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Nužudyta 392 Yp
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Fordas dar didins dirbtu
ves. Detroit. — Automobi
lių išdirbėjus Ford skelbia 
jog 1930 metais savo išdir- 
bysčių praplėtimams ir au
tomobilių sandėliams viso
se pasaulio dalyse išleis dar 
$30,000,000. Prie to, kaip 
jau buvo skelbta, padidina 
darbininkams algas bendro
je sumoje $20,000,000.

Šiose dienose Fordas iš
leido naują 1930 metų au
tomobilių modelį, didesnį ir 
patogesnį negu buvo pir
mesni modeliai.

Darbo Sekretorius Davis , 
išsireiškia kad reikia pačli ■ 
dint darbininkams algas. 
Jis sako, mašinos pradeda 
užimti darbininkų vietas, 
reikia kelti algas tų maši
nų operatoriams kad pasi- 
dintų jų pirkimo galimybė 
ir tas paakstins kitas indus
trijas veikti.

Davis taipgi ragina di- 
dint algas baltakalnieriams 
darbininkams, vyrams ir 
moterims, ir apie porai mi
lijonų paprastų darbininkų 
kurie uždirba vos tik po 30 
centų ar mažiau į valandą.

I BET TAI MAŽIAU 
NEGU 1928 M.

Chicago. — 1929 metais 
Chicagoj užmušėjysčių skai
čius apmažėjo — nužudyta 
tik 392 ypatos. Tai mažiau 
negu metai pirmiau, todėl 
nuostabu kad Chicagoj ga
lėjo žudystės apmažėti.

Tik 1924 metais Chicagoj. 
buvo papildyta mažiau 
400 žudysčių, po to vis 
vo daugiau. Štai kaip 
vo nuo 1924 metų:

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

. 1929 
r. 1929 
policijantų. 
nužudyta 17 policijantų.

užmušta

per 
bu- 
bu-

39^
462
412
446
510
392

m.
m.
m.
m.
m.
m.
metais užmušta 10

1928 m. buvo

LANKĖSI MEKSIKOS 
PREZIDENTAS

Pereitą savaitę Suv. Val
stijose lankėsi ir buvo ofi

cialiai Prezidento Hooverol 
priimtas naujasis Meksikos 
prezidentas, Ortiz Rubio.

Suv. Valstijose, kaip su
rinktos žinios rodo, dabar
tiniu laiku įvairiuose dar
buose dirba apie du milijo
nai nepilnamečių vaikų ne
turinčių 15 metų amžiaus. 
Daugiausia jų dirba pieti
nėse valstijose.

Monroe, Mich. — Čia bai
giama statyti ir tuoj pra
dės dirbti $7,000,000 vertės 
Newton plieno dirbtuvė.

Dirbtuvė randasi pusiau- 
kelyje tarp Detroito ir To
ledo, bus gaminama auto
mobiliams reikalinga mede- 
ga. Darbo gaus šimtai dar
bininkų.

CHINIJA REFORMUO- 
JASI

Šanghai. — Nacionalistų 
valdžios galva, Kai šek, po 
nuraminimo sukilėlių ir su
sitaikymo, skelbia kad pa
darė nuoseklų programą di
delėms permainoms nacio
nalistų valdžios tvarkyme. 
Bus atgrąžinta civiliai tei
smai ir kitokie palengvini
mai. Svetimšaliai gyvenan
ti Chinijoje irgi turės pri
silaikyti bendros tvarkos ir 
nešti atsakomybę Chinų tei
smuose, ne kaip iki šiolei 
buvo, kuomet svetimšaliai 
galėjo išsilenkti atsakomy
bės.

Sharon, Pa. — Susivaidi
jus dviem Italam angliaka
siam, vienas jų, 19 metų Vy
ras, nužudė 53 metų senį.

Francuzijoje, įvedus kal
bančias filmas, 12,000 akto
rių liko be darbo. Prie to, 
daug Francuzų muzikantų 
atleidžiama ir į jų vietas 
imama svetimtaučiai. Val
džia dalyką ištyrinės ir ža
da apriboti svetimtaučių ar
tistų ir muzikantų.

KOMUNISTŲ PROPA
GANDA LAIVUOSE

Berlinas. — Komunistų 
propagandą plečiant tarp 
kareivių visose šalyse, šio
se dienose, kaip paaiškėjo, 
įvyko jūreivių sukilimai ant 
vieno Vękiško kariško lai
vo ir ant vieno Francuziš- 
ko. Tas žinias godžiai pa
skelbė Vokietijos komunis
tų laikraštis. Pasakoja kad 
jūreiviai iškėlė raudonas 
vėliavas, ir tt. Sukilimo va
dai tapo sušaudyti.

SUDEGĖ 80 VAIKŲ
Paisley, Škotija. — Kru

tamu paveikslų teatre išti
kus gaisrui, Gruodžio 31 d. 
sudegė apie 80 ypatų, dau
giausia vaikai. ,

KOMUNISTAI ATGAVO 
SAVO VIETAS

Harbinas. — Rytų Chinų 
gelžkelis pradėjo veikti nuo 
Sausio 1 dienos, po Chinų 
sutikimo užvesti su sovie
tais taikymosi tarybas.

Du komunistai, vyriausi 
gelžkelio valdybos nariai, 
sugryžo į tas vietas iš ku
rių pereitą vasarą Chinai 
juos išvijo.

Nekurtose Mandžurijos 
srityse, kurias komunistai 
laike užpuolimų užgrobė, 
gyventojai pradėjo reika
lauti nepriklausomybės — 
komunistai juos prie to pri- 
gundė.

IŠTRĖMĖ BOLŠEVIKUS
Portugalija savo krimi- 

nališkus prasikaltėlius, tarp 
jų ii’ komunistus, nuteistus 
ilgam kalėjimui, išgabena 
ant salos Indiškam 'okeane, 
ir jie ten gyvena, atskirti 
nuo viso pasaulio. Sykį į 
metus ten laivas nuveža ir 
paleidžia. Iš salos pabėgti 
budo nėra. Šymet vėl nu
vežta ten 300 tokių nusižen
gėlių. Į

Chicago. — Prohibicijos 
vyriausybė tyrinėja kaip 
pateko $50,000,000 vertės 
■alkoholio į butlegerių ran
kas per įstaigas kurios turi 
valdiškus leidimus alkoholį 
naudoti įstatymiškiems da
lykams. Kas .metai po 50 
milijonų dolarių vertės al
koholio pereiną į butlegerių 
rankas, kurie perdirbę par
davinėja.

Tyrinėtojai dirba jau še
ši mėnesiai ir. sekioja apie 
1,000 ypatų, tarp jų neku
rtuos net aukštus prohibi
cijos viršininkus.

Lahore, Indija. — Indi
jos tautinio, kongreso pre
zidentas Nehru pareiškė sa
vo pasekėjams kad jie visi 
varo , “atvirą konspiraciją 
paliuosavimui Indijos nuo 
Anglijos valdžios”. Jeigu 
gražiuoju su Anglija neat
siskirs, sako jis, tai turės 
įvykti sukilimas ir vistiek 
turės atsikratyti vergijos.

Nehru skelbia per visą 
Indiją boikotą prieš Ang
lijos prekes ir ragina gy
ventojus nemokėti taksų.

ANGLIJOS AUDROSE 
ŽUVO 26 YPATOS

Londonas. — Audros vie
na po kitai daro nuostolius 
Anglijos pakraščiuose ii' 
ant sausžemio, prigėrė 26 
žmonės, nuskandinta devy
ni laivukai arba sudaužyta 
užmetus ant krantų. Taip
gi spėjama kad 22 ypatos 
prigėrė laivų susimušime 
ties Aleksandrija, Egipte.

Gruodžio ‘29 d. audrose 
žuvo dar 7 žmonės.. “

KALĖDINIAI TAUPYMAI
S. Valstijų bankams su

galvojus ‘Kalėdinius Taupy
mo Klubus’, juose šiais me
tais dalyvavo 9,000,000 ypa
tų, bendrai sudedami virš 
$600,000,000. Prieš Kalė
das bankai tuos pinigus ati-

. duoda taupyto jams, kurte 
NAUJAS LENKŲ MI- i daugiausia išleidžia pirki- 

NISTERIŲ KABINETAS muį Kalėdinių dovanų. Per 
Varšava. — Kazimieras biznierių rankas tie pinigai 

Baitel, pakviestas premje-'Vgj sugryžta į bankus, 
ru, sudarė naują Lenkų mi- 
nisterių kabinetą ir persi-1 
statė prezidentui Moscic-I 
kiui.

Išžudė šeimyną. Walnut, 
N. C. — Vienas pasiturin
tis ūkininkas išžudė savo 
visą šeimyną: šešis vaikus, 
pačią ir pats ant galo nusi
žudė. Sako tai padarė iš 
pamišimo. -

Smarkus senis. Lenkijoje 
prie gelžkelio dirba 93 me- 
nis, Janowski. Išdirbo jau 
67 mptus ir nors jam siūlo
mą pensija jis atsisako pa
sitraukti iš darbo, nes ne
būtų smagu be darbo, sako 
jis.

KOMUNISTAI SKRIS 
PAMATYT “BUOŽIŲ 

KRAŠTĄ”
Planuojama' įsteigti or

laivių linija Berlinas-Mask- 
va-New Yorkas, per Sibirą. 
Alaską ir Kanadą. Turbut 
sovietų' proletarijošiai lan
kysis pamatyt kaip ta “ka
pitalistų šalis” Išrodo, kur 
“darbininkų kraujas siur
biama”.

NUŽUDĖ SAVO ŠEIMY
NĄ IR PATS NUSIŽUDĖ

Vernon, Texas. — Spėja
ma kad iš skurdo, 56 metų 
ūkininkas, kuris nuomavo 
ir dirbo ūkę su penkiais sa
vo vaikais, išžudė vaikus ir 
pats, palikęs prie durų raš
telį pasakantį kad “visi ne
gyvi, rasit skiepe”, nusižu
dė. Vyriausias sūnūs buvo 
18 metų.

TRYS NUŠAUTA JURŲ 
KOVOJE

New London, Conh. — 
Gruodžio ,,28-29 d. Atlantike 
prie Newport, R. L pakraš
čio nušauta trys degtinės 
šmugelninkai, ketvirtas su
žeista, sugauta trys degti
nės laivai su $600,000 ver
tės degtinės.

AUTOMOBILIŲ SKAI
ČIUS AMERIKOJE

Suv. Valstijose naudoja
mų automobilių yra 26,562,- 
713. Per 1929 metus pasi
daugino dviem milijonais.

Numestų senų ir suga- 
gintų automobilių 1929 
buvo 1,866,000.

1929 m. eskportuota 
tomobilių ir jų dalių j
rubežius už $455,383,000.

m.

au- 
už-

laikinas, bet kad laiko lab; 
mažą, tad kol lietuvių vistu 
menė, draugijos, kuopos i 
organizacijos galės suv: 
žiuoti, ir išrinkti centra 
pastovų komitetą, dabar ja 

i darbas stropiai vedama, pii 
myn. Dėl to ir mums tenk 
kreiptis į gerb. Amerikc 
lietuvių organizacijas, kuc 
pas, ir visus veikėjus, šių 
susidomėti ir nieko nelauli 
darni tverti D.L.K. Vytaut 
Komiteto skyrius. Kur ti 
susiorganizuos to komitet 
skyriai, tuoj teikitės praneš 
ti mums, kad galėtumėt! 
pateikti jums literatūros i 
kitas reikalingas informa 
cijas.

Prie šios progos pareis 
kiame, kad bus šaukiama 
bendras lietuvių draugijų 
kuopų ir veikėjų suvažiavi 
mas 1930 m. sausio 19 d. Su 
sitvėrusių lietuvių kolonijo 
se, skyrių pageidaujama tu 
rėti suvažiavime po atstovą 
Kuriose kolionijose, įvairio1 
organizacijos sudarys to 
kius komitetus, tai bendra 
gali prisiųsti atstovus jai 
nuo komiteto vardo, kuris 
gali representuoti susiburu 
sias į komitetus įvairias vie 
tos draugijas.

Pasitikime, kad gerb. lie 
tuvių visuomenė, priims š 
musų atsišaukimą ir kuO‘ 
greičiausiai imsis darbo lin
kėdami geriausios kloties 
pasiliekame su galia pagar
ba.

D.L.K. Vytauto Didžiojo 
laikinojo komiteto skyriaus 
organizuoti sekcijos nariai.

A. B. Strimaitis 
Kun. P. Lekešius. 
A. S. Trečiokas.

Laiškus adresuokit: D.L 
K. Vytauto Komiteto S. O. 
Sekcija, 225 Ripley Place,

Tik patriubija — ir gara
džius atsidaro! Šveicaras 
išrado šitokį dalyką: pa
spaudus automobilio triu- 
belę ir atsidaro garadžiaus 
durys kada parvažiuoji na
mon. Nereikia išlipti ati
darymui. Rago garsas p*a- 
siekia virš garadžiaus uždė
tas vielas, kaip -yra del ra
dio, ir pradeda veikti elek
triškas motoras, kuris dūris 
atidaro arba uždaro.

Nužudė tris mergaites. 
Ossining, N. Y. — Vietinio 
Sing Sing kalėjimo perdė- 
tinio žmona gazu nunuodi- 
no savo tris mergaites ir 
pati nusinuodino. Nepaliko 
jokio raštelio kodėl ji taip 
padarė.

KARO VETERANAMS 
$16,000,000

Prezidentas Hoover pa
skyrė naują komisiją išlei
dimui $16,000,000 naujoms 
ligoninėms karo veteranų 
užlaikymui. Ligoninėse bus 
4,491 lova, taip kad galės 
rasti vietos tie kuriems rei
kės toliau į ligonines kreip
tis.

Kiekviena tauta, gerbda- 
. ma savus didvyrius, rengia 
t didelius minėjimus, paminė- 
į ti jų darbus ir nuopelnus 
i savo tautai. Mes, lietuviai 
.- kol buvome svetimųjų prie- 

spaudoj, neturėjome teisės 
viešai savo didvyriams ren
gti tokių švenčių, nes buvo
me slopinami, varu varomi 
ištautėti, pamiršti, kad mes 
turime garbingą savo praei
tį, turime savo didvyrius, 
kurie stovėjo musų valsty
binių darbų priešaky, ir sa
vo prakilniais darbais užsi
pelnė savo dideliausios pa
garbos.

Dabar, kuomet Lietuva į- 
žengė į dvyliktus savo ne
priklausomybės metus, Lie
tuvos visuomenė subruzdo 
įrengti didelę šventę L.D.K. 
Vytauto didžiojo, paminėti 
jb darbus ir didelius nuo
pelnus Lietuvai. Šį jubiliejų 
švęsti kviečiama visa lietu
vių tauta, nežiūrint kur lie
tuvis kokioj šaly begyventų, 
privalo atžymėti tautai taip 
svarbią šventę: Mes Ameru- 
kiečiai lietuviai sudarą an . 
trą tautos dalį, esam taip : 
pat kviečiami dalyvauti šioj 5 
šventėj, pakelti savo vardą J 
svetimtaučių akyse. Tad rei- ' 
kia mums susiburti į vieną 
mintį, ir kur tik randasi lie- i 
tuvių būrelis, visur rengtis i 
minėti D.L.K. Vytauto jubi- j 
lieju.

Dar spalių mėn. pradžioj ] 
didžiojo New York, New 1 
Jersey’s lietuviai darbuoto
jai turėjo suvažiavimą, ir į 1 
komitetą iš rinkų bendrą 15 < 
asmenų tokiai šventei įren
gti sudaryti planus. Dabar 
įvyksta savaitiniai susirin
kimai, ir komitetas pasida
linęs į tam tikras sekcijas, 
veda prirengiamąjį darbą. 
Beje, šis komitetas yra tik Elizabeth, N. J

LAIŠKAI
Du Tuzinai Laiškų — su Konvertais — su 

Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už

$1.40

Chicagoj, 1929 metų bė
giu, išpuolė po vieną divor- 
są kas valanda. Divorsavo 
9,670 poros, arba viena po
ra iš kiekvienų 103 vedusių
jų tapo suardyta. Daugiau
sia porų buvo bevaikiai, bet 
5,793 vaikai atimta nuo tė
vų per šiuos divorsus. Dj- 
vorsų jieškotojų buvo trys 
moterys ant vieno vyro.

