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• IR DARBININKŲ ŽINIOS

KAUNO ARCHVAI 
ATGAUTI -

400 METŲ IŠTRĖMI
MAS PABAIGTA

Ispanijos premjeras Pri- 
' mo de Rivera per vieną Žy
dą laikraštininką pareiškė 
jog Žydams vėl atidaroma 
durys į Ispaniją ir jis kvie
čia viso pasaulio Žydus gry- 
žti į tą šalį iš kur jie 4001 
metų atgal buvo išvyti.

Kuomet Ispanijoje įvesta 
inkvizicija, Žydai pradėta 
baisiai persekioti, Ispanijoj 
dvasiškija užsivertė pada
ryti šalį grynai katalikiška 
ir degino bedievius, naiki
no ir vijo Žydus, atimdami 
visą jų turtą.

Daugybė Žydų, nenorėda
mi- • „ . mi palikti savo turtų suti-Begyje 1929 metų Suvie- ko apsikrikšt t.

nytose Valstijose ..plieno i s-1 2 ydai tuomet Ispanijoje 
dirbystės pagamino £4,16^-j buvo jsigaiėjęj buvo pakilę 
384 tonus. plieno, ■ gatavo|net moksIe> .g laiku 
vi T4/JI v. r\ 4 W. ,,, v Aa TTCI Ml rv .-i Į **

" keli garsus Ispanijos Žydai 
(filosofai, Mrimonides, Spi- 

'Įnoza, taipgi kiti.
i Žydai atsidangino Ispa- 

' nijon iš Babilonijos ir iš ki- 
f tų rytinių šalių pradžioje 
(dešinito šimtmečio, iki Ko
lumbo laikų gražiai gyveno 
ir pakilo kultūroje ir pra- 

. moneje. 430 metų atgal, 
| dvasiškių sugundyti, kara- 

Į.' liūs Ferdinandas ir kara- 
.* lienė Izabelė pasirašė aktą 

ištremiantį visus Žydus iš I 
savo valstybės.

Pirmu sykiu po virš 400 
metų Ispanija vėl atkreipė 
savo glėbį ir žada priglau
sti Žydus kaip brolius.

Detroit, Mich. — Prade
dant naujus metus, Fordo 
automobilių dirbtuvės gavo 
užsakymų už apie $20,000,- 
000, kas reiškia jog darbai 
turės smarkiai pakilti For
do dirbtuvėse.

Pereitais 
pagamino 
tomobiliu.

Baigiant
Fordo darbuose buvo apie 

• 92,000 darbininkų, taigi to
li ne pilnas skaičius. Pa
prastai dirba iki 160,000.

metais Fordas 
1,951,092 ,auto-

pereitus metus

perdirbimui į įvairias plie-l 
no reikmenis.

Didžiaisais Ežerais 19291 
metais laivais pergabenta ■ 
anglies 5,000,000 tonų dau-' 
giau negu 1928 metais ir 
10,000,000 tonų daugiau ne
gu 1926 metais.

Geležies rudos pervežta 
39,383,842 tonai, prieš 1928 
metų 34,765,743 tonus.

Surinktomis žiniomis, š; 
metą Su v. Valstijose įvai
riems budavonių darbams 
bus išleista apie $9,000,000.- 
000. 1929 metų - budavonių 
darbai buvo nupuolę žemiau 
penkių pastarų metų lyg
svaros.

Eksplozijos priež a s t i s . 
Patyrinėjus sprogimo prie
žastį anglies kasykloje N. 
McAlister, Okla.,.kur Gruo
džio 17 d. užmušta 61 dar
bininkas, pasirėdė kad tie • 
laimė paėjo nuo degtuko, 
slapta įgabento į kasyklą, 
priešingai įstatymams.

Erie gelžkelio tarnauto
jai, 3,500 skaičiuje, buvo- 
pasiryžę streikuoti, bet pa
sidarbavus taikintojų tary
bai streiko išvengta.

Clevelande Sausio 6 d. su
streikavo apie 5,000 mote
riškų rūbų siuvėjų. (Žiūrė
kite vietos žiniose.)

New York. — J. P. 
gan & Co. finansinės 
gos tarnautojai, apie
asmenų, gavo metinių bonų 
už savo darbą tiek kiek ku
ris gavo visą metą algų, 
bendroje sumoje apie 3,000,- 
000.

Mor- 
įstai- 
1,000

.1 LENKIJOS MIESTAI
Į BANKRUTUOJA

Varšava. — Vakarinėje 
Lenkijoje 50 miestų pasi- 

’ skelbė visai bankrutuoją, 
neturi iš ko palaikyti savo 
administracijos ir užmokė
ti tarnautojams algų.

Varšava pasižadėjo duo- 
. ti pagalbos, bet tik pasiža
dėjo, net ir valdžios iždas 
tuščias.

Washington. — Preziden
tas Hoover mano kad gali
ma yra sulaikyti degtinės 
šmugelystę iš Kanadas Di
džiaisiais Ežerais, todėl jis 
rekomendavo kongresui pa
skirti $302,000 sumą pabu- 
davojimui 30 naujų greitų 
sargybinių laivų del ežerų 
tarnybos. Jis sako laivai 
turi būti gatavi bėgyje tri
jų mėnesių, iki prasidės pa- 

. Lai
vai butų motoriniai, po 34 
ir 36 pėdas ilgio, valdomi 
keturių vyrų, apginkluoti 
kulkosvaidžiais.

BUS ĮVESTA SENATVĖS 
PENSIJA

Dr. Neumann, kalbėda
mas Brooklyne Etiškos kul
tūros draugijos susirinkime 
išsireiškė kad jau 10 vals
tijų turi įvedusios pensijas 
seniems darbininkams ir ne
ilgai trukus daug kitų val
stijų .šioje šalyje stos į eilę 
prie anų, taip kad su laiku 
senatvės pensija darbinin
kams 
kas.

Jis 
menų
mės labdarybe, nenorėdami 
mokėti už dalykus tiek kad 
darbininkas turėtų sau se
natvei iš ko pragyventi. 
Mes visi turėtume parodyti j PasKirtas vienas Kata, 
savęs pagarbą atsilyginda- ’ vienas protestonas ir

Boston, Mass. — Po nu- 
' šovimo trijų nužiūrėtu deg
tinės šmugetninkų Rhode 
Island ? pakraštyje pereitą 
savaitę, Bostpne suruošta 
masinis protesto mitingas 
smerkiantis tokias žudystes 
po priedanga prohibicijos 
įstatymo vykinimo. Kalbė
tojai smerkė tokį valdžios 
apsiėjimą ir išnešė rezoliu
ciją reikalaujančią Prezi
dento Hoover'd ištyrinėti vasarinė navigacija, 
tą nuotikį bešališkai. VQ’ hllt"

Po priedanga įstatymų 
vykinimo, šioje šalyje jau 
nužudyta 1,100 ypatų pana
šiose aplinkybėse, sakė kal
bėtojai. Kuomet po bent 
kokio įstatymo priedanga 
tuno žmogžudystė, vardan 
Dievo panaikinkit tokį įs
tatymą. Kovotojų už teisy
bę dabar reikia labiau negu 
kitados kada! — buvo obal- 
siai mitinge.

UŽMUŠTA 9 MOKINIAI
Shreve, O. — Netoli čia, 

gryžtant autobusui pilnam 
Burbank, O., mokinių iš 
apskrities mokyklų basket- 
bolo žaidimo, užlėkė ant jų 
traukinis ir devynis užmu
šė, 11 kitų sužeista.

Kauno pirmieji burmistrai 'posėdis “mūrinėj rotu 
(dabartinėj) įvyko G( 
žės 23 d. 1562 m.

Tarp pirmutinių buri 
trų yra pavardžių iš Li< 
viškų, Noreika, Birutis.

Lietuviai pradeda vyi 
ti Kauno miesto reikalu 
prasidėjus tikybos kovo 
kai miestiečiai, čiabu\ 
buvo už katalikybę, o 
kiečiai už Liuterį. T; 
Vokiečius suvaržė ir ne 
do jiems bažnyčios Rotu 
laikštėj statyti, tik Ž; 
skersgatvyj. ,

30 žemės teismo arch 
knygų prasideda nuo 1 
metų. Jos yra beveik vi 
iki 1703 m. Jos rašytos ( 
diškai ir Lenkiškai.

“L.

PADALINO $6,000,000 PA
LIKIMO

Conrad Hubert, išradėjas 
elektriškų kišeninių lempu
čių, kurios jiląčiai tapo nau
dojamos ir sudėjo/jam mi
ll j onus i dolarių,»mirdamas 
1928 m. paliko tris ketvirt- 
dalius savo turto; sumoje 
$6,000,000, išdalinti žymiau
sioms viešoms įstaigoms 
šioje šalyje, kurioms la
biausia pinigij reikia. Pa
likime taipgi/(patvarkė kad 
j išdalinimo komitetą butų 

j j paskirtas vienas katalikas,
• vie-, 

mi darbininkams. Kadangi j ”as ^ydas- Taigi paskirta 
negalim jiems tiesioginai! ^uv§s New Yorko yal- 
mokėti, mokėkime valstijos stijos gubernatorius Smith, 
taksų pavidale, kas užtik-1 katalikas, buv. prezidentas 
rins darbininkus nuo be-p°®^^e’ PJ’otestonas, 
darbes ir senatvėje nuo ba
do.

bus visos šalies daly-

sako, mes, visų'reik- 
naudotojai, naudoja-

KALĖDOS RUSIJOJE
Maskva. — Tikintieji Ru

sai prisilaiko savo seno ka
lendoriaus ir rengė Kalė- 
da's savo senu papročiu to
se cerkvėse kurių dar ko
munistai neuždarė. Cerk
vės buvo pilnos tikinčiųjų.

Komunistai gi, pašiepi
mui ir paniekinimui tikin
čiųjų įsitikinimų, rengė sa
vo anti-religišką padurna- 
vojimą, nešė į aikštes iko- 
nus ir kitokius bažnytinius 
ir. religiškus daiktus ir de
gino. Gatvėse, klubuose ir 
teatruose rengė tikybą nie
kinančius mitingus.

NUŽUDĖ SAVO VYRĄ
Canton, O. — Susivaidi

jus su vyru, nenorėdama 
kad jis girtas važiuotų su 
automobiliu iš namų, Eliza
beth Grove peršovė savo 
vyrą einantį į garadžių au
tomobilį imti. Prieš mirtį 
ligonbutyje vyras sakė kad 
jį peršovė nežinomas už
puolikas, bet po laidotuvių 
moteris policijai prisipaži
no pati tą darbą padarius.

, ir 
■ Julius Rosenwald, is Chica
lgos, Žydas.
I Jie turtą padalino tarp 
33 įstaigų, - panašių kaip 
vaikų ir mergaičių skautų, 
mokyklų ir kitų įstaigų.

AR-CHICAGO MIESTAS 
TI BANKRUTO

Chicago. — 1930 m. 
sto reikalų biudžetas reikė
jo žymiai apmažint, taigi 
miestui prisieis atleisti apie 
1,100 miesto darbininkų ir 
473 policijantus. Reikalin
ga ekonomizuoti kad suda
rus galą su galu.

mie-

Kalifornijoj, darant kru
tančius paveikslus, du lėk
tuvai su keliolika žmonių 
išskridę virš juros susimu
šė ir prigėrė 10 žmonių.

Nusišovė iš meilės. Bu
cyrus, Q. — Vienas 25 metų 
vyriškas, susipykęs su savo 
mylimąją, automobiliu pa
sivijęs ją gatve einančią pa
siūlė pavėžėti, bet jai atsi
sakius pasiėmė šautuvą ii' 
peršovė jai petį. Ji pasveiks, 
gydytojai sako. Po to jis 
užsitaisė šautuvą ir pats 
nusišovė.

KAIP SENAI ŽMOGUS 
ANT ŽEMĖS GYVENA
Amerikos Mokslo Pastu- 

mėjimo Draugijos suvažia
vime Des Moines, Iowa, Dr. 
Henry Fairfield iš Osborn 
pasakė kad žmogaus gyve
nimo ant žemės amžius yra 
jau 50,000,000 metų ir žmo
gus neturėjo nieko bendro 
su beždžione: beždžionė iš
sivystė Į beždžionę savu ke
liu, o žmogus — savu keliu.

Jis sako tiki Į žmogaus 
evoliuciją, ir žmogus evo
liucijos keliu išsivystė, bet 
neturėjo nieko bendro su 
beždžionės gimine ir ne iš 
jų paėjo.

New Yorko miesto majo
ras Walker pragarsėjęs ne 
tik šioje šalyje, bet ir Eu
ropoje. Jam šymet buvo 
pridėta prie metinės algos
$15,000, kuriuos visus pa- kuri per septynis metus da- 
skyrė labdarybės reikalams. I vė 50 tonų pieno.

KOMUNISTŲ TRUKš- 
MAVIMAI

Washington. — Prieša
kyje Meksikos ambasados 
komunistai. surengė vaikų 
demonstraciją, kame keli 
tuzinai piemenukų švaistė
si ir rėkavo: “Šalin Ru
bio”. Mat, Washingtone at
silankė Meksikos preziden
tas Rubio . tai komunistai 
sugalvojo jo valdžią nuver
sti. 33 vaikai areštuoti ir 
patupdyti į šaltąją. Bet 
Meksikos ambasadorius at
sikreipė į policiją prašyda- 

, damas juos paleisti, nes vai
kučiai jauni ir nekalti, jie 
nieko nesupranta. Komu
nistų paduoti jiems nešti 
užrašai yra suaugusių be
pročių darbas. Keli dides
ni priešinosi areštui, buvo 
įmokyti net muštis su poli
cija. Mat, komunistai nori 
kad per kokią nors nelai
mę koks nors vaikas butų 
užmuštas, tada visų tautų 
komunistai agitatoriai per 
Ameriką vežiotųsi jų laiš
kus (patys pasirašę) ir rin
ktų aukas savo pilvui už
kimšti. \

St. Louis, Mo. — Išbudi
nęs anksti rytą savo tėvus, 
17 metų berniukas prisakė 
jiems pasimelsti, paskui nu
šovė tėvą ir šuviu sužeidė 
motiną. Jis pats pasidavė 
policijai. Jis yra universi- 
teo mokinis, sakoma pami
šo.

New Yorke, nuo alkoho- 
liškų gėrimų sutinkant nau
jus metus mirė keturios 
ypatos. Ligoninėse turėjo 
net 79 sunkiai apsirgusius 
nuo alkoholio.

Tokia karvė verta mylė
ti. Uckifeld, Anglijoj, vie
nas ūkininkas turi karvę

buvo Vokiečiai — 
knygos parodo.

Po ilgos kelionės Kauno 
miesto senovės archivai pa
galiau parvežti iš Maskvos 
ir atiduoti miesto muzejui.

Šie archivai turi begalo 
didelės reikšmės Kauno ir 
šiaip bendrai musų istori
jai. Jie susideda iš 45 už
rašų knygų, 30 Kauno Že
mės teismo archivo knygų 
ir 15 knygų Kauno magis
trato.

Knygos ranka rašytos — 
tai visokie protokolai ir 
stambių įvykių pažymėji
mai. Knygos storos, kai 
kurios iki 1000 puslapių; 
odiniai apdarai daug kur 
nuplėšti, kur ne kur trūks
ta puslapių dalių.

Įdomiausia Kauno magis
tro archivai, kurie praside
da nuo 1522 m., vadinas dar 
prieš pastačius dabartinę 
rotušę. Šių archivų I kny
ga rašyta Lotyniškai ir Vo
kiškai, tolesnės Lotyniškai 
ir Lenkiškai.

Vokiečių kalbos vartoji
mas štai kuo pagrystas: 
Vytauto Didžiojo pakviesti 
Lietuvon Vokiečiai apsigy
veno Kaune labai skaitlin
gai ir turėjo net miesto rei
kalams vyrauj ančios įtakos. 
Daugumas pirmutinių Kau
no burmistrų — Vokiečiai!

Vienoje archivo knygoje 
užrašyta dabartinės rotušės 
pamato akmens uždėjimo 
protokolas, pavad. “Funda- 
mentum Praetorii Murati”. 
Iš to pavadinimo (Murinės 
Rotušės pamatų padėjimas) 
galima spręsti kad senoji 
rotušė buvo medinė.

Tas “Fundamentum" įvy
ko 1542 m. Liepos 28 d., U 
vai. 10 min., dalyvaujant ei
lei įžymių asmenų. Pirmas jo ją paskirai.

UŽSAKĖ LAIDOTUVI 
SAU IR MYLIMAJAI 

IR NUSIŽUDĖ
St. Louis, Mo. — Tu 

35 metų vyras, dirbęs p 
lavonų balzamavirpo ] 
graborių, nesutikdamas 
savo mylimąją pasiryžo i 
žudyti ją ir pats nusižuc 
ti. Vienoje vietoje būda 
jiedu net susimušė ir jis į 
sakė kad jis ją nušaus 
pats sau galą pasidarys, j 
ja būdamas, jis patelefor 
vo savo draugui į tą įstai 
kur, dirbo suruošt jiedvit 
gražias laidotuves. Past 
abu sėdo į taksi, nuvažia 
į graboriaus namus, jis p 
siėmė revolverį, o ji sėdė 
ir laukė iki jis ateis su ša 
tuvu. Taksi vežikas sakė 
žinojo to vaikino tikslą, b 
atsisakė šalintis, nes jį 1 
bai mylėjo, ir jis sugryž 
atliko savo darbą. Laid 
tuvės buvo suruošta kita 
negu jis norėjo, ne syki 
nes merginos giminės laid

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

$1.40
g ^žįflŽSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus- 
BgSS tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš- 
ROsI kams rašyti popierio, su 24 vokais 
(konvertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašu, kas 
priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
į draugus ir gimines čia ir į kitas šalis.

