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Sovietai Turi Išrasi
NUO VULKANO ŽU

VO 1,300 ŽMONIŲ
178 MIRĖ KALĖDAS 

ŠVENČIANT
Visose Suv. Valstijose

Kad Mužikai Nevalgytu
Londonas. — Kalno Me

rapi išsiveržimu ant Suma-( kučiose ir per Kalėdas ne- 
j tra salos bėgyje pastarų teko gyvasčių 178 ypatos, 
' dviejų savaičių žuvo 1,300 vis daugiausia bereikalin-
I žmonių. Prie to dar dau-jgai, kaip tai užsimušė auto- 
jgybės nesusekama. mobiliais, gaisruose, prigė-

Vulkanas lieja savo kar-jrimu, medžioklėse, mušty- laiku paaštrėjo 
štą sierą be paliovos ir su- nėse, ir nuo nuodingos deg- 
naikino daug kaimų. \ tinės.

KO LIETUVOS KUNIGAI 
NORI?

IR DARBININKŲ ŽINIOS

BADAUJANČIOS MI
NIOS KADA NORS 

TURĖS SUKILTI
Maskva. — Sovietų carai 

įsakė surinkti 100 pačių ga
biausių ir sumaniausių Ru
sijoj galvų išdumojimui ką 
reikia daryti kad šalyje už-: 
tektų maistų.

Nori sudaryt tokį komi
tetą kuris išdirbtų griežtas 
taisykles pagerinimui mais
to produkcijos, maisto iš
skirstymo (tai yra kiek ku
rios klesos žmogus gali jo 
gauti — nors sovietų roju
je klesų sako nesą....) ir 
kaip maisto produktus iš
platinti ir ten kur jis nesi- 
gamina, kad miestuose ne
reikėtų badauti.

Maskvoj tankiai atsibuna 
riaušės del stokos maisto.

Kaip dabar yra, pirmiau
sią teisę prie maisto gauna 
darbininkai, tik bėda kad 
maisto iš niekur negalima 
gauti ir reikia stovėt per 
naktį pri^ pristatymo punk
tų jeigu dagirsta kad jau 
kas atgabenta.

Štai kaip Maskvoj mais
tas skirstoma:

Duona — Du svarai per 
o <^..i v>,.„ ’ diena dirbtuvės darbinin-

nešama kad apie 10,000 dar-lkul; ™nas s™raB g.1' die- 
binink,, dirbusiu gelžkelioj11 V“ '“‘t tarna;,t0.-'ams- 
dirbtuvėse ir prie keliu bus , Moesa,- Svaras kozna sy- 

-• <-• • kj, 8 sykius per menesi, dir-sugrazinti i darbą nuo Sau- , f . . , . . .• r“ i w___btuviu darbininkams ir pu-sio o d. pilnam laikui. _ - .. . , . \_________  j se svaro ofisti darbimn- 
' kams 7 sykius į mėnesį (jei
gu gaunama mėsos).

Žuvies — apie tris sva
rus į mėnesį darbininkui ir 
du svaru kitiems.

Cukrus — apie 4 svarus 
į mėnesį visiems, su teise 
pirkt daugiau mokant dvi
gubą kainą.

Štai kaip maisto pruduk- 
tus sovietai parduoda pa
čioje Maskvoj: sviesto sva
ras $5; ryžių svaras $1.25; 
sūrio svaras $6; rūkyta de
šra $6 sv.; bulvės 25c sv.; 
kopūsto galva $1; obuolių 
sv. $1; rūkyta žuvis $5 sv.; 
kumpio sv. $4.50.

Tam kada nors turės at
eiti galas — taip visada ne
bus. Prie kapitalizmo žmo
nės badaudami sukyla, ne
kentęs ir prie komunizmo 
perilgai.

Geriausias išėjimas Rusi- 
sijai tai išrasti būdą kad 
žmonės visai nenorėtų val
gyt, nes javus ir visą mais
tą komunistai nori išvežti į 
užrubežį ir paverst į auksą, 
o namie mužikai reikalauja 
ėst.

Pagelbėjimui apmažinti 
bedarbės, S. V. valdžia pa
siryžus praleisti $724,000,- 
000 viešiems darbams bėgy
je 1931 metų. Pinigai pa
skirstomi keliams, uostams, 
tiltams ir viešiems budin- 
kams.

Bendrai, visoje šalyje bus 
išleista apie $5,000,000,000 
naujoms budavonėms ir ki
tokiems Įrengimams.

Kanados telefono kompa- 
panija paskyrė $20,000,000 
1931 metų savo plėtimosi ir 
gerinimo darbams.

Cigaretų gamyba Lapkri
čio mėnesi 1930 m. nupuolė 
1,089,861,274 cigaretais že
miau Lapkr. mėn. 1929 m. 
Pagaminta tik 7,952;158,335 
cigaretai.

Cigarų Lapkr. mėn. pa
gaminta 555,626,672, 96,207, 
445 mažiau negu Lapkr. m. 
1929 m.

Uostomos tabokos paga
minta 3,160,338 svarai, ar
ba 335,436 sv. mažiau.

! KOMUNISTAI GRIAUNA 
BANKUS

Komunistai pradėjo vajų 
prieš Amerikos bankus. Jų 

i spauda pilna žinių apie ban- 
'kų bankrutinimą, ir jų kal- 
įbėtojai ir slapti agitatoriai 
landžioja po žmones su gan- 

■ dais apie bankų “bankruti- 
jnimą”. Sakoma kad jie už
puola kokią sritį ir eidami 
per namus arba telefonais 
pranešdami įgąsdina buk 
tas ar tas bankas rengiasi 
bankrutyt, kad žmonės bė
gtų išsitraukt pinigus. Ka
da depozitoriai subėga ir 
apgula banką, aišku kad 
bankas turi užsidaryti.

Panašiu budu sako jie 
uždarė Chelsea banką New 
Yorke savaitė laiko atgal.

Jie tą daro per visus di
delius miestus, bet darbi
ninkui pravilo jų neklausy
ti, nes jeigu bankas veikia 
iš jo išgausi visus savo pi
nigus, o kai užsidaro tada 
išmoka tik dalelę arba visai 
nieko.

RELIGIŠKI SUKILIMAI 
TURKIJOJ

Turkijoj prasidėjo visuo
tini areštai su tikslu nuslo
pinti pastarus sukilimus už 
sugrąžinimą tikybinės val
džios, kuri' buvo vyriausy
bės panaikinta 1922 m.

Valdžia deda pastangas 
sulaikyti tikybinius agita
torius.

ARGENTINA SULAIKO 
ATEIVYBĘ

Argentinos valdžia padi
dino mokesti už vizą Įva
žiavimui Į -Argentiną. Da
bar kurie nori važiuoti, ap
sigyventi turi mokėti $33, 
arba iš Lietuvos 330 litų, 
kas reiškia beveik pusė lai
vakortės i Argentiną. Tas 
apsunkins daugeliui išva
žiavimą. Tik turistams mo
kestis už vi%ą palikta S3.

UŽMUŠĖ 21 ŽMOGŲ
Brazilijoj, laukiniai Indi- 

jonai užpuolę išžudė 21 bal
tųjų ypatą retai baltųjų gy
venamo j srityje.

N. Y. C. gelžkelio linija 
padavė užsakymus į dauge
lį plieno dirbtuvių padirbi
mui 170,000 tonų naujų re
lių (bėgių), kuriuos dės į 
senųjų išsidėvėjusių vietas. . 
Tas reiškia daug darbo plie
no dirbtuvėms ir daug gausi 
darbo prie kelių taisymo.

Nors plienas daug kam 
naudojama, ypač žymiai jis 
naudojamas automobilių in
dustrijoj, daugiausia vienok 
sunaudoja budavojimo in
dustrija. 1930 metų bėgiu 
budavojimui panaudota net 
5,600,000 didžiųjų tonų plie
no, arba 60 nuošimčių vi
sos plieno gamybos.

Connellsville, Pa. — Nuo 
15 d. žada atsidaryti sprog
stamų medegų dirbtuvė, ku
rioj darbo gaus keli šimtai 
darbininkų.

Youngstown, O. — Apie 
2,000 darbininkų daugiau 
bus paimta Į geležies dirb
tuves po naujų metų.

Streikas graso. Anglijos 
kasyklų darbininkų streikas 
dar visiškai neišvengta — 
dar prie susitaikymo nepri
einama.

Portugalijos degtukų iš- 
dirbystės per pirmą pusę 
šių metų pagamino 3,792,- 
000,000 degtukų arba 59,- 
000,000 dėžučių.

Lietuvos Vyriausybė Įteikė 
Notą Vatikanui.

Kaunas. .— Nepriklauso
moje Lietuvoje paskutiniu 

i santikiai 
tarp Vyriausybės ir kuni
gijos. Kunigija jau senai 
veda tam tikra akcija prieš 

. To 
priežastis yra gana senai 
Įvykus. Šiose eilutėse kaip 
tik ir manau nušviesti tas

į tinęs.
Whiting, Ind., vienuose __ ____ __ „ ___ „_c

j namuose sudegė 7 vyrai po dabartinę Vyriausybę, 
i gero paužimo kūčių vaka- — -----
re.

New Yorke per Kalėdų
šventes nuo nuodingos deg- priežastis del kurių Vyriau- 
tinės mirė 10 žmonių. sybė ir kunigija nesugyve

na.
1926 m. Gruodžio 17 d. 

įvyko visiems žinomas per- 
Nežiurint blogų laikų, S. versmas, po kurio buvo su- 

Valstijų paštas Kalėdų lai- daryta nauja vyriausybė. Į 
ku padarė didžiausi biznį. 
Tuo laiku persiusta 1,670,- 
000,000 laiškų, ‘ 20,000,000 
siuntinių ir 17,000,000 at
virlaiškių.

PAŠTAS TURĖJO GERĄ 
BIZNĮ

UŽLINDO AMERIKAI 
UŽ AKIŲ

Suv. Valstijos buvo besi; 
rengia parduoti Italijai 75,- 
000,000 bušelių kviečių, bet 
sovietų agentai užlindo ir 
pardavė Italijai kviečius pi
giau. Amerika manė par
duoti po 73c,bušelį, o sovie
tai atsiuntė kviečius po 55c 
bušeli, 
žmonės

Nedykai Rusijoje 
badauja.

KENČIA KALĖJI-
8200,000,000 NUOSTOLIŲ 

PER METUS
Apytikrėmis žiniomis, pir

kėjai — arba abelna publi
ka — kas metai nuneša par
duotuvėms šioje šalyje apie 
$200,000,000. Bet sakoma 
kad tai yra visai maža su
ma, nes sudaro vos biskelį 
daugiau negu 1 nuošimti vi
sos parduotuvių apivartos.

Paveizdan, apskaitliuoja
ma kad parduotuvės metų 
bėgiu daro $20,000,000,000 
apivartos.

Tokiu budu jei pirkėjai 
nuneša krautuvninkams ko
kius du šimtu milijonų per 
metus tas skaitoma mažu 
nuostoliu.

UŽMUŠTA 33
Salta, Argentina. — Išti

kus žemės drebėjimui La 
Poma miestelio srityje, už
mušta 36 ypatos. Tas že
mės drebėjimas buvo jau
čiamas visoj šiaurinėj Ar
gentinoj.

DAR VIENAS DIKTA
TORIUS

Monako respublikos — 
mažytės savistovės valsty
bėlės ■
sugryžęs iš Paryžiaus, per
eitą savaitę rado savo pilie
čius trukšmaujant. Jis tuoj 
išvaikė valstybinę ir sričių 
tarybas ir apsišaukė dikta
torium.

NUPIRKO ARMAGED- 
DONO VIETĄ

Amerikos mokslininkai 
nupirko biblišką karo sritį, 
vadinamą Armageddonu, ir 
darys tyrinėjimus. Ta vie
ta apima Karmelio kalną, 
centralinėj Palestinoj. Jo
je, anot biblijos, per šimt
mečius atsibuvo kovos tarp 
Žydų, Egiptėnų, Syrų, Iz
raelitų, Midianitų, Graikų 
ir Romėnų.

NAUJA PLANETA YRA 
ŽEMĖS DIDUMO

Pasadena, Calif. — Mt. 
Wilson observatorijos pro
fesoriai skelbia kad perei
tą pavasari atrasta nauja 
planeta už Neptūno ribų y- 
ra panašaus didumo kaip 
žemė, o ne kaip didžiosios 
planetos, kaip išsykio ma
nyta.

25 NULYNČIUOTA
Suv. Valstijose 1930 me

tų bėgiu buvo nulynčiuota 
25 ypatos, iš jų 24 juodieji. 
Negrai džiaugiasi kad jų 
žmonių žudymas mažėja, 
nors 1930 m. nulynčiuota 13

— princas Louis II,'daugiau negu 1929 m. 
7OQ ic PnW7ione ivpi*- i

Nori kolonizuotis Meksi
koj. Rusų organizacija no
ri išgauti Meksikos valdžios 
leidimą kolonizuotis Ru
sams Meksikoje, kurie ne
sutinka su komunizmu.

Didžiųjų ežerų laivai bė
gyje 1930 metų pravežė net 
20,000,000 tonų krovinių 
mažiau negu 1929 m. Tik
tai kviečių pervežta tais 
ežerais 18,505,000 tonų dau
giau, kitų visų produktų ir 
prekių vežiojimas apmažė
jo.

Išviso pervežta 72,897,752 
tonai, 1929 metais pervežta 
92,622,017 tonų.

50,000
MUOSE DEL DEGTINĖS

Iš priežasties prohibicijos 
apskaitliuojama kad šiuo 
laiku Amerikos kalėjimuo
se sėdi bent 50,000 piliečių.

CHINIJOJ IŠŽUDYTA 
30,000 ŽMONIŲ

Šanghai. — Pranešimai iš 
tolimos šiaurvakarinės pro
vincijos Kansu skelbia jog 
pastarų dviejų mėnesių bė
giu Mohametonų bastūnų 
armijos išžudė apie 30,000 
Chinų gyventojų savo pas
tangose sukelti revoliuciją 
prieš Chinų valdžią. Sulai
kymui žinių apie savo dar
bus Mohametonai nukapo
jo telegrafų vielas.

JEFFRE NETEKO 
KOJOS

Paryžius. — Garsus karo 
laikų maršalas Joffre gavo 
gangriną kojoje, koja tapo 
nupjauta išgelbėjimui gy
vasties. Dabar jis randasi 
tai’]), gyvasties ir mirties. 
Jis yra 79 m. amžiaus.

Mirė Bratianu. Bucha- 
reste, Rumanijoj, • mirė žy
mus diplomatas ir politikie
rius Vintilla Bratianu, ku
ris su savo tėvu ir broliu 
įsteigė dabartinę Rumuni
jos dinastiją. Jis pasodino 
ant karaliaus sosto 6 metų 
vaikuti, pametusio sostą 
Karolio sūnų, bet Karolis 
galiaus sau sostą atgavo.

UŽGRIUVO 50 ŽMONIŲ
Algier, Algerija. — Nu

slinkus kalno žemė ant A- 
rabų kaimo užgriuvo ir už
mušė apie 50 žmonių.

niųjų spauda ypač pradėjo 
užpuldinėti tautininkus, va
dindami juos “bedieviais”, 
“mazonais” ir tt. Šitoks de
šiniųjų spaudos šaukimas 
negalėjo neturėti įtakos į 
visuomenę.

Tos dešiniųjų spaudos ir 
jos šauksmų prisiskaitę ku
nigai pradėjo viešai, net 
bažnyčiose iš sakyklų, šmei- 
šti tautišką vyriausybę. Jei 
už vieną-kitą krikščionių 
bloko žmogaus išsišokimą 
jį nubausdavo tai dešiniųjų 
laikraščiai skelbdavo ir da
bar skelbia kad tai esą ka
talikybės persekiojimas.-

Prie tokių “katalikybės 
persekiojimų” kunigai pri
skaitė “lašinių skutimo” ir 
kitas bylas, iškeltas jiems 
už nesąžiningą pareigų ėji
mą.

Naujas lermas
Tautiška vyriausybė su

prato kad srovinių kuope
lių veikimas mokyklose la
bai trukdo darbą ir demo
ralizuoja mokinius. Vyriau
sybė norėdama šią ydą iš 
mokyklų prašalinti, uždarė 
mokyklose visas srovines 
kuopeles. Tarp uždarytų
jų yra ateitininkų, tauti
ninkų ir kitų kuopelės.

Šitame vyriausybės žing
snyje kunigai Įžiūrėjo kata- . 
likybės persekiojimą. Jie 
tuojau susirinkimuose ir 
bažnyčiose iš sakyklų pra
dėjo šaukti kad “bedievių 
vyriausybė persekioja ka
talikus”.1 Už tokius netak
tiškus ir neleistinus kuni
gų išsišokimus teismas kai ■ 
kuriuos tokius kunigus-agi- 
tatorius (Reinį, Krupavi
čių ir kt.) patraukė tieson. 
Čia vėl kunigai įžiūrėjo ‘pa
vojų katalikams’.

Del ateitininkų kuopelių

tą vyriausybę i nėjo tauti
ninkai, krikščionys demo
kratai, ūkininkų sąjunga ir 
darbo federacija, žodžiu, 
tautininkai ir dešiniųjų blo
kas. Po kurio laiko deši
niųjų bloko ministerial (Bi
stras, Karvelis) iš koalici
nės vyriausybės pasitraukė. 
Tuo laiku buvo paleistas ir 
trečiasis seimas. Dešinių
jų blokui iš vyriausybės pa
sitraukus, jų (dešiniųjų) 
spauda laikas nuo laiko pra
dėjo užpuldinėti tautinin
kus. Išpradžių tas užpul
dinėjimas buvo kreipiamas 
daugiau į valstybės santvar
ką negu į katalikiškumą. 
Mat, tada tautininkų pro
jektuojamos reformos kon
stitucijos ir kitokios nevi
sai patiko krikščionims de
mokratams ir jų blokui.

Nepavykus pirmam puo
limui del minėtų reformų 
(nes tos reformos be deši
niųjų bloko pritarimo buvo 
įgyvendintos), krikščionys1 
demokratai savo kovos bu-' 
dus pakreipė daugiau į ka
talikiškumą. Šiuo krikščio- į 
nių demokratų žygiu pase
kė ir visas dešiniųjų blo-: uždarymo Lietuvos vysku- 
kas. Ir nuo šio laiko deši-. (Pabaiga ant 7-to pusi.)(Pabaiga ant 7-to pusi.)

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

6829 Superior Ave. Cleveland, O.

Į kitus 
mažiau

©I

Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokais- 
konvertais) parsiduoda po 5c. 
miestus užsakymai nesiunčiama 
kaip penkivi (5) laiškų. Prisiųskit 25c 
pašto ženkleliais ir gausit 5 laiškus ir 5 
vokus. Laiškai tinkami draugams, gimi
nėms ir pas mylimas paliktas Lietuvoje.

Pasirinkit iš sekančių (numeriais)
1 —Musų Vilnius
2— Musų Šalelė
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtini Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)
- Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:
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Korespondencijos DAYTON
PITTSBURGH

Perka automobilius ban
ditams gaudyt. Pittsburgo 
miesto valdyba perka dar 
32 automobiliu gaudymui 
plėšikų, šešiolika iš tų au
tomobilių turės radio apa
ratus. Automobiliai atsieis 
apie $40,000. Kiekviena iš 
16 policijos stočių turės po 
vieną automobilį su radio 
aparatu. 