TAI GARADŽIŪS!
Chicago. — Čia pabūda

vote 29 aukštų garadžius, 
su vieta del 1,000 automo
bilių. Atvažiavęs į miestą 
su .automobiliu, paduodi jį 
palaikymui garadžiuje iki 
atliksi savo reikalus. Jeigu 
nėra vietos ant žemesnių 
aukštų, automobilį užkelia 
ant pat viršaus. Kada rei
kia nuleidžia.

To garadžiaus būdavote- 
jai planuoja būdavoti pana
šius budinkus visuose mies
tuose kur tik centre nėra 
vietos pasidėjimui automo
bilio.

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

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

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik $1.25. Persiuntimui rei
kia pridėti 15c. (Vietiniams to 
nereikia). Užsisakykit tuojau!

(Kaip užsisakyti: Parašykit aiškiai savo 
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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Corespondencijos
PITTSBURGH, PA.. parmetęs senį ‘ant grindų 

paleido šuvius.
Seniui nusibodo šerti šį 

posūnį ir kitą, vyresnį, su 
jo šeimyna, ir norėjo išva
ryti. Jis dirbo Carnegie 
plieno dirbtuvėj už pilici- 
jantą, o posūniai nei vienas 
nedirbo.

Tragediją pasitaikė gir
dėti ir tų brolių seserei, se
nio podukrei, kuri dirbą te
lefonų kompanijoj. Ji pasi
taikė dirbti prie tos telefo
no vielos kuri jungė jos na
mus. Po žudystės, kada 
brolis telefonavo daktarui 
skubėti apžiūrėti senį, se
suo darydama sujungimą 
su daktaro telefonu priši- 

t1 klausė kas atsitiko ir kaip 
• tik pabaigė su daktaru ji 
i pati pranešė policijai apie 
I tragediją. Jos abu broliai 

. ir namie buvus vyresnio tai smarkus smūgis , ,. ,- ,.. , ° įbrolio pati areštuoti,
milzomc knd T»oiirln_ ~

.A. Apskritis Užtikri
na Delegatų Kelionę 
Gruod. 22 d. Įvyko S.L.A. 
io Apskričio suvažiavi- 
is Liet. Sūnų salėje. Da
tavo apie desėtkas kuopų 
38 delegatais.

Gal svarbiausias suvažia- 
iio nutarimas tai vežti į 
sivienijimo seimą Chiča- 
je Apskričio lėšomis vi-: 
šio Apskričio kuopų de

batus, kad ir 30 ar dail
iu jų butų. Kuopos iš sa- 
iždo galės duoti delega

tas kiek pragyvenimui lė- 
, o kelionę apmokės Aps- 
itis. Bet išlyga yrą tą 
d delegatais nebūtų nei 
mas bolševikas, Susivie- 
jimo griovėjas.
Šis Pittsburgiečių nutark 
is į 
ųdonukams. Kad raudo- į 
kai neįlystų Į delegatus 
-inkta komisija jų pertik- 
limui, sekanti: F. Pikš- 
>, A. Akelaity te ir. J. Rų-j 

įgalėdamas su ja susitaiky- 
Iti. Po to pats bandė nusį- 
i žudyti, bet tik susižeidė, ir 
Į paimtas ligoninėn laukia 
i teismo už žmogžudystę kai 
| tik pasveiks. Jį po mergi- 
| nos nušovimo užpuolė šęi- 
| mynos nariai ir kaimynai 
| ir matydamas kad neištrūks 
inorjo pasidaryt galą.

kretoręA. Akelaitytę,ku-I ^owal buvo ^^įvęs i 
atsisakė kandidatuoti ;'Baltimvorf’ P° susivaidijimo

3 vieton išrinkta P. Sadu- ,ja, bet sugryzo ir norėjo 
nė iš Carnegie. Organi- 
torium, atsisakius P. Pi- 
ronui, išrinkta S. Baka- 
s.
Suvažiavimas padarė sur
aižą' sekretorei A. Akelai
tei už jos pasidarbavimą

>d. ant vieškelio netoli Weig- 
letono policijantai sulaikė 
automobilį, kuriame buvo 
pranešta važiuoja vyras ir 
moteris su vaiku, kiek pir
miau apiplėšę krautuvę Bu
tler mieste. Moteris tuoj iš
sitraukė revolverį ir vieną 
policijantą nušovė, antrą 
sužeidė ir pabėgo. Atva
žiavę į New Castle miestą, 
sulaikę kitą automobilistą 
atėmė iš jo automobilį ir 
palikdami savo paspruko.

Išleidę drutųolius, Balti- 
moriečiai prašė promoterio 
kad po naujų 'mėtų pakvie
stų čionai kitus du žymius 
musų imtikus, Dr. K. Sar- 
palių ir Gansoną.

Birjotiškis.

KALĖDOS AMERI
KOS KALĖJIME

TMD. REIKALAI

DAYTON

S' . , . 'I
Taipgi Apskritis nutarė, 
ryt paminėjimą Vytauto 
0 metų mirties- sukaktu-j 
į. Tam darbui išrinkta 
misija iš penkių ypatų ir 
rbuosis per visą metą šia- 
j Apskrityje.
Apskrities valdybom iš- 
ikta beveik visi tie patys 
lieji viršininkai, išskyrus!

A A Ižai n 1Irti '

Nužudė mylimąją. Mike 
Kowal, 29 m., nušovė savo 
mylimąją, Katrę Bosch, 17 
m., iš Castle Shannon, ne-

Kalėdoms susitaikyt, tačiau 
nieko neišėjo ir įvyko tra
gedija.

Sudegė per Kalėdas. Ant 
159 Mulberry way, kilus 
namuose sprogimui vienas

Yla išlindo iš maišo. Me
tai atgal vienas narys vie
šai pavadino nekuriuos S. 
L. A. 105-tos kuopos virši
ninkus bolševikų simpatiza- 

_______ ! toriais. Už tokį išsireiški- 
Gruodžio 1 d. įvyko SLA.H taS naįaSas.vos išliko 

157 kp. susirinkimas. Bu-jnuo nu^ryžiavojimo.
vo išrinkta kuopos valdyba I - Lapkričio 6 d. kuo-
1930 metams; valdybon in-|P0S susirinkime, _ nominaci- 
ėjo tikri Lietuviai patrio- i°s® i Centro Vii šininkus, 
tai, tik ligonių lankytojas pusūodo gavo kelis balsus 
pateko iš raudonųjų, perj'^1’ Maskvos bahurai. Tai 
nesusipratimą, bet tai men
ką vieta, nors ir tos jis ne
vertas.

Taipgi buvo nominuoja
ma Centro Valdybos virši
ninkai.

Nežinia kodėl, šį sykį tie 
musų “progresyviai” buvo 
ramus kaip avinėliai, ko- vi
sai netikėta ir nelaukta. 
Susirinkime tautininkų bu
vo didelė dauguma, 37 na
riai, o jų kokie 19. Seniau 
kada musų ' žmonės jiems 
užsileisdavo tai jie iš kailio 
nęrdavosi, o dabar pamatę 
tautininkų viršų nurimo.

Tai ką reiškia musų pasi
judinimas. Jeigu visose ko
lonijose tikri Lietuviai su
eitų į kuopų ir draugijų su
sirinkimus visur tie'raudo
ni tranai butų iššluoti, or
ganizacijos liktiį švąi'įos ir 
be lermų, o komunstai galė
tų eiti sau pas nigerius au
kų prašyti. Buvęs Narys.

YOUNGSTOWN, O.

tskričiui: jai buvo pado- vyras sudegė ir trys kitos 
nota graži rašoma plun- yPatos sunkiai apdegė.

BALTIMORE, MD.

na.
Abelnai suvažiavimas bu-

Sprogimas kilo kada vie
nas vaikas užpylė ant ang-

Paliuosavo 5 komunistus.

gana gyvas, visi delega- ^U gazolino, nes ugnis ne
rodė didelio pasiryžimo išdegė ir buvo šaltą.

■btiSLA. labui ir 3-čiam --------------
•skričiui.
Dar priimta rezoliucija Nors komunistai nekenčia
kalaujanti kad SLA. Pil-; Kalėdų ir kitų religiškų 
moji Taryba prašalintų iš švenčių, bet penki vietos 
sivienijimo Siurbą už jo Į bolševikai labai nusidžiau- 
nspirativius darbus prieš gė kada juos, nuteistus ka- 
janizaciją. J. Virbickas. (lėti po 30 dienų, teisėjas pa- 

įleido prieš Kalėdas kad ga
lėtų būti namie šventėms.

Jie nuteista Lapk. 29 d. 
už laikymą kiek pirmiau be 
leidimo mitingo gatvėje. 
Atsisakius mokėti po $100

Nušovė patėvį. Posūnis 
eeney, 26 m., po susivai- 
imo su patėviu, Fitzge- 
d, 65 m., nušovė senį jo 
nuošė, 68 Edgewood avė.
lis norėjo posūnį išmes- pabaudos turėjo sėdėti po 
š savo namų, kilo vaidai 30 dienų kalėjime, 'bet išlei- 
patėvis paėmęs revolverį sti nesuėjus tam laikui, 
■ėjo posūnį išvyti laukan. -------------
du susikibo, jaunasis at- Atkaklus plėšikai. New 
ė iš senio revolverį ir Castle, Pa. — Gruodžio 27

Imtynės. Gruodžio 18 d. 
104th Regiment salėj buvo 
surengta imtynės, kuriose1 
dalyvavo ir du Lietuviai, 
Komaras ir Požėla. Jie tu
rėjo paskirus priešus. Vi
so buvo 4 poros, visi pirma
eiliai imtikai.

Požėla parito savo priešai 
į 15 minutų; imtynė buvo 
smarki ir publikai patiko.

Komaras paskutinėj po
roj ėmėsi su Prūsų Lietu
viu Šikačiu, sunkaus svorio 
čampionu. Imtynė buvo lė
ta, nes abu imtikai buvo la
bai atsargus ir vengė ata
kuoti vienas kitą. Po 52 
minutų Šikatis griebęs Ko
marą per tarpkojį ir už gal
vos, metė aukštieninką ir 
taip pritrenkė kad Komaras 
vos tik atsikėlė. Antru kar
tu" Šikatis laimėjo į 4 min.

Požėla ir Komaras šymet 
riose imtynėse čia

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susi organizavimo 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 gauna laikraitj “Tė
vyne” dovanai- ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kaisoa.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
107 W. 30th Street Now York. N. Y.

t

jau ketur 
dalyvavo.

Gruodžio 18 d. vietos vei
kėjų būrelis pas Ą. Broką 
surengė vakarienę, kurion 
pakvietė' ir abu musų dru- 
tuoliu, Komarą ir Požėlą. 
Laikė vakarienės abu dru- 
tuoliai ačiąvo Baltimorie- 
čiams už svetingumą ir vai
šes, ir tą naktį kaip 1 vai. 
išvažiavo į Bostoną. Jiedu 
pasakė kad jeigu Baltimo- 
riečiai rengtų imtynes ko
kiam labdaringam tikslui ir 
duotų žinią jie atvažiuotų 
ir dirbtų be jokio atlygtoi-

. pirmas toks įvykis kad šio- 
įje kuopoje bolševikų kandi
datai gavo kelis balsus į 
viršininkus. Kas už bolše
vikus atidavė savo balsus? 
Aišku kad kuopoje yra vil
kų sulindusių 'Į avies kai
lius.,

Be abejonės tie slapukai 
bandys patekti į delegatus į 
seimą ir ten prisidengę ne
kaltybės skraiste rems ko
munistų pusę, padėdami 
giedoti internacionalą Mas
kvos naudai.

Geriausi tautiečiai ir ver
ti pasitikėjimo būti delega
tais į seimą: Marę ir Ma- 
teušas Mockevičiai, Tamas 
Bakaitis, Povilas Dambrau
skas ir Justinas Sakalas.

Spragilo Buožė.
Atsakymas “Daytono Pa

daužai”. “.Keleivio” nr. 52 
koks tai “Daytono Padau
ža” rašo neva kritiką “Dir
vos” korespondentui už ra
šinėjimą neva menkos ver
tės žinučių iš Daytono — 
jis net stebisi kaip “Dirvos" 
redaktorius tas žinutes tal
pina. Na tai man ištikrų- 
jų stebėtina.kaip “Keleivio” 
redaktorius talpina tokių 
pišorių “raštus” kaip pora 
sykių pirmiau buvo rašyta 
kokio Mariavito, o dabai' 
padaužos, kurie rašo vien 
fabrikuotus išjuokimus su 
vilčia įgnybti savo opozici
jos žmonėms.

Žinoma, nėra ko laukti 
rimtesnio iš tokių korespon
dentų kaip Mariavitas ir 
padauža, kurie matytis yra 
“kunigo” Mockaus parapi- 
jonai, nes kaip padauža ra
šo 'jis labai pasigenda Moc
kaus. Turbut iš Mockaus 
visą išmintį semia, o kai jo 
ilgai nesulaukia lieka tuš
čiagalviais ir rašo į “Kelei
vį”.

Tiek dar turiu pasakyti 
kad Maskvos algėntai jiems 
butų brangesni svečiai ir 
iš jų daugiau .“išminties” 
prisisemtų, o tada stogais 
lakstytų. * J. A. U.

’ Viename Amerikos vals- 
tijiniame kalėjime ir man 
buvo proga švęsti Kalėdas.

■ Tarp aukštų akmens sie- 
, nų mažame sklype žemės 

randasi įvairių dirbtuvių:
I audinyčios, plytnyčios, ma- 
šinšapės, muilo gamykla ir 
kitos mažesnės. Tame ma
žame plote, apgaubtame sie
nų gyvena virš keturi tūk
stančiai vyrų kalinių. Jie 
visi turi sunkiai dirbti po 
aštuonias valandas su labai, 

( menku maistu. Gal niekur 
nėra taip laukiama Kalėdų 
kaip kalėjime jų laukiama. 
Mat, tą dieną kaliniai gau
na truputį geriau, pavalgyt 

! .ir prie to duodama po pusę 
; svaro saldainių. Kaliniai 

per ištisus metus tegauna 
skystos juodos kavos be 
cukraus, be pieno. Kalėdų 
dieną kava buna pasaldin
ti, o kas turi giminių tiems 
tą dieną valia yra atsiųsti 
saldainių, tabako.

Kūčių vakare kalėjime 
kaliniai surengia vaidini
mą-teatrą, visi kaliniai ja
me dalyvauja.
-Kalėdų rytą viduryje kie

mo buna parengta Kalėdų 
eglaitė, apšviesta elektra. 
Rytą pusryčiams gavom 
•kornų duonos ir juodos ka
vos. Papusryčiavus ėjom 
bažnyčion. Kalėjime . yra 
trys bažnytinės koplyčios,' 
Katalikų, Protestonų, ir Žy
dų, ir kožnas kalinis, ku
riuo tikėjimu įsirašęs, tu
ri eiti. Kalėjime nėra be
dievių nei bolševikų, visi ti
kinti. Po pamaldų gavoto 
pietus, mėsos žvirblio gal
vos didumo, kornų duonos, 
po vieną bulvę, truputį Sa
ločių, kavos, po du obuoliu, 
po cigara, ir pančiaką įpil
tą po pusę svaro saldainių 
Koks tai džiaugsmas gavus 
tokius “karališkus pietus”! 
Kaliniai džiaugiasi, juokau
ja, ir už tarp savęs kalbėji- 
mąsi tą dieną nebaudė.

Po pietų suvaro kožną į 
kamarą, sėdi sau ir saldai
nius čiulpia, cigarą ruko, ir 
nieko nedirba.

Vakare vėl davė juodos 
kavos ii’ po šmotą pajaus, 
ir taip mąstydami apie lai
svėje esančius žmones pra
leidom Kalėdas.

Ant rytojaus vėl stojom 
prie savo kasdieninio dar
bo, gaudami bliuduką sriu
bos pietums, vakare po po
rą šaukštų biųzų.

Pinavijas.

JT F

Daytono Lietuviai 
prisiminkite priežodi 
“Savas pas Savą”
A. J. PRETIC 

•Lietuvis
i Valley St. Dayton, O. 

avalinių parduotu-
706
Užlaikau
vę, geros rūšies ir pigia kai
na parduodu čeverykus vy
rams, moterims ir vaikams. 
Taipgi taisau senus čevery
kus, darbas atsakantis.

