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Užmušta Tūkstan TIK 6 VALSTIJOS RE- AMERIKONAS JŽEI-
MIA PROHIBICIJĄ DĖ MUSSOLINI
Amerikoje susitvėrus or- Washington. — Kalbėda- 

ganizacija “Kryžeiviai”, ku-'mas Philadelphijoj, S. Vai-

tis žmonių
, rios tikslas kovoti už panai- stijų Majoras Generolas S. tijose mirė 146,661 kūdikis 
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS!
PADARĖ DIDELIUS

NUOSTOLIUS

PAKARTA 28 TURKAI

Tarp gelžkelių ir vandenų 
kelių eina didelės lenktynės 
ir varžytinės. Gelžkeliai la
bai priešingi kad valdžia 
taisytų ir gilintų upių ke
lius. Vienok kongrese yra 
siūloma kilius skirti $500.- 
000,000 pagerinimui visų 
vidžemio vandens kelių.

Napier, Naujoji Zelandi
ja. — Per keletą dienų šio
je srityje siautė žemės dre
bėjimas, nuo kurio keletoj 
miestelių žuvo apie 1,000 
žmonių, bei tikima kad žu
vusių bus daugiau kuomet 
bus surinkta visos žinios.

Po pirmo žemės sudrehė-

Istanbul, Turkija. — Ta- 
! po pakarti 28 religiški re- 
i akcijonieriai kurie nori su- 
' grąžinimo senos religiškos 
! tvarkos ir kelia riaušes 
prieš dabartinę Turkijos 
vyriausybę, kuri įvedė nau
ją tikybinį patvarkymą. 

; Pakartųjų lavonai palikti 
! kaboti kad kiti matytų ir 
bijotų.

kinimą prohibicijos, skelbia D. Butler pasakė kad Itali-'mažiau 1 metų amžiaus, 
jog jos surinktomis žinio
mis tik 6 valstijos iš 48 da
vė federaliai valdžiai pagal- biliu pervažiavo mergaitę iri Nuo 1921 metų mirė ku
bą vykdyme prohibicijos įs-j nesustojęs nuvažiavo, pasa-.dikių žemiau metų amžiaus 
tatymo. , kydamas ką ten viena gy-! 1,248,655 ir laike gimdymo

32 valstijos iš 48 jau ne-ivastis reiškia. Butler sakė mirė 120,925 motinos, 
duoda nei vieno dolario pro- kad su Mussoliniu tada 
hibicijos vykdymui.

10 iš tų 32 valstijų iki nierius Vanderbilt. 
1927 metų dar rėmė valdžią 
bet paskui ramiai išsimetė. 
Kitos 22 valstijos niekad ne
davė prohibicijai nei dola
rio nuo pat jos įvedimo.

Virš 100,000,000 šios ša
lies piliečių gyvena tose val
stijose kurios neremia pro
hibicijos.

jos diktatorius Mussolini Motinų laike gimdymo 
sykį važiuodamas automo-l mirė 15,084.

MIRĖ 146.661 KŪDIKIS
1930 METAIS

Pereitais metais S. Vals-* “
SOVIETAI PIRKO DVI 

VIŠTAS “PENKME
ČIUI” ĮVYKDYT

Pavasariui užeinant pra
sidės visoje šalyje kelių bu- 
davojimo ir taisymo darbai 
kurie paims bent 150,000 
darbininkų. Delei nešaltos 
žiemos jau ir dabar dauge
lyje valstijų varoma Ijelių 
darbai ir ant jų dirba apie 
75,000 darbininkų.

--7-- 1Suv. Valstijų vyriausybė 
turi viešų šalies darbų pro
jektus sumoje $100,000,000. 
Kongresas tuos projektus 
patvirtino. Reiškia prasi
dės po visą šalį būdavojimas 
Įvairių valdiškų budinkų, 
kurių numatoma 200, ir bus 
užvesta daug kitų viešų 
darbų.