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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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. _

Susiorganizavo Lietuvių 
Tautos Katalikų Bažny-

- čios Synodas.
Gruodžio 28, 29 ir 30 d. 

čia atsibuvo Lietuvių tau
tiškų kunigų suvažiavimas. 
Dalyvavo nuo Pittsburgo 
parapijos Kun. Z. Vipartas 
ir parapijos delegatai; iš 
Scrantono — Kun. Valas-

tikrų patriotų, kurių šian
dien Lietuvoje netrūksta, 
tik reikia vienybės tarp A- 
merikos tautiškų katalikiš
kų parapijų.

jautė gerai nuo pereito me
to Kovo 14 dienos, kada jų 
duktė, nenorėdama eiti mo
kyklon, nusišovė.

TAREILA

Suvažiavimas išrinko L. 
T. K. Bažnyčios vyskupu 
Pittsburgo Šv. Jurgio pa
rapijos kleboną Kun. Z. Vi- 
partą.

Lietuviai negali nieko pa
darys be musų bolševikėlių

Pittsburgo miestas viešų
jų įstaigų- budavojimui ir 
gerinimui bei kitiems mies
to darbams 1929 metais iš
leido $6,676,291.

Vienas iš didžiausių pa
skirų darbų buvo tiltas per 
grėbę tarp Charles St. ir 
Essen st. Tiltas dar nebai
gtas. Jis kainuos $900,000.

nrisidėjimo. Ir čia, kaip tik 
jie dagirdo kad Pittsburge 
įvyks L. T. K. parapijų si
nodas, tuoj pasiskubino su 
savo patarnavimu. Tik ne
laimė nabagams, Šiuo sykiu 
Pittsburgo Lietuviai jų pa
tarnavimu nepasinaudojo. 
Bolševikėliai pasisamdė L. 
M. D. sale, atsispausdino 
pundus plakatų, parsikvietė 
iš Chicagos draugą Mizarą.

l kurio tikslas buvo išaiškint 
i-v r A - i įkun bažnyčia Lietuviam?liberališku pazvalgų,! = XTi nnnninn,f) Knmnc ni> Mnnvi-

ką ir du delegatai; iš Law
rence, Mkss., — Kun. Šlei- 
nis; iš Chicagos — Kun. Za- 
lenka; iš Philadelphijos — 
Kun. Žukauskas; iš Chica
gos — Kun. Geniotis. Šie 
pastari, pribuvo antrą die
ną.

Gruodžio 29 d. Adv. F. J.
Bagočius iš Bostono atida
rė suvažiavimą ir paaiški
no suvažiavimo tikslą. Sa
ko, jus mane pažystat kad 
aS eSU liMcx cwioxvui ,, — .T ., , , j t • 1 • I naudinga, Romos ar Nepn- bet kad musu Lietuviu su- . . .T . ., , , . gulmmga. Na, sakau, ei-de,tas turtas yra patekęs į . ’... t . . siu paklausyt. Girdėjau Ba-svetimtauciu rankas tai J <■ , . . . . ., . . v . , ,. gociu, keturis kunigus kai-kiekvienas inteligentiškas I ? ,v. . , ,v . .v ■ . . . I bant ir aiškinant, išgirsiužmogus tuo susirūpinęs, nes j B
tai tikras __ _____ ___
■rikoje yra išbudavota 62 
bažnyčios Lietuvių pinigais 
ir visos užrašytos Airiams! 
vyskupams ir Lietuviai prie 
jų nieko neturi apart mort- 
gečių mokėjimo. Yra atsi
radęs neprigulmingų kuni-

. , .. gočiu, keturis kunigus kai-inteligentiškas I , ,v. . , . .l hnnr iv m o L- iv o n r lorrircvi
vJ OLiuli LLIJllltžo. 11^0 į > , • • -i • - v*„ , , ,| , ; Mizara, tai vis daugiau zi-faktas kad Ame- . ,T • • ,‘............... nosių. Nueinu j sale, žiu
-....................j riu ten vosn penki žmone-

lliai atėję. Mizara nusimi- 
I nęs, be reikalo iš Chicagos 
atsibaladojo... .■ Smuinka 
tie nabagai “darbininkai”.-

J. Virbickas.
gų būrelis kurie nesutinka 
su Romos patvarkymu, ir 
organizavo neprigulmingas 
prie Romos parapijas, bet 
jie veikė nėsutartinai, žėd- 
nas rūpinosi tik savo nara- 
pi j a. Susiorganizavus Į Si
nodą galės daugiau nuvei
kti sutartinai, ir antra, ga
lės užkirst kelią visokiems

Talentinga mergaitė. Ju
lė Rajauskaitė, vos. 9 metų 
amžiaus mergaitė, pasižy
mi kaipo talentinga pianis
tė. Kūčių dieną ji skambi
no' William - Penn1 butelyje 
turtuolių puotoje. Sausio 
13 d. ji skambins per radio 
iš stoties WJAS. V. P. S.

53x nušauta. Pennsylva- 
nijos valstijoj šio rudens 
medžioklės sezonu nušauta 
53 ypatos. 1928 m. buvo 
nušauta 45.

DAYTON
Naujų metų sutiktuvės 

Palydint senus metus ir su
laukiant naujų, Šv. Kry
žiaus parapija surengė ban
ketą. Laike valgio, visi lin
ksmai šnekučiavosi, links
mi, lyg vienos motinos vai-
kai.

Užbaigus vakarieniauti, 
programo vedėjas J. Am- 
brozaitis pakvietė publiką 
klausyti dainų, lošimo, kal
bų. Pratarė po keletą žo
džių Lietuviai biznieriai ir 
draugijų bei kuopų pirmi
ninkai, o gale kalbėjo kle
bonas Kun. Bistras. Kle
bonas ragino kiekvienam 
pasidaryti naujų metų apsi
sprendimą vesti dorą, pa: 
vyzdingą gyvenimą, sugy
venti tarp savęs broliškai, 
būti gerais Lietuviais .pat
riotais, , mylėti Savo-gražią 
Lietuvišką kalbą, rengti sa
vus puikius parengimus, 
prigulėti prie savų pašalpi-

žulikėliams kurie atsiran
da tarp Lietuvių ir pasiva
dinę neprigųlmingais kuni
gais renka pinigus neva pa
rapiją organizuodami, ir 
žiūrėk su pinigais išdūmė 
kur. Taigi, sako, turiu už 
garbę prisidėdamas prie to 
darbo kur bus musų išeivių 
turtas taip sutvarkytas kad 
pasiliks Lietuvių rankose,

Pennsylvania geležinkelio 
kompanija ruošiasi 1930 m. 
bėgiu praleisti $95,000,000 
pagerinimams, pasididini- 
mams ir praplėtimui save 
sistemos.

Ledo kompanijos susivie
nijo. Pittsburgo srityj vei
kusios šešios ledo pristaty

mų ir idėjinių organizaci
jų ir remti savus biznie
rius.

Musų klebonas yra ne tik 
geras dvasios vadas, bet ir 
tikras Lietuvos sūnūs.

Parapijos choras sudai
navo keletą gražių dainų, j 
choro vadas F. Ambrozai- 
tis sudainavo tris solo dai
nas, labai vykusiai. Dar

nes mano, kaipo advokato, 
patarnavimas yra reikalin
gas inkorporavimui Tautiš
kos Nepriklausomos Baž
nyčios visose Amerikos val
stybėse. Sinodo svarbiau- j 
sis tikslas sujungt visas pa
rapijas į krūvą ir jų bažny
tinis turtas turi pasilikt 
pačių Lietuvių žinioje. An
tra, turi būti sutvarkyta 
kunigai kad netinkantis ne
galėtų save kunigu vadin
tis.

Sinodas, sakė toliau Ba
gočius, galėtų parsitraukt 
iš Lietuvos jaunų "kunigų ir

mo kompanijos susivienijo 
į vieną korporaciją. Tiks
las esąs suteikti geresnį pa
tarnavimą.

1929 metų bėgiu budavo- 
jimo darbai buvo nupuolę. 
Tą parodo sulyginimai ap
likacijų leidimams budavo- 
ti įvairius budinkus ir gy
venamus.namus su. 1928 me
tų aplikacijomis.

Nusižudė. John L. Jen
kins, 43 m., nuo 822 Ravine 
st., Munhall, nusišovė savo' 
namuose. Jis savo nesi-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai nri- N 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrait) ‘*T5- *
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos. J

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. <
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 5

Del platesnių informacijų kreipkitės line aireaet Į

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA t 
307 W. 30th Street New York. N. Y. ►£

buvo pora veikalukų suloš
ta.

šokėjų maratonas. Eagle 
auditorijoje keletas porų 
kankinasi šokdami ilgą ir 
neapribotą laiką.

Šoka, viena pora ir Lietu
vių, Marė ir Juozas Rock 
(Rakaūskai), brolis ir se
suo, pragarsėję toje srity-, 
j e. Jiedu publikos yra ger
biami ir skaitomi kaipo po- 
puliariškiausi maratono šo
kikai. Juos vadina “Lithu
anians”. Linkėtina vientau
čiams tvirtos sveikatos ir 
ištvermės laimėti kontestą, 
o mums bus vis garbė už jų 
sunkų darbą. J. A. U.

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

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

J. A. URBONAS

Kai kuriose Lietuvių ko
lonijose susidarė vadinami 
SLA. Sargybos komitetai ir 
veda agitaciją tarp tauti
ninkų kad SLA. iždininku 
butų nominuotas ir renka
mas Adv. K. Gugis, socia
listų kandidatas. Bet tie 
komitetai dar nedavė rimtų 
faktų, įrodančių kad p. Gu- 
gio išrinkimas duotų orga
nizacijai didesnę naudą ne
gu išrinkus Joną Tareilą, 
veteraną Susivienijimo dar
buose.

Mes žemiau pasirašę Bos
toniečiai SLA. veikėjai ir 
nariai, pilnai pritardami 
Chicagiečių su Waterburie- 
čiais sudarytai SLA. Gero
vės Lygai stovime už Joną 
Tareilą į iždininkus, ir štai 
del ko:

1. SLA. turtas siekia virš 
milijono dolarių. Jo tinka
mam prižiūrėjimui ir auklė
jimui, iždininkui yra reika
las kad ir kas mėnuo atlan
kyti SLA. centrą ir su Pila. 
Tarybos nariais turėti tan-
kius pasitarimus įvairiuose 
klausimuose.

2. K. Gugis profesijoje
yra advokatas. Jam tankus 
pasiliuosavimas nuo save 
užsiėmimo yra nuostolingas 
ir tą SLA. centras turi pa
dengti. Apart, to, jis gyve
na Chicago j e, 909 mylios 
nuo SLA. centro. Atsilan
kymui į centrą vien tik ke
lio išlaidos susidaro suvirs 
$100. -Bendrai imant, jo at
silankymas S. L.A. centran 
kiekvieną kartą sudaro or
ganizacijai apie $200 išlai- 

’dų.*';/.', ' į
3. Tareila gyvena Wa

terbury, Conn., apie 80 my
lių nuo SLA, centro. Jis
profesijoj yra aptiekorius 
ir tankiai gali nuo savo už
siėmimo pasiliuosuoti netu
rėdamas nei sau ir nepa
darydamas Susivienijimui 
bereikalingų išlaidų. Jis ga
li atlankyti Susivienijimo 
centrą apie 10 kartų už tas 
išlaidas kokias p. Gugiui 
reikia užmokėt už vieną at
silankymą.

4. J. Tareila yra Susivie
nijimo veteranas. Jis buvo 
Susivienijimo vice-preziden- 
tu ir prezidentu tuo laiku 
kada organizacijai gręsė 
pavojus. Jis eiles metų dir
bo organizacijai ir šiandier 
tebedirba. Jo atlikti dar 
bai yra neįkainuojami.

Apart suminėtų faktų, p 
Tareila yra pilnai kvalifi
kuotas užimti SLA. iždinin
ko vietą. Tat kiekvieno S 
L. A. nario šventa pareiga 
yra remti J. Tareilos kan 
didaturą.

Nominacijos jau užbaig 
tos, 'bet balsavime kiekvie j 
nas tautininkas narys sto
vės už Tareilą ir tuomi ne 
tik sutaupys Susivienijimui 
šimtus dolarių bereikalingų 
išlaidų kas metas, bet sy 
kiu pagerbs ir savo veikė
jus.

Sekančiu SLA. iždininku 
lai buna Jonas Tareila. Te 
reikalauja , taupumas ir or
ganizacijos gerovė.

Taupumas Susivienijimui 
būtinai reikalinga. Turime I 

remtinų. įvairių tąu-
534 Michigan avė. Dayton įinių bei, ^turinių reikalų 

užlaiko visokius ■ bei reikalą selPfl našlaičius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS. | ir t. t.

AR GUGIS
Pasirašo Bostoniečiai- S. 

L. A. nariai ir SLA. Gero
vės Lygai pritarėjai:

Jonas L. Kasmauskas, 
Adv. Juozas B. Gailius, 
Stasys Mockus, 
K. Jurgeliunas,
J. Lekys.

P. S. Kitų kolonijų SLA. 
veikėjai norinti susirašyti 
su Bostoniečiais kreipkitės 
bent kurio pasirašiusio var
du sekančiu antrašu: 327 
E Street, So. Boston, Mass.

KVIETIMAS
Sausio 19 d., 2 vai. po pie

tų, A. P. Šv. parapijos sa
lėje, Brooklyn, N. Y., įvyk
sta suvažiavimas Amerikos 
rytinių valstijų organizaci
jų atstovų aptarimui tinka
mo suruošimo ap,vaikščio
jimo Vytauto 500 metų mir 
ties sukaktuvių.

Organizacijos prašomos 
pasiųsti savo atstovus.

Rengėjai.

DEL MOKESNIO UŽ 
VIZAS

Ačiū tiesioginiam juros 
susisiekimui New York — 
Klaipėdą, kurį Baltic Ame
rica Line yra įvedusi, Lie
tuvos svečiai turi patogų ir 
pigų būdą apsilankyti Lie
tuvoje ir tuo pačiu laivu 
“Lituania” sugrįžti atgal 
Amerikon.

‘Progai esant, kiekvienam 
yra malonu pasivažinėti, 
bet tokios progos kaip at
silankyti Lietuvoje 1930 me
tais į Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto iškilmes 
juk tik vieną sykį musų gy 
venime tegali pasitaikyti.1

Jau buvo skelbta apie tam 
tikrus palengvinimus pasų 
reikaluose, o dabar šiuo pra
nešama svarbią žinią dėl vi
zų mokesnio: pernai Lietu
vos piliečiams, vykstantiems 
j Lietuvą su galiojančiais 
Lietuvos užsienio pasais, vi
zų nereikėjo; bet aplei
džiant Lietuvą reikėjo už 
išvažiavimo vizą mokėti 10 
doliarių. Dabar gi, 1930 me

tais, Lietuvos piliečiai,' ku
rie nuolatos gyvena užsie
ny ir vyksta j Lietuvos ku
rortus, gaus išvažiavimo vi
zas visai nempkarnai jeigu 
pristatys vizas duodančiai 
įstaigai (Vidaus Reikalų Mi
nisterijai Kaune, Klaipėdos 
Gubernaturai, Šiaulių Ap
skrities Viršininkui ir kt.) 
vietos policijos liudymųs, 
kad gyveno kurorte (Palan
goje, Birštone, ir Klaipėdoj 
vasarautojų vietose).

Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
Pietų Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

j ' Rašant "Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašomfe įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.
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Laivas “Lituania” eina tiesiog iš New'Yorko į Klaipėdą

“DIRVOS” EKSKURSIJA
LIETUVON

SĄRYŠYJE SU

AMERIKOS LIETUVU VYTAUTO 
JUBILEJAUS EKSKURSIJA

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

Laivakorte iš Nw Yurko i Klaipeda 

ir atgal $181.00

Gegužčs-May 26d.
Skubėkite gauti “Dirvas” Agentūroje informacijų, laikas netruks 

prabėgti. Kreipkitės laiškais arba atsilankykit ypatiškai. f

“jlirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland”, Ohio
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PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Komunistų papa Levas 
Pruseiką taip labai susido
mėjo ’’stebuklais” ties kun. 
Powell kapu Malden, Mass., 
kad net ir pats, kaipo ko
munistų popiežius,, ten nu- 
sibaladojo. Nusibaladojo ir 
pamatė kaip ten gausiai ti
kinčiųjų aukos pilasi, ir su- 
gryžęs per Brooklyno rrau- ' 
donlapį lieja 1-------------- . _
ašaras kad tie pinigėliai ne- bininkus 
patenka i jo kišenių. Kiti 
komunistėliai iš apmaudos 
pirštus kramtosi kad komu
nistai nespėjo pirma tokių 
“cudų” padaryti. O t tai 
butų buvę pinigėlių.

šia reiškia tą kad komunis
tai pasirūpins tuos gyveni
mus paleisti dūmais. (O ta
da, tie patys proletarijošiai 
ir sodžiaus biednuomenė 
badaus? Puiki rodą.—Red.)

Taigi, Lietuvos visuome
ne, budėk ir atidžiai tėmyk 
komunistų judėjimą kad 
jūsų namelius komunistai 
nepaleistų į orą.

