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iai vėl užpuolė, apalps- 
1 jieškot, o ji Iglionui 
rodymui jam savo mei- 
smerkia. Iglionas iš to 
ir pradeda varyt savo 
ryžta. Eglė pamačius 
bėtis apkabinimu i glč- 
ą, o jei ne tai abu bus 
>, nori bėgt su Milda, 
ir veda Į šventą ęlką 

tų sudeginta, tik kad

lylos tardoma apsako 
ju ,už tai nebaudžia, 

ėga išsilaužęs iš kalė
juos suriša į krūvą 

is juos palikt gyvus, 
> ii- kad- iš šios poros 
laliunas. žmonės tą 
Eglė, kuri mato kad 

m sutinka eiti už ru- 
ečias aktas.

o Į porą su Iglionu, 
užpuola žmogėdžiai 

;tą. Reiškia, vaidy- 
). Igilionas ateina i 
nelaime; vaidyla su- 
i. Ateina ir kiti vy- 
jo tokius prižadus, 

jlionu, pasakydamas 
apsigynimuose nuo

šventė, perstato pa- 
ugelis dar tų pačių 
plaukis Voveris su

i ugnį, Į jų tarpą 
ji parsiveda ir su

džius. Bet parėju- 
r sudegyt, vaidyla 
e tokie, jegu nėra 
ir jos sūnūs. Visi 
m, bet kiti netiki 
s Galiūnu jeigu jis 
rdą. Mildos ir Ig- 
i ir ištraukia kar- 
a jis lieka apšauk
iąs apsako kokiais

aguose ir kaip iš- 
į perstatymą NE- 
vakare., LITTLE

jva tamsėja, atei- 
igni, aplink auku- 
is, Milda, Iglionas 
ant galo visai pa- 
kaip tik nušvies-
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čampionatas
[darbaiI IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ima atgal darbininkus. 
Po švenčių pertraukos, dau
gybė Amerikos dirbtuvių, 
kurios buvo paleidusios sa
vo darbininkus, dabar vėl 
ima atgal Į darbus. Kitos 
dirbtuvės dirbs tik pusę lai
ko, bet nors tiek gerai.

Detroito automobilių iš- 
dirbystės paėmė 22,000 dar
bininkų.

Daug gelžkelių linijų pa
šaukė atgal i darbus savo 
dirbtuvių darbininkus.

$15,000,000 alkanų ūki
ninkų šelpimui. Senatas pa
skyrė $15,000,000 paskoloms 
maistui pirkti badaujan
tiems ūkininkams. Dar rei
kalaujama $45,000,000 paša
rui ir sėkloms pirkti, pava
sariui ateinant.

Užmušta 5 darbininkai. 
Midvale, O. — Sausio 2 d. 
ištiko sprogimas angliaka- 
sykloje, kur užmuša penki 
darbininkai.

Aštuoųi užmušta. Char
leston, W. Va. — Sausio 6 
d. angliakasyklos sprogime 
užmušta aštuoni darbinin- 
kai.

Streikas Vokietijoj. Es
sen. — Iškilo streikas Ruhr 
srities angliakasių protes
tuojant prieš kasyklų savi
ninkų pasiryžimą numažin- 

Sti algas. Nuo Sausio 15 d., 
kaip kompanijos skelbia, vi
siems 300,000 angliaksių 
nukertama algos. Apie 30,- 
000 angliakasių sustreika- 
mo. Lintforte policijai su
ėmus du streikeriu, komu- 

i Į nistų vadovaujama minia 
puolė policijos stoti atimti 
savo draugus. Vienas tapo 
nušautas susirėmime.

Mengede vienas darbinin
kas nušautas komunistams 
užsimanius priversti darbi
ninkus išeiti Į streiką. Dar- 

S hininkai priešinosi.

I k -------' Londonas. — Pietį] Vali-
joj streikuoja apie 230,000 
angliakasių delei nesusitai
kymo tarp kasyklų savinin
kų ir darbininkų. Valdžia 
stengiasi tarpininkauti.

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio
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Metinė Prenumerata:
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PABIJOJO ŠARKIO, 
RENGIASI MUŠTIS

SU STRIBLINGU
New York. — Valstijos 

atletų komisija paskelbia 
jog Vokietis Max Schme- 
ling nustoja savo pasaulinio 
čampionato titulo delei su
laužymo komisijos nustaty
tų taisyklių.

Atletų komisija panaiki
no Smėlingo čampionatą už 
tai kad jis atsisakė, sulyg 
tos komisijos patvarkymo, 
stoti kumščiuotis su Lietu
viu Jack Sharkey-Šarkiu, o 
rengiasi su Striblingu.

Tuo pat laiku ta komisi
ja praneša jog pripažins 
pasauliniu čampionu tą ku
ris išeis laimėtoju kumšty
nėse tarp Šarkio ir Strib- 
lingo, nors komisija neskai
to Striblingą tinkamu opo
nentu Šarkiui. Šitas komi
sijos patvarkymas labai už-
pykino Amerikonus, kadan
gi jie mano jog Striblingas 
yra labai geras kumštinin
kas ir turi teisę stoti prieš 
Smėlingą kaipo čampioną, 
o su Šarkiu Striblingas vi
sai atsisako muštis, matyt 
nori aplenkt tą kurs turi 
gana spėkų ji sumušti.

Smėlingas atsisakė stoti 
prieš Šarki kada Chicagos 
promoteriai pasiūlė jam pu
sę milijono dolarių jeigu 
jis mušis su Striblingu.

Jeigu nebus pakeista ki
taip, Smėlingo su Striblingu 
kumštynė Įvyks Chicagojė 
Birželio 7 d.

Taipgi esą daromos tary
bos sustatyti Striblingą su 
Italu Camera kumštynėms 
Floridoj kitą mėnesi. De
dama visos pastangos pra- 
stumt šalin Šarki, o išaukš
tint Striblingą.

Bet kaip ten nebūtų, tas 
Amerikonų garbinamas ir 
aukštinamas Stribling nuo 
Šarkio neišsisuks.

Kaslink Smėlingo, jis vis- 
tiek nebuvo čampionas, nes 
čampionatą laimėjo gulėda
mas aukštieninkas, Šarkio 
parmuštas.

Jis tik gėdą padarė išdi
džiai Vokiečių tautai.

Parduoda Romanovų lie-į 
kanas. New Yorke pradė
ta iš licitacijos (varžytinių) 
pardavinėti senoviškas Ro
manovų (rusų carų) lieka
nas, brangius istoriškus da
lykus. Daug dalykų išsta
tyta iš laikų Katrės Didžio
sios ir Petro Didžiojo.

1 EUROPA TIKISI GE
RESNIU METU
I----------------------------

Geneva. — 1930 metais 
i Europos finansinė ir biz- 
. niška padėtis buvo liūdna, 
i Anglija nukentė daugiausia 
negu kuri kita šalis.

Tik antra pusė 1931 me
tų tikima bus geresnė, pra
dės Europoj atgyti preky- 

I ba, kuri dabar visai stovi 
nuslūgus.

Sovietų Rusija vis giriasi 
savo penkių metų planu ir 
skriausdama, slėgdama sa
vo žmones bando pusdykiai 
i kitas šalis gabenti savo 
maisto produktus. Sovietų 
carams reikia pinigų, be to 
turėtų nutraukti savo dar
bą ir sugriūtų visi planai.

Sovietų vadai, kurie pa
tys visko pilni ir prisiėdę, 
gražiausiomis kalbomis ak
stiną alkanas proletarų mi
nias pasiaukauti sovietų ge
rovei : sako darbininkams.
ši gentkartė turi nekęsti ir 
pasiaukauti kad sekanti 
gentkartė gyventų geriau. 
Tai kaip kunigų mokymas: 
vargkit ant žemės kad dan
guje butų geriau.

Sovietų rojuje niekas ne
turi nei trupinėlio daugiau 
už kitą (kalbant apie darbi
ninkus ir nekenčiamus pre
kiautojus). Bet ar dabar
tinė gentkartė sutiks badu 
mirti už kitus? Pasirodys 
trumpoje ateityje.

PANAMOJ IŠVERTĖ 
VALDŽIĄ

Panamos respublikoj per 
Naujus Metus kilo revoliu
cija, jauni sukilėliai nuver
tė prezidentą Arosemena ir 
Įsteigė liglaikiną valdžią.

Sukilimas atlikta nakties 
laiku, pirmiausia užimta 
policijos stotis toje srityje 
kur randasi prezidento re
zidencija, po to užpulta pa- 
locius. Vėliau susirėmime 
užmušta 8 ypatos.

Panama yra centralinės 
Amerikos respublika, netu
ri nei kariumenės nei lai
vyno, tik policiją.

AMERIKOS ŪKININKAI 
BADAUJA

Tas kas buvo Lietuvoje 
1928-29 metų žiemą tas at- 
sibuna dabar Amerikoje: 
Derlingo Arkansas upės 
klonio gyventojai badauja, 
nes pereitos vasaros karš
tis ir sausuma sunaikino jų 
naudą. Amerikos Raudo* 
nasis Kryžius pradėjo teik
ti ūkininkams pagalbą.

Apie 300 ar daugiau ūki
ninkų susidūrė su bado 
šmėkla.

Natai, Brazilija. — Sau- 
, šio 6 d. iš Afrikos pakilę, 
į atskrido Brazilijon dešimts 
| Italijos kariškų lėktuvų. Iš- 
' skrido jų dyylika, bet vie
nas sugedo besikeliant, vie
nas nukrito i jurą arti Bra
zilijos.

Per Atlantiką toj vietoj 
yra gana siaura, tik 1,875 
mylios, ką perlėkti truko 17 
valandų.

Tai yra pirmas pasekmin
gas kariškų lėktuvų žygis 
iš senojo pasaulio i naująjį. 
Orlaivių skadroną vadova
vo Italijos oro ministeris, 
gen. Balbo, kurio lėktuvas 
pirmutinis pakilo ir pirmu
tinis nusileido.

Italijos kariški laivai bu
vo nustatyti visu keliu per 
Atlantiką. Kuomet vienuo
liktas lėktuvas nukrito Į ju
rą 125 mylios nuo Natai, jo 
lakūnus išgelbėjo laivas.

Tie 12 lėktuvų apleido 
Italiją Gruodžio 17 d. Gen. 
Balbo sakė kad jeigu tik 
pusė jų pasieks Braziliją, 
apie 4,000 mylių atstu, ir 
tai bus didelis laimėjimas.

UŽMUŠTA 100 SUKI
LĖLIŲ

Burmoj (Azijoj), pereitą 
savaitę atsibuvusiame su
sirėmime užmušta apie 100 
ypatų. 500 sukilėlių pelkėj 
norėjo iš pasalų užpulti ant 
valdžios kareivių, bet karei
viai laiku apsižiūrėjo ir at
sišaudydami išžudė užpuo
likų net 100 vyrų.

Washington. — Valdžios 
paskirta komisija įstatymų 
vykinimo, pagaliau paruošė 
raportą prohibicijos klausi
me. Nors tikėtasi kad ta 
komisija rekomenduos ko
kių permainų prohibicijai, 
nes jos vistiek niekas nepil
do, bet komisija pasireiškia 
už tolimesnį prohibicijos vy- 
kinimą, sako dar reikia jai 
duoti daugiau progos. Per 
vienuolika metų iš prohibi
cijos nieko neišėjo, o dar 
kalba apie jos vykinimą.

Kurie turi naudos iš pro
hibicijos, tiesa, niekad ne
pritars jos pakeitimui.

Geriausias pasekmes duos 
tik balsavimai — kada vi
suomenė išrinks prohibici
jai priešingus atstovus j ša
lies ir į valstijų butus tada 
prohibicija pati išeis be jo
kio trukšmo.

LIETUVOS-LENKIJOS DELEGACIJŲ 
KOMUNIKATAS

Iš Lietuvos Tarybų su Lenkija Berlyne

Berlynas. — Gruod. 18 d. I skirtų neutralios valstybės 
Lietuvos pasiuntinybės ru-'pilietį. Lietuvos delegacijos 
muose įvykusį paskutinį | pasiūlytas tokios komisijos 
prieš šventes Lietuvos Lerr-' sudarymo būdas nėra be 
kijos delegacijų posėdį bu- precedentų; savo laiku tokį 
vo išleistas toks kominika- pat organą buvo pasiūliusi 
tas . Tautų Sąjungos Taryba bul-

80 UŽMUŠTA
Ant Mugdcno gelžkelio, 

netoli činčow, banditams 
nušokdinus traukini nuo bė
gių, 80 keleivių užmušta ir 
20 pasažierių banditų nusi
gabenta i nuošalias sritis, 
su tikslu gauti atlyginimą 
už jų išpirkimą.

1931 METŲ AUTOMOBI
LIŲ PARODA

New Yorke šią savaitę 
atsibuna automobilių paro
da. Išstatyta apie 300 vi
sokiausių išdirbinių.

Parodos tikslas išjudinti 
automobilių pirkimą. Au
tomobilių kainos šymet pi
gesnės.

Po New Yorko, parodos 
bus ruošiamos kituose mie
stuose.

1931 metais tikima auto
mobilių padaryt į 4,000,000. 
1930 metais pagaminta apie 
3,500,000.

1929 metais buvo paga
minta net 5,600,000, aišku 
todėl kad 1930 metais ga
myba turėjo žymiai suma
žėti.

82 ŽUVO AUDROJE
Manila. — Sausio 5 d. už

ėjus smarkiai vėtrai, Fili
pinų salose užmušta 82 y- 
patos, 50 kitų dar nesusen
kama. Nuostolių padaryta 
apie $750,000.

1928 m. ten užmušta 234 
ypatos, o 1929 m. — 119 yp.

22 ŽUVO ŠVENČIANT 
NAUJUS METUS

San Francisco, Cal. — 
Sutinkant naujus metus 22 
ypatos sutiko mirti Pacifi- 
ko pakraštyje, apie šimtas 
sužeista, keli šimtai areš
tuota.

ŠTAI KAIP KARTAIS 
PASITAIKO

Kansas City, Mo. — šeš
tadieni po pietų, Sausio 3 
d., Į vieną vietinį banką in- 
ėjo moteris pasidėti pinigų. 
Ji laukia, laukia, niekas ne
pasirodo pinigus priimti. Ji 
nusigandus pranešė polici
jai. Policija atvykus ir ra
dus banką tuščią, be jokio 
tarnautojo, pamanė kad bu
vo užpuolę plėšikai, uždarė 
i saugiąją šėpą banko tar
nautojus ir apvogė banką. 
Pašauktas šėpų atidarinėto- 
jas specialistas, kuris pra
gręžę duris ir atidarė jas. 
Bet ir šėpoj nieko nerasta.

Policija negalėjo supras
ti kaip tai paslaptingai ga
lėjo dingti visi banko žmo
nės.

Vėliau pasitaikė pro šalį 
važiuoti banko prezidentui, 
kuris pamatęs aplink ban
ką žmonių atėjo pažiūrėti.

“Keista kaip tai aš galė
jau užmiršti užrakinti ban
ko duris. Aš rodos užraki
nau kada išėjau”, pasakė 
jis. Mat, bankas šeštadie
nio popietį buna uždarytas.

UŽMUŠTA 8 AMERIKOS 
JŪREIVIAI

Manague, Nikaragua. — 
Nikaraguos sukilėliai pasa
lomis užpuolę nužudė aštuo
nis iš 10 Amerikos jūreivių 
kurie taisė telefono liniją.

Šiuo nuotikiu vieni Ame
rikonai pasipiktino, kiti gi 
ragina valdžią ištraukti sa
vo jūreivius iš Nikaraguos 
ir palikti tą valstybėlę ra
mybėje. Amerikos spauda 
klausia kodėl dar vis Ame
rikos jūreiviai Nikaraguoj 
laikomi? Jau trys metai 
suėjo kaip ten nusiųsta tūk
stantis jūreivių ir niekas 
nežino kam jie ten reikalin
gi.

“Lietuvos Lenkijbs dele
gacijos šiandien 5 vai. tu
rėjo savo posėdį. Abiejų 
valstybių delegacijos nuta
rė: 1) iš naujo susirinkti 
1931 m. sausio 16 d. Ženevoj 
su tikslu tęsti diskusijas dėl 
susitarimų projektų apie re
guliavimą incidentų ir kon
fliktų, kurie galėtų įvykti 
Lietuvos Lenkijos adminis
tracijos pasienyj ir parengt 
Tautų Sąjungos ' Tarybos 
1930 m. rugsėjo mėn. 18 d. 
rezoliucija, Tarybai rapor
tą; 2) Lietuvos delegacijai 
pasiūlius, abi delegacijos 
nutarė atidėti klausimą a- 
pie susisekimo reguliavimą 
palinijo upėmis po kitos 
Tautų Sąjungos Tarybos 
sesijos”.

“Eltos” korespondentas 
patyrė kad Lietuvos dele
gacija įteikė lenkų atsto
vams savo kontrprojektą, 
dėl pagrindinių skirtumų 
tarp musų ir lenkų pasiūly
mų palinijo konfliktams tir
ti ir spręsti, liečiančių to or
gano sudėtį, kuris konflik
tus nagrinėtų. Pagal lenkų 
pasiūlymus, konfliktus sprę
stų komisijos, susidedančios 
iš atitinkamo ruožo Lietu
vos apskričių viršininkų ir 
lenkų Storastų. Tuo tarpu 
Lietuvos delegacija siūlo 
tikslesnį ir tinkamesnį or
ganą, kuris susidėtų iš neu
tralių valstybių karo at
taches, akredituotų Kaune 
ir Varšuvoj, musų pasienio 
policijos inspektoriaus ir 
atitinkamo aukštesnio len
kų karininko. Jo pirmininku 
Tautų Sąjungos Taryba pa-

garams ir graikams jų in
cidentams spręsti. Be to, 
musų delegacijos projekte 
išdėstoma tos kimisijos 
kompetencija.

Lenkijos delegacijos pir
mininkas Šumliekovskis, ka
dangi nėra lenkų pasiunti
nio Berlyne, pasiliko tuo 
tarpu Vokietijoj, ir, kaip 
lenkų vyriausybės atstovas 
dalyvaus mirusio Vokietijos 
pasiuntinio Varšuvoj Rau- 
scherio laidotuvėse.

“L. A.”

SOVIETAI KLASTUO.IA 
AMERIKOS PASUS

Washington. — Fish ko
mitetas tyrinėjantis komu
nistų veikimą Amerikoje, 
gavo žinių nuo vieno buvu
sio sovietų komisaro jogei 
sovietų šnipai norėdami įsi
gauti į kitas šalis kur jiems 
negalima, naudoja suklas- 
tuotus Amerikos pasportus 
ir tokiu budu randa atviras 
duris visur. Bucharinas pa
sakęs jog Amerikoniški pa
sai yra geriausia apsauga 
sovietų agentams užrube- 
žiuose.

GAL ŠYMET BUS LAI
MINGESNI

Mansfield, O. — Iš Ohio 
valstijos kalėjimo čia 1930 
metais pabėgo 103 kaliniai 
ir visi tapo sugauti ir par
varyti atgal.

Šis kalėjimas nabudavo- 
tas 1896 metais. Iš visų per 
tą laiką pabėgusių kalinių 
295 nesugauti.

MIRĖ MARŠ. JOFFRE
Paryžius. — Sausio 3 d. 

mirė Francuzijos maršalas 
Joffre, sulaukęs 79 metų 
amžiaus. Nesenai jam bu
vo nupjauta koja, kuri įga
vo gangriną; manyta tuomi 
išgelbėt jo gyvastį, bet ne
pagelbėjo.

Jis pasižymėjo pasauli
niame kare prieš Vokietiją. 
1914 metais sulaikė Vokie
čių žygį ant Paryžiaus, kuo
met jau rodėsi kad Pary
žius turės pulti.

Sudegė 21 karve. Coshoc
ton, O. — Kilus tvartuose 
gaisrui sudegė 21 karvė.

