įdėjimą jokių‘lėšų nėra. Tu moki kada nau-t-; 
doji, mėnesis per mėnesį.

Tavo draugai pasakys ką reiškia turėti te 
lefoną. Tu bus linksmas kada jį turėsi ir šte 
bėsiesi kaip tu galėjai apsieiti per tiek metų 
be jo.

Šauk Main 9900 ir priduok 
užsteliavimą šiądien. Tu 
sueėdinsi daug kelonės 
blogm ore turėdmas savo 

( , telefoną

KRAFT-PHENIX 1
CHEESE COMPANY

Ištiesę yra Lengva 
Turėti Telefoną 

Dabar

The Ohio Bell Telephone Company

(Užrašykit saviškiams Į Lietuva “Dirvą” — kaina

metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

Delicious
ood

eAntiseptic 
Prevent 

Sc Relieve 
Hoarseness 
Sore Threat 

Coughs

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Telefonas Randolph 3535

4-

f

A food for pro
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais būdais yra beskausmis ir 
tokis tikra? kact negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
ją, .šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savd kūnišką stovį ir neuž-

Dr. C. W. Smedley,'Specialistassileis.kit- nes-musų laikais beveik vi- 
. .: sos ligos yra išgydomos. .

Jeigu , jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot įi 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus.del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10. ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniaia nuo 10 iki X .
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Kas Girdėt develande-Apielinkese Į

DIRVA

1 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

SIUVĖJAI RUOŠIASI įnori, nes laivakortė gera 
KOVON SU BOLŠE- visam metui.

Ateikit į “Dirvos” agen- 
Moteriškų Rūbų Siuvėjų turą vakarais iki 8 vai. ar- 

Uniją ir naujas komunistų ba visą dieną.
sutvertas Adatos Darbiniu-1 •
kų Internacionalas užveda] Atvyksta artistas Magi- 
tarp savęs atkaklią kovą, kas. Nedėlioj, Sausio 27 d., 
praneša Clevelando Ameri- šv. Jurgio parapijos salėje, 
kos Darbo Federacijos pir-[7:30 vai. vakare, Lietuvis

EKSTRA
Antradienio naktb “Dir

vos” redaktorius Karpavi
čius gavo telegramą iš Pro
vidence, R. L, kad mirė jo 
motina. Trečiadienio ryte 
išvažiavo: į laidotuves, ku
rios įvyko ketvirtadienį.

Gryš sekmadienį.

Pasinaudokit Gerumu
Turiu mamose (angliakasyklose) 

geru pigių namų. Parduosiu arba 
mainysiu i namą arba lotą Cleve- 
lande. Kas darys su manim bizni 
tam darbas kasyklose užtikrintas.

Turiu pardavimui Barber Shop ir 
pool ruimj, ir daug namų Clevelan- 
de. Kreipkitės —

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVE.

Pennsylvania 1481

VIKAIS

mininkas.
Federacija savo mitinge 

paskyrė $500 paramai Mo
teriškų Rūbų Siuvėjų uni
jai ir ragina kitus federa
cijos skyrius aukauti.

“Šioje šalyje yra vietos 
tiktai vienam darbininkų 
judėjimui”, pasakė pirmi
ninkas McLaughlin. “Ko
munistai lai verčiau apie 
tai sužino dabar negu vė
liau. Angliakasių streikas 
nepasisekė ačiū komunis
tams, kurie į streiką įlindo 
su savo propaganda. Siu- r - - ~ • ”
vėjai labai daug gero pada-1 ro^ gayo ste'buikius_ Tį. 
rė panaikindami mažas siu- L • ■ • — * * ■
vimo šapukes kuriose buvo 
darbininkai varginami. Ne-, 
leisim kad tas pasikartotų.”

Moteriškų Rūbų Siuvėjų 
Unija jau uždėjo savo na
riams $15 pradinių mokes
nių ir bus imama' kas mė
nuo dviejų dienų alga uni
jos reikalams. Už kožną 
kuką unijos reikalams bus 
duodama 5 nuošimčius ne
šanti bondsai; atmokami į 
tris metus. Du metai atgal 
tokiu pat budu buvo šukei-į 
ta $200,000 unijos reika-l 
lams.