Kuomet komunistu užsi-

TMD. DEIKADAI
KELETAS IR KITO
KIŲ PRIEŽASČIŲ

Komunistų papa Prusei- 
ka per savo randonlapį 
“Laisvę” bėdavoja kad Bal- 
timorėj nekurie draugai 
priešingi nėgių dalyvavime 
partijos rengiamuose ba
liuose, ir sako. “Klystan
tiems draugams manau 
duoti įtikinančių pamokini
mų. Negrai darbininkai y- 
ra musų draugai.” s-

Kokie tie Pruseikos “įti
kinanti pamokinimai” ne
pasako. Gal papa Pruseiką 
mano atsikraustyt pas ni- 
gerius ant burdo ir tuomi 
įtikinti savo draugams Bal- 
timorėj kad nigeriai yra 
O. K.

oklyno rrau-I mojimas priversti Brookly- 
krokodiliausj no Lietuvius siuvyklų dar- 

LL.L.1.V.S i nulenkti galvas 
prieš komunistų papą Pru
seiką ir atiduoti jam pa
garbą už jo demoralizavi
mą Lietuvių per 25 metus, 
nenusisekė ir apie tą komu
nistų nenusisekimą pranešė 
“Vienybė” ir “Tėvynė”, pa-i 
žymėdamos kad Brooklyno 
Lietuviai siuvėjai pasisakė 

Pruseiką, tai dabar 
Pruseikos vedamas 
organas “Darbas” 

su “Tėvyne” polemi-

Delto

prieš 
paties 
unijos 
bando 
zuoti ir nurodinėti kad 25
Lietuviškų siuvyklų unijos 
pirmininkai vienbalsiai pa
sisakė už Pruseiką, sekan
čiai: ‘Jeigu kas žino kokią 
didelę rolę lošia dirbtuvių 
čermanai tai jų pasisaky
mas už Pruseiką parodo 
kožnam bešališkam žmogui 
keno pusėje buvo kriaučių 
simpatija”.

Keletas Lietuviškų socia- 
listelių, susirinkę Bostone, 
sugalvojo pasigarsinti pa
sauliui kad jie dar nėra iš
nykę kaip tos pasakiškos 
“Grigo bitės”, todėl -prieš 
juos turį, drebėti visas pa
saulis, o labiausia Lietuvos 
valdžia, kuriai pirmiausia 
ir paliepė pasitraukt. Jei
gu Lietuvos valdžia dabar 
tų pusgyvnj socialistėlių ne
paklausys tai jai bus galas 
lant vietos.

Turbut Bostono Lietuviš
ki ■ socialistėliai mano už
imti nelaimingo jų sėbro 
Plečkaičio vietą ir bombo
mis pradėt terorizuoti Lie- į 
tuvos valdžią.

Žinant kad Brooklyno 
Liet, siuvėjų unijos skyrius 
turi apie 1500 narių ir ži
nant kad 25 komunistų pa- 

' stumdėliąi norėjo tą 1500 
Lietuvių priversti nulenkti 
savo galvas prieš tą Lietu
vių išgamą, taip pat žinant 
kad tie 1500 Lietuvių siuvė
jų savo visuotiname susi
rinkime pasipriešino tų 25 
pastumdėlių užmačiom ir 
pasisakė prieš Pruseiką, iš- 
tikrųjų parodo kiekvienam 
bešališkam žmogui keno pu
sėje buvo kriaučių simpati
ja. Taipgi parodo kokiu pi
giu budu ir per prievartą 
Pruseiką, jieško garbės.

Tai begalo skaudus ant
ausis papai Pruseiką! ir jo 
pakalikams.

“Vagie, kepurė dega!” — 
vagis tuoj lįapt sau už ke
purės. Tas pats ir su so
cialistų “Naujienomis” — 
kaip tik “Sandara”, kalbė
dama apie minėjimą D. L. 

a'K. Vytauto 500 metų mir- 
1 ties sukatuvių, prisiminė 
kad Amerikos Lietuvių tar
pe randasi ir tokių “patrio
tų” kurie pradėjo Vytautą 
niekint, ir kad galima tikė
tis kad jie ir šiame klausi
me bus tie patys kaip kad 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų reikale — “Lietuvai 
nei cento”, “Naujienos” pir-' 
mos griebėsi už kepurės ir 
tuomi išsidavė save.

Reiškia, sąžinės grauži
mas priverčia kaltininką 
išsiduoti nors ir netiesiogi- 
nai.

Jau prabėgo trys metai 
nuo įvykusio Lietuvoje tau
tinio perversmo, kuris iš
gelbėjo Lietuvą nuo raudo
nųjų teroro ir tas pervers
mas taip suardė tūlų Ame
rikos Lietuvių pseudo-pat- 
riotų nervus kad jie ir iki 
šiai dienai dar nesusveiko. 
Kur tik jie neina ir ką ne
veikia vis jų akyse rodosi 
tie baisus vilkai “smurtinin
kai”, kurie tykoja praryti 
nekaltus avinėlius, kaip jie 
save vadina “demokratijos 
šalininkus”.

Vienu tokiu yra ir TMD. 
vice-prezidentas. Gaila kad 
taip ilgai nepasveiksta iš 
tos nervų suirimo ligos. ’

Musų komunistai taip la
bai pamilo negrus kad 
jais pradėjo grupėmis 
tografųotis ir tas fotogra
fijas kaip kokią relikviją 
laiko savo namuose ant sie
nų šalę Lenino abrozo. Iš- 
tikrųjų, tie musų komunis
tai, jeigu ne įstatymas tai 
imtų su nigerkomis eiti j 
poras gyventi.

su 
fo-

Komunistų papa Prusei- 
ka per savo raudonlapį 
“Laisvę” kalbėdamas apie 
žemės reformą Lietuvoje, 
kuri leidžia vietoj 80 ha tu
rėti 150 ha, sako: “Lietu
vos proletariatas ir so
džiaus biednuomenė pasi
rūpins kad tai butų palociai 
ore.”

Ką tokis Pruseikos paša- vi^ kaimą. — uzrašykit sayiš-
Iriama i T.iaTiivn ••Ini’VSl .

Už $3 metuose pralinksminsit

kymas reiškia? Greičiau- kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Iš gero šaltinio niekumet 
vandens nuodugniai neiš
semsi. Jeigu Tėvynės Mylė
tojų Draugija tebėra musų 
kultūros eigoje dar reika
lingas etapas, tai josios dir
va -tebėra, ar bent turėtų 
būti, labai derlinga ir dis
kusijoms ir darbui.
prie keleto draugų pareiš
kusių savo mintis dėl prie
žasčių šios draugijos laiki
nojo nusilpimo, kai bus vie
toje ir dar ką nors ; 
straipsneliu pridėti.

Kad T.M.D-ja tebėra 
bus dar per eilę metų reika
linga ir naudinga organiza
cija, tą rado josios pirmpra- 
dinė programa—leisti mok
slo raštus. Buvo supratimas 
tuomet, ir tebėra dabar, kad 
šie raštai privalo būti par 
rinkti musų žmonėms kuo- 
reikalingiaųsi ir išleidžiami! 
kuasuprantamiausioje kal
boje. Šiuo Lietuvos atgimi
mo metu dar reiktų pridėti 
ir tas, kad T.M.D. raštuose 
butų kalba kuodailiausi, su- 
lyg vėliausios kalbos mokslo, 
ir išleidžiami raštai turėtų 
savo system ą pačiame kny
gų didumo ir vienodumo at
žvilgy. 1

Keletas desetkų metų at
gal Rusuose buvo leidžiama 1 
dvi garsios liaudies švietimo 
ir mokslinimo serijos—tai 
Pavlenkoyo “Pigi Bibliote
ka” ir “Biografijos”. Dar ir 
dabar mes senesnieji nega
lime atsigerėti tais laikais, 
kaip “Pigiausios Bibliote
kos” tomelius nusipirkę po 
pusrublį, o vieną biografi
ją—už 25 kapeikas, esame 
išskaitę po kėlės dešimtis 
knygų iš įvairių mokslo ša
kų ir apie gyvenimus pasau
lio didžių žmonių. Tos-mok
slo žinios, nors vėliaus buvo 
papildomos iš mokyklių ir 
kitų knygų, bet jos buvo pir 
miausios ir dar šiandien iš-' 
atminties neišleido. Arba 
perskaitytos didžiųjų žmo
nių biografijos nevieną ir iš 
musų pastūmėjo sekti savo, 
gyvenime anų prakilniųjų 
genijų pavyzdžiu.
i Toki systema turėjo būti 
ir privalo būti uabar seka
ma Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos. Jos raštai privalo bu 
ti prieinamai moksliški, vie
nodo didumo, su gražiomis 
iliustracijomis, gražia kal
ba ir —pigi, vienoda kaina. 
Jei veikalas didesnis,—kaip 
pavyzdžiui buvo Dr. Kudir- 
ko raštai,—tai reikia pada
linti į tiek tomelių, kiek lei
džia technika, ir palikti vie
noda kaina pašalinei publi
kai (ne nariams) pardavi
nėti. Pas mus to nebuvo, ir 
tas jau niekados negalėjo 
gero systematinio raštų lei
dimo įgyvendinti.

Dar blogiau pas mus buvo 
leidimas raštų visai T. M. 
D-jos programai neatsakan
čių. Iš visų ligšiol išleistųjų 
raštų, vos keletas gali 
tikti jos nustatytajai 
gramai. Kiti gi—taip 
pripuolamis knygutės, 
rios galėjo būti išleistos bi
le kokio išleidėjo, arba ir 
visai neišleistos,—ir dėl ši
to musų kultūra butų nieko 
nenustojusi. Dėl šito savo 
laiku buvo daug kalbėta ir

šiuo

ata- 
pro- 
sau 
ku-

rašyta pačių narių, tat 
nebetenka plačiau kas 
sakyti.

Užvis didesnė musų kul
tūriniame gyvenime nelai
mė yra ta, kad Į žmoni.j 
švietimo darbą praded j,
knistis politika. Anais me
tais Tėvynės Mylėtojų D. ■ 
ją norėjo pagriebti socia
listai, vėliaus komunistai, o 
pastaraisiais laikais dar pra
dėjo jos vadovavimo preten
zijų reikšti ir sandariečiai. 
Šitą nepastebėjo “Dirvos” 

Inr. 45 p. Kasparaitis, nors 
j jis apie tai prasitarė kitoje 

pramėj, būtent 1926 m. Li; • 
tuvoje valdžios1 perversmo. 
Tikrenybėje, žmonių švieti
mo negali ir neprivalo truk
dyti jokių partijų buvimas 
ar nebuvimas, ir jokis per
versmas valstybėje, — nors 
vulgariškai pasakius, ( ša1 i 
valdytų ir Anti-christus. Juk 
Tėvynės Mylėtojų Dr-ja dar 
gražiau bujojo, kuomet Lie
tuvą smaugė Rusų tyranijos 
valdžia.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai nereikia jokių radika
lų gyduolių, kaip siūlo vieni 
ar kiti pripuolami gydytoj3- 
liai. Vengti reikia nuo apy
sakų, dainų ir kitokių raštų, 
kuriuos atspausdina priva
čiai „ knygų leidėjai. Net 
“Vakarų Frontas” butų tik 
dar vienas žingsnis žemyn. 
Žiūrėti reikia tik T.M.D.

cia 
pa

programos ir visa ištesėti, i veikėjai stengkitės atsilan
ką yra žadėję ankstyvesnie- kyti ir prisiųsti savo dele- 

iji literatūros komitetai. Iš-iS'atus^kiioskjiitlingiausia. 
Ileiskim nedideliais tomeliais!
didžiąją Lietuvos. Istoriją—I

I Narbuto (musų naujieji is- 
Itorijos studentai sako, kad 
ji su klaidomis: tuščia to,Į 
mums ir tos klaidos

TMD. 22 kp. valdyb?..

Už $3 pralinksminsit visą k< 
mą — uzrašykit saviškiar 
Lietuvoje metams

PASAIŠKINIMAS T.M.D.
61 KP. REIKALE

Pas mus Daytone, O., to- 
yrd kiš pat apmirimas kaip ir 

brangios). Išleiskim biogrg-j kitose kolonijose yra su T. 
. kuopomis. Dalykas 

la prigulėjo ar ga- 
riguleti vadinami ga
iščiai, o jų musų kuo
rą, vieni pametė, ki- 
rašo. Vieni sako kad 

mažos vertės,

fijas Šerno, Vištaliaus,, Ba- p j, 
sanavičiaus ir kitų musų!toks: ĮęacĮ 
prakilnų. Tegul jos bus pa- j jg-įų p, 
rašytos sklandžia kalba ir L, įau 
stylium, kad skaitytus!, kaip I pOj n 
gražios apysakos ir kvėptų i įį nesii 
musų jaunimui tautybės ir knygos „„„ __
didžios dvasės pavyzdį. Štaii kįįį kad mažai gauną kny- 
daug darbo T.M. .Draugijai. | gų ug- $2 metinės*mokes-

Literaturos Komitetas lai i įjes • įreįi sutingo’skaityti, 
pasižiūri Į Anglų tos rūšies 0 ketvirti žiuri kokių pažiu-
leidimų serijas, j Rusų m: 
nėtą

raštų 
fijos

“Pigią Biblioteką”— 
rodykię sustatymui 

programos, gi biogra- 
dalį papildys iš savo 

didžiųjų žmonių ir pasau
linių genijų. Tuomet visuo
menės banga pakryps į šią 
nuo seno visų numylėtų ir 
garbingą draugiją.
Jūžintai. J. O. širvydas.

TMD. VAKARINIŲ VALS
TIJŲ PRIEš-SEIMINe 

KONFERENCIJA •
Chicago je Sausio 19 die

ną Įvyksta TMD. kuopų iš 
vakarinių valstijų . konfe
rencija pasitarimui del ren
gimo TMD. seimo Chicago- 
je. Atsibus “Sandaros” sa
lėj. 8331 So. Halsted st,

TMD. kuopos, nariai ir

rų yra organizacija.
Per pastarus kelis metus 

aš esu prirašęs kelis narius, 
bet jie prisirašė ne del kul
tūros idėjos parėmimo, bet 
man ypatiškai pritardami. 
Aišku kaip sunku yra veik
ti tokiose aplinkybėse.

Labai ačiū tam musų kuo
pos nariui už pajudinimą 
dalyko per organą. Bet, 
mielasis, ateik man į pagal
bą, iškolektuokimė iš narių 
užvilktas mokestis, suteik 
patarimus, ir gal ką nors 
išdarysime musų organiza
cijos labui.

Pinigai, $4.11, yra padėti 
banke. Toks tai kuopos iž
das. Atskaičius už knygų 
atsiuntimą, liks dar mažiau.

J. A. Urbonas
61 kuopos sekr.

ĮGALIOJIMAI’
! reikalingi- Lietuvoje pirki 
; mui, pardavimui, valdymu 
i žemių ir kitokio turto.

i K. S. Karpavičius
IĮ Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Į Rašykit laiškais arba atsi 

lankyki t ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Ii . Cleveland, Ohio.

DYKAI SLOGA IR D'
SULIU SERGANTIE
Dykai Išbandymas Metodo Kurį K 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo 
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodą kontroliųot ] 
sulį, ir norim kad išbandytumet i 
su lėšomis. Nesvarbu ar jūsų a 
tikime liga sena ar nauja, ar nu( 
tinę ar tik retkarčiais, jus turit 
reikalaut šio dykai bandymo. Nei 
rint kokiame klimate gyvenat, kc 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei k 
čia t nuo dusulio, musų metodas i

Mes ypač norim siųsti tiems ki 
mano jog jau nėra vilties, kurie 
jokie kiti budai, “patentuoti dum 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim 
rodyt kožnam savo lėšomis jog m 
metodas gali paliuosuoti nuo gar 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų 1 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pra 
sti net vieną dieną. Rašykit tuo 
ir naudokit tą metodą. Nesiūs 
pinigų, tik prisiųskit kuponą ki 
telpa apačioj. Nereiks jums mo 
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
2625H Frontier Bldg.,

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

Prisiųskit jūsų metodą išbandyt!

uosaikum

baisios šmėklos
—šešėlio aalimn r ___ t>ailfna išvengti

IŠVENGKITE TO
Ateities šešėlio*

Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

izfada labai myli švelnius žavinčius 
npsisklcmbimus naujoviškos figūros. 
Napražudykite tą dailią išvaizdą, ne
leiskite s-ivo akims būti didesnėms 
už pilvą. Bukite nuosaikus — bukite 
nuosaikus visame kame, net rūkyme. 
Valgykite sveikai,- bet ne be saiko. 
Kada jus ima pagunda perdaug pri- 
sivaišinti, kada jūsų akys buna dides
nės už pilvą, vietoj to užsirūkykite 
Lucky. Ateities Įvykiai meta savo 
šešėlius priešakyj. Išvengkite to atei
ties šešėlio, vengdami perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo figūrą nau- 
;ioviškąlx žavėtinai pilną.

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

‘Ateities Įvykiai meta savo 
ešėlius priešakyj”

LUCKY

t0ASTE0| “It’s toasted"
*Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite Į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, ‘kenksmingomis veržiančiomis 
juostomis, prigavikiškomis plyskelemis delei suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą”, kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai dolerių yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus! Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažins riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj “Imsite Lucky”, tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie -perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

NUSISTATYKITE RADIO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną Šeštadienio vakarą,
per N. B. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito. __«r - © 1930, The American. Tobacco Co., Mfrs.
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Dienos Klausimais LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

JURISTŲ IR STUDEN
TŲ ATIDAI

GERAS DARBAS, TIK PAVĖLUOTAS
Ir So. Bostonas prisideda1 

prie “Tareila ant Iždininko” 
vajaus. Tik gaila kad išėjo 
žymiai pavėluotai, kada jau 
nominacijos turi būti susių- 
stos centre. Nominacijoms 

' \ jų atsišaukimas, kuris tel
pa šiame “Dirvos” numery
je, ant 2-ro pusi., nieko ne
pagelbės.

Rinkimams gali pagelbė
ti, bet reikės išeiti vėliau ir 
su daugiau tokių raštų.

Tik kas bus: kurie laik
raščiai juos talpins? Šalip 
“Dirvos”, kiti vargu.

