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giau negu 1928 metais.

20

;alas

ii” i

30 ■

5 vai.

en tik 
aidžia ' I

šerių
Kurie I
•u..
liMIMllMMg
Lietuviai ateina | ;

iškas Lietaus
YNES.25c. 
ir arti E. 9th St.

ška Valgykla
Superior Ave. - 
Lietuvius atsilankyti 
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S. STONIS

Londonas. — Sausio 
d. prasidėjo penkių didžių
jų valstybių konferencija 
aptarimui apsiribavimo ka
ro laivynų ant jurų. Pir
mas posėdis atidaryta su 
didelėmis iškilmėmis, daly
vaujant pačiam Anglijos 
karaliui Jurgiui V, kurio 
kalbos tema buvo apie ma
žinimą kariškų . laivų ir su
laikymą lenktynių laivų bū
davo jime. Karaliaus kalba 
buvo leidžiama per radio ir 
buvo girdėti visame pasau
lyje. Po karaliaus kalbėjo 
Įeitų valstybių atstovai toje 
konferencijoje: Amerikos,!

Peoria, III. —. Sųstreika-, Francuzijos, Japonijos ir 
va 1,100 angliakasių dirbu-j Italijos.
šių keturiose Crescent kom- Anglijos' socialistų vy- 
partijos kasyklose delei ne- riausybė, su MąėDonaldu 
susipratimų už darbdaviais, priešakyje, deda visas pa- 
Unijos viršininkai betgi ra-1 stangas kaip nors prieiti 
do šį streiką nelegaliu ir,prie kokios nors sutarties, 
įsakė gryžti atgal į darbą. Į tada galima bus sulaikyti 

------ ' laivų budavojimą, o už tuos 
Vėl kursto darbininkus. [ pinigus šelpti darbininkus.

Kitokių pinigų nemato iš 
kur paimti, o darbų page
rint negali, taigi visa viltis 
dedama į kitų valstybių su- ■ 
tikimą sulaikyt budavojimą 
kariškų laivų, tada ir pati 
Anglija galės sustoti.'

Jeigu tas planas pagelbės 
pasaulinei taikai tai bus la-., 
bai puiku.

Budavojimų darbų bus 
daug. Surinktomis- žinio
mis, 1930 metais bus išleis
ta apie $10,000,000,000 įvai
rioms naujoms budavonėms 
ir kitokiems padidinimams 
ir plaplėtimams. Jau dabar 
yra tikrų davinių apie tam 
tikslui paskirtą $7,000,000.- 
000 sumą, todėl iki -metas 
baigsis atsiras daugiau nau
jų planų. •. I

20 ŽMONIŲ MIRĖ PER 
ŠALČIUS

Vidurvakarinėse valstijo
se pereitą savaitę užėjus’ 

[didelio šalčio bangai tiesio- 
ginai ir netięsioginai nuo 
šalčio mirė 20* ypatų.

■ Vietomis 
tvinimai < 
lietaus, kuris buvo 
savaitę pirm to.

Montana' valstijoj 
padarė rekordą, nes 
kė 56 laipsnius žemiau ze
ro. .

> buvę upių už
delsi ‘ nuolatinio 

ištisą

šalčiai 
pasie-

Atenai, Graikija. — Ke
turi desėtkai mokyklos vai
kų buvo nesiųsta į kliniką 
akių išegzaminavirbui. Kli
nikos vedėjai 'ėmė apiprun- 
kšti vaikų akis tarti tikrų 
skystimu, kurį naudojo už
krėstomis akimis ligoniams 
gydyti/ Vaikai per klaidą 
atvesti Į ne tą kambarį kur 
reikia ir užžiurėtojai pradė
jo juos tuo budu gydyti. Iš
girdę vaikų kliksmą supra
to klaidą padarę, bet jau 
buvo po laikui — vaikai ta
po neregiai.

INDIJA RUOŠIASI PRIE 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
Kąlkutta; Indija. — Sau

sio 26 d. bus apvaikščioja
ma kaipo Indijos Neprigul- 
mybės diena. Visoje šalyjė 
bus masiniai susirinkimai, 
demonstracijos/ ir- bus iš
keliama tautines /vėliavos.

Indų liuosybės vadai skel
bia kad Anglija nuslopino 
Indiją ekonominiai, politi
niai, kultūriniai ir dvasi
niai, todėl Indija .turi per
traukti ryšius su Anglija ii*, 
.tąpti visiškai nepriklauso
ma.

16 ŽMONIŲ UŽSIMU
ŠĖ SU LĖKTUVU

Los Angeles, Kai. — Ne
toli čia, Sausio 16 d. nukri
to pasažierinis lėktuvas ir 
užsimušė 14 pasažierių ir 
du lakūnai. Nukritus lėk
tuvas dar užsidegė ir žmo
nės apdegė taip kad nebu
vo galima pažinti.

Ši orinė nelaimė yra di
džiausia tos rūšies lėktuvų 
nelaimė kokia iki šiolei 
vo.»Kita didelė nelaimė 
vo Kovo 18 d. 1929 m. 
toli Newark, N. J., kur 
vo 14 ypatų.

Sausio 2 d. 1930 m. Kali
fornijoj susidūrus ore, lėk
tuvam nukrito į' juras ir 
žuvo 10 ypatų.
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bu- 
ne- 
žu-

Laiškas iš Lietuvos
Rašo A. Argus.

icoby & Son
Is & Furnishings | 
8 Superior Ave.
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New Bedford, Mass. — Ko
munistų agitatorius Beal, 
palikęs savo kruvinus pėd
sakus Gastonijoj ir kitur, 
parvažiavo i Mass, valstiją 
ir čih. kursto audėjus prie 
riaušių. Suruošė mitingą, 
be leidimo, ir kuomet polici
ja atėjo išvaikyti jis liepė 
neužsileisti. 19 dalyvių su
imta už priešinimąsi.

Komunistai nori kad dar
bininkai butų areštuojami 
ir net žudomi, tada turi ge
rą priekabę aukų rinktis.

Berkley, W. Va. — Neto-
Ii čia, kasyklos eksplozijoje 
užmušta aštuoni darbinin
kai ir keturi kiti sužeista;

Dixon, Ky. — Po keturių 
dienų troškinimo kasyklos/ 
kurioje kilo gaisras, išimta 
dviejų darbininkų lavonai, 
ten likę gaisrui kilus. Ka
syklos gesinime dirbo 500 
uikninkų ir darbininkų.

Beuthen, Vokietijoj, ka
sykloj sugriuvus ramsčiams 
šeši darbininkai užmušta.

AVINĖLIAI PAS POPIE
ŽIŲ

Roma. — Nėtoli Romos, 
vienos bažnyčios laukuošs 
auginama avys, kurių kas
metai po. du ėriuku nugabe
nama popiežiui pašventint. 
Sausio 21 d. popiežius laį- 
mino' du baltu ėriuku, kurie 
auginama vilnai dvasiškių 
rūbams.- Avinukai išrėdo- 
ma 'kaspinais, gėlėmis ir 
girliandomis ir atnešama į 
Šv. Agnieškos y bažnyčią. Ši 
šventoji yra gyvulių pat
rone.

IANCO.
'YTOJAI
s šėpas ir kitus
i ir išsiunčiami. ;
Cleveland, 0.

Belfast, Airijoj/ buvo su
streikavę laivų budavojimo 
darbininkai. Streiką laimė
jo ir gryžo dirbti.

Meksikoj, Vera Cruz val
stijoj, užsitęsus trijų dienų 
mušiui tarp dviejų priešin
gų partijų, užmušta 14 ypa
tų.

Penki pakarti. Folsom 
kalėjime, Kalifornijoj, jau 
pakarta periktas kalinus da
lyvavęs kalėjimo riaušėse 
1927 m., kuomet užmušta 
11 ypatų. ■ . |

Gelbsti galvijus. Užėjus 
Kalifornijoj šalčiams ir pū
goms srityse kur’paprastai 
buna šilta ir galvijai gano
si žiemos metu, prisiėjo gel
bėt 8,000 galvijų nuo išdvė- 
simo badu.

NAUJI STEBUKLAI
Bėgyje dviejų metų New 

Yorke per upę bus pabuda- 
vota didžiausias kabantis 
tiltas pasaulyje — 4,500 pė
dų tarp -kraštutinių bokštų, 
vįsiT tūkstančių „pėdų ilges
nis negu dabartinis tiltas 
per Hudson upę, ..Tiltas ka
bos ant . 800,;. pėdų . aukščio 
bokštų, kurių bus po vieną 
iš abiejų Siaurumos pusių; 
žemiausia tilto dalis bus 
235 pėdos virš vandens, po 
kuriuo galės pereiti visi lai
vai.

Visą nepaprastą tilto svo-1 
rį laikys ant savęs du didie-1 galį ir gryžti Maskvon, 
ji kabeliai, kurie bus po 4, Taip atsitiko del to kad 
pėdas storio; kabelis bus [jų vadovė, Isadoros Duncan 
išpintas iš 48,000 vielų, tos I auklėtinė, Irma Duncan, su- 
vieios^kiefcviena turės spė-įsikivircijo su Sovietų atsto

vais Amerikoje. Bet mer
ginos nenori važiuoti atgal-,

ATŠAUKIA RUSES-AR
TISTES ■ ■ •

; Washington. — Sovietų 
Rusijos valdžia įsakė Ru
sėms šokikėms artistėms,- 
kurių Amerikoje uyra de- 
sėtkas ir veikiami po vardu. 

[Duncan Sisters, apleisti šią

kos 120 tonų ant ketvirtai
nio colio.

Prie to, New Yorke bu-|jos sakosi ten badaudavo, 
davojama 85 aukštų budin-l0 čia Amerikoj pasidaro di-
kas, kuris bus baigtas 1931 
metais. Jis bus 1,100 pėdų 
aukščio. Virš budinko bus 
bokštas kuriame bus diri-, 
rižabliams prijungti vieta.

CHICAGOS BĖDOS
Chicago. — Cook apskri

tis pradeda metą su apie 
$30,0.00,000 deficitu, taigi, 
daugybė miesto , ir apskri
ties darbininkų dirba ne
gaudami algų. Apie 19,000 
Chicagos miesto darbinin
kų dirba be algų iki nebus 
sutarta ar miestas gali dau
giau skolintis.

Paliko .>1'49,000,000,000.
, Cincinnati, O. — Šiam 
miestui viena buvus; ■gyven
toja mirdama Oklahomoje, 
paliko $149,245,132,800, bet 
tų pinigų miestas negali 
gauti per 500 metų, arba 
tik 2430 metais.

Istorija yra tokia: ta mo
teris paliko stirną $600,000 
augimui per . 500 metų, ir 
per tą laiką pinigai’ suaugs 
iki viršminėtos sumos, . i;

delius pinigus.

12 UŽMUŠTA
Pietų Afrikbjj 'kilus savi

tarpiniam karui ;tarp Jo-
hannesburgoiapielinkes gy
ventojų negrų, 12 žmonių 
užmušta ir (virš 100 sužeis
ta.

KAIP FRANCUZIJA 
SERGSTI AUKSĄ
Paryžius. —‘ Francuzija 

pasiryžo vėl atsistoti ant 
kojų sustiprinant savo pi
nigų vertybę. Francuzijos 
Bankas renka iš visų pusių 
auksą ir krauna, su tikslu 
sustiprinti savo valiutą.

Auksas, kuris dabar sie
kia $2,000,000,000 vertę, yra 
po tokia didele sargyba kad 
.niekam nėra galųnybės prie 
jo prieiti. . 1 ų

Kas metai Francuzijai at
sieina milijonas dolarių iš
saugojimui tų kraunamų 
milijonų.' ,

Auksas sukrautas banko 
požeminiuose Urvuose, ku
rie išrengti klaidinančiais 
karidoriais, laiptais, bedug
niais šuliniais, vandeniu už
leistomis gatvėmis. Auksas 
guli už .plieno ir cemento 
sienos šešių pėdų storio ir 
už penkių pėdų storio plie
no durų, kurios atsidaro tik 
trimis raktais sykiu suka
mais, trijų paskirų vyrų.

Prie tos šėpos prieiti ne
galima, nes aplink užleista 
vandens griovis. Sienos y- 
ra slidžios kad nei kur ne
prisigriebsi daplaukęs. Jei 
plaukikas priplauktų ir pa
lytėtų sieną, jis butų elek-

1930 metus pradedant. 
Ligonių kasos Lietuvoje.

Kaunas. — Jau pradėjo
me naujus 1930 Vytauto 
Didžiojo metus. Šie metai 
Lietuvai turi keleriopos 
reikšmės. Spalių 27 dieną 
švęsime Vytauto 500 metų 
mirimo sukaktuves. Šis Lie
tuvos karžygis spindi lyg 
šviesos taškas Lietuvos is
torijoj. Prieš Vytautą Lie
tuva visų vergiama, jo lai
kais atgimsta, visapusiškai 
sustiprėja. Jis 1410 me
tais galutinai sutruškinc 
musų amžinų priešininkų 
kryžiuočių galybę. Jis pir
mas suprato kenksmingą 
Lenkų įtaką Lietuvai ir per 
visą savo gyvenimą stengė
si nuo jų atsikratyti.

Tat Lietuva šį karžygį 
ypatingai turi pagerbti. Te
gul nebūna nei vieno Lietu
vio nepasiruošusio atiduoti 
tinkamą pagarbą Vytautui. 
Spalių 27 d. visa Lietuva 
parodys pasauliui ką nu
veikė Vytautas, parodys W 
jis vertas.

Žinoma, yra kliūčių tin
kamai pagerbti Vytautą. 
Jo kurias, kaip žinome, ilsi
si pavergtame Vilniuje, di
džiojoje katedroje. Mes ne
galim laisvai prieiti pager
bti tą vietą kur jau 500 me
tų ilsisi jo kūnas. Bet Lie
tuviai , nenuliūs. Vytauto 
dvasia, tas stiprybės šešė
lis, jau penki amžiai kaip 
stiprina mus, duoda mums 
dvasinio peno.

Mes pagerbsime jo dva
sią, kuri lyg geležiniai šar
vai dengia visą nepriklau
somą Lietuvą.

Kodėl Vytautas palaido
tas Vilniuje? Kodėl nepa
laidojo ‘Kaune, ar kitoje 
Lietuvos vietoj e ?

Todėl kad Vilnius t 
Vytauto, kartu ir visos 
tuvos, sostinė. Jis buvo 
laidotas jo numylėtame 
niuje. Jis tikėjosi kad 
nius amžinai turės prik 
syti Lietuvai.

Žiaurus Lenkai išplėš 
musų Vilnių, kartu išp 
Vytauto karstą, jo kum 
kučius. Bet nenuliusdi 
'pagerbsime jo dvasią, 
idealus, jo nuveiktus i 
bus.

Taigi sukruskime, s 
kaupkime per šiuos 1 
metus ir Vytauto ki 
idealų bei darbų vedami 
vaduokime Vilnių^ Vyi 
to kūną, kuris iš kai 
kurčiu balsu musų šau 
si....

Ir jus, Amerikiečiai, č 
guma manote šiais me 
atvykt nepriklausomon I 
tuvon pagerbti Vyta 
Šiais 1930 metais, ypatir 
turit gausiai mus aplank 
kartu su mumis page 
musų tautos pažibą ,yy1 
tą, Didį Lietuvos Kunigi 
štį.

Ligonių kasos Lietuv 
Apie ligonių kasų sva 
kitos valstybės jau senai 
prato ir neatidėliojant^ 
dė, tik pas mus šis daly 
gana vėlai pradėtas or 
nizuoti. Lietuvoje Ligo 
Kasos pradėta organizi 
1928 metų pabaigoje, f 
vidaus reikalų minister] 
buvo įsteigta sociali 
draudimo valdyba, ku 
sudaro du darbininkų, 
vidaus reikalų minister] 
ir vienas darbdavių ats 
vas. Ši valdyba pradėjo 
ganizuoti ligonių kasas I 
tuvoje;

Ligonių kasų tikslas ; 
teikti savo nariams ir

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

KAIP CIGARETŲ NAU
DOJIMAS PRASIPLĖTĖ

Per pirmus dešimts mė
nesių 1929 metais viršyta 
visų 1928 metų cigaretų iš; 
dirbystė, kaip parodo val
diški raportai.

Nors cigaretų rūkymas 
padidėjo su pakilimu biznio 
ir socialio gyvenimo po ka
ro, bet prie to pradėjo rū
kyti plačiau ir moterys, pa- 
sekdamos rūkymo paprotį.

Per Spalių mėnesi 1929 
m. Su v; Valstijose pagamin
ta 102,000,000,000 cigaretų. 
arba 12,000,000,000 daugiau 
negu tuo pat' mėhesiu me
tai pirmiau ir tik 4,000,000,- 
000 mažiau negu per ištisus 
metus dar pirm ,to. ų .'i ?l;|

tros užmuštas, nes šėpa už
leista stipria elektros srove. 
- Ineiga į požemį yra siau
ra, tik vienas žmogus tega
li nulipti vienu sykiu. Tą 
ineigą iš lauko labai saugo
ja ginkluota sargyba. Jei 
kas įsigautų į požemį prie
varta, ras uždarytas duris, 
kurios neturi jokios klem- 
kos. Viršuje sargui paju
dinus sagutę nulipime pasi
leidžia gazai, garas, ir ne
reikalingas žmogus žus ne- 
įsigavęs į požemį, kur pra
sideda koridoriai, šuliniai 
ir kitos pinklės. Net pini
ginėj šėpoj, inėjusis užtiks 
tik nudarytas plytas. Jaus- 
lingas aparatas viduje šė
pos nuo žmogaus šilumos 
paleis signalus į viršų. Ša
lip visko, gali atsiverti po 
vagilio kojų šulinys, arba 
riusmukt sunkios lubos ir' 
sutrint jį kai kirminą. I

LAIŠKAI
Du Tuzinai Laiškų — su Konvertais — su 

Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už

$1.40

HŽSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus- 
' tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš
kams rašyti pdpierio, su 24 vokais 

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

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

4 kia pridėti 15c. (Vietiniams to 
nereikia^. Užsisakykit tuojau!