U AI Š K AI
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

“Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokais- 
konvertais) parsiduoda po 5c. Į kitus 
miestus užsakymai nesiunčiama mažiau 
kaip penkitj (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:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Korespondencijos DAYTON Kanados
PITTSBURGH T

SLA. 3-čio Apskričio kon
ferencija. Gruodžio 28 d.

ti Lietuvybės labui, nes vei
kėjų reikia. Kadangi tamis- 
ta nesenai iš Lietuvos ir 
esi mokslo žmogus, mums

Duquesne atsibuvo SLA. 3- Pittsburgiečiams butų dide- 
čio Apsk. konferencija. -Da- lė parama turėti tamista 
lyvavo 11 kuopų su 45 at- savo tarpe kaipo aktivų 
stovais ir Apskričio valdy-į darbuotojų.
ba. Dar keletas atstovų del1 Juozas Virbickas,
savų kliūčių Į suvažiavimą --------------
nepribuvo. Automobilių nelaimes pa-

Posėdis prasidėjo 1:30 v. ėmė 372 gyvastis. Pittsbur- 
ir baigėsi 5:30 vai. Mat, šis go srityje ir Allegheny ap- 
Apskritis jau senai pasiliuo-' skrityje paėmė 372 gyvas- 
savęs nuo bolševikų tai po- tis. Iš jų Pačiame Pitts- 
sėdžiai eina tvarkiai. iburge užmušta 194. 1929

Svarbiausias šio suvažia- m. užmušta tokiu būdu 180 
vimo nutarimas turbūt bus ypatų.
suorganizuoti jaunuolių ra- ‘Sausio 4 d. šymet auto- 
teli, sutraukimui muzikalių ! mobilių nelaimėse užmušta 
ir sporto spėkų i krūvą. ’ 
Tam darbui kūnyti Apskri
tis nutarė skirt $50 jeigu 
bus reikalas. Komisija iš
rinkta iš 7 ypatų iš visų 
dalių Pittsburgo tą darbą 
pradėti.

Išnešta Dr. J. Šliupui už
uojautos rezoliucija, kuri 
nutarta pasiųsti jam ir pa
skelbti spaudoje.

Apskričio valdyba 1931 
metams išrinkta iš sekančių 
veikėjų: Pirmininkas — J. 
Rūkas; pagelbininkas — J. 
Kizius; sekretorius

Naujienos

5 ypatos.

IŠ ŠKOTIJOS
Škotijos Angliakasių Strei

kas šiek-tiek Aprimo
Škotijos angliakasiai pa

šventę visą savaitę laiko — 
t. y. pastreikavę — vėl gry- 
žo prie darbo. Nors nieko 
nepelnė, bet prakišt tai ne
mažai prakišo, nes neteko

p. visos savaitės uždarbio, ku- 
Sadulienė; finansų sekreto-' rį niekas neapmokės. Tuo 
rius — p-lė Sabaliauskaitė; , tarpu neva “susitarta” ir 
iždininkas — J. Virbickas; nustumta streikas už trijų 
iždo globėjai — J. Janule-j mėnesių, paliekant viską po 
vičius, F. Pikšris ir K. Šiur-; senovei. Manoma per tą 
maitienė; organizatoriai — laiką prieiti prie sutarimo 
S. Bakanas ir J. Mileris, ir streiką visai likviduoti, 
kaipo jaunuolių organizato
rius.

Parengimų komisija: P. prikalbinti streikuoti trans- 
Dargis, A. Pabaršius, M., porto ir geležinkelių darbi- 
Zdankienė, M. Balčiūnienė ninkus tas visai nepavyko, 
ir J. Kuizinas.

Tikimasi kad ir šiais me-j tai užgniaužė. Tuojau pa
tais Apskritis galės gerai 
darbuotis ir pasižymėti, tu
rėdamas gerą valdybą j r 
veiklią komisiją.

Apskritis 1930 m. išmo
kėjo delegatų kelionėms i 
SLA. seimą $400 ir dar ižde 
turi $332.91. Ką reiškia pa
sidarbavimas veiklių žmo
nių. Kada aš užėmiau Ap
skričio iždininko vietą trys 
metai atgal tai viso turto 
gavau 88 centus. Per tris 
metus iždą išauginom toki 
didelį, ir jis kaip tik buvo 
labai reikalingas musų ko
voje už pasiliuosavimą nuo 
Maskvos apaštalų.

Juozas Virbickas.

Kvietimas. “Dirvos” 51 
nr. tilpo korespondencija 
apie Pittsburgą ir Pittębur- 
giečius, kurioje gerb. A-tis 
gana daug išgiria mane ir 
mano šeimyną. Labai ačiū 
už komplimentus. Nuo sa
vęs noriu pareikšti jog la
bai butų pageidaujama kad 
ir tamista prisidėtum prie 
musų, Įstodamas i SLA., ar 
Sandarą arba prie L. M. D.,
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Kaip nekurie vadai manė 
sukelti visuotiną streiką ir

Valdžia tą pastebėjus grei-

grąsino visiems ir nurodė 
tam tikrą tvarką, kur už 
mažiausią trukšmo kėlimą 
bus baudžiama kiekvienas 
žymesnis asmuo nemažiau 
keturiais mėnesiais kalėji
mo arba pinigiška pabauda 
mažiausia 250 svarų ster
lingi] ir daugiau, sulyg kal
tės. Tą pastebėję, žėdnas 
vėlino savo kailį palikti 
sveiką negu lysti Į streiko 
pinkles, kur dažniausia už
sibaigia pačių darbininkų 
nelaime. Taip tai visas da
lykas atvėso. Paliko tiktai 
vieni angliakasiai, o tie ne
turi geros vienybės. Pa- 
veizdan Lanarkshire aps
krityje visai dirbo trys ka
syklos nepaisant paskelbto 
streiko. Bet visgi buvo ap
skelbę streiką apie 93,000 
angliakasių visoje Škotijoj.

Bet ar pavyks visai strei
ką likviduoti tai čia klausi
mas, kurį ateitis parodys.

Genelis.

1929

209,- 
1929

yra
Du-
ap-

Geri pasiryžimai. Naujų 
metų belaukiant pas žmones 
yra priimta daryti pažadus 
(rezoliucijas) sekanti metą 
gyventi, elgtis geriau. Tat 
ir musų nekurie vientaučiai 
padarė rezoliucijas negerti 
daugiau munšaino (šių die
nų degtinės). Jeigu savo 
pasiryžimus išlaikys tai ki
tų metų sulaukę bus dėkin
gi turėdami gerą sveikatą 
ir pilnesnius kišenius dola- 
rių. Taigi linkėtina jiems 
tvirtos dvasios nepasiduoti 
daugiau munšaino 
dai.

Ištrauka iš brolio
Išlenkiant ypatiškas
menas, štai kas man rašo
ma mano brolio Antano iš 
Lietuvos: “Labai širdingai 
dėkavoju broliui ir brolie
nei už ‘Dirvą’ laikrašti, ką 
man išrašėt. Man labai yra 
malonu skaityti Ameriko
nišką laikrašti. Turiu vi
sas žinias iš Amerikos ir iš 
Lietuvos. Pas mus Palie
piuose Įsteigė pašto agen
tūrą ir iš Airiogalos Įvedė 
telefoną į Paliepius. Mums 
labai gerai, viskas ant vie
tos, nereikia siekti i Airio- 
galą. Dabar laukiam pava
sari pravedant vieškeli iš 
Airiogalos. (Airiogala 
valsčiaus miestas ant 
bysos kranto Kėdainių 
skrityje).”

Iš to galima padaryti dvi 
pastabas: reikia užprenu- 
meruot “Dirvą” saviškiams 
i Lietuvą, už ką jie bus dė
kingi, nes tai kultūringa in
teligento dovana, o tik trys 
dolariai per metus.

Antra pastaba tai kad 
Lietuva progresuoja, kultu- 
rėja, ūkininkams nuolat Įve
dama palengvinimai, pato
gumai.

O žiūrėkit kaip veidmai
niškai musų bačkiniai ir 
amboniniai politikieriai rė
kia visa gerkle kad dabar
tinė Lietuvos vyriausybė 
išmarins visus Lietuvos gy
ventojus badu ir pražudys 
jų dūšeles. Tuo tarpu pa
tys Lietuvos žmonės to pa
vojaus nemato, ir kad jo nė
ra tikrina net Amerikos 
laikraščių korespondentai, 
kurie šiose dienose lankėsi 
Lietuvoje ir plačiai Lietu
vos ekonominį gyvenimą iš
tyrinėję rašo Amerikos vi
suomenei. J. A. U.

KANADOS MINERALAI
Nors visame pasaulyj in-! 

dustris judėjimas mažėjo, 
Kanados šešių žymiausių 
mineralų gamyba per pir
mus aštuonis 1930 metų 
mėnesius padidėjo lyginanti 
su tuo pat periodu 1929 m. Į

Aukso pagaminta 1,316,- 
120 uncijų per 8 mėn., o 
1929 m. pagaminta 1,264,- 
728 uncijos.

Sidabro pagaminta 
258,696 uncijos prieš 
m. 15,965,148 uncijas.

Vario pagaminta 
779,939 svarai prieš 
m. 157,462,227 svarus.

Nikelio — 73,581,289 sva
rai prieš 70,517,471 svarą 
1929 m.

Švino išviso pagaminta 
229,963,369 sv. prieš 1929 
m. 214,069,581 sv.

Zinko 169,543,278 sva
rai prieš 133,246,710 sv.

I Mineralų kasyklos Kana
doj taip išsivystė kad 30 me- 

I tų atgal gauta mineralų Į 
metus už $65,000,000, o da
bar net už virš $300,000,000. 

j 30 metų atgal tik auksas ir 
anglis buvo vienatiniai rei
kšmingi iškasimai. Kitų 
mineralų kasimas išsivystė 
Į reikšmingas. Tas parodo 
kad Kanada turtinga gam
tos turtais.

šia padėka p. Danieliui už 
jo darbštumą ir gerą pasi
darbavimą Lietuviams.

Po vakarienės ir kalbų 
salė paruošta šokiams, ir 
visi gražiai linksminosi iki 
2 vai. nakties.

Musų raudonukai, turbut 
prisilaikydami Lenino lygy
bės mokslo, norėjo ineiti į 
parengimą be Įžangos. Ta
čiau nabagai apsiriko, nes 
čia ne sovietų Rusija.

Dar vienas dalykėlis, ku
ris nors nesmagu minėti bet 
re'ikia. Taip visur pasitai
ko, neišvengsi.

Mat, kad Kalėdos buna 
tik sykį į metus tai reikia 
gerai išsigerti vynelio ir 
alučio. Reikia šventę pami
nėti kaip tik gali. Pora vy
rukų gerai įsikaušė, o čia 
reikia naktį giedoti “Pie
menėlių mišias”, nes mat jų 
butą choristų. Šiaip taip jie 
atgiedojo savo. Po mišių, 
išėjus iš bažnyčios, vėl ko
medijos: musų gerbiamas 
vargoninkas irgi labai “gra
žiai” pasveikino parapijo
ms su šventomis Kalėdo
mis. . . .

Brangus jaunime, laikas 
butų taisyti savo nekultū
ringus apsiėjimus, nes ga
lit apgailauti kada bus per- 
vėlu. Gerai Matęs.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

TORONTO, ONT.

LONDONAS, Anglija

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

visą kaimą!

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Patalpoa 

organizacija Suvienytos* Valstijose, 
. kurios turtas viršija $1,000,000.00.

Nuo suSiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15.

SI.A. kuopos rnndnsi visuose didesniuose miestuose. NarUi pei* 
inmo's nuo |S iki fiO m amžiaus. Visi nariai rauna lalkraiM “T4- 
vyne" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus* kalBM.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir l,0H. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 aav&itij.

DeJ platesniu informacijų kreipkitšs liua adreaui

I JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
,W7 W SOih Street N»w Y»rk. N. T.

J. A. URBONAS
531 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
LIETUVIŠKUS REKORDUS.

Linksma vakarienė. Gr 
23 d., per Kalėdas, Šv. Jone 
pašalpinė draugija ir Švy
turio kuopelė surengė iš 
kilmingą vakarienę. Vaka
rienė Įvyko parapijos salėj 
Šiuo kartu Toronto Lietu
viai katalikai gerai pasižy
mėjo ir padarė-gerą Įspūdi 
j savo brolius.. ,ir sesutes 
Salė nors nemaža bet buvę 
pilna svečių. Stalai buvę 
pilni įvairių valgių, ko tik 
širdis norėjo to kožnas tu
rėjo. Įžanga buvo tik $1. 
o bedarbiams veltui.

Laike vakarienės buvę 
labai graži tvarka ir visų 
upas buvo gana linksmas. 
Moterėlės daug pasidarba
vo prie to, nepageilėdamos 
savo truso, už ką priklauso 
joms didelis ačiū.

Po vakarienės buvo gra
žios kalbos, kalbėjo Šv. Jo
no Dr-jos pirmininkas J. 
Baliulis ir p. Danielius, ku- 
i'iedu ragino dalyvius lai
kytis gražios vienybės.

Reikia ištarti širdingiau-
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Puikiausias Pasauly 
Linimentas !

“Geriausias visam pasauly lini
mentas" tikrina milionai linksnių 
Enker PAIN - EXPELLERIO 
naudotojų. O, kaip jie pinniaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
-—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonką namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.

Enker Pain - Expelleris
Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš- 
kus Skausmus, Galvos Skaudėji
mą, Danties Gėlimą ir Mėšlungi.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. l ik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juoini skaudamas vietas. 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIU!
"INKARAS” nedegina odos ir nesuteršia drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. '.I uo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose. 
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

TTie Laborz/ones
EAd. AJCHTER CO.

BERRY AND SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLYN, N.V

Lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijoj įvyko labai ne
malonus prietikis, tai susir
gimas vietos klebono Kun. 
Matulaičio. Lapkričio 11 d. 
jis susirgo paraližiaus liga 
ir nustojo valdęs kairįjį šo
ną. Sakoma kad paraližių 
gavęs nuo persišaldymo.

Trumpai prieš susirgimą 
Kun. Matulaitis buvo buvęs 
Romoj ir kaip pranešė pa- 
rapijonams turėjo progą 
matyti popiežių ir daug se
mi laikų įvairių liekanų iš 
Kristaus gyvenimo laikų ir 
tt. Kun. Matulaitis dabar 
guli Vokiečių ligoninėje, jo 
padėtis veik be atmainų.

Dabar parapiją tvarko 
Kun. Siderevičius, kuris 
ant greitųjų tapo peršauk
tas iš Paryžiaus.

Kun. Matulaičio užlaiky
mas ligoninėje parapijai 
nemažai kainuoja, o kapi
talo galima sakyt turi visai 
mažai. Gruodžio pabaigoje 
Kun. Siderevičius ėjo per 
Lietuvių namus aukų rink
damas.

Jau gana ilgokas laikas 
atgal čia vieną Lietuvaitę, 
Marijoną Usiutę, jau pagy
venusią merginą, patiko ne
laimė: einant skersai gat
vę ją parmušė smarkiai lė- 
kusis busas ii' sunkiai suža
lojo. Ji dar tebėra ligon- 
butyje.

Nesenai čia susitvėrė dar 
viena nauja draugija, var
du Šv. Kazimiero Panelių 
Sporto draugija. Tai yra 
jaunuomenės draugija, pa
naši į “Rūtos”, kuri jau se
nai gyvuoja.

Kiek laiko atgal čia dar 
vieną Lietuvį buvo patikus 
nelaimė: J. Sadauskutis va
žiuodamas elektrišku dvi
račiu į ką tai atsimušė ir 
virsdamas susižeidė, prisi
ėjo kelias savaites pagulėti 
ligoninėje. Kaina vertis.

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Į mano trumpą pastabėlę 
tūlas Nepolitikas “Sanda
roj” prirašė dviejų špaltų 
litaniją, kurioj bando nu
ginčyti Sandariečių bičiu
lystę su socialistais ir sako 
kad tokių užmetimų negali
ma paremti faktais.

Jeigu p. Nepolitikas ati
džiai pastudijuotų “Sanda
rą” nuo to laiko kai Lietu
voje įvyko perversmas tai 
jis ten rastų aiškius faktus, 
kurie jam įrodytų Sandarie
čių artimą bičiulystę su so
cialistais, 

v. v
“Sandaros” p. Nepolitikas 

drūčiai išbaręs Žinučių Rin
kėją ir išdidžiai pareiškęs 
kad Sandariečiams užmeti
mų negalima paremti fak
tais, nejučiomis pats prisi
pažino prie bičiulystės. Štai 
jo žodžiai:

“Kalbant šituo klausimu 
reiktų aiškiai atskirti pri
puolamą bendradarbiavimą 
nuo pastovios politinės uni
jos.” Reiškia p. Nepoliti
kas pripažysta kad bendra
darbiavimas (kurį aš vadi
nu bičiuliavimasi) yra tarpe 
Sandariečių ir socialistų. 
Tai yra faktas.

* ❖ *
Toliau p. Nepolitikas lyg 

per miegus kalbėdamas a- 
pie Sandaros poziciją sako: 

“Jeigu pav. Lenkai užpul
tų Lietuvą ir artintųs! prie 
Kauno, o Lietuvos valdžia, 
kokia ji ten nebūtų, prašy
tų pagalbos, nejaugi San
dara galėtų atsisakyti nuo 
kooperavimo su kitomis or
ganizacijomis teikime Lie
tuvai pagalbos?”

Su kokiomis organizaci
jomis, ar su tokiomis kurios 
šaukė “nei cento Lietuvai”, 
su kuriomis Sandara koope
ruoja per paskutinius ketu
ris metus? 

▼ ▼ ▼
Toj pačioj savo litanijoj 

p. Nepolitikas pradeda skų
stis kad socialistai besisten
gdami atgaivinti savo orga
nizaciją kreipia šuvius ne 
tiek į bolševikus kiek į San
daros pusę, ir sako: “Ko
munistuose jie pasekėjų ne
gaus, bet Sandariečių tar
pe, ypač jeigu musų orga
nizacija kaip nors pakriktų, 
socialistai tikisi rasti nema
žai draugų ir pripildytų 
pratuštėjusias linijas”.

Ot čia ir atsidengia ka- 
zyros, kurios parodo kad 
socialistai pas Sandariečius 
turi nemažai draugų. Mes 
tą faktą senai žinom ir fak
tais badėm jums akis saky
dami kad socialistai pas 
Sandariečius varo iš vidaus 
gręžimo politiką.

Antgalo p. Nepolitikas 
bando įtikinti “Sandaros” 
skaitytojus kad Ž. R. neju
čiomis tampa rėmėju socia
listų ir kad skleidžia netei
singas, Sandarą “įžeidžian
čias” žinias. Jis sako: “Jis 
skaldo musų eiles ir sveti
miems atidaro vartus į mu
sų tvirtoves.”

Kažin ar p. Nepolitikas 
tiki tiems savo žodžiams, ar 
juos atbulai, kaip sapną, su
pranta. Kas gi ištikrųjų 
skaldė Sandariečių eiles jei
gu ne tie kurie laikinai ap
sivilko Sandariečių rubais 
kad sėkmingiau galėtų skal
dyt Sandarą ir kas pirmu
tiniai pradėjo spenduoti ir 
iš organizacijos braukti tik
rus Sandariečius patriotus 
jei ne tie kurie visuomet

žiuri į kairią pusę ir seka 
savo papos Grigaičio poli
tinę lazdelę?

Vyručiai, nusiimkit socia- 
listiškus akinius, o pama
tysit kur jus nuėjot ir kur 
jus dabar esate. Tada pa
matysit kiek Sandara ant 
savo kojų turi nuospaudų, 
kurias kuogreičiausia rei
kia išpjauti.

AMSTERDAM, N. Y.