Kam $ar cukrus tinka? 
Mellon institutas industria- 
liamsį-jtyrinėjimams, esantis 
prie Pittsburgo universite
to, pasiėmė ištirti kam ki
tam dar cukrus butų tinka
mas šalip saldinimo kavos, 
arbatos, dirbimui i saldu
mynus ir kitiems jau žino
miems dabar naudojamiems 
tikslams.

Privatiški tyrinėtojai iš 
seniau jau skelbė kad cuk
rus tinka išlaikymui me
džio, audinių išbaigimui, 
o kaipo žalia medega tinka 
chemikalų industrijoj.

Melon instituto sumany
mą remia ir tyrinėjimus pa
stūmės Amerikos cukraus 
korporacijos.

Budavos naujus kelius. 
Pennsylvanijos valstijos ke
lių sekretorius praneša kad 
jau padarė 13 sutarčių nau
jų vieškelių budavojimui, 
kurie visi bendrai kaštuos 
$2,000,000.

Pittsburge, per Alleghe
ny upę i Ross miestelį bus 
budavojama tiltas už apie 
pusę milijono dolarių.

1930 metų bėgiu Pennsyl- 
vanijoj naujų kelių išbuda- 
vota net 1,311 mylių, di
džiausias kelių budavojimo 
rekordas šioje valstijoje.

Sakoma kad sausas oras 
davė progą darbus varyti 
praeitą vasarą be trukdy
mo. Prie darbų naudota 
8,192 darbininkai.

Nuostoliai nuo pagados. 
Pennsylvanijos ūkės turė
jo nuostolių net $22,000,000 
delei pereitos vasaros kar
ščių ir pagados, žemų kai
nų ir lengvo pirkimo.

Pereitos vasaros derliaus 
kaina nustatyta $218,324,- 
000, net $22,000,000 mažiau 
negu buvo 1929 m. Penn
sylvania turėjo tris blogus 
metus pagietu, bet 1930 va
sara buvo blogiausia.

Kukuruzų ir tabako der
lius buvo prasčiausias negu 
kitados kada. Tik žiemken
čiai kviečiai, avižos ir ru
giai viršijo derlių dviejų 
praeitų metų.

Bulvės užderėjo geriau 
negu buvo tikėtasi, bet jų
gauta 2,004,000 bušelių ma- Neužmirškit saviškių Kanadoj, 
žiau negu 1929 m. Pietų Amerikoj ir kitur — už-

Obuolių gauta 4,000,000 rašykit j iems “Dirvą”.
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į SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ;
! organizacija Suvienytose Vahtijone, i
! kurios turtas viršija $1,000,000.00. I
" Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 I 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
m SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Neriai peri- « 
" imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Viei nariai rauna laikralM ;
“ vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kai***. I

J Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir l,0H.
4 Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 aavaitij. !
j *
5 Del platesnių informacijų kreipkitli iiue -
M M

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA I 
: 307 W. 30th Street New Yerk, N. T, !

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXJ

bušelių daugiau negu 1929 
metais.

Medžioklės pasekmės. Per 
praėjusio rudens sezoną vi
soje Pennsylvanijoje me
džiotojai nušovė 20,088 brie
džius, 6,000 stirnų, 696 meš
kas ir 2,500 laukinių kala
kutų.

Pereitą metą meškų nu
šauta 447, o 1925 metais jų 
nušauta net 929.

WYOMING VALLEY, 
PA.

Žiauriai nužudytas Lietu
vis. Nežinomi piktadariai 
prisiuntė Lietuviui Juozui 
Masteikai siuntinį su Kalė
dų ženkleliu, kurį atidarius 
įvyko baisus sprogimas, ku
ris Masteiką sudraskė į 
šmotelius, sužeidė jo žmo
ną ir sugriovė dalį namo.

Mat, dėžėje butą keleto 
gabalų dinamito su gelež
galiais. Moteriškei išmuš- 

’ ta abi akys ir nulaužta vie
na ranka.

Namas taip sugadintas 
kad veik visas paverstas į 
griuvėsius.

Buvusios sprogimo metu 
sugulusios lovose trys duk
terys išmestos iš lovų.ir su
žeistos. Viena mergaičių 
yra 16 metų amžiaus, kitos 
jaunesnės.

Masteika kilęs iš Lekėčių 
I kaimo, Šakių apskričio.

Velionis Masteika buvo 
ūkininkas, gyveno Huntin
gton kaimelyje, Luzernės 
apskrityje. Žiemos’ metu 
dirbo kasyklose, o vasarą 
ūkyje. Turėjo labai gražų 
gyvenimėlį ir gražiai gyve
no.

Po sprogimo subėgo visi 
i kaimynai ir radę griuvėsius 
pranešė Wilkes-Barre poli- 

I cijai. Policija atvykus su
ėmė keletą nužiūrėtų asme
nų, kurie uždaryti kalėji
me. Ekspertai pareiškė kad 
pavartota dinamitas papra- 

1 stos rūšies kokis vartoja- 
' mas anglies kasyklose.

Pastebėta kad jau perei
tais metais nežinomi pikta
dariai kėsinosi Masteiką 

Į nužudyt. Tuo metu dina- 
j mitas buvo pritaisytas prie 
automobilio ir Masteikai 

! atidarius automobilio duris 
įvyko sprogimas, nuo ko au
tomobilis sunaikintas, bet 
jis pats nenukentėjo.

Po šio įvykio, apielinkės 
gyventojams reikalaujant, 
suimta tūlas Lenkas, vadi
namas gorila, kuris mano
ma esąs tikrasis kaltinin- 

1 kas. Vietos gyventojai to 
Lenko bijo ir nekenčia, nes 

i jis labai panašus i gorila.
—V.

BENTLEYVILLE, PA.
šis-tas. Nors šiame mie

stelyje ir nedaug Lietuvių 
gyvena, tačiau visgi tarp jų 
randasi ir biznierių. Ketu
ri Lietuviai užlaiko valgo
mų daiktų krautuves, vie
nas judamų paveikslų teat
rą, vienas pulruimį, vienas 
yra siuvėjas, vienas turi gė
lių auginimo šiltnamį, prie 
jų keli pasekmingai gamina 
ir parduoda munšainėli. Šie 
paskutiniai rodos daro ge
riausi biznį.

Blogiausias biznis tai su 
vištomis. Tūlas laikas at
gal trys vyrukai (du Lietu
viai, vienas Slavokas) pa
ėmė kokio ten Lenko kelias 
višteles. Kaip ten jiems bu
vo kad juos pagavo. Visi 
trys gavo po vienus metus 
j apskrities pataisos namus. 
Taigi, iš vištų biznis eina 
labai prastai.

Darbai kasyklose čia ei
na gana blogai: dirba tik 
po vieną-dvi dienas į savai
tę.

I

Gruodžio U d. mirė se
nas gyventojas, Juozas Ber- 
gelis. Palaidotas Šv. Luko
šiaus kapinėse Bentleyville

Vietinis

JIEŠKOJIMAI
(Iš Lietuvos Konsulato 

Chicagoje)
Butkus Justinas. 1921 m. 

gyveno Chicagoje.
Černauskąs Vincas. Pirm 

karo gyveno New Yorke.
Genzelis Juozas. Pirm ka

ro gyveno New Yorke.
Hausinanai, Albertas ir 

Adolfas. Gyveną Chicago j.
Jaračauskas Bronius, ki

lęs iš Kauno. 1914 m. gyve
no St. Louis, Mo. Atsiliepė 
jo žmona, Ona.

Kačiušis Baltrus, iš Kel
mės v., Raseinių ap. 1925 
m. gyvenęs Rockford, Ill.

Norkus Stepas, iš Mešku
čių v., Šakių ap. Gyveno 
seniau Cleveland, O.

Tumėnas Jurgis, iš Alun
tos v., Utenos ap. Atsilie
pė jo žmona, Veronika.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti, 
ir kiekvienas kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašo
mi suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai įver
tinta.

Lietuvos Konsulatas
201 N. Well St. Rm. 1904 

Chicago, Ill.

1931 METŲ BONŲ 
KUPONAI

Štai svarbi naujiena vi
siems “Dirvos” skaityto
jams ir bendrai Ameri
kos Lietuviams:

Kurie turit Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, 
jau galit sunaudoti jų 
kuponus nuo 1931 metų, 
prisiunčiant juos už sa
vo prenumeratą “Dirvos” 
arba už knygas. Kupo
nai bus priimami pilna jų 
verte.

Vietoj pinigų, kurie da
bar kožnam reikalingi, 
siųskit “Dirvai” 1931 me
tų bonų kuponus.

Adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

Štai kur yra Kristus. Ant 
Herman gatvės randasi ne
puošni medinė bažnytėlė, 
United Brethen sektos. Vi
si žinom šventraščio parei
škimą: “Iš jų darbų vaisių 
pažinsite juos”. Mano kai
mynystėje gyvena dvi šei
mos paliegėlių didelėj bied- 
nystoj. Jos iš minėtos baž
nytėlės gavo Kalėdoms gau
sias dovanas maistu. Ar ga
li būti geresnis darbas var
dan Kristaus kai sušelpti 
varguolius. Dar turiu pri
minti kad tos dvi šeimos 
nėra jų sektos žmonės, ta
čiau tos tikybos žmonėms 
visi yra lygus. Todėl darau 
išvadą kad pas tos bažny
čios žmones viešpatauja 
Kristaus mokslas artimo 
meilės.

Apdegė bažnyčia. Šiau
rinėj miesto dalyj yra pui
kiausia bažnyčia Vokiečių 
katalikų Šv. Rožančiaus.

Anksti Kalėdų rytą zak
ristijonas atidaręs duris pa
stebėjo bažnyčią pilną du
rnų ir liepsnų apimtą. Pri
buvus ugniagesiams gais
ras likviduota, bet nuosto
lių pasidarė už $25,000. Gai
sras kilo užsidegus Kalėdi
niams išpuošimams.

Kai Lietuviai dar neturė 
jo savo bažnytėlės visi nau
dojosi dvasiškais patarna
vimais šioje bažnyčioje. Ta
da Lietuviai ir santaikoje 
sugyveno, nebuvo nei šven
tesnių, nei prakeiktesnių 
visi buvo lygus. Mat, nebu
vo kam ardyti Lietuvių vie
nybės. Dar ir dabar apie 
15 rimtesnių Lietuvių šei
mynų priklauso toj Vokiš
koj parapijoj, ir yra labai 
patenkinti.

Patartina perskaityt Dr. 
šliupo knygelę “Tikri ii 
Netikri Šventieji” ir persi
tikrinti jos turiniu. Pama
tysite kad joje nieko blogc 
nėra, tokių knygų Ameri
koje pilnos lentynos ir uš 
jas valdžia nieko neperse
kioja ir kynigija tyli. Toj 
knygelėj paimta ruožai ii 
inkvizicijos laikų, nurodant 
kokie prakilnus ir žmonijai 
naudingi vyrai buvo sude
ginti ant laužų kaipo ereti
kai, o menkos doros žmo
nės katalikų bažnyčios bu
vo padaryti šventais.

Keista kad Lietuvoj Šiau
lių apigardos teismas prisi
kabino už tokį dalyką prie 
Dr. Šliupo, seno kovotojo už 
Lietuvos laisvę, kuomet ta 
knygelė paliečia tik Romos 
interesus., J. A. U.

Apsivedė. K. Mat-čius ap* 
sivedė su buvusia nelegale 
bolševiko J. Ž: -žmona, kuris 
sėdi federališkame kalėji
me už kupčiavimą munšai- 
nu. Visgi linkėtina jauna
vedžiams gero gyvenimo — 
pakol Jonukas sugryš.

Piršlys.

Kanados | 
I Naujienos | 
_____________________________ _______ : 

PRANEŠIMAS KANA
DOS LIETUVIAMS
Pasirodžius skelbimui jog 

“Dirva” nupiginta iki $2 ir 
dar duodama $1 vertės kny
gų dovanų, nekurie mano 
kad tos dovanos yra duoda
mos visiems kurie užsirašė 
1930 metais. Taip nėra, jei 
dar tas skelbimas nebuvo 
aiškus. Dovanos buvo duo
damos visiems kurie užsira
šys arba atnaujins “Dirvą” 
)o pasirodymo to skelbimo 
ir iki Gruodžio 31 dienai.

Dar Vienas Palengvi
nimas Z

“Dirvos” Administracija, 
užjausdama Kanados Lietu
sių vargingą padėtį, stoką 
pinigų, nors ir norėtų užsi
rašyti “Dirvą”, šiuomi skel
bia jog duoda dar vieną mė- 
lesi įsigijimui “Dirvos” nu
piginta kaina.

Aiškiai perskaitykit šitą 
pranešimą, kad nesiklaidin- 
umet patys ir kad nereikė
ti administracijai gaišuoti 1 

atsakinėjant į laiškus:
“Dirva” iki šiol į Kanadą 

metams kainavo $2.50.
Per SAUSIO mėnesį pre

numerata bus nupiginta iki
$2. Viskas ko reikia tik Man teko būti didžiau- 
įdėkit Kanados du doįariu šiuose Kanados miestuose, 
(arba $1 už pusę metų) ir i Montreal, Toronto, Winni- 
su savo aiškiu adresu -pri-įpeg ir Vancouver, ir tenai

1931 Metus Pradedant
Brangus "Dirvos” Skaitytojai:

Per kelis pastarus metus mes skelbdavome 
pradžioje metų viso to meto "Dirvos” Raštų Pro
gramą, bet šiuo sykiu to nedarome, nes nėra iš
sibaigę 1930 metų raštai. Paveizdan, apysakos 
"JUROS MERGA” išteks dar suvirš pusei šių me
tų, todėl naujų raštų kurie turės eiti už pusmečio 
neapsimoka skelbti.

Vienok patikriname kad vėl turėsime naujų 
gražių apysakų, — vis originalių ir įdomių, kurios 
vienos savo didumu atstoja laikraščio kainą, o jas 
galite pasiskaityt "Dirvoje” davonai.

Iš siavo pusės paraginame skaitytojus atnau
jinti savo prenumeratas kada pasibaigia, atnau
jinti saviškių Lietuvoje ir kitose šalyse, taipgi pra
šome platinti "Dirvą” patariant savo draugams 
užsirašyti, taipgi išrašykite saviškiams Lietuvoje 
ir kitur gyvenantiems. Jei ne metams laiko tai 
nors pusei metų. "Dirva” visiems patinka — ji 
taps mylimiausiu draugu tų kurie ją giaus.

"Dirvos” kaina metams Amerikoje $2. Ka
nadoje (iki pabaigai Sausio mėn.) $2 (bet jau do
vanų nebus duodama); Lietuvon ir į kitas šialis — 
metams $3. Pusei metų pusė kainos visur.

Toliau, nors mes sakydavome jog iš savo 
skaitytojų nieko neprašome, šį sykį norime pra
šyti vieno dalyko: Rašinėkit korespondencijų, ži
nučių iš savo kolonijos. Žinot apie koki nors at
sitikimą, parašykit; draugijos jeigu ką rengia, lai 
jų nariai ar komitetai prisiunčia pranešimus apie 
tai, arba nors ir plakatą, iš kurio mes patalpinsi
me žinutę dovaniai.

Pagaliaus, pranešame’ kad ir šymet "Dirva 
rengs Ekskursiją į Lietuvą, todėl kurie manote 
važiuot, ruoškitės, pasirūpinkit savo gimimo met
rikus iš Lietuvos, gavimui paso.

Norėdami partraukti gimines iš Lietuvos — 
kreipkitės "Dirvon”.

"Dirvos” Agentūra siunčia pinigus j Lietu
vą — patarnavimas pigus ir greitas.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland. O.

siųskit “Dirvai”. ! užėjau daug Lietuvių. Jie
, Su šiuo pasiūlymu dovanų skaito Lietuviškus laikraš

čius leidžiamus Suv. Valsti
jose, tankiai užeini skaitant 
“Keleivį”. Klausiau kelių 
kodėl jie tą laikraštį skai
to, kodėl negali prenume
ruoti tautišką laikraštį, pri
miniau “Dirvą”, kuri talpi
na daugiausia įvairių žinių

NEBUS, todėl neprašykite.
Seni skaitytojai taipgi tu

ri tą palengvinimą: mokės 
tik $2 jeigu atnaujins bėgy
je Sausio mėnesio.

Kas prikalbins savo drau
gą išsirašyti “Dirvą” ir pri
sius dvi prenumeratas ($4)
tas gaus dovanų $1 vertės 
knygomis.

Šie visi palengvinimai ei
na nuo pasirodymo šio pa
skelbimo, o ne prieš, todėl 
už praeitą laiką nieko ne- 
reikalaukit.

Rašykit;
“DIRVA”,
6820 Superior avė. 

Cleveland, Ohio.

MANO PATYRIMAI 
KANADOJE

Čia noriu parašyti keletą 
žodžių iš mano patyrimo 
Kanadoje. Aš atvykau į 
Kanadą 1926 metais ir pri
siėjo man pervažiuoti per 
visą Kanadą nuo Atlantiko 
iki Pacifiko. Teko susidur
ti su daugeliu tautiečių, su
sipažinti. Gaila pasakyti 
kad Kanados Lietuviai taip 
greitai ištautėja. Man te
ko matyti daugelį Lietuvių 
skaitant Rusiškus laikraš
čius. Sako buk tie laikraš
čiai esą geriausi ir paduoda 
gražias žinias apie Rusijos 
sovietų rojų. 

ir rašo apie sporto įvykius, 
o “Keleivis” kokia žinias 
teikia: kur ten bažnyčioj 
boba susičiaudėjo ir kas jai 
atsitiko, apie visokius bo
biškus pletkus, ir daugiau 
nieko. Žmoneliai mat netu
rėjo progos kito laikraščio 
pažinti tai ir mano kad tas 
geras.

Aš jau trečias metas skai
tau “Dirvą” ir ji man ge
riau patinka už kitus laik
raščius. Ji suteikia geriau
sių žinių apie Kanados Lie
tuvių gyvenimą ir kitus da
lykus. Nežiūrint kad da
bar aš ’esu blogame padėji
me, bet negalėjau atsisaky
ti nuo “Dirvos”, ir kada at
naujinau prenumeratą dar 
gavau ir dovanų knygą do- 
lario vertės. Patariu vi
siems Kanados Lietuviams 
užsirašyti “Dirvą”, kuri 'at
sieina tik du dolariai me
tams. Katrie “Dirvą” skai
tysit joje rasit daug įvai
rių žinių ir aprašymų.

S. Bajorinas.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST.

S. BOSTON, MASS., U.S.A.



Bus didelių vėtrų vande- 
nuose, nuo kurių prigers ir 
nuskęs daug žmonių ir lai
vų;

Bus žemės drebėjimų ir 
vulkanų išsiveržimų, kurie 
paims daug gyvasčių;

Daug užsimuš automobi
lių ir orlaivių nelaimėse.