(Kaip užsisakyti: Parašykit aiškiui savo 
pilną vardą ir pavardę ir visą antrašą, ir 
telefoną jeigu yra, ir prisiųskit su money, 
orderiu arba čekiu už $1.40. Viską gausit 
savaitės bėgiu.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA..
Pittsburge per 1929 me

tus surūkyta 39,322,968 ci
garai. • Skaitlinės surinkta 
iš valdiško duoklių biuro. 
Apie 96 nuošimčiai tų ciga
rų daryti Suv. Valstijose, 
kiti atgabenti iš užrubežių.

Pittsburgo srityje septy
niose apskrityse yra 25,000 
Jarmų.

1929 m._ Allegheny aps
krityje buvo daugiau apsi- 
vedimh negu 1928 metais; 
1929 metais išduota 10,295 
leidimai prieš 9,974 Inetai’ 
pirmiau.

Bet ir- divorsų, buvo dau
giau : 1929 metais- pergisky-, 
rė 1,982 poros,, o< Į928 im?{4n 
1,489 poros.

Pargabena žmogžudę. Iš 
New Castle, Pa., penki po
licijos nariai išvyko j Phoe
nix, Arizpna, parsigabenti 
žmogžudę, Ireną Schroeder, 
tenai sugautą, kuri su savo 
vyru nušovė valstijos poli- 
cijatitą; trys savaitės atgal, 
netoli New Castle, Pa.

Gavo daug darbo. Car
negie plieno dirbtuvė gavo 
užsakymą plieno už $4,500,- 
000 del 85 aukštų budinko 
kūlį pradeda statyti New 
Yorke. Tas plienas, 53,000 
tonų, turės būti pristatyta 

---- , bėgyje penkių mėnesių, 
vežikų dirbančių sų ;Yęllowj Balandžio x dienos.

Pakėlę algas. 1500 taksi nuo

ir Green kompanija šioje 
srityje, gavo, pagelti algų 
nuo 15 iki 20 nuoš.

šia- 
me-

Miesto darbininkų bėdos. 
Pittsburgo > miesto valdyba 
nuo savo metinio biudžeto 
turės numušti apie du mili-1 
jonu dolarių, tokiu budu tu
rės būti atleista iš darbo 
daug miesto darbininkų. 
« Miesto valdyba dirba vi
somis pastangomis užlopy
ti skyles savo išlaidų, nes 
apmažėjus gaunamoms lė
šoms negudurs galo su ga
lu. Nuo tūlų svarbių mies
to tarnąutojų algų nuker
tama : pp kelis, šimtus, tau
pymui pinigų.

Washington, Pa. — 
me apskrityje per 1929 
tus neteko gyvasčių 376 y-l 
patos. Padidėjo užmušimai 
gatvėse ir ant kelių auto
mobiliais, bet apmažėjo ne-

I laimės dirbtuvėse.
Kasyklose užmušta 52 y- 

,patos': Užmušėjyscių buvo 
27, saužudysčių 23. 
gėrimo mirė 6 ypatos.

pastatė naują siuvyklą, iš 
senosios viską išgabeno i 
naują, senojoj dar dirbo 
keletas merginų. Sudegus 
senai 'įstaigai, merginos pa
imtos dirbti į naująją.

Kadangi aplink dirbtuvę 
buvo susigrūdę namų tai 
gaisras sunaikino 12 kitų 
namų, mažai kas iš jų išgel
bėta. Gaisrininkai buvo su- 
važiąvę net iš aplinkinių 
miestelių. Oras tuo tarpu 
pasitaikė šaltas ir vėjuotas. 
Užsimušė, vienas ugniege- 
sis, 12 kitų susižeidė. Su
degusių namų savininkai 
yra Lietuviai ir Lenkai.

Darbai. Lehigh Valley| korespondenciją, kuri buvo 
kompanijos visos kasyklos j ‘“Dirvoje”, aprašanti kas 
nedirba nuo Gruodžio 24 d. Į dedasi šioje komunistų vai- 
ir nežinia kada pradės dir-|domoje kuopoje, ir kad val
kti. ' . . ' . dybon šiems metams išrįn-/

Orai pas mus tankiai kei- j raudonuosius su nelabai 
čiasi, lyja, sninga., Per Ka-jgeromis reputacijomis. Iš 
ledas prisnigo, paskui atlei- į tos korespondencijos nekų- 
do ir liko šilčiau. ■ irįe valdybos nariai užsiga-

J. Basanavičius. v0) nes jįe nėsą komunistai.

PEABODY, MASS.

Nuo

SHENANDOAH, PA.

Fordo automobilių sudėt

Mirė Uršulė Basanavičie
nė. Sausio 16 d. Mt. Locust 
ligonbutyje pasimirė. Uršu
lė Basanavičienė, gero tau
tiečio,'J. Basanavičiaus mo- 
'ięjfis, Mirė po sunkios ope1

jimo dirbtuve
blvd. pradėjo vėkrvėftę&^^iu'dime "vyra^trys duk-
paimta Į darbą 700 darbi? 
ninku. Palengva darbiniri'- 
kų skaičius padidės iki pus
antro tūkstančio.

ŠiPennsylvanijos ūkės, 
valstija gauna tiek daug 
naudos iš po žemės, taipgi 
iš dirbtuvių, kad mažai kas 
pamano apie ją kaipo apie 
žemdirbystės valstiją.

Tačiau 1929 metais žemė 
davė bulvių už $41,000,000, 
reiškia antra valstija bul
vių daugumu iš visų 48 val
stijų. Obuolių derlius buvo 
$9,000,000, ketvirtoj vietoj 
išėilės. Bendra vertybė šios 
valstijos trylikos svarbiau
sių ūkio produktų siekia net 
$115,000,000.

' Pennsylvania yra septin
toj vietoj tabako auginimą, 
devinta žiemkenčių kvįįęčių;

terys, viena iš jų ištekėjus, 
Marijona Kavaliauskienė; 
ir Adelė ir Uršulė, ir sūnūs 
Vincas. Po tėvais ji buvo 
Botyriutė iš Gražiškių pa
rapijos, Vaitkabalių vals., 
Suvalkijos. Lietuvoje pa
liko broliai Vincas ir Kazys 
ir Sesuo Jieva Pekarskie- 
nė.

Velionė Uršulė palaidota 
be bažnytinių apeigų, del 
vietos Lietuyių kunigo ne
gražaus pasielgimo. Palai
dota Šv. Jurgio kapinėse.

Su vyru pragyveno .25 m. 
Lai buna jai lengva šios ša
lies žemelė....

J. Basanavičius yra pus
brolis Dr. Basanavičiaus, ir 
gėras “Dirvos” rėmėjas. .

Koresp.

įDidęlis gaisras. Sausio
ir septyniolikta kukuruzųll. d. buvo didelis gaisras 
auginime. <,• ’ Ė. . Coal st.<-nuostoliu

1925 metų cėpzuį|^eirii-’padaryta už $300,000. Gai- 
sylvania turėjo 116,000,OOO^ąrass^kilo marškinių siu- 
akrų dirbamos šėmės, kti? v$kl9j<L * 'Spėjama kąd ..siu-, 
rios bendra vertė yra $Į,- btivo? tyčia , padegta. 
640,000,000. ■■ S^fiiiinlcas yra Žydas, ?Jis

SUSIVIENIJIMAS LIET, AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai rauna lalkraitf “T4- 
vyne" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knyga, ui pus, kalena.

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

Del platesnių informacijų kreipkitfis Aibe a4rea«i

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
807 W. ,30th Street ■"1 N*w Ynrfc. N. Y.

Akrono Naujienos
Iš SLA. 198-tos kuopos 

mitingo. Sausio 12 d. šios 
kuqpos susirinkime paaiš
kėjo kad iš šios kuopos į 
354-tą kuopą per 1929 me
tus išsikėlė 13 narių ir 12 
jaunuolių visai pametė mo
kėję. Taigi pasirodo kaip 
sekasi tai bolševikų valdo
mai kuopai.

Toliau, .einant prie susi- 
i rinkimo pabaigos vienas 
paryš pakėlė klausimą avie

, Apie kuopos korespon
dentą K. Joneliuną vietiniai 
žino visokių faktų jo vei
kime ALDLD. kuopoj ir jo 
privatišką gyvenimą, kas 
spaudoje neapsimoka kelti.

Tai tokie yra 198-tos kuo
pos valdybos nariai. Nėra 
reikalo apie juosvrašyti, bet 
jie patys nutarė tą viešai 
iškelti. Senas 'Narys.

judėji-
Kata-

Darbai. Čia randasi 55 
dirbtuvės, visos odų išdir- 
bystės. Gal mažai kur ki
tur tokių dirbtuvių randa
si. Bet darbai eina men
kai. Dvi klijų dirbtuvės 
dirba gerai. Yra viena au
deklo apdirbimo įstaiga, jo
je baltina audimus ir siuva 
lovoms užtiesalus. Yra 1 
mašinų išdirbystė, 1 raisin- 
go gamykla. Visas dirbtu
ves sudėjus į vieną išeina 
daug, bet kam vertos kac 
daug darbininkų esti be jo
kio darbo.

Lietuvių čia Randasi apie 
60 šeimžnų, ągįę JžL]|ayieT 
nių. , Daug yra jaunimo, 
bet jaunimas mažai seka 
savo tėvų papročius, dau
giausia maišosi su kitatau
čiais, į savus balius ir pa- 
rerigimus nesilanko.

Gruodžio' 31 d. A. L. P. 
Draugija turėjo vakarėlį 
patikimui naujų metų, ku
ris buvo labai gražus ir lin
ksmas ir gražiai pavyko, li
ko ir pelno. Buvo skanių 
valgių ir gėrimų, prie val
gių <pasitarnavo Zofija Pet
kevičienė, Uršulė Vaitkuc 
kienė. Buvo dainų ir dek
lamacijų. Daipavo M. Pet
kevičius ir Veronika Man- 
kevičienė; deklamavo Zofi
ja Petkevičienė, A. Petke
vičiūtė, L. Ambrazėvičiutė 
ir -K. Petkevičiūtė.

Prie užbaigos, Zofija Pet
kevičienė pasikalbėjo su va
karo vedėju ir paprašė da
lyvaujančių kad kas kiek 
galėdamas paaukautų įsi
gijimui į šios draugijos na
melį tikro Tautiško laikraš
čio, “Dirvos”-. - Visi malo
niai sutiko, ir surinkta rei
kalinga suma. Visiems ta
riama širdingas ačiū, ir nuo 
dabar “Dirva” mus lankys 
ir turėsim gražių pasiskai
tymų. Pinavijo Draugas.

1930
KALENDORIAI 
KNYGOS FORMOJ 
Su visomis šventėmis 

ir kitais pasiskaitymais 
50c.

Reikalaukit ‘‘Dirvoj’ 
Cleveland, O.

6820 Superior Ave.

Jiems žodis “reputacija” 
reiškia žmogžudis, plėšikas • 
ir dar baisesnis, per tai ki
to karštos diskusijos delei 
korespondencijos. D. Sa- 
vokynas norėjo išaiškint šį 
dalyką, bet komunistas pir
mininkas nedavė kalbėti ir, 
nutarta kad ta korespon
dencija butų pataisyta, aiš
kiau suminint kas kuopos 
valdyboje . yra raudoni .ir 
kas ne; ir jeigu yra žmonių 
be reputacijos tai kad ne
minėti visą valdybą. Tai'g' 
korespondentas mielu norų 
sutinka tą padaryti. Rim
tam žmogui, visą gyvenimą 
būnant niekuo nesuteptam, 
o gauti užmetimą šmugel- 
ninko pasidaro skaudu.

i> Taigi kuopos pirminin
kas J. Brazas yra komunis
tas, 4 metai atgal D. Domi- 
nikaitis pramokino,■ skaity
ti Lietuviškai, bet jis ir da
bar gerai nemoka; - Belec
kienė padavė “Dirvą’,’ pa
skaityt tą korespondenciją, 
bet nebuvo gairina suprasti 
ką jis skaito^ bet jis yra 
teisingas žmogus. Vice pir
mininkas B, Verseckas yra 
socialistas, dirba draugijo
se teisingai^ jokių kriuku
čių neteko nutėmyt. Proto
kolų raštininkas Neveraus- 
kas teisingai dirba del Su?' 
si vienijimo, taipgi yra so
cialistas, visiems geras.. Ka
da susirinkime Gruodžio 8 
d. buvo pakelta klausimas 
kaslink rezoliucijų Centro 
valdybai, kuoiriet komuniš- 
stai buvo prie sienos pri-* 
spirti, tai Neverauskas šo
ko ir sako: Aš esu gavęs iš 
Centro raštelį, tik nežinau1 
kur. Bet to raštelio ii’ ši
tam susirinkimui neatnešė 
Tuo tarpu Centras rašo kac 
visai nieko nėžįno apie kuo
pos rezoliucijas. , Tai čia ir 
pasidaro maišatienė ir be-Į 
reikalingas lermas.

Ęinansų raštininkas A. j 
Bortinka komunistas 
suomet draugijose užsiima j 
finansų raštininkavimu iri 
teisingai eina savo parei- j 
gas. Žmogus rimtas.

Iždininkė B. O. Beleckie- Į 
nė yra pasižymėjus draugi-1 
jų griovime. Keli metai at-1 
gal čia. buvo teatrališkas ra-1 
telis, bet jos pasidarbavimu 
tapo sugriautas. Vėliau’ ji] 
prigulėjo prie socialistų iri 
tą kuopą bandė sugriauti, 
bet nieko nepadarius turė
jo išeiti. Jau t trys mėtai1

kaip priguli moterų komu
nisčių kuopoj. Pereitą me
tą sugriovė SLA. jaunuolių 
kuopą. Būdama SLA. 198 
kuopos finansų raštininkė 
netiksliai vedė finansų kny
gas.

P. Papeika, duoklių rin- Akrone Lietuvių 
kėjas, sakosi esąs beparti-jmas labai nupuolęs, 
vis. Jis Gruodžio 8 d. susi-(likai ir tautiečiai snaudžia, 
rinkime išrėžė Smarkų spy- 
čių prieš Pild. Tarybą kam 
A. Žuką laiko generaliu or
ganizatorium ir ji£ važinė
ja organizuodamas S. L. A. 
kuopas. Jis skaito “Lais
vę”, . ir taipgi būdamas fi
nansų raštininku netiksliai 
vedė knygas.

Antras duokliarinkis, P. 
Kosiulevičius, 1923~m. Ken- 
morėj buvo areštuotas, už
simokėjo bausmę; net au
kos buvo renkamos kaipo neriai nestreikuoja, Lietu- 
“politiškam kaliniui”. Pas
taru laiku varąs visiems ži
nomą “biznį”.

nieko neveikia. Bolševikai 
tik kiek patrukšmauja, pa
rengia kokį baliuką, bet 
publikos į jų vakarus nesi
lanko, nenori darbininkų 
išnaudotojus remti, ir jie 
negali toli bėgti. Bolševi
kai dar savo baliuose ima 
groti Žydus arba negrus, 
ko Lietuviai nepakenčia.

Dabar bolševikai tik lau
žo galvas kokią priekabę 
radus aukoms rinkti: mai-

vos arkliavagiams irgi ne
siseka išprašyti. Despera
cijoj nabagai. Keliautojas.

vi

jau t trys mėtai1

Dzimdzių Maršrutas< p
Maždaug norima ,tflįkįiu: 

laiku ir ten būti, Keliauja' * 
J. Olšauskas ir A. Variagai-1 ! 
tis su “Margučid”:: 
Sausio 21 — Cleveland, O.

Vasario męn.:
1 — Akron, O.
2 — Youngstown, O. <
5 — New Kensington, Pą. ■ ' ,
7 — McKees Rocks,. Pa.'
9—12 — Pittsburgh, Pa.
15 — Dayton, O.
18—19 — Detroit, Mickį^ 
23—24 — Grand Rapids * 
26 — Indiana Harb.or.
28 — Waukegan, Ill. :

Kovo mėn.: , ', '
2 —■ Kenpsha-Racine'..
4 — Rockford, Ill. 'i-’| > '
Maršruto reikalu kreip-i 

kites pažymėdami kokios, 
dienos jūsų I kolonijoje, pa-t r 
togiausios:

A. Vanagas
3210 So. Halsted St. i 

Chicago, Ill.