J, A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

PHILADELPHIA, PA.
Mirė Dr. Klimo žmona, 

Gruodžio 25 d. ligoninėje 
mirė Dr. E. G. Klimo žnio- 
na, Stella, 36 metų amžiaus. 
Staigios mirties priežastis 
paėjo nuo trūkimo jos sme
genų plėvės.

Palaidota Gruodžio 30 d. 
dalyvaujant dideliams skai
čiui draugų ir giminių.

Liko nuliūdęs vyras, sū
nūs Enochas, ir jos tėvai 
Juozas ir Pedelė Rozaičiai.

Dr. Klimas yra SLA. dak- 
taras-kvotėjas. —V.

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

PRAĖJUSIEJI — 1929 — 
> METAI

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija praeitais metais kad ir 
nedaug bet vis pasidarbavo 
apšvietos dirvoje. Štai vi
siems nariams suteikta gan 
svarbus veikalas, Dr. Jono 
Šliupo parašytas, “Hygie- 
na”. Kiekvienas narys tą 
knygą perskaitęs palipėjo 
vienu laiptu aukščiau žiny- 
stėje ir tuo pačiu sykiu su
teikta parama ir atiduotai 
pagarba musų mylimam se
neliui Šliupui, nes pagelbė- 
jome jam išleisti tokį vei
kalą iš kurio tūkstančiai 
Lietuvos žmonių įgaus su
pratimo apie kasdieninius 
sveikatos dėsnius.

Kas daugiau T. M. D. at
likta? Veikta nemažai. Pa
imkime pavyzdžiui mažiau
si Lietuviais apgyventą 
kampelį, Wisconsin T M. D, 
apskritį. Čia randasi pen
kios kuopos, jos susijungę 
į Apskritį, ir jei ką viena 
neišgali visos daro bendrai 
ir pasekmės buna geros.

Apskritis aukavo bied- 
niems Lietuvos studentams 
Varpininkams $20; pirko 
Sandaros Šerų už $1-0; at
laikyta metinis suvažiavi
mas ir vasarą buvo suruoš
ta išvažiavimas su progra
mų.

Dabar apie kuopų veiki
mą.

Racino 121-ma kuopa au
kavo Lietuvos studentams 
Varpininkams $20, Sanda
ros šėrų pirko už $10; Dė
dės Šerno paminklui auka
vo $5.

Milwaukee 60-ta kuopa 
laiko susirinkimus kas mė
nuo; ji remia Lietuvystės 
reikalus, galiu sakyti proto 
spėkomis yra tvirčiausią 
kuopą šiame apskrityje.

So. Milwaukes 6-tos kuo
pos nariai gavę knygas bu
na kaip ir paskaitų laikyto
jai. Ten mažas miestelis, 
mažai progų išėjimams, 
Lietuviai sugyvena santai
koj, taigi nustatytais vaka
rais suėję pas vieną ar pas 
kitą narį, geriausia mokan
tį skaityti, klauso skaitymų 
iš gautų knygų, po to seka 
draugiški pasikalbėjimai ir 
vaišės.

Kenoshos 119-ta kuopa 
didelio gyvumo nerodo, bet 
kuopa gyvuoja ir prie pro
gos neąpsįleidžįa kitoms 

■ vietps draugijoms,
Waukegano 13-ta kuopa 

tvirčiausia pinigais, ižde 
turi $165. Aukauja labda
rybės, apšvietos ir kultūros 
reikalams, į metus ruošia 
mažiausia tris parengimus, 
du piknikų ir vieną šokių 
vakarą ir -iš kožno gauna 
gero pelno. Susirinkimus 
laiko prarečiais.

Dabar paimkime didžią
sias Lietuvių kolonijas ry
tuose nuo musų: Detroitą, 
Clevelandą, Bostoną, New 
Yorką, Worcester}, Water
bury, Hartfordą, Amster
damą, Philadelphiją, Pitts- 
burgą ir daug kitų tos sri
ties kolonijų.

Apie Amerikos 
sostinės Chįeagos 
nių spėkas ir jų 
metų bėgyje, viską sura
šius padarytum didelę kny
gą. Trumpai, keliais žo
džiais sakant, ten kas va-

landa, kasdien po keletą 
pramogų įvyksta, o aukų 
sugraibstoma ne šimtais, 
bet tūkstančiais įvairiems 
tautos reikalams. Tuos vei
kėjus ir dideles Chicagiė- 
čių spėkas pamatys rytinių 
valstijų veikėjai ir susipa
žins su jais laike businčįo ! 
TMD. seimo 1930 metais?

Tvirtinti ar kalbėti kad 
TMD. neveikia nėra pama
to. Neturiu skaitlinių pa
davimui viso nuveikimo, ta
čiau nujaučiu ir neklysto 
sakydamas jog musų veik
ta ir atlikta tiek kiek buvo 
galima. Pats veikimas bu
vo švarus, kilnus, ir organi
zacijos istorijoje įbrėžta 
žymus, neišdildomas ruožas. 
1929 metų laikotarpio.

Nauji 1930 metai
Jei kas nebuvo pilnai at

likta praeitais metais turim 
pasistengti pradėdami nau
jus metus atlikti. Kuopų, 
apskričių susirinkimuose 
turim priimti nutarimus 
kad šiais metais atlaikysi
me po kelias pramogas, pa- 
didinsim narių skaičių dvi
gubai; gausiai remsime au- . 
komis Centro valdybos raš
tų leidimą.

Pats pamatinis dalykas 
apsisprendimų ir nutarimų 
įvykinimo yra DARBAS, 
reikia (darbuotis, brangus 
tėvynainiai; dirbančiam y- 
ra vieta šioje žemelėje, ne
dirbančiam pragaištis,

Nepaisant kaip sunkus 
butų veikimas, kaip daug 
priešų ir kitų kliūčių butų, 
Tėvynės. Meilę, tvirtas tiks-..... 
lo siekimas’ viską pergalės'' 

[ir išeisime laimėtojais bei" 
atsieksime ko trokštame — 
išleidimo gerų knygų bent 
po keletą į metus.

Naudodamasis šia proga, 
sveikinu visus tėvynaihįus 
su naujais 1930 metais, lin
kiu'visiems geros sveikatos 
ir tvirto pasiryžimo, neiš
semiamos energijos nebo
jant ar rasit linksmumą ir 
pasitenkinimą, ar labai sun
kią naštą teks nešti, bet ei
ti prie bendro tikslo, sustip
rinti TMD. nariais, turtų ir 
atžymėti naudingų raštų 
išleidimu. To, gerbiamieji, 
aš trokštu ir tikiu atsieksi
me dirbdami, trusdamiesi 
santaikoje savo organizaci
jos labui.

M. Kasparaitis,
TMD. Vice-Pirmininkas.

DAYTON, OHIO
Aš noriu paklausti vieti

nės'TMD. vyrų kuopos rei
kale: ar ji likviduota ar ką. 
J. A. Urbonas yra visa kuo
pos valdyba, bet nei susi
rinkimų nedaro ir nieko 
negirdėti. Dar yra kuopoj 
ir pinigų. Malonėkite pa
raginti. Narys.

Nuo Red.: Gal pats p. 
Urbonas ką praneš apie tai. 
Prie to, prašome visų Day- 
tono TMD. narių atkreipti 
domę, sumokėti mokesčius 
ir sutvarkyti kuopos reika
lus.

Lietuvių 
tėvynai- 
veikimą

TMD. Centro Valdybą
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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



gerb. spragilas
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GERB. SPRAGILAS SU 
DRAUGU STEPU 

APIE “SMALAVIRIUS”

manęs

sustok, 
laimin-

gelbininkė yra draugė Maz- 
geikienė, ir sako jiedu toje 
raštinėj abu sėdi ir “dirba.“ 
Tyčia kada nueik pažiūrėk 
ką jiedu ten dirba.

Draugas Stepas

už tokius darbus

Čika-
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— Ei, Stepai, kur tu taip 
bėgi lyg galva pramušta?

— O kas tau bibibiznis, 
dddrauge? Aš bėgu su di
deliais reikalais ir 
nekliudyk.

— Na tai vistiek 
nors duok palinkėti
gų naujų metų. Te ranką, 
pasisveikinkim.

z— Aš nenoriu tavo fafa- 
fašistiškų linkėjimų ir sma- 
laviriųi rankos neduosiu — 
su dddarbininkų priešais 
neturiu jokių reikalų.

— Na tai vistiek turi ko
kius nors reikalus jeigu 
taip skvernus pakėlęs laks
tai ir nuolat aukauji arba 
renki aukas kovai su “fašis
tais”.

— Tai mmmusų darbinin
kų šventa pareiga prieš 
smalavirius kovot.

— Tai greičiausia bėgi į 
kokį nors slaptą mitingą ir 
turit ką nors ant seilės prieš 
“fašistus”. Aš jau iš tavo 
užsilaikymo numatau.

— žižižinoma, ir aš nuo 
tokių smalaviriu neturiu ką 
slėpti: bėbėbėgu į prieš-fa- 
šistinį susirinkimą, dddrau
gas Bibibimba aiškins kaip 
apsiginti nuo smalaviriu.

— Na, kas gi atsitiko: iš 
kur ta baimė užėjo, Stepai, 
kad reikia net Bimbalo pa
galbos ir pamokinimo nuo 
“smalaviriu” apsiginti? Ar 
tik tas gudrus padauža ne
sugalvojo kokį triksą pasi
pinigauti iš jūsų?

— Vivivisai ne, dddrau
ge: čia eina kokokova už 
gyvastį. Jus 
papapadarysit dddarbinin
kams galą.

— Na, ar tu sapnuoji ar 
ištikro kalbi? Tu mane va
dini “smalaviriu” ir “fašis
tu”, o matai' aš tau nieko 
nedarau, dar susitikęs kai
po gerą pažystamą norėjau 
palinkėt laimingų naujų 

\ metų.
-r- Ale tu papapažiurėk ką 

ta smalavirė “Dididirva” 
rašo: fafafašistai rengiasi 
eit užkakakariaut visas mu- 
mumusų dddarbininkiškas 
draugijas, o visus dddarbi
ninkus smala ištept ir api- 
barstyt ppplunksnomis. Tai 
dddraugas Bibibimba su
šaukė slaptą mimimitingą 
ir mmmes ruošimės apsigy
nimui nuo smalaviriu.

— A! tai dabar jau žinau 
kame šuo pakastas. Tai tas 
jūsų Bimbalas, išsitrankęs 
po visas kolonijas ir niekur 
'aukų negaudamas nutarė 
ir apsigyveno Klyvlande. 
Žinodamas kad darbininkai 
dykaduonio nenori šerti jis 
kur tai atsidarė neva rašti
nę, kur neva darbininkų 
reikalais “dirba”. Kada dir- 
•ba tai turi gauti ir algą,' o 
iš kur pinigų imsi Jo pa-

smala viriai

ga
balą išvijo.

— Aš protestuoju, ddrau- 
ge! tu šššmeiži dddarbinin- 
kų veikėjus!

— Stepai, neilgai truks 
iki Klyvlandiečiai patirs jo 
“darbus”, o tada turbut į 
Pittsburgą kraustysis. Ne
gaudamas iš darbininkų au
kų, jis sugalvojo iškelt ler- 
mą kad “fašistai” rengiasi 
smąluot ‘“darbininkus”, ir 
šaukia jus mulkius nešti pi
nigų. Labai gudrus vyru
kas tas Bimbalas.

— Dddrauge, tu šmeiži 
dddarbininkus ir užstoji sa 
sasavo smala virius. Jeigu 
dddarbininkams pavojaus 
nebūtų dddraugas Bibibim- 
ba nesišauktų aukų.

— Stepai, aš tau pasaky
siu tikrą teisybę: kolei po 
Klyvlandą ir bendrai Ame
rikoje švaistysis Bimbalas 
ir kiti darbininkų mulkin- 
tojąi ir išnaudotojai, darbi- 
ninkų kišeniams pavojus 
nepraeis ir tolei jų protai 
bus užnuodyti prieš visus 
kitus jų draugus darbinin
kus. Ar matė kas kvailes- 
nius gaivalus kaip komunis
tų vadai, kurie patys dyka
duoniauja, savo sukvailin
tus pasekėjus mulkina ir iš
naudoja, o visus darbinin
kus kurie jiems aukų ne
duoda vadina ne darbinin
kais, niekšais, išgamomis ir 
kitokiais vardais, o tu ir 
kiti tokie mulkiai kaip tu 
tam pilnai tikit. Eik na
mon, pasilaikyk savo dola- 
rius kišeniųje, ir atsisėdęs 
pagalvok: ar tas yra “dar
bininkas” kuris iš jūsų au
kų gyvena, dykas trankyda
masis po nigerius ir niger- 
kas, ar tie kurie su tavim 
sykiu dirba, o turi gana 
proto kad padaužoms ne
duoti nieko. Apsigalvok, o 
tada už likusius du dolariu 
nueik ir užsirašyk sau “Dir
vą”.

— Ką! ar aš tą smalavi- 
rių organą skkkaitysiu?! 
Ar nori kad ir aš papapa- 
virsčiau į fafafaŠistą?! To 
tai nebus, dddrauge. Tttu 
buk sau smalaviriu kad tau 
pppatinka, o aš nešu savo 
auką dddraugui Bibibim- 
bai kkkovai su fafafašis- 
tais.

— Na, tai bėgk, sveikas. 
Nors tu manęs bijai bet aš ■ 
vistiek tau linkiu laimingų 
naujų metų ir daugiau pro
to, kad susiprastum ir pa
mestam tikruosius smala- 
virius, kurie savo pilvo už
pildymui nuodina gerų dar
bininkų protus.

Bim

KAIP “DIRVA” MĖGIA
MA LIETUVOJE

Jonas Dūda iš Buivydžių, 
Rokiškio apsk., rašo: Siun
čiu savo aprašymą

; Pandėlį, norėdamas gauti 
' metams “Dirvą”. Jau skai- 
; čiau ją paeiliui dvejus me- 
' tus, todėl nenorėčiau skir
tis ir trečius. Man išrašy
davo dėdė, K. Matukas, bet 
jis Gegužės m. 5 m. mirė 
Kanadoj, Toronto mieste.

Aš skaitau “Dirvą” ne 
vienas. Pas mus sekmadie
niais susirenka didelis bu
ris jaunimo ir senų, vienas 
skaitome, o kiti gėrimės 
klausydami gražių apysa
kų, dainų, žinių iš‘ Ameri
kos Lietuvių gyvenimo, ir 
tt. Mes Buivydžių kaimo 
jaunimas linkime “Dirvai” 
didelio pasisekimo, kad ją 
skaitytų ir remtų visi Ame
rikos Lietuviai, nes ji nu
šviečia teisingai jums, už
jūrio broliai, kas dedasi 
brangioje tėvynėje Lietuvo
je-

Labai butų malonu jeigu 
kurie Amerikos Lietuviai 
atsiųstų mums kokių jiems 
nereikalingų knygų. Tas 
mums butų didžiausia bran
genybė, už ką jiems būtu
me labai dėkingi.

Ar galit skupauti?
Ar galit skupauti trijų 

dolarių užrašymui saviš
kiams į Lietuvą “Dirvos”, 
matydami šitokius laiškus 
ir šitokį Lietuvos žmonių 
palinkimą prie laikraščio 
kurį ir jus patys taip mylit?* 

Jonas Dūda sau “Dirvą” 
užsidirbo prisiųsdamas ap
rašymą apie Pandėlį. Bet 
jis savo dovana pralinks
mins visą Buivydžių kaimą, 
kaip darė jau per du metu 
iki šiolei.

Bet yra tukstančiąi kitų 
kaimų Lietuvoje kur žmo
nės taip pat su pamėgimu 
klausytų skaitymų iš “Dir
vos”, tik reikia ją išrašyti.

Išrašykit dabar arba vė
liau, kada jūsų kišenius pa
velys padovanoti tris dola- 
rius Lietuvos kampelio ap
švietimui.

Atminkit, ne vienai ypa- 
tai laikraštis eis, bet visam 
kaimui ar keliems kaimams. 
Jie ten skaitys ir jus minės.

Ar gali būti didesnė do
vana, didesnis gero veliji
mas kaip išrašymas laikraš
čio ir linkėjimas kad jie te
nai skaitytų, šviestųsi, žin- 
gėtų pirmyn, pirmyn, pa
žindami labiau ir labiau tai 
ką pasaulis turi gero, gra
žaus, naudingo?