Tel. Randolph 1476.

! Iš naujos parapijos mi
ltingo. Sausio 20 d., Slavo- 
Įnian salėj, Collinwoode, at
sibuvo tos srities Lietuvių 

j naujos parapijos tvėrimo 
I mitingas. Pirmiausia buvo 
raportai komisijos iš jos 
darbų pavestų pirmesnio 
susirinkimo, ir ėjo tarimai 
tolimesniam veikimui. Da- 
pildyta ir komitetas, darin- 

|kta rodos dar penki nauji 
i.nariai, visi energingi vyrai.

Susirinkusių upas buvo.
geras ir visi" trokšta kad. viso turime 200 skolininkų, 1522 taupytojų, įr 406 akcijonie- 
kuogreičiau Collinwood sri
tyje susitvertų Lietuvių pa
rapija.

Dalyviai lėšų padengimui 
f sumetė $34. Vėliau bus pra- 
• nešta apie, kitą mitingą.

Report.

Lietuvių Paskolos ir Taupymo Draugija
Šioje Dirvos laidoj telpa smulkmeniška Lietuvių Taupymo ir 

Paskolos Draugijos finansinė atskaita už 1928 metus. Skaitlinės 
kalba pačios Už save. Prie to turim pridurti tik tiek, jog šios drau
gijos turtas per pereitus metus padidėjo $67,396.94. Gražus au
gimas ypač kuomet pereiti metai buvo bedarbiu metai. Tau
pymu padidėjome $48,385.28, akcijų fundas padidėjo suvirs 
$12,800.00. Beto, po išmokėjimui visų algų ir kitokių išlaidų, Į 
atsargos f.undą tapo padėta $2,000.00, ir i neišdalyto turto fondą 
paskirta $1,712.20* ‘ ,

Pereitais metais tapo padarytos 37 paskolos, sumoj $$169,000.00

Prano Samuolio, 
nančio Clevelande, 
atsiliepti jo pusseserė Ak-

gyve- 
prašo

Magikas Jurgis Karuža pa- rone) Aleksandra ^Gerdaus- 
• ™i- kaitė. Prašo rašyt: : 

kietai 50c., keletas po 75c., Raymond St, Akron, O.
kaitė. Prašo rašyt: 867

I vaikams po 25c.
i Karuža jau daug metų 
kai rodo savo gudrybes An
gliškuose teatruose, dabar 
gi Lietuviai turės progą 
pamatyt ko dar niekad nė
ra mate Lietuviškose salė-

Komunistų kaltė. Sugry- 
žęs iš Pietų Amerikos, ra
šytojas ir lektorius Whiting 
Williams, darbininkų gyve
nimo tyrinėtojas, pasakoja 
kad jo nuomone komunistai 
buvo kalti už skerdynes Co- 
lombijos (pietų Amerikoj) 
bananų darbininkų streike, 
kame žuvo apie 100 darbi
ninkų. Streikas kilo iš ne- 

. susitarimo už algas, sako, 
tas rašytojas, ir butų buvę 
galima užbaigti be didelių 
nesusipratimų. Bet komu
nistai pamatė progą pasi
darbuoti ir lindo į darbinin
kų eiles kurstyti prie riau- 
čių. Tai buvo jiems geriau
sia proga pasirodyti su .sa
vo geru.

Bus Įdomus dalykas tas 
jog Karuža pasakys bile 
kuriam žmogui surast savo 
laimę. Jeigu turi mintyje 
kokį dalyką klausk Karu
žos, jis atspės: apie kelio
nę, gimines, ženatvę, ar ju
sli pati ar vyras arba mer
gina ar vaikinas yra teisin
gi. Nedaro skirtumo ko 
norit žinoti, klauskit Karu
žos, jis viską žino, viską 
mato, viską pasako. Žmo
nės sprendžia kad Karuža 
tą padaro su pagalba pa
parčio žiedo.