Bus nelaimių angliaka- 
syklose, kuriose užmuš šim
tus darbininkų;

Bus streikų ir bedarbių 
demonstracijų;

Daugelyj vietų komunis
tai bandys sukelt revoliuci
jas ir gaus gerai Į kailį;

Bus daugybė vestuvių ir 
persiskyrimų;

Gims daug vaikų ir mirs 
daug senų žmonių;

Ir tt. ir tt.
Musų gyvenime Ameriko

je bus tokių atsitikimų:
“Tėvynės” redaktorius ir 

vėl atsisakys važiuot į Lie
tuvą pamatyt kaip ten iš- 
tikro yra, ba bijos pasakyt 
savo skaitytojams teisybę. 
Kada Gegužis parvažiavo ir 
norėjo parašyt kaip ten bu
vo, Vitaitis netalpino;

Prasidės tarp politikierių 
didelės lenktynės už nomi
nacijas į SLA. centro val
dybą;

Socialistai mislys kad jie 
yra tikriausi įpėdiniai Susi
vienijimą į savo rankas pa
imti ;

Tautininkai daugiau ne
rems ir nenominuos dabar
tinės SLA. valdybos į Pil
domąją Tarybą, ba kuomet 
į pereitą seimą visi tauti
ninkai kuopų delegatai va
žiavo juos užtvirtint, visi 
važiavo savo kaštais, o jie 
patys, net savo kailį gelbėt 
turėdami išreikalavo iš iždo 
užmokesnio;

“Dirva” rengs į Lietuvą 
ekskursijas, ale gerb. Spra
gilo neleis važiuoti;

Komunistai visai tarp sa
vęs susipjaus už nesutver
tą “darbininkišką” “susi
vienijimą”, į kurį narių ne
gaus ir vietoj jų noro palik
ti SLA. generolus be narių, 
patys liks generolais be ar
mijos;

Detroite atsibus Sanda
ros seimas, kuriame fašis
tai paims viršų;

“Naujienos” ir “Keleivis” 
suriks penktą metinį sykį 
kad “Smetona rengiasi vai
nikuotis Lietuvos karalium’,

Komunistų aukos dar la
biau sumažės jeigu neišras 
naujo slieko ant savo meš
kerės darbininkams vilioti;

Daug Lietuviškų draugi
jų sustos gyvavę;

Daug Lietuvių išvažiuos 
į Lietuvą apsigyventi ant 
visados;

Lietuvoje bus tokių atsi
tikimų :

Fašistai Lietuvą valdys 
ir nusausins daug balų ir 
pastatys daug naujų tiltų;

Kaune vėl bus tvanai ir 
Nemuno su Vilija išsilieji
mai;

Daug Lietuvos mergaičių 
ištekės už parvažiavusių iš 
Amerikos senbernių;

Valstiečiai- Liaudininkai 
ir socialdemokratai neatsi
sakys norėję seimo rinki
mų;

Kunigai norės paimt val
džią į savo rankas;

Bus ir daug kitų ir kito
kių atsitikimų ir prietikių, 
ale kad nėra daugiau vie
tos juos aprašyti taigi da
bar sakau jums visiems

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ

nuo gerb. Spragilo ir jo šon
kaulio.

GERB. SPRAGILO PRA
NAŠYSTĖS 1931 METAMS

Kurios ne visos išsi
pildys.

Aną pono Dievulio metą 
buvo lemta ateiti ant žemės 
kamuolio . tokiam sutvėri
mui kuris paskui pragarsė
jo kaipo gerb. Spragilas, vi
sų politikų žinovas ir Slap
tos Spragilų Sąjungos Spra- 
gilaičių galva arba diktato
rius, ba nuo Slaptos Są
jungos susitvėrimo dar nie
kas kitas nebuvo išrinktas 
į vyriausios galvos vietą ir 
niekados nebus. Ba gerb. 
Spragilą remia visi slapti 
spragilaičiai po visus žemės 
galus, šonus ir kampus.

Vyriausia' Slaptos Spra
gilų Sąjungos slapta sosti
nė randasi Klyvlande, Oho- 
ho, o antra Slaptos Spragi
lų Sąjungos slapta sostinė 
randasi Slabadoj, iš kurios 
Slaptas gerb. Spragilo at
stovas valdo Lietuvos slap
tus Spragilaičius.

Vieną dieną ko tik neįvy
ko slapta revoliucija tarp 
gebr. Spragilo ir gerb. “Dir
vos” Redaktoriaus, ba Re
daktorius sumislino kad ir 
aš turiu dovanai už garbę 
rašyt kaip rašo gerb. Asi
las. Tada aš apšaukiau ge- 
nerališką streiką ir pasa
kiau :

— Jeigu nori, tegul tas 
Asilas “Dirvą” terliojai aš 
streikuoju, — sakau aš.

Ir sustreikavau. Ale jau 
žinot, streiką laimėjau, ba 
vėl mane prašė kad “Dir
voj” rašinėčiau.

Dabar, ateinant naujam 
metui, gerb. Redaktorius 
kreipėsi pas gerb. Asilą kad 
jis išduotų savo pranašys
tes del 1931 metų, ale kad 
gerb. Asilas nieko nenusi
mano apie astronomijas ir 
astrologijas ir negali numa
tyt ateities, 'jis to darbo ne
galėjo padaryt, tai tada at
ėjo ir prašė manęs tas pra
našystes padaryt, kurios ir 
yra sekančios:

1931 .metais bus ant že
mės Žiema, Pavasaris, Va
sara ir Ruduo;

Bus sniego, ledo, lietaus 
ir perkūnijų ir vėtrų, ku
rios sugriaus daug miestų 
ir kaimų ir daug žmonių 
žus;  

---- -o—--------
KIŠENINIS

DAKTARAS
Graži, tvirta knygele kiše- 
niuje nešiotis ir laikyt na
muose, su paaiškinimais 
priežasčių apie 100 ligų ir 
kaip jų apsisaugoti, veng
ti ir gydytis. Vyriškos ir 
moteriškos ligos ir bend
ros ligos aprašoma ir išaiš
kinama. Nedaug knygelių 
teturime, skubėkit kurie 
seniau jų j ieško jot. Kai
na su prisiuntimu ..$1.00

Reikalaukit “Dirvoj”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Yla jau lenda iš maišo. 
Jeigu kas drysdavo pasakyt 
kad komunistų nuolatinis 
ubagavimas visokiems fon
dams yra niekam kitam 
kaip tik savo alkano pilvo 
palaikymui, tai komunistai 
tokį drąsuolį visaip iškeik
davo ir apšaukdavo darbi
ninkų priešu. Tačiau pas
kutiniu laiku darbininkų 
duosnumui sumažėjus, ko
munistų ubagai jau pradė
jo gvoltu šaukti kad apskri
čiai ir prakalbų rengėjai 
neatsilygina jiems už uba
gavimą, 

v v
Pirmas komunistų ubagas 

riksmą pakėlė kad jam ne
išmoka už ubagavimą tai 
Senas Vincas, kuris apie 
tris mėnesius ubagavo ir 
kartu pylė komunistinius 
nuodus ant kitaip manan
čių Lietuvių, girdamas tik 
savo kromelį.

Matomai kad Senas Vin
cas per suvirš tris mėnesius 
ubagaudamas kolonija iš 
kolonijos ir keikdamas ki
taip protaujančius Lietu
vius, kartu ir pačią Lietu
vą, nesusiubagavo nei savo 
alkano pilvo' palaikymui ir1 
kartu nepatenkino nei savo 
savo klapčiukų. Jie Seną 
Vincą apšaukė nukrypėliu 
nuo Leninizmo ir Bimbiz-j 
mo.

* » * Į
Atsikeršydamas už tai sa-: 

vo klapčiukams Senas Vin-1 
cas ir šaukia savo raudona
me šlamšte į visus apskri- 
čius ir prakalbų rengėjus 
kad jam atsiteistų už jo 
ubagavimą buržujiškų do- 
larių ir nuodijimą komunis
tiniais nuodais Lietuvių vi
suomenės. O kad labiau iš
gąsdinti savo klapčiukus, 
Senas Vincas šaukia kad 
prie jo to riksmo prisidėtų 
ir kiti komunistų ubagai, 
kurių taip pat kaip ir Seno 
Vinco pilvai yra tušti. Tai
gi jeigu komunistų avelės 
nesusipras greitu laiku at- j 
siteisti tai jos greitai galės 
likti be avinų, kurie be 
“cash” atlyginimo daugiau 
neubagaus. 4

Komunistai labai džiau-1 
džiaugiasi kad Bayonne, N.’ 
J., geri parapijonai išmetė 
Kun. Vaičekauską iš drau
gystės, ir ne tik išmetė bet Į 
dar ir gerokai apdraskė. . 
Nors komunistų raštininkai 
ir sako kad “geri parapijo
nai išmetė Kun. Vaičekaus-i 
ką,” tačiau galima tikėt kad > 
tą padarė komunistai prisi- j 
dengę parapijom.! vardu ir 
sulindę į tą šventą draugy
stę tikslu užgrobti jos tur
tą. 

▼ ▼ v

“Naujienos” labai stebisi 
kad “Tėvynės” redaktorius, 
kuris taip ištikimai visą sa
vo redaktorystės laiką tė- 
mijo “Naujienų” redakto
riaus politinę lazdelę, pagal 
kurios mosikavimą energin
gai šoko, ėmė ir užsimanė, 
kaip “Naujienos” sako, bū
tinai ginčytis su “Naujie

ŠIOS Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės

YRA netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

/AT T\ gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
goniams gelbėjo, padaryta ma-

ANO IMPRq^ IVfTD AI lonia ir lengva IVIEIJAL vartoti. Gaukite
HAARLEM~OIL*C tikrąsias ir neimklteTATĮ7\T/AQ 

' kitų. Vaistinėse trijų I 71 TvI T v/0 
ffydžių. Jęškokite “£joĮd kekvįenpje dėjjįtėje..

nomis” liečiant SLA. Pild. 
Tarybą.

01, jei dabar “Tėvynės” 
redaktorius vietoj “užsima- 
nymo būtinai ginčytis su 
‘Naujienų’ redaktorium” 
kartu su juo pultų SLA. Pil
domąją Tarybą, tai “Nau
jienoms” butų lengviau --su
kelti rrrrevoliuciją Susivie
nijime ir įmaršavus į SLA. 
raštinę iššluoti iš visų kam
pų senus vortinklius, prie 
kurių dabar Grigaitis nega
li prieiti.

Buvęs komunistų pastum
dėlis A. Jankauskas, kuris 
dabar peckelioja rubsiuvių 
unijos organą “Darbas”, 
bjauriai kolioja Lietuvos 
užsienio reikalų ministerį 
už tai kad ministeris per
sergėjo Lietuvos piliečius 
kad jie kreiptųsi į Lietuvos 
konsulatus vietoj kreiptis į 
Amerikos įstaigas, kaip tai 
suradimui savo giminių ar
ba išgavimui mirusių gimi
nių palikimus, už ką Ame
rikos įstaigos paima nema
žas sumas pinigų. Tokis 
ministerio patarimas savo 
piliečiams tam išgamai at
rodo dideliu prasikaltimu. 
Mat, jo pilvozopija yra to
kia: geriau Lietuvis sumo
kėtų dideles sumas pinigų 
svetimiems negu mažą da
lelę Lietuvai. 

▼ ▼ ▼
“Sandara” džiaugiasi, sa

ko “musų draugai Valstie- 
čiai-Liaudininkai stiprėja, 
‘Lietuvos Žinios’ bus padi
dintos”.

Na o kaip su pačia “San
dara”? Ar ji kada nusiirs 
toliau nuo mirties patalo?

Ar nebūtų gerai dabar 
“Sandarai” atsišaukti į V.- 
Liaudininku’s paramos, ku 
riuos remdami Sandariečiai 
patys nusmuko.

šveduamerikos
’ ' UNIJA

u 
NEWYORKO į 

KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KELIAS i LIETUVĄ ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Persitikrink švariais, Moderniš
kais Laivais, Mandagiu Patarna

vimu ir Skaniu Maistu
Paranki Kelionė j 

L I E T U V Ą
UŽSISAKYK VIETAS DABAR!
Laivų išplaukimai iš New Yorko

M. L. Gripsholm Sausio 17
S. S. Drottningholm Sausio 31
M. L. Gripsholm Vasario 21
S. S. Drottningholm Kovo 14

Informacijos, iliustruotas cirku- 
liorius su žemlapiu Lietuvių kal
boj, gaunamas kreipiantis pas sa
vo agentą arba į
Swedish American Line

21 STATE ST. „ NEW YORK

NO EXCUSE-:FOR A
“SPLITTING HEAD”

There’s no need for an aching head to spoil 
yonr day. At the first warning throb take Dil
lard’s Aspergum. Chew it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard’s Aspergum i» jhe new and 
easier way to take aspirin.

Dillard’s Aspergum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. You can take jt 
any time—any place. You need no water to 
gulp it down. There is no unpleasant taste— 
no choking.

Because you chew Dillard's Aspergum the ’ 
aspirin mixes thoroughly with the saliva sp that 
all its soothing qualities arc effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergum qn hand for 
quick, harmless relief from the pain of head
aches, neuralgia, neuritis, etc. It helps break up 
a cold, and soothes irritated throats, even such 
severe cases as follow tonsil operations. If your 
druggist does not have Dillard’s Aspergum. send 
for free sample to Health Products Corporation. 
Dept. A, 113 North 13 th Street. Newark, N. J.

DAR DAUG KO LIE
TUVAI TRŪKSTA
Žmogus gyveni ir moki- 

niesi. Valdžia taipgi val
dydama kraštą, kada pra
deda veikti., mano esanti 
gabi ir neklaidinga. Bot ir 
jai reik daug ko mokytis. 
Pašalinis žmogus valdžios 
klaidas greičiau pamatai.

Paimkime Lietuvos val
džias nuo prieš 10 metų

Jų visti valdymo bėgiu 
matėsi kaip vienas galas lo- 
pijamas, o kitas kiūra. Kai 
kuriuose dalykuose valdžia 
parodė taupumo, o kai kur 
pinigų mėtymą.

Šymet valstybės teatro 
atremontavimui išleido du 
milijonus litų, o vis dar re
monto galo nesimato.

Seniau, valstybės spaus
tuvės namus bestatant sie
na plyšo. Linksmadvaryje 
statomiems rūmams milijo
nai išleista, o pelėdoms iš- 
nuomuota. Iš Šventosios 
uosto rengimo išėjo tiktai 
nuostoliai.

Dabar pažvelgkime į šį 
dalyką. Ne vienas Ameri
kietis aplankęs savo tėvynę 
Lietuvą, apžiūrėtų visą kra
štą, bet kultūros sąlygos 
neleidžia. Provincijų mie
steliuose nėra nei vienos 
žmoniškos valgyklos ir vie
šbučio. Nešvarumas, dvo
kimas ir visokie gyviai at

DAR TURIM! DAR GALIT GAUTI! 
g—.— ------- ------ —n

“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė j tokį šauksmą;

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
LAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

m žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.

Žmonijos Istorija
Didele knyga 

$2.00
“ŽMONIJOS ISTORIJA“ yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo virbeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai Įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desėtką metų.
“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4,00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės.. 
Įdėkit Į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų Įmyga jau bus jūsų namuose.

Reikalaukit “Dirvoje“ 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

baido nuo kelionės kiekvie-1 
ną švaresnį žmogų.

O tas dedasi del to kad į 
šį dalyką valdžia nepažiūri. 
Jeigu koks Amerikietis su
mano pastatyt švarų ir mo
dernišką viešbutį tai valdi
ninkai tokį viešbutį apkrau
na dideliais mokesčiais, ir 
savininkas neapsimokėda
mas prasišalina, arba tą pa

THINGS THAT NEVER HAPPEN

tį namą taip apleidžia kad 
jis butų panašusų dvokian
čią smuklę. Iš tokių ;.‘uba- 
gynų” ir mokesčių daug ne
reikalaujama.

P. Kriukelis.

Pajieškojimai .
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus palaipi

nama dovanai.

620 Puslapių



V y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

APIE POETĄ 
MAČĮ-KĖKŠTĄ

“LIET. ŪKININKO“ 25 M. SUKAKTUVES

gų skaitymų liaudžiai ir 
ūkininkams, kurie apie po
litikas mažiausia nori žino
ti, o rūpinasi kad jiems že
mė, ūkis daugiau naudos 
duotų.

Apie Karalius “Dievo 
Pateptinius”

Bažnyčia visados palaiky
davo karalių pusę ir saky
davo kad karalius yra “Die
vo pateptinis”, todėl visi tu
ri jam mokėti donĮ be jo
kio pasipriešinimo.

Istorija sako kad karaliai 
tapo “Dievo pateptiniais” 
8-tame šimtmetyje štai ko
kiu budu:

752 metuose Frankų ka
ralių nuvertė nuo sosto ka
raliaus rūmų majoro sūnūs, 
Pippin Trumpasis, kuris ap- 
sišaukė karalium. Bet pirm 
tai darysiant jis pasitarė su 
popiežium. Popiežius jam 
tai pavėlino.

Gavus popiežiaus peveli- 
nimą, Frankai iškėlę Pippi- 
ną ant savo skydų apšaukė 
karalium. Šv. Bonifacas, 
Germanų apaštalas, patepė 
naują karalių šventu alie
jum, o popiežius suteikė 
savo palaiminimą, o vėliau

Gruodžio mėnesį suėjo 25 
metai nuo pradėjimo leisti 
vieno iš seniausių ir popu- 
liariškiausio Lietuvos laik
raščio — veik visiems Lie
tuviams žinomo savaitraš
čio, “Lietuvos Ūkininko”.

“Liet. Ūkininkas” pradė
jo eiti Vilniuje Gruodžio 1 
d. 1905 metais. Po didžio
jo karo, 1919 metais, “Liet. 
Ūkininkas” buvo perkeltas 
į Kauną, kur ir dabar išei
na.

Pirmutiniu “L. Uk.” re
daktorium buvo Povilas Vi
šinskis, kuris del ankstyvos 
savo mirties nespėjo pra
garsėti tarp šios gentkar- 
tės Lietuvių. Jis mirė 1906 
metais, būdamas vos 31 me
tų amžiaus. Dabar žmogus 
butų buvęs pačiame savo 
rimčiausio veikimo amžyje. 
Jis buvo tikras Įpėdinis Dr. 
Vinco Kudirkos po jo mir
ties ir buvo redaktorium 
“Varpo”, bet ir pats neilgai 
po Kudirkos gyveno.

“Liet. Ūkininką” leisti ir 
aprūpinti raštais pasiėmė 
smarkus jauni arba vidur
amžiai veikėjai iš 25 metų 
atgal, todėl visa dauguma 
jų dar ir dabar gyvena, tik 
vienas-kitas iš senesnių jau 
mirę.

Dabartinis “L. Ūkininko” 
redaktorius yra Vincas Oš- 
kinis, šios gentkartės žmo
gus, kuris “L. U.” redaguo
ja nuo 1923 metų.

Stipriausias “Liet. Ūki
ninko” stulpas tačiau yra 
moteris — garsi, žinoma 
Lietuvos veikėja, Felicija 
Bortkevičienė. Ji daugiau- 

; šia atlaikė “L. U.” prieš 
Rusų valdžios spaudimą, 
pašventė tam laikraščiui 
visą savo geriausi gyveni
mo laiką, ir jos rupesniu 
laikraštis pranešė geras ir 
blogas dienas. F. Bortke
vičienė išaugino “Varpo” 
bendrovę, kuri dabar “Lie
tuvos Ūkininką” leidžia.

• “Liet. Ūkininko” pirmu
tinis leidėjas buvo visiems 
žinomas Jonas Vileišis, ku
ris išsirūpino iš caro val
džios leidimą laikraščiui lei
sti.

Pippiną patepė ciesorium 
kada jis atsilankė Į Romą.

Tokiu budu bažnyčia už
tvirtino užgrobimą svetimo 
sosto. Germanų vadas ta
po “Dievo pateptiniu”.. Po
piežius paskelbė prakeiks
mą tiems kas bandytų kė
sintis išversti pašventintą 
Pippinų šeimyną.

Nuo to inėjo religiška pa
reiga klausyti karalių, ir 
karaliai tapo “Dievo leis
tieji” ir liko nuodėmė prieš 
juos kilti, nežiūrint kaip 
blogi jie butų.