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Dovanų Kalendorius
Kurie užrašys “Dirvą”' 

savo giminėms arba drau
gams Lietuvoje, Amerikoje 
ar kitose, šalyse tiems duo
sime puikų Sieninį Kalen
dorių Dovanų. Už senas 
prenumeratas ir savo pre
numeratas dovanos negali
me duoti, todėl patariame 
skaitytojų visai neprašyti, 
nes perbrangiai atsieina vi
sus apdovanoti, nors ir la
biausia norėtume.

Išrašykit laiške pilną var
dą ir adresą kam “Dirvą” 
siųsti ir sykiu pilną savo 
antrašą, kad žinotume kam 
Kalendorių pasiųsti.

Pinigus galit siųsti popie
riniais laiške, arba money 
orderiais. Užadresuokit 
taip:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

ši-

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Hartforde, Conn., įvyko 
rytinių valstijų Sandariečių 
ir tautininkų veikėjų suva
žiavimas,- kuriame buvo ap
kalbėta bendri tautos reika
lai. Tas tiek davė baimės 
Maskvos pastumdėliams — 
musų komunistėliams — 
kad jie per savo raudonlapį 
Brooklyne lyg ; smaugiami 
pradėjo gvoltu saukti:

“Hartforde suvažiavę fa
šistai tarėsi kaip sėkmin
giau kovoti prieš komunis
tus. Gelbėkit, duokit au
kų apsigynimui.”

Tai išbadėjusių komunis
tų desperatiškas šauksmas 
aukų palaikymui savo pil
vo.

V ▼ >

Tas pats komunistų rau-l 
donlapis sako. “Be abejoji
mo, fašistai kalbėjo ir apie 
tai kaip sėkmingiau kovoti 
su darbininkiška (suprask 
komunistais.—Ž.R.) srove 
Susivienijime”.

O aš sakau kad ne tik be 
abejojimo bet ir privalėjo 
tautininkai aptarti kad ap
gynus SLA. nuo tų krauge
rių komunistų, kurie kėsi
nasi užgrobti SLA. Ir jį su
naikinti,.prarijus jo iždą su 
milijonu dolarių.

Kuomet musų komuni 
liai pradeda rėkauti i 
baisų badą Lietuvoje, 
ženklas kad jų išbac 
pilvai jau pradeda k 
rrrevoliuciją.

■v

Vos tik spėjo komunif 
praryt $3,000 surinktus I 
tuvcs baduolių vardu, ir 
lyg smaugiami pradėjo i 
ti apie baisų badą Lietu 
j e, o tas reiškia kad išba 
ję musų komunistai jau 
vėl rengiasi prie aukų j 
kimo.

Darbininkai, saugok' 
tų niekšų, neduokit nei c 
to.

. SKAITYKIT IR PEATINKIT “DIRVA'

“DIRVOS” 1930 m
Raštu Programas

RUOŽAI FAKTU, ROMANSAI IR TRAGEDIJOS IŠ 

LIETUVOS ISTORIJOS 
IŠ LIETUVIŲ DIDYBES DIENŲ.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

In eis sekanti Dalykai:
Lietuvos Valdovai-Kunigaikščiai iš ankstyviausių laikų.
Iš gilios senovės į garbės dienas.
Didkunigaikščio Liutavaro valdovų eilė.
Padavimai ir faktai apie Birutę, Vytauto motiną.
Gandai ir padavimai apie Vytautą.
Vytautas ir Lietuvos Didybės Dienos.
Vytauto sumanymas vainikuotis Lietuvos Karalium.
Susidėjimas su Lenkais—iki patekimo Rusams.
Pasaulinis karas ir atgavimas Nepriklausomybės.

Juros Merga
Nauja ir originale K. S. KARPAVIČIAUS gilios senovės — iš apie 
1 500 metų atgal — istoriška apysaka apie vieną moterišką, kuri at- 1 
sirado Lietuvių žemėse, Baltijos pakraštyje, iš už jurų-marių ir už
kariaudama paskiras tenbuvių sodybas palieka galinga; taipgi apie 
Lietuvį narsų kariauninką, kuris patyręs kad jo pašonėje yra tokia 
svetima atėjūne, kuri net jam grąso, jis užveda prieš ją kruvinus ka
rus, kurie tęsiasi per ilgus metus, iki pagaliaus dalykai virsta kitaip.

NAUDINGŲ ŽMONIŲ GYVENIMAI
JUOZO LAUKIO surinkti aprašymai žmonių kurie prisidėjo prie pa- 
kilėjimo mokslo ir bendro žmonijos gyvenimo palengvinimo.

PRIE TO, per ištisą metą tilps daugybe gražių liaudies ir originalių 
dainelių, prisiųstų įvairių rašytojų, gražus ir linksmi luokai, moksliš
ki straipsniai, įvairios žinios ir viskas kas skaitytojams tinka.

Todėl tai Jums reikia skaityti “Dirvą” patiems, išrašyti savo drau
gams ir giminėms Lietuvoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir kitose pa
saulio dalyse — del to privalote patarti skaityti “Dirvą” kožnam Lie
tuviui darbininkui, nes tai yra laikraštis kuris nieko neprašo, nežada 
bet stengiasi savo skaitytojams duoti — ir duoda.

SKAITYKIT IR PLATTNKIT “DIRVj
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KOKIE BUS 1930 METAI

Biznio ir pramonės daly- 
žinovai kalba kad 1930 

jtai bus gana geri darbų 
biznio atžvilgiu.
1929 metai buvo ypatin-

Padarė pelnų ir nuos- 
ių korporacijos ii’ pavie- 
li. Birža turėjo nepa- 
astas vėtras, kurios nu- 
.vė milijonus vienų, o su- 
rtė kitiems.
Prezidento Hoovero kon
vencijos su biznio vado- 
is pasibaigė. Visi priža- 
jo daryti viską ką gali 
d 1930 metai butų geri 
butų darbų. Tas, žino- 

i, nepadarys bendrai ge- 
metų ’visose industrijo- 
nes bent kuri industrija 

: tada gali veikti jeigu 
ri kur padėti savo išdir- 
lius; vienok tie pareiški- 
d ir pasižadėjimai paro- 
kas jau yra paruošta da- 

ti 1930 metais, o tų ruo- 
nųsi matosi gana daug. 
Kaip žinovai sako, visoje 
lyje pradėjo apsireikšti 
;nio ir pramonės slugi- 
is nuo Liepos mėnesio ir 
) žemyn, iki dabar. 1930 
jtųs pradedant, nekurios 
iustrijos atgis žymiau, o 
;os tik lėtokai, kils, bet 
s.

Tai visai paika kalba, to 
niekados neatsieks, tik pa
didins biznį tų kurie mokės 
gabiau ir slapčiau degtinės 
šmugelystę varyti. '

Rockefeller fondas pave
dė neapribotus milijonus 
dolarių Prezidento Hoovero 
žinion padarymui nuodug
nių tyrinėjimų žymiausių 
visuomeninio gyvenimo per
mainų šioje šalyje ir kodėl 
tos permaino įvyko. ’ Bus 
studijuojama seflatvės pen
sijų klausimas, įtekmė mie
sto gyvenimo ant žmogaus 
proto ir sveikatos, taipgi 
kaip į žmogų atsiliepia pa
didėję lepumai ir progos tu
rėti gerus laikus, trumpes
nės darbo valandos ir ma
žiau dienų darbo į savaitę.

Atgrąžino Teises *
Gegužės mėnesį tam tik

ra komisija prie Kauno ap
skrities viršininko nutarė 
uždaryti socialdemokratų 
partiją, bet dabar apigar- 
dos teismas tą nutarimą pa
naikino, tik nutarė atiduoti 
karo teismui kai kuriuos 
įžymesnius tos partijos na
rius, kurie yra priešvalsty
biniai nusistatę.

Su v. Valstijų Gyventojų 
Skaičius

Apskaitliuojama kad da
bar pačiose Suv. Valstijo
se gyventojų yra. 119,306,- 
000. Per pastarus dešimts 
metų prisidėjo 14,29p,000.

Nuolatinis žymus gyven
tojų augimas ėjo per pas
rus 20 metų, nuo 1909 me
tų, nors karo laiku buvo 
apsistojęs.

LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

1930 metais nereikia ti- 
ti didelių stebuklų: gero 
rbų ėjimo, 'bet ir nerei- 
i laukti kokio nors nenor- 
ilip negerumo, nes gyve
nąs eina parpastu keliu 
paprastu budu jo reika- 
dųiams užpildyti bus ga- 
narna įvairiausios reik- 
mys.
Amerikos eksportas kas 
;tai didėja, nekurie iš- 
•biniai, kaip automobiliai, 
ač gauna, daugiau rinkos 
2tur, o čia pat ant vietos 
T visko reikia, taigi dar- 
i eis ir gamyba bus, nes 
ventojų reikalavimai rei- 
i patenkint.
Darbininkams nėr eikis 
msyti kokių ten padaužų 
mųnistų pasakų apie blo- 
mus, skurdus ir vargus, 
s jie prie darbininkų to- 
.1 budu prisikalba ir tik 
u kišenius užsipildo auko- 
s, o dalykai kaip buvo 
ip ir lieka.
Sukčių visais laikais bu- 
ir bus, ir jie naudosis iš 

ižiausia susipratusių dar- 
rinkų.

>rah prieš Prohibiciją 
Audringas senatorius Bo- 
h, po 18 mėnesių tyrinė- 
no, pasiryžo išeiti prieš 
ohibiciją, įsitikinęs kad 
nėra įvykinama ir reika- 
įga dalykas taisyti, leng- 
ati, jeigu norima kas ge- 

atsiekti.
Tuo tarpu gi “sausųjų” 
upė ruošiasi prie dides- 
o varžymo ir sako kad 
ohibiciją. del to nepasek- 
inga kad tas x įstatymas 
ira užtenkamai griežtai 
akinamas. Jie ,sako jog 
ėjo laikas vyriausybei pa- 
iryti griežtą spaudimą j 
są įstatymų vykinimo or- 
tnizaciją, priparbdymui 
id prohibiciją gali būti 
iti įvykdyta.

Kaip aš gailiuos praeitų dienelių, 
Kurios išnyko lyg sapnai, 
Liūdnai ilgiuos melsvų akelių — 
O kaip ilgiuos tavų akelių 
Tai tu, meilute, nežinai....

Tu nežinai ii’ nežinosi
Mano liepsnojančių jausmų, 
Ir nei sapne neapsapnuosi 
Krūtinėj šėlstančių skausmų....

Tu man mirei, lyg rožės žiedas
Nuo pabučiavimo šalnos,
Bet mano mintys tavim rėdos,
Ir aš mylėsiu visados....

Tu man dingai, lyg pirmas sniegas, 
Lyg aušra gemančios dienos, 
Bet palikai man galią, jįegas 
Garbinti tave visados....

Ir aš myliu visa širdimi
Tave jaunystės gražume,
Ir tyliai kalbu su tavimi
Aukso svajonių audime....

Tik tankiai liustu vienumoje,
Kai sapnas klaidžioju gamtoj,
Kai svajai nardau tolumoje. 
Blaškaus aš siuntančioj audroj —

Audroj jausmų, audroje meilės, 
Audroj pašėlusių skausmų, 
Ir ašeį’ėlės tylios, gailios 
Man veržias, rieda iš akių.....

Kodėl, kodėl tu ištekėjai? —
Prakeiksiu žodžiais ir mintim, 
Nes tu gi man šventai žadėjai 
Tyliais žodeliais ir akim....

Ir tu ir aš — abu žinojom '
Kad sielos mylisi slaptai,
Ir mes abu gražiai svajojom, 
Puošė svajus naktų sapnai....

Tai kas gi vertė ištekėti, 
Užmiršti mylintį tave?
Juk man paliko tik kentėti
Ir tavim džiaugtis vien sapne....

Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA
Oi Dieve, Dieve, Dievuliau mano, 
Nemislįjaų, nežinojau kur auga mergelė.

Nors ir nežinojau, bet pas ją nujojau, 
Ir nujojau ir sustojau prie margo dvarelio.

Išeina mergelė šu šilko skarele,
Ima mane už rankelės, veda į svirnelį;

Už stalo sodina, alų, midų pila, 
Ragin’ ragin mane jauną, imki šią taurelę.

Už stalo sėdėjau, alų, midų gėriau,
' Šalną šala, lietus lyja ant mano žirgelio.

Oi uošve, uošvele, uošvytėli mano,
Kad priėmei mane jauną, priimk ir žirgelį.

Oi žente, ženteli, žentužėli mano, 
Nestatytos naujos stainios del tavo žirgelio.

Qi uošve, uošveli, uošvytėli mano, 
Nepriėmei mano žirgo, nereik nei bernelio.

Oi žente, ženteli, žentužėli mano,
Tu pro vartus, kits pro antrus pas mano 

cįukręję.

(Tąsa iš pereito num.)
X.

Lietuvių senoji spauda.
Kaip toli mano atsiminimai siekia tai 

dar buvo senų Lietuviškų knygų, kurias 
Rusijos valdžia buvo leidus užbaigt, spau
dą užgynus. Buvo kantičkų ir maldakny
gių: “Senas ir Naujas Aukso Altorius”, 
“Garbė Dievui”, “Dziegorius Dūšios Išga
nymo”, “šv. Jozapo Šlovė” ir kitokiu. Pa
siskaitymams knygelių buvo labai mažai, 
o kokios buvo tos ėjo iš rankų į rankas ir 
kaip nežinia iš kur atsirado taip nežinia 
kur jos ir dingo. Vaikščiojo viena knyge
lė, “Tundaliaus Kančios”, paskui kita vėl, 
“Gadas”, bet jos buvo ranka kažinkeno ra
šytos. Pirmoji pasakojo apie pomirtinį 
gyvenimą, pekloje, o antroji tai satyros for
moj pasakojo kaip Kristus nuėjęs į atkla- 
nes kovojo su velniais, kurie nenorėjo Kri
stui atiduot dūšias.

Vėliau pasirodė aptrinta knygelė ‘Pra- 
ractwos Karalienes Michaldos iš Sabbos”. 
Čia kokio nors Vokiečių astrologo mintis, 
tūlo vienuolio Krokavoj išversta ir atspau
sdinta Lietuviškai-Lenkišku žargonu. Ji 
turėjo katekizmo formą: Karalius Salia
monas klausinėjo kas bus ateityje, o ka
ralienė Mihalda kiekvieną klausimą api
pasakojo ir kas ateityje bus. Pačioj pa
baigoj, Saliamonui klausus kas bus su Lie
tuva, Mihalda atsakė kad po vienai didelei 
karei Lietuva prisikels ir liksis nepriklau
soma valstybė, bet ilgai’ išsilaikyti negalė
sianti.

Kaip buvo ir yra, mes Mihaldai galime 
pripažint tiesą, o kas bus nežinome. Ta
čiau visgi butą žmogaus kuris daug daly
kų permatė ir nuspėjo kas bus už apie 70 
metų. Ten buvo pasakyta kad ateis lai
kai kada žmonės nerims namie, bėgs į sve
timas šalis, kad žmonių veislei išsiplati
nus, bus didelė neapikanta vienų kitiems, 
kad nekęs vaikai tėvų ir tėvai vaikų, kad 
bažnyčios įtekmę nupuls, dvasiški j a iš- 
tvirks, kad žmonės pasikels į didelę puiky
bę, trokš tuščios garbės, trokš didelių tur
tų: moterys rėdysis piktinančiais drabu
žiais, nepaisęs doros; kad rėdysis tie ku
rie turės iš ko, o tiems nepasiduos netur
tėliai, nors'skolon lys, bet irgi rėdysis; kad 
kils viena didelė karė, kurioje -dalyvaus 
daug valstybių, talkininkaujančių viena ki
tai ir tą karę niekas nelaimės, po tai karei 
kils dideli neramumai ir visokios ligos, ku
rių aukomis kris didelė daugybė žmonių, 
paskui bus viena baisi karė, kuri paliks 
žmonių taip mažai kad žmonės iš pasiilgi
mo ir nuobodumo jieškos vienas kito,- ir ti. 
Tą kas čia paminėta, apart paskutinės ka
rės, mes viską pergyvename, kitką pergy
venome. Tos knygutės dar kur nors yra, 
nes J. M. Tananevičius pertaisęs jos kalbą 
išnaujo atspausdino Chicago j 1903 m. Pa
tartina ją gaut jei galima, ir pasiskaityt.