Southamptone, Anglijoje, 
ruošiamasi pradėti budavo- 
ti nauja milžiniška laivams 
priestotė, kuri turės but ga
tava 1932 metais, nes tais 
mteais bus užbaigtas statyti 
naujas Cunard Line milži
niškas laivas. Priestotės ir 
jurų išgilinimo projektas 
kainuos $65,000,000.

jimo Vasario 3 d. sugriauta 
daug namų, kilo gaisrai, ir 
nuo to žuvų daugybė žmo
nių. Apie 5,000 žmonių li
ko be pastogės, virš tūks
tančio kitų sužeista.

Drebėjimas palietė 170 
mylių kalnuotą pajūrio plo
tą 100 mylių gilyn Į sausže- 
mj.

Daug žmonių sutiko mir
tį bažnyčiose, mokyklose ir 
šiaip dideliuose budinkuose, 
kuriems griūvant tapo už
versti griuvėsiais.

Nuo aukštų krantų nu
griuvo daug namų su žmo
nėmis, kurie daugiausia už
mušta.

Vyriausybė ir Raudonasis 
Kryžius prisiuntė savo pa
galbą nukent ėjusiems.

Naujoji Zelandija suside
da iš dviejų didelių salų, ku
rios guli pietiniam Pacifike 
j rytus nuo Australijos.

POPIEŽIUS KALBĖS PER 
RADIO

Romos popiežius prisitai
ko prie visų “žemiškų mar- 
nasčių”. Štai įsivedė radio 
stotį, iš kurios žada Vasa
rio 12 d. kalbėti į viso pa
saulio katalikus. Ameriko
je popiežiaus kalba bus gir
dima apie 12 vai. dieną.

Prie to popiežius įsiveda 
privatinį telefono susisieki-! 
mą su visais savo nuncijais 
visose pasaulio dalyse.

TIK DU UŽMUŠTA
Amerikos orinio pasažie- 

rių vežiojimo biznyje per 
paskutinius šešis 1930 metų 
mėnesius' užmušta tik du 
pasažieriai. Per pirmus 6 
men. užmušta 22, viso 24, po 
du į mėnesį.

Per paskutinį pusmetį 
pasažieriniak lėktuvai pra- 
skraidė 20,000,000 mylių.

žiavo ir Amerikietis milijo-Į tingumo ir mokslo pažangos 
kūdikių mirtingumas yra po 

Tokį Butler’o pranešimai68 nuo 1,000 gyvais gimu- 
I paskaitęs Italijos ambasa- siu. Tik Šveicarijoj, Naujoj 
dorins tuoj užprotestavo S. i Zelandijoj, Australijoj, Ne- 
Valstijų vyriausybei, už ką derkinde, Norvegijoj Švedi- 
vyriausybė tuoj Italijos at- joj ir Anglijoj mirimų bu- 
siprašė, o Burter’į atidavė vo mažiau nuo tūkstančio, 
karo teismui. Teismas bus 
kitą savaitę.

Mussolini gavęs Ameri
kos vyriausybės atsiprašy
mą pranešė jog tuomi pa
tenkintas. Jis sako kad nie
kad su Vanderbiltu neva
žiavo ir jo nepažysta. Sy
kį jo automobilis pervažia
vęs šunį, tai viskas ką Mus
solini atsimena.

Bet šiose dienose anti-fa- 
šistų Italų laikraštis New 
Yorke tikrina kad Mussoli- 
nio automobilis sykį tikrai 
pervažiavęs mergaitę, nuo 
ko ji mirus.

Sovietai rūpinasi ne tik 
daugiau traktorių pagamin
ti, bet' nori kad ir vištos 

Nežiūrint Amerikos tur-jdaugiau kiaušinių dėtų.
. ii v ta i_r ~, ,4.. • 11 n „tu,.

Motinų mirtinumas laike 
gimdymo Suv. Valstijose y- 
ra didesnis negu 21 kitoje 
šalyje, įskaitant ir tokias 
“užsilikusias” šalis kaip Es- 
tonija, Lietuva, Vengrija 
Uragvajus ir Salvadoras.