. J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

VAŽIUOJAM! SU

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą

“DIRVOS” EKSKURSIJA
LIETUVON

SĄRYŠYJE SU

PUIKIU BALTIC AMERICA LINE LAIVU ’’LITUANIA” TIESIOG Į 
KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO — KUR VISI LIETUVIAI VAŽIUOJA;

Laivakorte iš New Yorko i Klaipėdą
ir atgal $181.00

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

prabėgti. Kreipkitės laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio ’



D I R V A

GERB. SPRAGILAS

PARAPIJĄ

netrenkia.
— Už ką juos trenks. O 

kitas dalykas, seniau perkū
nas daugiau žmonių nu
trenkdavo., nors sakai visi 
tada buvo pabažni. Bet pa
sakyk man, tetule, kas pa
sidarė su sena parapija: ar 
senai tu joje pirkai rąžan
čius ir mokėjai. klebonui 
penkiolika dolarių, ir ma

į parapiją nepriima. O jei 
nori žmogus, but geras ir 
kitų neskriaust tai ir be to 
gali gyventi.

— Tai gudbai, aš dau
giau pas tokius bedeivius 
neisiu.

ANGLIJA ATSUKO 
NAGARĄ

Anglija atsuko nugarą į 
sumanymą moterims pas
ninkauti 18 dienų atgavi
mui plonumo, kaip įiraneši- 
mai iš Londono saok. Hol- 

įlyvvopdo paskiausis priedas
.'pris stiliaus pribuvo Angli- 
jon tuo laiku kaip palinki
mas sviro nuo plonos figū
ros linkui gražių išlenkimų, 
pranešimai sako. Vietoje

DAYTON

— Tegul bus pagarbin
tas, vaikeli.

— Sveika, gyva, tetule! 
Laimingų naujų metų! Se
nai nesimatėm, dar prieš

* Kalėdas.
— Kad tu, vaikeli, vis be

dieviškai 'su manim, užtai 
aš nenoriu pas jus ateit, o 
judu irgi turbut del to ne- 
ateinat kad esi bedievis ir 
nenori su manim, gera ka
talike, susidėt.

— Ne del to, tetule, ne- 
ateinam, bet del to kad lai
ko nėra, o antra, tu vis no
ri fundyt to savo virto sky
stimėlio, kuris yra aršesnis 
už nuodus. Taigi jeigu va
diniesi gera katalike turi 
pamest nuodijusi.

— Nei tai, vaikeli, kokia 
trucyzna nei nieko; jeigu 
butų taip blogas tai aš su 
savo diedu senai butume 
nugaišę. Biskj išsigert nie
ko ’nekenkia, tik priduoda 
daugiau drąsos ir linksmu
mo.

— O kam tetulei tos drą
sos ir .linksmumo reikia?

ne koliojai kada sakiau kad 
perbrangu už rąžančių tiek 
mokėt.

— A, vaikeli, tas klebo
nas dabar taip pradėjo mu
sų neklausyt kad norėjom 
išmest, ėjom ir pas vysku
pą ir visaip skundėm, o jis 
sau sėdi ir sėdi. Mat, vys
kupas su juo vieną /ranką 
,laiko.

— Tai ar tetulė norėjai, 
kad vyskupai laikytų ran
ką su tavim arba su kitais 
tokiais? Vyskupas yra ka
pitonas, o kunigai jo poli- 
cijantai ir jų visų vienas ti
kslas yra jus valdyti, o ne 
su jumis bičiuliautis. Kada 
dvasiškų a negalės suvaldyt 
savo parapijonų tada baž
nyčios galybė sutrupės.

— Aš-' nesuprantu ką tu 
čia pasakoji, ale bijau kad

Vanagaičio ir Olšausko 
koncertas. Vasario 15 die
ną čia Įvyks Dzimdzių ar
tistų Vanagaičio ir Olšaus
ko koncertas Barney Com
munity salėj. Kadangi visi 
gerėjates jų dainomis ant 
rekordų, ir girdėjot dai
nuojant per radio, dabar ii’ 
gyvus turėsit progos juos 
girdėti. Prie to, Olšauskas 

. puikiai skambina Lietuviš
komis kanklėmis, gal but 
vienatinis Amerikoje ką tą 
instrumentą vartoja, taigi 
turėsit puikų vakarą, kuris 
liks atsilankiusių atminty
se ant ilgai.

Tikima kad kas nors ir 
iš vietinių prisidės progra- 
mo pajvairinimui.

Šitaip tai mes Daytonie- 
čiai galėsime apvaikščioti 
Lietuvos nepriklausomybės 
12 mėtų sukaktuves, turė
dami pas save tokius artis
tus kaip Vanagaitis ir 01- - 
šauskas. Jie pasistengs pa
dainuoti mums šioms iškil
mėms tinkamų dainų. To
dėl visi malonėkite atsilan
kyti, nepraleiskit šios pro
gos. J. A. U. _

griežtų pasninkų, pradėta 
Anglijoje tik vidutiniškai 
valgyti, tą pradeda pasekti 
ir Suv. Valstijos.

Abiejų šalių medikaliai 
profesionalai tariasi kad 
geriausias būdas yra vidu
tiniško užsilaikymo ir jie 
sutinka kad ta linkmė į ku
rią dabar moterys krypsta 
yra geriausia.

kiams j Lietuvą "Dirvą”. 
Už S3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš-

JIEŠKOJIMAI

TIESIAI Į KLAIPEDA

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

MALONUMŲ TIEMS KURIE JOJE DALYVAUS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
I KLAIPĖDĄ:

Trečia klesa į vieną pusę __ $107.00 
Treiča klesa į abi pusi___ $181.00
Turist. 3 klesa į vieną pusę $123.50 
Tur. 3 kl. j abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa _____________ ; $142.50

PROMENADOS DJNIS: Už vietą 
turistine trečia klesa ant Promena
dos Denio nuo 1 .Gegužės iki 15 Lie
pos Į Lietuvą, o Ameriką nuo Rug
pjūčio 1 iki Rugsėjo 30 kainos pa
didinama sekančiai: $7.50 į vieną 
pusę, o $12.50 į abi pusi.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAI
VU STAIAI Iš KLAIPĖDOS.

Išplaukimai Laivų
Iš New Yopko:

LITUANIA ... Sausio 30
ESTONIA .. Vasario 20
LITUANIA .,. Kovo S
ESTONLA . Balandžio 3
LITUANIA . . Balandžio 17
POLONIA . . ... Gegužės 1
ESTONIA .. Gegužės 17
LITU ANU. . Gegužės 26

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĘ
Del Informacijų ir laivakorčių kreipkitės pas savo vietoą Agentą 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ.

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

Kiba drąsos rengtis prie 
mirties, ne kam kitam.

— Tylėk tu, netikėli, aš 
dar mirt nenoriu ir nekal
bėk man apie smertį. Mes 
dabar turim naują darbą, 
tai reikia daug drąsos ir 
pakantrumo.

— O ką tokio tetulė pra
dėjai dirbti?

— Dirbti ne, ale veikti. 
Beveik per dienas ir nak
tis einu kaip amžinas Žy
das.

tu perdaug bedieviškai ne
nušnekėtum. Mes tikėjimo 
niekad neišsižadėsim, ale 
jeigu kunigas negeras tai 
reikia jį išmest.

— Bet kaip aš matau tai 
jus kunigas išmetė ir turė
jot eiti kitur.,

— Išmetė tai pats savo 
biznį gadina, mes susitvė- 
rėm naują parapiją ir tu
rim gerą kunigėlį.

— Ar atsimeni, tetule, 
kaip džiaugeis! kada pir-

Pūkeliai, Antanas, Anas-
tasija, Ona ir Jurgis. Kilę 
iš Telšių. Gyveno Chicagoje.

Rekašius, Baltromiejus. 
Kilęs iš Žarėnų vai., Telšių 
aps. Prieš karą gyveno Chi
cagoje.

Ramanauskai, Vladas ir 
Juozas. Gimę Vendziogalos 
vai., Kauno aps. Prieš karą 
gyveno Detroite.

Slavickas, Jonas.' Kilęs iš 
Mariampolės miesto. Kadai- 
ši gyveno Hoboken, N. Y., 
ir vėliau Chicagoje.

? UYVUMAŠ
■ktte ‘O ateities

— Tai ką gi veiki?
— Žinai, vaikeli, mes su- 

tvėrėm naują parapiją, tai 
darbo yra iki kaklo.

— Kaip: naują parapiją?
— Tai ar tu, vaikeli, ne

girdėjai dar kad čia yra 
nauja parapija? Jau ir ku
nigėlį turim.

— Žinau iš “Dirvos” kad
yra nauja parapija ir
jai paskirta klebonas, bet

mesnis klebonas buvo iškel
tas, o atėjo dabartinis? Vi
si tik kalbėjot kad šis geras 
kunigėlis, geras.... Dabar 
jau negeras. , Taip bus ir 
naujoj parapijoj: kaip tik 
pradėsit kunigui ant spran
do lipti, o jis vistiek turės 
laikytis savo tvarkos ir ne
siduos, ir jis bus negeras.

kad Kur tada pasidėsit?

Stanulienė, Ona (Malaš- 
kevičienė). Kadaisi gyveno 
Chicagoje.

Stošius, Kazys. Kilęs iš 
Tytavėnų miesto, Raseinių 
aps. Kadaisi gyveno Chica
goje sulig adresu: 2247 West 
Austin Ave.

Vaičekauskas. Jonas. Ki
lęs iš Plungės, Telšių aps.
Prieš karą gyveno Chicago.

man niekad į galvą neuž-
— Nešnekėk taip bedie Vasiliauskas, Juozo (Kas-

IŠVENGKITE TO 
ATEITIES ŠEŠĖLIO*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

SSI )

ėjo kad tetulė prie jos tvė
rimo dirbi.

— Matai, aš tau -sakiau 
kad turiu daug darbo. Nau
ja parapija šiais laikais su- 
tvert ir išlaikyt tai. ne juo
kas. Seniau būdavo visi 
buvo geri katalikai, kur tik 
nueisi ten gausi naują pa- 
rapijoną, o dabar beveik vi
sur pilna tų bedievių ir bol
ševikų. Kaip jų perkūnas

viškai,-verčiau prisirašyk. į
musų parapiją, mums rei
kia rėmėjų. -

— A, tai del to tetulė pas 
mus atėjai? Be reikalo, 
nes iš manęs parapijonas 
nebus.

— O tu, bedievi! nepa- 
mislini nei apie smertį!

— Tiesa, tetule, ir aš dar 
mirt nenoriu, kaip ir tu, to
dėl apie smertį nemislinu. 
Bet pati žinai kad bedievių

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
,, Yorko į Kauną *203 ir bran-

jflK giau. Atskiri kambariai, er-
žjjgggL dvi vieta, geras naminis val-

' gis, mandagus patarnavimas. !
feįmriy Del kitų informacijų klaus- i

kite bile Cunard Agento, ar- Į
- ba rašykit pas: Į

CUNARD LINE 1022 Chester A™- , J Cleveland, Ohio |

o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva
kortės j abudu galu iš New«

paro sunaus) įpėdinių.
Prašome atsišaukti į
Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn St.

, Chicago, Ill.

Už S3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

LI5TERINE
THROAT TABLETS

Vengkite išsipūtimo, eikit sveiko 
sprendimo taku į riebumą ir išvaizdą. 
Nepasiduokite virš - sauvalystei ga
dinti save moderniškos figūros kan
kinančia kontūrą. Bukite nuosaikus 
—bukit nuosaikus visais atžvilgiais, 
net ir rūkyme. Valgykite sveikai bet 
ne be nuosaikūs—kada jūsų akys yra 
didesnes Už skilvį siekitės Lucky o 
ne valgio. Ateinanti nuotikiai meta 
savo šešėlius priešakin. Vengkite to 
ateities šešėlio, vengdami virš-sau- 
valystės, tek jus išlaikysite tą patogią 
modernišką figūrą su jos patraukian
čiais prielankumais.

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

“Ateities Įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj*

“It's toasted”

li'-.Ma't

^Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis vetŽ.ąHčioriils 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-ricbumę , kųriųbd pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. B o. iŠm,ntihg.| 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų sutelks naujoviškas figūras arba iuma-.h: nebūni*. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite ;v \ tartuė bų-.u jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite paujoviskr, d»Vb.’ pv/.dal .<

< NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadiejiio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. .. . s . • , ,
r © 1930, The American Tobaccj Co., litre.
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KAS DAROMA PRIEŠ PROHIBICIJĄ

pER visą Ameriką užve-' 
1 dama “Krucijada” arba 
“kryžiaus karas” prieš pro- 
hibiciją. Nacionalė raštinė 
atidaryta Clevelande. Iš jos 
siuntinėjama laiškai ir na
rystės kortelės kviečiančios 
prohibicijos blogumus nu
matančius dėtis. Ant laiš
kų ir aplikacijos kortelių 
atspausdinta raito ritįerio 
su iškeltu kardu atvaizdas. 
Mokesniai į “Krucijadą” 
yra nuo $5 iki $1,000. Reiš
kia, organizacijoje yra ir 
tikima toliau gauti tokių 
įtekmingų ir turtingų as
menų kurie galės mokėti po 
tūkstantį dolarių.

Atsišaukimo laiškas, kurį 
gavo ir “Dirvos” redakcija, 
tarp kitko sako:

“Krucijada yra nacionalė 
organizacija privedimui į 
tvarką eilės metų prohibi
cijos chaoso ir niekšysčių; 
pakeitimui tikros blaivybės 
į vietą prohibicijos neblai- 
vybės; ir rėmimui bent ko
kių taisyklių į vietą dabar
tinės prohibicijos blogumų.

“Krucijatorių batalijonai 
tuoj įsisteigs visuose mies
tuose, iki batalijonų bus 
tūkstančiais, o narių mili
jonais. Tada greitu laiku 
prohibicijai ateis galas.”

pasekėjų ir susidurs kovos 
lauke — ne ginklais, bet 
balsavimuose ir politikavi
muose — su dvasiški ja ir 
šmugelninkais, kurie stip
riai vieni kitus palaiko, tu
rėdami skirtingus tikslus.

25 metai atgal Petrapilėje 
pradėjo darbuotis prie at 
g'ijusios 'Lietuvių spaudos. 
Kokios permainos pasauly
je nuo to laiko įvyko, o y-

“DirVa” Maskvon
Na tai va, ne. tik Ameri

kos komunistėliai turi skai
tyti “Dirvą”, bet ir Maskva 
kenčiamas komunist 
ją matys. “Dirva”, tas ko
munistų nekenčiamas laik
raštis, kuri ir pati komu
nistų nei jų peršamo žemiš
ko rojaus nepakenčia, atsi
duria SSSR.

Plačiai žinomas buvęs A- 
merikietis veikėjas, 'V. K. 
Račkauskas, paskirtas Mas
kvon Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjo vieton, kur 
prašo siuntinėti jam “Dir
vą”. P. Račkauskas nuo iš
važiavimo iš Clevelando Į 
Londono atstovybę 1923 m. 
vis palaikė artimus santi- 
kius su “Dirva” ir ji lanky
davo jį kur tik jis buvo.

Nesenai “Dirvoje” buvo 
minėta kad p. Račkauskas!

Majoras Generolas Ed
wards, vienas iš atviriausių 
ir įtekmingiausių' ptiohibici- 
jos įstatymo priešininkų,1'"at>; 
vyko į Clevelandą pereitą 
savaitę į “Krucijados” po
sėdį. Jis pasakė kad dėjo
si Bostone del prohibicijos 
viršininkų žudysčių. Jisai 
pareiškė kad šios organiza
cijos tikslas bus dirbti tarp 
jaunuolių kurie jau turi sa
vo protą, tarp universiteto 
studentų ir bendrai tarp 
dorų ir prakilnių žmonių. 
Su jų pagalba prohibicijos 

' įstatymas bus panaikintas.
Šalip Generolo sėdėjo ka- 

1 pitalistai Mather, Otiš ir 
kiti žymus Clevęlaųdo pi
liečiai, kurie nepritaria pro- 
hibicijai ir kurie gali išdėti 
tūkstančius dolarių kovai 
prieš tą blogą. Jie yra'pa
sižymėję aukomis milijonų 
dolarių mokslo ir meno pa- 

x stumėjimui.

V. S. Jokubynas.

jis buvo išrinktas ir laukė

vienok Lietuviškai 
bjauriojo visokiais

tro 
dar 
bas

13 
šimti

LIETUVA SKAITME
NYSE

(GALAS) 
Spalių 24, 1929. Cleveland, O.

D I Ę V .A

LIUBAVO PARAPIJA
(Tąsa iš pereito num.)

Kovos su Lenkais
Liubavo parapijoj buvo Ar Lenkų-at- 

ėjunų, buvo jų ir pačiame Liubave. Pir
miausia jie gyveno ramiai ir Lietuviams 
jie nekliudė. Bet kunigui J. Narkevičiui 

I baigiant Lenkų kalbą iš bažnyčios varyt,v -p. .. . . , i Maigiam naivą 10 uaziiijvivD vcujtj
pac Rusijoje, ir jis, gal me-1 tuli pradėjo raukytis ir patį kun. Narke-
kad nesvajojęs gyventi so
vietų rojuje, atsidūrė vėl, 
kaipo Lietuvių valstybės at
stovas, toje šalyje kur 'jau
nas būdamas buvo, Lietu
viams po Rusais esant.