Šis miestas guli ant abie
jų krantų upės Mohawk, 
175 mylios į šiaurę nuo New 
Yorko. Gyventojų turi į 
36,000, tarp kurių apie 3,000 
yra Lietuvių.

Vietos Lietuviai daugu
moje gyvena pasiturinčiai, 
galima sakyt kad 75 nuoš. 
turi savus namus, biznį ar 
kitokią nuosavybę. Turi du 
klubus, Amerikos Lietuvių 
Klubą ir Federacijos Klu
bą. Jau 26 metai kaip gy
vuoja Lietuvių parapija, tu
ri gražią murinę bažnyčią. 
Joje klebonauja Kun. Žida- 
navičius ir vikaras Kun. 
Orvidas. Netoli miesto ran
dasi parapijos farma, per 
jos vidurį teka mažas upe
lis. Vienoje upelio pusėje 
randasi kapinės, kitoje Vy
tauto parkas ir salė šo
kiams, kur vasarą atsibuna 
piknikai.

Fabrikų čia yra visokių, 
bet svarbiausi yra divonų 
išdirbinio fabrikai (carpet 
mills). Šiuo tarpu čia dar
bai eina labai prastai, daug 
žmonių be darbo. Z. K.

BRIGHTON, MASS.

Brightonaš yra nemaža 
Lietuvių kolonija netoli Bo
stono. Lietuvių yra keli 
desėtkai šeimynų, veik vi
si gyvena krūvoj. Trys Lie
tuviai užlaiko valgomų dai
ktų krautuves ir daro ge- 1 
rus biznius. Vienas krau- 
tuvninkai užlaiko net aš
tuonis darbininkus. Vienas 
Lietuvis turi duonkepyklą, 
kurios duoną Lietuviai no
riai perka.

Bažnyčios čia Lietuviai 
neturi, nekurie lanko Lie
tuvių bažnyčią Cambridge, 
Mass., kiti važiuoja į Bos
toną. Nuvažiuot kaštuoja 
tik 10 centų. Nekurie ka
talikai nenorėdami nei tų 
10c mokėti sėdi namie, kiti 
gerokai baltakę pagurkš- 
nioja. Yra jų visokių.

Prieš Kalėdas čia labai 
daug prisnigo, sniegą nuo 
gatvių valo mašina, bet ar
klių traukiama. Matant ki
tuose miestuose naudojant 
motorines mašinas išrodo 
keista. Kaip čia taip ir Bo
stone dar naudojama seno
viški budai.

Bedarbė ir čia nemaža ir 
daug darbininkų yra netu
rinčių iš ko gyventi.

Brightonietis.

PRANEŠIMAS GIMI
NĖMS

Antanas ir Marija Ajaus- 
kai, gyvenantieji Alytuje, 
praneša savo giminėms A- 
merikoje kad Gruodžio 13 
d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė jų duktė Margarita, 
šešių ir pusės metų am
žiaus. Palaidota prie baž
nyčios Alytuje.

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

SPORTININKŲ VEIKIMO.



Šis paveikslas vaizduoja 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Cirką, kuris atsi- 
buna toj organizacijoj. Bet 
kodėl piešėjas neparodo pa
veiksle jokios publikos? To
dėl kad SLA. nariai to cir
ko negali matyt. Cirkas 
atsibuna prie uždarytų du
rų. Paveikslą “Dirvai” pa
skolina “Liaudies Tribūna" 
Chicagoj. Tą laikrašti dau
gelis SLA. narių gauna ir

mato.
Sunku iš paveikslo su

prast piešėjo minti, ką jis 
norėjo šia iliustracija per
statyk bet reikia spėt kad 
perdaug jodinėjamas arklys 
užsinaravijo ir užsimanė 
atsikratyt savo jodinėto jų. 
Matom kad išmetė Į orą ir 
socialistų vadą ir preziden
tą (turbut SLA.). Bet jau 
dabar organizatoriaus nė
ra tai nereikėjo jo i paveik

Jei i Lietuvą 1931 Metais — tai

Tik Per Klaipėdą
Įvertintu Vieninteliu Lietuvos Juros Keliu
SKANDINAVU AMERIKOS LINIJA
Nuolatinis Pašto ir Keleivių Susisiekimas

KLAIPEDA — KOPENHAGA — HALIFAX — NEW YORK

Dešimts Specialinių

EKSKURSIJŲ
i Lietuvą

1931 Metais

1) Kovo 21 — FREDERIK VIII
2) Balandžio 18 — OSCAR II
3) Gegužės 16—HELLIG OLA V 
I) Geg. 29 — FREDERIK VIII
5) Birželio 6 — OSCAR H
6) Birž. 20 — HELLIG OLAV
7) Liepos 3—FREDERICK VIII
8) Liepos 18 UNITED STATES
9) Rugp. 8 —.FREDERIK VIII

10) Rugs. 22 — HELLIG OLAV

United States .......... Vasario 28
Hellig Olav .... ............ Kovo 7
Oscar 11 ........ ............ Kovo 7
Frederik Vili .......... Kovo 21
United States . . . . . . Balandžio 4
Hellig Olav ........ . . . Balandžio 11
Oscar II .............. . . Balandžio 18
Frederick VIII . . . . Balandžio 25
United States . . .... Gegužės 9
Hellig Olav ........ .. . Gegužes 16
Frederik VIII . .. . . . Gegužes 29
Oscar II .............. .... Birželio 6
United States . . ... Birželio 13
Hellig Olav ........ .. . Birželio 20
Frederik VIII . . .......... Liepos 3
United States . . . . . .. . Liepos 18
Oscar II...................... Rugpjūčio 1
Frederik VIII .......... Rugpjūčio 8
United States ........ Rugpjūčio 22
Hellig Olav .......... Rugpjūčio 29
Oscar II ...................... Rugsėjo 5
Frederik VIII .......... Rugsėjo 12
United States .......... Rugsėjo 26
Hellig Olav .................... Spalių 3
Oscar II ...................... Spalių 10
Frederik VIII ............ Spalių 17
United States .............. Spalių 31
Hellig Olav .............. Lapkričio 7
Oscar II .................. Lapkričio 21
Frederik VIII .......... Gruoūžio 9
Hellig Olav .............. Gruodžio 19

Laivų išplaukimai 1931 m. iš N.Y.
Oscar II •....................... Sausio 6
United, States .............. Sausio 21
Hellig Olav .................. Sausio 31
Fiederik VIII .......... Vasario 11

Kad dar ir yra laiko prisirengti kelionėn su viena viršminėtų 
ekskursijų — nereikia laukti paskutinių dienų -----  reikia tuoj
pasidarbuot iišanksto gauti reikalingu; dokumentus ir rezer

vacijas, kad nereikėtų vėliau atidėti kelionės.
Visais Kelionės Reikalais Kreipkitės pas Savo Agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
218 Washington St., Boston, Mass. 130 No. La Salle St,, Chicago, III.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ĮĮffB ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 
V sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis SI ■ bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- M jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-®^® MMB H se 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspaudaffla g H K 
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-
tV/ANDIMPROkf

Gaukite tikrąsias gyduoIes' ,Ieskok!te 
Haarlem “Gold Medai” vardo kiekvienoje de-

lutėje.

MUSĮJ KOMUNISTAI
Daug kartų tenka man 

pasikritikuoti su musų taip 
vadinamais “darbininkais”- 
komunistais. Ne del to sui 
jais kritikuojuosi kad juos 
pamokyti ar nuo jų pasimo
kyti — ne. J u pamokyti | 
negalima, nes jie pertoli nu
žengę savo įsitikinime, o 
nuo jų ką nors tikėti išmo
kti tai butų būti paskutiniu 
tamsuoliu ir nežinoti nieko. 
Aš norėjau tik išgaut jų 
mintis ką jie patys mano 
apie savo idėją.

Jų visos mintys nukreip
tos į dabartinę Rusiją, jie 
įsivaizdavę (iš savo spaudos 
mulkinimų) kaip ten viskas 
puiku: tvarka, meilė, suti
kimas, vienybė — žodžiu 
sakant rojus ant žemės.

Ameriką jie vadina krau- 
jagerių žeme. Lietuvą taip! 
pat. Juk “fašistinė” val-l 
džia skriaudžianti darbi-i 

I ninkus, mintanti jų kruvi- 
i nu prakaitu.
i Prisiklausęs tų komunis- 
. tiškų klejonių noriu pasi- 
! dalinti su gerb. skaitytojais 
j savo mintimis kaslink Ru
sijos ir Lietuvos.

I Mes gerai žinome kad 
laike pasaulinio karo ir lai
ke kovų už nepriklausomy
bę visa Lietuva buvo ište- 
riota, išgriauta, neliko ato
kiausio kampelio kur karas 

! nebūtų palietęs.
Rusija, tokia didelė vals

tybė, mažai pati ką jautė 
ikarą tiesioginai.

Dabar padarykim palygi-

slą dėti, o Įdėti ką nors ki
tą kas labai tą arklį jodi
nėja.

Neužilgo prasidės naujas 
cirkas — ateina ruduo, bus 
vėl nominacijos SLA. valdy
bos. Publika (SLA. nariai) 
tėmykit kas pirmiausia es
tradoj pasirodys, tada žino
sim kas labiausia nori ant 
musų gražaus arkliuko jo
dinėti.

i LUCKY STRIKE CI- 
GARETU KAMPA- 
JA VĖL PRASIDĖS
“Dirva” gavo sekantį teleg

ramą nuo George W. Hill, Pre
zidento The American Tobacco 
Company:

“The American Tobacco Com
pany pradeda naujų metą už- 
vesdama per laikraščius viso
je šalyje didžiausią Lucky 
Strike cigaretų kampaniją sa
vo istorijoje. Musų skelbimų 
agentai išsiunčia jums skelbi
mą šios kampanijos. Didžiau
sias augimas Lucky Strike ci
garetų pardavimo, kokio nebu
vo tabako industrijoje tapo at- 

! siektas su pagalba skelbimų lai
kraščiuose’. Mes vėl 1931 me
tais padidinam savo laikraš
čiuose skelbimų lėšas, nes mes 
pasitikime kad šymet kaip ir 
1930 metais bus mums dar di
desnis biznio metas. Atvirai 
sakom jog mes įvertinam galy
bę visuomeniškos opnijos suda
rytą atsakančiu ir inteligentiš
ku skelbimu laikraščiuose.”

nimą tarp Rusijos ir Lietu
vos. Lietuvai netruko nei 

i dešimts metų kaip ji susi- 
1 tvarkė, atsipeikėjo ir gyve- 
I na niekuo nesiskųsdama; 
atidarė savo rubežius sve- 

i timšaliams, kaipo geri šei 
Į mininkai, kviesdami visą 
i ---------------------- .
ŠVEDU AMERIKOS 
j.ėį/ UNMA

u 
newvorko į 

MHT ! KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KElIASi LlEl VV'Ap.rŠVEDIJA

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

ŠVEDŲ MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Persitikrink švariais, Moderniš
kais Laivais, Mandagiu Patarna

vimu ir Skaniu Maistu 
Paranki Kelionė į 
LIETUVĄ 

UŽSISAKYK VIETAS DABAR! 
Laivų išplaukimai 
M. L. Gripsholm 
S. S. Drottninghohn 
M. L. Gripsholm 
S. S. Drottningholm

Informacijos, iliustruotas cirku- 
liorius su žemlapiu Lietuvių kal
boj, gaunamas kreipiantis pas sa
vo agentą arba j

Swedish American Line

iš New Yorko
Sausio 17 
Sausio 31 

Vasario 21 
Kovo 11 Žmonijos Istorija

1

PRANEŠIMAS!
Telegramomis mums praneša iš musų atstovybitĮ užsieniuose, jog 

keleiviai žemiau nurodytoj klasifikacijoj gali gauti vizas be jokių 
bereikalingų atidėliojimų.

1. Laikini lankytojai
2. Studentai
3. Dvasiškiai
4. Moterys ir mažesnieji vaikai Amer. Jungt.

' Valst. piliečių
5. Motinos ir tėvai Jungt. Valst. piliečių
6. Moterys ir mažesnieji vaikai asmenų gavusių

pirmuosius pilietybės dokumentus.
United States Lines teikia jums progos nupirkti laivakortes savo 

giminėms aukščiau minėtoje klasifikacijoje priskaitytiems. Tokiu 
budu jie galės būti atvesti United States Lines laivais.

Jus galite viską prirengti per savo vietinį laivakorčių agentą 
ar per by kurią United States Lines įstaigą.

Informacijoms apie kainas, laivų išplaukimo laiką, valdžios įsta
tymus ir tt. kreipkitės i vietinį agentą ar tiesioginiai į

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE general offices'

Robert E. Good 45 Broadway
Hotel Cleveland Building New 'ork clty

Laivai į Europą išplaukia kas savaitę.

pasaulį ir pasirodo ką turi. 
Parvažiavus į Lietuvą ten 
Letuvos valdžia neapstato 
policijantais: kožnas ga
li liuosai svečiuotis, turėda
mas kišeniųje savo pasą, 
kurio niekam net rodyti ne
reikia.

O kaip tame sovietų “ro
juje”? Visi rubežiai užda
ryti kad iš kitur nei vėjas 
neįpustų. Jei 'koks svetim
šalis,- po gero apšnipinėji- 
mo, ir įsileidžiamas tai jam 
vadovais pristatomi komi
sarai, kuriems įsakyta ap
vedžioti, aprodyti tik šva
resnes vietas, ne ten kur 
darbininkai gyvena, kur y- 
ra tikras sovietų rojaus at
vaizdas.

Kas tą blogą sudarė? Na
gi patys komunistai, “rojų” 
kurdami. Jie savo įšėlime 
viską išardė, išgriovė.

Jeigu Rusijoje yra taip 
gerai ir gražu, kodėl sovie
tai neatidaro rubežių liuo
sai ir neleidžia žmonių va
žiuoti pasižiūrėti, pasimo
kyti?

Kodėl Rusija nepasakoj 
visam pasauliui, ypač Ame
rikai, kaip gali pasigirti I 
Lietuva, “Žiūrėkit kaip mu
sų darbininkiška valdžia 
puikiai veikia, jus gyvenat 
kapitalistinėj šalyj, o dar
bininkai badu miršta”. To 
Lietuvoje nėra, ten visi pa

valgę, nors kiti ir prasčiau 
turi. Tuo negali pasigirt 
komunistų valdžia, nes Ru
sijos darbininkai baisų var
gą kenčia, pusbadžiai gyve
na. Sovietų rojaus tvėrė
jai lyg blakės sulindę į ply
šius džiaugiasi kad jie ge
rai turi ir nori įšnekėt kad 
ir darbininkui gerai, bet 
laikas nuo laiko išsiveržia į 
pasaulį tikri faktai apie tą 
“gerumą”.

Toliau kalbant apie musų 
komunistus, jie stengiasi 
įskiepyt žmonėse tokią nuo
monę. Jeigu eini gatve ir 
pamatai kitą važiuojant au
tomobiliu tai iškarto nusi
statyk kad jis yra tavo prie
šas ir skriaudėjas ir kad jis 
tave išnaudodamas įsigijo 
lengvesnį keliavimo būdą. 
Jie mokinami grupuoti vi
sus tuos kurie tik gražiau 
gyvena į tinginių ir išnau
dotojų luomą, kurie minta 
vien tik darbininkų prakai
tu.

Teisybė, yra pasaulyj ka
pitalistų kurie skriaudžia 
darbininkus ir įsigijo savo 
turtus išnaudodami kitus. 
Bet reikia atminti kad yra 
ir daug tokių kapitalistų 
kurie patys būdami juodais 
darbininkais prasisiekė sa
vo sunkiu darbu. Ar gali 
jį kas kaltint už tai?

Pasaulyje yra ir turtingų 
žmonių, kurie dirba sunkiai 
smegenimis ir rankom pa
kėlimui žmonijos ir padary

mui jos laimingesne. Taip
gi yra daugybė tokių tranų 
kaip bolševikų vadai, kurie 
nors sakosi yra “darbinin
kai”, o nieko nedirba ir gy
vena darbininkų kruvinu 
prakaitu.

Pasaulyj yra visokių žmo
nių ir turtuolių ir darbinin
kų luomuose. Kaip dide
liais neturtėliais būtume, 
stengkimes būtį nors teisin
gais apkainavime kitų tru- 
so. Kitų įvertinimas yra 
svarbiausiu dalyku auklėji
me žmogaus charakterio. 
Keno mintys dirba atbulai 
to gyvenimas yra gyvenimu 
negyvėlio ir jis pats guldo 
save savo paties dirbtame 
karste. Argi ir tamista no
rėtum būti vienas iš jų?

A. Padegimas.

Pajieškbjimai .
Kiekvienam “Dirvos” skai- 

-tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.

NO EXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD”

There’* no need for an aching head to spoil 
yonr day. At the first warning throb take Dil
lard's Aspergum. Cheiv 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 is jbe new and 
easier way to take aspirin.

Dillard's Aspergnm is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. Yon can take jt 
any time—any place. Yoa 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 so that 
all its soothing qualities are effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergum qn band 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 TURIM!

Didele knyga

DAR GALIT GAUTI!

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

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė į tokį šauksmą.

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

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa- 
aulio istorijos rasite knygoje

“ŽMONIJOS ISTORIJA”
UAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 
u žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
irimitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra- 
lėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da- 
jar.

620 Puslapių

$2.00
"ŽMONIJOS ISTORIJA" yra labai gausiai paveiksluota; knyga didele — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.
"ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko 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 orderi už $2.00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

Reikalaukit "Dirvoje” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DIRVA

LIETUVA TURĖJO EGUS 1930 METUS

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ’’’ Paruošė K. S. K.

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS

Ą MERIKOS laikraščių at- 
“ Y stovai Europoje nuste
bino Ameriką savo praneši
mais apie Lietuvą. Akivai
zdoje Amerikos ir viso pa
saulio bedarbių ir blogų lai
kų, korespondentai prane
ša kad Lietuvoj “1930 me
tai buvo didžiausi gerovės 
metai Lietuvos istorijoje’.

Donald Day, kuris keli 
metai atgal iš Rygos leis
davo juodžiausius gandus 
prieš Lietuvą, Lenkų infor
muojamas, dabar negalėjo 
užslėpti žinias apie tikrą 
Lietuvos padėti, kuomet tu
rėjo progos tai patirti. ,

Štai kaip paduota Chica- 
co Tribune paties Donaldo 
Day aprašymą:

“Tik ką pasibaigę 1930 
metai buvo didžiausios ge
rovės metai Lietuvos isto
rijoje. Kai Europos šalys 
skundžiasi nedarbu ir pra
monės misinginių, mažutė 
Lietuva su trejetu milijo
nų gyventojų pasitinka nau
jus metus optimistiškai.

“Kaune ir kituose Lietu
vos miestuose biznis kilte 
kyla. Statoma nauji budin- 
kai, mesfakuojama gatvės. 
Gražus vieškeliai masina u- 
kininkus tankiau lankytis Į 
miestus ir daugiau prekių 
pirktis. Taupymai Lietuvos 
bankuose, kuomet pirmiau 
Lietuvos ūkininkai pinigus 
slėpdavo namuose, praeitą 
metą padidėjo nuo 100,000,- 
000 litų ($10,000,000) iki 
146,000,000 litų; morgečiai 
pakilo nuo 37,000,000 litų 
iki 51,000,000 litų.”

Toliau Day aprašo apie 
kaimų kulturėjimą, žmonių 
laisvą leidimą pinigų, kre
dito pagerėjimą, kaip Lie
tuva iš po karo griuvėsių 
pakilus greitai atgijo ir su
stiprėjo, sukulturėjo ir kaip 
Kaunas smarkiai auga ir

gus partiviškoms organiza
cijoms, viską apverčia ša
lies gerinimui?

ra pasirašyta su Latvija ir 
Estonija.

Afganistanas yra maža 
šalis Įspausta tarp Turkes
tano ir Persijos, Azijoje.

DIDYSIS
*

šie nauji prenumeratoriai

gražėja.