Pippino sūnūs paskui bu
vo garsiausias tų laikų Eu
ropos valdovas ir didžiau
sias bažnyčios užtarėjas bei 
tikėjimo platintojas. Euro
pa tada buvo dar pusiau 
barbariška ir pagoniška.

Tas karalius vadinosi Ka
rolis Didysis (Charlemag- 
nus). Frankai tada buvo 
tie patys Germanai.

Gal buvo Prarugę....
Sovietų Rusijos pirmuti

nis diktatorius Leninas li
ko be smegenų: jo smege
nis išgabeno i Paryžių Į 
Pasteuro institutą tyrinėji
mams. Turbut tyrinės ar 
Lenino smegenys nebuvo 
prarugusios, nes Pasteur 
išrado pieno pasteurizavi- 
mą ir rūgimo paslaptis.

Kaip “Lietuvos Ūkinin
kas” taip ir jo Įsteigėjai, 
kurių dauguma dar yra gy
vi, yra gyvas paveikslas 
musų tautos atgimimo, ki
limo, kulturėjimo. Viskas 
prasidėjo iš apačios, laips
niškai kilo. Veikėjų troš
kimai atsiekti ir jie jais ge- 
rėjasi. Lietuva liko nepri
klausoma, spauda išvaduo
ta, laipsniškai pasiekė to
bulumo kokis jis Lietuviams 
reikalingas; patys tie vei
kėjai savo šalį valdo, patys 
tvarkosi kaip Lietuviams 
geriausia tinka.

Kokia trumputė Lietuvos 
atgimimo istorija, ir kaip 
smagu mums visiems joje 
gyventi ir ją tverti!

Linkime “Lietuvos Ūki
ninkui” ilgiausių metų gy
vuoti ir šviesti liaudį.

“Lietuvos Ūkininkas” yra 
opozicijoje dabartinės Lie
tuvos vyriausybės, bet nėra 
nesukalbus, bet rimtas. Po
litika užima laikraštyje la
bai mažą dalį (išdalies gal 
tik ačiū cenzūrai), bet už
tai. laikraštis pilnas naudin

APLEISTASIS
(Mačys-Kėkštas)

Jus stebitės ir nesuprantat 
O ar pasigailit kada
Kad man pačios jaunystės metuos 
Galva nukaršus ir žila

Štai skliautas — giedras, o apniauki 
Kai užsirūstini, dangau!
Su juoda širdgėla užmigęs,
Su baltu plauku pabudau.

Apkalstę tėvą už liuosybę,
Išvarė Į žiemių šalis;
Močiutė smūgio neatkėlė,
Iš skausmo truko jai širdis.

Du tėvu aš turiu danguose,
Dvi motinas tarpe žvaigždžių, 
Nei vieno tėvo, nei močiutės — 
Ak, nejaučiu aš tarp žmonių.

Kas mielas rytas, vos aušrelė
Tik tryksteli dangaus krašte,
Aš trokštu galo savo vargui, 
Teiraujuos aukštyj žydrame.

Švelnus vėjelis mane sveikin, 
'Apkaista veidas rausvumą, 
Ir, rodos, aniuol’s Į padanges 
Masin: ir tau jau čia vieta.

Regiu štai dvejatą karvelių, 
Kaip jie myluojasi karštai.
Ir širdį spaudžia: kas vargdieni 
Apglobs nors kartą širdingai?

Paguodos širdžiai jau nejieškau — 
Jai balsas čia n’atvyks meilus;
Nėra man sviete meilės — smertis 
Vien sužieduotinė man bus.

Ne syk jus stebitės ir klausiat,
O rasi gailitės kada
Jog aš švelniuos jaunystės metuos 
Be vilties vystu, kaip gėla.

Dangus štai melsvas — andrai kylant, 
Tuoj apsiniaukia debesiais, 
Juodi vargai mane suvystę, 
Išvystė su žilais plaukais.

(Tąsa iš pereito num.)

APIE VYTAUTĄ
Literatūra apie Vytautą yra turbut 

plačiausia negu apie kurį kitą Lietuvių is
torišką asmenį. Čia nors daliniai bandy
siu paduoti iš turimų po ranka kurinių 
apie Vytautą, kurių vieni yra Lietuvių kal
boje, o kiti kitų tautų kalbose rašyti, dau
gumoje jau išversti į musų kalbą.

Pirmiausia prisieis perspausdinti gerai 
žinomą dainą, “Mielaširdystė”, kuriai žo
džius parašė Vytautas Braževičius, o mu
ziką Mikas Petrauskas.

“Mielaširdystė”
Prie Baltijos krašto kryžeivis vaitojo, 
Nors buvo pervertas, bet jis neatbojo. 
Prie tų Baltų marių mušys didis buvo — 
Ten Vytautas musų gelbėjo Lietuvą. 
Upeliai raudoni beg’ į ežerėlį, 
Nes Vytaut’s sudraskė Vokiečių erelį.
Ant žemės didvyrių lavonai gulėjo — 
Jų kraujas upeliais ant pievos tekėjo. 
Ir mirdam’s kryžeivis gailingai vaitojo, 
Jis vandenį matė, bet gerti bijojo.
Kai Vytaut’s pamatė, nuo arklio nušoko, 
Kryžeivis pamanė kad daro ant juoko.
Bet Vytautas priešui duod’ vandenį gerti, 
Kryžeivis jau miršta, negal’ žodžio tarti, 
Tik akys parodo kad Vytautą myli — 
Bet šviesa užgeso, ir širdis jau tyli. . . .
Taip Vytautas darė: visiems reik padėti. 
Ir didžiausius priešus mums reikia mylėti: 
Ir jeigu Lietuviai viens kitą mylėtų 
Tai jie sau Tėvynei laisvę išlaimėtų!

“VYTAUTAS DIDYSIS”
Tuo pat vardu kai ši mano knyga pa

vadinta, 1930 metais — Vytauto Didžiojo 
metais — Lietuvoje, Kaune, “Sakalo” Ben
drovė irgi , išleido knygą “Vytautas Didy
sis”. Bet tarp mano knygos ir tarp “Sa
kalo” leistosios nėra nieko panašaus ir nie
ko vienodo, taip kad skaitytojui tiktų jas 
abi turėti. Ta knyga yra didelio forma
to (9x12 colių), 300 puslapių, bet išskyrus 
Vytauto atvaizdo iy Lietuvos žemlapio nė- 
ro jokios kitos iliustracijos.

Ta knyga apima išimtinai tik patį Vy
tautą, apie kurį yra daug kas rašyti ir me- 
degos užtektų kelioms tokioms knygoms.

Knygą redagavo P. Šležas, o raštai jo
je telpa sekančių autorių ir sekančiose te
mose :

A. Šapoka — Lietuva iki Vytauto.
Z. Ivinskis — Vytauto jaunystė ir jo 

veikimas iki 1392 m.
V. Dėdinas — Vytauto vidaus ir už

sienio politika ligi Žalgirio mūšio.
A. Kučinskas — Žalgirio mušis.
S. Sužiedėlis — Vytauto vaidmuo Lie

tuvos kristianizacijoj. Vytauto galybės 
laikai.

P. Šležas — Vytauto santikiai su Len
kija. Vytauto konfliktas su Lenkija del 
karūnacijos.

S. Sužiedėlis — Vytauto ekonominė 
politika.

Dr. Krasauskaitė — Vytauto charak
teristika.

A. Šapoka — Vytauto vieta musų is
torijoje.

Giliau Lietuvos istoriją studijuojan
tiems ir susižingeidavusiems visais tais 
klausimais kurie toje knygoje pakeliami, 
ši knyga yra labai naudinga.

PAJAUTA — Lizdeikos Duktė
Šią knygą daugelis Amerikos Lietuvių 

yra jau skaitę. Tai yra istoriškas roma
nas iš 14-to šimtmečio, iš Vytauto ir Jo
gailos laikų, parašė M. Bernatowicz. sulie
tuvino Jonas Montvila. Išleista 1911 m. 
Chicagoje. Didelio formato, 458 puslapių.

Knyga ne tiek paliečia Vytautą, kaip 
jo laikus, ir daugiau kalba apie Jogaila ir 
jo piršliavimąsi su Lenkijos Jadvyga. Da
lykas dedasi Vilniuje ir aplink Vilnių. Iš
keliama kova tarp pagonijos ir krikščiony
bės. Lizdeika buvo paskutinis Lietuvių 
pagonių krivių-krivaitis. Veikalas baigia
si su Jadvygos apkrikštinimu paties Liz
deikos iv jo dukters, Pajautos.

Smulkesni Veikalai
“Jaunoji Lietuva”, mėnesinis tautiš

kos moksleivijos žurnalas, Birželio mėne
sį, 1930 m., visa laida pašvęsta Vytauto 
vaminėiimui ir tame leidinyje per 70 pus
lapių eina raštai apie Vytautą ir jo lai
kus, sekančiai:

Prof. A. Voldemaras — Vytautas Di
dysis.

Josef Pfitzner — Vytauto vaidmuo 
Metuvo.s_ir lįasaulio istorijoje.

Prieš 30 metų Amerikoje 
žymiausias Lietuvių poetas 
buvo Mačys-Kėkštas, kurį 
dar ir dabar daugelis Lie
tuvių atsimena. Bet Ma
čys-Kėkštas jau 28 metai 
kaip po žeme.

Trumpai jis Amerikoje 
dainavo, vos apie keturis 
metus, ir mirė Gruodžio 15 
d., 1902 metais.

Jo eilės nepasiekė popu- 
liariškumo ir liko tiktai jo 
eilių knygoje. Nebuvo la
bai skambios ir ne apie vi
siems bendrus dalykus ku
riuos mes poezijoje norime 
rasti, o tik apie tai kas jį 
lietė ir kas lietėsi tų laikų 
klesų kovos.

Šiame puslapyje telpa jo 
vienas eilėraštis, iš 1910 m. 
išleisto jo eilių rinkinio.

Pirmos tame rinkinyje jo 
eilės yra vardu “Pažystu 
Verksmą”. Nors gal but 
ne jas jis pirmiausia para
šė ir nepageidavo kad jos 
butų pirmoje vietoje, bet 
tai buvo leidėjų supratimu 
tinkamiausios, nes jo ištie- 
sų toks gyvenimas buvo.

Knyga yra 94 puslapių, 
pabaigoje keliolika puslapių 
užima jo verstos kitų auto
rių eilės.

Jo biografija maždaug 
tokia. Jonas Mačys gimė 
1867 m. Ilgavangių k., Kle
biškiu v., Suvalkijoj, netoli 
Prienų. Tėvai nors netur
tingi, norėjo išleisti vaiką į 
kunigus. Šelpė ir giminės, 
ir jis įstojo į Mariampolės 
gimnaziją, bet del nepalin
kimo kunigystėn nustojo 
pašalpų ir iš šeštos klesos 
turėjo pasitraukti.

Jis pateko tarp žmonių 
dirbusių už atgavimą Lie
tuvai spaudos ir laisvės, ir 
rašinėjo tų laikų laikraš
čiuose. Jam teko būti Vir
ba liaus burmistru (1895 m. 
aplinkėje). 1898 m. suma
nė bėgti iš Vilkaviškio į 
Vokietiją su pluoštu Rusiš
kų popierų, kas sukėlė bai
sų lermą tarpe činovnikų.

H. Sienkievičius — Momentas prieš 
Žalgirio muši (fragmentas iš to autoriaus 
knygos “Kryžiuočiai”).

J. Tijūnėlis — Ar galima Vytautą kal
tinti del Žemaičių atidavimo ordinui?

S. Oželis-Kazlauskas — Keli istorijos 
bruožai apie Vytauto Didžiojo dukterį So
fiją.

E. Volteris — apie Josefo Pfitznero 
rašinį apie Vytautą Didįjį kaipo valstybi
ninką.

J. Balys — J. I. Kraševskio “Karalių 
motina”.

Ir — Iš periodinės Vytauto Didžiojo 
metų spaudos.

Vytauto Didžiojo Sumanymas Vainikuotis 
Lietuvos Karaliaus Vainiku

Dr. D. Alseikos bruožai apie Vytauto 
asmenį ir jo politikos istorinė studija.

Lietuvių Mokslo Draugijos leidinys, 
Vilniuje, 1924 m.

Lietuvių Mokslo Draugija išleido ir 
kitą Dr. D. Alseikos brošiūrą vardu “Lie
tuvos Unija su Lenkija Jogailos ir Vytau
to Didžiojo laikais”.

Dr. Alseika sumini net 88 šaltinius 
raštų apie Vytautą, jo laikus ir Lietuvą, 
kurie yra Rusų, Lenkų, Vokiečių kalbose. 
Iš tų 88 keli yra Lietuvių kalboje, bet me- 
dega imta iš svetimų kalbų.

KOVA TIES ŽALGIRIU
Tai yra Dr. V. Pietario trumpa isto

riška drama keturiuose aktuose, ji dauge
lyje vietų Amerikoje buvo statyta sceno
je. Drama pašvęsta parodymui Lietuvių 
ir Vytauto paaukštinimui, o Jogailos pa
šiepimui kaipo bailaus ir prietaringo žmo
gaus. Išėjęs į Žalgirio muši, Jogaila vaiz
duojamas susinešęs visokias šventas “bros- 
tvas”, kurioms deda daugiau svarbos ap
gynime nuo priešų negu visai kariumenei.

“MIRGA”
Ši istoriška drama iš Vytauto laikų 

yra kūrinys Kazio Puidos, išleista Ame
rikoje ir yra vaidinta daugelyje kolonijų 
Amerikoje. Vaizduoja Vytautą kalėjime 
ir kaip su pagalba Mirgos Vytautas pabė
ga iš Krėvės kalėjimo. Veikalas baigiasi 
Mirgos pakorimu už jos darbą — išvada
vimą savo rūbuose to Lietuvos karžygio, 
kuriam buvo lemta dar ilgai gyventi ir 
daug padaryti.

Yra dar naujas veikalas, “Vytautas 
Pančiuose”, matyt rašytas kada nors Vy
tauto 500 metų sukaktuvių laiku; bet to 
veikalo neteko matyti.

Šalip to, iš smulkesnių leidinių 1930 
m. pabaigoje pasirodė Lietuvoje “Ūkinin
ko Skaitymuose” Kazio Binkio “Kaip Vy
tautas Didysis sutriušmino Kryžiuočių ga
lybę”.

" Kitas — “Žalgiris”, I-ma dalis, Skirau- 
da; Il-ra dalis — Kerštas.

Visi tie paliečia istorišką pusę, todėl 
nėra reikalo jų turinių perdaug paduoti, 
nors kaipo apysakos yra labai žingeidus ir 
lengvi skaityti.

*■ Yra dar du gan svarbus kuriniai apie 
Vytautą — tai Kraševskio “Karalių Moti
na” ir pagalinus J. Kruko apysaka apie 
“Vytauto Simus”. Šitiedu veikalai verta 
plačiau paminėti, todėl jie toliau ir bus 
nors paviršiam peržvelgti.

Toliau, turiu po ranka dar Dr. Al. M. 
Račkaus studiją apie Vytauto laikų pini
gus, ir tuo šis mano veikalas baigsis.

Prusnose vargo, neturė
damas iš ko misti, ir kuo
met tais pat metais buvo 
pakviestas į Ameriką reda
guoti “Vienybę Lietuvnin
kų”, atvažiavo jau ligotas. 
Keturie metai tepraėjo ir 
jis, būdamas 35 metų am
žiaus, užbaigė sa^o gyveni
mą. Šiame puslapyje pa
duodamos jo eilės ir vaiz
duoja kaip jis, apleistas vis
ko kas yra gyvenime malo
nu ir gražu, nyksta ir gesta.

Jei butų buvęs sveikas, ir 
dabar dar butų gyvenęs ir 
but ųbuvęs 63. m amžiaus.

Rašant “Dirvai” vi- į 
šokiuose reikaluose ? 
prašome įdėti 2c paš- j 
to ženklelį jeigu no- j 
rit gauti greitą atsa- I 
kymą. Ženklelį ne- į 
klijuokit laiške, jdė- t 
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne- j 
reikia, nes jie negeri, j

(Bus daugiau)

Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami pasižino, bet vienas jau 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)
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Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Paraše K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.)
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sokiuose reikaluose 
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to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
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Kas kita jeigu vainikas tekdavo tam 
apie kurį mergaitė svajojo. Atėjus vaini
kų plukdymo laikui, galim įsivaizduoti kaip 
ji troško kad jos vainiką pagautų tas jos 
pamylėtas — arba kaip jam rūpėjo kad 
jo nužiūrėtos mergaitės vainiką nepagau
ti] kuris kitas.... Tos porelės dėdavo pas
tangas sueiti ir į gyvenimą, nors ne visoms 
pasisekdavo, kadangi tankiai tėvų patvar
kymai nulemdavo kitaip.

Geriausia tą suprasim pasakant kaip 
Ulelė troško kad jos vainikas tektų Ramo
jui, o Ramojus norėjo kad niekas kitas jos 
vainiko pagriebti nespėtų....

Dabar eisim į pačius žaislus.
Paprastieji žmonės — jaunimas — sa

vo žaislus atlikdavo aplink savo namus, 
ten kur gyvendavo; bet aukštesnės kilmės 
jaunimas susijodavo į žymesnę vietą net 
iš tolimų sričių, pažaisti, pasipažinti. Ta
čiau su tais gaudavo progos ir būriai že
mesniųjų tose vietose būti, susieiti su sau 
lygiais, ir žaisti, nes prie kiekvieno kunigo 
jodavo būriai jų palydovų, prie kunigyčių 
vykdavo palydovės.

Į Ramojaus srities Romovę, kuri buvo 
dabartinio Seredžiaus ribose, kaipo žymią 
šventvietę, rinkdavosi visi kas tik išgalėjo 
iš tolimesnių sričių —’ kaip ir dabar ke
liauja į tam tikras šventes nors gana toli.

Dabar pirmą kartą plukdė savo vaini
ką Ulelė, nes ji suėjo į tą amžį kada jau 
buvo priimta “į mergas”. Daug buvo ki
tų gražių mergaičių, irgi pirmą sykį pluk
dančių savo vainikus, ir buvo daug tokių 
kurios plukdė jau kelintas metas — ir vis j 
dar plukdyt reikėjo....

Į vainiką mergaitės dėjo daug svarbos, 
ir apie tai buvo daug įvairių prietarų. Ša
lip to kad gaus ar negaus sau vaikiną, bu
vo dar kitokių lėmimų: jei vainikas gražiai 
plaukė reiškė laimę ir gražią ateitį; jei 
krypo reiškė vargą, jei sukosi, reiškė rū
pesčius; jei skendo — na tai blogiausia: 
reiškė visas bėdas ir ant galo mirtį.... 
Kiek buvo mergaitėms širdies drebėjimo 
vainiką paplukdžius. . . Kožna norėjo 
kad vainikas gerai plauktų ir troško kad' 
jį pagautų jos pamylėtas. . . .

Plukdymas buvo Dubysoje. Keliolika 
vainikų ant vandens paleista — visi jie 
plaukė pavandeniu, kur atokiau vaikinai 
laukė jų pagauti. Vainikai plaukė vieni I 
visai arti krašto, kiti toliau nuo krašto, o 
kiti visai į.gilumą nešėsi.