Lietuvos Sutartis su a 
Suv. Valstijomis

Sausio 21 d. Washingto
ne pasikeista ratifikacijo
mis Arbitražo ir Konsiliaci- 
jos sutarčių, pasirašytų 
tarp Lietuvos ir Suv. Vals
tijų 1928 metais. Pasikei
timo ratifikacijomis proto
kolą iš Amerikos pusės pa
sirašė veikiantis Valstybės! 
Sekretorius J. Cotton, b iš 
Lietuvos pusės — Lietuvos 
ministeris Washingtone, B. 
K. Balutis.

Abi, Arbitražo ir Konsi- 
liacijos ęutartys įsigaliojo 
nuo šių metų Sausio 30 d. 
ir veiks iki tol kol viena pa
sirašiusių šalių nepareikš 
Įeitai kad po vienų metų ji 
nori sutartis nutraukti.

Šių metų pradžioje suėjo 
10 metų nuo prohibici j os 
įvedimo.

Per desėtką metų prohi- 
. bicijos vykinimui valdžia iš
leido apie $235,000,000.

Prohibicijos biure dirba 
4,879 darbininkai.

Per 10 metų valdžia tu
rėjo apie $4,000,000,000 nuo
stolių, kurie butų sužėję iš 
alkoholinių gėrimų. Dabar 
-gėrimai irgi vartojama ir 
baisias pasekmes užtraukė 
wisai šaliai, o naudos vals
tybei nėra, tik nuostoliai.

Šalip šimtų aukų žuvusių 
nuo prohibicijos viršininkų 
kulkų, per 10 metų Ameri- 

4 koje nuo nuodingo alkoho
lio mirė apie 30,000 žmonių.

KAREIVĖLIŲ DAINA
Ant Nemunų kranto tarp pievų žalių;— 
Ten guli jaunutis vaikinas, 
Aplink jį, žiedeliai gražiausių gėlių 
Į plaukus jo sukąs ir pinas.

Mėnuliui pakilus, aplinkui šviesa 
Jį glosto ir veidą bučiuoja, 
Gaivina ir -prausia šaltoji rasar 
Ir medžių jam šakos mosuoja.

Jis galvą padėjęs ant žemės šaltos;
Lėtai jau siūbuoja krūtinė,
Vos girdimai taria: “Del tavęs kenčiu, 
Tu mano mieliausia tėvyne....”

Jis galvą pakėlė — aplinkui kraujai, 
Ir žydrias akis jau užnįerkė — 
Jam medžiai lingavo šakomis liūdnai, 
Gailioji rasa jojo verkė....

O Nemunas teka plačiąja vaga,
Ir bangos tarp savęs tik šneka: 
Bangelė bangelę pavijus staiga 
Gailingą tik pasaką sako.........

Prisiuntė Nugirdęs.

Apy

' Kas iš šitos “Krucijados” 
išeis dar dabar nežinia, tik 
tiek aišku kad ji turės daug

LIAUDIES DAINA
Graži Lietuvaitę, tu mano sesute, 
Tu šviesi ir saldi kaip skaidri saulutė; 
Kaip yr’ meįlųs Jaukai ir pievų gražumas, 
O man daug saldesnis tavasai meilumas.' 
Kad tu butum pieva, žolynais žoliuotum, 
O aš bitinėlis — aš tenai lakiočiau, 
Žolėse tarp žiedų atrasčiau meilumą, 
Iš tavo gražybės turėčiau saldumą. 
Kad tu butum upė, p ašai žuvelė, 
Aš tenai plaukiočiau prie baltų smėlelių, 
O gal ir prie šono “žolynu svyruočiau, 
Ir linguojantis vėjo tau veidą bučiuočiau. 
Arba kad tu butum girioje lapelė,' 
O aš — margasis mažiukas paukštelis* 
Aš tarp šakelių sau linksmai lokiočiau, 
Dienoms, naktelėms tau dainas dainuočiau. 
Jeigu tu butum dangiška mėlynė, 
Mane viliotum kaipo debesėlį, 
But miela plaukiot po tayo krutinę 
Ir skleisti džiaugsmą pasauliui aiiksinį.

• - _ Prisiuntė J. N.

vičių neapkęst.
Klinavo kaime nuo 1887 m. gyveno 

nuo Sedleco atsidanginęs felčeris, Lenkas 
Filipowicz. Buvo tai endekas tikroje to 
žodžio prasmėje, bet gyveno jis tyliai; 
Lietuviškai nors viską jau suprato, tačiau 
kalbėt nebandėm Jo .sūnūs Aleksaiidras už 
tėvą buvo aršesnis — fanatikas ir šovinis
tas. Nors tarpe Lietuvių užaugo, Lietu
višką kalbą suprato, 
nekalbėjo ii' Lietuvius 
budais.

Į metus priaugęs _ 
valsčiaus viršininku arba vaitu. Tada jis 
turėdamas progą susipažint su žmonėmis 
iš tolimesnių ąpiejinkių, suagitavo Lenkus, 
kurie bažnyčioje sukėlė riaušes prieš Lie
tuviškus giedojimus ir Lietuviškus pamo
kslus. Lietuviams nenusilenkiant, bažny
čioje buvo ir muštynių. Kaip viskas bai
gėsi nespėta sužinot, nes užsikūręs pasau
linis karas žinias pertraukė. Tik 1916 m. 
Simforapolyj (Rusijoj) pradėjusiam eiti 
Lietuviškame laikraštyje “Santara” teko 
matyt žinutę kad Liubavą Vokiečiams už
ėmus Lenkai Vokiečiams įskundę kunigą 
Narkevičių esant Rusijos žvalgu, todėl Vo
kiečiai kun. Narkevičių suėmė ir išgabeno 
nelaisvėn. Ar buvo taip ar kitaip, ir kas 
paskui su kun. Narkevičium nutiko nete
ko' patirt.

1918 m. karui baigiantis, Lietuva pa
siskelbė nepriklausoma valstybe. Išvijus' 
Lietuviains Vokiečius, iš pietų pusės ėmė 
slinkt artyn Liubavo Lenkijos legionai. 
Tie legionai buvo dar silpni ir neskaitlin
gi, bet niekam jiems nepasipriešinant, jie 
atėjo iki Šešupei ir upę perėję įsikūrė Pa- 
šešupio dvarelyje, iš kur, rengė tolimes
nius savo žygius. Tuom kart Genevoj iš
kilo ’tarptautiškas klausimas Lenkų briovi- 
mosi į Lietuvą. -Lenkijos legionai sulaiky
ta ten kur'jie buvo įsibriovę.

Tubmkart Klinavo Filipowicz organi
zavo Lenkų gaujas ir su tomis stengė si 
Liubavą atiduot Lenkijos legionams. Kai
mai: Skaisčiai, Klinavas, Lediškis, Bevil
čiai ir Budvečiai nusprendė Liubavą Len
kams neatiduoti. Del to buvo keliolika 
smarkių mūšių Lietuvių su Lenkais. Lie
tuviai buvo ir skaitlingesnio ir narsesni, 
todėl Lenkus jie nugalėdavo; Lenkams 
padėjo \iš Pašešupio ateidami persirengę 
Lenkijos legioninkai. Pavojui esant,, di
desniam, ir reikalui esant, sakoma, Lietu
viams pagalbon atjodavo apsiginklavę 
Vartelių ir Aistiškių (Aistiškiai Gražiš
kių parapijoj) vyrai. Kovos atsibūdavo 
labai trumpos.

Vieną kartą Lietuviams nejučiomis 
Filip’owicz parsikvietė Lenkų legioninkus, 
kurie nedrysdami toliau briautis, Liuba
ve -pradėjo kovą, kurioje žuvo keturi Liu
bavo Lietuviai: policistas, studentas, mo
kytojas ir valsčiaus sekretorius. Subėgus 
kaimų vyrams, legioninkai spėjo prasimišt 
i savo, stovyklas, į Pašešupį. Del šito Len
kų užpuolimą Lietuvos valdžia skundėsi 
Tautų Lygai, bet Tautų Lyga nusuopė t?.:p 
.kad Lenkija tik “pasiteisino”.

Po šitų kruvinų žudynių Liubave. Fi
lipowicz manydamas Lietuvius jau likus 
be energijos, vėl užvedė Lenkų gaujis. 
Lietuviai ir' vėl stojo kovon, ir šioje kovoje 
iš Lietuvių’ pusės paleistas šūvis nuskynė' 
;patį Pilipowiczą, kurs rodos tuojau ir už
baigė. gyvenimą, ten pat kovos lauke. Lie
tuviams Lenkus nugalėjus ir Filipowiczui 
žuvus, kovos pa'siliovė, nes Lenkų gauj ts 
rnobilizuot jau nebuvo kam.

atstume nuo demarkacijos linijos, tai 
yra ir pavojinga kad pastatytas trio- 
Lenkai nesudegintų.
Grynųjų Lietuvių kaimai visi liko Lie

tuvos valdžioje. Tik Reketijos sodžius il
gai svyravęs nutarė pasiduot Lenkijos le
gionams, ir legioninkus parsikvietė kad jį 
užimtų." Ant sodžiaus panaudojo savo 
įtekmę to paties vardo dvaro savininkas] 
Lenkas/

MEDIS
Nepūsk, vėjeli, tu toks žiaurus, 
Nelaužyk medžių tu šakų, 
Nejaugi kelias tau toks siaurus, 
Argi nesotus tu aukų?

Gana man ii’ be to kentėt, 
Kas tiktai nori-mane'skriaudžia, 
O man .vis reikia išstovėt, 
Neužtarnavęs ir tas baudžia.

Nespėjus lapus man išleisti, 
Ateina tuojaus' nesiklausęs, 
Be jokios meilės inti draskyti, 
Negi aš esu kalčiausias?

Randas žmonių* didžios meilės, 
Jie šalę kelio mane sodino, ■ 
Kits beširdis tuoj atėjęs

. Man gyvybę sunaikina, 
Pamiršęs savo kūdikystę, 
Kai tėvelis jį mylėjo, 
Ir išrovęs' mau jaunystę 
Pats be kelio klaidinę jo.

Taip-jis darė negalvojęs 
Del ateinančios dienos, 
Save skriaudė užsimojęs, 
Lyg nelaukdamos- kitos.

Tamsią naktį jis keliavo 
Ir papuolęs į versmes 
Praregėjo klaidą savo — 
Tik' po laiko — ir mirtis.

Taip gyvybė jo ir mano 
Per jo atkaklumą žuvo,

.. D,ekfto kad neleido medžiui- ,.v
Augt prie kelio kuris buvo.,

Devinduoniai. V. Vinskunas.

TIK KELIOLIKA
IKNYGĮJ • BELIKO!

“Dirva” gavo iš Lietu
vos Centralinio statistikos 
biuro išleistą didelį ir gal 
pirmą tokį puikų leidinį 4- 
“Lietuva Skaitmenyse 1918 
—1928 m.”

Knyga išleista dviem kak 
bom: lietuvių ir prancūzų, 
vartojama statistikos prak
tikoj kaipo tarptautine.

184 puslapiuose z sutelpa: 
“Lietuvos- teritorija ir gy
ventojai”, Žemės, ūkis, Lie-; 
tuvos pramonės, “Užsienio

I prekyba,”* “Susisiekimas,” 
i “Lietuvos finansai.” - Kiek
vienas skyrius plačiai nu-

I šviestas ir diagramomis pa
vaizduotas ; iš viso yra- 77 
diagramos.

Tikrai, informacinės lite
ratūros apie Lietuvą užsie
niui labai truko. Musų kai- 
iriynai tuo’puikiai pasinau- 

i dojo ir jų propogandos re
zultatus mes gerai .jaučiame! 
“Lietuva Skaitmenyse” ’ tą 
galės atitaisyti. Ji nuogais 
skaitmenimis rodo Lietuvos 
ūkiškuosius laimėjimus per 
pirmąjį nepriklausomo gy
venimo dešimtmetį.

„Leidinį gražiai įrištą, puo
šia dar ir Lietuvos vaizde
liai, Lietuvos gamtos regi
niai. Gražiai paruoštos-, 
daugspalvės diagramos, 
žemlapiai atlieka ne tik'sa
vo tiesioginį uždavinį skait
menis pailiustruodamos, o 
ir patį leidinį pagražina'.

Neperdedant galima tvir
tinti, kad šis centralinio ’sta
tistikos biuro leidinys visais 
atžvilgiais prilygsta tos pat“ 

4 rūšies: užsienių leidiniams. . 
j Tai šaltinis, iš kurio ga- 

■ lės pasisemti žinių kiekvie
nas ir mūsiškis ekonomis
tas, kultūros darbuotojas,- s/ 
visuomenininkas,

“Lietuva Skaitmenyse”— 
didelis statistikos biuro va
dovybės nuopelnas ir sun
kaus, kruopštaus jos darbo 
gražus vainikas.
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(250 puslapių didumo — Parašė, kaip i’ 
kitas gražias apysakas, K. S. Karpavičius)

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvų

vaitės-kitos jos jau neliks, po to 
labiausia norėdami negalėsit jos 
gauti. Siųskit už ją $1.00 da

bar, nes rytoj bus pervėlai:

s '

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O. ■

< •

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

Liubavo Dabartis
Liubavą karo metu Vokiečiai sudegi

no galutinai. Panikai, kilus, gyventojai
■ vieni išbėgiojo, kitus Rusų kariumenė bu-1 . .
vo išsivarius. Dabar Liubavas, sulyg pa- ši knyga jau visiškai baigiasi ir už 
sakojimo Clevelandiečio Verbylos, yra be
veik nežymus punktas, nes gyventojų v.’a | 
tik keli Žydai.- Bažnyčios nėra. Kunigas! 

'pamaldas atlaiko laikinai pastatytame pa
rapijos name, vadinamame “brostvine”.
Bažnyčią atstatyt nėra kam, nes parapijos 
du trečdaliai zyra Lenkų okupuota/

' Yra valsčiaus mokykla, valsčiaus raš
tinė, kartu ir pašto ir telegrafo punktas. 
Tai ii" viskas- kas dabartiniame Liubave 
yra minėtiną, Atstatyt Liubavą nėra kam, 
nes buvusieji jo gyventojai nesugryžo po 
karui, kiti gyvena Lenkų okupacijoj. Be 
to pats Liubavas yra tik pustrečio kilome-1

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją— ■

LISTERINE
TOOTH PASTE

Larpe Tube

Taip 
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kurie lyg s 
ir čirškė, ei 
prieš juos į 
delius’ir ją 
limu, lyg n 
įsikūnijusios 
lėtą ilgų,me

o
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D I R V A

Kryžeivis Rožė

*4 K. S. Karpius}*-

(Tąsa’iš pereito num.)

Lietuvių 
Krikštijimo 

Dienų

ir Svietas Juoksis 
sykiu su Tavimi

;it saviškių Kanadoj, I 
jrikoj ir kitur — už- r 
t jiems “Dirvą". 1

p 2c
t “Dirvai” vi
se - reikaluose 
(ie įdėti 2c paš- 
klelį jeigu no- 
iti greitą atsa- 

Ženklelį ne
it laiške, įdė- 
>są. Iš kitų ša- 
klelių siųst ne- 
nęs jie .negeri.

Pasislėpė mergaitė už krūmo ir tėmi- 
jo į jį, visa drebėdama, o jis nekantriai bė- 
giojo ir dairėsi. Kaip geidė kad jis jau 
butų- pas ją ir apkabinęs bučiuotų, bet ne
galėjo pati stovėti atvirai ir pasirodyti kad 
jo laukia.

Atbėgo jis prie to paties krūmo kur 
kitados ją gaudė ir pagavęs pirmą kartą 

■ pabučiavo, ir kaip žinodamas ten ją rado.
Sustojęs,* ištolo sušuko:

— Angute, sugryžau pas tave.... — 
ir laukė jos atsakymo.

.— Ak, Šeiry!.... — prabilo ji, ir pa- 
sriuvus ašarose puolėsi prie jo.

Šeirys irgi puolėsi artyn ir griebda
mas į glėbį suklupo prie jos, prisispausda- 
mas galvą prie jos krutinės, ir abu glamo
nėjosi, ašarojo ir bučiavosi. Graudus ir 
bfc, žodžių buvo - jų susiėjimas, nes daug 
sielgraužų vienas, del kito pergyveno.

— Pasiilgau tavęs, mylimasis, ir lau
kiau, taip ilgai laukiau.... — pratarė ji, 
— bet dievai mano prašymą išklausė, grą
žino tave pas mane.... — ir kabino jam 
ant kaklo savo nupintą vainiką.

— Sugryžau, pažinsiu tave, brangiau
si mano, ir niekados daugiau mudu neper- 
siskirsim iki mirtie?.-. .. - Už tavo didelę 
meilę ir man atsidavimą, mylėsiu tave kaip 
niekas kitas nemylėtų.... Ar butų kita 
laukus, nežinodama nieko apie mane, ir aš 
aš dar esu gyvas..... ?