(Tąsa iš pereito num.) prisidėjo prie knygos 
išleidimo:

Amerikos Gyventojų 
Skaičius Sumažėsiąs

Suv. Valstijų agrikultū
ros ekonomijos biuro vedė
jas Baker sako kad Suvie
nytų Valstijų gyventojų 
skaičius dar kils iki 1960 
metų, kada pasieks apie 
160,000,000 galvų, po to pra
dės mažėti. Nes, sako jis, 
gimimų skaičius kas metai 
eina žemyn ir žemyn lygi
nant su gyventojų skaičiaus 
didėjimu.

Vedybos ir Gimimai 
Lietuvoje

Lietuvoje 1930 metais per 
pirmus devynis mėnesius 
buvo 14,243 apsivedimai.

1929 m. tuo pačiu laiku 
buvo 13,469 apsivedimai.

Per tuos 9 mėnesius gimė 
48,205 kūdikiai, iš jų 24,848 
berniukai ir 23,357 mergai
tės. Tas reiškia kad šios 
“laidos” mergaitės nebus 
nuskriaustos, nes berniukų 
joms gimė dar daugiau ne
gu po vieną.

Sutartis su Afganistanu
Lietuvos užrubežių minis- 

teris Dr. Zaunius pasirašė 
draugiškumo sutarti su Af
ganistanu. Sutarti pasira
šyti buvo atvykęs Į Kauną 
Afganistano atstovas Rusi
jai. Tokios pat sutartys y-

Renka Gražiausią Lietuvos 
Mergaitę

Šiuo tarpu Lietuvoje at- 
sibuna rinkimai gražiausios 
Lietuvoje mergelės.

Kaune susidarė tam tik
ras komitetas, kuris rūpi
nasi suradimu Lietuvos gra
žuolės. Kad darbas rimtas 
parodo ir tas faktas jog Į 
komitetą ineina ir Liauno 
burmistras Vileišis, komite
to narių tarpe yra Kipras 
Petrauskas, Dr. Purickis, 
teatro direktorius Sutkus 
ir keletas kitų aukštų ypa-

Rinkimai asibus pirmiau- 
Pirmiausia išrinks savo 

gražuoles apskričiai, sykiu 
ir Klaipėdos kraštas. Rin
kimai eis nuo Gruodžio 25 
iki Sausio 14 d.

Apskričių gražuolėms su
ėjus bus išrinkta iš jų visos 
Lietuvos gražuolė. Ji pas
kiau bus leidžiama Į atsibu- 
nantj visos Europos gra
žuolės rinkimo suvažiavimą.

Lietuva jau plačiai daly
vauja Europoj sporto sri
tyje, negali atsilikti nei su 
savo gražuolėmis. Yra Lie
tuvoje gražių mergaičių.

Sportas, gražuolių rinki
mas ir kiti padorus, gražus 
užsiėmimai pradės nušvies
ti jaunimo akis partijų mui
lu muilinamas, ir tauta su
silauks rimtesnės, prakil- 
nės gentkartės.

ATSIMINK!

Kodėl taip Lietuvoje ge
rai? Rodos tik pusantrų 
metų atgal Lietuva šaukėsi 
i Amerikiečius gelbėti nuo 
bado šiaurinę jos dali.

Del to kad tuoj po 1928 
vasaros nederliaus kitos dvi 
vasaros buvo derlingos ir 
ūkininkai vėl atsigavo, pra
ėjo ta laikina kliūtis.

Antra svarbi priežastis 
Lietuvos gerovės tai pasto
vi, rimta valdžia. Per ke
turis metus ištisai valdė 
“fašistai”-tautininkai, vie
toj valdžiai kas keli mėne
siai keistis.

Partijos neturėjo teisės 
landžioti, baugyti ūkininkus 
permainomis ir blogumais.

Valdžia smarkiai sausino 
žemes; davė ūkininkams ir 
naujakuriams kreditų;

Taisė ir taiso kelius;
Sutvarkė naminių gyvu

lių prekybą, iš ko ūkinin
kai gauna naudos;

Sutvarkė ūkio produktų 
ekportą. kas padrąsino ūki
ninkus imtis pelningiausių 
produktų auginimo;

Valdžia gelbsti ’perinime 
gyvulių veislių, ir tt. ir tt.

Dabar antgalo dar išme
tė politiką iš mokyklų.

Ar gali būti bloga tokioje 
šalyje kur valdžia, vietoje 
aprūpinti savo partijos Įs
taigas, vietoj dalinti pini-1

Kaip degs žvaigždelės sidabrinės 
Erdvių platybėje nakčia, 
Tu prisiglaudus prie krutinės 
Bučiuosi kitą paslapčia. . . .

O aš svajonių sūkuryje
Gitarą virkdinsiu rankos’
Ir skausmą jausdamas širdyje 
Lindėsiu tavęs lyg aušros....

Ir man draskys skausmai krutinę
Ir verks širdužė vienumoj
Kai aš išgirsiu sutartinę
Toli naktelės glūdumoj.

Tada dainuos kaimo jaunimas 
Ir toji daina sau plasnos, 
O mane gniauš baisus troškimas 
Tave matyti nuolatos.

Ir aš lindėsiu atsiminęs
Tave, ir degančias akis,
Ir dainą liūdesio supynęs
Pats sau dainuosiu per naktis.

Bet tu dainelės negirdėsi
Ir nesuprasi tų jausmų,
Ir man dainuoti nepadėsi
Ir nepalengvinsi skausmų....

Nes tuokart kitas bernužėlis
Tave, brangioji, glamonės, 
O man tik žilas mėnesėlis 
Liūdėt svajonėse padės... .

Skėmiai. Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA

Ant marių krantelio statyčiau laivelį, 
Viliočiau mergelę dvylikos metelių!

Neviliok, berneli, jaunosios mergelės, 
Duok man jaunai augti pas savo motutę.

Bepig tau, mergele, pas motutę augti, 
Vargas man, berneliui, svetimoj šalelėj.

“KARALIŲ MOTINA”
(J. Balys—“Jaunoji Lietuva”)

Vytauto Didžiojo 500 metų mirties 
sukaktuvių proga, “Švyturio” bendrovė 
Kaune išleido žinomo Lenkų romantiko ir 
Lietuvos istoriškų nuotikių aprašytojo J. 
Kraševskio dviejų tomų istorišką romaną 
vardu “Karalių Motina”. Lietuvių kalbon 
vertė S. Zareckis. Abu tomai sudaro 435 
puslapius.

Šioje recenzijoje matysite maždaug 
kaip Lenkas rašytojas (Kraševskis gimė 
1812 m., mirė 1887 m.) charakterizuoja is
torinius savo veikalo asmenis — Vytautą, 
Jogailą, vyskupą Zbignevą Olesnickį, Son
ka, Švidrigailą (Švitrigėlą) ir kitus.

Romanas kalba apie 1421—1435 laiko
tarpio įvykius Lietuvoje ir Lenkijoje. Bai
giasi Jogailos sunaus Vladislovo išrinkimu 
Lenkijos karalium. Didžioji veiksmo da
lis vyksta Lenkijoj ir dauguma veikėjų yra 
Lenkai. Autorius geriau pažysta ir tik
riau atvaizduoja Lenkijos, negu Lietuvos, 
tuometinį gyvenimą.

Vyriausia romano veikėja (“Karalių 
Motina”) yra Alšėnų kunigaikštytė Sofi
ja, vadinama Sonka, Vytauto pirmos žmo
nos sesers duktė, kuri vėliau tampa trečia 
i)’ paskutine Jogailos žmona, Vytauto su- 
piršliavimu. Ta jauna kunigaikštytė augo 
savo dėdės Vytauto dvare ir autorius ją 
vadina Ruse. Tai buvo gyva ir graži mer
gaitė, kuri ir senam Vytautui patiko. Tas 
pykdė Vytauto žmoną, Julijoną. Julijona 
Sonkos nekentė ir jos nelepino, tačiau prieš 
Vytautą Julijona buvo bejiegė. Tuo tar
pu senis Jogaila panoro dar kartą vesti. 
Ciesorius Zigmantas piršo jam savo gimi
naitę. Tada Vytautas sugalvojo: “Nega
lima leisti kad Zigmantas per vedybas Įgy
ti] Įtakos ant Lenkijos ir Jogailos; geriau 
aš pats. Jogailą apvesdinsiu!”

Sonka, vos keliolikos metų mergaitę, 
įkalba ir ji turi sutikti tekėti už 70 metų 
amžiaus senio Jogailos. Jai Įšneka turtus, 
garbę, karalienės vainiką.

Vytautas, piršdamas Sonka Jogailai, 
turėjęs aiškų tikslą — per savo giminaitę 
veikti i Jogailą ir jo dvarą, kitaip sakant 
per tą mergaitę valdyti Jogailą ir Lenkiją. 
Jis Sonkai aiškiai pasako: “Aš tave pada
rysiu karaliene, bet taip pat galėsiu tave 
ir nuo sosto numesti jeigu tu manęs neno
rėsi klausyti. Iš mano malonės busi Jogai
los pati, bet atmink kad nuo mano keršto, 
jeigu mane išduotam, tavęs nei Jogaila, 
nei Lenkų ponai neapgins....”

Sonka neprieštarauja, tačiau nemano 
dėdes Įsakymų pildyti — susiartina su di- 
deliausiu Vytauto ir Lietuvos priešininku, 
faktinu Lenkijos valdytoju, Krokuvos vys
kupu Zbignevu Olesnickiu, kuris perver
čia mergaitę į savo pusę ir ji lieka Jogai
lai ir Lenkams ištikima, nepalaiko Vytau
to reikalų, rūpindamasi užtikrinti savo su- 
nams Lenkijos ir Lietuvos sostus. Ji mat 
tuoj po apsivedimo su Jogaila sulaukia su
naus, paskiau ir antro, kuomet Jogaila su 
pirmesnėm dviem žmonom sūnų neturėjo, 
ir ta garsioji Jadvyga pagimdė jam duk
terį, kuri šiame romane vaizduojama labai 
neapkenčianti ir užvydinti Sonkai.

Vytautas, kaip toliau apysaka eina, 
nepatenkintas Sonkos pasišventimu savo 
vyro ištikimybei, pradeda keršyti — neda
lyvauja jos vainikavime, daug sykių per 
savo pasiuntinius pagrasina Sonkai, o ga
linus net paleidžia gandus, ir patį Jogai
lą įtikina, jog Sonka esanti neištikima sa
vo vyrui, ji susidedanti su kitais, jaunais, 
ir jai gimę vaikai nesą Jogailos vaikai. 
Jogaila patikėjęs Vytautui, buvo net įsa
kęs grąžinti Sonka Vytauto kerštui, skau
džiai nubaudė jos favoritus-dvariškius, ta
čiau Olesnickiui pavyksta viskas sutvarky
ti. Karalienė tampa pripažinta nekalta ir 
ištikima.

Apysakoje aprašoma Lietuvos ir Len
kijos (ypač Lenkijos) vidaus gyvenimas, 
luomų santikiai ir bajorų galybė, sutruk
dymas Vytauto vainikavimosi, Vytauto ir 
Jogailos mirtis, suirutės Lietuvoj ir Len
kijoj valdovams mirus. Bet įdomiausios 
yra istorinių asmenų charakteristikos.

Autorius gana tiksliai charakterizuoja 
Vytautą:

L “Jogailos vardu Vilniuje viešpatavo 
Vytautas, bet, teisingiau pasakius jis val
dė Lenkiją ir jos karalių, negu Jogaila jį. 
Dvasinis pajiegumas ir persvara buvo Kei
stučio sunaus pusėje.”

2. “Pas jį nebuvo nieko kurs drystų 
ar pasigvieštų jį atstoti ar pavaduoti. Ne
valdė čia nei dvasininkai, nei pasaulinis

įsiteikėlis; neturėjo jam Įtakos žmona, ne- 
dryso sauvaliauti valdininkai ir tarnai — 
Vytautas apsieidavo su mažais valdinin
kais, kurie jo valią pildė ir patys vieni nie
ko veikti negalėjo.”

3. “Augumo buvo ne didesnio už pe
tingus, augalotus to amžiaus ritierius: vi-j 60 m. amžiaus, bet iki šiol 
dutinio ūgio, stipraus sudėjimo, gražios Į nepralenkė neužsirašęs nei 
lyties, veikliu gyvenimu užsigrudęs; bet|vienos “Dirvos” leidžiamos

knygos.
Vladas Veževičius, iš So-

jo stuomenyse ir veide buvo kažin kas, kas 
darė ji dideli nte milžinų tarpe. Jo pail
gas veidas, kaip ir visų Lietuvių kunigaik-

J. Milius, iš Duryea, Pa., 
prisiuntė $1.50 už knygą 
“Vyt. Didysis”. Jis yra virš

ščių, nebuvo gražus, bet jame buvo žymu nierville, Mass., irgi senas 
savo vertybės pajutimas ir pajiega. Jame Lietuvis, rašo: Aš jūsų vi- 
buvo žymu puikybė žmogaus kurs daug sas leistas knygas turiu, tai 

. Juodom (tai bus ru- neapleisiu ir “Vytauto Di
džiojo”, siunčiu $1.

M. Matulionienė iš Raci
ne, Wis., prisiuntė $1 už 
knygą “Vyt. Didysis”.

C. Mačiūnas iš Vancou
ver, Kanados, prisiuntė 1.50 
už knygą “V. Didysis”.

P. Margis, Chicago, Ill, 
‘Jis niekam , nesisuko ką mąstomo prisiuntė $1 už “V. Did.”

Antanas Basalykas, Wa- 
neužsilei- 

Bet kol gyvas Lietuvos kunigaik- ^žia kitiems — jis prisiun- 
Tas žmogus nieko $1 už ketvirtą knygą “V.

iškentėjo ir nugalėjo. Juodom (tai bus ru-į 
dom.—K.) akim žvelgė švitriai, Įsakomai 
ir protingai; pilna, pakelta, giedri kakta i)' 
lupos reiškė jį vadą ir valdovą esant. Nei 
amžius, nei mūšiai, nei nelaisvė ir kalėji
mas neatėmė jam galios, kurią išsinešė iš 
lopšio.”

4. “Vytautas niekam niekados nenu
sileisdavo ir nuo savo sumanymų neatsisa
kydavo.

5. “ 
jo žodžiai nedidelis laidas. Dažnai pažada 
viena, o paskui daro tai kas jam paranku.”;, , , r

6. Todėl visai suprantami Olesnickio . 7’. onn
žodžiai: “P " 1-1 “----- T’”‘--------- -----:1-
štis, privalome budėti.
nemoka užmiršti, atleisti ir išsižadėti”.

7. Net ir Vytautui mirtinai susirgus, 
Jogaila perspėja Švitrigailą: “Bet žiūrėk 
tik kad nepakliūtum Vytautui Į rankas. 
Jis ligonis, bet stipresnis už mudu abudu.”

8. “Kunigaikštis turėjo Lenkijoje sa
vo šalininkų ir atsidavusių jam žmonių, 
bet dar daugiau buvo tokių kurie jo bijo
jo — tik mylėti jo niekas nemylėjo.”

Štai Jogailos pašnekėsis su Sonka:
— Vytautas ant musų supykęs, susi

rūstinęs, vertėtų mum abiem važiuoti su
sitaikyti. Verčiau jį draugu turėti negu 
priešininku.

— Bet brolis ir draugas jis mums nie
kuomet nebus, — liūdnai kalbėjo karalie
nė. — Jis visus nori valdyti: tave, Lenkiją, 
mane. Čia jau labiau žmonės bijo jo negu 
tavęs. Maža jam to ką turi, nepasotina
mas . . . . ”

O štai Vytauto pašnekėsis su Sonka:
— Pirma negu Lenkų karaliene, buvai 

mano seserėčia ir Ruse. Kas mums Lenki
ja? Ji sunkumas prie kojų, rankas man ri
ša. Nuo jos išsivaduoti tai musų dalykas. 
Sutverti iš Lietuvos ir Rusų didelę vals
tybę, net iki Maskvos, galingą, stiprią — 
tai svarbiau negu lipdyti Lenkiją, kuri kas 
kart ira, ir mes jos neram'stysime. Ten 
nėra valdžios; niekados nebus. Valdo vys
kupai, kanceliarijos, ponai, bajorai, o jų 
karalius — jie jo neklauso. Reikia jiems 
geležinio vyro ir geležinės rankos, o jie to' 
nepakęs. Tu Rusė, aš Lietuvis. ... o ką 
mums rupi tas skruzdėlynas. .. .

Sonka ramiai klausė. Paskui atsakė:
— Patys matote kad su jumis išvieno 

eiti negaliu, nes esu Lenkų karalienė; taip 
pat ir jus turite nepamiršti kad Lietuva 
valdote Jogailos vardu. . . .

Vytautas nubalo ir sustojo drebėda-1 
mas:

— Aš?! — suriko jis. — Aš valdau Lie- j 
tuvą iš Dievo rankos ir taip stipriai laikau 
ją savo rankose kad man jos niekas, ir Jo- , 
gaila, su savo Lenkais, neišplėš!

Ir piktai nusikvatojo.
— Ateis laikas kada tą liglaikinę są-i 

jungą nutrauksiu ir tuos pančius sutriuš- i 
kinsiu! Didelei busimai Rusų ir Lietuvos; 
valstybei Sukurti ir ui puvenai man paue- ,
ti, del to tave padariau karaliene; bet at- SŲJSt1 savo prenumeratą uz 
mink kad taip pat pataikysiu tave ir nuo Lietuvos Istoriją. “Vytau- 
sosto numesti.... ; tas Didysis” tų vardai dar

— Kam gi paliksite tą valstybę? tilps knygoje. Po 15 dienos
— Nereikia manęs mokyti nei ką tu- Sausio paskutinė dalis kny- 

riu daryti, nei kam ją mirdamas palikti, gos eis į spaudą ir jau var
dų įtalpinti nebus galima.

Dedama visos pastangos 
knygą baigti Sausio pabai
goje, ir ji tuoj bus pradėta 
siuntinėti kaip tik spėsime 
iš knygrišyklos gauti.

Tėmykite: kadangi ne
daug knygų spausdinama, 
po Sausio mėn. knygos kai- 
na bus tokia:

Popieros virštais 
Audimo viršais
Įsigykit ją-dabar papigin- 

ta kaina, nes kai “Vytautas *■ 
Didysis” išsibaigs daugiau |\ 
niekas Amerikoje Lietuvos I x 
istorijos jums neišleis.

Didysis”. Pirmas tris užsi
sakė rudenį, po $1.50. Da
bar prisiuntė ir už “Dir
vą” $2.

.1. A. Urbonas, Dayton, 0. 
rašo: Kadangi Liet. Šauliu 
Sąjungos 7 būrio nariai Jū
žintuose, Rokiškio ap., įver
tina mano užprenumeruotą

1 jiems knygą “Kryžeivis”, 
dabar užrašau jiems kitą, 
“Vyt. Didysis”, už $1.50.

Ant. šmigelskis, vietinis, 
nuolatinis “Dirvos” knygą 
prenumeratorius, užsirašė 
knygą ‘V. Didysis’ už $1.59. 
Jis sako: Kiekvienas “Dir
vos” skaitytojas turėtų už
siprenumeruoti šią knygą, 
nes per pora desėtkų metų 
Amerikos Lietuviai no’rėjo 
Lietuvos Istorijos, dabar ją 
“Dirva” patiekia, ir tai už 
pusdykę.

Pranas Lulevičius iš Me
chanicsville, N. Y., užsirašė 
“V. Did”, per B. Ambrasie- 
nę, prisiuntė $1.

Kazys Dulbis iš Flushing, 
L. I. N. Y,, prisiuntė $3, iš 
jų $2 už “Dirvą” ir $1 už 
knygą “Vyt. Didysis”.