Prie to, rinkimuose tikrai 
bus trys kandidatai: Gugis, 
Tareila1 ii; vienas bolševikas.

Gugis niekados rieišsi- 
mes, nes socialistai1 gabiai 
įsikibo tautininkams į ger
kles ir sako: turit balsuot 
už musų kandidatų. O mu
sų žmonių daugybė, kaip 
avinai, ir balsuoja. O tada 
atsistoję dairosi ir šneka; 

/ Žiūrėkit kiek socialistų yra 
daug! jie gali susidėt su 
bolševikais, jeigu rieremsim 
ju!......

Ateina rinkimai. Jeigu 
tautininkai susiprastų tai 
Gugis liktų su 601 balsu, 
kaip pereituose rinkimuose, 
komunistai gautų savo apie 
pora tūkstančių, o Tareila 
išeitų su diduma balsų Su- 

. sivienijimo iždininku.
Štai dar kas reikia dary

ti. Tautininkams reikia ne- 
pražiurėti seimo, delegatų 
klausimo. Iš sakysim 
delegatų lengvai galima 
daryt bent 105 savus.

,, . gul tada socialistai su
munistąis dedasi dešimts 
sykių, o mes savo valdybų 
galim užtvirtinti.

Kada Tareilos klausime 
kalba Waterburis su plačia 
Conn, kolonija, Bostonas su 
didele sritimi, Chicaga su 
daug stiprių tautininkų tai 
nėra balsas vienos “Dir
vos”, iš ko kitame atvejuje 
galima butų pasijuokti.

Bėda bus sų tokiomis ko
lonijomis kur' nėra socialis- 

G".. .tų, bet' yra vienas “Kelei
vio” ar. “Naujienų” rėksne.-, 
lis ir jį tikri Lietuviai iš
rinks iif už savo, pinigus at
siųs į seimą; Tokių gudra
galvių yasiš, o mūsiškiai ne
paisydami kas jis rinks ir 
siųs.į seimą,

Taigį tautiečiai, kurie 
manot palaikyt Susivieniji
mų savo rankose, dirbkit _tų 
darbų kuris turės nešti vai
sius seime.

Delegatų rinkimas bus 
Balandžio ir Gegužės mė
nesiuose. Susirašykit su sa
vo draugais ir parodykite 
visam Susivienijimui kad 
jei su 2 ar 3. tūkstančiais 
balsų'.bolševikas negali in-, 
eiti į Pild. Tarybų tai su 600 
ar mažiau balsų socialistų 
kandidatas nei tiek to ne.

mu”. Savo gi užsispyrimų 
visų Lietuvoje esantį gerų 
neigti, o kelti tik blogas — 
ir visai menkutes — ydas 
visai užgina.

Vienok kiekvienam S. L. 
A. nariui gavus “Tėvynę” 
Veik kas numeris mušasi į 
akis ant pirmo puslapio tal
pinami straipsniai vaizduo
janti Lietuvoje kų nors bai
saus, o tik del to kad tenai 
valdo ne ta partija kuri pa
tinka “Tėvynės” redakto
riui.

Virš 20,000 S.L.A. narių 
“Tėvynės” nr. 51-me turė
jo skaityti užnuodintų apra
šymų — “ ‘Vilkai’ Lietu
voje”. Tame straipsnyje ko
kis tai žmogelis aprašo apie 
‘‘baišių” “vilkų” organizaci
jų, kuri veikus Lietuvoje 
“terorizuodama” visus Vol
demarui nepatinkamus as
menis. Aršiausia, esą, ta 
“vilkų” organizacija pulda
vus mokytojus ir šiaip inter 
ligentus. Ir štai net kų, .vi
so labo, ta organizacija pa
darė: “Na, ‘vilkai’, neturė
dami ko kito nusitvert, už
gulė išpjaut Liudvinavo mo
kytoja”. O kaip jį “suėdė”? 
Nagi “iškeldino į kitą vie
tą”.

Taip tai ‘žiauriai’ tas mo
kytojas “nukentėjo”, užtai 
reikėjo ir Amerikos Lietu
viams pasiskųsti. “Tėvynė” 
padarė iš to. “terorišką ži
nių",- ir S.L.A. nariai, ma
žiau protaujanti, turi tikėti 
kad Lietuvoje “baisus daly
kai” dėdasi....

Lai “Tėvynės” redakto
rius dar sykų tų straipsnį 
perskaito ir pagalvoja ar 
prie Valst.-Liaudininkų ir 
socialdemokratų vyriausy
bės (kurių “T.” redaktorius 
.taip garbina ir dabar) ne
buvo kilnojami mokytojai; 
ar prie anos vyriausybės 

[nebuvo įstatinėjama i val
diškas vietas savi draugai?

O kaslink SLA. preziden
to p. Gegužio, kad jis nera
šo “Tėvynėje” savo kelio
nės įspūdžių po Lietuvą, kų 
“Tėvynė” buvo užtikrinus 
ir dar leido kokiam ten ki
tam žmogeliui už tai* “Dir
vos” redaktorių pakolioti, 
jau tegul taip ir liks, jo ap
rašymas neturės vertės, nes 
persenas. Tuoj Amerikie
čiai gaus naujų aprašymų 
iš šio meto .ekskursijų.

“Tėvynei” S.L.A. Prezi
dento raštai apie Lietuvą 
butų užėmę tik bereikalin
gai vietų, ji gauna “geres
nių” raštų, apie “vulkanus”, 
“vilkus” ir tt.

200 
su- 
Te- 
ko-

LIAUDIES DAINA
Į šilų ėjau, šilužį kirtau, 
Pagiryj laivų kuriau, 
O ir pakuriau juodų laivaitį 
Su aštuoniais kampaičiais. 
Ant kožno kampo po liepos medį 
Su keturiom’s Sakaitėms;
Ant kožnos šakos du gražiu paukščiu 
Su meilingais balseliais.
Oi broli, broli, brolaiti mano, 
Kur kreipsiva laivaitj — 
Ar Į miestaitj, ar j dvaraitj, 

' Ar į mažų kaimai tį?
Mažam kaimaityj maža mergaitė, 
Bet didelė meilaitė, 
O jei begausiu kurios norėjau 
Lauksiu priaugančiosios.
O jei negausiu priaugančiosios 
Vesiu žvejij mergaitę.
Žvejų mergaitė pajuodakaitė 
Nemok trijų daybaičių:
Nei anksti kelti, nei plonai verpti, 
Nei staklelių taisyti, 
Tik vėlai kelti, laive sėdėti, 
Baltas rankas mazgoti. 1

MERGELĖ
(Nežinoma autoriaus) 

Kaip rytas , saulėtas graži, 
Kaip meilė pirmoji jausminga, 
Kaip vasaros vakars meili,

• Tu draugė tikroji, meilinga! 
Mergele tu mano jaunoji, 
Žinai, tu mano brangioji, 
Tikėk man, tai meilė pirmoji 
Kurių širdyj savo nešioju!

Sakyk kų turi tu savyje
Kad trauki mane prie savęs? 
Sakyk ar tu mane myli, 
Ar galiu glaustis prie tavęs?

“Nerimtus Užsispyrimas”
“Tėvynė” teikėsi pabarti 

“Dirvos” redaktorių kam 
jis prisispyręs tikriną jog 
“Tėvynė” talpina Lietuvą 
neigiančias žinias, ir tų pą- 
vadina “nerimtu užsispyri-,

LIAUDIES DAINA
Oi turiu, turiu kieme bernelį 

Kaip darže bijūnėlį (2 kartu).
Kur tiktai einu, mislele bųnu

Su mielu bernužėliu (2 kartu).
Vysta širdelė ir jaunystėlė

Be mielo bernužėlio (2 kartu).

Lietuvos Pasiunt i n y b ė 
Washingtone butų labai dė
kinga už pagalbų sudaryti 
surašus (su antrašais)

1) Lietuvių advokatų A- 
merikoje

2) Lietuvių moksleivių ir 
studentų Amerikoje bei jų

knygas gabeno ne vienam kun. Urbanavi
čiui. Urbanavičius knygų paskleidė ne
mažai, o iš to jokios naudos nejieškojo: 
duodavo žmonėms, pasiskaityt,' tie knygas 
jam negrąžino, o jis jų ir nejieškojo. Jis 
skleidė daugiausia tokias knygas kaip 
“Pekla”, “Gydyklos nuo baimės smerties” 
ir tam panašias.

4. Kunigas V. Bradunas Lietuviškų i organizacijų, 
knygų paskleidė daugiausia. Jo malda-1 
knyges pardavinėjo davatkos savo name
lyje prie Bartninkų vieškelio, o šiaip pa
siskaitymo knygeles skleidė pats, ne tik 
ateinantiems pas jį su reikalais dalino, bet 
ir važiuodamas pas ligonius, Ir kalėdoda
mas, visuomet vežėsi daug knygelių. At
likęs reikalus, vaikams dalindavo šventų“ 
jų paveikslukus su Lietuviškomis malde
lėmis, o suaugusiųjų klausinėdavo ar mo
ka skaityt, ir mokantiems dovanodavo 

Laike jo buvimo Liubave, Lie-

• (Tąsa ūš pereito num.)
Kaip ten nebūtų, Knygnešiai 

gai, nors nežinodami savo darbo 
nuveikė darbus'’ neapkainuojamus 
Lietuvai ir Lietuvių tautai. Gyvais esanti 
dar Lietuvoje šiandien, stipresnieji elge
tauja, gi bespėkiai gyvena didžiausiame 
skurde! Nedėkinga Lietuvos liaudis ne
moka Įvertint jų nuveiktus darbus ir ne
pasistengia jiems atsimokėt įsteigimu prie
glaudos ir davimu užlaikymo. O juk jie 
veikė gana pavojingą darbą, pavojun sta
tydami savo sveikatą ir gyvastį kiekvieną 
žingsnį.

Liubavo parapijoj knvemešių buvo du 
(gal buvo kur daugiau, bet aš jų nepaži
nojau): 1. Jonas Tarčauskas, gyvenęs Liu
bave. Kada jis pradėjo knygas gabent ne
žinau. Jis užsiėmė senų knygų aptaisy- 
mu. Neturėdamas darbo,jis nusipirkda
vo kiek šventųjų paveikslų, ir tuos susidė-1 knygeles, 
jęs i pintinaitę ėjo per žmones, Vištyčio, I tuviškos knygos plito kaip vanduo, 
ar Virbalio linkon. Pirko kas nuo jo tų I 5. K. Mojžesz, Lenkas (mandagus ir 
paveikslų ar ne, bet užeidamas pas žmones inteligentiškas žmogus) buvo atsidangi- 
jisai pernakvodavo, gaudavo pavalgyt, ir nes rodosi iš Lodziaus, ir vedęs Klinavo 
taip tūlą laiką pramigdavo. Nuėjęs per- Kazlausko seserį Jievų, Liubave apsigyve- 
eidąvo rubežių, o kad mokėjo kiek Ryt- no kaipo karabelninkas.

ypatin- 
vertės, 
pačiai

prūsių* kalbos, tai nueidavo iki Stalupėnų, 
kartais ir iki Gumbinei, ir ten prisipirkęs 

į Lietuviškų knygų gryžo namon. Kartų 
> ties Pavištaičiais pasitikęs du parubežio 
. sargu (obješčiku) ir tiems reikalaujant 
. atidavė pintinaitę, parodė kų jis neša; sar

gai nei nepamanė kad po šventųjų paveik- 
1 slais pintįnaitė užkrauta Lietuviškomis 

knygomis, sulipo ant arklių ir sau nujojo. 
! Taip parsinešęs Tarčauskas knygas, par- 
■ davinėjo pavieniu ir didesniais skaičiais, 
į platintojams. Vargas buvo su juom, nes 

jis labai gerdavo ir todėl sunku būdavo su 
juom susikalbėt, o ir negirtu būdamas, ar 
tai del gėrimo, ar iš prigimties, -buvo dide- 

• lis niekatauškis ir naivas.
Antras knygnešis tai M. Vasiliauskas 

iš Skaisčių kaimo, mažažemis. Jis knygas 
pradėjo gabent apie 1887 m. pakalbintas 
kun. J. Urbanavičiaus. Pirmiau .jis tik 
emigrantus gabeno per rubežių. Apart 
vietinių kalbų jis mokėjo ir senovės Vo
kiečių žargonų, kuriuom kalba Lietuvos, 
Rusijos ir/Lenkijos Žydai. Šiaip Vasiliau
skas būdavo visada švariai apsirengęs, ma
žai su žmonėmis kalbėdavo; mat jis buvo 
pusėtinas brangininkas ir nuo emigrantų 
imdavo aukštų atlyginimų, užtai žmonės 
i jį nekaip žiurėjo, kaipo į “lupikų”.

Spaudos platintojų buvo nemažai:
1. Revizorius J. Tačilauskas iš Alek- 

sandravo. Jis buvo geras Lietuvis; turė
jo dvi ypatybes: viena tai kad kalbėdamas 
kad ir su valdininkais Rusiškai ar sų kuom 
Lenkiškai, visuomet savo kalbon spraus- 
davo Lietuviškus sakinius. Pavęizdan, 
Liubavo policistų viršininkui Kravčuk, 
kartų jam juokais priminus kad jis per
vėlai ateinąs analizuot karčiųmose degti
nę, jis jam atsakė: “Pripomnite sebie, gos- 
podin, že — geriau vėliau negu niekad — 
žnačit: lučše pozniej niželi nikogda”. Jis 
su visais svetimtaučiais taip vis kalbėdavo. 
Antra jo ypatybė buvo tai kad jis niekad 
nesinešiojo kardo su makštimis. Kardų jis 
visuomet nešdavosi rankoj, nuoga: ėjo juo 
pasiramsčiuodamas, lyg lazdele. Šiaip jis 
buvo labai inteligentiškas, švelnutis, man
dagus. Paskui jis buvo iškeltas j Mariam- 
polę, ar j Prienus. Gyvendamas Aleksan- 
drave jis platino “Aušrų”, paskui “Varpų”, 
kuriuos gaudavo rodos iš parubežio sargų. 
Ar platino knygas neteko patirti.

2. Klierikas J. Kelbaitis, kilęs Višty
čio parapijoj. Užbaigęs seminarijos mok
slų ir neturėda'mas pinigų tęsimui tolimes
nio mokslo, kol bus Įšventintas į kunigus, 
jis pusantrų metų gyveno Liubave, prie 
savo dėdės, klebono Usavičiaus. Kaipo į 
diakonas,’jis prigelbėdavo vietiniams ku
nigams; krikštijo kūdikius, duodavo šliu- 
bus, dalino komunijų, giedojo mišparus ir 
sake pamokslus; išpažinties klausyti ir mi
šių laikyti neturėjo tiesos. Jis susipažinęs.! 
su vietiniais Lietuviais, tarpe jų ėmė sklei-1 
sti Lietuviškas knygeles, šiaip sau pasi
skaitymų, ir nemažai jų paskleidė.- Nuo- 
kart jis knygeles imdavo nuo Tarčausko, 
bet tam Įkyrėjus del girtuokliavimo, pas
kui turbut knygas gaudavo per savo- gi
mines, nuo Vištyčio.. Įsišventinęs Į kuni
gus ir Liubavą palikdamas, jis prikalbėjo] 
kunigų J. Urbanavičių idant tas užsiimtų! 
platinimu Lietuviškų knygų, ir jam nu
rodė M. Vasiliauskų iš Skaisčių.

3. Kun. J. Urbanavičius paklausė 
(jau) kunigo Keblaičio ir likosi jo vietiniu- ( 
kų, o prisikalbinęs M. Vasiliauskų, patarė 
jam, apart emigrantų gabenimo per rube
žių, užsiimi gabenimu Lietuviškų knygų,

Nuokart taisy
davusi balaganų, o vėliau ant parapijos 
žemes pasistatė iš lentų krautuvėlę. Jis 
parduodavo daugybę Lietuviškų knygų. 
Lietuviškas knygas jis visai neslėpė: laike 
ant lentynų, kartu su Lenkiškomis knygo
mis. Kam nors- paklausus Lietuviškos 
maldaknygės, jis neatsižvelgdamas į ne
pažystamus žmones, nei į čia pat besizu- 
linančius policistus, visuomet balsiai (jis 
kalbėdavo labai garsiai) atsakydavo: “Tak 
panie! Litewskich ksiųžek mam Balsas 
balandėlės, Šaltinis i Mažas auksa- alfo
ms.” ' '

6. J. B. Sm'elstorius augo Lenkiškai 
kalbančioje šeimynoje (nors tėvai ir Lie
tuviškai mokėjo), tačiau vaikinuku paau- 
augęs išmoko gražiai Lietuviškai kalbėt, 
rašyt ir skaityt. Vėliau jis tarpe jaunuo
menės pradėjo platint Lietuviškas knygas, 
ir daugybę jų išplatino.

7. J.’i Jėseliunas iš Pajaujų dvarelio 
irgi daugybę Lietuviškų knygų paskleidė. 
Jis buvo raišas tai tankiai eidavo’ elgetaut. 
Iš namu eidavo tiesiog į Skaisčius pas 
knygnešį Vasiliauską, o tam- nurodžius 
kur knygas galima gauti, nuėjęs nurody- 
ton vieton, apsikrovė knygomis ir ėjo per 
kaimus, prisikrovęs krepšius duonos. O 
niekas nepamanydavo kad krepšiai pilni 
nė duonos tik Lietuviškų knygų. Namon 
jis eidavo tik visas knygas išleidęs. Buvo 
dar ir daugiau platintojų, bet sutrumpini
mui pasakojimo kitus neminėsiu.