Suv. Valstijose nuo kož-. 
no 10,000 gimusių kūdikių 
miršta 69 motinos laike 
gimdymo. Uragvajuj tik
tai 22; Suomijoj 30; Angli
joj ir Valijoj 41.

Automobilių išdirbystės 
sako kad.jos stengsis šiais 
metais išleisti bent 4 mili
jonus naujų automobilių. 
Apie 3,600,000 automobilių 
reikalinga kas metai užė
mimui vietos išmetamų su
senusių ii- sudaužomų, prie 
to dar atsiranda naujų pir
kėjų kurie automobilių vi
sai neturėjo.

VOKIETIJA VARŽOSI
Bėrimas. — Vokietija pa

siryžo gyventi iš savo i nei
gę ir atsipeikėti iš ekono
minio krizio.

Vokietija mobilizuoja vi
sus savo smegenis ir rau
menis su tikslu išgelbėti ša
lį nuo smukimo žemyn.

Nukirsta algos ir padi
dinta taksai, kad valdžia tu
rėtų gana ineigų ir nereik
tų brist i skolas.

Šie metai apšaukta Vo
kietijoj “ekonomijos me
tais”. Visi turi taupyti, ap-

VAIDAI SENATE TARP 
HOOVERO IR JO 

PRIEŠININKU
Washington. — Senate iš

kilo didelis lermas de! sky
rimo $25,000,000 šelpimui 
pereitos vasaros nukentėjė
lių del sausumos ūkininkų 
ir bedarbių.

Senatorius Borah, vienas 
iš priešininkų, sako kad jis 
gatavas kreiptis į visuome
nę jeigu senatas ir atstovų 
butas nesiims rūpintis alka
nais. Borah sako kad jokie: 
kiti biliai ir skyrimai pini
gų kitiems reikalams nebū
tų priimami iki nebus aprū
pinta alkani piliečiai.

Daugelis senatorių ir at
stovų ten suvažiavę tik po
litikas varinėja, taip sakant 
“demokratizmo principais” 
svarsto reikia ar nereikia 
alkaniems valgyt, ir patys 
pavalgę visai nemato alka
nųjų.

NORI APRIBOT ALIE
JAUS IMPORTĄ

Suv. Valstijų senatui pa
tiekta bilius siūlantis apri
boti neapdirbto aliejaus im
portavimą į šią šalį bėgyje 
1931, 1932 ir 1933 metų po 
15,000,000 bačkų kas metai. 
Taipgi norima pravesti už
draudimas arba mokesčiais 
apkrovimas apdirbtų alie
jaus produktų, išskyrus rei
kalingų mokslo tikslams.

KUR DĖT SULUŽUSIUS 
AUTOMOBILIUS?

Suv. Valstijose kas metai 
nueina Į išmatas 2,500,000 
automobilių. Bet kadangi 
jie nėra taip greitai sunyks- 
tanti — nepūsta ir nedega, 
šalis susiduria su klausimu 
kur tuos laužus dėti ir kaip 
jų atsikratyti.

SOVIETAI ŽADA DAUG 
PIRKTI AMERIKOJE
Vienas Amerikietis inži

nierius, kurs vadovauja bu- 
davojimą ant Dniepro elek
tros stoties, pargryžęs pa
sakoja kad Suv. Valstijos 
galėtų kas metai parduoti 
Rusijai prekių už $1,000,- 
000,000. Tik reikia prisitai
kyt prie sovietų.

Kaslink kitų dalykų Ru
sijoje ką jis patėmijo, tas 
inžinierius sako kad Rusi
joj žmonės labiau bažnyčias 
lanko negu Amerikoj, reiš
kia komunistai bedievybės 
neįstengia įvesti.

Komunizmą Rusijoj išpa- 
žysta tik 1 nuošimtis visų 
gyventojų.