Taip pat per rankas ėjo jau kiek ap
draskytas, rodos vyskupo Valančiaus pa
gamintas “Senas Testamentas”. Iš kažin-1 
kur buvo atsiradus didelė, apie 400 pusią-1 
pių keturkampio formato knyga, spausdin
ta Karaliaučiuje, Vokišku stilium. Buvo 
tai biblija, nežinau kokio autoriaus. Ją 
niekas nenorėjo skaityt, nes ji "’astiems 
žmoneliams suprast negalima, kadangi bi
blija yra skirta tik teologams.

Vienų kitiems perduodama vaikščiojo 
iau kiek apšiupėjus knygelė, neatmenu ko
kio autoriaus rašyta, nei kur spausdinta, 
tai “Bromas ing wiecznasti”. Buvo tai 
knygelė begalo fantastišką, visomis baisy
bėmis bauginanti kiekvieną pamirtmin "v- 
venimu. Maldingi žmonės, ypač moters, 
ją labai skaitė ir nevienas šią knygelę įsi
skaitęs gavo" svaigulį; dalykui paaiškėjus, 
kunigai kalėdodami tos knygelės jieškojo 
ir ją radę arba pasiimdavo arba ant vie
tos sudegindavo.

“Wisu szwentu žiwatai”, neturėjus 
pradžios nei pabaigos, rodos vyskupo Va
lančiaus išleista, žmonių buvo noriai skai
toma, tik šv. Cipriono kankinimo aprašy
mu kai kas sugadino sau skoni. I,

V. K. RAČKAUSKO 25 
METŲ LITERATINIO 

DARBAVIMOSI 
SUKAKTUVĖS

žmones jas gabenusias, ne tiek už tai 
knygos buvo Lietuviškos, kiek už tai 
jos iš užrubežio, be leidimo ir be muito 
įgabenamos. Vėliau prasidėjo ir tikras 
Lietuviškos spaudos persekiojimas. Drau
dime ir persekiojime Lietuviškos spaudos 
daug pasitarnavo Lenkai; mat Rusija ti
kėjosi Lietuvius surusint ir todėl vieton 
draudžiamų Lietuviškų knygų Lotyniško-1. ,
mis raidėmis spausdintų bruko Lietuviams^lr darbuojasi Lietuvoje, bet 
Lietuviškas knygas spausdintas Rusiško-; mums Amerikiečiams jis 
mis raidėmis (kirilica), vietomis net sta- yra artimesnis, nes čia pa- 
čiatikių bažnyčiose pradėta ir Lietuviškus dėjo savo geriausius gyvę- 
pamokslus sakyt. Pamokslai pasekmių ne- > njmo metus, dirbdamas mu- 
davė, gi nuo Rusiškomis raidėmis spaus- ( M §vietimo dirvoj 
dintu knygų Lietuviai spyrėsi ir purtėsi. I “ .. - “ . . • . J ’
Lenkai tai matydami tikėjosi Lietuvius j P1™*3,11813, P1’1® Laisvos 
pritraukt prie savęs ir juos sulenkint sa-Į Mįntięs”? paskui prie “Tė
vo maldaknygėmis, kadangi Lietuviai kai- ........................ 4
PO katalikai, neturėdami maldaknygių, 
skaitė maldaknyges Lenkiškas. Tokių bu
du Lenkai turėdami viltį Lietuvius savo 
knygomis sulenkint, ir rėmė Rusijos val
džios draudimą skaityt Lietuviškai kny
gas. Tačiau apsiriko ir Rusai ir Lenkai.

Pradėjus Lietuviškas knygas spaus
dinti Tilžėje, jos ėmė plaukt į Lietuvą, 
slaptai gabenamos ir platinamos. Gabeno 
per rubežių jas knygnešiai, gi nuo tų ėmė 
ir tarpe žmonių skleidė knygų (o vėliau 
ir laikraščių) platintojai. Kaip knygne
šiai taip ir platintojai didumoje buvo bied- 
nųomenės žmonės. Jie nebuvo joki idea
listai, nei gi žinojo kas Lietuviškos kny
gos yra, žymi jų dalis ir skaityt nemokėjo. 
Žmonės knygų gabenimu ir platinimu už
siimdavo tam kad turėjo šiokį-tokį užsi
ėmimą ir pelnydavo kelias kapeikas. Lo
bio iš šito užsięmimo niekas nesukrovė. 
Pasakojimas “Knygnešyje” apie apivartas 
šimtais rublių yra tai teisybės perdėjimas. 
Kas šimtą rublių tais laikais turėjo tas 
knygų gabenimu neužsiėmė. Tiesa, vienu 
tarpu kontrabandą žmonės gabendami’per 
rubežių, pasipelnė nešdami arbatą, cukrų, 
spirutą, paraką, gelumbes ir kt., bet tai 
buvo kitas .šaltinis.

(Bus daugiau)

kad 
kad Plačiai Amerikos Lietu

viams žinomas literatui V. 
K. Račkauskui Sausio 5 d. 
sueina 25 metai nuo jo žur
nalistinio ir literatinio dar
bo. Nors jis dabar gyvena

TIK KELIOLIKA
KNYGŲ BELIKO!

Vargšu Karaliene 
(250 puslapių didumo — Parašė, kaip ii 
kitas gražias apysakas, K. S. Karpavičius)

U

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

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

sa- 
ir

Buvo cĮar ir daugiau knygelių, vis dva-. ^nsnjskit laiške $1.00 ir tuoj gausit, 
siško turinio, tačiau apie jas tik girdėjau 
kalbant, bet matyt nei skaityt man jų ne
teko, todėl čia jas ir neminėsiu. Visos jos 
paskui dingo, nes atsirado knygos naujos, 
jau'Tilžėje spausdintos.

(Audimo viršeliuose jau nėra.)

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

XI.
Lietuviškos spaudos platinimas.

Galutinai baigiantis Lietu v i š k o m s 
knygoms kurios Vilniuje buvo spausdin
tos, prąsįdėjp spausdinimas nauių Lietu
viškų knygų, Mažoje Lietuvoje, iš kur jos 
buvo gabenamos į Didžiąją Lietuvą. Ka
dangi naujos knygos buvo spausdinamos 
ųžrubęžyie, todėl jas Rusijos valdžia įga-Į 
bent Įięlgido, ir visu žiaurumu persekiojo

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmolęt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškarit, važiuojant kai 
nors, nuėjus krautusgįm, pas daktarų, pas barzdai 
skutį, pas siuvėją, n* tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

vynės”, kaipo laikraštinin
kas, o taipgi labai daug pa
sidarbavo kada atėjo die
nos Lietuvos prįsikėlipip, 
žadindamas Amerikiečius į 
darbą padėti Lietuvai su
stiprėti, atgyti ir gyvuoti.

Gėrį). Račkauskas pradė
jo savo žurnalistinį darbą 
Petrapilyje 1905 m., “Lie
tuvių Laikraščio” redakci
joje. Tas laikraštis buvo 
pirmas po spaudos uždrau
dimo nuėmimo Lietuvių sa
vaitraštis Kurijoje ir Lie
tuvoje. į • ■ '

Ameriką gerb. Račkaus
kas apleido .Lapk, 1 d. 1923 
m., išvykdamas į Londoną 
Lietuvos Pasiuntinybėn už 
pirmąjį sekretorių. Nuo Ba
landžio 1, 1927 iki Lapk. 15, 
1928 m., ėjo Lietuvos Atsto
vo Anglijoje pareigas.

Gerb. Račkauskas patie
kė musų literatūrai1 keletą 
beletristikos ir poezijos ku-. 
rinių, išvertė ir išleido Ai- 
sopo .Pasakas, ‘Lenkų Apaš
talavimą Lietuvoje’ ir ke
liolika kitų dalykų.

AK MATĖT PIRMUTINĮ KANA
DOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ 

“KANADOS LIETUVI”?
Visi Lietuviai remkit naują Lie

tuviškų laikraščių šeimynos narį, 
“Kanados Lietuvį”! Tai darbo žmo
nių mėnesinis 20 puslapių žurnalas.

“Kanados Lietuvyj” telpa įvairaus 
turinio straipsneliai, žinios iš Kana
dos Lietuvių gyvenimo, vaizdelių, 
apsakymėlių; yra ir juokų skyrius, 
“Juokai ir Gryzbatos”, 6 puslapiai 
su iliustracijomis, feljetonais, dai
nuškomis ir įvairiomis juokingomis 
gryzbatomis.
NEATIDĖLIODAMI UŽSISAKYKIT 

“KANADOS LIETUVĮ”
“Kanados Lietuvis” metams kai

nuoja: Kanadoje, Jungi Valstijose 
ir Britanijoje $1.25; Lietuvoje ir 
Pietų Amerikoje $1.50.
Redakcijos ir Administracijos antr.: 

KANADOS LIETUVIS 
1111 Dundas St. West 

Toronto, Ont. Canada.

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose ■ reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit lįuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.
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— Koks tu patviriėjęs ir narsus išro- 
dai. Kad taip Dievo garbei savo spėkas 
pašvęstam, kokia palaima tavęs lauktų po 
mirties! — kalbėjo dievobaimingai vienuo
lis.

— Perdaug pažinau tai ką tu prakil
niu' ir didžiu laikai, todėl nekalbėk apie 
Dievo garbę, bet gryžk prie savo tikėjimo, 
kaip aš padariau, — sakė Šeirys.

— Kaip,tai? Ką kalbi: “kaip aš pada
riau?” — akis įtempęs ir susimaišęs kal-

kaip tu juos įsivaizdini: tie kurie yra 
krikščionys iš prigimties yra sykiu žvė
rys ir naikintojai visų kas jiems nesilen- 
kia, kaip daro ir laukiniai. Didesnį dar
bą atliksi eidamas ginti savo žmones nuo 
jų. Mesk viską, kaip aš padariau, ir eik 
su manim Žemaičiams į pagalbą, nes pats 
pražūsi kada Teutonai užeis. Matai kas 
dedasi Prūsuose, visi turi būti'jų vergais, 
nors apsikrikštijo. Tu, prieteliau, tik iš 
viršaus krikščionybę pažysti, bet nepažys-

JUOKU 
ir Svietas Juoks 
sykiu su Tavim

(Tąsa iš pereito num.)

— Visi žuvo gindami Sambiją, tik man 
vienam tos laimės neteko; pakliuvau ne
laisvėn, ten visko pergyvenau, toli Vokie
čių žemėje, bet dievai buvo su manim, ir 
ačiū jiems ištrukęs iš priešų nagų — nes 
ištiesų jie yra musų‘didžiausi priešai, no
rėjo priversti mane vesti juos ant savo' 
žmonių — parbėgau persergėti Prusus, 
Lietuvius ir Žemaičius ką krikščionys ruo
šiasi daryti.

Žiurėjo jis į motiną, jau žymiai nuse- 
nėjusią, sunykusią, pražilusią — visai ne 
ta buvo kokią paliko.

— Pasenau, sunykau, vaikeli, tavęs 
begailaudama, bet nors nežinojau kad gy
vas esi, vis laukiau.... Prailginsi mano 
gyvenimą, turėsiu prie ko savo seną gal
vą priglausti....

Dabar motina prisiminė kaip vieną sy
kį, prieš vaiko gimimą, pas ją buvo užėjus 
sena-sena burtininkė, kuri apsakė jai atei
tį: Gims tau sūnūs, kurs bus drąsus kaip 
žvėris, stiprus ir galingas, bet tu jo netek-

jos širdies.... Aplankyk nors trumpai 
valandėlei, linksmesnė bus, nors ir vėl 
išjosi....

— Ne, motin, turiu joti; tu pasakysi 
jai apie mane, o kai sugryžiu.... nežinau 
kas per tą laiką dėsis..... ir jeigu ji dar 
lauks manęs tada aplankysiu.... Nuo da
bar apie mane nuolat girdėsit, busiu savo
se žemėse, nors nežinau kada gryšiu....

Ir motina aprimo, nors keistai išrodė 
toks Šeirio atsinešįmas link Angutės, kuo
met kitais atvejais pas ją veik kas vaka
ras jodavo.

Šeirys dabar buvo jau užmiršęs Kat
rę ir Kristiną, nes sugryžus į takus ku
riuose pirmą meilę pažino, rado savo mei
lutę jo ištikimai laukiančią. Tačiau^ jis 

’jai nusidėjęs — tą jo sąžinė garsiai jam 
šaukė — ir nedrysta rodytis, taigi po prie
danga svarbių reikalų (kurie ištiesų ir bu
vo svarbus) išbėga iš savo namų ir nuo 
jos. Užteks motinos pranešimo apie jo | 
sugryžįmą, o jis tuo tarpu vyks kur ras 
geriausių progų su priešais kautis, tėvy
nę ginti, priešus terioti, pasižymėti, kad

bėjo vienuolis.
— Taip, prieteliau: aš buvau krikš

čioniu ir gyvenau tarp jų; buvau net Šven
tojoj žemėj.

— O, Dieve, kodėl man tokios laimės 
nedavei! Jei teisybę kalbi, apsakyk man 
viską.... — prašė sufanatikėjęs Prūsas 
vienuolis.

Šeirys apsakė jam visą savo gyveni
mą nuo sugryžimo Sambijos ginti, pateki
mo nelaisvėn, neslėpdamas ką pergyveno 
Brandenburge, ką matė Palestinoj, ir ką 
Teutonai ryžosi daryti,-su jo pagalba, su 
Prūsais ir Lietuviais.

— Krikščionys nėra - tokie prakilnus

ti krikščionių, kurie varde to tikėjimo sa
vo galybę didina, sau valstybes kitų žemė
se kuria. Aš tarp jų gyvenau ir viską ži
nau, — aiškino Šeirys.

Vienuolis galvą nuleidęs tylėjo, o už 
valandėlės prabilo:

— Keliauk, jaunikaiti, savo keliais, pa
lik mane vieną, aš apsimąstysiu....

— Telaimina tave dievai! — tarė Šei
rys, ir spustelėjęs pentinais arklio šonus 
nujojo. Jeigu tai butų koks svetimtautis 
krikščionis, Šeirys nebūt jo palikęs, bet bu 
tų nusigabenęs su savim pas pagonis teis- 

jmui.
(Bus daugiau)

Paaiškinimas: “Dįi 
pereitame num. “Dįi 
Skaitytoj'a barasi, b 
ant vyrų ir paskui prie 
“Oi, vyručiai, ką jus 
tumet ir ką tuomet ra 
met jei moterų nebūtų

Jeigu ant svieto m< 
nebūtų vyrams butų 
geriau: neturėtume k 
vesti iš kelio, už ką Sk 
toja taip vyrus niekins 
ką jus veiktumet be i 
jeigu vyrų pasaulyje i 
tų? Belze Bi

NELAUKIT ILGIAU. SIUSKIT 
SAVO $1 ARBA $1.50 ŠIANDIEN.

si tada kada juo labiausia galėtum džiaug
tis.... Ir taip atsitiko: kada tėvas žuvo, 
kada galėjo sunum džiugtis, jo irgi buvo 
netekus, nors ne ant visados.

— Tuoj reikia duoti žinią Angutei — 
ji tavęs vis dar laukia, nudžiugs išgirdus 
apie sugryžimą, — linksmai kalbėjo moti
na, ir paragino vieną vyrą joti su gandu į 
Šakinės pilį.

Sudrebėjo Šeirys išgirdęs apie Angutę 
ir kad ji jo laukė! Akimirkoj sugryžo 
jam viskas ką jis su Angųte pergyveno, ir 
atgimė ateities vilty^.' ,e!'

— Nedaryk to, motin; dabar! — su
riko jis ir pats savęs nusigando.

Norėjo klausti motinos ar ištikro Au
gutė butų jo laukus ir netekėjus už kito, 
kaip jis visą laiką manė, bet jo sąžinė su
riko jame kad tylėtų ir Angutei nieko ne 
sakytų apie jį, nes jis buvo labai, labai jai 
prasikaltęs. Prasikalto prieš savo dievus, 
bet su jais atsiteisė pamesdamas krikščio
nių tikėjimą; prasižengė prieš motiną, bet 
gryžo pas ją, apglėbė ir ji džiaugsmingai 
priėmė, bus jos sūnūs, globos ją; prasižen
gė prieš savo žmones, bet laiku spėjo par
bėgti ir stoti ginti nuo priešų kada tie 
ateis. Bet didžiausia prasižengė prieš An
gutę — prieš meilę, nuo jos pasitolinęs: 
mylėjo kitas, bučiavo jų lupąs, joms širdį 
pavedęs, jos išsižadėjęs, o to jau atitaisy
ti negalima........Nevertas jis jos, tos ty
ros, gražios, padorios mergaitės.... — 
taip manė sau vaikinas.