Tolyn į gilumą nuėjo ir Ulelės vaini
kas, ir pakliuvo į smarkią srovę, ėmė suk
tis, ir ant galo pradėjo skęsti.... Kitų 
vainikai pralenkė jos vainiką ir jį paliko. 
Mergaitės sekė savo vainikus, kurie van
denyje maišėsi vienas už kito. Daplaukus 
vainikams netoli kur buvo vyrai, jie puolė
si vainikus gaudyti, taškydamiesi ir stum- 
dydamiesi. Pašaliniai kvatojo ir klykavo. 
Kitos mergaitės džiaugėsi matydamos sa
vo vainikus gerai nuplaukus, tik viena Ule
lė labai nulindo ir atsiskyrė nuo kitų. Jei 
ir nuplauktų jos vainikas toli ir giliai, kad 
tik neskęstų. .. . Ištolo ją matė Ramojus, 
kurs kitaip gal nebūtų pažinęs jos vainiko 
tarp visų. Patėmijęs ją nusiminusią ir 
matydamas skęstantį vainiką šoko prie jo 
ir išgrobė. Gal kitos mergaitės vainiko 
nebūtų tokiame gilume ėjęs paimti, bet už
tai dabar patirsime kad jam Ulelė labai 
rūpėjo. Pralinksmėjo mergaitė, nors vai
niko skendimas jai širdį nuslopino. Maty
damas tą, Ramojus skubino jai išaiškint 
kad vainikas pertoli nuo kranto nustum
tas, papuolė į mažą sukuri, del to pradėjo 
skęsti — bet tas nieko blogo nereiškia. 
Ulelė pradėjo aprimti, susimaišė su visais 
ir visomis ir buvo labai, labai linksma kad 
jos vainikas Ramojui pateko. Nereikėjo 
jai nei kuorų kurti, nei kitko daryti — 
pats Ramojus jos jieškojo. Tokia tai mei- 
lė yna brangiausia ir reikšmingiausisa. ... 16820 Superior Ave.

Taip baigėsi vainikų plukdymo apei
ga ir pasiskirstymas porų, nors tas nebu
vo amžinai ir visiškai, ir nors nežinome 
kaip tada nutikdavo, bet galim spėti kad 
ne visi su tomis savo sugautų vainikų savi
ninkėmis sueidavo į poras.

Tą pačią dieną po pietų buvo vyrų nar
sumo pasirodymas, kas gal but bus žin- 
geidžiausia, nes tose dienose narsumas bu
vo pirmiausia ir didžiausia gyvenimo reik
menis.

Vyrų Narsybė
Visi gerai žinom kad senovėj žmonės 

buvo daug stipresni ir išnašesni negu šian
dien. Ką anuomet galėjo padaryti silp- 

, niausiąs šiais laikais musų stipriausieji 
tepajiegia padaryti. Todėl kada sueidavo 
tų dienų parinktieji galiūnai, tas ką jie 
padarydavo turi nustebinti mus.

Neminėjome kas tokie dalyvavo prie 
vainikų gaudymo ir kas tokios vainikus 
plukdė. Bet žinome kad šiame gražiame 
žaidime dalyvavo kunigų sunai ir dukte
rys, — po vieną, po du ir net po kelis, — 
neskaitant daugelio tų kurios vainikų ne
plukdė ir tų kurie neprisidėjo prie gaudy
mo. Ateinant laikui vyrų narsumui išban
dyti, pažiūrėsime kas tokie ten dalyvavo.

Buvo ten pats Ramojus iš savo sody
bos dabartinio Seredžiaus vietoje; buvo 
Ulelės brolis Taujys; buvo dvynai broliai 
Vigrys ir Digrys nuo Vilkijos; buvo Juo
dytės brolis Smilgys, kurs išliko gyvas, 
nes laike plėšikų užpuolimo nebuvo namie, 
jis dabar valdė tėvo vietoj; buvo Staknys

■ nuo Stakių; buvo Šakinis nuo Butkiškės; 
I buvo Gaurė nuo Airiogalos; buvo du Ru
sai nuo Raseinių. Su jais buvo jų jaunes
ni broliai, ir jų palydovai, narsus, smarkus 
vyrai, jaunesni ir senesni. Sykiu atvyko 
ir jų seserys bei šiaip giminietės su savo 
palydovėmis. Visi jauni, linksmi. Nors 
nereikia praleisti ir senių — ir jų daug bu
vo atvykę, pasimatyti, pasitarti, pasikal
bėti apie medžiokles ir karus. Taipgi ne
reikia užtylėti kad buvo ir senės — moti
nos, kurių daugelis nenusėdėdavo namie, 
vykdavo sykiu su vyrais — pasikuždėti,

Į pasiplepėti.
Nors to$e dienose čia minimais dabar- 

i tiniais vardais tos sritys ne visos buvo ži
nomos, ir nebuvo ten miesteliai kaip mes 
juos šiandien žinome, bet jau buvo pilai
tės sričių valdovų su sodybomis aplinkui. 
Vietų vardai suminima del to kad skaity
tojas geriau suprastų apie kurias vietas 
kalbama. Tose pilaitėse gyveno čia pami
nėti kunigai-didžiunai. Pilaitės buvo dau
giausia ant upių krantų arba šiaip sauges
nėse vietose, girių apsuptos, tik į vieną 
pusę — į upę — buvo matyt tuštuma Lai
kui bėgant, kada pilys buvo reikalingos, 
daugely] tų vietų išdygo stiprios, galingos 
pilys, kurios po šimtmečių buvo išnaikin
tos, tik išliko miesteliai ar kaimai. Kada 
pilys ėjo iš mados — parakai atsiradus — 
didžiūnai kurie tose vietose gyveno statė
si sau puošnius rumus, pasekdami kitų 
Europos šalių madą, ir taip Lietuvoje at
sirado viskas ką tik turėjo kitų šalių žmo
nės.

Kadangi čia apkalbami kaimynai ku
nigai tarp savęs sugyveno gražiai, jie su- 
sijodavo į krūvą, jų vaikai žaisdavo, o ka
ro laike rinkdavosi iš savo tarpo vadą ir 
išvien gindavosi nuo priešų. Nei vienas 
nesijautė už kitą didesnis ir nesisavino 
vadovybės ir viršenybės, nors delei Skais
girio kelių pirmesnių pasižymėjimų karuo-

■ se kiti jam pirmenybę skyrė ir laikė ji žy
mesniu už save.

(Bus daugiau)

SAPMNYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
Cleveland, Ohio

PER TVORA i nariais”.

PASIDAIRIUS!
Bet kaip mano astrolo

giški ženklai rodo, gerb. Vi- 
Itaitis turės vėl padaryti pa
reiškimą “Tėvynėj” kad jo 

, atsakymai Grigaičiui “tilpo 
per redakcijos neapsižiūrė
jimą ir visai be blogo no
ro”.

šaudyti, o dabar jiems pa
sakyta kad turės būti gyvi, 
ir Rusijoje.

kai su jais.
Pastaba: “Tėvynėje” jau

stoka vietos diskusijoms su Kaip matyt, mano drau- 
“Dirva” ir “Vienybe” apie gas Stalinas pasielgė labai 
“Parliamentarizmo Nuotai- žiauriai nuteigdamas aštuo- 
kas” — gerb. Vitaitis turi nis Rusus konspiratorius 
užimti visą laikraštį disku- gyventi. Jie “išsispaviedo- 
sijoms su savo draugu Gri- jo” ir prisipažino prie dau- 
gaičiu apie “pasitikėjimą giau kalčių negu buvo pa- 
fraternalės organizacijos;pildę, tikėdami kad bus su-

GROMATA

Gerb. Asile: Mes visi mu
sų tveriamo komunistinio 
susivienijimo nariai taria
me Jums giliausios padėkos 
žodzrjs už jūsų malonų 
prielankumą musų idėjai ir 
pasižadėjimą mums būti už 
prezidentą.

Vice-prezidentu vieton iš
rinkę turim draugą Miza
rą, labai mokytą vyrą. Pra
dinį mokslą ėjo Galintėnų 
kaime. Paskui įstojo pas 
p. Muizalį Makniunų dvare, 
į karvių ganymo akademi-

VYTAUTAS
DIDYSIS

ją. Ponas matydamas Mi-< 
žaros mokslo gabumus pa
skyrė jį Į Navaplento pali
varką už vyresnį. Ten jis 
pasekmingai baigė karvių 
ganymo akademiją su Sker
džiaus laipsniu.

Taigi turėdami savo prie
šakyje tokius aukštus va
dus kaip gerb. Asilą ir drg. 
Mizarą, drąsiai galime su
šukti: Šalin fašistų susivie
nijimas! Lai gyvuoja musų 
raudonas proletarijošių su
sivienijimas.

D. S. Organizatoriai.

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams j Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

VYTAUTAS DIDYSIS
Virš 300 psl $1 ir $1.50

BUS GATAVA
Sausio Pabaigoje

Kaina Tada Bus $1.50 ir $2.00SVARBI PASTABA
ATEINA paskutines dienos ir tuoj pasibaigs proga jums įsigyti šią 

svarbią knygą, Lietuvos Istoriją VYTAUTAS DIDYSIS mu
sų duodama žema kaina. Su pabaiga SAUSIO mėnesio knyga bus 
gatava ir tada bus padidinta kaina: bus $1.50 ir $2.00.

Prašome visų įsitėmyti kad ‘Dirva” nedaro biznio iš knygų, tiktai 
norėdama pagelbėt Lietuviams šviestis parūpina tokias puikias kny
gas — ir dar paveiksluotas — už taip žemą kainą, ko jokia kita mu
sų spaustuvė negali padaryti. Šiame atsitikime Lietuviams siūlo po- 
puliarę LIETUVOS ISTORIJĄ, kokią negreit kada kas nors išleis.

Iki Sausio 15 dienos užsirašančių ir prisiunčiančių $1 arba $1.50 
vardai bus patalpinti knygoje kaipo prenumeratorių, po to ju bus per- 
vėlai, ir su tuo knygos kaina bus padidinta iki $1.50 ir $2.00 (už ap
taisytą tvirtais audimo viršeliais). Taigi turit dvejopą naudą užsimo
kėdami iškalno: ir papigintą kainą ir atmintį kad buvot leidėjai tos 
taip reikalingos knygos. Dabar jau ne tie laikai kad butų galima lei
sti knygų daugybę, todėl šios leidžiama tik apribotas skaičius, ir ne
užilgo bus išparduota. Naudokitės proga iki ją turite.

Siųskit prenumeratas pažymėdami pilną aiškų savo adresą, kad 
knyga jus pasiektų kuomet bus siuntinėjama.

Adresuoki! laiškus ir Ui
pinigus siųskit sekančiai 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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savo namus pačioj gražiau- rėdavo kad ūkininkas niekoANDRIONIŠKIS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Rašo B. Giedraitis.

Dabar Panevėžio apskrityj.
Graži, sveika vieta, 
šventosios upės krantai bu

vo apkasai laike karo.
Bolševikų valdymas.

Andrioniškis randasi Pa- 
. nevėžio apskrityje, bet nuo 

Panevėžio yra net už apie 
45 kilometru Į rytus ir yra 
paskutinis valsčius Į tą pu
sę, o toliau jau prasideda 
Utenos apskritis.

Andrioniškis yra mažu
tis miestukas, galima sakyt 
kad bažnytkaimis, nėra ja
me nei jomarkų, tik buna 
per metus keletas bažnyti
nių atlaidų, kaip pav. Šv. 
Petro, Povilo ir Vardo Ma
rijos, prie to keletas mažes
nių, per kuriuos daug su
plaukia žmonių: vieni pasi
melsti, kiti su giminėmis ir 
pažystamais susieiti, o tre
ti išsigerti ir pasipešti. Su
plaukia į atlaidus visokių 
minčių žmonių.

Į Andrioniški sueina daug 
kelių, tarp jų keturi dideli 
keliai ateina iš vakarų, žie
mių, ir nuo Viešintų. Vie
šintos nuo Andrioniškio yra 
12 kilometrų, ir tas kelias 
išsiskiria į dvi šakas: viena 
šaka nueina i Subačių, o 
antra eina Į Kupiškį, o to
liau traukia Į Rokiškį. Ket
virtas kelias eina iš Andrio
niškio Į pietus, keturis kilo
metrus paėjęs išsiskiria į 
tris šakas. ‘Viena šaka ei
na Į Troškūnus, o toliau 
traukia Į Panevėžį, antra 
šaka eina į Anykščius ii’ 
toliau traukia, tiesiai į pie
tus, į Kavarską, o toliau su
eina su plentu, kuris eina į 
Ukmergę, Jonavą ir į Kau
ną.

Seniau dar vienas kelias 
ėjo į žiemius — į Svėdasus, 
toliau traukė į Antalieptį, 
bet tas vieškelis dabar liko 
apleistas ir panaikintas, pa
verstas paprastu keliu. Da
bar juo neina jokis susisie
kimas, nors prieš karą jis

B O ROSEDALE ©I 
'Dry Gleaning Col 

HEnd. 7906 t
£ C. F. PETRAITIS, Prop. ?
* 5702 Superior Ave., t

įgaliojimai
; reikalingi Lietuvoje pirki- 
Į mui, pardavimui, valdymui 

,į 1 žemių ir kitokio turto.

i K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
: Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit' ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

buvo labai reikalingas.
Prieš karą Andrioniškis 

buvo Ukmergės apskrities, 
dar net Kupiškis ir Svėda
sai priklausė tam apskri
čiui, ir Ukmergės apskritis 
ėjo dar toliau, todėl tada tas 
vieškelis buvo labai reika
lingas, tuo vieškeliu ėjo vi
sas susisiekimas pro An
drioniškį į Ukmergę. Tuo 
laiku tuo vieškeliu ir paštą 
veždavo arkliais ir ūkinin
kai visais reikalais į apskri
tį turėdavo važiuoti ark
liais, nes tada autobusai nė
jo ir gelžkelių. į tą pusę ne
buvo. Tuo sykiu Andrio
niškis stovėjo ant didelio 
kelio ir pro jį pravažiuo
davo ir praeidavo daug 
žmonių.

Po karo, įsikūrus Lietu
vai nepriklausoma, viskas 
pasikeitė: tas šonas ką į 
Kupiškį ir Andrioniškį pri
skirtas prie Panevėžio ap
skrities, nes į Panevėžį yra 
daug arčiau ir patogiau, 
pro Kupiškį eina platusis 
gelžkelis į Panevėžį, o neto
li Andrioniškio eina siau
rasis gelžkelis į Panevėžį. 
Dabar padaryta netoli An
drioniškio pus-stotis, kur 
traukiniai sustoja vienai 
minutai; ji vadinasi Pienen- 
kų pus-stotis, nes čia yra 
Pienenkų dvaras, nuo ku
rio ir stočiai duota vardas.

Andrioniškis stovi labai 
puikioj vietoj, ant kranto 
Šventosios upės, ■ kuri yra 
labai graži ir labai švarus 
vanduo, net pripažinta kad 
vieta yra labai sveik, aplink 
miestuką pušynai. Vasaros 
laiku atvažiuoja daug ponų 
iš didesnių miestų, nes čia 
puikus oras ir gražios vie
tos, yra kur pasivaikščioti 
po miškus, pasimaudyti 
gražiame Šventosios vande
nyje.

Upė Šventoji ateina nuo 
Antalieptės ir Dusetų eže
ru ir eina pro šiuos miestu
kus: Užpalius, Vižonius, 
Andrioniškį, Any k š č i u s. 
Kavarską, Vidiškius, Uk
mergę ir pas Jonavą ineina 
į Nerį-Viliją, kuri paskui 
pro Kauną susilieja su Ne
munu.

Andrioniškyje yra gražus 
pradžios mokyklos namai, 
prieš pat karą Rusų pasta
tyti, bene bus gražiausias 
namas; antras yra valsčiaus 
valdybos namas. Tiedu na- 

^mai yra valdiški. Yra ke- 
'turios smulkių prekių ir 
viena degtinės parduotuvė, 
kurią laiko V. Kiaulavičius. 
Jis yra miestuko tvirčiau
sias gyventojas, turi tris

VAISTINĖ
i Atneškit čia savo daktaro re
ceptus. Mes juos išpildysi™ at

sakančiai sulyg nurodymo.

ACKERMANN’S

šioj vietoj miestuko ir dar 
turi 20 ha žemės. Viename 
name laiko smulkių prekių 
krautuvę ir degtinės par
duotuvę, antrame name gy
vena pats, o trečią namą iš
duoda nuomom

Andrioniškyje nėra nei 
malūno, nei šiaip kokios 
pramonės, bet nuo Andrio
niškio du kilometrai Lata-

neparduotų ir neapgaudi
nėtų bolševikų. Ūkininkas 
tokį svečią turėdavo šerti 
kaip kalakutą, o jis dar mo
kydavo ūkininką kaip rei
kia daryti; jeigu nepaklau
sydavo tai tuojaus grasin
davo sušaudymu. Nemalo
nus buvo ūkininkams jaus
mas, turim suprasti.

(Bus daugiau)

For pyorrhea
For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs and 
more serious dis
eases of nose and 
throat.

DRUG STORE 
ant kampo WADE PARK Ave. 

ir East 66th St.

TĖMYKIT
Daugelis, siųsdami sa

vo prenumeratas, čekius 
ar money orderius išrašo 
visu ilgu “Dirvos” ben
drovės titulu. Tas nerei
kalinga, rašykit tiktai: 
“DIRVA”, ir to užtenka. 
Tą pat darykit ir ant vo- 
kų-konvertų.

“Dirvos” Adntin.

vos vienkiemyje yra van
dens malūnas, kuris aptar
nauja ir Andrioniškio apie- 
linkės gyventojams, nes ar
ti nėra daugiau malūnų. 
Prieš karą tas malūnas bu
vo Rusų popo, kuris visuo
met jį išnuomuodavo Žy
dui. Karo laiku malūnas 
liko visai apleistas; vos įsi
kūrus Lietuvai visai su
griuvo. Jį iš varžytinių 
pardavė, nupirko Lietuvis 
J. Stukas iš Pašvinčio vien
kiemio. Jis malūną puikiai 
atnaujino ir paleido malti 
1926 m. Prie malūno taip
gi taiso lentpjūvę,’ kuri ap
tarnaus Andrioniškio apie- 
linkę.

Didžiojo karo laiku nieko 
Andrioniškyje nesudeginta. 
Čia ant upės ilgai stovėjo 
Vokiečiai ir buvo keletas 
susišaudymų su Rusais. Pa
skiau pirma eilė Vokiečių 
nutraukė pirmyn į antrą 
pusę upės, kur sudegino ke
letą ūkininkų ir nutrauko 
pirmyn į Uteną, o antras 
sparnas į Antalieptę, tokiu 
budu Vokiečių pirmos eilės 
nutraukė į Rusiją. Antros 
eilės apsistojo porai mene- 
rių ant upės atsargai, pada
rė tvirtus apkasus visu pa
upiu, vietomis net per tris 
eiles. Ant aukštesnių vie
tų, ar ant kalnelių visur 
buvo pridirbta apkasų, buvo 
padaryta net po žeme tvir
tos bustynės. Tolei jie juo
se laikėsi pakol pirmos ei
lės nuėjo Rusijon. Daugiau
sia apkasų buvo padaryta 
ant Kalčių ir Latavos vien
kiemių žemės, kurie yra 
ant kranto upės į pietus 
nuo Andrioniškio. Ūkinin
kai daug darbo padėjo iki 
apkasus išlygino. Kur ne
dirbama žemė, ant krantų 
upės, ten liko kaip buvo ir 
tos žymės bus per ilgus lai
kus.