Neteko patirt tikrai, bet atvirai buvo 
kalbama kad Lietuviškas knygas pardavi
nėjo ir tūli Liubavo Žydai: Berčikiutė, 
Šarkauskas ir rabino sūnūs Berčikas. Sa
kyta kad Tarčauskas neturėdamas pinigų 
pragėrimui, knygas pas juos užstatydavo 
ir paskolon gautus pinigus pragerdavo; 
kada Žydai iš jo reikalavo grąžint pinigus, 
Tarčauskas jiems grūmojo Įskundimu; ta
da Žydai, bijodami bėdos, dalį^ knygų Tar- 
čauskui grąžino, o kitą dalį už skolą pasi
laikę patys pardavinėjo, šarkauskas. ir 
Berčikas rudeniais eidavo per kaimus jieš- 
kodami sėmenų pirkimui: Skaisčių pieme
nys jų kurį paimate rėkdavo:’“Uj!.... ar 
nerheikia Letuvišku 'knygų?”-

(Bus daugiau)

Pasiuntinybė yra gavus 
iš Lietuvos Juristų draugi
jos ir Lietuvos Moksleivi
jos draugijų prašymų su
teikti joms viršminėtų su
rašą ir antrašų, tikslu su
eiti į artimesnius santikius 
su savo kolegomis Ameri
koje.

Pasiuntinybė mėgino ta
tai'atlikti sueidama kontak- 
tan su kai kuriais atskirais 
asmenimis. Vienok suda
rymas tokių sąrašų ir prie 
geriausių norų yra labai 
sunkus, jeigu ne visai nega
limas darbas.

Todėl Pasiuntinybė norė
tų pasinaudoti maloniu Lie
tuvių laikraščių tarpininka
vimu ir prašyti visų uzinte- 
resuotų ir šiaip jau geros 
valios asmenų malonėti at
siųsti jai Lietuvių advoka
tų ir Lietuvių moksleivių 
ir jų draugijų antrašų, iš 
kurių Pasiuntinybė pati su
darys atatinkamus antra
šus ir pasiųs užįntęresuo- 
toms juristų bei studentų 
draugijoms Lietuvoje.

Čia rodos nebūtų nei rei
kalo minėti kad artimesiiis, 
betarpis suėjimas artimes- 
nėn pažintin tarp vienų ir 
kitų butų labai naudingas 
abiem pusėm.

Studentai prašomi 'nuro
dyti j specialybę ir lankomų 
universitetą, kolegiją ar 
mokyklų.

Visas žinias prašoma sių
sti Pasiuntinybės*’antrašu:

Lithuanian Legation 
2622—16th St. N. W.
Washington, D. C.

Pasiuntinybės tuo budu 
sudarytų surašų kopijas 
galės gauti ir visi suintere
suoti juristai ir studentai 
čia Amerikoje.

B. K. Balutis 
Lietuvos Ministeris.

ir pradžiai pats prašė kiek knygų jam par- 
I gabent. Vasiliauskas paklausė ir paskui

AK MATĖT PIRMUTINI KANA
DOS LIETUVIŲ LAIKKAŠTĮ 

“KANADOS LIETUVĮ”?.
Visi Lietuviai rcmkit naują" Lie

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

“Kanados Lietuvyj” telpa įvairaus 
turinio straipsneliai, žinios iš. Kana
dos Lietuvių gyvenimo, "vaizdeliu, 

“Juokai ir Gryzbatos”, 6 puslapiai 
su_ iliustracijomis, feljetonais, dai
nuškomis ir įvairiomis juokingomis 
gryzbatomis.
NEATIDĖLIODAMI UŽSISAKYKIT 

“KANADOS LIETUVI”
“Kanados Lietuvis” metams kai

nuoja: Kanadoje, Jung. Valstijose 
ir Britanijoje $1.25: Lietuvoje ir 
Pietų Amerikoje $1.50.
Redakcijos ir Administracijos sCntr.: 

KANADOS LIETUVIS 
1111 Pundas St West 

Toronto, Ont. Canada.

m'B—0’7' T7—B"NT '0"0’7' A tos Uietuvių gyvenimo, "vaizdeliu,
■L 1 H. apsakymėlių; yra ir juokų skyrius,

KNYGĮT BELIKO!

Vargšų Karaliene 
(25.0 puslapių didumo — Paraše, kaip ir 
kitas gražias apysakas, K. S, Karpavičius)

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

labiausia norėdami negalėsit jos 
gauti. Siųskit už ją $1.00 da

bar, nes rytoj bus pervėlai:

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

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

HAS 
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UNDSRNMENT

Ką tokio vienuolis turėjo apsimąsty- 
ti? Jis daug ilgiau krikščioniu buvo negu 
Šeirys. Bet štai kame dalykas: nors jis 
matė kaip krikščionys elgiasi su Prūsais, 
iki šiolei kaltino tik Prusus kam nesikrik- 
ština arba apsikrikštinę kam klauso neti
kinčiųjų ir kyla prieš krikščionis. Jisai 
niekad nepamanė, kad Prusai pergyvena 
ašarų dienas patekę po krikščionimis pa
vergėjais. Kristaus mokslas kilnus ir di
delis, reikia jį pildyti ir busi laimingas, 
manė jis. Bet Šeirio kalba atidarė jam 
akis: juk’ krikščionys nepildo Kristaus 
mokslo: žudo pagonis kaimynus vietoj my
lėjus juos kaip save. Pats, nenorėdamas 
padėti krikščionims vykinti jų žiaurius 
tikslus Prūsuose, slapstosi nuo krikščionių 
giriose. Kada krikščionys užėmė Prusus 
jam ten vietos neliko. Inėjęs gilyn į Lie
tuvą, pagonų krašte, sau ramiai gyveno ir 
tik meldė Sutvertojo suteikti Lietuviams 
ir Žemaičiams dvasios šventos kad jie grei
čiau priimtų tikėjimą, manydamas kad tas . 
sulaikys krikščionių puldinėjimus ir žudy- . 
mą. Tuo tarpu vakarų krikščionys kaip 
amaras pylėsi į pagonų žemes, bet vietoj 
krikštyti juos žudė ir patys užkopė valdy- 

/ ti jų žemes.
Sambijoj jį buvo kryžeiviai sugavę ir, 

nors krikščionį, vos nenužudė, tikrindami 
vieni kitiems kad jis yra tik Lietuvių špie- 
gas,-nes Teutonams nerūpėjo kad koks ten 
Prūsas yra krikščionis, jiems norėjosi kad 
visi butų Teutonai ir kad jie viską valdytų. 
Iš mirties jį išgelbėjo vienas senas vadas, 

x kuris sumanė, po bausme pragaro, įgrą- 
šinti jį eiti į Lietųyių žemes ir špiegauti 
kryžeivių" labui. Todėl Šeirys, pamatęs jį, 
nedykai gavo mintį kad jis gal but špie- 
gaut atėjo.i Šeirio pakalbėjimas jį lengvai 
pataisė, ir tik apsimąstyt reikėjo.

Šis religiškas fanatikas dasiprotėjo 
kad po priedanga atvertimo pagonų į ti
kėjimą Teutonai turėjo viso krikščioniško 
pasaulio pagalbą pagonų žemes sau pamuš
ti; vietoj vargintis tolimomis kelionėmis į 
Palestiną ir imtis pavojingų karų su Tur
kais ir Mongolais ritieriams buvo proga 
savo religiškus siekius numalšinti be di
delių pavojų šalyje artimoje nuo savo tė
viškės. Reikėjo tik perklampoti pauks- 
nius girių pakraščiuose ir naikinti Lietu
vių kaimus ugnia, o kardu beveik begink
lius Lietuvius žmonelius. 'Vienok namie, jų 
šalyje, tie geležimis apsišarvavę ritieriai 
buvo garbinami kaipo bažnyčios karžygiai. 
Teutonai ir jų svečiai, kurie atvyko į pa
galbą kryžeiviams, jieškodami pigios gar
bės, kas metai lindo gilyn į Lietuvių že
mes, naikino naujus plotus, krikštijo po 
prievarta gyventojus, baudė priešingumą, 
ir atsimetėlius nuo krikščionybės vergė, 
paklusniuosius apkraudami sunkiais mo
kesniais, ir atėmę žemes pavedė Vokiečių 
naujokams. Prusai verkė, vaitojo, kurie 
gyvi liko, kai Vokiečiai užsėdo jiems ant 
sprandų, kaipo nauji jų žemių valdovai.

Šitą visą tas vienuolis matė, bet tik 
dabar atbudo prie tikrenybės.

žmones, nuo*nepaklusnių atiminėjo žemes 
ir pavedė savo kunigijai, Teutonams ritie- 

’ riems ir naujokams; rinko didelius mokes- 
• nius, naikino smulkius Lietuvius valdovus 
1 ir užgrobė jų lobius, o kada Lietuviai ir 

Žemaičiai prieštaravo Mindaugas pagrąsi- 
no atidavimu visų Lietuvos žemių kryžei
viams. Tas labai inerzino Lietuvius ir Že
maičius ir jie pradėjo reikalaut grąžinimo 
valdžios savo Lietuviško kunigaikščio, ne 
būti po atėjūnais krikščionimis.

Tranaitis tą matydamas nerimo ir 
pradėjo, kalbėt Mindaugui kaip viliugingai 
kryžeiviai paėmė nuo jo viešpatystės Pru
sus ir Vidžemį; apsakė karaliui ką patyrė 
is Šeirio apie Teutonų užsimojimus, ir 
Mindaugas, pritaręs Tranaičiui, pavedė 
jam ir Šeiriui slaptai veikti prieš Vokie
čius, sunaikinimui jų galybės savose ir kai
myniškose žemėse, nes jeigu jiems bus pa 
likta laisvė jie įsiviešpataus iš vidaus ir po 
to lengva bus užėjusiems Teutonams vis
ką paglemžti. Ar negeriau Mindaugui bu- ■ 
vo būti galingu savistoviu didkunigaikščiu 
vietoj kaip dabar nuolaidžių ir krikščionių 
pastumdėliu karalium?

Praėjus sutartam su krikščionimis tai
kos laikui Žemaičiai puolė Vokiečius ir su
mušė pas Skuodą ties Šventupe. Sukilo 
tada ir Žemgaliai nusikratyti Vokiečių 
jungą, tik dar Kuršiai laikėsi nuolaidžiau 
Neužilgo vėl puolę, Žemaičiai sumušė kry
žeivius pas Durbės ežerą. Čia krito ma
gistras von Hornhausen, kryžeivių mar
šalas, ir daugybė kitų kiltesnių kryžeivių 
ritierių. Vokiečius apėmė baimė ir tokia 

’’ I nuoganda jog užteko kelėtos Lietuvių su7

po to puolę kitą krikščionių tvirtovę, Per- 
navą, ir ją išgriovė.

Pasinaudodami jų nebuvimu kryžei
viai iš Memelio puolė Žemaičių pilis Mer
kę ir Kretingą, tačiau Tranaitis spėjo par 
vykti ir užpuolikus išmušė.

Kada Tranaitis ėjo į Kuršius ir Žem- 
galiją prieš kardininkus, Mindaugas no
rėdamas būti krikščionims geras slapta 
persergėjo Vokiečius apie tai, tuomi paro
dydamas neištikimybę savo geriausioms 
gynėjams ir pagelbininkams kurie palai
ko jį karališkame soste. Po metų vėliau, 
laike medžioklės, Tranaičio ir Daumanto 
nuskirti žudeikos padarė Mindaugui galą 
— taip pasibaigė pirmutinis ir paskutinis 
Lietuvos karalius, vos apie desėtką metų 
pabuvęs krikščioniu ir panešiojęs karališ
ką vainiką, iš krikščionių gautą, bet labai 
nekenčiamą Lietuvių.

Tranaitis apsišaukė didžiu kunigaikš
čiu Žemaičių ir Lietuvių ir globėju Prūsų 
kurie dar buvo laisvi nuo kryžeivių, ir 
Kernavoj tapo atliktos viešos aukos ant

prakilnus savo žemės sūnūs, nes sugryžai 
kada progą gavai, ir parodai savo darbais 
kiek esi dėkingas savo pavergėjams, kurie 
tave už juos kautis vertė. Daug musų jau
nimo kenčia krikščionių nelaisvėje, ir ma
žai gryžta kuomet krikščionimis padaro
mi.

Už nepaprastą spėką ir narsumą, pa
žinęs sugryžėlį iš nelaisvės, kuris net jį 
patį nugalėjo, Tranaitis Šeirį daugiau pa
aukštino ir padarė savo artimu ir pasiti- 
kėtinu pagelbininku ir patarėju.

Padarę tvarką atimtose Prūsų žemėse, 
Tranaitis su Šeiriu gryžo Žemaitijon. Su- 
gryžę vėl išgirdo savo žmonių aimanavi
mus: žmonės būtinai norėjo savo seno ti
kėjimo ir garbinti savo senus dievus, o 
karaliaus tas buvo uždrausta. Raginami 
savo žmonių ir Kuršių, jiedu vyko pas ka
ralių Mindaugą prašyti kad pavelytų iš
vyti Vokiečius iš Vidžemio ir suvienytų 
Prusus, Žemaičius, Lietuvius ir Kuršius 
po savo globa, ir grąžintų Žemaičiams ir 
Aukštaičiams seną religiją ir tvarką, kas 
ii’ buvo padaryta ir pavelyta viešai aukau- j Perkūno aukuro, kas prie Mindaugo buvo 

uždrausta.
Taip Lietuviai-Žemaičiai šituo tarpi.; 

pakilo spėkoje kad Vokiečiai, nepasitikė
dami savo galėms, ir bijodami Mongolų 
kurie jau Rusus ir Lenkus puldinėjo, veli
jo taikoje su Tranaičiu gyventi ir ‘siunti
nėjo jam dovanas.

Taip praslinko penki metai nuo tos 
dienos kai Šeirys, persiskyręs su motina 
išjojęs, žadėdamas pas Angutę gryžti, gre
ta Tranaičio prakariavo.

ti Perkūnui. Taip tai du atkaklus pago
nys tarnavo savo žmonėms, kuomet vy
riausias valdovas jau buvo nusileidęs kry
žeiviams ir kardininkams, ačiū jo dievo
baimingai žmonai, kuri sako karalni val
dė pagal kryžeivių reikalavimų.

Su kryžeiviais Prūsuose apsidirbus, 
Šeirys ruošėsi gryžti pas Angutę, bet tuo 
.tarpu Tranaitis išrengė karų, prieš kardi
ninkus Kurše, ir ten vyko Šeirys, pasiek
damas naujus pasižymėjimus ir parsineš- 
damas daug grobio. Pagonims sekėsi ge
rai, miestą Tėrbatą išdegino iki pamato, (Bus daugiau)

ir Svietas Juoksū 
sykiu su Tavimi

Šeirys nuvykęs pas Tranaitį rado jį 
nesenai gryžusį iš karo Mozurijoje, kur 
karalius Mindaugas buvo jį siuntęs už vą- 
dą. Šeirys skubiai išpasakojo ką Bran
denburge patyrė ir Tranaitis pradėjo dirb
ti tai ką nuo dabar matysime.

Tapęs krikščioniu, Mindaugąs rodė at
sidavimą ir ištikimybę kryžeiviams ir pa- 
vcdinėjo jiems daug Lietuvių žemių, pa
galinus net Žemaitiją padovanojo, bet 
tiems ir to neužteko ir reikalavo užrašyti 
visą Lietuvą, jeigu atsitikime neliktų jo 
vyriškos eilės įpėdinio Lietuvių žemes val
dyti.

Kryžeiviai jiems pavestose srityse el
gėsi kaip jiems patiko, prievarta krikštijo

mušimui šimtų Vokiečių, bėgte pavytų. 
Niekur nebuvo atspirties, kryžeivių pilys 
pačios pereidinėjo į Lietuvių rankas. Ro
dės tą dieną viskas del krikščionių pra
dingo.

Kada Lietuviai šitaip savo priešus te- 
riojo, Mindaugas pagailo kryžeivių ir ne
norėdamas visai jų išnaikinti, sulaikė sa
vo vadus nusivijusius Vokiečius iki Prie
gliaus upės — ten kur keli metai atgal Šei
rys su nesenai minėtu vienuoliu gyveno, — 
liepė vadams gryžti atgal Jr norėjo taiky
tis su krikščionimis, kurie dabar skleidė 
po Europą baisius gandus apie Lietuvos 
karalių ir jo neištikimybę tikėjimui.

Šiuose mūšiuose Šeiriui gerai sekėsi, 
nes jis žinojo tose srityse kelius, ir daugy
bę savo buvusių vientikių Teutonų išžudė. 
Dabar tai buvo jo tikriausia atkeršto va
landa krikščionims, tuo pačiu tėvo kardu, 
kurį gavo nuo tėvo, žuvusio ginant Pru
sus. Atmušė Lietuviai savb priešus, kurių 
eilėse buvo ir Ottono kareiviai, bet jam ant 
greitųjų nepasisekė daug jų sutuokti.

Atsiėmė Žemaičiai savo pajūrį, Pru
sai gi gavo atsikvėpti, ir po to Tranaitis, 
vieną dieną stovykloj su savo pamylėtu 
narsuoliu būdamas kaip tai žiurėjo ir įžiū
rėjo Šeirio kardą, kurį pažino.... Nedaug 
ėmė Šeiriui dasiprotėti ko kunigaikštis 
taip į jo kardą žiuri, bet nespėjus nusukti 
kardą iš Tranaičio akių, tas narsus Že
maičių valdovas paėmė kardo ir pradėjo 
Šeirį šnekint apie Brandenburgo kauty- 
nę. Taigi, kaip anuomet priešai, dabar 
Šeirys ir Tranaitis radosi vienas prieš ki
tą draugais.

— Šviesiausis kunigaikšti.... aš te 
nai prieš tave kovojau ir man lemta buvo 
laimėti.... Bausk mane kaip tau patin
ka, esu tavo nužemintas, tarpas.... — 
puolęs po kojų kalbėjo Šeirys.