GAISRŲ NUOSTOLIAI
1930 m. Suv. Valstijose 

gaisrai padarė nuostolių už 
$465,000,000, 10 nuoš. dau
giau negu 1929 m.

Nuostoliai daugiausia iš 
smulkių gaisrų.

1928 m. gaisrų kurių nuo
stoliai siekė po milijoną do
larių buvo 20.

1929 m. milijoninių gais
rų buvo 15.

1930 m. milijoninių gais
rų buvo tik 5.

9 MIRĖ PO POKILIO
Grafton, N. D. — Vienas 

ūkininkas surengė pokilį, 
po kurio sakoma nuo valgio 
apsinuodino ir mirė 9 ypa- 
tos, keletas kitų apsirgo, 
bet išgis.

FORDUI NESISEKA AU-
sieiti su mažomis algomis.

GYT GUMAS
Fordas investino kelioli

ka milijonų dolarių išvysty
mui Brazilijoje gumo augi
nimo industrijos. Iki šiol 
prie darbų buvo 3,000 dar
bininkų, dabar sumažinta

ORLAIVININKYSTĖS
PASIŽYMĖJIMAI

1930 METAIS
1930 metais orlaivininky- 

stės sporte padaryta nauji 
rekordai ir sumušta beveik

iki 200. Fordas buvo gavęs 
6,000,000 akrų ploto užvei- 
simui gumo medžiais, bet 
negali darbo varyt greitai 
ir dirbs tik su mažu skai
čium povaliai. Tarp darbi
ninkų buvo ir riaušių.

Jeigu Fordas apleistų sa
vo bandymus Brazilijai bu
tų daug nuostolio, nes jis 
išleidžia po apie $100,000 į 
mėnesį reikmenims ir al
goms.

pusė pirmesnių rekordų.
Šiuo tarpu yra 136 įvai

rus oro rekordai, kurių 66 
padaryta 1930 metais. Rei
škia sumušta 66 pirmesnių 
metų rekordai.

Vokiečiai turi pirmą vi
ta su 45 rekordais iš visų; 
Francuzai antrą su 36; Su
vienytų Valstijų lakūnai — 
trečią su 33; Italai turi 10 
rekordų; Cekoslovakai 4; 
Ispanija ir Anglija po 3.

RADIO KOMPANIJOS 
BIZNIS

National Broadcasting 
kompanija, kuri operuoja 
Suv. Valstijose keliolika ra
dio stočių biznio pagrindais, 
1930 metais ineigų turėjo 
$22,000,000 — net $7,000,000 
daugiau negu 1929 metais.

Ta kompanija operuoja! 
74 stotys, per jas garsinasi 
263 firmos, ir prie stočių 
dirba 1,226 darbininkai.

BEDIEVYBE PLATINS 
IŠ BERLINO

Berlinas. — Patirta kad 
Rusijos “bedievybės inter
nacionalas” persikelia čio
nai pasekmingesniam savo 
darbo varymui visame pa
saulyje.

Vokietijos vyriausybė ža
da imtis visų būdų susekti 
tą komunistų lizdą ir išar
dyti.

ATGAVO MATYMĄ
Baltimore, Md. — Booth 

Tarkington, garsus senas 
rašytojas, po ilgos kovos at
gavo savo regėjimą, kurį 
pradėjo nustoti 14 metų at
gal. Jis visiškai apako per
eitą vasarą. Buvo paimtas 
gydyti John Hopkins ligo
ninėje.

Manheim, Vokietija. — 
Bedarbei esant ir vaikams 
negaunant darbo, tapo ati
daryta mokykla kad jauni
mas tarp 14 ir 18 metų am
žiaus galėti! sunaudoti savo 
liuosą laiką naudingai. Mo
kinama įvairių kalbų, gim
nastikos, hygienos ir tt.

INDIJOJ TAIKA VARGU 
ĮVYKS

Paleistas iš kalėjimo In
dų vadas Mahatma Gandhi 
susiėjęs su savo draugais 
vėl varo savo darbą. Jie 
nutarė varyti ramaus prie
šinimosi kovą ir atmeta ne
senai Anglijos vyriausybės 
numatytą pasiūlymą įvesti 
Indijoj dominijos tvarką.