Bestovėdamos kariume- 
nės Rusų ir Vokiečių sunai
kino javus ir išpjovė visus 
gyvulius palikdami po vie
ną karvę. Vokiečiams susi
tvarkius buvo įsteigta Vie
šintos žandarmerija, o An
drioniškis priklausė prie 
Viešintų, nes Andrionišky
je nebuvo žandarmerijos.

Paskiau Vokiečiams ka
rą pralaimėjus ir atsitrau
kus iš Lietuvos, pradėjo iš 
rytų veržtis bolševikai, An
drioniškis greitu laiku bu
vo bolševikų rankose. Tuo
met miestelyje pradėjo da
rytis bolševikų komitetai, į 
kuriuos suėjo daugiausia 
bolševikams prielankus as
menys, jie pradėjo saviškai 
tvarkyti valsčių, žmones ly
ginti. Komitete buvo dau
giausia visokių niekšų, ūki
ninkų ir šiaip gerų žmonių 
neįsileisdavo. Jie pasakė: 
“Dabar atėjo darbininkų 
dienos, visi darbininkai su
ėjom į valsčiaus valdymą, 
dabar mes pamokysim ūki
ninkams ir buržujams.” Tuo 
laiku kur kas tarnavo pas 
ūkininkus, metė tarnystę, 
atėjo į bolševikų komitetą, 
ir tokiam tuojau davė tar
nystę, k. t. policijanto ar 
kur pas didesnį ūkininką 
už komisarą. Toks prižiu-

Lucky Strike Šokių Or
kestras ant Radio

Ar jus kada matėt didelį orkes
trą prisiruošiant radio koncertui ? 
Jeigu matėt, jūsų mintis tuoj nu
skris į grupę prakaituojančių, ne- 
kuriuos labai įsikarščiavusius, kitus 
šaltus vyrus, ir bubnorių, dirban
čius su savo instrumentais.

Bet iš kitos pusės jeigu jums bu
tų pasitaikę matyti prisiruošiant 
Lucky Strike Dance Orchestra jus 
turėtumėt visai kitokius įspūdžius. 
Ten matyt grupė rankoves užsirai
tojusių muzikantų, ir ta grupė ne 
tik yra didžiausias šokių orkestras 
ką per radio groja, bet ji susideda 
išimtinai iš geriausių muzikantų so
listų. Vienų tik smuikininkų sky
riuje yra septyni daugiau ar ma
žiau pragarsėję orkestrų vadai rė
žianti linksmai išvien. Andy Ša
ltelia ir Ross Gorman, paveizdan, 
su savo instrumentais sėdi tarp ki
tų muzikantų kaip jiems lygus.

Pirmiausia pas juos ateina orkes
tro vadovo pagelbininkas ant plat
formos. Vyrai išsiima savo instru
mentus, žėrinčius auksu ir sidabru. 
Po to atsidaro durys, ateina ramiai 
didelis vyras į priešakį. Jis atsisto
ja priešakyje ir palaukia vaalndėlę 
iki visi aprims. Keliais žodžiais pa
sako ką gros ir iš kokio puslapio. 
Pakelia ranką, lazdelę. Bet paskui 
jis savo lazdelį visai pasideda ir ne
naudoja. B. A. Rolfe vadovauja or
kestrą nykščiu, kuris skaitoma vie
nas iš reikšmingiausių New Yorke. 
Nykštis visaip veikia kuomet 45 mu
zikantai išduoda puikiausią pasauly
je šokių muziką.

Išsyk pasigirsta per raijio muzika 
rlotnnc “Haopy Days Are Here 
Again’, kas yra Lucky Strike’s įžan
ga, o užsibaigia su ta pačia daina 
žodžiais atidainuojama. Skelbėjas 
kurio stinrus ir aiškus balsas girdi
si. yra Ed. Thorgeson. Jis pasako: 
“Gerą vakarą, mano draugai. Šiuo- 
mi prasideda ši valanda šokių mu
zikos suteikiama jums išdirbėjų 
Lucky Strikes Cigaretų — padarytų 
iš puikiausių tabakų. — Kiekvienas 
žino jog šiluma valo taigi ’’toastini- 
mas” prašalina kenksmingus gerklę 
ėdančius nuodus nuo kurių kosėja- 
ma. — Luckies visada yra malonus 
jūsų gerklei”.

Tada vyrai sustoja ir stati groja. 
Visi instrumentai burta prie paties 
mikrofono.

Lucky Strike Cigaretų išdirbėjų 
orkestras vedamas militariška dis
ciplina. Kada pabaigia groti, vyrai 
nueina šalin nuo mikrofono ir susė
da. George W. Hill, prezidentas 
Ameircah Tobacco Company, daly
vauja kožname jų grojime. Jis nie
ko nepražiuri, ir visus vyrus vieno
dai myli, yra jų tikru linksmu drau
gu. Kada pasibaigia grojimas, pa
sigirsta skeblėjo ’Ačiū, mano drau
gai’, ir visi skirstosi. Kad Lucky 
Strike Orkestras yra kitoks ir ge
riau groja tam yra ir priežastis.

“Dirvos” krautuvėje gauna
ma sekanti nauji rekordai:

(Paduodama kas ant vienos ir 
ant kitos rekordo pusės yra)

Kad Pavasaris ateina ir
Vyrai, Moters, Negirtaukit

Tamošiaus Polka ir
Panelės Patogumas

Trauk — Simniškio Polka ir
Ėjo Mikas — Polka

Žemaitėlių Pęlka ir
Marytės ir Jonuko Daina

Šabas Gut — Polka ir
Lakštutė Polka

Visi išvien Ko nedainuojat ir
I’o Močiutės Vartais

Mergų J’olka ir v
Laukiu Tavęs

Vilkas Pilkas Polka ir
iLudvikas Polka

Prūsų Užpuolimas ir
Vaikelio Polka

Kunigunda Polka ir
Pelėda Polka

Nalšio Polka ir
Mano Polka

šiaučiaus Polka ir
J ievutės Polka

Lazdijų Polka ir
Mylimo Polka

Shenandoahrio Polka
Bernelio Polka

Katriutės Polka ir
Klaipėdos Polka

Taipgi yra daug kitų gražių 
muzikos ir dainų rekordų.

Reikalaukite “Dirvoj” 
6820 SUPERIOR AVE.

“TIKRI IR NETIKRI 
ŠVENTIEJI”

Reikalaukit tuoj Dr. Jono 
Šliupo knygelės “Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su prisiun- 
timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, U.

Kailių Siuvimo Mokykla
Merginos kurios nori išmokti ge

ro amato. Geras uždarbis kada už
baigi kursą. Vakarinės Klesos ruo
šiamos dabar. Žema mokestis. Mo
kinama ir suknių siuvimo.

789 EAST 125TH ST.
(Durys iš pietų) (6)

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnės išvalyt ir išprosyt 50c
Siutai išprosyt 50c
Kelinės išprosyt 25c
Skrybėlės išvalyt 45c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn
Moteriškos skrybėlės išvalyt 50c

SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

naują Siutą arba Overkotą — 
kainos žemos — nuo $35 aukš
tyn. Niekur kitus negausit to
kio puikaus darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

g Dr. S. T. Tamošaitis
| (THOMAS)
r Lietuvis Dentistas
I 1304 E. 68th St.
jj Kampas Superior Avenue
I TELEF. HENDERSON 8068
i (Virš Lietuvių Banko)

famous the world over

Shampoo
Leaves your 
hair lustrous,

PARSIDUODA ŪKĖ
42 akrai žemės, su geromis tro

bomis ir ūkiškais įrankiais. Butas 
su visais įtaisymais: elektros žibu
riai, bėgantis vanduo, suros ir tt. 
Mažas sodelis, 8 akrai ganyklos. 
Vieta labai smagi, prie pat mieste
lio, prie gero, elektra apšviesto ke
lio. Visi produktai parsiduoda ant 
vietos. Gale lauko yra įrengta gy
vulių pjovykla nesanti gražų pelną 
savininkui. Jokių skolų nei “morgi- 
jių” nėra. Parsiduoda už $4,600. 
įmokei $1,600, likusi dalis išmokėji
mui lengvomis išlygomis. Ant nuo
savybės mieste nemainoma.
V. S. JOKUBYNAS, HART, Mich.

Kalėdoms Besiartinant
Visi rūpinasi kuo 

ĮRlį/lĘr“^3įĮįSSĮĮ patenkinti savuo- 
s'us ')e‘ draugus, 

v™ Geriausias paten- 
kinimas suteikiant 

ISjM dovanelę iš graž- 
■BUbSEJ'®™“1 daikčių (jewelry), 

kuri bus papuošalas ir ilga atmintis. 
Šių dovanėlių randasi musų krau
tuvėje didelis rinkinis. Nuo Gruo
džio G d. viskas parsiduos numažin
tomis kainomis. Nepraleiskite pro
gos, o sutaupysit daug pinigu.

P. šTAUPAS
6704 Superior av. Cleveland, O. 

Telefonas FLorida 2610-R.

Take Your Medicine With You
Chocolate coated tablets. Just as effec
tive as the liquid. 98 out of 100 report 
benefit.

Sold at drug stores

LydiaE-Pinkham's 
Vegetable Compound

trtxA CKMKMAM roextea trXK tus.

ISmEIWE1 'IliLILiI1 bl,.,IL.1.. J

GYVYBĖ
~ PRIKLAUSO 
NUO ŠTAI KO

INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.
^andimpr0į^

ŪKIŲ SKAIČ 
LIETUVOJ

Visoje Lietuvoje 
tomą išviso 266,11 
uldo vienetų. Pag 
iną ūkiai susiskirst 

1 hektaro ūkių
1 iki 2 ha
2 iki 5 ha. 1 
5 iki 10 ha
10 iki 15 ha 3
15 iki 20 ha c
20 iki 30 ha. 3
30 iki 50 ha. 2
50 iki 10 ha 1
virš 100 ha
Taigi, kaip matomi 

tuvoje daugiausia yra 
tiniško didumo ukii 
10 iki 30 hektarų. “

KIEK LIETUVOS M1
KLOSE MOKINU

1929—30 mokslo n
Lietuvoje pradžios m<

* Jose mokėsi 155,288 i 
niai, iš kurių 137,822

I Lietuviai. Be to dar 
į visus metus veikė ž< 
|į ūkio klasės, kuriose mc 
f 2,382 mokiniai.
ik Nepriklausomoj Lieti 
Kišskyi’us Klaipėdos kra 
Įi tavo 2,386 pradžios mol
II los, iš jų 2,386 Lietuvių,

Žydų, 25 Lenkų, 16 Vo 
du, 13 Rusų, 7 Latvių, 

. mišrios.
Mokyklose mokė 3, 

■, mokytojai, iš kurių 1,< 
■ vyrų ir 1,897 moterys.

Mokytojai tautybių 
fižvilgiu: Lietuvių 3,430; z 
įliliĮ 258; Lenkų 12; Vokieč 
įj 38; Latvių 10; Rusų 21; G 
p du 3 ir kitų 5.
į Mokyklų darbą prižiu 
imokyklų inspektoriai.

“M.R

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau Antaną Norkų, paeina iš 

Kelmės par., Raseinių ap. Jis 1913 
m. gyveno Mahanoy City, Pa. Gir
dėjau persikėlė gyvent į Clevelandą. 
Turi dvi dukteris, Vincę ir Kazę, 
abi ištekėjusios. Jis pats ar kas 
apie jį žinantis prašoma atsišaukti 
šiuo adresu:

B. YARAŠIUS
823 W. South St. Akron, O.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

ODOS DIRBINIAI
Odos dirbiniai visokių rūšių, už 
nužemintas kainas, kaip tai pi
niginės, krepšiai, vailzos ir tt. 
Numažinta 10—25 nuoš. nuo 
reguliarės kainos laike šio iš
pardavimo.

OHIO HORSE GOODS CO. 
1762 East 12th St. Cleveland. O.

PAIN-EXPELLER

tik- 
ant

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų
Skausmų Krutinėję
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate 
Į rąjj! . INKARO vaisbaženklis __

pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
> Knygutė, kurioje paduodama pilni 

nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

1 Arba galima užsisakyti stačiai iš

4

F.AtL RICHTER if COt
BROOKLYN

KILLS PAIN-

not too dry!
■/ At yourdealer s—orsend’įoc 
for full-size bottle to Pinatid, 
pt.M.iioE.ii St. i New York. 

[We will scud sample bottle free]

Incorporated 1849

in the dlity ūf GTlevelano 
public Square

Dėkit Taupymus į Taupymų Banką

LINKĖJIMAI

1 he Society for Savings matė Naujus 

Metus ateinant ir praeinant per trijetą 

entkarčių žmonių Šiaurinėj Ohio val

stijoj. Per taikos ir karo laikus, gero

vės ir nuslugimo dienas, ji dalinosi sa

vo srities žmonių laimėmis ir nepasi

sekimais.

Minioms savo draugų kurių parama ir 

gerais norais ji išaugo per tą daugybę 

metų, the Society for Savings siunčia 

savo džiaugsmo ir padėkos žodžius ir 

geriausius linkėjimus ateinantiems Nau

jiems Metams.

Prasidėjo Dei'ybos su Estij
Kaunan atvyko estų d e 

I Racija, kuri pradės dery 
iis prekybos sutarčiai si 
jtuva sudaryt. Estų de 
Raciją sudaro prekyboj 
»pirmininkas p. Sepp 
■senių reikalų ministeri
ja prekybos sutarčių sky
dus direktorių Mikvitz ir 
(Kaljot. 'Gruodžio mėn. 9 
i ministerijų kabineto ru- 
Sse įvyko pirmas posė-

“M.R.”

'įblą Olšauską kankinan
čios 9 ligos.

Pralotas Olšauskas para- : 
'eisingumo rain, raštą, į 

deistn jam gultis ai ba į 1 
ligoninę, arba į priv. 1 

Zaoharino ligoninę. Sa- 1 
rašte pralotas Olšauskas š 
to'čiuoja 9 ligas. Dviem E 
^reikalinga operacija. 2' 
Ujime,—rašo savo rašte

ADOLPH C.
(Adolfas C. Jai

Laidotuvių Direktorii
Balzamuol

Automobiliai visokie
Ligonių pervežimo ]

. Telefonas ENdicoi
Edna Avenue

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiuiiiiii

Telefonas HEnde:

SCHOTT MCD 
Mcraustytojai Į kitus n 
^3 Superior Ave.

■žilvis Frank Bagužaus 
Adresas: 6804 VVhi
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IS LIETUVOS
KO LIETUVOS KUNI

GAI NORI?
(TĄSA NUO 1-MO PUSL.)

EKSKURSANTŲ 
LAIŠKAI i Akrono Naujienos

' • I
ŪKIŲ SKAIČIUS 

LIETUVOJE
Visoje Lietuvoje priskai- 

toma išviso 266,115 žemės 
ūkio vienetų. Pagal didu
mą ūkiai susiskirsto šitaip: 

1 hektaro ūkių 41,443
1 iki 2 ha 12,140
2 iki 5 ha. 23,185
5 iki 10 ha 43,818
10 iki 15 ha 36,871
15 iki 20 ha 35,868
20 iki 30 ha. 32,085
30 iki 50 ha. 23,335
50 iki 10 ha 14,886
virš 100 ha 1,184
Taigi, kaip matome, Lie

tuvoje daugiausia yra vidu
tiniško didumo ūkių nuo 
10 iki 30 hektarų. “M.R.”

pralotas Olšauskas.—nusto
jau 9 kilogramu svorio.

'“L. U.”

KIEK LIETUVOS MOKY
KLOSE MOKINIŲ

1929—30 mokslo metais 
Lietuvoje pradžios mokyk
lose mokėsi 155,288 moki
niai, iš kurių 137,822 buvo 
Lietuviai. Be to dar per 
visus metus veikė žemės 
ūkio klasės, kuriose mokėsi 
2,382 mokiniai.

Nepriklausomoj Lietuvoj, 
išskyrus Klaipėdos kraštą, 
buvo 2,386 pradžios mokyk
los, iš jų 2,386 Lietuvių, 122 
Žydų, 25 Lenkų, 16 Vokie
čių, 13 Rusų, 7 Latvių, 45 
mišrios.

Mokyklose mokė 3,777 
mokytojai, iš kurių 1,880 
vyrų ir 1,897 moterys.

Mokytojai tautybių at
žvilgiu: Lietuvių 3,430; Žy
dų 258; Lenkų 12; Vokiečių 
38; Latvių 10; Rusų 21; Gu
dų 3 ir kitų 5.

Mokyklų darbą prižiūri 
37 mokyklų inspektoriai.

“M.R.”

Prasidėjo Dei'ybos su Estija
Kaunan atvyko estų de

legacija, kuri pradės dery
bas prekybos sutarčiai su 
Lietuva sudaryt. Estų de
legaciją sudaro prekybos 
rūmų pirmininkas p. Sepp, 
užsienių reikalų ministeri
jos prekybos sutarčių sky
riaus direktorių Mikvitz ir 
p. Kaljot. 'Gruodžio mėn. 9 
d. ministerijų kabineto rū
muose Įvyko pirmas posė
dis.

“M. R.”

Kiek Dvasiškiai Gauna 
iš Valdžios Pinigų

Šiomis dienomis L. Tauti
ninkų sąjungos sekretoria
tas, atsakydamas i vyskupų 
“ganytojišką laiminimą” 
dėl uždarymo ateitininkų 
organizacijos, išleido spaus
dintą lapą — atsišaukimą 
“Ko jie nori”, kuriame pa
duodama ir tokių faktų:

“Konkordatas su Šven
tuoju Sostu kalba apie dva
sinių seminarijų šelpimą. 
Vyriausybė tas seminarijas 
pilnai išlaiko ir duoda dar 
pašalpų. Algas dvasiškiai 
gauna per vyskupus. Pase
nę kunigai gauna pensijų. 
Katalikų laikomos privačios 
bendro lavinimo ir amatų1 
mokyklos gauna pilną pa
šalpą mokytojams išlaikyti; 
paskutinės — amatų moky
klos—net žymių pašalpų į- 
rankiams ir aparatams Įsi
gyti. Katalikų Blaivybės 
Draugija jau ne pirmus 
metus gauna po 20,000 litų 
pašalpų kasmet. Jai duota 
be jokios nuomos naudotis 
Kaune “Liaudies namais”. 
Net turtai, senesniais lai
kais atimti iš dvasiškių, i- 
mami grąžinti Bažnyčioms: 
Panevėžio mokytojų semi
narija ir k.k.

Per beveik ketveris savo 
valdymo metus tautinė Vy
riausybė davė Bažnyčioms 
statyti ir kitoms tikybi
nėms organizacijoms apie 
400,000 litų pašalpos ir per 
keturis šimtus tūkstančių li
tų paskolos. Be to, davė ir 
šiandien duoda Bažnyčių 
statybai didelius kiekius 
miško medžiagos nemoka
mai arba kreditan. Vyriau
sybė davė žymiai daugiau, 
nei konkordatas iš jos rei
kalavo.”

Atsišaukimas baigiamas:
“Musų įsitikinimu, šian

dien dvasiškiai paskelbė at
virą kovą už Įgijimą sau 
valdžios.” “L.U.”

Skerdyklų veikimas
Lapkr. mėnesi “Maistas” 

su Klaipėdos skyriumi su
pirko 25,923 kiaules, 1,182

pai išleido “Ganytojišką 
laišką”, kurį liepė kunigams 
viešai iš sakyklų skaityti ir 
aiškinti. Šito laiško skai
tymas ir aiškinimas kuni
gams davė progos dar kar
tą vyriausybę šmeižti.