Bet Tranaitis, vietoj pasipiktinti tik 
labiau pasididžiuodamas savo narsiu ka
riauninku pakėlė Šeirį,ir tarė:

— Nenusigąsk manęs, mano narsuoli: 
suprąntu kad tave aplinkybės privertė ten 
prieš mane kovoti, ir gal manęs tikrai ne
pažinojau, arba jeigu ir pažinojai negalė
jai išsiduoti, nes pats butum atsidūręs pa
vojuje ir mane išdavęs. Tiek žinau kad esi |

NELAUKIT ILGIAU, SIŲSKIT 
SAVO $1 AL’JįA $1.50 ŠIANDIEN

Jau GATAVA!

KRYŽEIVIS

Užsakymus galit siųst sykiu'su “Dirvos” prenumerata, tik pažymėkit 
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:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

NUEIK, DAINELE
Ak, nueik, dainele, 
J ausis mergelės, 
Sužavėk tu josios 
Jautringą širdelę —
Lai ji žino-jaučia 
Kaip aš jąją myliu, 
Kaip jautriai dainuo j 
Jai dainelę tylią;
Lai ji vėl išgirsta 
Kaip brangi man yra. 
Kaip esu laimingas 
Kad man meilę skyrė
Lai brangiausi mano 
Niekad nedvejoja 
Kad aš džiaugsmą sav 
Randu tiktai joje;
Lai ji visad žino

, Kad ji man meiliausi 
Iš visų mergelių 
Ji viena gražiausia;
Lai ji vėl supranta 
Kaip aš jos ilgiuosi, 
Ir kaip vėl, suėjęs, 
Ją karštai bučiuosiu.
Lai širdis jos jaučia 
Meilę mano tyrą — 
Kad viena ji visad 
Širdyj mano yra....
Nėra tos dienelės, 
Anei valandėlės 
Kad aš neilgėčiau 
Brangios mergužėlės., 
Naktį-dieną mintys 
Širdį man kutena, 
Nes jinai neliaujant 
Man širdyj gyvena....

Adoni
%

Kodėl komunistai nen< 
dalintis. Jeigu Susi vieni 
mo milijoną dolarių pat 
lintum tarp visų Amerik 
Lietuvių darbininkų, išei 
visiems tik po dolarį — 1 
prastą nauda.
' Užtai komunistai pasis 

kė tuių kontrolę ant dari 
ninku kišenių ir nori pat 
tarp savęs kokis desėtk 
vyriausių galvų pasidalii 
— tada išeitų po 100,000 d 
larių — tai kas kita!

Didžiausias optim i s t < 
turbut bus tas Kalifornij 
artistas, kuris, važiuod 
mas į New Yorką pasidu 
ti beždžionės liaukų įdė 
mo ir pajauninimo oper 
ei jai nusipirkę tikietą tik 
vieną galą, nes tikėjosi s 
gal gryžti už pusę kaine 
kaip kūdikis.

Kas ant ledo — negendi
Kanadoje .nutinka dai 

dalykų. Vienas vyrukas m 
kė savo merginą čiuožini 
ant ledo. Bet ta dažnai a 
sėdynės puldavo. Pagali! 
ji sako:,

— Jau dvyliką sykių ki 
tau ir atsisėdau. Ūžteli 
nes tas pagadins visą m 
no smagumą.

— Ne, dušiute, kas a: 
ledo tas niekad negenda.

Mažiausias tvarinis p 
šaulyje yra —- musės blus

“DIRVA” PADUODA VIS/ 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAI 
sias sporto Naujiena 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVI 

SPORTININKŲ VEIKIMO.



ROKIŠKIS
Surinkti Rokiškio miesto 

praeities istoriją jau nėra 
taip lengva. Turi gerai pa
siknaisioti po senus archi- 
vus kurie, guli klebonijose, 
dvaruose. Turi kreiptis pas 
senus žmones ir prie dabar
tinių miesto valdininkų.

Aš Rokiškio miesto isto
riją suskirstau į tris dalis. 
Pirma dalis paliečia pra
džią miesto įsikūrimo, an- 

■ tra dalis vidurinį amžių, o 
trečia dalis — dabartinį 
miesto stovį.

Rokiškio pradžia
1634 metais kame dabar 

stovi miestas buvo siūbuo
janti giria ir neišbrenda
mos pelkės. Čia daugiausia 
augo eglės ir pušys, kurios 
skaitėsi pirmos rūšies miš
ku. Arkivuose galima ras
ti kad iš vienos pušies pa
daryta 10 medžių ir kiek
vienas medis buvo ilgio po

10 aršinų. Vietose kur liek
nas miškas neaugo tai žemė 
buvo užžėlus nevaisingais 
ėgliais ir paparčiais, po ku
riais gerą pastogę turėjo 
įvairus žvėreliai.

Ten kur dabar stovi mie
stas buvo mažas plotas pli
koj žemės, ant kurios gy
veno Vokietis Rochas, ku
rio senelis būdamas kry
žiuočiu parsidavęs Lietuvai. 
Rochas daugiau nieko ne
veikdavęs kaip tik medžio
davęs kiškius ir leisdavęs 
kitiem's medžiotojams savo 
grytelėje pasilsėti ir per-, 
nakvoti.

Rusams Įvedus gelžkelį 
per Lietuvą, kaip tai atati- 
ko Rocho grintelė prie pat 
gelžkelio, kuri keletą metų 
buvo kaipo stotis, nors Ro
cho senai sviete nebuvo.

Padavime randama kad 
Rochas buvęs viengungis.

Jis buvęs rastas numiręs 
tarp padvėsusių kiškių ku
riuos buvo prigaudęs. To
dėl stotis ii* visa sritis gavo 
vardą Roch-Kiškiai.

Atsiradus gelžkeliui, miš
kas kaip cukrus stildinėje 
tirpo. Darbininkai turėjo 
darbo ir net jų buvo atsiga
benusių su visomis šeimo
mis. Miškai su visa žeme 
prigulėjo grafui Tizinhau- 
zui, kuris gyveno Berline. 
Jis davė miško darbinin
kams veltui medegą, kurie 
pradėjo statytis namelius. 
Per keletą metų išaugo kai
mas. iš 50 trobų ir vienos 
bažnyčios. Gyventojų bu
vo 300. Prie pat bažnyčios 

j buvo' didelė karčiama, pro 
kurios kiemą maldininkai 
turėdavo eiti bažnyčion.

1837 m. Rokiškio mieste 
buvo gyventojų 689, mies
tas turėjo dvi krautuves ir 
dvi karčiamas. Ir nuo čia 
jau prasideda miesto vidu
rius amžius.

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

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
Yorko j Kauną 1/203 ir bran- 

jfflk giau. Atskiri kambariai, er- 
' dvi vieta, geras naminis val

gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitu informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

1022 Chester Ave.
Cleveland, Ohio

Jo paskui sausžemiu j Kauną. 
iPamatykit pakeliu Londoną.
Taipgi tiesiai i Londoną kas

• Petnyčia nauji, aliejų varomi/ j laivai. Trečios klesqs laiva- 
Jkortes į abudu galu iš N

į CUNARD LINE

BARTKUS
Vienintelis

F o
CIevelande Lietuvis Artistas 

tografas
Geriausia dovana jūsų 

draugui ar draugei bus
Fotografija, šiuo lai

ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

5

t 
+

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

— Telefonas Randolph 3535 — ? 
t

II dalis

■Prie pat miesto pradėjo 
statytis kaimas. Pirmuti
nę trobą pasistatė bajoras 
Prezdeckis, artimas gimi
naitis Tizinhauzo. Kaime 
galima buvo gyventi tik ba
jorų luomui. Todėl ir po 
šiai dienai šis kaimas yra 
vadinamas “Bajorai”. Pa- 
loeius tada buvo medini-;. 
Tizinhauzas valdė 99 dva
rus, kuriuos ir pavedė gi- 
miriaičiui Prezdeckiui.

1865 in. sudegė medinė 
bažnyčia. Kaltininkas bu
vo zakristijonas, kuris iš
vogęs skąrbonkas, paslėpi
mui savo., blogo darbo pade
gė bažnyčią.

1874 m. grafas Tizinhau- 
rzas savo lėšomis pradėjo 
statyt puikią muro bažny
čią, kurią baigė 1877 m. 
Bažnyčia kainavo 3 milijo
nus rublių ir skaitėsi bran
giausia bažnyčia visoje Lie
tuvoje. Altoriai, durys, sė-

? I dynės ir kiti vidaus įtaisai 
j buvo padaryti iš juodo ar- 
| žuolo. Vienas žarandelis ir 
i* viena minstrancija kainavo 
5 po 6,00Q rublių. Bokšte bu- 
| yo įtrauktas ir nejudinamas 
t varpas sveriantis 4,000 pu- 
į du. Už altoriaus buvo pa- 
? statytos' dvi didelės Tizin- 
į- hauzo statulos^ Po bažny- 

čia buvo skiepai laidojimui 
į Tizinhauzo giminių, ir pui- 
l ki kolpyčia. Prie bažnyčios 
j- irgi buvo pastatyta gražaus 
F stiliaus koplyčia.
E Statant, bažnyčią, Rusai 
E sumanė prieš bažnyčią pa- 
E statyti cerkvę. Bet grafas 
! Rusus apėjo, jaes toje vieto- 
“ j e iškasė šulinį, padarė

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
* - Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, 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.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

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

N edėldieniais nuo 10 iki 1.
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pumpą ir išliejo cemento 
lovius pagirdymui arklių, 

i Cerkvė nusikėlė šonan. Mat 
i cerkvė butų stovėjus vidu
ryje tarp bažnyčios ir 
tomo muro palociaus.

1879 m. mirė grafas 
zinhauzas, kurio kūnas 
vo atvežtas iš Vokietijos ir 
palaidotas bažnyčios skie
pe. Bet ėjo gandas kad 
grafas Vokietijoje sunkiai 
nusikaltęs ir kad pasislėpus 
sugalvojęs savo laidotuves.

1904 metais pil. Snarskis 
su draugais bandė išplėšti 
degtinės monopolį. Pasi
taikė kermošiaus diena. 
Stovintis Rusų kazokų bu
ris paleido šuvius pailga; 
kermošių ir krito keliolika 
visai nekaltų žmonių. Ta
da klebonavo kanauninkas 
Fedaravičius. Tai buvo tam
sus ir gobštus kunigas. Jis 
per pamokslą keikdavo tuos 
žmones kurie sakydavo kad 
žemė sukasi, o ne saulė. Jis 
buvo neribuotas gobšys, bet 
didelės jo pinigų sumos nu
eidavo niekais. Jis pinigus 
slėpdavo sienų plyšiuose ar 
po žemėmis. Jis rado 16,000’ 
rublių savo pinigų drėgnus 
ir išvakaro padžiovė kros
nyje. Ryte lekojus tuos pi
nigus sukūreno. Didelė su
ma jo pinigų buvo paslėpta 
zokristijos sienoje. Tą slė
pinį aptiko kunigo krikšta
sūnis ir pagrobęs išdūmė į 
Ameriką. Skandalas buvo 
iškilęs kai pradėjo eiti gan
dai kad senis klebonas gy
vena su jauna špitolninko 
žmona. Mirė jis 1908 m. 
Mieste buvo kalbama kad 
kunigas naktiipis vaikšto 
po miestą.

Miestas paaugo iki 3,000 
gyventojų'. ,

1910 m. mieste buvo tau
pomoji ir skolinamoji kasa, 
ligoninė, Žydų pradinė mo
kykla ir Rusų dviklesė mo
kykla, 30 krautuvių ir 16 
traktierių. Mieste viešpa
tavo baisi šnevara, padvėsę 
gyvuliai pudavo gatvėse. 
Miestas buvo užsikrėtęs šil
tine, Žydai savo ligonius ap
klodavo silkėmis, o paskiau 
tas silkes išnešiodavo po 
kaimus. . Miežių selykloje 
Žydai pirmiausia maudyda
vo savo šašuotus vaikus, o 
paskiau buvo rauginama 
alus.

sta-

Ti- 
bu-

Pakilo 70 nuošimčiais gy
ventojų. Išdygo gražios 
■naujos gatvės: Kauno, Lai
vės, Vilniaus. Senosios ga
tvės buvo nusausintos ir 
išgręstos, išaugo ir puikių 
muro namų. Mieste randa
si 15 įvairių organizacijų, 
keletas knygynų, 5 bendro
vės, 9 smulkus fabrikėliai, 
138 krautuvės, kinas, gim
nazija, dvi Lietuvių pradi
nės mokyklos, mergaičių a- 
matų mokykla, Žydų gim
nazija ir pradinė mokykla. 
Cerkvė paversta gimnazi
jos bažnyčia. Gyventojų pri
augo 9080 dusių.

Miestas dabar pragarsė
jo krikščionišku “teisingu
mu”, nes čia buvo garsi U- 
kininkų Sąjungos byla, ku
rios vadai Rimša ir pralo
tas Labanauskas buvo labai 
įsivėlę sąryšyje su dingimu 
vargšų ūkininkų 800,000 li
tų. P. Kriukelis.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Kanados
Naujienos

MONTREAL
Sudegė šeši vaikai. Ukė- 

je netoli Ormstown sudegė 
š&ši vaikai, palikti namuo
se, kuomet tėvai buvo išvy
kę į naujų metų pokilį. Vai
kai buvo dviejų šeimynų, 
devyni išviso, kuriuos tėvai 
suvežę į vieną namą ir pali
kę išvažiavo sau. Gaisras 
kilo nuo lempos, kurią žais
dami apvertė ir nuo to už
sidegė kerosinas ir visas 
namas. Trys spėjo išbėgti 
kurie matė gaisro pradžią. 
Sudegė viršuje buvę.

apie 10,000,009 gy- 
bet yra geriausia 

Suv. Valstijų pro- 
Chinija, kuri turi

Kanada geriausia pirkė
ja iš Suv. Valstijų. Kana
da turi 
ventojų, 
pirkėja 
dūktų.
400,000/000 gyventojų, sto
vi dešimtoj vietoj, arba, 
prasčiausia.

Mat, Kanada yra visai 
pašonėj, taigi su ja preky
ba varyti' labai patogu. Ki
ta priežastis, Kanada yra 
pažingejus, moderniška ir 
progresuojanti šalis, reika
laujanti visų patogumų ko
kie tik pasaulyje randasi.

Pereitais metais Kanada 
pirko už $800,000,000 įvai
rių prekių iš Suv. Valstijų, 
arba po $80 ant kiekvieno 
gyventojo.

Kanada pirko daug ir iš 
kitų šalių, 'bendroje sumoje

už $2,500,000,000, arba po 
už $250 nuo galvos.

Liuosuotojas
Vidurių kurį
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

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

■ 1306 EAST 68TH ST. 
Rand. 6729.

REIKALAS
NUOSAIKUMO

Rašo

GEORGE W. HILE
Prezidentas, 

The American Tobacco Company

Kokia yra priežastis didžiumos 
nepasisekimų? Šiame labai įdomiame 
straipsnyje prezidentas American 
Tobacco Kompanijos .stebėtinai 
trumtai išgvildena reikalą .susival
dymo ir savidisciplinos.

“Bukite nuosaikus visuose daly
kuose,” perspėja autorius. Jis per- 
sergsti, kad yra perdėjimų, perdaug 
susijaudinimų ir permažai ramaus 
užsilaikymo.”

Ką jus manote apie tą dalyką?

I

KODĖL JUMS SIRGTI?
. Kodėl nejieškoti Pasitiketino, 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. TONSIL AI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis justi 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 j mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.

Per didįjį karą bažnyčios 
brangioji minstrancija žu
vo. Klebonavęs kun. Jan
kauskas tą minstrancija 
globojo. Spėjama kad ji 
kur nors tebėra paslėpta, 
nes kunigas apsirgęs proto 
įiga urnai mirė. Didįjį var
pą išėmė Rusai. Bet vežant 
per Daugpylį tiltas įlūžęs 
ir ir varpas įkritęs į Dau
guvą.
miestą pavertė apskrities 
miestu.
jus miestas virto visos Lie
tuvos bolševikų fronto cen
tru. Bolševikams būnant 
žmonės sirgo ir mirė iš ba
do. Du Vokiečiai atėję su 
kulkosvaidžiu išvijo du tūk
stančiu raudonosios armi
jos.

■
 UO daugiau apmąstome 
amerikinį gyvenimą, 
.kaip kad jis šiandieną 
gyvenamas — taip iš 
draugijinės, kaip ir iš 
bizniškos pusės — tuo 

aiškiau pasirodo šaukiantis 
reikalas nuosaikumo. Mano su
pratimu, nėra svarbesnio per
sergėjimo, kaip šitas: Bukite 
nuosaikus visuose dalykuose. 
Žmogus štai ką matai iš visų 

pusių—perdaug darbo,'perdaug 
įtempimo,’perdaug valgoma, 
permažai miegama, perdaug 
lepinimosi, perdaug susijaudi
nimų, permažai poilsio. Taip 
yra ne tik su Amerikos vyrais, 
bet ir su moterimis. O juk 
būtent tie .vyrai ir moterys, 
kurie yra biznyje, turėtų ypa
tingai but susidomėję nuosai
kumo klapsimu.'

Gera Sveikata Yra Butina

Atėję * Vokiečiai ši

Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri.
i X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00.

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

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

.■■■■■■M

Bolševikams užė-

III dalis

Kai Lietuva atgavo savo 
nepriklausomybę tai Rokiš
kio miestas įžengė i naują 
augimo • gadynę. Miestas 
•paliko ■ apskrities miestu.