— Tu man visados buvai gyvas ir nie
kam netikėjau kurie sakė kad esi miręs ir 
kad negryši.... Su tavim, svajonėse, sa
vo guolyje praleisdavau ankstyvo ryto va
landas, iki aušra atėjo, m. Nakties tamsa 
ilgai viešpatavo, bet netrukdė man tavp 
matyti ir kalbėtis, net glamonėtis, nes sa
vo glėbyje pagalvę laikiau.... Vėjai kau
kė, t\žė, vanduo Nemune šniokštė, bet tas 
man tik tave priminė, rodos tu į mane 
kalbėjai.... Mąsčiau ar ir tu apie'mane 
sapnuoji.... ar ir tu išbudęs apie mane 
mąstai.... Kada gryžai iš nelaisvės ir 
jiarvykai pas savo motiną, o manęs neap- , 
lankei, maniau kad jau manęs nemyli dau
giau, bet tavo motinos žodžiai suramino | 
mane, pasakė ji kaip tu mane visada my- i 
Įėjai ir kad gryši atlikęs svarbius reikar 
lūs.... Išlaikei savo žodį, laiminga aš ta- ■ 
vęs sulaukus.... . . j

— Dievai mudu išlaikė ir saugojo, no- ' 
rėdami kad vienas kitą atrastume ir lai- į 
mingai gyventume.... Nuo dabar niekas < 
musų neperskirs..... 1 ’ : I

— Ak, Angų te, brangiausi mano, kaip 
smagu vėl su tavim būti, tave prie savęs 
jausti, po ta pačia gražia prigimta padan
ge vaikščioti,' tuose pačiuose reginiuose, 
kaip anuomet, kurie aplink mus buvo kada, 
vienas kitam savo meilę atidavėm.... O 
žiūrėk, ir, saulutė ten vėl leidžiasi už miš
kų, kaip tą dieną kada aš tave pirmą kar
tą pabučiavau.... Ar . atmeni tą, myli
moji, ar prisimeni anas gražias, linksmas 
dieneles?.... kalbėjo. Šeirys, o ji, sėdė
dama šalę jo, jo glėbyje, jautėsi laimin
giausia iš visų mergelių kokios tose dieno
se ant žemės gyveno.

Tiek pergyveno, bėgyje beveik desėt- 
ko metų nuo jų meilės pasireiškimo šioje, 
jų mylimoje vietelėje, o.vėl abu jautėsi lyg 
anose dienose esą, nieko nepažinę, nepa
tyrę. Tik neapsakomas žodžiais džiaugs
mas — nei džiaugsmas, nei jausmas, neži
nia kas — jų širdyse siautė, jų mintis kė
lė, ir pasaulis jiems rodės tyras, gražus, 
skaistus;, nekaltas, kuriame nėra nei krikš
čionių ugnį ir mirtį nešančių į visas šalis, 
nei karingų Lietuvių traškinančių savo 
priešus, nei kitų visų kurie lieja kraują 
savo pasalingais užpuolimais., Tokia tai , 
yra.-meilė, ir jai, tarp'-karo audrų; vis bu
na laiko ir vietos, užtai pasaulis iki tų lai
kų išsilaikė ir išliko gyvuoti dar ir musų 
laikams. x ,

Nors nuvyto mano rožės—- 
Vien beliko stagarai,— 
Ir pranyko jųjų grožis 
Bet žydės man jos naujai!... 
Sužydės jos vėl iš naujo, 

iKai pavasaris prašvis!... 
Svajų lapais, žiedais kraujo 
Pasipuoš vėl erškėtys, 
Tuomet skinsiu vidurinę 
Rožę žydinčią tyrai, 
Ir papuošęs ja krutinę 
Uždainuosiu aš naujai!... ■ 

—n,

— Cha, cha, cha,— pra
pliupo juokais gydytojas,— 
kaip gi jis galės pastovėti, 
kad jus jam abi kojas suki- 
šėt į vieną kelnių pusę 

į|

Kodėl Pinigai Dyla
— Jonai, kodėl pas mus 

tiek daug suplyšusių dešim
tinių?

— Matai, musų mieste 
yra klubas, kur miesto tili- 
gentai per naktį prie žaliųjų 
stalelių pinigus trina.

— Na tai kas?
— Da tii nesupranti! Ak- 

munitai betrinamaš sudyla, 
o tu nori kad popierinės de
šimtinės laikytų.

— Tukstanties alaus bač
kų!

— O antras tavo noras?
— Kad turėčiau didęsnį

pilvą! »
— O trečias? ;
— Gčtutį dar vieną alaus j 

bačką. ]

Maskvos carai sutiko įsi- 
leist į Rusiją “fašistų” val
džios organą “Lietuvos Ai
dą”. Nejaugi tas laikraštis 
tiek subolševikėjo kad ir 
Maskvos carams tinka.

Bet to nebus, “L. Aidas” 
nesukomunistėjo. Už tai 
jis musų komunistams vis 
bus “trefnas”, kaip daug ki
tų dalykų, kuriuos Maskva
pripažysta, 0 musų raudo- f 
nukai net perlipa per Mas- | 
kvos carukų galvas ir ran- | 
da “nekošernais”. -

KAIP ARTISTAI, 
MODELIŲ JIEŠKO 

Garsiam dailininkui bi 
įsakyta nupiešti paveik 
vaizduojantį Paskutinę K 
taus Vakarienę. Nupi 
Kristų, mokinius, bet joi 
budu negalėjo nupiešti , 
do, rasti toki tipą, kuris j 
lėtų vaizduoti Judą. D; 
giau kaip dešimt metų i 
ko jo panašaus tipo, ir 
vieną kartą eidamas pi 
miesčio gatve, pamatė žy> 
kuris laikydamas rankoj 
niginę, davė kitam žydui 
nigą. Užsimerkęs, kad 
pradingtų jo vaizduoti 
žydo tipas, parėjo į nam 
ir užbaigė piešti paveiks

*

a tai 
ima, kaina 
Ėjimui už 
dantų 
oj<p '

ERINE 
H PASTE 
ge Tube

Taip tai apsisuko Šeirio likimo raįąs, 
ir tas musų bastūnas karžygis, nors ir bu
vo tolimose šalyse — Vokiečiuose ir Pa
lestinoj, nors mylėjo šilkais išsipuošusias 
krikščiones, nors jos jam buvo atsidavu
sios, — vėl buvo parvestas į savo gimtinį 
kraštą, į savo kampelį, pas tą pačią mer
gelę kuri anuomet jam gražiausia ir mei
liausia buvo, iki nebuvo kitų matęs; bet 
nors jas matė ir mylėjo, nebuvo lemtą" 
joms tekti, todėl sugryžo pas tą kurios 
pirmutinės širdį gavo, ir per kurią pažino 
meilės paslaptį, Matė jis vėl Angutės ba-' 
sas kojeles, ir jos jam buvo malonios; jos 
marškoniai, pačios rankų darbo, apvalka
lai, trumpas margas sijonėlis buvo jam 
taip švelnus kaip anų šilkiniai, ir per*jos 
marškonę jekutę jautė jos šiltą krutinę 
kada laikė ją prisispaudęs prie savęs; jos 
balselis skambėjo jam priprastais girdėtais 
garsais, jo paties kalba meilės žodelius, 
tam balseliui pritarė giriose paukšteliais 
kurie lyg supratę juodu, skraidė aplinkui 
ir čirškė, čiauškėjo, čiulbėjo; pietų vėjelis 
prieš juos pūsdamas judino žoleles ir žie
delius ir jų galvelės lingavo prieš du my
limu, lyg reikšdamos savo džiaugsmą iš i 
įsikūnijusios meilės, kuri čionai prieš ke-i 
lėtą ilgų .metų įsikūrė. ' ' Į

Kuomet Šeirys ir Angutė taip savo 
liuosas, gražias vasaros dieneles leido, ša- 
vo užželdintus takelius išnaujo mindžiojo, 
vienas kitą mylėdami, nejuto kai atėjo it 
būtiną,.tikrenybė kuri turi ateiti — nes jų 
motinos rimtu budu rubšė vestuves, kurios 
turės privesti prie galo tą kas turėjo pra
džią nuo tacia kada Šeirys ir Angutė pa
saulyje atsirado.

Su džiaugsmu galime prisiminti kad 
šitų dviejų meilė buvo tokia meilė kuri 
gimė iš jų pačių pamėgimo vienas kito, o 
ne iš kitų prievartos, kaip buvo atsitikę 
su daugybe kitų, kur per. tėvų parinkimus 
ar kitokius išskaičiavimus, nežinomi, ne
tinkami ir nemylimi turėjo vestis? arba 
kur jaunai, gražiai (mergaitei reikėjo eiti 
už seno, šleivo, surambėjusio, o tokiuose 
atsitikimuose net ir musų Šeiriui prisiėjo 
prisidėti su apgailavimu ir net su meile 
patenkinimui nelaimingos jaunos širdies. 
Tiesa, ir jų, nors iš'pat jaunystės dienų pa
čių dievų sutaikyta meilė, neapsiėjo be 
šii’dgėlų ir skausmų, kas viskas dėjosi nuo 
to kai Šeirys pateko nelaisvėn, vienok bai
gėsi taip gražiai kaip prasidėjo.

Jeigu norit žinoti kaip jų meilė prasi
dėjo ir kokia buvo skaitykit šią apysaką 
iš pradžios.

GALAS.

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

suose namuose.

Kaina 75c. Tvirtuose viršuose $1.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c .
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mū
šy saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 

<zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
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•Virėją ar Pačią?'
Ji: Nauja virėja sugadi

no bifšteksą, brangusis; ji 
tokia jaunutė ir nepatyrusi. 

" Gal pakaks bučkio vieton 
pietų?

Jis: Gerai, pašauk ją čia.
4/

Stebuklas!
Septynių metų vaikas 

klausia motiną-artistę, kuri 
buvo apvažinėjus visą pa
saulį':

— Ar teisybė, mamyte, 
'kad aš1, gimiau Paryžiuj ė ?

• — Taip, brąngusis, teisy
bė. • *

— O tu, mamyte, kur gi
mei?

— Aš gimiau New-Yorke.
— O kur mano tėvelis gi

mė? , • • .
— Jis gimė Londone.

— Tai iš tikrp stebėtina, 
kaip mes visi į .vieną vietą 
susiėjom, — stebėjosi vai
kas.

Rytoj Galės
Gydytojas * apžiūrėdamas 

pacientą sako: i
Atsikvėpk tamsta lais

vai. j . '"
— Šiandien dar negaliu.
— Kaip tai? ‘
— Dar tik rytoj 

pati
mano 

išvažiuoja į sodžių.

Laukia....
— Panele, kaip tamstos 

pavardė?
Aš dar neturiu pavardes..
— Kaip tai?
— O taip, kad aš dar ne-' 

ištekėju?. Ta pavardė, ku
rią turiu tai yra tėvo pavar' 
dė, o aš gausiu pavardę, kai 
ištekėsiu.

4^

Bet kur Pietus?
Gydytojas ligoniui:
— Štai receptas. Penkis 

šaukštus juodojo skystimo 
kasdien po pietų.

— Bet kur aš, ponas gy
dytojau, gausiu pietus!

Mokykloje
—Duok man kokį

. veiksmažokžio pavyzdį — 
į sako tmokytojas mokiniui.

—Viščiukas .
—Kodėl?
—Todėl kad jis vis veikia 

lesa, bėgioja....
—Na, jeigu “viščiukas'’ 

yra veiksmažodis, tai kaip 
bus to žodžio būtasis lai
kas?

— Kiaušinis?
—O busimasis?
—Gaidys, arba višta..
—Gudrus esi, nėr ko sa

kyti! Bet pažiūrėsiu, kaip tu 1 
tą “veiksmažodį,” asmenuo
si. Na, asmenuok!

—Aš viščiukas, tu viščiu
kas, jis viščiukas, mes...

—Gan jau, gan, sėskis!
4č

Ant Dibble Ave.:
— Tu, Džianai, per nak

tį pats sau vienas Raibi, ne
duodi man atilsio, — sako 
Keidė savo^V^fuL

Matai, dūšele, dieną tu 
neduodi kalbėt tai aš 
miege atsikalbu, — at
vyrąs.

4Z

Negirdėta muzika
Amerikos Žydas kalbasi 

su iš Lietuvos atvažiavusiu. 
Sako: .

— Ickau, nori išgirst ko 
negirdėjai?

— Ui, kodėl ne.
— Paleisk vandenį į mau

dynę, man regis tau tai bus 
negirdėtas dalykas.

4^

Seno Amerikono troškimas
— Sei, Džian, jei tau bu

tų užtikrinta įvykdyti trys 
tavo norai, ko tu norėtum?

man 
nors 
sakė

nors
GARSINKIS 

“DIRVOJE

RICHMAN 
BROTHERS 
725-31 EUCLID AVE. 

ONTARIO & PROSPbv. i 
5716 BROADWAY

Ekstra
Kelines

Didžiausias įvairumas materijų ko
kių tiktai kur galima rasti . . . 
kelinės del darbo, del biznio ir pasirė
dymui . . . vilnonės, serges, cassi- 
meres ir cheviots, nąųjų,bryžįų pavyz
džių, taipgi viehodos ir mišinių spal
vų .. . visose mėgiamose spalvo
se pilkos, rusvos, rudos ir mėlynos . 
micros tinka bent vyrui 
yra.

Rasite sau reikalingas 
kokiam reikalui tarp šių
grupės ... ir sutaupysit apie pu
sę kainos ką kiti prašo už tos pačios 
rūšies kelines.

kokis- tiktai

kelines bent 
trijų kainų

Įsteigta
1879

*3 $4

CLEVELANDO KRAUTUVĖS

Nauja “liga”
Vienoje jaunoje šeimyno

je gimė sūnūs. Po kelių mė
nesių pasiuvo jam kelnes ir 
apmovė. Bet vaikas kažin 
kodėl staiga susirgo. Iki' šiol 
jis ir pastovėjo ir pakever
zodavo, o dabar nė iš vietos; 
parvirsta, rėkia,, vartosi... 
Tėvai jam ir ricinos davė ir 
valerijono lašais ir visokiais 
kitais . vaistais girdė, 
niekas negelbėjo.

Tėvas skubiai nubėgo 
gydytoją, parsivedė jį 
save ir parodė ligonį. ’

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuolat 
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų, metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną- Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.'

TRYS

THE RICHMAN BROTHERS CO.
725 EUCLID AVENUE — PROSPECT ir ONTARIO 

5716 BROADWAY
Broadway Krautuvė Atdara Kas Vakaras Iki 9 Vai.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiųiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinįiiįįiniim

i JOHN J.
1 ATWATER

LAZICKAS, Jeweler
KENT IR EARL RADIOS

bet

pas 
pas

DYKAI ĘANDYMO KUPONAS 
2625H Frontier Bldg.,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

6407

liūs, 
kius

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

Parduodam laikrodžius, laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius..

SUPERIOR A V. prie E. 65 St.

ENdicott 4638

.Hiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojam'ir išsiunčiam. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland? O.
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DR. ZAUERVEINO (GIRĖNO) 25 M. MIR- tautų neapykantą. Taika ir
• TIES SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS \ tautų sugyvenimas buvo jo 

 . anksčiausias obalsis. Jo lie
tuviškuose eilėraščiuose kai

‘ Lietuvininkai mes esam gaikščių vaikus,1 paskiau raudonu siulu traukiasi mirr
gimę,

Lietuvninkai 'mes turim 
būti. ’

Tą garbę gavome užgimę, 
Ją ir neturime leisti pra

žūt.”
Užgiedojo Dr. Zauervie- 

nas Mažosios Lietuvos lie
tuvninkams Q)esigainiojan- 
tiems vokišką" poniškumą ir 
v.o k i e č i ų spaudžiamiems. 
Keistai skambėjo toji daina. 
Svetimtautis skelbia lietu- 
viems, kad lietuvninkų būti 
nėra gėda, kad garbė lietu
vininku gimti. Jik tais lai
kais vokiečiai. l|iętųvi,ų kalbą 
aikė kažkokiu triukšmu, ne- 
kulįuringumb reiškiniu, ir 
tik mokslo žmonės tautos 
paminklu, senu ir garbingu.

Dr. Jurgis Zauervienas, 
po raštais pasirašinėjęs'Gi
rėnu, vokietis. Jis gimė Ha
novery Glogau mieste 1831 
metais sausio 15 d. iš tėvo 
iuteronų kunigo. Baigęs 
’mnaziją studijavo Goe- 
ngeno universitete filolo

giją. Būdamas gabus kal
boms, greitai išmoksta dau- 

vbę svetimi! kalbų. Sako, 
id 1880 metais jau mokėjęs 

22 kalbas. Baigęs universi
tetą jis moko anglų kuni-

užsiima i Įvairias kalbas ibi- 
blijų vertimu ir koregavimu.

Vėliau atvyko į Mažąją 
Lietuvą ir apsigyveno Sta
lupėnuose. Žmogus, mokė
damas kelias dešimtis kalbų 
pasidaro kosmopolitas, visų 
žmonių draugas. Jam skau
du žiūrėti, kaip spaudžiamos 
ir varžomos mažosios pa-> 
vergtos tautos, kaip nieki
namos gražios ir senos jų 
kalbos. Ir, dr. Zauervei
nas/- išmokęs Lietuvių kal
bos, negalėjo susiturėti tos 
kalbos nemylėjęs. Jis ją vi
sai persiėmė ir gynė lietuvių 
kalbos reikalus, tarsi pats 
butų lietuvis buvęs. Tiesa, 
doc. J. Tumo tvirtinimu, jis 
atvykęs visiškai kitais tik
slais, ne lietuvių kalbos mo
kytis, bet anglų naudai šni
pinėti ir gundyti gyventojus 
lietuvius prieš vokiečius. 
Gal tai ir teisybė, tačiau tas 
nė kiek nemažina jo darbų 
vertes. Iš jo eilėraščių skam
ba tikra, neveidmaininga 
Lietuvos meilę.