20,000 MEKSIKONŲ LAU
KIA APAKIMAS

Meksikos sveikatos virši
ninkai skelbia jog dviejose 
valstijose apie 20,000 žmo
nių tapo užkrėsti oneheer- 
cosu, liga kuri priveda prie 

'apakimo. Spėjama kad ta 
maladija atvežta iš Afrikos. 
Imama visų priemonių ko
voti su ta ilga.

BERLINE VĖL VIENAS 
UŽMUŠTA

Gandhi ir kiti jo draugai | Berlinas. — Vasario 1 d. 
kovotojai be abejo vėl bus!komunistų riaušėse su fa- 
vyriausybės persekiojami ir šistais vienas užmušta ir 4 
atsidurs kalėjimuose. 1 sužeista.

Iš Hoytville, O., vištų u- 
kio sovietų atstovas nupir
ko dvi geros veislės vištas, 
kurios į metus padeda po 
260 kiaušinių kožna.

Ką dvi vištos ant 140,000,- 
000 sovietų rojaus gyven
tojų reiškia? Nieko. Bet 
ir tos dvi vištos btis suko
manduotos vykdyt “piati- 
letką” (penkių metų planą) 
— jos pradės dėti kasdien 
po kiaušinį sovietų žemėje. 
Tuos kiaušinius vištos tu
rės paverst į viščiukes, jos 
užaugę vėl dės kiaušinius, 
ir taip dauginsis, iki už pen
kių metų privis tiek geros 
Amerikoniškos veislės viš
tų ir jos pridės tiek kiauši
nių kad užteks po vieną 
kiaušinį ant mėnesio kož- 
nam sovietų rojaus gyven
tojui.

Pastaba: tom dviem viš
telėm nupirkta vienas gai
dys. Kad kapitalistiška ša
lis nesinaudotų perdaug so
vietų pinigais, pirkta ne du 
šimtai ir ne du tūkstančiai 
vištų, kad tuoj vištos ir 
kiaušiniai pasidaugintų, bet 
dvi vištelės, ir joms užduos 
naštą įvykdyt penkių metų 
kiaušinių planą.

8 UŽMUŠTA LAIKE 
RINKIMŲ

Bogota,’Colombia (Pietų 
Amerika). — Laike Kolom- 
bijos rinkimų, toje respub
likoje Vasario 1 d. užmušta 
8 ypatos, 14 kitų sužeista.

Tai mat kaip naudojama
si “demokratizmu”.

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

“DIRVA”.
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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



Korespondencijos PHILADELPHIA, PA.

DT I" I QRT IRC H !ir keliuose tvarkos ir prasi- ril IJDUIMjn žengėlių gaudymui.

VISOKIOS ŽINUTĖS

Atsišaukus SLA. 3-čiam
Apskričiui Į vietos draugi- savo namuose pas dukterį 
jas del pasitarimo apie mi- atsilankiusį jos jaunikį, ku- 
nėjimą Vasario 16 dienos, rio tėvas nemėgo, griebęs 
i ką atsiliepė draugijos ga-1 revolverį vaikiną trimis šu- 
na skaitlinkai. Susiėjus nu-i viais nužudė, paskui dar iš
tarta rengti 13-kos metų, sivijo ir dukterį ir ją dviem 
Nepriklausomybės paminė- i kulkom sužeidė. Pribuvus 
jimas Vasario 15 d. L. M. D. policija rado tėvą sėdintį 
salėj, nuo 7:30 vai. vakare kėdėj kruviną, nes pats no- 
su gražiu programų. vėjo nusižudyti persidurda-

Prie viso programo darjnias peiliu.
nutarta duoti per radio pa- Duktė yra 17 metų, nužu- 
skaitą apie Lietuvą Angliš- i dytas vaikinas buvo 26 nie
kai ir Lietuviškai. Viso da- tų. Tragedija įvyko vėlai 
lyko sutvarkymui parinkta j naktį, motinai su kitais vai- 
komisija: J.' Virbickas, P. kais miegant.
Dargis, S. Lapeika, S. Ba- 
kanas ir K. Mileris.