Darbdaviai labai supranta 
reikalą, kad jų darbininkų svei
kata butų gera. Tatai yra reika
linga sėkmingam varymui nau
joviško biznio. Kompanija, su 
kuria aš esu susirišęs, pavyzd
žiui, reikalauja, kad visi nariai 
jos pardavimų štabo butų griež
tai ištiriami kas link fizinės jų 
sveikatos. Nesveikaujantis par
davėjas, meguistas, arbo toks, 
kuris visuomet randasi ant 
spėkų išsisėmimo kranto—tokie 
žmonės laikyti tarnyboj yra ri
zikingas dalykas. Perdaug rie
bus pardavėjas ar pardavėja, 
vis tiek kaip butų gabus ir pasi
ryžęs, nėra toks pasekmingas, 
kaip tobulesnio fizinio sudėjimo 
asmuo.

Nesenai aš mačiau pasekmes 
anketos su klausimais, kuri 
buvo išsiuntinėta prekybinin
kams, ir atsakymai aiškiai pa- 
■odė, kad perriebiems yra kur 
' as sunkiau gauti darbas, ne-

kaip laibiems. Yra gerai žin
oma, jog tarp šuaugusių žmo
nių apdraudos kompanijos su 
didesniu noru priima asmenis,! 
kurie sveria kiek mažiau nekaip 
vidutiniai, o ne tokius, kurie 
sveria kięk daugiau, nekaip vi
dutiniai.

Sveikatos dalykai, išžiūra, 
ištvermė ir gyvumas, visa tai 
fiziniai tinkamus žmones pas
tato virš visų kitų biznyje. Nes 
dabar yra veikli gadynė ir gent- 
kartė. Kas pajėgia, tai gali eiti 
pirmyn.

Aš nesu daktaras, bet aš 
tikiu, jog nebūtų perdėta pasa
kius, kad tie, kurie negali 
panešti šiandieninio biznio įtem
pimo—išskiriant, žinoma, tikru
osius fizinius paliegimus — tai 
daugiausia patys save prie to 
privarė per vienokį perdėjimą 
bei kitokį. Priežastis gali but 
perdaug valgymas ar gėrimas. 
Aš nedvejodamas sakau, kad 
tai gali būti ir perdaug rūky
mas. Nusilpimas gali'paeiti iš 
perdaug dirbimo bei permažai 
miegojimo, perdaug linksmini
mosi ir permažai naturalio na
minio gyvenimo. Visi fie daly
kai priveda prie nuovargio 
vienos ar kitos rūšies; prie nuo
vargio proto, akiii ar ausų, prie 
nuovargio virškinimo sistemos, ' 
kūno spėkų išsisėmimo arba 
proto pailsimo. O nuovargis yra 
blogas bizniui dalykas.

Nedaugelis Palinkę prie 
Nuosaikumo

Žmogus- gali dažnai matyti 
vaisius tos įtempimo padėties. 
Randasi perdaug vyrų ir moterų 
ištikro su bloga sveikata arba 
toli gražu nuo pilno energiškoj 
stiprumo. Randasi perdaug 
asmenų ant išsisėmimo kranto. 
Yra perdaug perskyrų, perma- 
žai religijos, perdidelis gainio-

jimasis tuščių smagumų ir 
linksmybių, kurie butų nereika
lingi, jeigu žmonės mokėtų su
sivaldyti. Perdaug yra perriebių 
vyrų ir moterų, kurie tuo budu 
ardo savo kūną, atbukina sau 
protą ir per išdykavimą naikina 
savo gabumus, kuriais galėtų 
prieiti prie pasisekimo.

Aš manau, kad tokia nelai
minga padėtis paeina iš to, jog 
biznio įtempimo dvasia prie 
darbo yra perkeliama ir j priva- 
tišką gyvenimą, kuris turėtų 
suteikti poilsio. Musų iš visos 
širdies atsidavimas bizniui pa
darė mus galingiausia valstybe 
pasaulyje. Bet tas pats ener
gingas veiklumas, ’jcuomet jis 
tęsiamas ir sportuose, ir draugi
jiniame gyvenime ir-poilsio 
laiku, darosi pragaištingas. Iš 
to atžvilgio Amerikos stiprybė' 
yra Amerikos silpnybė.

Censo Biuras sako mums, jog 
tose' 24-riose valstijose, kurių 
statistikas jis paskelbė, visuose 
atsitikimuose abelnai vis dau
giau palyginamai miršta žmo
nių. To gi priežastys, kaip 
atrodo, pareina iš perdidelio 
įtempimo savo pajėgų arba iš 
įvairių perdėjimų, ir tai paliečia 
ne vien musų augštai pramo- 
niškas valstijas, bet taipgi ir 
tąsias, kur gyvenimas, rodosi, 
turėtų ramiau eiti. Gal tai ir 
tiesa, jog žmonės dabar per 
metus daugiau gyvenimo pa
mato, negu kada pirmiau, bet 
atrodo, jiems lemta mažesnis 
skaičius metų gyventi, negu kad 
pirmiau gyvendavo.

Priežastis, aš manau, randasi 
viename žodyje—perdėjime. O 
vaistas gali glūdėti keturiuose 
žodžiuose — Bukite nuosaikus 
visuose dalykuose.

Vertimas straipsnio, kuris tilpo 1929 m. 
Gruodžio mėn. laidoje The Bronx Magazine, 
New York.
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DIRVA 7

iš Lietuvos e
sais susisiekti. Kasdien į 
Kauną atvažiuoja po 80 iki 
90 autobusų su apie 1500 
keleivių. “L. K.”

SPORTAS
gaiš ir prisideda prie 
siaus ir greito piliečių 
pusavio atsiskaitymo.

tik- 
tar-

Lietuvos Kalėjimai ir 
Arešto Namai

Kaip suteikė žinių p. tei
singumo ministeris visoje 
Lietuvoje, neskaitant auto
nominio Klaipėdos krašto, 
yra 7 kalėjimai, 13 arešto 
n?mų ir viena nepilnamečių 
nusikaltėlių drausmės ir au
klėjimo įstaiga.

Iš viso tose įstaigose pe
reitą mėnesį buvo: Kauno 
sunk., darbų kalėjime (skai 
tant ir IX-tą fortą)—1,046 
kriminaliniai; Panevėžio ka
lėjime—507 kriminal. misi-, 
kalteliai; Mariampolės kalė
jime—tik 53 kriminalainiai I 
nusikaltėliai; Vilkmergės 
kalėjime—184 kriminal., Tel 
šių kalėjime—131 kriminal.; I 
Kretingos "kai. — 130 kri-i 
minai.; toliau—arešto na- 
muose—Alytuje 73 krimina
liniai nusikaltėliai; Biržuo-I 
se tik'46 kriminaliniai :*Za-l 
rašuose tik 29 kriminaliniai;. 
Kėdainiuose tik 51 
nal.; Mažeikiuose 41 
nal.; Raseiniuose 85 
nal.; Rokišky tik 79 
naliniai; Seinų arešto 
muose tik 8 kriminaliniai; 
Šakiuose tik 33 kriminali-1 
niaį; Tauragėje 66 krimi
nal.; Trakų arešto namuose 
33 kriminaliniai; Utenoje 68 
kriminaliniai; Vilkaviškyje 
53 kriminaliniai; be to, kai 
kuriose kalėjimuose yra ne
didelis procentas politinių1 
nusikaltėlių;, paga liau—ne - 
pilnamečių nusikaltėlių 
drausmės ir auklėjimo įstai
goje Kalnaberžyje buvo Į571 jej(j0 jjgaj vaĮnaj autobu-| 

berniukų ir 40 mergaičių - ------------------------------------
Krakių vienuolyne. Be to, 
dar vienur kitur buvo vie
nas kitas administracijos 
budu nubaustos nusikaltę-1 
lis, iš viso jų 67.

krimi- 
krimi- 
krimi; 
krimi-

na-

SMULKIOS ŽINIOS
Lietuvos švietimo minis

terija rengia visai naujo
višką Lietuvos mokyklų su
tvarkomą. Išviso bus šešių 
metų privalomas mokyklų 
lankymas. Prie to, kaimų 
mokyklose bus kaipo prie
du mokinama apie laukinin
kystę ir miestų mokyklose 
kaip ką apie amatus.

Pagal vidaus reikalų mi
nisterijos parėdymo Kaune 

■nuo žymesnių gatvių turės 
(būti nugriauti mediniai na- 
I mai. Tuo budu teks nu
griauti apie 20 namų.

Kaune eina pasitarimai 
apie sušaukimą Lietuvių 
Motinų konferencijos, ku
rioj turės būti aptarta Lie- 

I tuvos kūdikių ir motinų ap- 
, saugos klausimai. Konfe
rencija manoma šaukt Sau
sio mėnesio viduryje.

Rusai tik dabar pradėjo 
įsileisti kai kuriuos Lietu
vos laikraščius į Rusiją — 
tuo tarpu sutiko įsileist tik 
“Lietuvos Aidą” ir “Musų 
Rytojų”.

Metų pabaigoj Lietuvoje 
parduoda girių už 2,377,762 
litų. Įsiūlyta buvo beveik 
pusė tiek daugiau negu nu
matyta buvo. Dar netolia 
mpj ateityj numatoma par
duoti už daugiau kaip du 

| milijonu litų.
I ųGeros rudens pagados

“DIRVA” DOVANAI
Kiekvienas kas prisius 

aprašymą kurio nors Lietu
vos miesto ar miestelio, su 
visais padavimais apie jį, 
gaus dovanai “Dirvą” išti-j 
sam metui. Nieko daugiau 
nereikia, tik straipsnį ir sa
vo pilną antrašą prisiųsti ir 
laikraštis bus siuntinėjama. 
Vienas rašytojas gali pri
siųsti kad ir kelis aprašy
mus, su kožnu aprašymu 
nurodant kam “Dirvą” sių
sti.

Aprašymuose turi būti 
suminėta miesto vardas, ku
riame apskrityje, prie kokių 
vieškelių ir upių stovi, ko
kios išrodo apielinkės, ko
kios yra įstaigos, bažnyčios, 
gyventojų skaičius, ir jei 
galima istoriškus ar pasa
kiškus padavimus apie mie
sto kilmę. Situos faktus ga
lima panaudoti ir iš knygų, 
jei kur yra aprašyta.

Aprašymams siųsti laikas 
neapribotas, taigi kada kas 
prisius bus gerai. Reikia 
tik vengti nesiųsti aprašy
mų apie jau' aprašytus mie
stus. Sekantieji “Dirvą” tą 
patemys.

Raštus siųsti antrašu:' 
.“Dirva”,

J5820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio. America.

Paulino su Von Porat
ŠĮ penktadienį New Yor

ke įvyksta kumštynės, ku
riose suporuota Ispanas 
Paulino su Von Porat.

Clevelando imtynės
Pereitą penktadienį mies

to auditorijoje Marottos su
rengtose 
su Gardini 
abu po sykį vienas kitą par- 
sim ėsdami.

Karol Novina ėmėsi su 
L. Valeika, Valeika pralai
mėjo.

Taipgi ėmėsi senis Zbysz- 
ko su Manongian, Zbyszko 
laimėjo.

šikatis laimėjo
Springfield, Mass., Sau

sio 2 d. imtynėse Šikatis 
nugalėjo Rusą Železniaką 
pirdą sykį į 34 minutas, an
trą į 35 sekundas.

imtynėse Vargo 
išėjo lygiomis,

ŠARK® MUŠIS SU ANG
LU SCOTT FLORIDOJ
New York. — Po ilgų ir 

įvairių kombinacijų paga
liai* tapo suporuota Lietu
vis Jack Sharkey su Ang
lijos čampionu Phil Sottu 
kumštynėms Miami, Flori
doj, Vasario 27 d. Ten žie-i 
mdvoja Amerikos milijonie
riai, taigi promoteriai pa
krato ir jų kišenių^ sureng
dami žymias kumštynes.

Sakoma Šarkiui buvo siū
lyta Argentinos milžinas V. J 
Campolo, bet Šarkis pasakė 
kad jis nori muštis su Scott, I 
nuo kurio Smėlingas pabė-i 
go. Jeigu neduos jam to 
Anglo jis visai nesimuš.

Scott dabar randasi Lon
done, bet tuoj keliaus Ame-1 
rikon. Šarkiui skiriama 301 
nuošimčių, o Scott gaus 20 i 
nuošimčių iš ineigų.

Kumštynė bus 15 
du.

raun-

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

Po naujų metų tarp Lie-lje gumo medegos sunaudo
tu vių žada ko nors naujo 
I atsitikti. Jau vienas vyras 
pabėgo nuo savo moteries. 
Gryš ar negryš ateitis pa
rodys.

ta virš 800,000 tonų. 1928 
metais sunaudota 670,000 
tonų.

Suv. Valstijose iš to kie
kio sunaudota apie 470,000 

Žinovai spėja kad šiais tonų visokiems gaminiams, 
metais busią daug šeimy- kitoms šalims teko 330,000 
ninių persiskyrimų musų [tonų. Tai yra tiktai pats 
vientaučių tarpe. Mat, jie į naturalis gumas, kuris de- 
mąno kad ir Lietuviai gali dama į gumo gaminius, 
“progresuoti”.

Šiaip sau
Akronas, kaipo gumo iš- 

visi saldžiai dirbysčių miestas, sunau-
| miega, karts nuo karto tarp dojo labai daug gurno.. 

savęs pasiginčina, bet be _. .. - .. ~ ~j xr. v j. Skaitykit “Dirvą” — žmcI naudos.. Viešo ir naudingo dedasi tarp musu
nieko tuo tarpu neveikia.

Čia yra keletas Lietuviš
kų našlių ir senbernių, 
ženytis nedrysta. Gal 
metai bus jiems drąsos 
tai. Linkėtina jiems 
riaušių laimių.

Keliautojas.

bet 
šie 

mė

— Žinosi t 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

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

AT ALL DRUGGISTS

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutas išvalyt ir
.Kelnės
Siutas
Kelnės

Gumo suvartojimas. Per
1929 metus visame pasauly-

išprosyt $1.40 
išprosyt 50c 

................... 45c 

...................20c

išvalyt ir
išprosyt
išprosyt

Moterim^,
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

• * “DIRVOS,” AGENTAS
ANGLIJOJE

“Dirvcs” agentas Anglijai ir Ško
tijai yrą J. NAUJOKAITIS, per ku-

■ rj galima užsisakyti prenumeratą.
Adresas: J. NAUJOKAITIS

3 White’s Gardens, Star Place,
• Planet St.,. CBniihetcial Road;“ Ę. Į Telefonai:

? London; Ehglhnd. I Namu telefc

Koatas
Šilkinė

išprosyt ................ 1:50
Rudeniniai Siutai

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

1276 Addison Rd.
- ■ •; Penft!; 2-107

Namų telefonas Penn. 1099M

“VILNAUS ŽODIS.”
Sustojus eiti “Vilniaus 

Šviesai” pradėjo eiti 8 pusi., 
Vilnaus savaitraščių forma-1 
to dvisavaitinis “Vilniaus 
Žodis”, Laikraštis leidžia- ( 
mas pažangios pasaulinės Į 
inteligentijos, taikomas ir 
sodžiui. “Vilniaus šviesa” 
turėjo tą silpnybę, kad ji 
buvo skiriama vien1 inteli
gentijai, gana sunkios me
džiagos sutvarkyta ir nepri
einama sodžiui. Dabar ta 
spraga užkišta.

Kaip senovėj žmonės įsivaizd ino pasaulį

METINĖ APYSKAITA 
iš the

SOCIETY FOR SAVINGS in the City of Cleveland
pabaigoje Biznio, Gruodžio 31, 1929

Žmonijos Istorija
Didele knyga 620 Puslapių

Kodėl įvedami pašto čekiai | 
Lietuvoje?

Lietuva, eidama kitų kul
tūringų valstybių pavyzdžių, 
nori nuo 1930 metų sausio 
mėn. 1 -dienos. įvesti tarpu- 
saviam piliečių atsiskaity
mui pašto čekių operacijas.

Toks netikėtas ir gan sku
botas pašto čekių operacijų 
įvedimas sukėlė daugelio pi
liečių smalsumą, kai ku
riems įvarė net nerimo ir 
baimės ar bus šios operaci
jos naudingos ir ar jos įgy
vendinamos Lietuvoje.

Įvedimas panašių opera
cijų nėra koks nors naujas 
išradimas ar sumanymas, | 
Tik musų žmonės turi kiek 
pažinti ir suprasti jas kad 
patirtų jų naudą. Savo pa
prastumu pašto čekiai pra
deda įsiskverbti beveik į vi
sų kulturiftgesnių valstybių 
gyyenįmą, pradeda išstum
ti mokėjimus grynais pini-j

TURTO STOVIS 
Pinigai rankose ir kituose Bankuose .... 

U. S. Government Bondsai .... ....................
Municipal, State, Railroad ir kiti Bondsai 
Paskolos Pirmo Mortgečio ant Real Estate 
Paskolos ant užstatų Akcijų ir Bondsų .. 
Real Estate, Banko Budinkas ..................
Kitokia Nejudinamą Nuosavybė ................
Suėję Nuošimčiai ir kitokį pinigai...............

Viso

Perviršio Fondas
Nepadalinti Pelnai
Rezervas
Taupymų
Kitokios

ATSAKOMYBĖ

$ li,582,691.12
4,371,675.76 

41,517,042.52 
36,924,553.83 
12,628,076.58
1,250,000.00

19,528.12 
923,295.03.

$169,210,862.96

del Taksų .
Padėliai .