Dabartinė vyriausybė ne
norėdama ilgiau su kuni- 
gais-agitatoriais turėti rei
kalų ir nenorėdama kad ją 
supartiškėję kunigai šmeiž
tų, Gruodžio 5 d. per savo 
pasiuntinį prie Vatikano 
Dr. J. Šaulį įteikė popiežiui 
notą del minėto “Ganytojiš
ko laiško”. Koks bus po
piežiaus atsakymas dar ne
žinia. Bet greičiausia bus 
kunigams-agitatoriams pi
pirų nuo popiežiaus.

Tai tokios, trumpai su
glaudus, tarp dabartinės 
vyriausybės ir kunigijos 
nesutikimo priežastys.

Dabar panagrinėsim ar 
tikrai yra pagrindo kuni
gams šėlti del taip vadina
mo “katalykybės persekio
jimo Lietuvoje”. Kada įvy
ko Gruodžio 17 d. pervers
mas, tada kunigai (po per
versmo) naują vyriausybę 
tiesiog garbino vadindami 
ją tiesiog katalikybės ir val
stybės išgelbėtoja. Kodėl 
jie tada tą pačią vyriausy
bę ant rankų nešiojo, o da
bar neapkenčia? Juk vy
riausybė tiek dabai-, tiek ta
da, be vieno-kito ministerio, 
yra ta pati, tų pačių pažiū
rų. Todėl tada kunigai vy
riausybę garbino kad į ją 
inėjo vienas-kitas jų žmo
gus krikščionių bloko. Gi 
jų bloko žmonėms iš vyriau
sybės pasitraukus jau imta 
vyriausybę visaip šmeižti.

Ar Vyriausybė virto 
“bedieviška”?

Dabar pažiūrėsim ar vy
riausybė ištikrųjų kataliky
bės nesaugo j a, ar ji ištikrų
jų “mazoniška”. Vyriausy
bė kiek galėdama stengiasi 
veltui duoti bažnyčioms sta
tyti žemės ir statomos me- 
degos. Be to, duoda joms 
ir paskolų statybai. Kuni
gams moka algas, mokyk
lose privalomai dėstoma ti
kyba, kurią dėsto kunigai, 
arb,£ vyskupui sutinkant 
mokytojai. Didžiausia ai 
mažiausia šventė, paminėji
mas visados prasideda tik

KAIP MAN PATINKA 
LIETUVOJE

Noriu parašyti “Dirvai” 
apie pargryžinią Lietuvon 
ir kaip man čia einasi.

Jau praslinko devyni mė
nesiai kaip apleidau Clevfi- 
landą ir pargryžau Lietu
von. Juo ilgiau gyvenu tuo 
daugiau patyriau kaip vis
kas Lietuvoje einasi. Visa
da žia linksma, žiemą ir va
sarą. Vasaros laiku nega
liu atsigerėti paukščių čiul
bėjimu, miško ūžesiais. O 
labiausia smagu turint sa
vo ūkį, savo gyvulius: kar
ves, antis, kalakutus ir dau
giau smulkesnių ir stambes
nių, kurių negaliu nei apra
šyti. Viskas tas smagumą 
duoda.

Toliau, kaip malonu yra i 
pasigamint savo ūkiškų val
gių, pieno, sūrių, sviesto, 
kiaulienos mėsos, o norint 
ir paukštienos. Kai valgis 
sveikas tai nereikia nei vai
stų, nei gydytojų, kurių ir
čia nesunku gauti.

Taigi patarčiau kurie nu
jaučia ką nors negero savo 
sveikatoje lai važiuoja Lie
tuvon, pagis be vaistų ir 
gydytojų.

Kiekvieną metą matyt 
kaip iš po karo Lietuva žen
gia kas sykis geryn, pir
myn, nes jau turi daug pri
augintų puikių gyvulių, ką 
aš patėmijau kai buvau Bir
želio- mėnesį parodoj Kau
ne. Mačiau taipgi puikiau
sių išdirbysčių, namų reik
menų, kambariams baldų, 
kad tiesiog gėrėtis reikia. 
Tas parodo jog Lietuva žen
gia į kultūringą ateitį.

Taipgi noriu priminti a- 
pie buvusią Šiauliuose ran
kų išdirbystės parodą Spa
lių 6 ir 7 d. Ten mano se
sutė dalyvavo su savo ran
kų išdirbiniais. Ji gavo 2- 
rą premiją, pagyrimo lapą 
ir piniginę dovaną 35 litus. 
Ir dar vieną užvalktį par
davė į Šiaulių Aušros mu- 
zejų kaipo puikų senoviškos

Pralotą Olšauską kankinan
čios 9 ligos.

Pralotas Olšauskas para
šė teisingumo min. raštą, 
kad leistų jam gultis arba į 
Karo ligoninę, arba į priv. 
dr. Zacharino ligoninę. Sa
vo rašte pralotas Olšauskas 
išskaičiuoja 9 ligas. Dviem 
ligom reikalingu opeiacija. 
Kalėjime,—rašo savo rašte

galvijus, 2,023 smulkius gy
vulius ir 11,029 naminius 
paaukščius, iš viso 40,825 
gyvius. Eksportavo 817,705 
kg. bekonų, 7,330 kg. gyvų 
kiaulių, 689,000 kg. šviežios 
kiaulienos, 17,486 kg. pauk
štienos ir 3,200 kg. avienos. 
Bendrai eksportuota už 4,- 
200,000 litu.

“L.A.”

pamaldomis.
Nors dabar kunigai-agi- 

tatoriai vyriausybę ir šmei
žia, bet tik tegul jiems duo
tų vieną-kitą ministerio 
portfelį kaip jie tuojau tą 
pačią vyriausybę apšauktų 
katalikiškiausia ir taip gar
bintų kaip garbino po Gruo
džio 17 perversmo.

Jeigu vyriausybė katali-

ąiini linini iiiiiiiini m i m tniiii m jiiiii iiiiiiiiiiiiiuii i nu miiiiiiii i iiiiiiiiiniiiiiiiiiię. 
= Telefonas HEnderson 5539 =

| SCHOTT MOVING CO | 
= Perkrausty tojai j kitus miestus ir vietoje = ~ * žE i
| 6103 Superior Ave. Cleveland,. O. E
= Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje = 
- Adresas: 6801 Whitney avė. =

kybę persekiotų tai butų 
j konkordato laužymas, kuris 
j baigtųsi popiežiaus atstovo 
i iš Kauno atšaukimu. Ko] 
. to nėra, apie katalikybės 
i persekiojimą nereikia ir 
kalbėti.

Taigi, gerbiamieji, iš au- 
. kščiau pasakyto matome 
I kad šiems kunigams-agita
toriams rupi ne katalikybė, 
ne žmonių išganymas, bet 
rupi valdžia.

JIE NORI VALDŽIOS
J. K. Ss.

J. C BLASER
H a r d vv a r e

6933 Superior Avc.
Elektriškos lempos ir visi 
kiti namų reikmenys ir

Įrankiai žemomis kainomis

Darėm raktus. End. 0280

mados rankų išdirbinį.
Lietuvoje labai smagu vi

sur girdint Lietuvišką kal
bą — ne taip kaip seniau 
būdavo.

Kaslink automobilių Lie
tuvoj, tai jų yra gana daug, 
ir pasivažinėti galim tiek 
kaip Amerikoje. Nuo ma
no. gyvenamos ūkės yra trys 
mylios iki Šiaulių, kur ke
leivius vežioja autobusai už 
2 litu 50c. Lietuviškų, o A- 
merikoniškų 25c. Tie au
tobusai yra didžiausias ke
leiviams patogumas.

Pirmiau buvęs apskuręs, 
Šiaulių miestas žymiai au
ga, ir jo pramonė plečiasi. 
Šio miesto gaminiai — Bi
rutes ir Rūtos saldainiai — 
yra žinomi ir užsienyje.

Galima sakyti kad Šiau
liai smarkiai vejasi paskui 
laikiną musų sostinę Kau
ną visame.

Dar daug ko butų rašyt 
apie Lietuvą, per porą va
karų nesurašyčiau, bet tuo
tarpu užteks.

Anelė Slamienė,
^’•2**5**5*^***d***‘*J**I<*I*d*^**i**»**2*,J,*>^**J**M*^<**5»»i 
£ Ofiso Telefonai Namų 
%* M A in 1773 KEnmore 4740W ❖ 
| P. J. KERŠIS l 
4 1426-8 Standard Trust Bldg. ❖ 
4 Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
J land Universitete ir darbuojas J 
X su Teisių ofisu advokatų .£ 
X Collister, Stevens ir į 
X Kurzenberger * 
X Su visais teisiu reikalais Lietu- X 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai X 
<•. kreipkitės prie musų. 4

kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce'

Kuomi komunistai užsi
ėmė išbėgę iš SLA. 198-tos 
kuopos. Buvęs šios kuopos 
pirmininkas dažnai sakyda
vo kad prie kuopos daug 
narių priklauso vien dėlto 
kad jis yra gražus pirmi
ninkas. (Jis tą komplimen
tą rodos gavo nuo draugės 
Bart-ės, kuri dabar gyvena 
su penktu.vyru). Kada su
sirinkimas pareiškė jog iš
meta pirmininką už jo bol
ševikišką diktatūrą tai ta 
draugė stojo už jį, norėjo 
apginti, bet buvo veltui.

Pirmininkas apleisdamas 
kuopą tikėjosi kad daug na
rių eis su juo, bet apsiriko, 
.nes tik apie pusė tuzino bu
vusių kuopoje bolševikų ap
leido kuopą, sykiu ir drau
gė B.

Tada buvęs pirmininkas 
su ta drauge įsitaisė bleki- 
nę skarbonką ir pradėjo 
važinėti po narių namus 
ubagaudami išmaldos neva 
Susivienijimui ginti. Bet ta 
uždara skarbonka buvo ne
patogi, nes negalima buvo 
žinoti ar jau turi gana ant 
puskvortės. Vėliau skar
bonką paliko namie ir pra
dėjo naują maršrutą: lan
džiojo po visus Lietuvių na
mus ir kaulino aukų, o kur 
pasisekė gauti ant puskvor
tės tai tuoj prieš juos atsi
randa pusbutelis ir stikliu
kai ir prasideda “gynimas” 
Susivienijimo; bet kada iš
tuštino bonką, o Susivieni
jimas dar vis “pavojuje”, 
atsiranda ir kita puskvortė, 
ir tt., iki galutinai “apgyni
mo” kovą laimi....

Taip per kelis mėnesius 
jie Susivienijimą “gynė” ne 
tik namuose bet ir laukuo
se, giriose — visur kur tik 
jie Susivienijimui “pavojų” 
matė.

Dabar draugė B. išvažia
vo į Floridą palikdama sa
vo penktą vyrą, Floridoj 
gal tikisi prisivilioti kokį 
milijonierių, iš ten galės 
vykti j sovietų rojų.

Su drauge B. išvažiavo ir

Bulevičiai. Jie per pasta
rus du metu vis kalbėjo kad 
jeigu parduotų savo farmu- 
kę ir namą tai važiuotų į 
Rusiją. Bet kuomet parda
vė ir neišvažiavo, žmonės 
pradėjo klausinėti kada va
žiuosit į darbininkišką ro
jų? Bulevičia atsakė kad 
persenas į darbininkišką 
rojų važiuoti, geriau išva
žiavo į kapitalistišką rojų, 
į šiltą Floridą. Gal ten ma
no turėti operaciją, atsijau
ninti, o paskui važiuoti į 
sovietų rojų....

Gruodžio 31 d. SLA. 198 
kp. rengė balių sutikimui 
nauju metu. r;

‘ SLA? 198 kp.MNarys.

Teatras ir balius, šešta
dienio vakare, Sausio 10 d., 
nuo 7:30 vai., bažnytinėje 
salėje, 1414 East avė., L. R. 
K. S. A. 178-ta kuopa ren
gia gražų vakarą, su per
statymu ir balium. Atvyk
sta artistai iš Clevelando, 
naujos parapijos choro na
riai ir pp. Greičiai ir statys 
scenoje veikalą “Katriutės 
Gintarai”. Šis veikalas yra 
labai gražus, todėl pasitiki
ma kad atsilankys vi
si vietiniai ir pribus iš ap
linkinių miestelių.

Po teatro bus šokiai prie 
geros muzikos. Už įžangos 
tikietus bus laimėjimas.

Ignas Jasiunas.

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

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

už mažiausia pinigų”

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

“DIRVA ”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Attorneys Jewelers
P. V. CHESNUL MAin 2542
929 Society for Savings Building J. J. LAZICKAS

' 6407 Superior ave. ENd. 4635

Banks P rinters-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498 “DIRVA”
6820. Superior ave. ENd. 4486 

P. A. ŠUKYS
1308. E. 68th St. ENd. 4932Bulding Contractors

. . .. . 2____ *3 _ .

MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue

. M. ROMA1TIS 
13416 Edgewood Avenue

Photographers
- . ------------------------- ——_■

ANTANAS BARTKUS
HOT E. 79th St. HEn. 3535

Confectioners Painters-Paperhangers

J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

\ INCAS DEBESIS
6014 Superior' Ave. Hen. 0732

Real Estate-Insurance
Dry Cleaners P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av, HEn. 7906
Restaurants

Groceries-Meats BOLES. ANDERSON

JOE BLAŠKEVIČ1US 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS

1264 E. 71 Street

Tailors
6901 Superior ave. ENd. 9720

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St. .HEn. 6716

T. NEURA
2017 Hamilton .ave. PR. 9709

JUOZAS ŠEŠTOKAS 
1364 East 68th Street

JONAS BRAZIS 
6905-07 Superior..av ENd. 0756

Miscellaneous
Visi kili nariai 

Kun. V. G. Vilkutaitis 
v J. Venslovas

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais



: Kas Girdei Cleveiande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicoit 4486—Atdara vakarais ’GALIŪNAS’

Lietuviu bankas; atgavo tak-i 
su. Plain Dealer Gruodžio 28 
d. patalpino pranešimą savo ko
respondento iš Washingtono, 
ką gal ne visi Lietuviai patė- 
mijo, jog baigiant 1930 metus 
S. V. valdžia sugrąžino Ohio 
valstijos Įstaigoms neteisingai 
išreikalautus taksus keli metai 
atgal. Tarp kitu Ohio Įstaigų 
yra pažymėta ir musų 'Lietuviš
ka Taupymo ir Paskolos Dr- 
ja, kuriai grąžinama $7,258.00 
suma. Tai gražus pinigai, kas 
kaip man taip ir visiems vietos 
Lietuviams turėtų būti smagi 
naujiena.

Kiek man teko girdėti, tai 
del atgavimo tų taksų daugiau
sia buvo pasidarbuota šios įs
taigos sekretoriaus, todėl bravo i 
jam už tai. P. P. Muliolis. I

SLA. 136 kp. metini8 susi
rinkimas bus laikomas Sausio 
6 d.,-nuo 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėj. Visi nariai daly
vaukite, nes bus rinkimas nau
jos valdybos. Kartu bus pra
nešimai kaip atsitiko su rau
donųjų abazu, kurie išeidami 
iš kuopos prisisavino archivą 
ir dalį kuopos turto bei narių 
mokestis priklausančias cent
rui.

šiame susirinkime turėsime 
nutarti griežtu budu užbaigti 
reikalus su buvusia bolševikiš
ka musų kuopos valdyba ir ki
tais. Dalyvauki! būtinai, nes 
galit būti iš SLA. išbraukti. 
Taipgi atsiveskit naujų narių 
prisirašyti. Valdyba.

Iš Collinwood

Vanagaitis ir Olšauskas Flo
ridoj. Per Kalėdas buvo nu
pleškėję Į Floridą Vanagaitis 
ir Olšauskas. Su jais dalyva
vo ir keli kiti Lietuviai: S. J. 
Purvinskas su žmona ir J. Kli
mas. Jie lankėsi Miami mies
te, maudėsi šiltuose Floridos 
vandenuose, o pas mus šalta.

Iki šios savaitės pradžios, 
automobilių nelaimėse bėgyje 
1930 metų užmušta 257 ypa- 
tos — 17 mažiau negu 1929 m.

Keis Kosciuszko gatvės var
dą. Kosciuszko Avenue prieš 
karą buvo vadinama Hoffman 
Avenue. Karui užėjus, o tam 
vardui esant Vokišku, tos gat
vės gyventojai Lenkai išprašė 
miesto tarybos pakeisti gatvės 
vardą į kovotojo už Amerikos 
laisvę, Kosciuszko. Bet Ame-j 
rikonai ir kitų tautų žmonės to! 
vardo niekaip negali ištarti. Pa- 
veizdan, Amerikonai irnokinami 
vardą Kosciuszko ištarti “Kos- 
•ki-as-ko”. Biznieriams kenkia 
net bizniui, nes to vardo niekas 
negali atsimint. Taigi ta gat- i 
vė prašoma pervardint Į Hoff
man vėl.

Mirė. Gruodžio 24 d. mirė 
Ona Bačinskiutė, 21 m. amž., 
nuo E. 26th st. Palaidota 27 
d. Gruodžio iš šv. Jurgio baž
nyčios. Liko tėvai, viena sesuo 
ir brolis.

Įsigykit “Galiūno” tikietus. 
Nors tikietai į Little Teatro 
Lietuvių perstatymą bus par
duodami ir ten pat prie durų, 
bet geriau įsigyti tikietus iškal
no, nes galit pasirinkti kokius 
norit ir kur norit. Prie durų 
perkant reikia imti kokius duo
da. Tikietai nebrangus — tik 
po 50c. ir 75c. Taipgi keletas 
vietų yra po $1.

Gaukit pas Darželio iždinin
ką P. P. Muliolį, “Dirvoje” ir 
“Clev. Lietuvių žiniose”.

Lietuvių vakaras jau visai 
netoli — nedėlioj, Sausio 18 d. 
Pradžia bus 8 vai., ir bus pra
dėta nustatytu laiku, o ne Lie
tuviškai, todėl kas pavėluos ne
matys pradžios.

“Galiūnas” nėra ilgas veika
las, bus užbaigtas 10 v. vak.

I ____________

Dr. S. Tamošaičio paskaita. 
SLA. 14-tos kuopos susirinki
mas atsibus trečiadienio vaka
re, Sausio 7 d., nuo 7:30 vai. 
vakare Lietuvių salėje. Po su
sirinkimo bus paskaita apie 
sveikatą. Skaitys naujas Lie 
tuvių dentistas, D.r S. Tarno- 
šaitis-Thomas.

Atsišaukimas. Šiuomi krei
piuosi į visus Collinwoodo, Not- 
tinghąme ir visų rytinių apie- 
linkių Lietuvius kurie mylite 
giedoti ir dainuoti, prisidėti 
prie musų naujos parapijos ba
žnytinio choro. Mano ir visų 
kitų dailės mylėtojų užmany
mas yra suburti šitan choran 
visas rytų Clevelando dalies 
Lietuvių muzikales jiegas kad 
tokiu budu ateityje mes galė
tume giedoti ir dainuoti dide
lius veikalus ir perstatyti ope
retes.

Choro pamokos atsibuna pen
ktadieniais bažnytinėj esalėje, 
18022 Neff Road.

Vincas Greičius.

Ačiū. Tariu širdingiausią 
ačiū visiems smuikininkams už 
dalyvavimą Kalėdų nakties pa
maldų iškilmėse M. M. N. Pa
galbos bažnyčioj. Tai buvo pir
mas toks didelis muzikalis pa
puošalas musų naujoj parapi
joj. Tikiu jog ir ateityje mus 
neužmiršite.