Savo veikimo programa 
paskelbė vokiškame’ eilėraš
ty, kuriame sakėsi norįs pa
siaukoti visai žmonijai, būti 
taikos skelbėju , ii* mažinti

tis, kad kiekviena kalba yra 
graži, kad visi žmonės turi 
teisę kalbėti savo gimtąją 
kalbą, kad visi esame vieno 
Dievo leisti. Visuose savo 
eilėraščiuose. ragino lietuv
ninkus mylėti ir, branginti 
savo kalbą, prašė prašė vo
kiečių neskriausti lietuvių 
ir pasižadėjo viernai tar
nauti ciesariui. Štai kelios 
ištraukos, kurios suima visą 
Zauervieno darbo planą ir 
idėjas:

“Vis ciesorių viernai my
lėsim.

Mylėsim ciesoristę vis, 
Tik kas širdy yr’ iškalbė- 

sim
Lietuviškomis lupomis.”

Arba:
“O mes norim tik skaityti 
Bybeles lietuviškai.”

. 1888 m. Ciesoriui Pričkui 
rašytame eilėrašty stengia
si įkalbėti, kad lietuviai esą 
ištikimi, paskalos apie juos 
esahčios tik pasakos ir grau
dina: • ■
/‘Atsiminkite: ir mes 
Mylim savo kūdikius, 
O nenorim nuo savęs 
Juos išleist kaip sveti-

siunčia delegacijas pas cie
sorių. Jis palaikė ir bendra
darbiavo lietuvių laikraš
čiuose, buvo pastatytas1 kan- 

Ididatu į Prūsų seimą. Ta
čiau jis neįtiko nei lietu
viams nei vokiečiams. Nau
joji lietuvių karta jau kito
mis akimis žiurėjo į lietuvių 
tautinį atgimimą, jie tą at
gimimą daug plačiau supra
sto. Vokiečiai jo darbuose į- 
žiurėjo priešvalstybinį dar
bą. Ir jis nusivylęs išvažiavo 
į Norvegiją. Bet ir ten jis 
neužmiršo lietuvių, jų gra
žiųjų miškų ir dainų. Pilnais 
ilgesio eilėraščias apdainuo

ja pamylėtą kraštą, gailisi, 
kad pas lietuvininkus nėra 
vienybės, susitarimo. Prieš 
25 metus, 1904 metais gruo
džio 16 d., persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Ką mums davė 
Zauervienas, kiek jis savo 
darbais prisidėjo prie lietu
vių tautinio atgimimo?,Tai 
ne šio straipsnelio dalykas. 
Tiems klausimams spręsti 
gal reikėtų, ypač šių 25 m. 
jo mirties sukaktuvių, ' ir 
1931 m.įvykstamčių 100 me
tų gimimo sukaktuvių pro
ga, išleisti platesnę studiją 
ir jį vispusiškai įvertinti.

/ “L. A.”

Vienas iš paskutinių modelių Chevrolet, labai mėgiamas ir plačiai 
parsiduoda, kaipo 1930 metų modelis.’

III i

A. S. BARTKUS
v

ienintelis

F o

******

Clevelande Lietuvis Artistas

jūsų 
bus

tografas
Geriausia dovana 

draugui ar draugei 
j6sųH Fotografija. Šiuo lai
ku įneš turim speciale's 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

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

— Telefonas Randolph 3535 — j

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 budais yra beskausmis ir 
lokis tikras kad negalima padaryti 
klaidoš pažinimui jūsų ligos, 
jų, šlapumą ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

Krau- 
taipgi

jis tą

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

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

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

Viskas užlaikomi griežtoje naslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Aye. Kampas E. 105th St. Cleveland' 
Ofiso valandos: -Nito' 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakarė.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

t 

? 
T

. mus.”
Zauervienui tik rūpėjo 

lietuvių kalba. Plačiau su
prantamų tautinių klausinių 
jis savo eilėraščiuose nekėlė' 
Tik viename savo eilėrašty 
jis kalba, kad ‘‘Dievas dan
guj dar mato dyvnus ptiši- 
kėlimus, dar žmonėms jis 
burtą krato, ir kas žin’, kas 
iš to bus?” Jis net neaiškiai 
nenujaučia kas iš to bus, bet 
pranašauja, kad “mes link
smai dar išsitiesim, kad gy
vi mes norim but”. Jam tik 
rūpėjo, kad mes gyvi būtu
me, kad lietuvininkai kalbė
tų lietuviškai, nesuvokietė- 
dami klausytų ciesoriaus, 
tačiau nedrįso ištarti tokių 

[pranašingų žodžių, kaip mu
sų atgimimo dainius Mairo
nis kad ištarė: “O vienok 
Lietuva juk atbus, gi kada1”

Jis barė mokytus žmones, 
kam jie niekina lietuvių kal
bą. Rodė jiems tos kalbos 
senumą, grožį. Vokiečiams 
priminė, kad ir jiems nema
lonu buvę, kai Šiezvige da
nai norėjo vokiečius nutau
tinti.

Apginti lietuvių kalbai pa
rašė ir išleido Vokišką kny
gelę. Jis padeda; lietuviams 
rinkti parašus dėl lietuviu 
kalbos palikimo mokyklose.

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu?. ■ 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu, šuyandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą ■ 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos arializavimu PIR- ■
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. ■

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

RAUDONGYSLeS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi- BSS 
i. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 

be skausmo nauju gydymo Metodu. M
Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- B 

EIKIT PAS MANE. AŠ pSU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes.
Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums. '

Užsisenejusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. 'Jeigu kenčiate B 
nuo to kreipkitės _į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- ||| 
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri. 7-

jpfl X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00.

DOCTOR B AIDE Y‘specialistas’J
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

I Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
y / Išsikirpk ši ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Kiekvienam orlaiviui pasažierius at
vežti ir nuvežti reikia automobilio, 
nes jų stotys yra užmiestyje.

Orlaivių industrija yra jau 25 me
tų senumo — tik 10 metų jaunesnė 
už automobilių, o vienok visų 1929 
metų orlaivių produkcija buvo vos 
tik tokia kaip vienos dienos auto
mobiliu, gamyba Chevrolet dirbtuvė
se.

Vietoj lenktyniavimo, automobilių 
ir orlaivių industrija taikosi viena 
kitai pagelbėti.

Neminint automobilių dirbtų pir
miau, tie keturi milijonai automobi
lių kurie pabudavota 1924 metais 
jau priėjo pabaigos. Po šešių me
tų tarnybos, ipažiarsia 3,000,000 ka

H. J. KLINGER
Vice-President and General Sales Manager 

Chevrolet Motor Company

RINKA PLEČIASI 
AUTOMOBILIŲ

H. J. KLINGER 
Vice President arid General Sales 

Manager, Chevrolet Motor Co.
Automobilių rinka 'vis dar plečia

si. Mintis kad automobilių gamybą 
turi apsistoti po apie penkis milijo
nus į metus nėra tikras pažinimas 
automobilių ir publikos reikalavimų 
dabartiniais laikais.

Automobilių industrija įbudavoja 
f savo produktą nuolat didėjančią 
dolario vertybę. Kas metai suvirs 
50,000 mylių pagerintų kelių dade- 
dama prie dabartinių. Tas atidaro 
naujus,,, vaizdus, vysto trumpą susi
siekimą, ir šimtais atvejų didina 
automobilio reikšmingumą, 
musų pirmutinis reikalas yra ką 
valgysim, paskui ką ęlėvėsim, pas
kui pastogė ir paskiau greitas susi
siekimas tarp vienos vietos ir kitos. 
Ir tada jau ineiria automobilis.

Nesenai dar nekurie manė . kad 
orlaivis bus kompetitorium. Betgi. 
orlaivis tiek gali daryt kompeticijos I 
automobiliui kiek radio laikraščiui. I

rų pakeičiama naujais. Prie to pa
keičiama daugybė budavotų pirma 
to.

Kita priežastis augimo automo
biliu gamybos yra nuolatinis įdėji
mas gyventojų skaičiaus. Kas me
tai po milijoną žmonių sueiną į me
tus. Daugiausia jų perka žemesnės 
kainos automobilius.

Užrubežinė rinka taipgi vystoma 
ir plečiasi.

Amerikos miestų gyventojai kurie 
turi vargo pereiti gatvę per auto
mobilius nenorės nei tikėti kad yra 
šalių kur turi tik 40 automobilių ant 
100,000 gyventojų.

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

1306 EAST 68TH ST?
Rand. 6729.

(/heck these features
V in the sensational new

Chevrolet
.WEATHER-PROOF 

brakes 
Fully-enclosed, Internal
expanding, weather
proof brakes assure posi
tive brake action at all 
times. .

HYDRAULIC SHOCK 
ABSORBERS

Four Delco-Lovejoy hy
draulic shock absorbers 
•bi} all models eliminate 
road shocks and Increase 
comfort.

50-HORSEPOWER 
MOTOR 

A great six-cylinder mo
tor, increased to 50-horse
power, gives smoother, 
quieter operation, with 
greater power.

BRONZE-BUSHED 
PISTONS

The stronger, lighter pis
tons are bushed with 
high-grade bronze to 
provide smoother oper
ation and longer life.

NEW HOT-SPOT 
MANIFOLD 

A larger; hot-spot mani
fold insures complete 
vaporization of fuql— 
improving performance 
and efficiency.

STRONGER REAR 
AXLE

Larger and stronger rear 
axle gears—made of the 
finest nickel steel—add 
greatly to durability and 
long life.-’

NEW ACCELERATION 
PUMP

A new automatic accel
eration pump provides 
the flashing acceleration 
which modem traffic 
necessitates.

Sensacinė vertybė Didžiojo Chevrolet visoje Chev
rolet Istorijoje yra , paremta ant smulkmeniškų 
punktų—kuriuos jus patys galit lengvai pertikrin
ti. Nuo jo pagerintojo arklių spėkos šešių cilin- 
derių valve-in-head inžino, iki jo naujų Fisher dar
bo viršų—jis nustato naują laipsnį rūšies visai že
mo? kainos'rinkai.
Keletas Chevrolet’s ekstra-Vertybių parodoma šia- 
irie skelbime. Pęrsvarstykit juos atidžiai. Tada 
ateikit ir pavažinėkit šiame kare. Patirkit ką tos 
naujos ypatybės reiškia prie puikesnio veikimo— 
didesnio patogumo—didesnio valdymo lengvumo— 
ir padidinto saugumo.' Jums truks tik keletą mi- 
nutų patirti kodėl šis karas laimi pagyrimų dau
giau negu bent koks Chevrolet ką mes kada išdir
bome. Geresnis Six visais, atžvilgiais—bet jisai 
parsiduoda— ■
- UŽ NEPAPRASTAI

ŽEMAS KAINAS ! 
—at greatly reduced prices!

The ROADSTER........... t.....:...... .....................*495
The PHAETON......;.......... .....................................’495
The SPORT ROADSTER.............:).... .....:... ’525
Tie COACH........'......  ............. . $565
lie. COUPE...........:........., ................... *565 
The SPORT COUPE...;......... ................... *625 
The CLUB SEDAN........................ .... *625 
The SEDAN........... ......................>.;..... *675 
The sedan Delivery. .;...........  ................ ’595
The LIGHT DELIVERY CHASSIS.........'..............  *365
The I’/z TON CHASSIS...............  ................... *520
The 1% TON CHASSIS WITH CAB............. l *625

All prices f. o. b. factory, Flint, Michigan

A SIX IN THE PRICE RANGE OF THE FOUR

SMOOTHER,
WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road 

THE FRANKEL CHEVROLET CO.1 
1258 East 105th Street at Superior

WEST 25TH CHEVROLET ALES- CO. 
3140 West 25th Street

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO. 
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN1 SQUARE CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street

LARIČK CHEVROLET CO.' 
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

GASOLINE GAUGE.
ON DASH

The Instrument panel 
carries a new grouping of 
the driving controls—in
cluding a gasoline gauge.

NON-GLARE 
WINDSHIELD 

The new Fisher body 
non-glare windshield 
deflects the glare of 
approaching headlights.

LARGER 
BALLOON TIRES 

New, larger, full-balloon 
tires with smaller wheels 
improve roadability, 
comfort and appearance.

TWO-BEAM 
HEADLAMPS 

Two-beam headlamps 
controlled by a foot but
ton permit courtesy; 
without dimming the 
lights.

ADJUSTABLE 
DRIVER’S SEAT 

411 closed models have an 
adjustable driver’s seat 
—a turn of the regulator 
gives the proper position.

FASTER^ SSETTEK SBK
THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 

11915 Detroit Avenue, Lakewood
THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 

2926 Mayfield Road
UTILITY CHEVROLET SALES CO. 

8004-8018 Lorain Avenue
DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 

1935 Euclid Avenue
Truck Department, East 9th and Woodland

CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc.
Euclid Avenue at East 66th Street

MERRICK CHEVROLET CO.
Berea, Ohio

THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO. 
Bedford, Ohio



rlaiviui pasazierius ti
žti reikia automobilio, 

yra užmiestyje
ustrija yra jau 25 ne

tik 10 metų jąųnęsĮĮė 
l, o vienok vijų 1925 

produkcija buvo vos
> vienos dienos auto- 
>a Chevrolet dirbtuvė-

yniavimo, automobiliu 
iustrija taikosi viena

įtomobilių dirbtų air
ei milijonai automobi- 
jdavota 1924 metais 
ligos. Po šešių nie- 
ažiarsia 3,000,000 ka- 
naujais. Prie to pa- 
rbė budavotų pirma

is augimo aųtomo- 
rra. nuolatinis didėji- 
skaičiaus. Kas me- 
žmonių sueina j me- 
i jų perka žemesnės 
liūs.
nka taipgi vystoma

stų gyventojai kurie ’ 
iti gatvę per auto-

nei tikėti kad yra 
: 40 automobilių ant1 
IĮ- , . .....

f

& IS LIETUVOS «
Netikėtinas Atsitikimas

Klaipėdos Krašte
odos fabriko atstovas (Lur- 
je), manufakturistai ir 1.1.

uliolis
davimo namu 
eralis Apdrąu- 
ce) Agentas).
larome pasko- 
mortgečio nuo 
10 į 24 valąn- 
linavimaą ne
to. šiais ręi-' 
e kreiptis
6STH ST.* 

6729.

oi

Nesenai* paaiškėjo atsiti-
Tik dabar paiškėjo atsiti

kusi Klaipėdos krašte 'visiš
kai netikėta istorija, kuri 
tikrai nustebins plačią Lie
tuvos visuomenę.

Klaipėdos
Klaipėdos krašto, policija šių 
metų lapkričio 29 d. suruošė J 
“taisyklingą , medžioklę”: 
gaudė atvykusius iš Didžio
sios Lietuyoš piliečius^ (žy
dus), sugavę, suvarė is polį-, 
bijos stovyklą' .yyrus’,' mote
ris, mergaįteĮS,' kųrkms^po 
to nežinia kokiam tikslui 
nuleido Iviši'eiąs kraują iŠ vL 
so apie(2 literius... (Žinoma, 
tai lyg panašu į pramanytą, 
.anekdotą, kokių iki šiol mes 
girdėdavom 'apie žydus, bu- 

p tent—kad jie Velykų šven- 
■ tems ima katalikų kraują; 
I o čia atsitikę atvirkščiai— 
t paimta žydų kraujas, tai lyg 
I ir pasaka, bet juo labiau nu- 
| sistebinsime paskaitę oficia- 
į liūs tuo reikalu raštus. Že
li miau paduodame vieną jų 
i* ištisai.
» .“Klaipėdos krašto Pasie- 
| nio Policijos III komisariato 
I komisaras Stasiulis B., Klai- 
| pėda. Gruodžio 5,d. •

Ponui Pasienio Pbiicijos 
![• Vadui. Raportas. 
J Grąžindamas Tąmistai 
| raštą 5441 Nr. iš š. m- XII- . 
r 3 d. ir pil. Lurje skundą dėl’ •’ ... 
į nuleidimo jam kraujo iš š. į ūkio darbininkus ir vaistyki 
■ m. lapkričio m. 29 d. Panė“‘bes tarnautojus. 'ųVfei kiti 
įfimunėj turiu garbes 'prairies3'’gali! apsidrausti," ’'tSk"'turi

SMULKIOS ŽINIOS
Iki bus padaryta, tarp 

Lietuvos ir Latvijos preky- 
Ibos sutartis; Latviai sutiko 
dar ant 6 mėnesių pailgin- 

Panemunėjlti duot$ Lietuvai palengvi
nimą kaslink muitų del įve
žimo iš Lietuvos.

i Kaune, dęl, sumanyto sta
tyti Vytauto'Muzejaus vie
tos dabar -kilo daug ginčų. 
Vieni mano kad muzejus 
tūri "palikti Kaune prie Ka- 

Muzejaus. Inžinieriai. *gi 
nurodo kad reikia budavo- 
ti ant Vytauto kalno. Tie 
namai tada dabintų visą 
Katiną.

Sausio 15 d. Rygoj įvyko 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Vokietijos ir sovietų Rusi
jos geležinkelių konferen
cija, kurioje svarstyta tie
sioginio susisiekimo tavo- 
rinių traukinių tvarkraštis.

dama laidotuvių pašalpa.
’ Dabar Lietuvoje ligonių 

kasos yra šiuose miestuose 
ir apskrityse: Kauno mies
te ir apskrityje, Šiaulių m. 
ir apsk., Panevėžio m. ir 
apsk„ Vilkmergės mieste ir 
apsk., Mariampolės m. ir 
apsk., ir Vilkaviškio mieste 
ir apskrityje.