Jonas Mikolaitis, Brook
lyn, N. Y., rašo: Įrašykit ir 
mane Į prenumeratorius 
knygos “V. Didysis”, siun
čiu $1.50.

J uozas .J uška, vietinis, 
užsimokėjo $2 už “Dirvą" 
ir $1 už “Vyt. Didysis”.

Izabelė Geležius, Holyoke, 
! Mass., prisiuntė $1 už kny- 
; gą “Vyt. Didysis”.

SVARBI PASTABA
Kurie po pasirodymo šito 
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Aš be jūsų apsieisiu, — pridūrė išdidžiai, 
— žiūrėkit kad jums manęs neprireiktų; 
stosite man skersai kelią ir kuždėsite Jo
gailai nepasitikėti manimi, mano ranka pa- j 
sieks karalienę ir Krokuvoj.

Žinant Vytauto būdą, visai supranta-; 
mas jo pyktis: “Tai buvo kaip tik tuo me
tu kada piktumas ant Sonkos pasiekė auk
ščiausio laipsnio. ' Vytautas, neturėdamas 
vaikų, atplėštą nuo Lenkijos Lietuvą no
rėjo palikti kuriam nors Lietuvių kuni
gaikščiui. Tuo tarpu Jogailai gimė sūnūs, 
paskiau Sonka vėl laukė kūdikio. Tas gra
sė projektuojamai Lietuvos-Rusų valsty
bei, kuri galėjo tekti Jogailiukams ir pa
likti surišta su Lenkija.

(Bus daugiau)

$1.50
$2.00

(Tąsa iš

Atėjus dabar 
rinkosi jų pažiurę 
kosi iš plačių api< 
vaikai. Visiems

Gili senovė t 
tingesnius žaislu: 
lės spėkos ir na 
buožėmis, kautyn 
kitokį kariški žai: 
biausių žaislų bu 
ilgo, vos pakėliau 
buvo toks rąstas 
turėtų ką nešti, o 
ranka, į delną gal 
sviedė į tolį. Ku 
tas paimdavo virsi 
Tas skaitėsi stipri 
buvo laikomas pag 
davo vainikus, kui 
pindavo.

Pirmesniuose 
se-kautynėse virše 
dvynai broliai, Ra 
Rusas. Ir žmonės 
didžiavosi ir lauki 
mo. Kiekvienam 
ypač mergų akyse

Atėjus rąsto i 
buvo iš pirmesnių 
jo prie naujo dari 
juos.

Vienas svečia 
kaip tai metė akį 
nikų gaudymo, ne 
nes persenas, — i 
patiko kad jo viso 
pasirodyt jai, o pa: 
tėvų, kurie irgi či: 
riau suko galvą ka 
sis pas save. Jis < 
Ulelės vainiką pa; 
esąs tinkamiausiai 
burnis Ramojus n 
tis. Gaurė buvo 
luotas vyras, didi 
iššokusiom akim, 
jis gražumo jokio 
sus karuose ir spė 
Ramojus buvo m;

Mergaitė pr; 
perdaug atkaklų j 
patėmijo Ramojus 
kad jis ant jos ne 
kalo — už kreipk 
Bet Ramojus turk 
tik jį vieną akim 
nam gražiai šypsi 
dama, užtai neja 
mo, viską ką dar 
pasirodyti jai veri 
tus.

Ūžė minia m; 
mėtant taip gabia 
vienas jau negalės 
kutinįji, bet vis ra 
jo, sukeldami žiu

Rąsto mėtymi 
Vigrys, Gaurė ir

Kai perkūnas 
ėjo eilė pasirodyt
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numeratoriai Knygos

ZYTAUTAS
DIDYSIS

\

nauji prenumeratoriai
risidėjo prie knygos 

išleidimo:

Milius, iš Duryea, Pa., 
untė $1.50 už knygą

Didysis”. Jis yra virš 
i. amžiaus, bet iki šiol 
•alenkė neužsirašęs nei 
os “Dirvos” leidžiamos 
gos.
ladas Veževičius, iš Se
ville, Mass., irgi senas 
uvis, rašo: Aš jūsų vi- 
leistas knygas turiu, tai 
jleisiu ir “Vytauto Bi
jo”, siunčiu $1.
. Matulionienė iš Raci- 
Wis., prisiuntė $1 už 

gą “Vyt. Didysis”.
. Mačiūnas iš Vancou- 
Kanados, prisiuntė 1.50 

knygą “V. Didysis”.
. Margis, Chicago, Ill., 
iuntė $1 už “V. Did.”’ 
ntanas Basalykas, Wa- 
)ury, Conn., neužsilei- 
i kitiems — jis prisiun- 
>1 už ketvirtą knygą “V. 
ysis”. Pirmas tris užsi- 
ė rudeni, po $1.50. Da- 

prisiuntė ir už “Dir- 
$2.

. A. Urbonas, Dayton, 0. 
o: Kadangi Liet. Šaulių 
ungos 7 būrio nariai Ju
kose, Rokiškio ap., Įver- 
i mano užprenumeruotą 
tis knygą “Kryžeivis”, 
ar užrašau jiems kitą, 
zt. Didysis”, už $1.50. 
mt. šmigelskis, vietinis, 
įlatinis “Dirvos” knygų 
unmeratorius, užsirašė 
'gą ‘V. Didysis’ už $1.50.
sako: Kiekvienas “Dir- 

’’ skaitytojas turėtų už- 
•enumeruoti šią knygą, 
per pora desėtkų metų 

įerikos Lietuviai no’rėjo 
tuvos Istorijos, dabar ją 
rva” patiekia, ir tai už 
įdykę.
’ranas Lulevičius iš Me- 
.nicsville, N. Y., užsirašė 

Did”, per B. Ambrasie- 
prisiuntė $1.

Cazys Dulbis iš Flushing, 
L N. Y., prisiuntė $3, iš 
$2 už “Dirvą” ir $1 už 
ygą “Vyt. Didysis”.
fonas Mikolaitis, Brook- 
, N. Y., rašo: Įrašykit ir 
ne i prenumeratorius 
/gos “V. Didysis”, siun- 

$1.50.
uozas Juška, vietinis, 
įmokėjo $2 už “Dirvą” 
$1 už “Vyt. Didysis”.
zabelė Geležius, Holyoke, 
ss., prisiuntė $1 už kny- 
“Vyt. Didysis”.
SVARBI PASTABA
Curie po pasirodymo šito i 
mešimo pasiskubins pa- 
sti savo prenumeratą už 
tuvos Istoriją. “Vytau- i
Didysis” tų vardai dar f 

s knygoje. Po 15 dienos 
įsio paskutinė dalis kny- I 
, eis i spaudą ir jau var- Į 
įtalpinti nebus galima, 

ledama visos pastangos 
rgą baigti Sausio pabai- 
e, ir ji tuoj bus pradėta i 
ritinėti kaip tik spėsime 
knygrišyklos gauti, 
’ėmykite: kadangi ne- \ 
tg knygų spausdinama, i 
Sausio mėn. knygos kai- 
bus tokia:

’opieros virštais $1.50 : 
aidimo viršais $2.00 
sigykit ją-dabar papigin- 
kaina, nes kai “Vytautas 
lysis” išsibaigs daugiau 
kas Amerikoje Lietuvos 
►rijos jums neišleis. ; I

■ II

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito num.)

Atėjus dabar vyrų rungtynių laikui, 
rinkosi jų pažiūrėti visi ir iš visur — rin
kosi iš plačių apielinkių vyrai, moterys ir 
vaikai. Visiems buvo žingeidi! matyti.

Gili senovė turėjo keistesnius ir ypa- 
tingesnius žaislus, kurie reikalavo dide
lės spėkos ir narsumo. Buvo kautynės 
buožėmis, kautynė akmeniniais kirviais ir 
kitokį kariški žaislai. Bet vienas iš svar
biausių žaislų buvo tai mėtymas didelio, 
ilgo, vos pakeliamo rąsto. Ir ištiesti tai 
buvo toks rąstas kad šių laikų vyrai du 
turėtų ką nešti, o tada vienas vyras viena 
ranka, Į delną galu pasistatęs, pasibėgėjęs 
sviedė i tolį. Kuris toliausia numesdavo 
tas paimdavo viršų ir visą garbę ant kitų. 
Tas skaitėsi stipriausias, smarkiausias, ir 
buvo laikomas pagarboj, o nuo mergų gau
davo vainikus, kuriuos jos tam tikslui nu- 
pindavo.

Pirmesniuose čia aprašytuose žaisluo- 
se-kautynėse viršenybes buvo paėmę tiedu 
dvynai broliai, Ramojus, Gaurė ir vienas 
Kusas. Ir žmonės jais ir jie patys savimi 
didžiavosi ir laukė savo eilės rąsto mėty
mo. Kiekvienam svarbu buvo pasirodyti, 
ypač mergų akyse, stipriausiu, gabiausiu.

Atėjus rąsto mėtymo laikui, tie kurie 
buvo iš pirmesnių kautynių nesužeisti, sto
jo prie naujo darbo. Visų akys sužiuro Į 
juos.

Vienas svečias, jau minėtas Gaurė, 
kaip tai metė aki ant Ulelės jau laike vai
nikų gaudymo, nors jis pats negaudė, — 
nes persenas, — ir ta mergaitė taip jam 
patiko kad jo visos pastangos dabar buvo 
pasirodyt jai, o paskui galvojo eit prie jos 
tėvų, kurie irgi čia buvo, pirštis, arba ge
riau suko galvą kaip jis ją paims ir gaben- 
sis pas save. Jis gerai matė kad Ramojus 
Ulelės vainiką pagavo, bet Gaurė jautėsi 
esąs tinkamiausias jai vyras ir toks pien
burnis Ramojus neturi jam kelyje painio
tis. Gaurė buvo aukštas, sulinkęs, kau
luotas vyras, dideliu veidu, plačia burna, 
iššokusiom akim, šlykštus žiūrėti. Nors 
jis gražumo jokio neturėjo, bet buvo gar
sus karuose ir spėkoje, dar tais laikais kai 
Ramojus buvo mažas berniokas.

Mergaitė pradėjo nutėmyt Gaurės 
perdaug atkaklų i ją žiūrėjimą, o kada tai 
patėmijo Ramojus, ji net ėmė baimintis 
kad jis ant jos nesupyktų — visai be rei
kalo — už kreipimą domės į kitus vyrus. 
Bet Ramojus turbūt pastebėjo kaip Ulelė 
tik jį vieną akim vedžioja ir tik jam vie
nam gražiai šypsosi, nieko kito nematy
dama, užtai nejausdamas ųepasitenkini- 
mo, viską ką darė rodos darė Įtikti jai, 
pasirodyti jai verčiausiu ii' praviršinti ki
tus.

Ūžė minia matydama galiūnus rąstą 
mėtant taip gabiai ir toli kad rodos nei 
vienas jau negalės toliau numesti už pas
kutinįjį, bet vis radosi smarkesnių ir virši
jo. sukeldami žiūrėtojų pasigerėjimą.

Rąsto mėtyme į galą liko tik Digrys, 
Vigrys, Gaurė ir Ramojus.

Kai perkūnas ūžė Gaurė kada jam at
ėjo eilė pasirodyti. Kurie pirma jo mete,

numetė rodos gana toli, bet štai jis išėjo, 
lyg šernas, ir su panieka kitiems pirma jo 
mėčiusiems, pasistatęs delne rąstą, įsibė
gėjęs, sviedė jį į tolį, ir rąstas ūždamas 
per orą lėkęs nukrito toliau negu kitų bu
vo numesta. Ore apsivertęs ir viršutiniu 
galu atsimušęs į žemę, nuvirto į metėjo 
pusę. Krutinę išpūtęs, Gaurė klausė žmo
nių šukavimo už jį, ir daugybė jo šalinin
kų sakė kad nesiras kito kas jį perviršy
tų. Jis buvo jau pragarsėjęs tame ir nuo 
senai jau atimdavo garbę nuo jaunesnių 
už save. Jis žiurėjo su panieka į Digrį, 
Vigrį, o labiausia Ramojų, kurį Ulelės 
akys sekiojo, lyg sakydamas: Ką jus prieš 
mane!. .. .

Dabar stojo į eilę Digrys, kurs paleido 
rąstą oru taip smarkiai kad rodės perlėks 
toliau už Gaurės ženklą, bet nors už pėdos, 
vi stiek arčiau nukrito. Gaurė nepervir
šytas.

Išėjo Vigrys, paėmė rąstą ir sviedė. 
To krito beveik viduryje tarp brolio ir 
Gaurės — vos sprindžiu nedakrito iki Gau
rės ženklo, ir tas neperviršijo išdidaus 
smarkuolio nuo Airiogalos.

— Ramojus dar liko! — šaukė kiti. — 
Ramojus perviršys visus!

— Neperviršys! Niekas Gaurės ne
viršys! — atsakė kiti.

Drebėjo širdys ir Ramojaus draugų ir 
priešų, bet labiausia drebėjo jauna širde
lė Ulelės, kuri negalėjo dasileisti kad jos 
parinktasis butų pažemintas.

Ėjo Į nuskirtą vietą ir Ramojus. Žmo
nės jam rėkė:

— Mesk atsargiai! Mesk kuotoliau- 
sia! Nesuklupk! Neabejok!' Tu pervir
šysi visus!

Gaurė iš pašalies klausėsi tų padrąsi
nimų ir rodė savo veide pagiežą ir žmo
nėms ir Ramojui. Kaip tai jis galėtų ma
ne viršyt! manė jis sau.

Ulelė dėjo visas savo dvasines spėkas 
ir lyg gelbėte gelbėjo savo mylimajam ka
da jis ėmė rąstą sau j delną. Gerai rąstą 
pakilnojęs, pažvelgęs į jo pačią viršūnę, 
pasvarstęs kaip rąstas turi stovėti laike 
įsibėgėjimo, musų narsuolis su dideliu pa
siryžimu leidosi į darbą: įsibėgėjęs, lyg 
viesulą paleido rąstą į orą, ir žmonėms be
žiūrint, rąstas pralėkė visas pirmesnes žy
mes — pralėkė ir Gaurės žymę puse siek
snio —' ir rėžė į žemę viršutiniu galu taip 
smarkiai kad žemė sudrebėjo, o rąstas nu
griuvo viršum dar tolyn nuo metėjo. Su
ūžė minia, ir Ramojus nepajuto kaip jį 
apspito jaunimas — visi jį garbino, aukš
tino, gėrėjosi.

Atsirado prie jo ir mergos, bet kaip tai 
Ulelė pasirodė pirmutinė, kuri kaip turėjo 
taip ir užkabino jam ant kaklo savo nu
pintą vainiką, net nesi jausdama ką daran
ti. Kuomet ii' kitos mergos sukinėjosi ap
link jį, ji nors jautė kad jis ją vieną tema
to, negalėjo išlaikyt pavydo, nes kitos bu
vo atviresnės, šnekesnės su juo, todėl ir jis 
joms drąsiau žodį atmesdavo, o prie jos 
beveik tylėti turėdavo, nes abu jiedu vie
nas kitam mažai žodžių teturėjo, nors jų 
širdys, reikia pasakyti, daug, daug kalbė
jo.... (Bus daugiau)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Kaip mano pilvozopija 
sako, Demokratizmas nėra 
niekas daugiau kaip proga 
politikieriams, vieniems ki
tus niekinant, pasikeist vie
tomis, su pagalba visuome
nės, kuriai viską galima 
prižadėt, o inėjus į valdžią, 
viską pasiimt tik sau.

Jeigu Amerikoje Įvyktų 
komunizmas tai aš esu tik
ras kad aš ir mano draugas 
Leonas būtume sušaudyti, 
ba mes perdaug mokyti.

Mano draugo Leono ne
klausė brangučiai SLA. sei
me ir darė kaip jiems pati
ko.

4/
Apgaudinėjo bosą

— O, havaju, Maik! Ma
tau jau gavai darbą plytas 
mūrininkams nešti, ir labai 
energingai dirbi, esi ištiki
mas darbininkas!

— ššš, ne garsiai. Vel
nią aš jam energingai dirb
siu už tokį mažą užmokes
tį. Aš darau kaip man pa

tinka ir bosą apgaudinėji!: 
tą patį krovinį plytų nešu 
aukštyn ir žemon. . . .

Tarp komunistų Kiyvlande
— Drauguti, kodėl tu 

toks susigraužęs, ar pilvą 
skauda ?

— Ne, drauguti. Man už
ėjo rūpestis kad Lietuvių 
Darželio fondas turi ižde 
apie tūkstantį dolarių, o 
mes darbininkai negalim 
prie tų pinigų prieiti.

Ji buvo “bizi”
Westville, Ill., kur daug 

Lietuvių gyvena ir miesto 
viršininkas yra Lietuvis, 
aną dieną į policiją atbėgo

VYTAUTAS
DIDYSIS

i

uždusęs berniukas ir rėkia:
— Skubėkit, tas Žemaitis 

Dundulis vėl savo pačia mu
ša!

— Tai kodėl ji pati neat
ėjo skundo paduoti? — pa
klausė saržentas.

— Ji labai užimta: laiko 
savo vyrą pamynus ir dau
žo jam puodu galvą!

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate

201 N. Wells St., Room 1904 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate General
15 Park Row New York City

Lietuvos Pasiuntinybe 
2622—16th St. N. W.

Washington, D. C.

VYTAUTAS DIDYSIS
Virš 300 psi $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 “VY TALITAS DIDYSIS mu
sų duodama žema kaina. Su pabaiga SAUSIO menesio knyga bus 
gatava ir tada bus padidinta kainai 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 ISr* 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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ANDRIONIŠKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

ko del suminėtų nepatogu
mų, ir Andrioniškio vals
čius liko sumažintas.

Viešintuose dabai- vals
čiaus namus samdo.

Prieš karą Andrioniškyje

Rašo B. Giedraitis.

Piemenų komunistu 
“valdžia”

Bolševikų išmušimas.
Lietuvių atėjimas.

(Tąsa iš pereito num.)
Tame valsčiaus komitete 

buvo virš 30 “išrinktųjų”, 
bet rašyti ir skaityti gal 
mokėjo kokie penki asmens. 
Kaip tokie gali gerai tvar
kyti ir ką jie suprato?

Tuomet Andrioniškyj bu
vo apie 15 policijantų, 15 
valdybos narių, vienas raš
tininkas ir raštininko padė
jėjas, du komisarai ir du 
padėjėjai. Vienas komisa
ras su padėjėju buvo prie 
sandėlių, antras su padėjė
ju buvo prie valdybos, to
kiu budu nuolatinių sėdė
davo valsčiuje apie 36 žmo
nių. Jų tarpe, išskyrus ra
štininką, daugiausia buvo 
piemenys nuo 16 iki 22 me
tų amžiaus. Kokia tvarka 
galėjo būti iš tokių “valdy
tojų”? Jie negalėjo nieko 
sutvarkyti nei padaryti, to
dėl sakydavo kad maža po
licijantų, reikia daugiaus.

Jiems valdant, apielinkėj 
atsirado vagių, plėšikų, Į ką 
jie domės nekreipė, nes jie 
patys buvo tokie. Šitie “val
dininkai” pradėjo iš ūkinin
kų atimti arklius, sakyda
mi: tu turi du arklius, duok 
man vieną. Arba net pas
kutini radę atimdavo. Grei
tu laiku visi tapo raiti, jo
dinėdavo po žmones, ėmė 
grūdus, mėsą ir tt., sakyda
mi kad del biednų ima. Ta
da visi biedni pradėjo ne
dirbti, eidavo i valsčių, ten 
visko gaudavo, tai ir vaikš
čiodavo kaip ponai, pasirė
dę, nieko nedirbdami.