— Laukė ji tavęs, vaikeli, su dideliu 
kantrumu.... Ėjo pas ją piršliai visokių 
jaunikaičių, turtingų ir aukštos kilmės vy
rų iš Žemaičių, Sudavų, ir Dainavos, bet 
ji ausis užsikišus laikėsi nuo visų vilioji
mų; jojo pas ją jaunikaičiai gražus ir ma
lonus, bet jai tik. tu buvai meiliausias. Ver
tė ją motina ir giminės tekėti, bet ji pra
šėsi dar metą, dar metelį palaukti ir vi
siems sakė: ateikit po trijų metų, jeigu jis 
neatsiras tada už jūsų tekėsiu.... Laimin
gas, vaikeli, busi su ja, kuri tave taip my
li....

— Ak, dievai, laiminkit ją ir suteikit 
man spėkų pasidaryti jai geru ir jos ver
tu.... — pusiau sau, pusiau motinai kal
bėjo Šeirys.

— Vaikeli, kodėl uždraudi duoti jai 
gandą? Tiek vargus, laukus, lai pasi
džiaugs tavęs gyvo sulaukus. Gal pats jo
si?.... Ji tari žinoti apie tave....

— Ne dabar, motinėle, pas ją josiu. 
Aš turiu joti pas kunigaikštį Tranait}, pas 
karalių Mindaugą — nes parbėgau iš kry
žeivių, su žinia kad jie ruošiasi užpulti 
musų žemes, tariu duoti gandus, ir ruoši- 
mės ginti. Rytoj anksti rytą aš išjoju....

— Vaikeli, taip negerai, neskaudink

galėtų pareiti kaipo naujas, užsitarnavęs, 
pasižymėjęs žmogus; tada bus sutiktas 
su džiaugsmu ir garbe, visa jo praeitis bus 
užmiršta, visi klausinės kaip sekėsi su prie
šais kariauti, o ne ką pas Teutonus veikė.

Taip jis apsisprendė -— taip padarė: 
ir išjojo..

Tiek tik reikią pasakyti kad dabar ne
žinome kiek dienų ar kiek metų Šeiriui 
teks kariauti ir toliau nuo namų pabūti, 
ir kadangi dar jo laukia žiaurus karai ir 
nežinia ar sugryš, taigi, žiūrėkim kas to- 
lįąu dėsisL . ( j

IV.
Šeirys ir Trąnaitis

Anksti sekantį rytą pakilęs, Šeirys iš 
sirengė kelionėn. Žinia jog Angų te jo lau
kia taip jį sutvirtino kad ryžosi visus sa
vo darbus įvykinti kuopasekmingiausia ir 
kuogreičiausia pas ją pargryžti.

Atsiminimų vedamas, aplankė tas vie
tas kuriose su ją pažino meilę, kur abu 
slaptai susieidavo, kur klausė paukštelių 
čiulbesio, Nemuno bangų šniokštimo. Lė
tai jodamas senais < takeliais, įsivaizdino 
vėl su Angų te vaikštinėjąs, vėl kalbąsi, vėl 
su ja gyvenąs anose dienose, išbudęs iš gi
laus sapno, nes viskas ką jis svetur pergy
veno dabar išrodė lyg sapnas.

Saulei patekėjus, pasuko arklį šiau- 
rėn ir patraukė Žemaitijon, pas kunigaik
štį Tranaitį — tą patį kurį nugalėjo Bran
denburgo turnire, tą juodą ritierį.

Dajojęs Juros upę, galą keliaudamas 
jos pakraščiu, užėjo ką niekad nesitikėjo. 
Nagi čia susitiko su tuo pačiu vienuoliu 
kurį buvo suėjęs anuomet, kada dar vai
kas buvo ir klaidžiojo upės Priegliaus pa
kraštyje, palei Aismarę, Prūsų žemėje....

Nuostabu Šeiriui buvo tas kad vienuo
lis su savo tikėjimui inėjo jau gilyn į pačią 
Žemaitiją,-todėl parupo žinoti ar tas krik
ščionių Dievo garbei atsidavęs Prūsas tik
rai Dievą garbina ar špiegauja kryžeivių 
naudai.

— Sveikas-gyvas, prieteliau! Ar mu
du tikėjomės dar kada vėl susitikti! — 
užkalbino Šeirys.

iVienuolis ' nusigando. Pamatė savo 
pažystamą, kurio gal butų nepažinęs jei 
Šeirys nebūtų sustojęs ir neužkalbinęs.

— Tegul bus pagarbintas Viešpats! — 
žegnodamasis prabilo vienuolis. — Ištiesų 
nesitikėjau tavęs....

Šeirys nusijuokė krikščionišką pąsvęi- 
kinįmą išgirdęs,

— Ko juokiesi, jaunikaiti, ar negirdė
jai tų žodžių?

— Prieteliau, aš perdaug jų atsiklau- 
I siau, užtai juokiuosi kaip klastingi jie yra 
ir kaip bereikalingai tu svetimu padaru 

Įdangstaisi.

&r Jau GATAVA!

KRYŽEIVIS
If f %

Užsakymus galit siųst sykiu su Dirvos” prenumerata, tik pažymekit 
kiek už ką siunčiama, ir visada pridėkit savo aiškų adresą. Gali iš- 
sirašyt “Kryžeivį” ir šiaip kas nori, kad ir nėra “Dirvos” skaitytojai.

Pinigus siųskit paprastu laišku arba money orderiais ir čekiais, adresu:

’DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Ura! Jau praėjo dės 
metų — visai nejutom 
dar tik penki metai t 
ir gausim savo šimtine 
gal už savo Lietuvos ] 
vės bonus!

Kada Lietuvoj panai 
stabmeldystę ir įvedė 1 
ščionybę, per ilgus ls 
nauji katalikai Lietu via 
kė: Dievą ir po medžių 
garbint, Dievui vistiek, 
nereikia statyt bažnyc 

Ir dabar, Collinwoodt 
sitvėrė Lietuvių para 
ji neturi bažnyčios, m 
laiko teatro salėje, ir 
vui vistiek, bile tik žm 
iš širdies jį garbina.

TEISYBĖS PRO STIE
DUGNELĮ

Filipinų salų ęžęri 
sakomą, gyvenantį ž 
tik trijų šešioliktų colio 
lių ilgumo. Sakomą, 
mažiausia žuvis pašau

Jei Bimba jos protą 
gytų tai vis butų gudre 
negu dabar yra.

Sakoma, Abysinijoj i 
sta įstatymas, pagal k 
vyras turi teisę nupj 
savo žmonai po vieną ] 
tą kada tik sugaus ją j 
myluojant su svetimų v 

Amerikos pirštinių fž 
kantai meldžia Dievo 
toks įstatymas Amerį 
nebutij perleistas.

Gyvuliams globoti d 
gija visgi naudinga: 
dieną areštavo farnaerį 
ris laikė 20 vištų, bet 
vieno gaidžio neturėjo.

Pentkadienis yra v 
iš septynių dienų sava: 
kuriomis apsivesti yra 
giliukinga.

“Dirvos” Anglų Kalb 
Pamiršimo. Skyrius

TIKTŲ Į DAVATKA 
LIETUVOJE

She doesn’t paint, 
She doesn’t rouge; 
She doesn’t' smoke, 
She doesn’t booze; 
She doesn’t kiss, 
She doesn’t pet; 
She’s fifty-eight, 
And single yet.

Nepatyrė
— Ar tavo vyras k 

kia miegodamas?
— Nežinau. Mes tik 

dienos buvom vedę kai 
automobilis užmušė.

“DIRVA” PADUODA V: 
VĖLIAUSIAS IR PILN 
SI AS SPORTO NAUJI Ė 
Iš AMERIKOS IR LIETU

SPORTININKŲ VEIKIM
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PANDĖLYS
Pandėlys stovi 28 kilo- 
jtrai tolumo nuo Rokiš- 
) miesto į vakarus. Pau
lio apielinkės lygios, nė-' 
jokių kalnų, šiaip mie- 

dis stovi gražioje vieto- 
ant dešinio Apaščios 

anto. Pro pat miestelį 
a išvestas Suvainiškio- 
:apiškio siaurasis gelžke- 
. Be to čia sueina daug 
iškeliu. Svarbesnieji: iš 
ikiškio, Skapiškio, Ku
škio, Biržų, Kvietkų, Pa-j 
munio, ir naujai veda- 
as iš Žiobiškio.
» Senovė
Apie Pandėlio, kaip ir 
,ugelio kitų miestelių, įsi- 
irimą mažai tėra žinoma, 
aštuose sakoma kad kur 
įbar stovi vėjo malūnas 
-me šimtmetyje stovėjęs 
(didelis kaimelis Naujaso- 
! vadinamas. Kaimelio gy
niojai turėję nedidelę me

dinę bažnyčių ir kapus da
bartinėje miestelio vietoje. 
Įsigalėjus baudžiavai, to 
kaimelio gyventojus paver
gė Aukštadvario ponas Ka- 
salkauskas. Išardęs kaime
lį, 17-to šimtmečio pabaigoj 
pastatė ten savo dvarų, o 
kaimelio gyventojus pada
rė vergais.

1683 metais buvo pasta
tyta graži muro dvibokštė 
bažnyčia, kuri ir dabar te
bestovi, tik jau be bokštų. 
Mat, per didįjį karų bokš
tus smagiai sužalojo ir su
taisyti jiems reikėjo daug 
kapitalo, o karo’ nuterioti 
parapijonys neturėjo, ir 
bokštus nugriovė.

Pirmoji medinė bažnyčia 
buvo sugriauta ir parduo
ta Žiobiškin. Pastačius mu
rinę 'bažnyčių, žmonės pra
dėjo pirkti bei nuomuoti iš 
pono piečius ir statytis ap-

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasaulyje. Išplaukimai iš New 
Yorko j Southampton kas Sereda vienu iš milžimi ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Yorko į Kauną £203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

CUNARD LINE 1022 chester A^- , . Cleveland, Ohio

paskui sausžemiu i Kauną, 
’amatykit pakeliu Londoną, 
'aipgi tiesiai į Londoną kas 
’ėtnyčia nauji, aliejų varomi 
aivai. Trečios klesos laiva- 
:ortes į abudu galu iš

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

F o tografas
Geriausia dovana jūsų 

draugui ar draugei 
J.usU Fotografija, šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

bus

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

— Telefonas Randolph 3535 —

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas X 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- M 
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 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. 
ją, šlapumą ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

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

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

Jeigu jus turite sifili, 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 užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

Krau- 
taipgi

jis tą

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

X
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link budinkus. Taip pama
žu ir išaugo miestelis.

Istoriški įvykiai
Rusijai vergavimo laikais 

ir Pandėlyje buvo Įvairių 
sumišimų. Prasidėjus an
tram sukilimui 1863 metais 
buvo susidarę nemaži suki
lėlių būriai. Bet greit Ru
sų kazokų buvo išsklaidyti; 
buvo keletas susirėmimų ir 
užmušimų bei sužeidimų iš 
abiejų pusių.

Kitas sukilimas buvo 1905 
metais Šv. Onos atlaidų die
nų. Tų. diena po pamaldų 
iš vietinių ir apielinkės gy
ventojų susidarė dideli su
kilėlių būriai, kurie apsigin
klavę akmenimis, štangom^ 
ir kt. pradėjo daužyti Rusų 
vyriausybės degtinės mono
polį.- Ištrupinę langus ir 
duris sulindo į vidų išnešė 
buvusius kasoje pinigus, 
užsidėję ant pečių penkia- 
litrius butelius degtinės vai
kščiojo po miestelį šūkau
dami: Vjsus Rusų kareivius 
degtine užpūsim ir prigir- 
dysim! Sunaikino telefono 
bei telegrafo susisiekimų su 
kitais miesteliais kad nega
lėtų paduoti žinios vyriau
sybei. Valsčiaus valdyboj 
knygos buvo draskomos, 
caro ir ministerių portretai 
buvo daužomi. Visame mie
stelyje buvo pilna atsišau
kimų su obalsiais: Šalin ca
ro valdžia, mirtis carui! ir 
tt. Bet Rusai sutraukė ne
mažai kariumenės ir mies
telį greit paėmė. Atvežė di
džiąja patranką, pastatė 
miestelio centre sakydami: 
Jeigu kas mėgins daryt ko
kią netvarką tuoj bus visas 
miestelis su žeme sumaišy
tas. Dauguma sukilimo va
dų tapo kalėjimuose sukiš
ti, keletas net Sibiran iš
grūsta. Taip baigėsi antras 
sukilimas Pandėlyje.

Dabartinis miestelio 
stovis

Dabar miestelis tvarko
mas ir, gražinamas. Treji- 
ketveri metai, atgal, mieste
lin Įvažiavus negalima bu
vo purvu išbristi. Dabar 
beveik visos gatvės jau iš- 
brukuotos, šaligatviai pada
ryta cementiniai,^ Įvesta 
elektros šviesa, ir kt.

Miestelyje yra arti 1000 
gyventojų. Įstaigų yra šios: 
policijos nuovada, valsčiaus 
valdyba, mokykla, paštas, 
pieninė, vaistinė, Liaudies 
bankas, smulkaus kredito 
draugija ir 'naujai organi
zuojama “Ūkininkų Vieny
bės” draugija. Jaunimo or- 
ganizaiejos yra dvi: Šaulių 
būrys ir Pavasarininkų kp.

Įmonių yra šios: garinis

malūnas, vilnų verpykla, 
karšykla ir milų vėlimo ir 
dažymo skyriai. Kita Įmo
nė yra dvare vardu “Žalgi- 
rys”. Tenai veikia šie sky
riai: Valcai, malūnas, lent
pjūvė, vilnų verpykla, kar
šykla, milų vėlimo ir dažy
mo. Kiek toliau Į pietus 
yra vėjo malūnas.

. Dvaras dabar išdalytas 
naujakuriams, kurių dau
guma gerai gyvena. Turi 
pasistatę gražius budinkė- 
lius, laiko gerus gyvulius, 
kurie jau suprato ir pieno 
ūkio reikšmę veža pieną i 
pieninę. Dvaro centrą iš 
pond nupirko Amerikietis 
Sfumbris. J. Dūda.

JIEŠKOMA
Jasutis, Kazys. Kilęs iŠ 

Žagarės miesto. Gyveno ka- 
daisi Waterbury, Conn., bet 
persikėles į Rockford, Ill
inois, arba Wisconsin val
stiją.

Jociai, Juozas ir Petras. 
Kilę iš Kaltinėnų vai., Tau
ragės aps. Gyveno Chicago
je.

Kaušys, Dominikas. Kilęs 
iš Skuodo parapijos. Kadai- 
si gyveno sulig adresu: 830 
W. 33rd Place, Chicagoje.

Lazauskas, Juozas. Kilęs 
iš Šeduvos vai., Panevėžio 
aps. Kadaisi gyveno Cleve
land, Ohio.

Malaškevičiai, Juozas ir 
Jokūbas. Kadaisi gyveno 
Chicagoje.

Paukšta, Antanas. Prieš 
karą gyveno Sulig adresu: 
15711 Woodbury Avenue, 
Harvey, Illinois.

Petrošiai, Juozas ir Vin
cas. Kilę iš Kvėdarnos vai., 
Tauragės aps. Gyven Chica
goje.

Bielskis, Juozas. Kilęs iš 
Ingavangio k., Klebiškio vai. 
Mariampolės aps. Prieš ka
rą gyveno Chicagoje.

Benikai, Adomas, Anta
nas, Kostas ir Kazys. Kilę 
iš Renavos dvaro, Mažeikių 
aps. Gyveną Chicagoje.

čekius Antanas. Kilęs iš 
Kazimieravo k,, Varėną vai., 
Alytaus aps. /

Danta, Pranas. Kilęs iš 
Skaisgirio vai., Šiaulių aps. 
Gyveno Chicagoje.