Per 1929 metus ligonių 
kasos Lietuvoje smarkiai 
išaugo. z Vien tik Kaune 
1929 m. buvo apie 25,000 
narių, kurie- naudojosi vi
somis ligonių kasų duoda
momis lengvatomis.

Reikia tik palinkėti šiai 
svarbiai, darbininkų reika
lus ir sveikatą saugojančiai 
įstaigai ir toliau sėkmingai' 
dirbti Lietuvos darbininkų! 
gerovei.

D I R V.-. A

GAVO
Pinigus Lietuvoje, ^siųs

tus per “Dirvą’- 'šios 
ypatos:

Motiejus šlapkauskas Lt. 50 
Petras Balčiūnas .............. 229
Mikalina Kisielienė .......... 100
Antanas Dagilis .'........ 50 
Ferd. Jankauskas .......... 300
Antanina Kundrotienė. .. 110 
Petras Aksenavičius ...... 50 
Justinas Kazokas ....... 150 
Marė Stašaitienė ..........-.. 150
Pranė Turauskienč ........ 50 
Zofija Lukšienė ...... >..... 50 
Stasys Vezevičius ........ 50 
Ona Praškevičienė .............. 50
Jurgis Mickus .......... 100 
Elzbieta Dukauskienė ... 150 
Jonas Leimonas .........  200
Izidorius šuopys 100
Leonas’ Patackas ..'’..... . 200

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

W

« Modernistic Essex Instrument Panel.?

The modernistic motif which is evident throughout the New Essex Challenger is reflected with especially pleasing 
effect in the instrument panel. The panel frame is of chased silver finish and bears the same modernistic motif 
that prevails in all interior fitments. Gauges are boxed in angular insets providing a strikingly new departure 
from conventional design. •> • ' v V '

Two IM'Ctely New Cars

ernal-

DEŠIMTS VIRŠ& TIPU 
IR BE EKSTRĄ KAI
NOS. DIDELĖ ĮVAIRY- . 
BĖ SPALVŲ KURIOS
TIKS JŪSŲ GERAM • 

SKONIUI.
HUDSON

m. lapkričio m. 29 d. Pane-“

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS

"bes 'tarnautojus.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus r ubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40

ir

Sales — THE R. J. SCHMUNK COMPANY — Service
NORTHEASTERN OHIO HUDSON AND ESSEX DISTRIBUTORS

West Side Salės Branch *3746 Prospect.Ave. Rand. 6030 ' 2195 East 55th Street Branch

(TĄSA NUO l-MO PŪSL.) 

šeimynoms medicinos pa
galbą, ir pinigines pašalpas 
mirties atsitikime.

Einant ligonių kasų sta
tutu, į ligonių kasas turi 
įsirašyti visi darbininkai, 
išskyrus asmenis pašamdy-f 
tus laikinam darbui, žemės

’būti nesenesni 10 m. am
žiaus ir nesirgti neišgydo-^ 
momįs ligomis; Apsidraus
ti galima nedaugiau kaip 
400 litų mėnesiui,

Ligonių kasų lėšas suda
ro: narių, darbdavių ir val
stybės mokesčiai, ligonių 
kasų turto pajamos/ pašal
pos ir aukos. Darbininkai

ti Tamstai sekantį; Lapkn- 
čio mėn. 29 d’ Pagėgių ap-1 
gkrities gydytojas Endrti- 
laitis ir dar vienas man ne
žinomas gydytojas, rodos 
atvykęs iš Klaipėdos, daly
vaujant Krašto. Policija: 
vachmistrui“ (uniformuo
tam) Naujokui Kaimo g-vėj 
prie Luižės tilto apačioj 
'gaudė žydelius, atvykusius j moka ligonių kasai mokes- 
iš Did. Lietuvos prekybos 
reikalais ir atvaręs į Krašto 
Policijos stovyklą leido 
kraują.

Iš manim surinktų žinių 
paaiškėjo, kad tas kraujo 
leidimas buvo reikalingas 
padaryti kraujo- ištyrimą 
kupčiams žydeliams, atvyk
stantiems Į Panemunę su 
prekėmis, k. t.r obuoliais mė
sa ir kitais vąlgomą’is, pi'dr 
duktais, nes jų “ tąrp? , ę§ą 
sergančių šiltinė')'’uį ..pkhib 
šiom užkrečiamom.Jigom.

Tokio nuleisto kraujo ėsa

. . PUIKUS—GREITAS^—SMARKUS
EIGHT
Mes skaitome tai didžiausiu savo laimėjimu. Nuo 
priešakio iki užpakalinės lemputės viskas naujos 
išvaizdos. Išvaizdoje ir išbaigime yra nepapras
tai gražus. O švelnumu veikimo viršija viską;
Jis pralenkia viską ką mes kada turėjom išvaizdoj- 
je, veikime arba, vertybėje. »
Važiavimo lengvumą ir pritinkamūmą prie kelio 
neviršija jokis .kitas karas, už bent kainą. Ir kai-

■ na už, kurią jis parsiduoda verčią pagalvoti j ar ap
simoka mokėti daugiau už bent karą.

Kainos ir Smulkmenos—Gaunama Pigiausių Išmokesčiu
$1150; Roadster, $1200; 

Touring. Sedan, $1250; Brougham, 
Prices' f. o. b. Detroit, Factory.

_    _ __ _ lock—windshield cleaner—glare-proof 
light—disappearing rear w ndow curtain, tiro well on fender, extra tire 

rim, toggle windshield opener w

Standard Length Chassis—Coach, $1050; Coupe, $1100; Standard Sedan.
Phaeton, $1300; Sunsedan, $1335. Long Wheelbase—5-pass. ’T ’ 2

-$1295; 7-pass. Phaeton, $1500; 7-pass. Sedan, $1650. P ' ' ' * _,____________
Choice of-wide variety of colors. Two-way sohek absorbers all around. Radiator shutters—-Starter 
on dash—Electric gauge for fuel and oil—electrolock—tire 
rear-view mirror—stop

čius sulyg uždarbio didumo.
Ligonių kasos savo na

riams teikia medicinos pą- 
galbą ir pašalpas pinigais. 
Nariai gauna: staiga susir
gus greitą pagalbą, ambu
latorinę pagalbą, ligoninėje 
vietą su visu išlaikymu, 
jlantų gydymą, vaistus ir 
gimdymo pagalbą.

Ligoninių kasų nariui su
sirgus jis gauna piniginę 
pašalpą. Pašalpa .duodama 
26 |avaites per metus. Mi- 
I'tis! ligonių pasos nario 
(moteriško) vyrui, išduo-

buvę apie porą litrų " ir jis 
išgabentas į Tilžę
riją ištyrimui, *.

Kadangi tas buva dardnia 
neva Direktorijos-parėdymu 
ir šiuose1 veiksmuose figū
ruoja vietos valdžios orga
nų atstovai, tai šį skunda 
grąžinu Tamstai neprave
dus kvotą, kaip išeinančių iš 
mano kompeticijos ribų. 
Komisaras (parašas).”

Lietuvių frakcija Klaipė
dos seimely pažiurėjo j tą 
įvykį kaip j nukreiptą ben
drai prieš Didž. Lietuvą. .

Lietuvių frakcija įteikė 
Direktorijai griežtą paklau
simą del minėtų įvykių.

Ne pro šalį bus pridėti, 
kad tarp “sugautųjų” val
gomųjų prekių pirklių buvo

Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
Siutas išprosyt ................. .45c
Kelnės išprosyt .........  20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
šilkinė dresė išvalyt ir

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

Taipgi kurie, ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama! '

1276 Addison Rd.
Telefonai:" Pfenn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M

6375 Lorain Ave.
BLAUSHILP MOTOR CAR CO.

12100 Kinsman Ad. WAshington 3800
ESPER MOTOR SALES

3858 W. 25th St ' , ATlantic 2910
FISHER MOTOR SALES

.4374 Mayfield Rd. ( FAirmount 8552
THE ARMSTRONG MOTOR SALES CO:

2050 E. 105th: Sf . i GArfield 8930
W. BAKER KING MOTOR CO.

7107 Euclid Ave; ■> PEnnsylvania 1042
MERKLE MOTOR SALES, Inc, .

17601 Lorain • Ave. ' CLeaf water 2920

su vienodu greitesniu smarkumu . . .. su di
desne spėka . . . su staigesniu pradėjimu 
važiuoti . . . taipgi viršija kitus gražia iš
vaizda — tikra vertybe — atsakantumu taip
gi ir kaina . . .
Jo viršenybė yra žymi ir nepaprasta tame ką sa
vininkai labiausia įvertina;- Išvaizdoj jis yra vi
siškai kitoks ir modernis karas. Viršai yra ilges
ni, platesni ir žemesni. Patyrinėkite jo, įtalpos di
dumą ir patogumą.
Motoras yra didesnis ir švelnus. Veikimas žymiai. 
padidintas. Greit pradeda važiuot po sustojimo, 
stiprus i kalnus ir greitas tiesiame kelyje.
Nepatiks jokis kitas su mažesniu patogumu ir pra
stesne išvaizda karas. Tai pilnai išvystytas auto
mobilis ir iššaukia jūsų atidą už tą kainą.

Features That Challenge
Larger Bodies—Greater Power—Faster Speed—Added Economy. . Wide choice of Colors to Suit 
Your Own Tast^ New Art Body Designs. Four Two-way Shock Absorbers. Radiator Shutters, 

Electrolock, Starter on Dash, Electric Gauge for Fuel.and Oil.

Coupe $735 [Avilh' Rumble Seat $750} — Coach $765 — Standard Sedan $825 — Touring Sedan $S75^* 
Brougham $395—Sunsedan $995. Prices f, o. b. Detroit, Factory

Rand.’ 4227 3737 Carnegie Ave. Rand. 6030 '
SCHNEIDER MOTOR SALES 

Dover Center, 6. Westlake 81
THE K. F. SPIETH CO.

14461 Euclid Ave. EDdy 2522
ROY TURNER MOTOR SALES CO.

13908 St. Clairi Ave. GLenvflle 2552’
H. C. TRACE MOTOR CO.

1366 W. 117th St. BOulevard 1970
W. O. WINCH MOTOR SALĘS

Chagrin Falls*. O. Chagrin Falls 267
TOLL & HIGGINS, Inc;

11434 Superior Avė.' GArfield 0994

Randolph 4^32
OLEN MOTORS

10548 St. Clhir Avė. GLenviile 5940
ENGEL-ROBBINS MOTOR SALES, Inc.

Bedford, Ohio Bedford 31$
POWELL BUTLER MOTOR CO;

5411 Broadway BRoadway 0038
SOLON GARAGE 

Solon, Ohio
D. I. STERLING & SON

Berea. O. Berea 171 W
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“GRINORIŠKAS” VA
KARAS PUIKIAI 

PAVYKO
“Grinoriškas” vakaras, “Dir

vos” bendrovės su būreliu šio 
laiko ateiyių' iš Lietuvos suren
gtas. pereitą sekmadienį pavy
ko labai puikiai. Gražiai suvai
dinta veikalas “Laisvės xKovo- 
tojai”, po to buvo vien Lietu
viški šokiai ir ratai. Bet del 
publįkos daugumo ratų nebuvo 
gailina sukoųtroliuot, tik vėliau 
į vakarą išėjo geriau, kada ne- 
kurie atsišokę apleido salę.' 
!' šis vakarąs buvo tikra nau
jenybė Clfevelande, nes isškyrus 
Vąlco,' koris yra tarptautiškas 
šokis, muzikantams- nebuvo pa
velyta groti jokio Amerikoniš
ko šokio,- o to pasekmė buvo 
tokia kad visą vakarą veik iki i 
vėlumai’-" šoko-linksminosi musų' 
senoji karta, tie “grinoriai’’ ku- 
rie: į Ameriką suvažiavo, dar 
tais laikais kuomet šio laiko 
“grinoriai” buvo negimę. Šoko 
sfeni iir .viduramžiai, kurie pa
prastai, po teatro atvaidinimo, 
apleidžia salę ir eina namon. O 
kita ypatybė .buvo tai kad nesi
matė pulko tų musų jaunuolių 
kurie paprastai sueina į salę po 
teatro ir šoka džiazą, rėkauda
mi ir švilpdami jeigu grojama 
kokis 'Lietuviškas' šokis. Mat, 
prie salės durų taipgi ir prie 
muzikantų buvo padėta užrašai 

, kad gros tik Lietuviškus šokius t 
f ir net jų prašymų neklausys.

Bet- nereikia sakyt kad nebu
vo jaunimo: buvo jų dikčiai, tų 
kurie (tėvų gražiai Lietuviškai 
išauklėti ir myli savo tėvų pa
pročius. Tas jaunimas šoko sy
kiu su visais ir turėjo gerus lai
kus. Nebuvo tik “džiazininkų”.

Veikalą “Laisvės Kovotojai” 
atliko šie asmenys: Giedručio 
rolėj — M. Čigas; Giedrutienės 
— L. Banionienė; -Onos B. 
Armonienė; Jono — A. Pau- 
žuolis; Antanas — J.. G. Polte- 
ris; Balsys — A. Zdanis; Ado- 

> maitienė — A. Paulienė; žval
go ir Karininko — J. Armonas ; 
Zlodzejevskio — A. Zdanis;, 
Lenkų kareivio — A. Muraus
kas.

Didelė Istoriška Trage
dija Scenoj šį Nedėldienį

Šį sekmadienį, Sausio 26 d., 
Lietuvių salėj SLA. 14-tS kuo
pa stato, scenoje didelį istoriš
ką veikalą, K. S. Karpavičiaus 
“Birutė ir Kuprelis”, tragedija 
iš Lietuvių krikštijimo dienų, 
iš apie 700 metų atgal, kuomet 
jau Latvius buvo užėmę Teu
tonų ordenas Kardininkai, o 
Prusus Teutonai Kryžeiviai ir 
iš abiejų pusių krikščionys gu
lė ant Lietuvių, versdami kuni
gaikščius krikštytis, 6 jie atsi
sakinėdavo dar.

Veikale “Birutė ii’ Kuprelis” 
vaizduojama 1235 metų laiko
tarpis, kuriame ineina Utenos 
kunigaikštis Šventaragis, jo 
duktė Birutė, ir Aiiriogalos jau
nas kunigaikštis Liutavaras.

Pirmas aktas dėdąsi 'Utenoj, 
Šventaragio' rūmuose, paskui 
veikimas persikelia į Rygą, kur 
mę^ randame Utenos kunigaik
ščio dukterį pagrobtą ir parga
bentą pas krikščionis į nelais
vę., Mat, Teutonai’; atvykę pas
Utenos kunigaikštį neva taiką 
daryti, apsižvalgę vėliau padaro 
užpuolimą ir parsigabena ne
laisvėn 'daug pagonų, kuriuos 
ir rengiasi krikštyt, o vėliau
siųst.į Lietuvą platint'tikėjimą 
tarp savo žmonių, ginklu arba 
gražumu.

Šis veikalas yra pirmutinis 
iš visų istoriškų musų veikalų 
'kuris iiukelia veikėjus į Rygą,
Nors Latviai visada buvo arti 
musų ir Ryga netoli, o iš jos 
krikščionys, Latvius pavergę, 
varė didelius puolimus' ant Lie
tuvos, nieko iš tos pusės niekas 
leątvąizduoja, tik vaizduoja tai 
Lenkų, tai Rusų, tai vakarų 
Kryžeivių vietas.

Veikale vaizduojama kova
dviejų moterų, vienos krikščio- 
iės, kitos pagonės, kuri parga
benta į krikščionių pilį ir lieka 
mylima Teutonų ritierių. ,

Vaidinimas prasidės apie, S 
vai. po pietų, ir kadangi vei
kalas ilgas publika prašoma 
nevėluoti, nes nematys pra
džios. -■ Kom.

Pirmą aktą baigiant, kada 
jauni vyrai išeina Lietuvą gin
ti, jiems dainuojant “Vilnaus 
Kalnelai” publikai net ašaros iš 
akių riedėjo.

Pertraukoj Ramanauskų ma
žytis sūnelis rir didesnė jo sesu
tė sudainavo duetą, “Išėjo Tė
velis į Mišką”.

Iš artistų vieni yra nauji 
“grinoriai”, kiti senesni. Ma
tydami senesniuosius su naujai
siais, nekurie iš publikos sakė : 
“Kąs čia do grinorių vakaras 
kad tie ir tie lošia’’. Mat, jie 
buvo užkviesti lošti dar prieš 
kelių vaikėzų pabėgimą nuo ši
tų grinorių, tai. taip ir liko. Iš 
pabėgėlių vos vienas ar du bu
vo lošėjai. Juos kas tai iš ka
talikų gražiai sumulkino ir na
bagai pabėgę apsigavo, nes ma
nė kad be jų vakaras neįvyks.

Svečiai iš kitur
Šiame vakare buvo atvažia

vusių svečių iš Akrono ir kitų 
artimesnių apielinkių. Iš Akro
no buvo: Sketrienė, K. Jurevi 
čius, J. žemaitis, p. Vertelienė 
su duktere. Jie taip buvo pa
tenkinti kad žadėjo vėl atva
žiuot jei tokis vakaras bus pa
rengta.