Kružos teatras iš čia vy
ksta į Detroitą. •
Visus užprašo Rengėjai.

Pieno pristatytojai 
pardavinės. Ohio Ūkinin
kų Koperativė Pieno Drau
gija, kuri duoda veik didu
mą pieno šiaurinėj Ohio da> 
lyj, žada pradėt pardavinėt 
pieną tiesiog naudotojams. 
Iki šiol ji perduodavo pieną 
vietiniams išvežiotojams.

Tų ūkininkų yra 4,400, 
kurių bendras turtas siekia 
$65,000,000 pieno ūkiuose ir 
jie pristato Clevelandui 65 
nuošimčius pieno. Cleve- 
lande kasdien sunaudojama 
250,000 kvortos pieno.

patys

Lietuvių Salės Bendrovės 
metinis susirinkimas Įvyks
ta ši penktadienį, Sausio 25 
d., Lietuvių salėj, nuo 7:30 
v. vakare. Šėrininkai ir at
stovai dalyvaukite. \

Nauji Rekordai. Vėl ga
vome naujų gi-'a-zitį rekordų 
šių artistų:

Juozas Olšauskas ir 
Elena Rakauskienė 

“Gieda Gaideliai” 
Ant kito šono E. Rakaus
kienės “Gražus Bernelis”.

“Suktinis” — Rakauskie
nė ir Olšauskas, ant ki
to šono Rakauskienės 

‘Tai Gražumas Dukrelės’. 
Ir vienas gražus muzikos 

rekordas: “Neskubėk” pol- 
Vflfd I ka, ir “Greitas Žirgelis”, 

| polka.

DIDELĖ KRAUTUVĖ
xVyriškų, Moterišku ir ..Vaikų 

Reikmenų:i
Apatiniai ir viršutinifaii apvalkalai, 
kepurės ir kitos reikmenys. Kainos 
labai žemos. Kalbame Lietuviškai..
Kviečiame persitikrint. (5)
4903 PAYNE AVE. Kampas E. 49th 

Mr. Goldberg, Savininkas.

DAINAVIMO Lekcijos
Duoda Italijoj baigęs mokslą profe
sorius: Suaugusiems $1, studentams 
$2 u žlekcija. Sužinokit pas
LE PETIT ŠHOPPE, 1491 E. 55th 
arti Superior avė., nuo 9 r. iki 6 v. 
Nuo 7 iki 10 vak. ant 1532 E. 55thZ 
Wilsonia apt., Suite 18. (6)

LASCH BAKERY
Kepame visokias kvietines ir rugi
nes duonas, keksus, pyragėlius ir 
kitus kepamus dalykus.. Kreipkitės

1465 E. 65th St.

ri-iis. Viso yra parduota 2102 akcijos o 398 akcijos neparduotos.' 
Nėra abejonės, jog šiais metais bus išparduotos visos, ąjccijos,- 
kadangi j.ų vertė kas kart vis didėja. Taigi, yira - patartina lietu
viams, kurie dar nėra šios draugijos akcijoriiėriąi, nemeluoti iStv. 

, pirkimu akcijų. Greitai jos Išsibaigs ir d'augiau nebebus ’galima
pirkti nei už. jokius piningus. . f ' *• </ '.'I .- O-i

-'Laikytam metiniam akcijonierių susirinkime; šio mėnesio ,18-. 
dieną visų direktorių raportai tapo priimti ir užgirti. č:a taipgi 
tapo išrinkti keturi direktoriai trejams metams. Trys, V, Debesis, 
K, Žilinskas, .ir A. Ivinskas, ir pirmiau buvo direktoriai, o Simo
nas I-aučius yra naujas šiais metais, bus bandama pasiekti mili
joninio turto, taipgi prašome visus talkon—Taupyti ir pirkti 
akcijas. , ‘ Taupytojas

A. ALAN MELTZER I
ADVOKATAS

Patarnauja Lietuviams visuose tei
sių reikaluose, jei reikalas sukalbė
sime ir Liėtuyiškai. Atdara vakare

Ofisas 1266 EAST 71 st ST.
Sykiu su Koci Real Estate ant Iri- Į 
surance Agency.