Iš priežasties unijistų hotelių 
darbininkų streiko Clevelandas 
nustoja daug biznio. Darbinin
kų organizacijų konvencijos į 
Clevelandą neskiriamos. Pa- 
veizdan, Birželio mėn. turėjo 
prasidėti 35 dienų konvencija 
gelžkeliečių unijų, bet delei ho
telių darbininkų streiko kelia
ma į kitą miestą.

Nauja valdyba Lietuvių Vai
zbos Buto. Clevelando Lietuvių 
biznierių organizacijos, Vaizbos 
Buto, valdyba 1931 metams iš
rinkta iš šių biznierių:

Prezidentas — Jonas Brazis, 
Vice-prez. — C. F. Petraitis, 
Fin. sekr. — S'. Laucius, 
Užr. sekr. — P. V. Ghesnul, 
Iždin. — P. P. Muliolis, 
Iždo globėjai — P. A. Šukys, 

J. Bardzilauskas.

AUTOMOBILIŲ 
PARODA

Didelė gausybė įvairių spalvų au
tomobilių bus galima matyt metinė.’ 
Clevelando automobilių parodoj ku
ri atsibus miesto auditorijoj, Sau 
šio 24 iki 31.

Kaip ateina žinios iš Chicagos au 
tomobilių salionų, vyriausia sekančių 
metų spalva bus juoda, žalia virši
ją rudą svarbumu, o mėlyna laike 
antrą vietą.

Nauja Lombard mėlyna, tamsesne 
kaip Andalusite mėlyna ir pažysta
ma savo pilkumo tonu, pralenkė vi
sas kitas mėlynas spalvas. Tarp 
kitų populiarių mėlynų spalvų yra 
Washington, Boatswain, Embassy, 
Belgium, Wendy ir Valli-BIu.

Parodos laike bus išstatyta įvairių 
spavlų kiek daugiausia bus galima 
tokių modelių kurie bus parodoje

1931 metu automobilių paroda bus 
įvairiaspalvė, taipgi bus apie 150 vi
sokiausių modelių pasažierinių ka
rų.

Auditorija bus gražiai išpuošta ir 
sykiu su automobilių spalvingumu 
duos labai patraukiantį vaizdą.

Gražiaspalviai karai ypač bus ma
toma Lindner Co. rūbų madų paro
doje sąryšyje su automobilių paro
da. čia bus išstatyta gyvi modeliai 
moteriškų rūbų kokius jos dėvės 
1931 metais.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs- 

i tus per “Dirvą” šios
ypatos:

Kalėdų šventė. šymet Col- 
linwoodieciai turėjom nepapra
stas Kalėdas. Kitais metais 
turėdavome važiuoti į tolimes
nę bažnyčią arba eiti į svetim
taučių bažnyčias. Gi šias Ka
lėdas jau šventėme savo baž
nyčioj.

Dar nebuvo visai 12:30 vai. 
nakties, o jau žmonių prisirin
ko pilna bažnyčia. Buvo daug 
svetimtaučių. Lietuvių susi
rinko iš visti dalių miesto, net 
buvo atvykusių ir iš Akrono. 
Choras po vadovyste V. Grei
čiaus, pritariant smuikų orkes
trui, žavėtinai giedojo Kalėdi
nes giesmes ir mišias. Kun. A. 
Karužiškis pasakė puikų pa
mokslą ir pasveikino visus Lie
tuviškai ir Angliškai su šv. 
Kalėdomis.

Altorius buvo gražiai papuo
štas gyvomis gėlėmis ir užži
bintomis eglaitėmis, bažnytinio 
choro trusu.

Antras mišias giedojo vaiku
čių choras, nors pirmu kartu, 
bet gražiai skambėjo. Trečias 
mišias vėl giedojo didysis cho
ras.

Choras vyks Į Akroną. Sau
sio 10 d. naujos parapijos cho- 
has važiuos į Akroną su per
statymu “Katriutės Gintarai”. 
Kartu vyks ir Kun. A. Karu
žiškis. Vakaras, kuri rengia 
Akrono LRKSA. 178 kp. atsi
bus bažnytinėj salėj, 1414 East 
avė. Apart teatro, Jonaitis ir 
Kajackas dainuos solo, ir due
tus.

Rep.

“Galiūnas”. Collimvoodiečiai 
atidžiai seka “Galiūno” skelbi
mus ir dauguma jau perkasi ti
kietus ir žada vykti miesto te- 
atran ant E. 6th ir St. Clair 
tą milžinišką veikalą pamatyti 
ir kartu su svetimtaučiais pa
sigerėti.

Ohio valstijoj, švenčiant Ka
lėdas, automobilių nelaimėse 
užsimušė ir užmušta 17 ypatų. 
Iš tų pačiame Clevelande buvo 
septynios ypatos.

Gaukit gimimo metrikus. 
Jau yra kalbančių kurie ki
tą pavasari važiuos Lietu
von. Taigi, kurie nesat 
Amerikos piliečiais pasirū
pinkit iškalno sau gimimo 
metrikus gavimui Lietuvos 
paso. Turit gana laiko, pa
lengva parašykit savo gi
minėms Lietuvoje, lai nuei
na Į jūsų parapiją ir išėmę 
metrikus atsiunčia. Turė
sit viską gatavą- kada -rei
kės.

’ Kazys Paškevičius .... Lt. 50
Anelė Strumbaikienė .... 150
Pranas Panipikas ................ 100
Nastazija Biliūnienė ........ 50
Antanina Kundrotienė . .. 200
Rokas Savickas .................... 50
Jonas J. Burba .................... 50
Juozas Nerevičius .......... 150
Barbora Gedžienė ................ 50
Dominikas Vanagas ............ 100
Marė Zigmahtienė ................ 50
Marcelė Skaisgirienė .... 100
Magdė Bridickaitė ............ 100
Ona Čerlaitė ...................... 100
Juozas Čerlius .................   . 50
Alena Brazauskaitė ............ 50
Ona Gavėnienė .................... 50

Kreipkitės vėl:

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

PARSIDUODA
Cigarų, delikatesų ir mokyklos 

reikmenų krautuvė, 15910 St. Clair 
avė. Garantuojama $400 ineigų j 
savaitę. Penki kambariai gyveni
mui greta. Pigi nuoma. Parsidųos 
pigiai. Matykit agentą Zimerman, 
2287 Professor avė.

PARSIDUODA
Mėsinyčia ir dešrų dirbykla. neša 

gryno pelno kas savaitė po $85. Iš 
priežasties šeimynos nesutikimų par 
•siduos pigiai. Kreipkitės (1 

NICK JOSZT
2205 St. Clair avė. Cleveland, O

PARSIDUODA
15910 St. Clair avė., delikatesų 

cigarų, mokyklos reikmenų krautu
vė, $500 savaitinių ineigų garantuo
ta. Greta didelės mokyklos. Nuo 
ma-pigi.----Metykit- Zimermaw; —228',
Professor avė.

Dramos “Galiūno” turinys ir kaip apie tą 
veikalą atsiliepė Lietuvos spauda

štai ką sako Kauno “Lietuva” (dabar “Lietuvos Ai
das”) apie “Galiūną”, kuomet jis išėjo iš spaudos:

“Galiūnas yra patriotinė drama, kurioje veiksmas pi
nasi apie du mylimuosius, kuriedu suteikė vienai Lietuvių 
giminei Galiūną, kuris išvadavęs ją nuo žmogėdžių.

“Turinys Galiūno nesudėtinas (nesudėtas iš visko po 
biskj, bet eina ištisai apie reikalą), ir K. S. Karpavičiui 
pasisekė nuosekliai pravest fabula. Autorius veikėjų lu- 
posna vietomis įdeda lengvų eilėraščių, kas daro veikalą 
įvairesnį ir kažkaip malonesnį, juo labiau kad tos eilės 
gražios ir lengvos. Turinyje yra charakteringų vietų. 
Bene Įdomiausia ir savotiškiausia tai kur Milda sugalvoja 
pinkles Iglionui, apgauna medžiotojus ir sudaro sąlygas 
patekti mylimajam, atvirai prisipažinti meilę ir kviesti jį 
bėgti. Iš antros pusės Eglės, viliokės, pavyduolės, cha
rakteris taip pat atviras. Galiūno autorius davė mums 
proto charakterius, kurie mylimą asmenį atviru keliu, be 
subtilių, intuitingų priemonių, tiesioginai siekia.”

VEIKALO TURINYS 
Pirmas Aktas

Kada scenos uždanga pasikelia, scenoje buna visai tam
su. Naktis. Pradeda aušti, šviesos spindulys buna nu
tiestas ant aukuro, šviesta palengva didėja, scenoj pasi
mato vaidyla, paskui vaidilutės suklaupusios aplink au
kurą. Aušrai atėjus, vaidyla su vaidilutėmis atiduoda 
dievams garbę, pasitikėdami kad dievai apsaugos juos 
nuo priešų, bet tuo tarpu subėga į šventinyčią netolimos 
sodybos žmonės, klykdami kad juos priešai žmogėdžiai 
užpuolė, kitus išžudė, kiti išbėgiojo Į girią išsislapstė. 
Vaidyla ramina nukentėjusius, sakydamas kad dievų aki
vaizdoj būdami nebijotų daugiau, nes priešai/- Į žinyčias 
bijo ineit. Tuoj Įsako vyrams šaukti kitus savo žmones, 
išėjusius medžioklėn, ir parbėga medžiotojai, kurie pati
ria liūdnas žinias apie savo sodybos likimą.

Tarp vaidilučių yra viena, Milda, kuri slaptai pamylus 
tos sodybos vadą, Iglioną, ir jis ją iš mažens jau myli, 
bet kad ji yra vaidilutė, abu laikydami už nuodėmę viešai 
savo meilę rodytis, jiedu savyje kankinasi. Kada parbė
gą iš nąędžioklės vyrai, jų vaikai ir pačios pasitinka sa
vuosius, tik Iglionas neturi kam jį pasitikti, nes jo tėvai 
ir broliai išžudyti pirmesniuose priešų užpuolimuose.

Prie Igliono gretinasi Eglė, kuri nori jį pasiviliot sau 
už vyrą, bet jis jos nemyli, laiko savo slaptą meilę vaidi
lutei Mildai. Paskui Eglę su savo karšta meile sekioja 
pusgalvis Voveris, rudaplaukis vaikinas, ir nuolat kalbi
na ją būti jo žmona, bet Eglė jo nekenčia ir užsigeidus 
laimėti Iglioną.

Iglionas, būdamas šventame elke, dalinasi slaptais žvil
gsniais- šu Milda. Jis paima į savo globą senutę Živilę, 
kurios sunai tapo nužudyti. Eglė pyksta kam ne ją pa
ėmė, o Milda patenkinta kad jis toks gearširdis.

Vyrai tariasi vytis priešus ir atimti gyvus pagrobtus, 
bet Vai'dyla juos sulaiko, pasakydamas kad besivydami 
patys gali žūti, ir apsako dievų lėmimą — kad medyje 
yra dievų įsmeigtas kardas, kurį dievai paliko kada dar 
ant žemės gyveno, ir kuris žmogus jį ištrauks tas bus 
jų gentės išgelbėtojas nuo priešų.

Antras Aktas
Milda, neperkęsdama didelės meilės prie Igliono, suma

no, kad ir priešingai savo pažadams dievams, parodyti Ig
lionui atvirai savo meilę, o tada lai stojasi kas turi stotis: 
arba lai ją sudegina arba jiedu pabėgs kur ir gyvens sau. 
Ji prisiriša save toli miške prie medžio, netoli ten kur 
Iglionas su vyrais medžioja, ir ima spiegti, šaukti pagal
bos. Kada vyrai subėga. Iglionas pirmas prie jos prišoka

atrišti, o ji pasakius kad žmogėdžiai vėl užpuolė, apalps
ta. Kiti vyrai nubėga žmogėdžių jieškot, o ji Iglionui 
pasako kokią apgavystę surengė parodymui jam savo mei
lės, tegul jis dabar ją ima arba pasmerkia. Iglionas iš to 
nudžiunga, bet Eglė juos suseka ir pradeda varyt savo 
darbą. Vyrai neradę žmogėdžių gryžta. Eglė pamačius 
juos ateinant persergsti Iglioną gelbėtis apkabinimu į glė
bį Eglės, taip išgelbės save ir Mildą, o jei ne tai abu bus 
mirčia nubausti. Iglionas atsisako, nori bėgt su Milda, 
bet pervėlai — vyrai juos sugauna ir veda į šventą ęlką 
teismui. Eglė nori kad Milda butų sudeginta, tik kad 
Iglionas liktų gyvas.

Trečias Aktas
Atvesta sudeginimui Milda, vaidylos tardoma apsako 

savo meilę Iglionui ir jeigu dievai ju ,už tai nebaudžia, 
kodėl žmonės nori jai mirties. Atbėga išsilaužęs iš kalė
jimo Iglionas ją gelbėt, bet žmonės juos suriša į krūvą 
ir nori sudegint. Vaidila, norėdamas juos palikt gyvus, 
pareiškia kad dievai juodu pasirinko ir kad- iš šios poros 
gimtų tas jų gentės išvaduotojas, Galiūnas, žmonės tą 
palaiko už dievų valią ir nudžiunga. Eglė, kuri mato kad 
Milda vistiek Iglioną gauna, dabar jau sutinka eiti už ru
dagalvio Voverės, ir taip baigiasi trečias aktas.

Ketvirtas Aktas
Trys mėnesiai po Mildos suėjimo į porą su Iglionu, 

vyrams nesant namie, jų sodybą vėl užpuola žmogėdžiai 
ir Mildą, nėščią, išsiveda į savo kraštą. Reiškia, vaidy
los prižadai Galiūno nueina ant nieko. Igilionas ateina į 
šventą elką pasiskųst dievams savo nelaime; vaidyla su
sirūpina kad jo pranašystė neišsipildė. Ateina ir kiti vy
rai ir išjuokia Iglioną ir vaidyla už jo tokius prižadus. 
Vaidyla išbara vyrus ir sutaiko su Iglionu, pasakydamas 
kad jo pagalba bus reikalinga jiems apsigynimuose nuo 
priešu toliu.

Penktas Aktas
Po 22 metų, vėl tos pačios gentės šventė, perstato pa

vasario aukavimą dievams aukų. Daugelis dar tų pačių 
žmonių, bet jau pasenėjusių. Rudaplaukis Voveris su 
Egle turi du vaikus, irgi rudaplaukius.

žmonėms suklaupus prieš šventą ugnį, į jų tarpą 
pareina ta dingus vaidilutė Milda, bet ji parsiveda ir sū
nų, kuris jai gimė būnant pas žmogėdžius. Bet parėju
siųjų niekas nepažysta, nori suimti ir sudegyt, vaidyla 
sulaiko, nori ištardyt ir patirt kas jie tokie, jegu nėra 
priešų špiegai. Patiria kad tai Milda ir jos sūnūs. Visi 
nustemba, vaidyla jį apšaukia Galiūnu, bet kiti netiki 
tam ir pasako kad tik tada jį pripažins Galiūnu jeigu jis 
ištrauks iš medžio dievų įkirsdintą kardą. Mildos ir Ig
liono sur.us prieina prie medžio, paima ir ištraukia kar
dą, kurio kiti ištraukt neįstengė. Tada jis lieka apšauk
tas ju gentės vadu, Galiūnu, o Galiūnas apsako kokiais 
budais jis su priešais kovos.

Kaip Milda išliko gyva žmogėdžių naguose ir kaip iš
augo ten jos sūnūs patirsit atsilankė į perstatymą NE
DĖLIOJ, SAUSIO 18 d., nuo 8 vai. vakare., LITTLE 
TEATRE.

Veikalas baigiasi šitaip: scena palengva tamsėja, atei
na naktis, žmonės klupo prieš šventą ugnį, aplink auku
rą vaidilutės, prie aukuro stovi Galiūnas, Milda, Iglionas 
ir vaidyla. Scena tamsėja, tamsėja, ir ant galo -visai pa
sidaro tamsu, nieko daugiau nesimato kaip tik nušvies
tas Galiūno veidas. Ir uždanga.

Statoma Sekmadieni, SAUSIO-JAN. 18 d.
Miesto auditorijos Mažajam Teatre 

Lietuvių Darželio Naudai.

SPORTAS

ŠARKIS STOVI ANTROJ 
VIETOJ

(Septyniasdešimts žymiausių
Amerikos sporto kritikų sekan-

Septintoj Campolo su 167 p.
Aštuntoj Loughran su 160 p.
Devintoj Baer su 145 p.
Dešimtoj Risko su 94 punk

tais.
1929 metais buvę tarp pir

mų dešimties geriausių Scott, 
Porat ir Uzcudun 1930 metais 
visai niekuo nepasižymėjo.

ŠARKIS MUŠIS SU STRIB-
LINGU FLORIDOJ č

Eina gandai kad šią žiemą— 
Vasario mėnesį — vėl bus su
rengta Floridoj muštynės Šar
kio su Striblingu. Jiedu jau 
mušėsi 1929 m. Vasario mėne- 

.. sį, Šarkis laimėjo, bet jų kova 
•buvo apšaukta labai prasta.

r
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REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS !
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. -Todėl pirmiau šau- i 
kit mus negu ugniagesius (firemonus). '

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS i
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 Į— — — - ■ —   — — —   — —— —— ~ — —   — —-           ~T~ -Į-   Į W '

čiai sugrupavo Amerikoje ži
nomus kumštininkus pagal jų
pasižymėjimų 1930 metais:

Stribling gavo 647 punktus 
iš galimų 700 ir jis stovi pir
moje vietoje.

Šarkis gavo 611 punktų, jis
pastatytas antroj vietoj.

čampionas šmeling •— 548 į Toliau eina gandai kad Bir- turėsit pasitenkinimo ant visados.
punktus ir stovi trečioj vietoj, želio mėnesi ivyks kumštynės ™ . . , , ....T, , ,, !_.■ ' r,, . ‘ Taipgi parduodam visokias brangmenas irItalas Camera gavo 3ol pun- Chicago.; uz pasaulini campio- x, , . . . • , . , ■ i -*. • i • - taisom laikrodžius ir- laikrodėlius.ktą — 4-to.i vietoj. . natą. Miami kumštynių laime-

Penktoj vietoj Griffiths su tojas turės stoti prieš šmelin-
272 punktais. I gą. šmeling sako jam vistiek,

Šeštoj vietoj negras Godfrey ar Šarkis ar kas kitas bus jo

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio 
Parduotuvė

Nusipirkit sau gražų Radio Setą Kalėdoms,

6407 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicott 4638

JEWELER

su 260 punktų. oponentas.

i V t 11« < 4 O- l-1- O- M <
LIETUVIŲ BANKAS

Linki linksmų ir laimingų Naujų Metų savo 
šėrininkams, depozitoriams ir visiems 

šios įstaigos rėmėjams.
Šėrininkai yra prašomi tuoj po Naujų Metų ateiti 

ir pasiimti savo nuošimčio čekius, nes nebus 
siuntinėjami.

The Lithuanian Savings & Loan Ass’n
6712 Superior Avenue

010000-0 oooooooo

! A. S. BARTKUS J
If Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas If

* Fotografas 5
Geriausia dovana jūsų i 4- 

draugui ar draugei bus y 
Justi Fotografija, šiuo lai- I-I 
ku mes turim speciales j 
kainas ant visų fotogra- lįl 
fijų. Rėmai puse kainos. t

t t
? 1197 E. 79th St. Cleveland ?Y 
If “Studija su dviem parodos langais”
J — Telefonas Randolph 35S5 — *