Gasparonis, Antanas. Ki
lęs iš Raguvos vai., Panevė

žio aps. Kadaisi gyveno 
Sioux City, Iowa.

Gaičąs, Pranas. Kilęs iš 
Vainuto vai., Tauragės aps. 
Kadaisi gyveno 1457 West 
Place, Chicagoje.

Januškai, Ona ir . Balys. 
Kilę iš Kuršėnų vai., Šiau
lių aps. Gyven Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti, 
ir kiekvienas ką nors apie

juos žinotų yra prašomi su
teikti žinių. Bent kokią ži
nia bus brangiai Įvertinta.

Lietuvos Konsulatas
608 So. Dearborn St.

Chicago, Ill.

VAŽIUOJAM! su

Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New Yorko į Klaipeda

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

Laivakortė iš New Yorko i Klaipėda 
ir atgal $186.00

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

prabėgti. Kreipkitės laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue ’ Cleveland, Ohio
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1430 ■ 1930
SVEIKINIMAS SU NAUJAIS METAIS
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KODĖL JUMS SIRGTI?..

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

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

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

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT
EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes. ‘ 
Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.

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

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00.

DOCTOR BAXLEY ‘specialistas’;
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsi kirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES K A LBAM LIETUVIŠKAI.

D. L. K. VYTAUTO Komitetas sveikiname jus su šiais Naujais Metais visus 
be sikrtumo Amerikos Lietuvius — lai šie Nauji 1930 Metai bus VYTAUTO 
metai.

Visa Lietuvių tauta šiais metais privalo susidomėti vykinamąja 500 metų D. 
L. K. VYTAUTO jubilejaus švente Lietuvoje.

Darydami pažadus šiems metams, tarp kitų gerų pažadų pirmoje vietoje 
turi būti pasižadėjimas aplankyti Lietuvoje savo gimines ir imti dalyvumą 
rengiamoje šventėje musų laikinoje sostinėje KAUNE Birželio mėnesį. .

Nemanome kad bent vienas Lietuvis kuris rengiasi aplankyt Lietuvą, atidė
liotų tai kitiems metams, ir taigi dabai- jau laikas pasirūpinti vietą laive. Dėl
to prie pirmos progos užsisakykite vietas per savo vietini Lietuvį agentą prie 
AMERIKOS LIETUVIU VYTAUTO JUBILEJAUS EKSKURSI
JOS, kuri išplauks GEGUŽĖS 26 d., 1930 m., Laivu LITUANIA, 
per Baltic America Line, tiesiai j Klaipėdą.

AMERIKOS LIETUVIU VYTAUTO JUBILEJAUS EKSKURSIJOS SEKCIJA
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klebono uždarbis.
P. Kriukelis.
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Sviesto išvežimas iš’ Klai
pėdos krašto pernai siekė 
2,643,000 kilogramų, šymet 
turbūt pasieks 4,000,000 ki
logramų ar net daugiau.

Didžioji Lietuva pradėjo 
sėkmingai sviestą ekspor
tuoti tik Pieno Centro dė
ka, kuris tą dalyką tinka
mai sutvarkė,

1928 m. iš D. Lietuvos iš-j 
vežta užsienin 1,443,000 ki
logramų sviesto, šymet per 
11 mėnesių išvežė 2,665,800 
kilogramų.

Iki 1926 mėtų iš Lietuvos 
vežė sviestą beveik išimti
nai į Vokietiją. 1927 m.1 
šiek tiek vežta į Angliją, ir j 
toji šalis kasmet vis daū-l 
giau Lietuviško sviesto su
vartoja.

Did. Lietuvą veža Į kele
tą paskirų šalių sviestą,- o 
Klaipėdos kraštas savo Ve-. 
ža beveik išimtinai į Vokie
tiją.

Dabar gi Vokiečių mui
tas sviestui pabrango 54c 
už kilogramą. Spėjama kad 
Vokiečių priėmėjams dabai' 
teks mokėti 24 centai iš to | 
pabranginimo, o 30 centų 
prisieis musų eksporteriams 
pridengti. Kadangi tikųna 
1930 metais eksportuoti Į 
Vokietiją iki 5,0,00,000 ki
logramų Lietuvos sviesto' 
tai susidarys apie pusantro- 
milijono litų nuostolio.

Žinoma, tas sviesto pi’d- 
kybos nesulaikys. <

______ ' W*5

Vietoj Avino — Samavoras
Bajoriškiai, Panemunėlio 

v. — Čia vienam dvarinin
kui prapuolė avinas. Su po
licija nutarė daryti kratą 
Bajoriškių kaime. Bejieš- 
kant avino atrado piliečius 
besunkiant Magdalenos aša
ras. Mat ant rytojaus čia 
buvo rengiama vestuvės,

Vestuvėse piliečiai prisi
siurbę “samagonkės” pra
dėjo pamėgdžiot musų Šar
kį ir Dempsį: besibukinda- 
mi sau nosis ir galvas iš
daužė langus, sulaužė 16? 
vas, stalus, kėdės ir sudau
žė visus indus. To pasek
mė — keletas ubagų • ir ke
letas gavo valdiškos loska- 
vos duonelės paėsti.

P, Kriukelis.

-NUTEISĖ DIDELĘ VA
GILIŲ GAUJĄ

1929 m. pavasarį Kaune 
ir apielinkėse dažnai pasi
kartoto labai panašios vie
na kitai vagystės. Gauja 
vagių matyt organizuotai 
veikdama, tvartuose pa
skersdavo galvijus ir mėsą 
maišais išsinešdavo per lu-

SMULKIOS ŽINIOS
Ministerių kabinetas pri

ėmė keletą įstatymų projek- 
h .*ttų. Tarp kito ko pakeičia 

ma svaiginančių gėrimų i 
,‘F pardavinėjimo įstatymas ta I 

prasme kad dabar bus lei-l 
džiama jų pardavinėjimas 
mažumą arčiau prie bažny- j 

,,tĄiių ii* kitų maldos namų.
-Įr* Kauno apigardos teismas' 
'•Išvarstė bylą vieno polici-.1 
t ninko, kurs norėjo nuslėpti 
I 6000 litų valdžios pinigų. Jo 

. kaltė Įrodyta, jis nubaustas Į 
/•i trims ir pusei metų sunkių 

•darbu kalėjimo.
- Vilkaviškyje tapo apkal

tinti tryą, gydytojai, kurie 
išdavinėjo neteisingus pa
žymėjimus <• apie šaukiamų 

. naujokų ar jų tėvų sveika
tos stovį. Vienas gydytojas 

' pabėgo, o du yra suimti.
Granatų vis dar randa- 

? ma. Nesenai Panevėžio ap. 
! Škilvonysc 14 metų pieme- 

■ liukas atradęs rankinę gra
natą pradėjo ją knibinėti. 
Granata sprogdama jį vi
siškai sudraskė. Šalia sto- 

’■ vėjo dvi mergaitės. Vieną 
jų sunkiai sužeidė, antrą 
lengviau.

“L.K.”

Karves Vogti Apsimoka
Paulenka, Rokiškio v. — 

Pil. P. Kalvelis “špekulia 
vo” svetimomis karvėmis 
Bet nabagas iš daugelio ant 
vienos pakliuvo.

Lapkričio 19 d. taikos 
teisėjas naktinį “spekulian
tą” nubaudė 6 mėnesiais 
paprasto kalėjimo, ;

Jeigu tik ant dešimtos 
karvės pakliūsi tai apsimo
ka vogti, nes per 6 mėne
sius 3000 litų yra tik gero

DEL AUKŲ LIETU
VOS REIKALAMS

žmoną 
pilietę, 

Marę

teisme

bas ar pamatus. Po ilgo 
sekimo policijai pasisekė su
laikyti keturis šios gaujos 
dalyvius: Petrą ir Kazį Ra
manauskus, Kazio 
Marę ir Austrijos 
Petro sugyvento ją 
Milaitę.

Kauno apigardos
paaiškėjo kad Ramanaus
kai papildę daug vagysčių, 
kurias atlikdavo įsilaužimu 
ir gyvulių skerdimu, o vog
tą mėsą pardavinėdavo sa
vo bendradarbiams.

Visi nuteisti po kelis me
tus kalėjimo. “L. A,”

Lašinių Skutikąi Prisįpa- | 
žino prie Kaltės

Lapkričio mėn. pabaigoj 
Mikšis sų savo draugais 
padavė Prezidentui pasi
gailėjimo prašymą. Prašy
me jie nesigina savo kaltės, 
bet aprašo savo sunkią būk
lę ir prašo dovanoti baus? 
mę. Mat kaip jie moka me
luot. Prie krikščionių val
džios jie šampaną ne tik 
patys gėrė bet ir mergas 
jame maudė. O dabar sa
ko buk sunki būklė juos 
privertė lašinius skusti.

Sunki; būklė galėjo pri
versti kokį kilogramą laši? 
nių . į užantį įkišti, o ne sku
timu štempelių nuo Ameri
koniškų lašinių užsipelnyti 
del šampano. P. Kriukelis. |

a. Kaip jau yra ir A- 
merįkos lietuvių'visuomenei 
žinoma, Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvių apvaik- 
šeiojimą pasiėmė savo ži
nion Lietuvos visuomenė su 
plačiu pritarimu ir dalyva
vimų įvairių jos srovių, vi
suomenių organizacijų ir 
atskirų asmenų. Svarbiau
sias Vytauto Jubiliejaus iš
kilmių programos posmas— 
steigti Tautos Muzejų, nes 
tokio muzejaus Lietuva dar 
neturi.

Įvairiems Vytauto Jubi
liejaus reikalams' ne valsty
bės iždas, bet pati visuome
nė deda aukas. Atsiliepdami 
į tas Lietuvos visuomenės 
pastangas, Lietuvos Gene
ralinio Konsulato tarnauto
jai padarė aukavimo pra
džią ir kviečia kiekvieną lie 
tuvį pačiam prisidėti su au- 
kute ir savo kaimyną ^para
ginti. Aukautojų sąrašas 
bus pasklebtas vėliau. Pir
masis sų auką atsiliepė kun. 
Brigmanas, Harrison, N. J. 
parapijos klebonas. Kas se
kantieji ?

b. Amerikos lietuvių tar
pe buvo atsiradę nepatikrin
tų gandų dėl Lietuvos Šiau
lių Sąjungai savu laiku rink 
tų čia aukų. Šis dalykas yra

nuodugniai paaiškintas 
Kauno spaudoje (žr. “Lie
tuvos Aidą” 1929 m. lapkr. 
2 d.), ir todėl abejonėms ne
beliko vietos. Nereika už
miršti, kad L. Šiaulių Są
junga yrą pilnoje visuome
nės kontrolėje ir kad L. Š. 
S. vadovybėje dirba1 įvairių 
srovių užsitarnavę veikėjai:

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

AT ALL DRUGGISTS

Feena-mint
Liuosuotojas
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

Akrono Naujienos
1930 metais visur bus ap-ljos norėjo apiplėšt gazoli- 

vaikščiojama 500 metų su-1 no stotį, net ir revolverius 
ikaktuvės nuo Vytauto mir-' 
ties. Reikėtų ir Akrono 
Lietuviams pradėt rengtis, 
prie ap vaikščiojimo. Tik 
klausimas kas pradės dar
bą? Butų gerai kad inicia- Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
tivą imtų naujoji SLA. 364 Pietų Amerikoj ir kitur’— už- 
kuopa kartų su Katalikų 
Susivienijimo 178 kuopa.

Tą klausimą jos savo mi
tinguose turėtų aptarti ij- 
išrinkusios komisijas sulei
stų darbą pradėti.

Ateinantį' pavasarą ren
giąsi į Lietuvą su “Dirvos” 
ekskursiją nekurie Akrono 
Lietuviai. Nori atlankyt sa
vo gimines ir prie to pama
tyt iškilmes kokios įvyks iš 
priežasties Vytauto 500 me
tų mirties sukaktuvių.

Dvi jaunos merginęs at
važiavusios iš Pennsylvani-

tam panaudojo. Bet liko 
apgalėtos, nuginkluotos ir 
areštuotos,

Keliautojas.

rašykit jiems “Dirvą”.

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokini- . 
mui apie Suv. Valstijų valdžių, 
su visomis informacijomis ir 
klausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”

Žmonijos Istorija
Kaip senovėj žmonės įsivaizd ino pasaulį

AŽESNI bet1 tankesni užsakymai bu
vo tai biznio eiga praeitais metais ir 

taip bus per 1930 metus,! sulyg prekybos 
žinovų spėjimų, štai yra idealis būdas ku
ri galite priimti pardavimo metodams 1930 
metų bėgiu: Naudokit telefoną tarpmies
tiniam susisiekimui.

Daugybė pardavimų organizacijų naudoja 
sekančius budus:

Pardavimo agentai aplanko didesnius mies
tus savo teritorijoj’, kur jie aplanko savo 
svarbiausius kostumerius. Mažesnius kos- 
tuimleriųs artimuose miesteliuose pašaukia 
telefonu. Kiekvienu apilankymu, pardavė
jai pasirenka vieną dalį’ savo teritorijos pa
šaukti mažesnius kostumerjus taipgi, taip 
kad palaiko su jais nuolatinį susisiekimą.

Musų žymesnių miestų pardavimo planas 
parodo kaip telefono (patarnavimas pritai
kyta padengti šių dienų pirkimo paprotį. 
Paprašykit savo biznio ofįjo kopijos tokių 
žemlapių, kurie parodo kaip pasiekti savo 
toritirijos sritis pasekmingiaiisia, taipgi ki
tas smulkmenas.

The Ohio Bell Telephone Company

Didele knyga 620 Puslapių

$2.00
‘ŽMONIJOS ISTORIJA” yrą tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra

šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės o dėjosi ir yrą užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.

‘‘ŽMONIJOS ISTORIJA” yra labai gausiai paveiksluota; knygą didelė 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko progą ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai , pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą dešetką metų.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą į kur tik kas norės.

Įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo, aiškų vardą ir ądręsą ir knygos vardą, o' 
už keleto dienų knygą jau bus jūsų namuose.

’ "D 1 R V A”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

KasSIrdet Ctevelande-Apielinkese i
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 !j

“Grinoriškos Vakaruš
kos”. Grinoriai smarkiai ir 
u didele energija ruošiasi 
trie pastatymo “Laisvės 
kovotojai”,' „sekmadienį, 19 
L Sausio Lietuvių salėje.
Tai yra veikalas apie pir

itu tinius Lietuvius savano
ms kurie už savo tėvynę 
;alvą guldė, kada priešai iš 
įsų pusių Lietuvą gulė.
Prie to bus kitokie pa-' 

vairinimai, paveikslai, ir i 
aetuviški šokiai visą vaka-i 
ą, taip kad galėtų pasilin- 
:smint visi seni grinoriai, 
musų čia augęs jaunimas! 

asimokyti.
Prie to, šeštadienio vaka- 

e, Vasario 15 d., Lietuvos] 
Nepriklausomybės šventės] 
švakarese, grinoriai rengs 
.ar gryną. Lietuviškų vaka- 
uškų vakarą, su mažu pro- 
■ramu, bet Lietuviškais šo
nais ir žaidimais. Taigi 
llevelandiečiams grinoriai 
ią žiemą paruoš du gražius 
gud taiin” vakarus. Ne- 
ržmirškit.

Ardykit komunistų lizdą, 
jietuvių salėje kas sekma- 
lienio rytas, po priedanga 
jietuviško skaitymo ir ra- 
ymo mokymo, komunistai 
usivarę būrelį Lietuvių ne
baltų vaikų, kaldami į jų 
galvas raudonas teorijas 
lirba iš pat j'aunų dienų 
au mulkius . Tėvai kiti to 
jai nežino ir leidžia vaikus 
ieva ko gero pasimokyti.

Į “pamokas” atsilanko ir 
dena Žydelka, turbūt ta pa- 
;i ką veda vaikus Į miesto 
;arybos posėdžius trukšmą 
įeiti, ir ji 'muilina vaikams 
įkiš visokiausiomis kValld- 
nis pasakomis. Toki lizdą 
;urėtu patys tėvai išardyt 
irba lietuvių salės direk- 
;oriai neleisti to daryti.