Smulkmenos

$ 7,750,000.00
377,655.78 

. ' 213,502.04 
100,871,173.13 

4,531.01

Viso 5169,216,862.96

Incorporated. JS4S

<įoctetg ferfautajs
inthe Citxjqf Cleveland

public square
Dekit Savo Taupymus į Taupymų Banką

$2.00
“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemes dėjosi ir yra 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; knyga 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 kelių trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuviu neišleis per kitą desėtką mėtų.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yrą $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir męs 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 adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Kas Girdėt Cleveland©-Aptekinki®© j Iš Collinwood
illi 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

------- - ■ ---- —
5000 Siuvėjų 'Streikas I Komunistai vėl Supešti

Praeitą pirmadienį Cleve-i SLA. 136-ta kuopa turėjo 
landė sustreikavo apie 5,0001 savo formalį susirinkimą 
moteriškų rūbų siuvėjų po I Sausio 7 d., kame buvo ren- 
vadovyste Ladies Garment I kairia kuopos valdyba lega- 
Workers unijos. Streikas liu budu, pagal SLA. kon-j 
palietė apie 85 siuvyklas, stitucijos reikalavimų, ir j 

Streikas pradėta lygiai j nors Gruodžio mėnesio rin-l 
10 vai. ryto — tą valandą I kiniuose bolševikai buvo su- 
visi siuvėjai, vyrai ir mote-1 l<išę savuosius, dab.ar jie ta
pys, metė darbus ir’ išėjo.' po išmesti ir inėjo tikri Lie- 
Bet buvo tokių vietų kur I tuviai. Garbė 136-tos kuo- 
darbdaviai užrakino "duris Ipos nariams už neužsileidi- 

1 ir darbininkų neleido, tik mą. _ '
kada uniios viršininkai pa-Į Gruodžio men. rinkimuo- 
šaukė policija tada išleido. I se, kurie nebuvo šaukti at-

Streikas apšaukta prieš' vinutėmis ir diduma narių 
■tokias 'siuvyklas kurios iš-1 visai nežinojo, susitarę ke- 
naudoja darbininkus pri- lį bolševikėliai atėjo ir pa
versdamos dirbti ilgas va- siėmė valdybą į savo ran- 

; kas. Kadangi ta kuopa tur- 
itinga, turi ižde apie $300, 
raudonukai džiaugėsi kad 

I turės aukų “prieš-fašisti- 
niara” fondui, tai yra dele
gatams į seimą siųsti. Bet 
nariai kurie apie susirinki
mą nežinojo pamatė kad jie 
apgauti. Šis susirinkimas 
buvo sušauktas formaliai, 
ir šioj kuopoj raudonukams 
aplaužyta ragai. Laike su
sirinkimo jie verkte verkė, 
bet nieko negelbėjo. Nau
ja valdyba liko ši:

Pirm. — Kazakevičius, 
Pagelb. — Brazaitis, 
Fin. sek. — S. Jonilas, 
Užr. sek. — Lukauskas, 
Ižd. — Vaitela.
Komunistai pralaimėję 

14-toj kuopoj gal butų su
simetę į šitą, kuri turi daug 
pinigų, bet ir čia jiems ke
lias užkirsta.

Kuopą padarė finansiškai 
turtinga S. Jonilas, geras 
tautietis, kuris nepagailėjo 
savo truso. Gerai kad ne
užleista raudonukams.

Pus-Fašistis.

landas ir laiko darbininkus 
lyg vergais. Unijos orga
nizatoriai pataria darbinin
kams neklausyti visokių 
kurstytojų ir meklerių ir 
laikytis tvarkoj. Streikas 
greitu laiku baigsis, nes ki
tos siuvyklos ant rytojaus 
pradėjo tartis ir nori susi
taikyti.

Šiuo tarpu norima iško
voti trumpesnių darbo va
landų. Siuvėjai dirbs 40 
valandų į savaitę vietoje 44 
kaip iki šiolei. Kitur dir
ba dar ilgiau.

Lietuvių streikuoja irgi 
gana daug, nes Lietuvių ne
mažai prie siuvimo dirba.

Šis streikas primena dau
geliui Lietuvių 1911 metų 
siuvėju streiką, kuomet au
kštai lėkta ir žemai nupul
ta. Tada streikas pradėta 
su didžiausiomis iškilmė
mis, griežė benai marsalie- 
tes, vadaii buvo vežami še
šetu baltų drigantų, kiti ant1 
arklių raiti žmones tvarkė. 
Bet streikas baigėsi su aša
romis.

Šis streikas prasidėjo ra
miai, dirbtuvėse prieš strei
ko valandos išmušimą galė
jai girdėti mušę skrendant.

Tačiau streiko užbaigos 
laukiam pasekmingos. Dau
gumoj 
tikima baigti labai greitu 
laiku. “ ’ “

dirbtuvių streikas

Kriaučių Stasiukas.

Alekas Gudelis, vietinis, 
turbut pralenkia: visus “Dir
vos” prenumeratorius dau
gumu išrašymų ‘-‘Dirvos”: 
atsilankęs “Dirvos” admi- 
nistracijon su savo žmona, 
užrašė tris 'metines prenu
meratas “Dirvos” saviš
kiams Lietuvoje, atnaujino 
savo prenumeratą ir išsiun
tė į Lietuvą “Žmonijos Is
toriją” ir “Juodą Karžygį”.

Ristikas L. Valeika lankė
si iš Detroito pas saviškius, 
taipgi atsilankęs išsirašė 
sau “Dirvą”. Sako, rupi ži
not kas mano sename Cleve
iande dedasi.

Cleveiande pirmą naujų 
metų dieną automobilių ne
laimėj užmušta dvi ypatos. 
Iki Sausio 8 d. užmušta 6 
ypatos. Gera pradžia.

1929 mat. Ohio valstijos 
valdžia turėjo išlaidų $70,- 
931,9.11. Kelių taisymui ir 
nauju statymui išleista apie 
$25,000,000.

“Grinoriškas” vakaras, su 
grynais Lietuviškais šokiais 
ir rateliais, kame galės ir 
senieji visą vakarą links
mintis ir jaunieji pasimo
kyti Lietuviškų šokių, ruo- 

jšiamas visa energija. Vei- 
I kalas “Laisvės Kovotojai”, 
I labai gražus ■ ir įspūdingas, 
visai naujas ir pirmą sykį 
statomas Cleveiande, paro
dys kaip musų "broliai jau
nuoliai kovojo, savo galvas 
dėjo padarymui savo tėvy
nės Lietuvos laisva.

Iš “Grinorių” tarpo išsi
metė keli jauni vyrukai, ku
rie norėjo savotiškai Meno 
kuopelėje vyrauti, nors bu
vo nei mokesčių- neužsimo
kėję į kuopelę. Liko rim
tesni, prie kurių prisideda 
vis naujų ir rimtesnių gri
norių.

Kas nors tuos vyrukus 
j buvo pamokinę pasinaudoti 
Meno kuopelės uždarbiu ko
kį iš savo vakaro turės, bet 
jei ne menas rupi, o pini
gai, tai gerai kad jie pasi
traukė.

Kviečiame vietos Lietu
vių visuomenę atsilankyti, 
ypač senesnių laikų grino- 
r'ius, o visi bendrai turėsim 
linksmas -Lietuviškas vaka
ruškas, ko niekad Lietuvių ’ 
salėję nebūna.

Neužmirškit kito nedėl- . 
dienio, Sausio 19 d.

Gronorius. '

Naujos parapijos vaka
ras praeitą sekmadienį Lie
tuvių salėj pasisekė labai 
gerai iš finansinės pusės, 
nes buvo labai daug publi
kos, salė buvo užkimšta.

Matyt Cleyelandiečiai la
bai interesuojasi naujos pa-1 
rapijos judėjimu.

Statyta scenoje veikalas- 
“Šv. Barbora”. Vaidinime ■ 

'dalyvavo šios ypatos: A.; 
Bagužinskiutė, J. Sądaus- i 
kas, R. Sadauskienė, Edv. Į 
Malaveckas, M. Juodakiutė, i 
A. Černiutė, Ig. Visockas, 
P. Akelis, M. Ardzi jauslias, 
A. Ruseckaitė, M. Mikelio- 
niutė, P. Luiza, K. Simonai
tis, M. A. Ruseękas, B. Ka- 
pelinskas, O. Bagužinskiu
tė, A. Bhniutė.

“Dirvos” Ekskursijon jau 
rašosi. Vos paskelbus pir
mą žinią apie “Dirvos” šio 
pavasario Ekskursiją Lie
tuvon, jau keletas keleivių 
padavė aplikacijas pasams 
ir gryžimo leidimui. Vė
liau “Dirvoje” skelbsim už
sirašančiųjų vardus, dabar 
dar peranksti.

Bet neperanksti rengtis 
tiems kurie mano važiuoti, 
ypač ne-piliečiams, nes il
gai trunka gavimas gryži- 
mui leidinio. Prie to dar, 
ekskursija išplauks trimis 
savaitėmis anksčiau negu 
pernai šymet laivas išeis 
Gegužės-May 26 d. Laivo 
vardas “Lituania”, eis tie
siai Klaipėdon be persėdi
mo. Tai bus vienų Lietuvių 
ekskursiją, todėl keleiviai 
turės- puikiausius laikus.

“Dirvos” ekskursantus i 
pat laivą palydės pats “Dir
vos” redaktorius Karpavi
čius.
' Kurie nesat Amerikos-pi
liečiai ir dar neturit savo 
gimimo metrikų, tuoj rašy-

Sausio 8 d. mirė nesenai 
Iš W. Va. atvykęs Mikolas 
Šilanskis. Liko moteris ir 
9 vaikai; keturi vaikai jau 
vedę, o penki lanko mokyk
lą. Palaidojimų rūpinosi 
graborius Jakubauskas.

Rep. „ - ,, .
————— kit j savo parapijos klebo-

Municipal Savings and na, pasiųsdami kokį $1, ir 
Loan Co. depozitoriams at- metrikus gausit. "' ‘ 

nuo plaučių uždegimo Juo-1 liko dar $100,000, iš kurių 
zas Kulikauskas, nuo 1377 4,500 depozitoriai gaus po 
E. 66 st. Buvo 44 metų am- Į tam tikrą dalį. Tuomi pasi-

Mirė. Sausio 4 d. mirė

žiaus. Liko moteris, sūnūs 
ir duktė, jau suaugę. Ve
lionis iš amato buvo barz- 
da,skutis, turėjo savo kir
pyklą prie E. 79 gatvės. Pa
laidotas Sausio 7 d. iš Lie
tuvių bažnyčios. Priklausė i 
prie SLA. 14-tos kuopos ir 
Dr. V. Kudirkos dr-jos, iš 
abiejų buvo pasiųsta gėlių 
vainikai.

baigs receiverių darbas, ku
ris tęsėsi per apie 5 metus,

Miesto taryboje eina, di
dėlės varžytinės tarp Re
spublikonų ir Demokratų už 
miesto manadžerio vietą — 
Republikonai nori išmesti 
dabartinį manadžerį Hop
kins, o Į jo vietą nori pa
statyt savo partijos arkliu
ką, ant kurio galėtų jodinėt 
kas tik reikia, partijos la
bui atlikti. Galutinai daly
kas paaiškės ateinantį pir
madienį.

„Birutė ir Kuprelis”. S. 
L. A. 14-ta kuopa ruošiasi 
prie perstatymo didelės is
toriškos K. S. Karpavičiaus 
tragedijos, “Birutė ir Kup
relis”, iš tų laikų kada Lie
tuvius puldinėdavo krikš
čionys kryžeiviai ir vogda
mi jų vaikus pas save au
gindavo ir išmokinę savo ti
kėjimo siųsdavo į Lietuvą 
naujo tikėjimo skelbti.

Veikale dalykas einasi a- 
pie tris tokiu budu sugautus 
ir Rygoj laikomus jaunuo
lius, kurie turi sunkias ko-

Galit ir 
per gimines prašyti, bet il
giau trunka. Iš klebono 
prašant metrikų, reikia: pa
duot savo tėvų vardus ir iš 
kokio kailio paeinat, maž
daug savo.gimimo metus ir 
pilną savo vardą.

Clevelando Lietuvių Die
na miesto auditorijos teat
re bus pirmą nedėldienį pe 
Velykų. Veikalas bus sta
toma turbut “Živilė” ar ku
ris kitas istoriškas.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
vas su savo pavergėjais, iki! J°n?s Klusis
pagaliau per kraujų ir mir
ti atgauna lasvę, bet ne vi
si* Šis veikalas bus stato
mas Sausio 26 d. Lietuvių 
salėje.

VAKARAS
su parama' “Dirvos” Bendrovės

statoma scenoje naujas iš Lietuvos atvežtas1 veikalas

“Laisves Kovotojai”
SU LIETUVIŠKAIS ŠOKIAIS

' atsibus Nedėlioj

Sausio-Jan. 19 d. 1930
6835 Superior Ave.

Slllllllllllllllllll

40 akrų ūkė, . su viskuo, $2,800.
75 zuikiai, didžiosios veislės, $5 

pora; 2300 balandžių-karvelių viso
kios veislės; 2 maži šunes, gončai, 
$15 ir $20. (3

P. D. ANDREKUS
R. 1 Pentwater, Mich.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

The Annette Shoppe I
Praneša Lietuvėms moterims iri 

merginoms jog atidarė Skrybėlių ir 
paničakų krautuvę

6402 SUPERIOR AVE. |
SAUSIO 11 ir visą savaitę po to. 

bus išpardavimas naujausių puikių 
skrybėlių moterims ir merginoms,' 
veicės $o už' |

$1.00 ir $1.98
Pirkiniais šioje krautuvėje busit 

pilniausia užganėdinti.
ANNETTE SHOPPE | 

6402 Superior Ave.

Program© pradžia 5 vai.

TĖMYKIT: Šis vakaras bus tuo įdomus kad bus vien tik 
Lietuviški šokiai ir nauji žaidimai, kaip dabar žaidžia 
Lietuvoje, kad galėtų dalyvauti ir pasilinksminti senų 
laikų grinoriai ir čia augęs jaunimas pasimokyti. Kurie 

nori džiazo šokių prašoma visai neateiti — jų nebus.

Įžanga Į teatrą 50c. ir kelios vietos įJB 75c.
- Į šokius — po 35c. ypatai.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
į šią patogių valgyklų. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas 

CHAS. STONIS
I KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c

I sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai j 124? Payne avė. arti E. 12

Loyal Savings and Loan 
Ass’n, vienatinės Lietuvių 
finansinės įstaigos, metinis 
šėrininkų susirinkimas at
sibus penktadienio ■ vakare, 
Sausio 17 d., nuo 7:30 vai., 
Lietuvių salėj. Bus išduo
dama raportai ir bus ren
kama nauji keturi direkto
riai. Šėrininkai prašoma 
dalyvauti. Vald.

| ABOBPTT C. JAKUBS
&Ę

(Adolfas C. Jakubauskas) 
Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas

Balzamuotoj as.
Automobiliai 'visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
Edna Avenue Cleveland, Ohio

Liet. Moterų Klubo susi
rinkimas Įvyksta pirmadie
nio vak., Sausio 13 d., Onos 
Mihelichienės namuose, ant 
1200 Addison rd. Bus vie
nas kalbėtojas, Paul Wer
ner, natūralizacijos vyriau
sias egzaminatorius.

Narės kviečiamos pribū
ti 8 vai. vakare. Atsiveski
te naujų norinčių prisira
šyti. Sekretorė.

Kurie kreipsitės į “Dir
vą” laivakorčių reikale, pra
šome išlenkti seredos die
ną, nes tą dieną baigiama 
ruošti spaudon “Dirva” ir 
redaktorius, kuris pats su
žiūri keleivių reikalus, ne

įtari gana laiko.
Kitomis dienomis ir vaka

rais galima kreiptis iki 8 
valandai.

j ...... Lt. 20 
i Povilas Leskauskas .. 250 
Juzė Jonaitienė ...... 250 
Jonas Milinavičius .... 200 
Marė Zigmahtienė .... 50 
Malvina Kaniauskienė .. 50 
Marijona Tiškienė .
Marė Gilienė ..... 
Juozas Visockas ... 
Ona Ignatavičienė 
Mikolas Trečiokas 
Ignas Rusteika ...
Pranas Janušaitis ’..... 50 
Judita. Norkaitienė .... 60 
Povilas Kuisis .......'. 50 
Marijona Railiutė .... 200 
Juozas Grigas ........ 100 
Paulina Geležauskaitė .209 
Antanas Rudis ....... 
Barbora Raškauskienė 
Silvestras Dereška ...
Andrius Jankauskas .. 
Mikolas Žukas ......... 
Juozas Žukaą ........ 
Katrė Kašaitienė .... 
Marė Mikuckienė .... 
Marė Dapkienė ...... 
Karolis Ivanavičius .... 50

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 

6820 Superior avė. Cleveland, O.

200
100
200

50
20

150

100 
450 
100 
100 
150 
150 
150 
200
120

X

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas eų 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur BU' visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi ta
rės teisingų patarnavimą.

X O ROSEDALE ©i
Dry Cleaning Go.: 

ic. F, PETRAITIS, Prop, 3 
6702 Superior Ave.,

X tel1H
John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai; tarnavimo jums. 
“Visuomet,' geriausios prekes 

už mažiausia pinigų”
L<llllllllllllllllllllllllllll||||llllllllllllllllllllllllil||>l!:!llllliilllillllllllllllllllllllllllll'J

JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER KENT IR EARL RADIOS

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 
Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
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

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

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

liūs, 
kius

6407

1930
GRAŽUS DIDELI SU 

PUIKIAIS PAVEIKSLAIS 
SIENINIAI 

KALENDORIAI 
Jau gaunami “Dirvoje” 
' po 25 centus.

SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
jhltllllillllllllllllllllllllllillllllllllllHIIIHIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIllllllllllllllllllllllllllIHI,:

(į kitus miestus paštu 30c.)

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiam. 
3400 St. Clair Ave. - Cleveland, O.