Phone Rand. 6241
Lietuvos Lietuviai ateina

Dry Goods and Gents’ 
Furnishings

Viąoki ąpredalai vyrams, moterims 
ir vaikams — apatiniai ir viršutiniai, 
žemos kainos-;; Ateikęt susipažint su 
mumis.

6407 Superior Avė. ■
KARŠTOS IR ŠALTOS

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

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

RESTAURANTAS 
nesenai atsidarė, kvie
čiame savo senus drau
gus ir pažįstamus. Ska
nus valgiai ir gėrimai.

Geo. Gabriunas 
2345 St. Clair avė.

Electric Shoe Repairing
Pirmos klesos darbas garantuojama. 
Mes parduodam ir sutaisom Galošm 

ir guminius avalus.
4711 Payne Ave.

Phone Cherry 1310 ir 1311
The M. L. Abrams Co.
J'paustuvninkii Mašinerijos ir kitos 
reikmenys. Naujos ir naudotos ma-

(4) šinos, visokios raidės ir kiti spaus
tuvei dalykai. Ateikit persitikrint 

i | 1639 Superior avė.
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įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

The Nezen Milk Co.
Visoki pieniški produktai. 

Pristatorn šviežią pieną kas dieną.
Reikalaukit:

1054 E. 71st St.
Wm. WAREHIME, Savininkas.

Phone Penn. 0324

KARL R. NOLL
Prėskos, Sūdytos ir Rūkytos Mėsos, 

Paukščiai, Oisteriai ir Žuvys.
Pristatorn į namus. viską pareikala
vus. Kreipkitės (5)

1463 E. 65th St.
į Randolph 1467

A. Liuzzo, Shoe Store
Nauji visokį avalai vyrams, mote
rims ir vėikams. Pataisome puikiai 
senus ir pageriname naujus avalus;

1661 E. 55th St.
Tarp Payne ir White avė. (5)

'Naujausi rekordai. Ga
lit gauti “Dirvos” krautu
vėj šiuos naujausius Lietu
viškus rekordus:

Jono Butėno 
“Močiute širdelė” , ir

Ispane.
Mahanojaus Lietuviško

.. Mainerių Orkestro • 
“Kalvarijos Polka” ir

“Raudona Kepuraitė” 
Antano Vanagaičio 

“Nepažintum tos Vietos”
ir “Du Bėga”.

Ateikit! ir Sutaupinkit!
, Išpardavimas JAU EINA
THE SPANYE & REICH CO’S 

Persiorganizavimo Išpardavimas
O Oi Sandėlis Vyrams ir Vaikams Šiitai 

«1 B I II 111 Overkotai, Skrybėlės ir Apatinei
W v Apredalai turbut pakeisti į pinigus

NUPIGINIMAI, KURIUOS JUS VISADA ATMINSITE—PREKĖS SUMAŽINTOS NET IKI. «/2—& 
— !4 IR DAR ŽEMIAU PUSĖS GAL JUS DAUGĖS NETURĖSITE TOKIĄ GERĄ PROGĄ SU- 
TAUPINT, KAIP DABAR. PASIPIRKITE DABARTINES IR VĖLESNESJUSŲ REIKMENIS. JUM 
REIŠKIA DOLERIAI.

o
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Ko reikia rengiantis Lie
tuvon. Kurie nesat Ameri
kos piliečiai jau dabar pa
sirūpinkit apie šiuos daly
kus' jei norit vykti su “Dir
vos” Ekskursija:

1. Rašykit pas gimines 
ar į savo parapiją prašyda
mi kad atsiųstų jūsų gimi
mo metrikus. (Jie reikalin
gi gavimui Lietuvos paso).