Ūkininkai pradėjo bied- 
nėti, nes viską atimdavo, o 
tų kurie sėdėjo valsčiuje 
pradėjo pilvai augti: net 
nežinodavo kaip vaikščioti 
iš tos savo didybės — eida
vo kaip buliai Įsireižę.

f O ° ROSEDALE O| 
š Ks ’Ory Gleaning Co.t
X KkkAJB II End. 7906 j
f C. F. PETRAITIS, Prop. J
t 6702 Superior Ave., t

-------

ĮGALIOJIMAI
•į reikalingi Lietuvoje pirki- ;
Į mui, pardavimui, valdymui Į 
! žemių ir kitokio turto. Į

i K. S. Karpavičius i
Registruotas Lietuvos ! 

Konsulate Notaras.
I Rašykit laiškais arba atsi- l 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
(>820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
|!------------------------- ---------------------yj

Paskiau buvo sužinota 
kad aukštesnėj! valdžia bu
vo uždraudus jiems taip da
ryti, bet jie ponavo savo
tiškai. Jei dar jie taip bu
tų pabuvę ilgiau tai jie nuo 
savo valdžios butų nuken
tėję, bet nabagams neilgai 
teko viešpatauti, tik keletą 
mėnesių. Daug laukų liko 
neapdirbta, iš ūkininkų at
imta daug arklių, kiti pa
tys paliovė dirbę, matydami 
kad viską atima. Kad bol
ševikai butų dar ilgiau pa
buvę tikrai apie' Andrioniš
ki butų buvę badas.

Lietuvai susitvėrus savo 
valdžią ir pradėjus veikti 
vakaruose ir pietuose, pra
dėjo bolševikus vyti iš Lie
tuvos. Lietuvių kariumenė 
pradėjo traukti ir link An
drioniškio. Bolševikai pa
jutę kad Lietuviu kariume
nė atėjo arti Andrioniškio, 
sustiprinę savo jiegas no
rėjo sulaikyti Lietuvių ėji
mą, bet pasišaudžius kiek, 
Lietuviai pergalėjo bolševi
kus ir miesteli užėmė. Tik 
per susišaudymą ištiko di
delė nelaimė: Žebelinės kai
mą sudegino, išskyrus ke
turis ūkininkus.

Pirmą dieną kai Lietu
viai atėjo Į Andrioniški, 
apie 30 vyrų nuėjo savano
riais Į Lietuvių kariumenę, 
tuoj tapo apginkluoti ir sto
jo Į pirmą eilę kariauti. Sa
vanoriams gera tarnauti, 
visur žinomos vietos, kur 
koks kalnelis ar keliąs. Ir 
taip greitu laiku Lietuviai 
nutraukė i Antalieptj, o an
tras šonas Į Uteną.

Lietuviams užėjus Į An
drioniški, pradėjo žmonės 
eiti Į valsčių jieškoti savo 
paimtų daiktų, bet nerado, 
tik pagavę bolševikų poli- 
cijantą ar valsčiaus komite
to narj mušė ir pešė kaip 
Įmanydami, už savo skriau
das. Daugumas jų smar
kiai nukentėjo, kiti net gy
vybę palydėjo.

Dabar Andrioniškyj yra 
viršaitis, vienas raštinin
kas, kasininkas ir vienas 
policijantas, kurie viską 
puikiai sutvarko.

Dabar Andrioniškio vals
čius yra nedidelis, bet prieš 
karą buvo didelis, nes prie 
jo priklausė Viešintai, 12 
klm. nuo Andrioniškio, ir Į 
kitą šoną toli traukėsi An
drioniškio valsčius. Viešin

ėtai priklausė prie Andrio
niškio dėlto kad ten nebu
vo valdiškų namų. Bet su
sitvėrus Lietuvai, tuoj Vie
šintuose buvo Įsteigtas val
sčius, nes ūkininkams buvo 
nepatogu su' mažiausiu rei
kalu eiti 20 klm. Į valsčių. 
Bet vėliau buvo sumanyta 
vėl Viešintus priskirti prie 
Andrioniškio valsčiaus, tik 
Viešintų ūkininkai nesuti-

'įonifc
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

famous the world . over

’inaud’s
Shampoo

Leaves your 
hair lustrous, 
healthy, and 
not too dry!

| */ Atyour dealers—or send 50c 
I for full-size bottle to Pinaud,
ž k Dept. Af, 2 2 oE 31 St., New York, 
ffr[We will send sample bottle free]

buvo kelios Žydų krautuvės 
ir dvi karčiamos, kuriose 
nemažai žmonės pinigų pra
gerdavo, atėję su reikalais 
i valsčių.

Dabar miestelyje nėra 
nei vieno Žydo, visas krau
tuves laiko Lietuviai.
Apie Andrioniškio pradžią

Kai]) girdėti iš žmonių 
padavimų, seniau Andrio
niškis buvęs didelis miestas. 
Tam galima tikėti, nes ka
sant ką ar ariant galima 
užtikti namų pamatų. Ir 
antras dalykas, iš Rusiškų 
raštų matyti kad jis buvo 
vadinamas “Andrioniški go- 
rod”, tai reiškia ne mažas 
miestukas.

Seniau Andrioniškis bu
vo didesnis net už Anykš
čius. Anykščiai nuo And
rioniškio randasi Į pietus 
kokie 10 klm. ir yra šian
dien nemažas miestelis, ku
riame randasi daug krau
tuvių. Žinoma, Anykščiai 
smarkiai išaugo kai Rusai 
pravedė geležinkeli, ir dar 
šiandien smarkiai didėja, o 
Andrioniškis mažėja.

Andrioniškyje dabar yra 
sena medinė bažnyčia; kaip 
žmonių padavimai sako, ji 
turinti apie 170 metų ir yra 
pirmutinė šiame miestukyj 
statyta bažnyčia. Ją pas
tatęs kunigaikštis Kazimie
ras. Bažnyčia stovi labai 
gražioj vietoj, ant kranto 
Šventosios upės. Inėjus Į 
šventorių matyt tekanti li
pė. Šventorius aptvertas 
murine siena ir apsodintas 
medžiais, kurie puikiai at
rodo vasaros laike. Dar se
niau ir kapinės buvo šven
toriuje. Dabar kapines tu
ri kitur, labai puikioj vie
toj ant kalnelio, pušelėmis 
apaugusias. Jos buvo Įren
gtos dar prieš karą, taigi 
medinė tvora jau supuvo, 
išvirto, žmonės pradėjo kū
renti tvorą, o naujos netve
ria. Kai tvoros nėra, pra
dėjo gyvuliai vaikščioti po 
kapines, kas sudaro nema
lonų vaizdą. Dabar rūpi
namasi tverti tvorą.

Tik prieš karą buvo su
ruošta medega statyti nau
jai mūrinei bažnyčiai, buvo 
net nuskirta vieta, kur sto
vėjo Rusų sandėlis. Rusai 
tą sandėlį atidavė bažnyčiai 
statyti, atvažiavo inžinie
rius, kuris pripažino jog 
mūras labai geras ir gali
ma ant tų pamatų statyti 
bažnyčia. Net darbas buvo 
pradėtas: nugriauta sandė
lio viršus ir dar palikta sie
nos apie 25—30 metrų auk
ščio, nuo kur butų pradėję 
statyt bažnyčios sienas. Bu
tų buvę nedaug darbo ir 
greitai butų pastatę, bet 
aplink sandėlį buvo mažai 
žemės, tik 40 metru valdiš- 
kos, o toliau ėjo Kiaulavi- 
čiaus žemė, kuris labai ne
norėjo kad toj vietoj staty
tų bažnyčią, nes nuo jo bu
tų paėmę truputį žemės ba
žnyčiai, kad išėjus iš bažny
čios žmonės turėtų bus pa
sivaikščioti.

Kiaulavičius pradėjo rū
pintis kad toj vietoj nebū
tų bažnyčios, ir inžinierius 
Morkūnas pripažino kad 
ant to muro negalima sta
tyti, nes esąs netvirtas, rei
kia sugriauti visai ir išnau- 
jo statyti. Tokiu budu bu
vo nutraukta darbas ir su
manyta statyti naują baž

nyčią senosios vietoj. Dar
bas jau buvo pradėtas, su
vežta akmenai, plytos, bet 
užėjo karas, visas darbas 
suiro. Gerai tik kad nesu
spėjo sugriauti seną bažny
čią, butų likę visai be mald- 
namio, kaip liko be sandė
lio, kuris šiandien Lietuvai 
butų buvęs naudingas, bu
vo didelis mūras ir stovėjo 
ant aukštos vietos, o dabar 
nejauku žiūrėti: stovi pu
siau nugriautos, apdaužy
tos sienos.

Atsirado toks kunigas 
kuris pradėjo iš šventoriaus 
pardavinėti bažnyčiai sta
tyti suvežtas plytas, saky
damas, kam čia vietą už
ima, vistiek jau bažnyčios 
nebus galima pastatyti to
kioj betvarkėj, karui ei
nant. Žmonės neprotesta
vo tam, ir kunigėlis visas 
plytas išpardavė, liko tik 
krūvos akmenų ant švento-

BIEDNO ŽMOGAUS 
DAKTARAS

riaus, nes jų niekas nepir
ko. Taip akmenai stovi ir 
šiandien, o kunigėlis nepa
taisė nei senos bažnyčios, 
išvažiavo į kitą parapiją su 
pinigais, tai taip liko nepa
statyta nauja bažnyčia, ne
pataisyta sena, neliko nei 
medegos, nei pinigų. Taip 
tai kunigėlis Andrioniškį 
nuskriaudė.

Jeigu medega butų bu
vus, dabar, po karo, butų 
pradėję statyti bažnyčią, o 
kai nėra tai nėra nei min
ties apie statymą naujos 
bažnyčios, tai Andrioniškis 
eina menkyn ir mažyn.

Andrioniškyje jaunimas 
menkai veikia. Pirmiau bu
vo dvi kuopos jaunimo, jos

veikdavo, per vasarą pada
rydavo keletą gegužinių, 
bet dabar daug narių išva
žinėjo po įvairias šalis: į 
Braziliją, Argentiną ir j 
Kanadą, ir taip viskas su
menkėjo.

Tai taip šiandien Andrio
niškis gyvuoja.

B. Giedraitis.

Dr. S. T. Tamošaitis į
(THOMAS) { 

į Lietuvis Dentistas I 
fl 1304 E. 68th St. } 
[ Kampas Superior Avenue I

ĮTĘLEF. HENDERSON 8063 ] 
(Virš Lietuvių Banko) j

Aršiausi Skausmai 
Dings i 10 Valandų 

Arba Nieko Nekaštuos!

Prašalinkit 
REUMATIZMĄ

MIRĖ VILKIJOS KLEBI 
NAS KUN. BAČKYS
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Nuosfabųs Gyvybes Vaistai. Gelbsti 
Prašalint šaltį Urnai

Iš raistų, pelkių, kalnų ir klonių 
snrinkšta šios šaknelės ir žiedai ku
rie priduoda medikalę galybę Bulga
riškai Kraujo (Blood) Arbatai.

Tai yra biedno žmogaus daktaras, 
nes yra lengvai priruošiama ir kai
nuoja labai mažai. '

Prašalina užkietėjimą, vidurių, in
kstų, kepenų ir žarnų negerumus. 
Geriant karštų ji urnai prašalina šal
tį ir apsaugoja nuo blogesnių ligų.

Bulgarian Herb Tea parsiduoda 
vaistinėse visur, 35c., 75c., $1.25, ar 
ba paštu viena didelė dėšė (šeimynos 
mieros) $1.25. Adresuokit: Marvel 
Products Company, 209 Marvel E*d., 
Pittsburh,g Pa.

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.
ninkas savo prak- 
Patyręs Laikrodi- 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu km 

antrašą:
P. šTAUPAS

6704 Superior av. Cleveland, O. 
Telefonas FLorida 2G10-R.

J. C BLASER
Hard w a r e

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

Įrankiai žemomis kainomis

Darom raktus. End. 0280

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

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

LtjdiaE.Pinldiain’s 
Vegetable Compound.

I| GARSINKIS
“DIRVOJE” i

A. S. BARTKUS? 
j 

Vieninteliu Clevelande Lietuvis Artistas X

Fotografas $
Geriausia dovana jūsų $ 

draugui ar draugei bus r 
Jūsų Fotografiją. Šiuo lai- 
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra- $ 
fiju. Rėmai puse kainos, t

1197 E. 79th St. Cleveland ?
: “Studija su dviem parodos langais *

— Telefonas Randolph 3585 — J

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio 
Parduotuvė

JEWELER

Nusipirkit sau gražų Radio Setą Kalėdoms, 
turėsit pasitenkinimo ant visados.

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

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

Neprašalinsit reumatizmo apverti
mu savo skilvio ir nuvarginimu šir
dies aštriais vaistais. Prie to, tas 
pavojinga. Taigi, bandykit Rhuma- 
Jell, paprastą mostį kuri tūkstan
čiams pagelbėjo.

Užtepkit ją ant skadurio ir užde
kit ant skaudamų vietų prieš einant 
gulti. Patirsit kaip dideli skausmai 
pereis per naktį. Jeigu nepagelbės 
prašalint žiaurius skausmus reuma
tizmo, neurito, lumbago, sciaticos ar 
raumenų skausmus j 10 valandų, jū
sų pinigai bus grąžinti.

Galit gauti pirkti Rhuma-Jell vi
suose Standard Drug Stores Cleve
lande, esančiuose sekančiose vietose:

Cedar Road kampas Lee 
Cedar Road kampas Taylor 
Clark Avenue kampas West 41st 
Clifton Blvd, prie West 115th 
Detroit Avenue kampas W. Clifton 
411 Euclid Avenue (Arcade) 
Euclid Avenue kampas 9th 
Euclid Avenue kampas 14th 
Euclid Avenue kampas E. 55111 
Euclid Avenue kampas 69th 
Euclid Avenue kampas 84th 
Euclid ‘ Avenue kampas 105th 
Euclid Avenue kampas Noble 
Euclid Avenue kampas Page 
Euclid Heights Blvd. kp. Coventry 
East 185th kampas Landseer 
Fairmount Boulevard prie Cedar 
Kinsman Road kampas Lee 
Mayfield kampas Noble 
St. Clair Avenue kampas 105th 
Superior Avenue kampas East 6th 
Superior Avenue kampas East 9th 
Superior Avenue kampas 105th 
Superior Avenue kampas 124th 
11219 Superior Avenue 
Wade Park kampas East 88th 
West Lake kampas Falmouth 
West 35th prie Pearl
Detroit Avenue kampas Lakeland
Kitur iš Clevelando pasiųsim gavę 

$1.25, arba $1.50 C. O. D.
Rhuma-Jell Chemical Co. 

1140 Broadway Dept. P New York

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)

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

Vilkija. - Nepersenai či 
mirė dekanas Pranas Ba< 

| kys, Vilkijos klebonas, ki 
ris čia išklebonavo virš 2 
metų. Sulaukė geros si 
natvės, bet dar yis buvo g: 
na smarkus žmogus.

Kun. Bačkys pabaigė st 
tyt dabartinę Vilkijos ba 
nyčią 1909 metais, ir ku 
met užėjo karas, kuom 
Rusai ir Vokiečiai norėjo, 
sugriauti, kadangi ji bui 
labai geras tėmijimo punl 
tas, nes į apielinkes matj 
per apie 20 kilometrų, - 
jis dėjo didžiausias pastai 
gas kaip prieš Rusus tai 
ir prieš Vokiečius ir išge. 
bėjo ją, nors kitos bažnyčio 
ant Nemuno kranto buv 
išardytos. Su Vokiečiai 
jam gelbėjo mokėjimas Ve 
kiškos kalbos.

Laike Rusų ir Vokieči 
stumdymosi vieni kitų, pi 
čiame karo baisume, ant aš 
tuonių parapijų jis buvo 1 
kęs tik vienas kunigas, k 
ti išbėgiojo arba buvo Rus 
išvaryti. Jie rado savo b: 
žnyčias sugriautas, bet ji 
atsisakė išeiti iš Vilkijos i 
išlaikė savo bažnyčią sve 
ką.

Kun. P. Bačkys paėjo i 
Žemaitijos, buvo mažo si 
dėjimo vyras, bet gana pil 
tas ir griežtas. Buvo til 
ras šeimininkas ir ukinii 
kas, be jokio poniškumo.

Viena iš jo ypatybių bin 
tai mėgimas arklių. Jis; 
kaip tik Į Vilkiją atkeliav 
parsivedė porą puikiausi 
visoj parapijoj arklių, ku 
riais labai didžiuodavosi i 
kiekvienam vertesniam sv( 
čiui juos parodydavo. P 
karo jis vėl tokius pat ari 
liūs Įsitaisė ii' rodydavo s, 
niems savo parapijonan 
Amerikiečiams kurie pa 
važiavę jį aplankydavo.

ATSKAITA IŠ STOVIO 
SOCIETY FOR SAVINGS 

in the City of Cleveland 
Babaigoje Biznio Gruodžio 31, 1930

ŠALTINIAI
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose. .$ 
U. S. Valdžios Bondsai ................ ..............
Miesto, Valstijos, Gelžkelių ir k. Bondsai 
Pirmo Mortgage Paskolos ant Real Estate 
Paskolos ant Sekuratų ............ ..................
Real Estate, Banko Budinkas ..................
Kitos Turimos Real Estate ......................
Suėję Nuošimčiai ir Kiti Pinigai..............

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas .......... .. ..
Nepadalinti Pelnai ............................
Rezervas Taksams ............................
Taupymų Depozitai ............................
Kitokios Atsakomybės .......... ..........

15,555,501.92
6,077,125.75

49,009,117.91
37,964,218.42
6,945.873.87
1,250,000.00

195,110.40
1,037,479.69

$118,034,527.97

; 8,000,000.00
406,992.14
223,351.43

109,398,831.92
5,352.4j

$118,034,527.97

Incorporated 1849

Society
imthe City -of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Taupymus į Taupymų Banką

Nelaimių kampelis
Vištytis, Vilkaviškio a 

! skr. Rėčiumi kaime šif 
i metais buvo 4 nelaimin 
i atsitikimai, pasibaigusi! 
į žmonių mirtimi.

Kovo mėn. vienos to ka 
f mo gyventuos išgėrė an 

dijos ir staiga mirė.
Gegužės mėn. Jonas Al 

j nonas plaktuku užmušė s; 
I vo vaikus ir nuėjęs polic 
j jon pats pasipasakojo, k 
į yra padaręs. Spėjama, ka 

: jo protas buvo pamišęs.
Spalių mėn. ištiko gaisre 

Kartavičiaus ūki. Sudeg 
visas to ūkininko turtas i 

į penkarių metų vaikas.

IADOLPH
(Adolfas ( 

Laidotuvių Dire
Balza 

; ‘ Automobiliai i
f Ligonių perveš

Telefonas EI 
I 6621 Edna Avenue

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiii

Telefonas HĮ SCHOTT M
I | Perkraustytojai į ki 

= 6103 Superior Ave.

I = Lietuvis Frank Bagi 

Adresas: 68C 
hfiiii'iWwniiiiiiuiiiiiiuHuiiliiiii;
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si Skausmai 
s į 10 Valandų 
'lieko Nekaštuos!

ašalinkit
MATIZMĄ

insit reumatizmo apverti- 
kilvio ir nuvarginimu šir- 
is vaistais. Prie to, tas 

Taigi, bandykit Rhuma- 
ista mostį kuri tukstnn- 
dbėjo.
ją ant skadurio ir uždė- 

ludamų vietų prieš einant 
irsit kaip dideli skausmai 
naktį. Jeigu nepagelbės 

iaurius skausmus reuma- 
•ito, lumbago, seialieos ar 
jausmus j 10 valandų, Ju
lius grąžinti.
uti pirkti Rhuma-Jell vi- 
dard Drug Stores Cleve- 
čiuose sekančiose vietose: 
>ad kampas Lee 
>ad kampas Taylor 
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venue kampas 9th 
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th kampas Landseer 
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Avenue kampas East 9th 
Avenue kampas 105th 
Avenue kampas 124th 
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rk kampas East 88th 
:e kampas Falmouth 
i prie Pearl 
ivenue kampas Lakeland 
Clevelando pasiųsim gavę 
$1.50 C. O. D.