Buvo ir bolševikų korespon 
dentai; Rugienius ir Daugėla 
Bėt jiems (taip i vakaras nepati
ko (kad -’jiedu prabuvo iki pat 
Uždarymo ir vis prie kožno pri
stojo' ir (diskusijas kėlė. Mat, 
kaip gali patikti: čia tokia di
delė’ publika,’ taip linksmi visi, 
o komunistų vakaruose neina! 
' Rugienius tai šiaip sau dis
kusijas varė, bet senbernelis 
Daugėla šokdino, sušilęs, supra
kaitavęs, visas šešiolikines, iki 
pat šokių pabaigai. Nors kitur 
buvo komunistų parengimas, jis 
ten nėjo, nes ten tik gyvanaš
lės maišosi, žinoma, jie gra
žiai savo laikraščiuose išdergs 
šį vakarą. * Pusfašistis.1

PRANEŠIMAS
Lietuviu Draugijų Salės B- 

včs pietinis šėrininkų susirin
kimas atsibus 24 d. Sa.usio, pėt- 
lyčios vakare, nuo 7:30 vai., 
Lietuvių salėje. Visi šėrinin- 
kai kviečiami atsilankyti, bus 
iaug.svarbių dalykų aptarimui.

Kviečia Direktoriai.

Tautų Lygybės Lygos (Equa
lly League) metinis balius at
sibus antradienio vakare, Va- 
-rio 11 d., Hotel Statler. Pra- 
idšs nuo 6:30 vai. vakare. Lie- 
uvių inteligentija ir veikėjai 
'rašomi dalyvauti. Tikietus 
kalima gauti “Dirvoje”.

Lietuvių Banko šėrininkų me-, 
;inis susirinkimas įvyko perei- 
-,o penktadienio vakare Lietų
jų salėje. Buvo' išduota at
kaltos, kurios telpa šiame nu
meryje, parodančios gerą ban- 

;o stovį? Tapo išrinkta keturi 
"rektoriai: Juozas Bindokas, 
aujas; Jurgis Kuzas — sena
is; Juozas Urbšaitis — sena
is; Jonas žiaunis, naujas..

Tarp netikėtų šio susirinki
mo , įvykių .buvo atšaukimas 
i arijo vardo, kurį direktoriai 
lavė, “Loyal”, į to vietą nutar
ta sugrąžinti senąjį vardą — 
■‘Lithuanian”, nes daugumą, iš- 
-ado kad sulyg įstatų • .vardas 
legalima keisti.

dirbimo laikrodėlius 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugel] 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašą:
V. D. Štampas, Jeweler

6704 Superior Ave. 
FLorida 6791-R

J. Olšauskas
Vanagaitis ir Olšauskas — 

du garsiausi “Dzimdziai” iš li
kusio jų būrio ‘— atvyks į Cle- 
velandą Sausio 30 ii- 31 ir tu
rės čia du vakaru — Collin-
woode Sausio 30 d. ir Lietuvių 
salėje Sausio 31 d.

Atsiveža naujų dainų ir juo
kų. Visiems bus smagu juos 
matyti.

VYTAUTO MIRTIES JUBILE 
JAUS RENGIMAS

, Cleveland© Lietuvių katali
kiškos ir tautiškos draugijos 
jau pradėjo bendrą darbą' ren
gimosi prie Vytauto 500 metų 
mirties - sukaktuvių paminėji
mo. šioms iškilmėms kvieč a-
iha prisidėti ir kitas kolonijas, 
kaip Akroną, Youngs towną. 
Day toną, Detroitą ir Pittsbur- 
gą. Atsiminkim, brangus Lie
tuvos sūnus savo’ tėvynės Liė» 

’tūbos garbingą .praeitį, kuri is
torijoje pažymėta dideliais Vy
tauto darbais, nuo ko ir mes 
išlikoriie iki šiai dienai ir gali
me garbingai paminėti.

1930 metais sueina 500, me
tų nuo Vytauto-mirties, bet jis 
ir po šiai dienai musų širdyse 
gyvena ir jo darbai primena 
mums jo didį pasišventimą sa
vo tautai.

Iš laikraščių matome kad vi
same pasaulyje kur tik yra bū
relis Lietuvių rengiamasi prie 
tos šventės.

Ir Cleveland©. Lietuvių drau
gijos ruošiasi prie sukaktuvių 
apvaikščiojimo ir todėl kviečia 
paminėtas kolonijas prisidėti ir 
dirbti išvien.

Kolonijų vadai ir draugijos 
kurios manytų kartu dalyvauti 
šiame darbę lai atsiliepia laiš
kais, o Clevelando jubilejaus 
komisija pasistengs suteikti vi
las informacijas ir jeigu pasi
rodys pritariančių iš kitų kolo
nijų tada bus galima sušaukti 
bendrą konferenciją aptarimui 
suvienyto veikimo ir kaip veik
sime kad išeitų kuodi džiausiąs 
ir gražiausias paminėjimas.

Kitos kolonijos taipgi kurios 
norėtų prisidėti prie Clevelan
do gali atsišaukti apačioje pa
duotu antrašu.

Vietinės draugijos taipgi pra-z 
somos įsitė|myti kad visos yra 
kviečiamos prisidėti ir kurios 
dar ųeišrinko atstovų į komite
tą malonės tai padaryti. Se
kantis susirinkimas atsibus Va
sario 4 d., Lietuvių'salėje, nuo 
7:30 vai. vakare.

Komiteto antrašas: 
DLK. Vytauto jubilejaus Kom.

7416 Cornelia avė.
Cleveland,' O.

Susirinkimo komisija:
J. P. • Kviederas, 
Antanas šmigelskis, 

’, M. A. Ruseckas.

Auburn Sport Sedan
Parsiduoda pigiai. Tik 9,000 my

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

1 7032 WADE PARK AVE.

1 Tel- CHerry 2370 1
P. J. KERŠIS f

T baigęs Teisių Mokyklą Cumber** T 
X land Universitete, darbuojas su X 
T Teisių Ofisu advokato
? Andėrson & Marriott * 
Į 308 Engineers Bldg, t 
❖ kur su visais teisių reikalais ? 
Y Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir t 

Rusai draugai kreipdamiesi tu- 4 
t rėš teisingą patarnavimą. j*

MIRĖ JAUNA LIETUVAITĖ
Negailestinga mirtis pakirto 

Bronislava, Dubauskaitę, kuri 
turėjo skirtis su šiuo pasauliu 
vos baigus 17 metus amžiaus. 
Ji mirė Sausio 15 d. palikdama; 
didžiausiam' nuliudime tėvelius, 
dvi sesutes ir gimines. Prieš 
mirtį su visais atsisveikino pa
sakydama: ‘'Aš jus visus my
liu”. Ji' jau" buvo’ susižiedavus 
vestis, taigi ir jos mylimasis li
ko labai nuliūdęs.

Jos mirties priežastis buvo 
reumatizmas, kuris ją iš mažų 
dienų atakuodavo, Per kelis 
praeitus metus ji jautėsi svei
ka ir buvo linksima. Tik perei
tą Spalių mėnesį vėl ‘apsirgo, 
po Kalėdų visiškai buvo priver
sta atsigulti lovoje ir nuo to 
daugiau nesikėlė.

Bronislava buvo visų mylima 
mergaitė; 'ji mylėjo' muziką ir 
Lietuviškas dainas, kurias dai
nuodavo ; mokėjo Lietuviškai

paremkit musų' žymius , artis
tus. Dalis pelno yra skiriama 
naujai parapijai, nes naują pa
rapija rengia, todėl tuomi pa- 
remsit savo parapiją.

Antras jų koncertas bus Lie
tuvių salėj penktadienio vaka
re, mieste.

Dierenčiutė iš Collinwood,, ku
rios 'daina publikai labai pati
ko. Ji yra pavyzdžiu ir’ ki
toms mūsų mergaitėms, tokią | 
jauna pratinasi dirbti kulturiš-i 
ką darbą. Dierenčiai yra “Dir
vos” skaitytojai.

Jovaras.

Collinwoodo Lietuviai nepa
mirškit atsilankyti į SLA. 14- 
tes kuopos' perstatyihą “Biru
tės ir Kuprelio” Lietuvių salėj 
mieste. Dauguma esat ir tos 
kuopos mariai, i^ianiė veikale’ 
matysit ko .dar niekad nemą-‘ 
tėt. Jeigu mes norim', palaiky
ti savo organizacijas remkime | 
jų parengimus. •

Dapildymas. žinutėj iš nau
jos parapijos pareito vakaro - 
nepaminėta kad dainavo Nellė |

Pastaba naujai parapijai. Su
sitvėrusios naujos parapijos 
komitetai vaikščioja po Lietu
vių namus rinkdami įvairių do
vanų ir dūkų, Bet ateina rin
kėjai tokie žmonės kurie nemo
ka rašyti. Pas mus tokie buvo, 
ir duodant auką prašai kad už
rašytų kur nors atsako kad ne
moka. Senas Collinwoodietis.

Collinwoodo SLA. 362 kuopa 
rengia £ražų balių Lietuvių /sa
lėj Vasario 22 d.

KOMARAS LAIMĖJO
Pereitą penktadienį-^ miesto 

auditorijoj įvyko imtynės, ku
riose dalyvavo^ mūsų jaurtave- 
dis Juozas Komaras, jam teko 
priešas nepaprastai didelis, bet 
Komaras pasirodė kad jis,-yrą 
sugąbus ir 'smarkesnis už savo 
milžinišką priešą. Komaras jį 
paguldė pirmą sykį į 14 ųiinu- 
tė, antrą syki į 10 minutų.

‘Kitoje poroje ėmėsi Austras 
Npvina, su Vassel, išėjo lygio- 
miš. Vargo paguldė Noėwęr į 
10 miniAiį.

K
®ė <mlj 

Pnhlisl

Ohiol
B the t 
Ctnada 
Litinanii

Adi

(820 Si

skaityt ir^'ašyt; mėgo 'rankų 
darbus, kurių daug 'paliko.

BronislaVa buvo pirmutinė 
duktė Adotrno ir Marės Dubaus
kų, nuo 924 Nathaniel rd. -

Per pagrabą namus aplankė, 
šimtai pažystamų ir draugų.

Palaidota gražiai, 'dalyvau
jant daugybei pažystamų ir 
draugų,’ Sausio 20" d. su, bažny
tinėmis apeigomis; patairnavi- 
mą davė naujos parapijos kle
bonas Kun. A. Karužiškis.

r Collinwoodietis.

Mirė Petronėlė Andruškienė. 
'Sausio 14' d. mirė Collinwoodo 
gyventoja Petronėlė Andiruš- 
kienė nuo Nathaniel rd. Pali
ko jos vyras ir du sunai dide
liame nu'įiudimie.' Amerikoje 
yra dar jos brolis ir vienas 
brolis Lietuvoje. Ji paėjo iš 
Rimiškių k., Smilgių par.

■Sausio 8 d. tapo nuvežta li- 
gonbutin, ir už kelių dienų mi
rė; Palaidota Saųšio 18 d. su 
bažnytinėmis apeigomis naujos 
parapijos klebonui patarnau
jant. Nepažystamas

Collinwood ir šios srities Lie
tuviams, smagi naujiena: šta 
komp. A. Vanagaitis, kanklinin
kas J. Olšauskas su A. Zdaniu 
ir kitais duos koncertą Sausio 
30 d., Slavickų salėje, 15810 
Holmes avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Brangus broliai ir -sesutės, 
aplankykit- šį koncertą kiekvie
nas ir "savo gausiu atsilankymu

PIKNIKAMS DARŽAS
Draugijos, Štai jums geriau* 
siaš piknikams ir išvažiavi
mams ? daržas — NEUROS

farmoj.e, N. ' Brunswick, O.
Kreipkitės į krautuve

T. NEURA
2,047 Hamilton Av.

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

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų šeimynų, ant 7512 Melrose 

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

7512 MELROSE AVE.

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Neša į menesį po $800; viskas ge

rai įrengta, pirksit už $1,000; reikia 
įmokėt $500, likusį ’išmokėjimui. Ge
ra vieta smąrkiam žmogui. Frances 
Link, 9843 Lorain avė. (5)

■ o ROSEDALE ©f
^Dry Cleaning Co.t

I C. F. PETRAITIS, Prop. | 

| 6702 Superior Aye., |

BIRUTE ir KUPRELIS
STATO S. L. A. 14-TA KUOPA

ŠIOJ NEDELIOJ

Sausio 26 d
lietuvių;

6835 Superior
SALĖJ

Avenue

Salė atdara nuo 4, pradžia bus 5 vai. 
(Veikalas ilgas, prašome publiką nevėluoti,)

Įžanga 50c. ypatai. Į šokius 35c,

Gyieš geras Orkestras visokius šokius.

Kiekvienam bus žingeidu matyti šią nepaprastą 
istorišką tragediją iš Lietuviui 'Krikštijimo dienų, 
kuomet Lietuviai turėjo atkakliausias fcdvąs su 
užpuolikais krikščionimis ir dar per du! šimtu Tylė
tų nebuvo gatavi priimti naujo tikėjimo ir nar
siai kovojo už savo senus dievus, kuriuos garbino 
per šimtų širiitus metų. Veikale vaizduojama ko
va dviejų tikėjimų, bet laimėjimas lieka Lietuvių 
pusėje. Veikalas yra trijų aktų, bet ilgokas, to
dėl norintieji matyti pradžią prašomi ateiti, prieš 
5 valandą.

Širdingai tižkviečia visus Rengimo Komitetas.

PARSIDUODA
Didelės vertės 5 chemiški išradi

mai prie automobilių. Išradėjas ser
gantis žmogus ir negali padėti išra
dimų rinkon, del to parduoda pigiau 
Susirašykit šiuo adresu:

m. Išradėjas
184 Grand St. < Brooklyn, N. Y.

Liętuvos Lietuviai ateiną į 
• /Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c. 

921 St. Clair arti E. 9th St,

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Avė. '

Kviečiame; Lietuvius atsįlankyti1 
į šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas ■

CHAS. STONIS

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

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

už mažiausia pinigą”

ĮGALIOJIMAI
Į reikalingi Lietuvoje" pirki- 
; mui, pardavimui, valdymui 
< žemių ir kitokio turto.

; K. S. Karpavičius
Į Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
j Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.K......... — -.....
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Finansine Atskaita
LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS 

DRAUGIJOS
CLEVELAND, OHIO

Parodanti 'draugijos stovį pabaigoje fiskalio meto užsibaigiančio Gruo
džio. 31, 1929 m. ■ / s (

, TURTAS
Pinigai rankose ................. S .59,576 56 < l t
Paskolps ant mprgėčią-i užstžtų . z.. į.'. .1.'. .r?A . (^®S81;841,87

' Paskolos ant certifikaSų ąr bankinių ;knyįelii£južst>tų! A 9,326.00 į
J Real estate . t.J. ‘ J. & . į’i J-L. .jį... JĮ.. 22,095.00 ";

Ofiso.-'budinkas ‘ j... H. ft.if-Xi . tril. .if.'..fi.. .’S. .41 37,600:06
‘ U. S. Bondsai .......j. i.. L .į .į",.. ..-4. d J 250.00•1. . L’Ib ’-LT 'LJ-J.į.#, L- ; ■

Viso $910,692.43
/ ATSAKOM YĖ®

Running stock ir dividendai ..;........... 50,511.03
Sumokėtas stock ir dividendai-'............. .........................  69,869.50
Pastovus (neištraukiamas) stock ir dividėpdai ...... 33,080.11, 
Depozitai ir suėjęs nuošimtis* ......................    .’. 694,761.81
Rezervo fondas .......i.... i........ ✓.. 29,500.00 ■
Nepadalinto pelno fondas ............................................   ,.12,891.63

• Mortgečiai išmokėjimui .. . . .........f...... 17,000.00
Skolintojams ant nebaigtų budinku .......r........... , 9*59
Escrow depozitai ................................. ' 2,803.75 
Rezervas del taksų .............................................. f....; 265.01

\ Viąp ’ / $910,692.43 .

State of Ohio, County of Cuyahoga: ss: ' ' mu
J. DeRighter, po priesaika pareiškia kad jis yra, Sekretorius The 

Lithuanian Savings and Loan Association iš, Cleveland, Ohio, ir kad vir
šuje pažymėta atskaita yra teisinga ir tikrai parodo finansinį stovį šios 
kompanijas pabaigoje 'fiskalio meto užsibigiančio su Gruodžio 31, 1929.

(Pasirašo) J. DeRighter, Sekretorius.
Prisaigdintas prieš mane, šią 14 dieną Sausio, 1930 m. •

P. Muliolis, Notary. Public.
KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMO KOMITETO LIUDYM^AS

Mes, žemiau pasirašę, J. Urbšaitis, S. Lauchis, ir A. Įvinskas, direc
torial minėtos Liethuanian Savings and Loan Association Clevelande, u.? 
šuomi liudijame kad viršuje telpanti atskaita yra, įpagąl musų geriausios 
žinios, teisinga ir tikrai parodo finansinį šios Kompartijos štovj? uzpaigo^e 
metų, su Gruodžio 31 d. 1929 m. * *

J. URBŠAITIS, S. LAUCHIS, A. IVINSKAS.. _
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