2. Kurie mažai atmenat 
apie savo atvažiavimą į 
Ameriką: laivo vardą, at
plaukimo dieną ir tt., dabar 
atsilankykit ir išpildykit 
aplikaciją gavimui Gryži- 
mo Lefdimo (tas ima ilgai 
gauti jeigu visko neatme- 
nat apie įvažiavimą.)

Pastaba: Kas važiuoja su 
ekskursija neprivalo' gryž- 
ti paskirtu laiku bet kada

SLA. 14-tos kuopos su
sirinkimas 'perkeltas Į kėt- 
vergą, Vasario-Feb. 7 d. ir 
nariai tą prašomi Įsitėmyti.

V. P. Banionis.

SLA. 136-ta kuopa turės 
linksmą vakarą su gražiu 
programų Grdinos salėje, 
6121 St. Clair av., nedėlioj, 
pradžia 4 vai. po pietų. Vi
si nevėluokįt atsilankyti.

St. čerauka.

Parvažiavo Ant. Žukas. 
“Dirvos” Bendrovės pirmi
ninkas Antanas Žukas, ku
ris tapo nuskirtas SLA. ge- 
nerali’u organizatorium, su- 
gryžo trejetui dienų Į Cle- 
velandą iš rytinių valstijų, 
paskui važiuoja į Chicagą. 
Pakeliu aplankė Baltimorę, 
Washington^ Pittsburgą ir 
Youngstowną. Clevelandą 
pasiekė antradienį.
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DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

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

Keistas žmogus. Pereitą 
šeštadienio vakarą, iš Ezel- 
la teatro ant Superior ir 
E. 70 st., vienas vyras išsi- 
viliojo į gatvę 5 metų mer
gaitę, Jasanų dukterį nuo 
7608 Lockyear avė., ir pri- 
pirkęs saldainių nusivežė į 
savo kambarį. Jos broliu
kas matė kas darėsi ir pa
sakė kad mergaitę išsivedė 
koks tai kumpanosis vyras. 
Duota žinia policijai, kuri 
išjieškojo mergaitės pagro- 
biko, bet nerado. Nedėlioj 
mergaitė buvo atvežtą iš 
palikta ties 7514 Lockyear 
avė. Ji pasakojo kad tas 
vyras parsinešęs į savo na
mus ją pavaišino, palaikė 
per naktį, ir atvežė ant jos 
gatvės ir paleido. Mergai
tė atrasta gatvėj ir atiduo
ta policijai.. Nugabenus ją 
į Mt. Sinai ligon'butį duota 
žinia ir tėvams. Tėvai nu
siskubino, nusigandę, bet 
po apžiūrėjimo pasirodė 
jog jai visiškai nieko ne
buvo pakenkta.

Tėvams reiktų būti at
sargesniems leisti mažus 
vaikus vienus į teatrus ar 
šiaip kur.

Vyriški $1.50 
Union Siutai 89c.

Vyriškos 20c 
Lisle kojinės 12!4c

Vaikų 98c Marškiniai
59c

PARDAVIMO KAINOS
VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

OVERKOTAI
Su 1 ir 2 kelinėm

VISKAS TURI BŪTI IŠPARDUOTA

SIUTAI
Nieks nepaliekama

Vyriški $1.65 gražus
Marškiniai 97c

Vyriški 35c Rayon ir
Vilnonės kojinės 19c

Vaikų $1 ir $1.25 Paja
mas 79c
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OFISO VALANDOS 
1:30 iki 3:30 po piety 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.

TELEPHONES:
Office: RAndolph 5703 Rėš.: KEnmore 1670
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REIKALAUJA SIUVĖJŲ
Merginų-motei’ij vyrų ant maši
nų, • siuvimui šilkinių dresių 
Pastovus darbas ir geros mokes- 
tys. Kreipkitės tik mokančios 
tą darbą pas:

■---- -J; Pečiulį
1248 E. 79th St. arti Superior

O

O

Vyriškos $1.95 Darbinės 
‘ Kelinės $1.39 

50c ir 75c šilkiniai 
Kaklaraikščiai 34c

Vaikų $2.50 iki $5.00 
Sveteriai $1.79

Vyriški $1 ir $1.25 
Flaneliniai naktiniai 

Marškiniai 79c
Vyriški 25c šilkiniai 

Garteriai 16c
Vyriški $2.50 Khaki iš

vien Overalls $1.89
Vikų $1 ir $1.25 Union 

Siutai 79c
Visas pundas Vaikų 

Žieminių kepurių vertės 
$1 po 10c
Finik’s $2 Mėlynos 

Overalls ir Jaketai $1.79 
Vyrų $3 skrybėlės $1.89

VYRŲ OVERKOTAI

10.00
VYRŲ SIUTAI 

vertės iki- « n
$18:50 1 V.OO

VYRŲ OVERKOTAI 
•vertės1 1 4 nn $20 iki $25 1
VYRŲ OVERKOTAI 
vertės 1 7 nn

$25 iki $35 4 7
Vienas Pundas Vyriškų

OVERKOTŲ
Maišytų mierų r; „„ 
vertės iki $20

VYRŲ SIUTAI, 
vertės iki « x 

$25:00 ■> -'10.00
VYRŲ SIŪTAI 

vertės iki
$35.00 2U.OO
VYRU KAILINIAI
TRUMPI PLOščIAI 

vertės iki A © S
$10.00 U. O Cf

Vaikų $1.50 iki $1.95 
Trumpos kelinės 89c

Vyriški $1 Ribbed Marš- 
kiniai ir Kelnės $89c

Vienas pundas suteptų 
.: vyriškų marškinių 

14 mieros ,59c
Vyriškos $3 Corduroy 

Kelinės $2.19
Vyriškos ir Vaikams 

Kepurės 69c
Vyriški Sveteriai visi nu

piginti 25%.

<►

MOTINOS IR TĖVAI
TAUPYKIT DABAR KAIP NIEKAD DAR NE- 

TAUPĖT — MUSŲ
$9.95 vaikų

Siutai ir Overkotai
Vaikų $10.00 vertės
Mackinaws $3.39

i Vyriškos šilko ir Vilnos 
Kojinės 34c

VISAS DAUGUMAS
Visas pundas Vaikų 

Siutų mieros 16, 17 ir 18 
vertės iki ’

15.00

Vyriški $1.65 ir $1.95
Flanelio Pajamas $1.29

Vaikų Margos Golf Ko
jinės 25c

<►

T7: - ... 1O | Kožnas daiktas šioje krau-Mieros 5 iki 18 metų _. , .
lA nė Va.lri. ShirnJ ir I tuveje ant pardavimo.Vyrų $4 Skrybėlės $2.89 j , 9Q 5 Vaikų Siutai ir

Vyrų $5 skrybėlės $3.89 j ’ Overkotai $6 84 Storas atdaras kas-vakaras

Vyrų $2.95 kelinės $2.19
Vyrų $3.95 kelinės $2.89
Vyrų $4.95 kelinės $3.85
Freeland $1*50 Overalls 

$1.19

THE SPANYE REICH CO.
7002=04 Superior Avė., Kampas Giddings Road

1 Malonėkit paminėt; kad škaitčt'nnreų'Apgkršinimą' ^Dirvojė” ^ ‘
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bes. 
dart 
pose 
rius 
sin 
jog 
taty 
dari 
nink 
jie 
prieš 
mas 
liust 
nebu 
daba

Se 
beds 
čia 

-.stud: 
įvaii

Pi 
butų 
darb 
staty 
kaip 
svaje 
gero’

Ga 
Good 
dėjo 
kų d 
$7,50(

Nei 
sykių 
čios J 
kelia 
gas 11

Bei 
darbii 
nas ši 
bystės

Gai
lio lo 
užmuš 
gus k

Lou 
gar J 
Pa., y 
šelpiu 
ar.gli; 
irgi

Sig 
darbi 
■gimė

Ali 
. goj i 
lesint 
čiuš. 
Paukš 
ka d a 
kuš b. 
dus ir