Jell Chemical Co.
ay Dept. P New York

iuvimo Mokykla 
kurios nori išmokti ge- 

Geras uždarbis kada uė- 
Vakarinės Klesos ruo- 

r. Žema mokestis. Mo- 
uknių siuvimo.
HAST 125TH ST.
ietų) (6)

.S Restaurant
East 66th St.

nerikoniški ir Europiški 
linos žemos. Lietuviai 
liną ir buna patenkinti. 
IEČIAM VISUS.

® IŠ LIETUVOS e
MIRĖ VILKIJOS KLEBO

NAS KUN. BAČKYS
Vilkija. — Nepersenai čia 

mirė dekanas Pranas Bač
kys, Vilkijos klebonas, ku
ris čia išklebonavo virš 20 
metų. Sulaukė geros se
natvės, bet dar vis buvo ga
na smarkus žmogus.

Kun. Bačkys pabaigė sta
tyt dabartinę Vilkijos baž
nyčią 1909 metais, ir kuo
met užėjo karas, kuomet 
Rusai ir Vokiečiai norėjo ją 
sugriauti, kadangi ji buvo 
labai geras tėmijimo punk
tas, nes Į apielinkes matyt 
per apie 20 kilometrų, — 
jis dėjo didžiausias pastan
gas kaip prieš Rusus taip 
ir prieš Vokiečius ir išgel
bėjo ją, nors kitos bažnyčios 
ant Nemuno kranto buvo 
išardytos. Su Vokiečiais) 
jam gelbėjo mokėjimas Vo
kiškos kalbos.

Laike Rusų ir Vokiečių 
stumdymosi vieni kitų, pa
čiame karo baisume, ant aš- 
tuonių parapijų jis buvo li
kęs tik vienas kunigas, ki
ti išbėgiojo arba buvo Rusų 
išvaryti. Jie rado savo ba
žnyčias sugriautas, bet jis 
atsisakė išeiti iš Vilkijos ir 
išlaikė savo bažnyčią svei
ką.

Kun. P. Bačkys paėjo iš 
Žemaitijos, buvo mažo su
dėjimo vyras, bet gana pik
tas ir griežtas. Buvo tik
ras šeimininkas ir ūkinin
kas, be jokio poniškumo.

Viena iš jo ypatybių buvo 
tai mėgimas arklių. Jisai 
kaip tik Į Vilkiją atkeliavo 
parsivedė porą puikiausių 
visoj parapijoj arklių, ku
riais labai didžiuodavosi- ir 
kiekvienam vertesniam sve
čiui juos parodydavo. Po 
karo jis vėl tokius pat ark
lius Įsitaisė ir rodydavo se
niems savo parapijonams 
Amerikiečiams kurie par
važiavę jį aplankydavo.

K.

Lapkričio 22 d. to kaimo 
malūnininkas Bejeris įsilipo 
Į malūno sparną kaž ką pa
tašyti. Malūnas nebuvo tin
kamai sustabdyta ir staiga 
pradėjo suktis. Bejeris buvo 
numestas nuo sparno ant į- 
šalusios žemės ir sunkiai 
pritrenktas. Sekančią dieną 
jis pasimirė Žitkiemio ligo-į 
ninėje, Vokietijos pusėj.

“M.R.”

GRIPAS ARBA INFLU
ENZA LIETUVOJ

Pastaru laiku Lietuvoj e\

jais apsipylė. Sukruvintoji 
gražuolė nenusileido, trenkė 
į ausį savo konkurentei. 
Tarp jų prasidėjo visai rim
tos muštynės, bet subėgę 
vestuvninkai gražuoles iš
skyrė. “M.R.”

ypač Kaune, siaučia jau ži
noma “gripo” epidemija, ai- 
ba kaip Amerikoj vadinta 
“influenza”. Gripą vieni 
perserga gan lengvai, o ki
tiems ir mirti reikia nuo jo.

Ši liga nebūtų taip skau
dinga jei žmogus galėtų su
sirgęs nors savaitę pagulė
ti namie ir tinkamai gydy
tis. Bet žmogus nenori už
sileisti, kitas priverstas yra 
delei darbo aplinkybių, lai
kytis iki paskutines, na ir 
kiti taip sutinka mirtį.

Gyvulių kainos.
“Maisto” . bendrovės gy

vulių kieme (Kaunas-AIek- 
sotas), buvo mokamos to
kios kainos, vienas centne
ris gyvo svorio gruodžio m.: 
Buliai dideli nuo 45 iki 70 lt. 
Bubai maži nuo 40 iki 45 lt. 
Karvės riebios nuo 45 iki 55 
litų. į'
Karvės neriebios nuo 30 iki 
45 litų.
Prieai.j^lipijiuo,^5.ikį.J5<tlt.J1 
Kiaulės bekoninės, I ruš. 93 
litų.

Kiaulės bekoninės, II rus. 
88 lt.

Kiaulės nebekoninęs nuo 
63 iki 80 lt.

Veršių, 1 klgr. gyvo svo
rio nuo 1 lt. iki 1.05 lt.

Avių, 1 klgr. gyvo svorio 
nuo 90 et. iki 1 lito.

Nelaimių kampelis
Vištytis, Vilkaviškio ap- 

skr. Rėčiumi kaime šiais 
metais buvo 4 nelaimingi 
atsitikimai, pasibaigusieji 
žmonių mirtimi.

Kovo mėn. vienos to kai
mo gyventi jos išgėrė ano- 

Įdijos ir staiga mirė.
Gegužės mėn. Jonas Ak- 

nonas plaktuku užmušė sa
vo vaikus ir nuėjęs polici- 

> j on pats pasipasakojo, ką 
yra padaręs. Spėjama, kad 
jo protas buvo pamišęs.

Spalių mėn. ištiko gaisras 
Kartavičiaus ūkį. Sudegė 
visas to ūkininko turtas ir 
penkarių metų vaikas.

Gražuolių peštynės
Salakas, Zarasų apskr. 

Lapkričio 23 d. vienose ves
tuvėse įsilinksminusi tūla 
poniutė pradėjo girtis, kad 
ji esanti pirmoji Salako gra
žuolė. Tą girdėdama kita 
poniutė riktelėjo:—ką Tam
sta kalbi? Juk aš esu viso 
Salako išrinkta gražuolė”. .

Išėjo mažas nesusiprati
mas. Gražuolės truputį ap
sibarė ir rodėsi, kad viskas 
gerai pasibaigs. Tačiau, pir
moji išėjo į prieškambarį ir 
pasislėpusi laukė kol išeis, 
antroji. Kai tik ši pasirodė 
duryse, pirmoji rėžė jai i 
žandą taip, kad šį net krau
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| Telefonas HEnderson 5539 |

| SCHOTT MOVING CO | 
= Perkraustytojai Į kitus miestus ir vietoje | 
= 6103 Superior Ave. Cleveland, O. =
E Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje =
E Adresas: 6804 Whitney avė. ■ E
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Siūlo įvesti tabako 
monopolį

Į Lietuvą buvo atvykęs 
Francuzų tabako fabriko 
sąjungos atstovas su pasiū
lymu gauti Lietuvoje taba
ko monopolį.

Pabuvęs keletą dienų 
Kaune minimas atstovas iš
vyko į Latviją tuo pat rei
kalu.

Vyriausybė minimą pa
siūlymą svarstysianti arti
miausiomis dienomis.
' Visuomenėje paskutiniu 
laiku monopoliai pasidarė 
nepopuliarus. Monopoliniai 
degtukai spraksi; ko gero— 
monopolinis tabakas gali 
būti be durnų.... “L.U.”

Meilužiai nužudė brolienę, 
tikslu pasinaudoti jos turtu

Eržvilkas, Tauragės aps. 
— Gruodžio 4 dieną netoli 
Kulvertiškių dvaro buvo 
rastas žiauriai nužudytas 
Baužaičių kaimo ūkininkės 
Antaninos Šimaitienės la
vonas. Žmogžudys norėjo į- 
mesti lavoną į Šaltuonos li
pę, bet jį, bevelkant} pakal
nėn, pastebėjo Kulvertiškių 
dvaro bernas, girdžiusis to
je upėje gyvulius: pamatęs 
berną galvažudys pabėgo.

Kitą dieną policijos ir 
šaulių pastangomis buvo su
imtas galvažudys Juozas 
Dirginčius ir jo bendrininkė 
R. Šimaitytė. Paaiškėjo, kad 
Šimaitytė norėdama ištekė
ti už DffgmciausTinFiCaTblnb 
jį nužudyti brolienę Šimai
tienę, kad visas ūkis liktų 
busimajai porelei. Šimaitie
nės vyras yra miręs. Du jo 
vaikus galvažudžiai manė 
galėsią išgrūsti prieglau
dom

Gruodžio 3 d. Šimaitienė 
buvo išėjusi į Kulvertiškių 
dvarą nusipirkti vištų. Be
grįžtam, apie pusę penktos 
valandos vakare, ją pasitiko 
galvažudys Dirginčius ir 
užtroškino, įkimšdamas į 
burną skarelę ir molio ga
balų.

Nužudytoji Šimaitienė tu
rėjo apie 30 metų amžiaus. 
Ji paliko 2 mažamečius naš
laičius. Dirginčius iš pusės 
dirbo jos ūkį ir ėjo seniūno 
pareigas. Dirginčius ir Ši
maitytė suimti ir padėti ka
lėjimai!. Dirginčius prisipa
žino esąs kaltas ir papasa
kojo, kad Šimaitytė ištisus 
metus nedavus jam ramy
bės, bet paliovos prikalbinė
dama nužudyti brolienę.

' “M. R.”

Beprotiška Meilė
Nemakščiai, Raseinių ap

skr. Lapkričio 3 d. Smulkių 
kaime pas p. Tamošaitytę 
atėjo p. Navakauskas palei
do revolverio šūvį Tamošai
tytei į kairįjį šoną ir sun
kiai sužeidė. Pašovęs mer
giną, Navakauskas nebėgo 
namo, numetė revolverį šo
ko galva žemyn į šulnį ir 
prigėrė.

Sužeistoji nugabenta į 
Tauragės ligoninę, bet ma
ža tėra vilties, kad pasveik
tų.

To liūdno įvykio priežas
tis esanti beprotiška Nava- 
kausko meilė, kurią Tamo
šaitytė atstumus ir neno
rėjusi su juo draugauti.
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KAIP AŠ KELIAVAU 
Į AMERIKĄ

(Tęsinys iš Nr. 51)
Danzige

Traukinis sustojo, kon
duktorius liepė mums išlip
ti. Išlipom iš vagono ir ra
dom laukiantį laivo kompa
nijos agentą. Jis pamojo 
ranka eiti su juo, ir mes 
ėjom gatvėmis apie kilome
trą. Čia vėl buvo vargas 
su nešimu valizų. Priėjom 
ir emigrantų namą. Agen
tas suleido mus į bagažų 
kambarį ir nuėjo sau. Už 
kelių miliutų atėjo pirtinin
kas ir peržiurėjo valizas ar 
neturim su savim daugiau 
rūbų. Peržiūrėjęs išėjo.

Už pusvalandžio atėjo ki
tas laivų kompanijos agen
tas, jis paėmė iš musų pa
sus ir kiekvieno išklausinė
jo ar turi pinigų ir kiek tu
ri, taipgi pas ką važiuoja, 
ir susirašęs išėjo. Dabar 
vėl atėjo pirtininkas, mote
rims parodė eiti į vieną 
kambarį, vyrus suleido į ki
tą. Liepė visiems nusiren
gti nuogai, visiems davė po 
prijuostukę, ir suėmęs visų 
apatinius užvalkalus nusi
nešė. Mes p risi juose su pri- 
juostukėmis susėdom prie 
stalo, atrodėm kaip iš ro
jaus išvaryti. Laukiam kas 
bus toliau.

Atvedė dar tris. Lietuvius 
važiuojančius į Ameriką, ir 
jie taipgi turėjo nusirengti. 
Po valandėlės atneša mums 
pietų: mėsos, bulvių ir sriu
bos, bet nekurie’negalėjom 
valgyt, nes toks' valgis ne
priprastas.

Tuojau po pietų pas mus 
atėjo pirtininkas.1 Jis žino
damas kad mesi. nesupran
tam Vokiškai, .rqdo ,kad tu
rės nukirpt mums 'visiems 
plaukus. Paėmė -vieną iš 
musų, nusivedė į atskirą 
kambarį. Už kelių miliutų 
tas sugryžta paraudęs, nu
kirptas po numeriu pirmu. 
Sako, nukirpo ir ten kur 
nemaniau kad kirps.

Pirtininkas šaukė antrą 
iš musų, taip pat1 darė iš ei
lės iki paskutiniam. Po nu- 
kirpimo suleido visus į pir
tį, išsimaudę sugryžom Į 
kambarį, tada atnešė musų 
išsmilkytus apvalkalus. Ap
sirengę gryžom atgal į ba
gažo kambarį. Pasiėmėm' 
savo valizas, tada pirtinin
kas nuvedė mus į nakvy
nės namą ir liepė mums nie
kur neišeiti. Ten radom ir 
daugiau suvažiavusių Lie
tuvių ir kitataučių važiuo
jančių- Amerikon ar kitur.

Mums ten ■ bešnekučiuo
jant priėjo ir vakaras. Šau
kė visus prie vakarienės, 
davė valgyt dešrų, pyrago 
su sviestu ir arbatos. Po 
vakarienės, būreliais susė
dę prie stalelių vieni daina
vo, kiti šnekučiavo, kiti kor
tomis lošė.

Atėjo agentas, sugrąžino 
visiems pasus. Jam išėjus, 
visi ėjom gulti. Atsibudom 
ryte pradedant aušti. Bu
vo 10 d. Sausio.

Apsiprausus ir apsiren
gus gavom pusryčių, o po 
pusryčių visiems liepė eiti 
j pirties namą pas daktarą. 
Daktaras peržiurėjo visus, i 
gryžom vėl atgal. Kiek pa
laukus gavom pietų, o po 
pietų vėl šaukė pas daktarą. 
Dabar daktaras'čiepijo vi
sus, ir vėl gryžom j valgyk
los rūmą. Susitvarkėm sa
vo valizas. Neilgai trukus 
atėjo agentas, išdalino vi
siems laivakortes ir išsive
dė su javini. Išėjus mums 
iš buto ant kiemo, atvažia

vo vežimas su pora arklių, 
paėmė musų valizas, susi
krovė ir nuvažiavo. Mes 
turėjom eit pėkšti apie pu
sę kilometro iki tramvajui. 
Čia priėjus dar turėjome 
laukti apie pusę valandos 
iki tramvajus atėjo. Suli
pus į tramvajų, važiavom 
apie 15 minutų, o išlipę vėl 
turėjom eiti pėkšti. Bet 
jau prie kranto matėsi di
delis laivas. Čia matėm bū
rius žmonių gatvėse, visi 
ėjo artyn laivo. Mums ei
nant artyn prie laivo, laive 
orkestras užgrojo maršą 
keleivių pasitikimui. Grau
dinga muzika sujudino vi
sų jausmus, dauguma mo
terį] ir kai kurie vyrai ver
kė lipdami ant laivo.

Priėjus mums prie kran
to muzika sustojo girežus. 
Privažiavo ir vežimas su 
musų bagažais, išdalino kas 
kuriam priklausė. Kiek pa
laukus kiek, pradėjo mus 
leisti į laivą, iš kiekvieno 
ėmė laivakortes ir pasus. 
Dar mums esant ant kran
to laivas milžinišku balsu 
sustaugė. Žmonės sujudo, 
vieni verkia, kiti jausmin
gai bučiuojasi su palydėto- 
jais. Po kelių minutų jau 
visi buvom laive.

(Bus daugiau)

“DIRVOS” Agentūra
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

Amerikoje gimusius 
vaikus ir ‘mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
tėvus,' vaikus (iki 21 
metų amžiaus).

“DIRVA’
6820 Superior avė.

Cleveland, O.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Jos New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules" 
zmomos kaip gyduole inkstu’ 
kepenų ir pūsles bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. JPS turi 
gydymo galios, kuri išpopulcri- 
savo jas nuo 1696 metu. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai" 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

tiso Telefonai ‘ ‘ ‘ v.nin 
MAin 1773 KEnmore 4710W

P; J. KERŠIS 
126-8 Standard Trust Bldg, 
"aiiręs teisiu mokslą Cumber-' 
land Universitete ir darbuotas 

su Teisių ofisu advokatų
• Collister, Stevens 

Kurzenberger
Su visais teisiu reikalais 
yiai, Slavai, Lenkai ir 

T 'remkitės prie musų.

t
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Lietu- 
Rusai

Siųskit užmokestį 2c pašto štampais 
“DIRVA

6320 Superior Ave
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Akrono Naujienos
Šis-tas

—Pas Gaškus svečiuose 
lankėsi biznierius B. Ra
kauskas iš Clevelando. Ji
sai pardavinėja radio apa
ratus, skalbiamas mašinas. 
Atlikęs savo biznio reika
lus atlankė savo prietelius.

—Rusas Popovas, gyve
nęs ilgus metus Akrone, kai 
gumų dirbtuvėse dirbo ge
rai uždirbo, bet būdamas iš
laidus pinigų neturėjo. Už
ėjus bedarbei, netekęs dar
bo, nesenai sugalvojo eiti 
pėkščias 22 mylias nuo Ak
rono pas savo pažystamą į 
Fulton miestelį. Ten atsi
lankęs, pernakvojęs, nega
vęs valgyt susikrimto, se
kantį rytą pavogė savo 
draugo vištą, nunešęs mies
telin pigiai pardavė, už tuos 
pinigus vaistinėje nusipirko 
nuodų, sugryžo pas savo 
draugą į namus nuodus iš
gėrė ir mirė. Jo draugui 
reikėjo jį palaidot.

—Kalėdų dienoje pas p. 
Gaškus lankėsi iš Clevelan
do Paulina Štaupienė ir Ka
zys Štaupas.

—“Dirvos” nr. 51, prane
šime apie LRKSA. 178-tos 
kuopos valdybos rinkimą 
liko praleista vardas išrin
kto finansų sekretoriaus, L 
Jasiuno.

—Gruodžio 20 d. dvasios 
reikalais aprūpint Akronie- 
čius Lietuvius buvo atva
žiavęs Kun. A. Karužiškis 
iš Clevelando. Jis patarna

vo buvusioj Lietuvių baž
nyčioj. Keliautojas.

“Katriutės Gintarai”. Pa
sklidus žiniai kad Akrone 
lankysis Clevelandiečiai ar
tistai su perstatymu ir su 
dainomis, visi pradėjo kal
bėti, “eisim, eisim pažiūrė
ti”. Ir ištikro bus kas ma
tyti, nes veikalas “Katriu
tės Gintarai” yra labai gra
žus, o dainavimas — kokio 
Akroniečiams neteko gir
dėti.

Atvyksta Clevelando nau
jos M. M. N. Pagalbos para
pijos choro nariai, sykiu pp. 
Greičiai ir kiti žymesni 
Clevelando dainininkai.

Perstatymas atsibus šios 
subatos vakare, Sausio 10 
d., nuo 7:30 vai., bažnytinėj 
salėj, 1414 East avė. Ren
gia LRKSA. 178 kp.

Ruošiasi atvažiuot svečių 
iš artimų miestų pasižiūrė
ti. Ig. Jasiunas.

“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.

“ D I R V A ”
6820 Superior Av. Cleveland, U.