JXASTUMEJIMUI “Grinorių” dar
bo, kurie sumanė duoti Clevelan

do Lietuvių publikai gryną Lietuviš
ką, su senoviškais šokiais ir dainomis 
vakarą, su nauju patriotišku vaidini
mu “LAISVES KOVOTOJAI” ir ki
tais paįvairinimais, be jokių “džiazų” 
kuriuos mėgsta tik čia gimę, o musų 
senesni ateiviai neturi jokio malonu
mo ir negali turėti linksmumo laike 
balių, taipgi padrąsinimui čia-gimių 
prie Lietuviškų žaislų ir šokių, “Dir
vos” B-ve padaro Clevelando Lietu
vių visuomenei sekantį pareiškimą:

Kadangi tai yra naujas dalykas ir.' 

nuo to vakaro, SAUSIO 19 d., gali 
atšalint! čia-gimius nuo atėjimo į šo
kius, nes ne jų šokiai bus grojami,

Kadangi nekurie partiviški gaivalai 
išsižioję laksto-dirba stengdamiesi kad 
‘‘grinoriams” nepasisektų,

Ir kadangi “Grinorių” Meno Kuo
pa dar neturi iždo ir neturi pinigų,

“Dirva” padengs visus nuostolius 
jeigu kokie tą vakarą butų, delei čia . 
augusio jaunimo neatsilankymo, ku: 
rie paprastai šokius gausiai lanko, ir 
del boikotų kokius musų partiviški 
nėdakepeliai varo.

“Dirva” nori kad Clevelandiečiai 
nors sykį turėtų ką naujo ir ypatin
gesnio negu paprastai galima matyti, 
todėl šio vakaro atsakomybę pasiima 
ant savęs, ir jeigu bus koks pelnas vi
sas eis Grinorių organizacijai.

• Tėmykit “Dirvoj” paskel
bimą apie “Dirvos” ekskur
siją į Lietuvą.

i vardų sužymėti, asmeniškai 
: j kitų nepažystant.

Veikale matėsi ir gerų ir 
prastesnių vaidintojų, bet 
ką padarysi kad musų vai
dintojai yra tik paprasti 
darbo žmoneliai, ne profe
sionalai, neturim gerų reži
sierių ir gana laiko prisi
rengimui. Žinoma, nekuriu 
klaidų galima butų išveng
ti kokios musų scenoje tan
kiai matosi, bet vis taip pra
eina. Buvęs.

j Iš Collinwood SPORTAS

Mirė. Pirmadienio ryte 
mesto džiovininkų ligoni- 
lėje mirė Agile Eimoniutė, 
įuo E. 174th St. Ji buvo 
IĮ metų amžiaus ir išsirgo 
Ižiova net penkis metus — 
;aip litai ją. giltinė kankino 
r prie mirties rengė. Prieš 
nirti kelios savaitės taip ji 
šdžiuvo kad oda truko ir 
šlindo kaulai. Teikiu džio
vininkų mažai esama, kiti 
greitai numiršta.

Taipgi mirė V. Debesių 
luktė, kuri mokinosi Gary, 
'nd., ant slaugės. Buvo ir- 
>’i jauna mergina, mirė nuo 
nfluenzos.

Abiejų liko tėvai ir sese- 
’ys-broliai.

Anksti pavasarį Clevelan- 
de ir ąpielinkėse bus pra
dėta būdavoti ir taisyti ke
lių už $4,000,000.

Iki pereito sekmadienio 
Clevelando srityje suvaži
nėta 273 ypatos. 1928 me
tais per tiek pat laiko su
važinėta 237 ypatos.

Pereitą šeštadienį lankėsi 
‘Dirvoje” Akronietis J. Ra- 
noška, Akrono tautiečių 
veikėjas. Čia praleido po- 
’a dienų viešėdamas pas 
>av& draugus.

Moterų Klubo vakarėlis. 
Antrą Kalėdų dieną Banio- 
nių namuose, 6725 Bayliss 
avė., atsibuvo Moterų klu
bo draugiškas vakarėlis su 
Kalėdų dieduku, kuris nu
stebino dalyves, nors po Ka
lėdų atnešdamas maišą vi
sokių dovanų, kurios teko 
kiekvienai narei.

Po dovanų buvo užkan
dis, ir taip narės turėjo la
bai linksmą vakarą.

Visos pažadėjo Kalėdų 
Diedukui būti geros, taigi 
jis pasižadėjo kitas Kalė
das vėl atsilankyti.

. Prisirašė dvi naujos na
rės, Verbilienė ir Sušins- 
kienė. Narė.

Sveikinimas. Patėmijus 
‘Dirvoje” apie Collinwoodo 
Lietuvių moterų progresą, 
<ur jos organizuoja labda
ringą draugiją, sveikinu 
as jų pastangose ir nau- 
lingame žygyje, ir pasiti
kiu kad jos turės paramą 
š kitų Clevelando Lietuvių 
noterų. O. Kąrpavičienė.

Dirbtuvių nelaimėse per 
Lapkričio mėnesį nelaimių 
atsitiko žymiai mažiau ne
gu kitais paskirais mėne
siais. Clevelando darbinin
kai del nelaimių per Lap
kričio mėnesį nustojo net 
72,807 darbo dienas, mažiau 
negu per Spalių mėnesį.

Siuvėjų mitingas. Sau
sio 6 d. miesto auditorijoje 
įvyks siuvėjų masinis mi- 

I tingas apkalbėjimui strei- 
I ko planų. Streiką ruošia 
i Abraham Katovsky ir Ju
lius Hochman, Žydai siuvė
jų unijos viršininkai. Rei
kalaujama 40 valandų dar- 

• Įbo į savaitę įr kitų paleng
vinimų.

Vokiška opera. Sausio 
24, 25 ii’ 26 dienomis Cle
velande lankysis Vokiečių 

I operos kompanija, kuri sta- 
| tys žinomas garsias Vokiš
kas operas. Prasidės su 
“Tristarf und Isolde”, šeš
tadienio popieti bus “Don 

Įjuan”, o vakare “Die Wai-' 
įkuere”. Sekmadienio vaka
re bus “The Flying Dutch
man”.

Illuminating kompanija, 
kuri šalip miesto elektros 
gamyklos pristato likusiems^ 
miesto gyventojams elek
tros šviesą ir spėką, savo 
1930 metų, biudžetui pasky
rė $18,00Q,0Q0. Daug iš tos 
sumos eis naujiems budavo- 
jimams, plėtimams.

“Grinorių” susirinkimas. 
Šio šeštadienio vakare nuo 
8 vai. “Dirvoje” įvyks Lie
tuvių Meno kuopelės arba 
“Grinorių”* susirinkimas — 
visi prisirašiusieji arba no- 

1 ..4^4-4 ~44 ^^,-4^4 4«4-zx4-4 4 <

Kun. A. Karužiškio pri
ėmimo vakarienė. Gruodžio 
28 d. Lietuvių salėj atsibu
vo oficialis priėmimas kle
bono Kun. A. Karužiškio į 
naują Lietuvių East Cleve
land parapiją. Žmonių pri
ėjo pilnutėlė Lietuvių salė.

Vakarieniaujant ir šiek 
i tiek pasistiprinus, A. S. 
Kulbickas, vakaro vedėjas, 
atidarė programą paaiš
kindamas' vakaro tikslą — 
pasakė' kad naują kleboną 
naujai parapijai priima ne 
tik parapijos komitetas bet 
abelnai parapijonys ii’ visa 
Clevelando katalikiška Lie
tuvių visuomenė.

Toliau buvo perstatyta 
kalbėti šie: M. Ruseckas, 
adv. Pughęrįs, S. Rodavičia, 
klierikas Anžiulaitis ir pa- 
gąliaūš pats Kun. A. Karu- 
žiškis, kurį publika sutiko 
plojimais. Pradėdamas kal
bą, naujas- klebonas labai 
gražiai nupiešė kaip nau
jos parapijos taip- ir visų 
Clevelando Lietuvių atei
ties reikalus.

Toliau kalbėjo adv.. Čes- 
nulis, P. Muliolis, SLRKA. 
prezidentas, F. Baranaus
kas, J. Sadauskas, kurie da
rė daug linkėjimų naujam 
•klebonui. Taipgi kalbėjo ir 
svečias iš Pittsburgo, klie
rikas Sadauskas. Iš jo ma
tyt išeis geras prakalbinin- 
kas.

Salėje buvo šokiai, grojo 
Luizos orkestras.

Sausio 5 d. Lietuvių salėj 
vėl įvyksta parapijos nau
dai pramoga. Žiūrėkit pa
skelbimą apie tai šiame nu
meryje. Neva Buvęs.

MB
IMSIS SENIS ZBYSZKO

Mąrotta ruošia imtynes 
miesto auditorijoj penkta
dienio vakare, kuriose da
lyvaus Stanislovas Zbyszko, 
senasis. Jis imsis su Ar
mėnu Manongian.

Italas Renato Gardini 
susikimba su Vengru Joe 
Varga. Prie to bus viena 
pradinė pora.

Lietuviai jau pasigenda 
savų imtikų, bet nežinia ka
da kuris jų čia pasitaikys, 
nes toli išvažinėje ir pasira
šę sutartis imtis kitiems 
promoteriams.

“Motinos širdis” Gruo- pintieji naujai- įstoti į bure- 
džio 29 d. Lietuvių salėj at-1 ],j savo draugu > ateivių atsi- 
sibuvo LRKSA. 8 ir 50 kuo-1 lankykite, -p. j Gr.
pos bendrai surengė yaka-l 
rą, kuriame buvo suvaidin-| 
tą veikalas ‘
dis”. Publikos buvo neper- j talistams nepatinką Mask- 
daugiausia, i—t $.•,
mas pavėluota;

Prieš vaidinimą p. Rusec- Į pasišykšti jo imti.
kas pasakė trumpą Įžangi-i Maskvos- carai labai neken- 
nę kalbą, padarydamas iš-J čia Amerikos kapitalistų ir 
vadą apie veikalo turinį irinortų juos sušaudyti ir jų 
keliais žodžiais užsiminė a-1 turtus pasidalyti, vienok tu- 
pie organizacijos tikslą/ri siųsti čia savo auksą ir 
Labai sveikintinas dalykas' didint kapitalistų lobius, 
kad kalbėtojas savo pažiu-i Pastarais keliais mene- 
rų perdaug nenugyrė, o ki-|siais sovietų valdžia užsisa 
'tų pažiūrų nekeikė, kaip čia kė Clevelande įvairių reik- 
paprastai daroma, nes tos menų už kelis milijonus ša- 
partiviškos rietenos manau vo gerų auksinių červoncų, 
visiems jau įkirėjo.

Dabar kaslink veikalo: 
veikalas vaizduoja kasdie
nini gyvenimą. Kadangi 
nebuvo programo. paruošta, 
tai nėra galimybės aktorių

L/uvv Oevenum- Sovietų .pinigai Cle’velan- 
“Motinos Šir-lde. Nors Clevelando kapi- 

i__ ________ ___ i. L___1-_ n/r 1T

todėl vaidini-! vos carų idėjos, bet jų auk
sas labai malonus, todėl ne- 

Ir nors

Draugui Žebrokui. Broli 
“darbininke”, kuris mane 
vadini “fašistu” ii; kitokiais 
žeminančiais vardais; žinai 
gerai kad aš esu tikras dar
bininkas ir iš savo doro dar
bo darau pragyvenimą. O 
kaip tu elgiesi su žmonė
mis, vadindamas! “darbi
ninku” ir bolševiku: tar
naudamas pas Mr. Fish tu 
pats pirmutinis mauni mai
šą darbininkams ant akių 
kad nematytų tavo “darbi
ninkiškų” darbelių.

Žebroko kaimynas.

SLA. 362 kuopa Vasario 
22 d. rengia Lietuvių salėje 
smagų šokių vakarą. Tai 
bus Washingtono dienoj.

Clevelando darbininkai per 
tai turi daugiau darbo ■ ir 
neturi progos revoliucijos 
neturi noro revoliucijos kel
ti. Ar ne prakeiktas kapi 
talistiškas surėdymas?

‘Šventoji Barbora’
Šešių paveikslu tragedija — rengia

MUSŲ MOTINOS NEPERSTOJANČIOS»PA
GALBOS PARAPIJA iš East Cleveland

Sausio-January 5d. 1930
LIETUVIŲ SALES

Ohio valstijoj, švenčiant 
naujus metus, automobilių 
nelaimėse sutiko mirtį aš- 
tuonios ypatos.

Naujų Metų diena buvo 
šilta, temperatūra buvo pa
kilus iki 58 laipsnių. Tai 
buvo šilčiausia Sausio 1 die
na nuo 1876 metų.
Vaisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 

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

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

6704 Superior Ave. 
FLorida 6791-R

£.k’

&
vi .-r,'; '

Vaidins Liet. Vyčių 25

kuopos artistai

Įžanga: 75c ir 50c ant

programo

Į šokius — 35c ypatai

rttttttTtttttttttttttttttTtTtttTttttTttttttTttttt

Durys atdaros nuo 3:30 
Pradžia 5 vai. lygiai.

Šv. Barbora prisipažysta tėvui 
esanti krikščione.

JAKOBS
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas.

Telefonas ENdicott 1763
vt 6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

f ADOLPH
S

1930
GRAŽUS DIDELI SU 

PUIKIAIS PAVEIKSLAIS 
SIENINIAI 

KALENDORIAI 
Jau gaunami “Dirvoje” 

po 25 centus.

(į kitus miestus paštu 30c.)
«****4„>&*(M***«*'t*******

O ROSEDALE ©1
'Dry Cleaning CO

C. F. PETRAITIS, Prop. J 
6702 Superior Ave., |

Išniekina Sonnenbergą
Cleveland Press sporto 

rašytojai iškelia aikštėn ap
siėjimus , imtikų pirmutinio 
čampiono, Gus Sonnenber- 
go. Parodoma paveikslai 
tų vyrų s,u kuriais jis ke
liose vietose ėmėsi, vis pa
girdydamas, o kožnoj vie
toj jo priešas paduota kitu 
vardu, nors paveikslas tas 
pats. Sonnenberg atsisakė 
imtis Clevelande su Koma
ru kada pereitą žiemą Ma
rotta kvietė, taipgi atsisa
ko imtis su kitais kurie ne
pasižada iškalno jam pasi
duoti;

Daugelis pyko ant “Dir
vos” kam ji panašiai apie 
Požėlą rašė. Tas irgi taip 
daro: jis laimi visur, bet 
visur imasi tik su sau pati
kimu ir daugiausia tuo pa
čiu vyru.

Mažieji ristikai, kaip Po
žėla, Sonnenberg ir Londos 
tik taip ir pragarsėję.

Užtai Sonnenbergo nepri- 
pažysta čampionu daugelis, 
valstijų,' jos pripažysta Prū
sų Lietuviui Šikačiuį čani- 
pionatą. Jis su niekuo ne
bijo imtis, o jo bijosi; Son
nenberg ir kiti.

1 RISKO SUMUŠTAS
Pereitą savaitę New Yor

ke kumštynėse su Griffith 
Clevelandietis Risko pralai
mėjo, jo priešas gavo nuo
sprendį po dešimties raun
dų.

Nors buvo skelbta kad 
laimėtojui bus proga gauti, 
kumštynes Floridoj su Šar
kiu, bet Griffith nepasiro
dė perdaug geras ir todėl 
apie statymą jo su Šarkiu 
nekalbama.

Žiūrėtojų buvo sulygina
mai nedaug, kas reiškia kad 
jiedu publikos netraukė ir 
netrauktų kitose kumštynė
se.

Ž Tel- CHerry 2370 j
P. J. KERŠIS į 

t baigęs Teisių Mokyklą Cumber- T 
land Universitete, darbuojas su X 

T Teisių Ofisu advokato
X Anderson & Marriott t 
| 308 Engineers Bldg. | 
y kur su visais teisių reikalais »į* 

it Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
T rėš teisingą patarnavimą.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

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 j 24 valan
das, laiko, Įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji, 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c 
Siutas išprosyt .......... 45c 
Kelnės išprosyt .......... 20c

Moterims
Koatas išvalyt ir išprosyt 1.50 
Šilkinė drėsė išvalyt ir

išprosyt .............. 1.50

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNĖS. - 25c, 
921 St. Glair, arti E. 9th St.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

Rudeniniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naujų Siutų pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

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

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

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

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

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

už mažiausia pinigų”
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

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

Parduodam laikrodžius,
liūs,
kius

laikrodė- 
deimantus, taipgi taisom viso- 
laikrodėlius.

640,7 SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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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.