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

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

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

TRIMITAS

Cleveland, Ohį

Puiki EHių-Dainų Knyga, 114 puslapių, tinka
miausia dovana pasiuntimui į Lietuvą jaunimui 
ir draugams čia Amerikoje.. Kaina,tik ftH 
Buvo 50c. Dabar kolei jų yra...........ZSiJC
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VEIKIANČIOS YPATOS:

ST. CLAIR AVENUE, kampas East 6th St. Inejimas ii vakarinio auditorijos šono

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdara vakarais

“GALIŪNAS
Visi Clevelando Lietuviai su- i 

sižingeidavę “Galiūnu”. Tą voi- i 
kalą gauna pirmą kartą pąma-j 
tyti. Tai yra gražiausias iš vi-: 
su K. S. Karpavičiaus scenos i 
kurinių, meiliška drama iš pa- 
sakiškos-gilios Lietuvių seno
vės. Apie šio veikalo turinį jau 
žinot iš pirmesnių skelbimų. Da- į 
bar reikia tik priminti kad ne-į 
praleistume! šią progą matyti 
“Galiūną” scenoje.

Iš didelio visuomenės susi-1 
žingeidąvimo galima spėti kad. 
Lietuvių Darželiui iš šio per
statymo liks gero pelno.

Perstatymas atsibus jau kita 
nedėldienį, Sausio 18 d., nuo 8 
vai. vakare, publik auditorijos | 
Mažajam Teatre, (žiūrėkit ki-Į 
tus skelbimus)'.

Tikietus gauti geriausia iš-j 
kalno, nors ir ten pat tą patį1 
vakarą bus pardavinėjami. Ti
kietai gaunami pas:

P. P. Muliolį,
“Dirvoje”,
“Clev. Liėt. žiniose”, 

ir pas Darželio Tikietų platini
mo komisija:-

Elena Grigiutė.
St. čerauka,
Ona Fečkaitienė, 
Pranas Dumčius, 
Ona Gecevičienė, 
Jonas Brazauskas.

STASĖ GREIČIENĖ 
visu žinoma solistė, vaidins ir 

Mildos rolėje.
dainuos

’GALIŪNAS’
Stato--Liet. Kultūrinio Darželio Sąjunga

LIET. KULTŪRINIO DARŽELIO NAUDAI

Nedėliok Sausio -- January 18 d. 1931
PUBLIC AUDITORIUM LITTLE THEATRE

No. 3________

V?

Tikietai yra po 50c., 75c., ir 
keletas po $1. Kas nori gauti 
geresnių pasistengkit dabar nu
sipirkti. •

Kaip visiems žinoma, šis Lie
tuvių vakaras ruošiamas glo
boje vietinio dienraščio, Cleve
land Plain Dealer, kuris duoda 
dovanai teatrą ir skelbimus, tik 
Lietuviams reikia pasiimti sau 
pelną.

Pereitą antradienį Lietuvių 
salėje Cleveland Plain Dealer 
atstovai fotografavo būrius Lie
tuvaičių ir ' “Galiūno” artistus, 
tie visi paveikslai bus talpina
mi Plain Dealer laidose diena 
iš dienos iki Sausio 18 d.

Didžiajam miesto knygyne 
visą savaitę iki “Galiūno” per
statymo bus išstatyta visi K. 
S. Karpavičiaus raštai nuo pa
čių mažiausių, parašytų 15 me
tų atgal, iki didžiausių, leidžia
mų šiose dienose.

A tvyksta Amerikon
Prof. M. Biržiška

“Dirvos” redaktorius ga.~, 
laišką nuo Lietuvos Generalinio Į tadienio vakare, nuo 7:30 
Konsulo P. žadeikio iš New yaĮ,, Lietuvių salėje. 
Yorko, kad tikrai atvyksta A- 
merikon Mykolas Biržiška, Lie
tuvos 
literaturos-istorijos profesorius, rinkimas valdybos ir bus 
Vilniui Vaduoti Sąjungos pir- svarbju reikalu, ypač 
mimnkas, Ausros gimnazijos . t. , . "n •
direktorius, vienas iš tų 33 ku-l kashnk . perstatymo Sausio 
riuos Lenkai ištrėmė iš Vii-1 18 d. miesto teatre, 
niaus. M. Biržiška yra pirmi-Į Kviečia Valdyba,
ninkas daugelio Lietuvos kultū
rinių organizacijų.

G>erb. profesorius atvyksta į 
laivu “Bremen” ir i ”, 
Yorke Sausio 20 d.

Gerb. Biržiška pats paaiškins 
savo misijos tikslą. Tuo tarpu 
tiek yra žinoma kad jo vizitas 
Amerikos Lietuviams bus trum
pas, tačiau bandys aplankyti 
galimai didesnį skaičių Lietu
viškų kolonijų Amerikoj su pa
skaitomis, kuriose, kaipo Vil-

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio Sąjungos metinis su

sirinkimas atsibus šio penk-

Visi draugijų atetovai bli
ts Universiteto Lietuviškos tinai dalyvaukite, nes bus

Milda, vaidilutė, slaptai
mylinti Iglioną ................  Stasė Greičienė

Giedrutė, vaidilutė ................. Elena Grigiutė
Birutė, vaidilutė ................. Elena Ruseckaitė
Eglė, jauna viliokė ......... Marė Dovidaitienė
Rutvilė, Tauro žmona .... Louise Banionienė 
Živilė, be globos senutė .... Pola Glugodienė 
Vaidila............................Klemensas Urbšaitis
Sabalas, medžiotojas .... Vincas P. Banionis

Iglionas, genies vadas, Mildos
mylėtinis ............................ Kazys Štaupas

Šernas, medžiotojas ............. Juozas Marozas
Briedis, Šerno diedukas............. Mikas Čigas
Tauras, medžiotojas .... Mikas A. Ruseckas 
Vilkalokis, medžiotojas .... Antanas Zdanis 
Voveris, rucįaplaukis pusgalvis,

Eglės meilužis....................Tonas G. Polteris
Geluonis-Galiunas ................. Jonas Armonas

Veikalo direktorius — K. S. Karpavičius 
Pagelbininkė — Ona Mihelichienė.

Taipgi daugiau vaidilučių, vaikai, jaunimas. 
Dalykas dedasi gilioje senovėje.

Mirė Barbora Žiurienė. 
eitą sekmadienį mirė gera 
tietė, Barbora Žiurienė, 
Decker av., motina žinomų 
tininkų veikėjų, chemiko 
jaus ir Felikso. Palaidota 
čiadienį.

Kitame numeryje bus 
čiau paminėta.

“Dirva” išreiškia užuojautos 
p. Žiūrini mirus jo žmonai ir 
jų sunams šioje jų liūdnoje va
landoje.

Per- 
tau- 
7502 
tau- 

Pi- 
tre-

pla-

Lietuvių Moterų Klubo se
kantis susirinkimas bus laiko
mas Sausio 13 d., nuo 7:35 vai. 
vakare, East 79th St. Library.

Moterys kviečiamos atsilan
kyti, nes bus kalbėtoja ir tarp 

, ’ ” 7.”__ s apie
va

kitko bus apkalbėjimas ; 
rengimą 5 metų sukaktuvių 
karienės. Sekr. 6.

su-
Sausio 2 d. įvyko

Iš Dr. V. Kudirkos Dr-jos 
sirinkinio.
susirinkimas Dr. V. Kudirkos 
draugijos, kame tarp kikto už
ėmė vietas naujoji valdyba, o 
senoji, užbaigus savo metus, pa
sitraukė. Senieji valdininkai 
davė gražius patarimus drau
gijos labui. Senasis pirminin
kas A. M. Praškevičius turėjo 
prirengęs gražų raportą, kame 
matėsi jo pasišventimas drau
gijos labui.

J. Brazauskas, apleisdamas 
vice-pi rmininko vietą, taipgi 
pareiškė savo pasižadėjimą ir 
toliau darbuotis draugijos ge
rovei. Brazauskas šiame susi
rinkime turėjo gana aštrią ko
vą su keliais raudonukais, ku
rie norėjo savo keistus suma
nymus pravaryti, bet nariai at
metė.

Antgalo nutarta susirinki
muose duoti paskaitas, tam vy
kinti paskirta komisijon A. M. 
Praškevičius ir J. žebrys. šis 
dalykas labai geras, nariai lan
kydami susirinkimus galės šio 
to naudingo pramokti.

Susirinkimą užbaigė naujas 
pirmininkas J. S. Jarus.

Vietinis.

atvyksta I Lietuvių Vaizbos Buto susi- 
išlips New i rinkime pereitą sekmadienį nu- 

i tarta priimti j tą organizaciją 
i naujus narius Lietuvius biznie
rius už numažintą įžangą — 
vietoj $5 bus tik $2 iki Vasa
rio mėn. pabaigai. Mėnesinė 
mokestis visiems tik $1.

Lietuviai biznieriai privalo 
tapti nariais šios organizacijos; 
nes jos tikslas yra mokyti Lie-

TIKIETAI PO 50c, 75c KELETAS PO $1,00
Fikietai Gaunami: pas P. Muliolį, “Dirvoje”, “Cl. Liet. Žiniose” ir 

ir ten pat Little Teatre tą vakarą kada atsibus perstatymas

KAIP SURASTI
LITTLE THEATRE

niaus reikalu žinovas, papsakos, tuvius prekiaut-su savo biznie- 
—x— riais, taipgi pasigelblėt vienas 

I kitam įvairiuose reikaluose.
Galit prisirašyt atsilankyda

mi į susirinkimą, kuris buna 2 
i vai. po pietų, pirmą sekmadie- 

v- . . . ni mėnesio P. P. Mulolio šeripmkųi6ė06 Superioi. ave.

visą teisybę apie Vilniaus atga
vimo galimybes.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Banko s" 

metinis susirinkimas įvyks pen- 
tadienio vakare, Sausio 16 d., ] 
nuo 7:30 vaL, Lietuvių salėje, 
6835 Superior avė. 7 '
rinkai malonėkite dalyvauti.

Atvažiavo iš Lietuvos.

ofise, 
Rof.

St. Clair avė. karai prive
ža prie pat Public Audito
rium. Ineiga i teatrą yra 

iš vakarinio auditorijos 
šono.

IneigaĮ
Little f

Theater | Public Auditorium

h S
tre

et

ST. CLAIR AVENUE 5

Per 
Visi šeri-1 Naujus Metus atvažiavo į Cle- 

 \ i velandą Viktorija Balčiuniutė, 
The Lithuanian Savings and ■ kuriai jos giminės išrūpino ke- T A ... 1,1 „I.. ~ n „Loan Ass’n valdyba. l lionę per “Dirvos” agentūrą. 

Ji yra Amerikoj gimus.

Kurie rengiatės Lietuvon, o 
'nesat Amerikos piliečiais, pra- 
i dėkit jau dabar storotis savo 
sugryžimo Leidimus, nes labai 
ilgai trunka juos gauti, o ka
dangi be jų sunku gryžti, ge
rai yra pasirūpinti juos iškalno.

“Dirvos” agentūra tą pada
rys. tiktai kreipkitės.

Taipgi kurie esat Lietuvos pi
liečiais rašykit dabar į Lietuvą 
į savo parapiją arba pas gimi
nes kad prisiųstų gimimo met- 

i i ikus. Kurie giminių neturite 
galit kreiptis tiesiog į savo pa- 

i lapijos kleboną ir įdėkit laiške 
i $1 už metrikus. Parašykit sa- 
! vo ir savo tėvų pilnus vardus, 
j savo gimimo metus, taipgi iš 
į kokio kaimo paeinat.

Lankėsi Juozas Šimkus. Per- 
i eitą savaitę buvo užsukęs Cle- 
velande imtikas Juozas Šimkus. 
Jis važiavo iš Columbus, O., į 
Worcester, Mass., pas savo gi
mines.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo nariams. Svarbus meti
nis Įdubo susirinkimas bus 13 
d. Sausio Klubo kambaryj. Na
riai malonėkit pribūti, nes bus 
daug dalykų aptarimui, bus iš
duota pereitų metų atskaita ir 
renkama nauja valdyba. Na
riai taipgi prašomi prikalbinti 
nors po vieną narį į Klubą.

šiame susirinkime bus renka
mi darbininkai Klubo 10 metų 
sukaktuvių vakarui, kuris bus 
Vasario 1 d. Klubietis.

Elena Baltrukoniute, viena iš ke
leto Lietuvaičių “Honorary Ushers”- Į ,,juQ “Diruna 
Išvedžioto j*ų’ Cleveland Plain Dealer I*, •*"' . — -~-
Lietuvių Vakare, “Galiūno” persta-j f , J naujų

Iš Collinwood
Moteni Sąjungos 36 kp. lai

kys savo metinį susirinkimą 
penktadienio vakare, Sausio 9 
d., tuoj po šv. Valandos, bažny
tinėj salėj. Narės malonėkite 
atsilankyti ir atsiveskite nau
jų. Pirmininke.

Vakaras pavyko. Naujų Me
tų laukimo vakaras gerai pa
vyko. Vjsi „atsilankiusieji pra-

rintės Gintaria”. Visi nariai i pas p. A. Aleknavičių, 693 Dou- į 
dalyvaujanti tame vaidinime ir ’ 
bendrai programe susirinkite 
ant naujo Lietuvių skvero, 
18022 Neff rd., prie bažnyčios 
lygiai 2:30 vai. po pietų. Iš čia 
automobiliai nuveš į Akroną

PARSIDUODA
Cigarų, delikatesų ir 

reikmenų krautuvė, 15910 
j ave. Garantuojama $400 
savaitę. Penki kambariai 
mui greta. Pigi nuoma, 
pigiai. Matykit agentą Zimerman, 
2287 Professor ave.

mokyklos 
St. Clair 
ineigų į 

i gyveni- 
Parsiduos

PARSIDUODA
15910 St. Clair avė., delikatesų.leido laika linksmai. Kortomis 

lošusieji gavo gražias dovanas, i cigarų, mokyklos reikmenų krautu- 
kuriaš aukavo Mot. Sąj. 36 kp. | ve, $500 savaitinių ineigų garantuo- 
narės. Taipgi minėtai kuopai,ta- Greta didelės mokyklos. Nuo-
esame dėkingi už suaukavimą ma P'g'- Matykit Zimerman, 2287 
vaisių, k. t. pp. Katkauskienei. Professor ave.
Derienei,' Petrauskienei, šepo-j “Ti hoM-onu raitienei KatMynienei, Vaške-j PajiešklIuAJb®olį Tadeušą Ivance- 
henei, IT kitoms kuriu vardų ne- ( vičių. Kadaise gyveno Detroite. Iš 
teko sužinoti. I Lietuvos paeina Pašatrijos kaimo.

 I JUOZAS IVANCEVICIUS
1434 E. 149 St. Cleveland, O.Krutanti paveikslai iš Lietu-1 —--------------------------- ;------------

vos. Ši sekmadienį, Sausio 11 
d., nuo 7:30 vai. vakare, nau-1 
jos parapijos bažnytinėje salė
je bus rodomi įdomus krutanti 
paveikslai iš Lietuvos gyveni
mo.

I’AJIEŠKOJIMAS
Aš Marijona Stanaitė, po vyru 

Mačerauskienė, jieškau savo pusbro
li, Kazimiera Varanavičių. Paeina 
iš Papilės, Šiaulių ap. Apie 25 me
tai Amerikoje. Nori susižinoti ir 
sesuo Lietuvoje. Prašau jo paties 
arba anie ji žinančiu atsiliepti.

M. MAČERAUSKIENĖ
1911 Manchester Rd. Akron, O.Nauja kuopa. Collinwoodo 

srityje žada tverti naują LR-K 
S A. kuopą. Apie tai jau iš sa
kyklos minėjo gerb. Kun. A. _____ ___  _____
Karužiškis. Tėmykit kada bus m. gyveno Mahanoy City, Pa. 
paskelbta pirmas susirinkimas.

žingeidauja. M. M. N. Pa
galbos parapijiečiai su žingei
dumu laukia metinio parapijos 
susirinkimo. Visi nori išgirsti 
apie parapijos stovi, tvarką, tt.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau Antaną Norkų, paeina iš 

Kelmės par., Raseinių ap. Jis 1913 
“ ■ 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.

Naujų Lietuviškų šokių mu-' Good bye, Cleveland — Hello 
U. knygyne ran- Akron! Taip sakys naujos pa- 

.......     gaidų Lietuviškų rapijos bažnytinis choras šį šeš- 
tymc kitą sekmadienį, Sausio‘18 d'„ į šokių, del piano solo. Kaina 75 tadieių, Sausio 10 d., kuomet 
Little Teatre. , centai................................................................ ‘ ............. ‘važiuos j Akroną statyti “Kat-

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

dai.

i Kun. A. Karužiškis jau ka- 
Programas prasidės I lėdoja. Pereitą sekmadienį iš 

sakyklos Kun. Karužiškis pra
nešė jog eis kalėdodamas tuoj 
po naujų metų. Jis žada aplan
kyti visus savo parapijiečius ir 
tuos kurie jam priduos savo pa
kvietimus norėdami prisirašyti 
prie naujos parapijos. Reika
le kreipkitės 14022 Neff road. 
KEnmore 6342. Rep.

giąs st.
7:30 vai. vai., salėj 1414 East 
avė.

“Card party’’. Dabar vėl at- 
sibuna šokiai ir “card partės” 
naujoj parapijoj, prie puikaus 
orkestro ir su didelėmis dova
nomis.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. Ml LIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

A. P. KLEIVA RODYS JUDOMUS FILMAS

Iš Lietuvos
Vytauto Didžiojo Metais

Matykit Savo Tėvę Žemę be Kelionės Išlaidų
Bus parodoma daug vaizdų, miestų ir miestelių Lietu

voje, jūsų žinomų vietų, ką kožnas norit pamatyti.
Rodymas bus visose vietose nuo 7:30 vakare.

Nedėlioj, SAUSIO 11 d. — Cleveland, O.
Naujos Parapijos Salėje — 18022 Neff Rd., Collinwood

Subatoj, SAUSIO 17 — Youngstown, O.
Salėje 923 Shehy Street

SAUSIO 24—25 — Cleveland, O
Šv. Jurgio Parapijos Salėje.

Įžanga visur pigi. Atsilankykit.

DARBIR DARBININKŲ
Fordas paima į 

107,000 darbininkų. 
Mich. — Fordo aut< 
kompanija pranešė 
se dienose visoje št 
šaukia atgal Į dari: 
riose savo dirbtuv 
107,000 darbininkų. 
75,000 dirbs River 
dirbtuvėse. Visiem 
ninkams Fordo ko 
išmokės Į dieną api 
000 algų.

Chevrolet kompa’ 
ima į darbą apie 32, 
bininkų.

Flint, Mich., Bui 
panija jau turi 13,1 
bininku prie darbu.

Hudson-Essex pa 
pie 10,000.

Detroite atlaikė sa 
venciją Amerikos a 
dirbėjų organizacij 
skelbia, jog avalų g; 
iki Velykų turi pai 
75,000,000 porų aval 
bendra vertė siek 
000,000.

Martinsburg, W. 
Atsinaujino darbai 
mezgykloje, virš 2, 
bininkų pašaukta 
darbą.

Youngstown, 0. - 
išdirbystės šiame i 
šiose dienose tiki p 
savo darbininkų skt 
šimčia nuošimčių, 
na taip silpnai kad 
kia 45 nuoš. normai

Nuo Sausio 1 d. Į 
paimta virš 5,000 d 
kų daugiau.

Išgelbėti iš mirtie 
land, Calif. — Kasa 
lį užgriuvo 20 dari 
jiems uždarė išeigą 
nyta kad jie turės 
ti, bet gelbėtojai 
prakišti jiems du< 
Įleisti, ir jie pagali 
išgelbėti gyvi, po ‘ 
du smarkaus dirl 
kasti išeigą.

New Yorke poli 
rašas rodo kad yi 
šeimynų tėvų be 
šeimynoms reikia 
duona.

Portsmouth, 0. 
Stove Co. pašaukė 
300 savo darbininki 
biivo paleisti.

Waynesboro, Va. 
darius naujai vienat 
valstijos elektriškų ] 
dirbtuvei 700 dai 
gavo darbą.

Švedijoj streikuoji 
audėjų. Atsibuna 
rių susirėmimų su