Nutarta kartu paminėti 
ir 25 metų Vilniaus Seimo 
sukaktuves.

L. M. D-jos sukaktuvės. I kai, nuo 4 iki 17 metų am- 
Sausio 28 d. Lietuvių Mok- žiaus. 
slo Draugija apvaikščiojo i----------------
savo 30 metų gyvavimo su- Panaikina kompanijų 
kaktuves savoje salėje, kur Įįcjją. Pennsylvanijos 
vakare atsibuvo programas, bernatorius išleido praneši- 
Vakarą atidarant, V. Gu- ma j<ac] su Bii-želio 30 die- 
tauskas pakvietė Mildą Vir-.na metų visa anglies ir 
bickaitę prie piano, kuriai geĮežies kompanijų privati- 
skambinant p. Grinienė ir ng policija butų paliuosuo- 
p-lė Paulekiutė sugiedojo įa jr daugiau nebus valia

Kerštingas tėvas.
Corona iš Indianola,

Louis 
radęs

Septyni sudegė. Williams
port, Pa. — Netoli čia, už
sidegus namui nakties lai
ku, sudegė tėvas ir šeši vai-

po-
gu-

Lietuvos Himną, publikai 
pritariant. Vėliau išėjo dai
nuot Jaunuomenės Ratelis 
nuo North Side; vedamas 
rodos p-lės Česniutės, kuris 
sudainavo tris daineles.

J; Rūkas, SLA. 3-čio Ap- žvėriškų darbų su darbinin- 
skričio pirmininkas, pasvei- jĮiaįs ]aiRe streikų ir šiaip vi
ki110 L. M. D-ją nuo 3-čioi saj prįežasties. Paskiau- 
Apskričio ir padėjo estra-1 skandalas buvo tai kad? 
doje bukietą gelių. pora metų atgal Pittsburgc

Vėliau tapo iššaukta dar anglies kompanijos polici- 
likęs būrelis pirmųjų narių jantai užmušė nekaltą dar- 
kurie draugiją suorganiza-; bininka. 
vo ir pasirašė ant jos čarte- 
rio. Jų čia yra dar aštuo- 
ni, kuriems tapo prisegta 
po gėlių pluoštelį. J. K. Ma- 
žiukna pasakė prakalbą.

Toliau sekė dainos ir pa-

privatinės policijos laikyti.
Prie šito prieita po dide

lių trukšmų, po ilgos kovos 
ir pastangų privatinę poli
ciją panaikinti. Ta kompa
nijų policija papildė daug

Kas Trokšta Vilniaus 
Išvadaviųio?

Philadelphiečiai ir apie- 
linkės Lietuviai, kas trokš
ta išvadavimo Vilniaus iš 
nagų plėšrių Lenkų lai ne
pamiršta Vasario 15 dienos. 
Tą dieną, nuo 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Muzikalėj sa
lėj, prie Allegheny ir Tilton 
gatvių, Įvyksta paminėji
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės, kalbės svetys iš Lie
tuvos, Prof. Mykolas Birži
ška, nenuilstantis kovotojas 
už sugrąžinimą Vilnijos ir 
kitų užgrobtų žemių Lietu
vai. Gerb. Biržiška bus iš
kilmingai Įvestas Į salę Lie
tuviais ir Ukrainiečiais, nes 
vietinis Ukrainiečių drau
gijų centralinis komitetas 
ir bendrai Ukrainiečiai ims 
dalyvumą musų iškilmėje.

Dalyvaus du Ukrainiečių 
chorai, dainininkai bus pa
sirengę savo tautiniais ru
bais, ir prie Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų estradoje 
bus Ukrainų tautinė vėlia
va. Kablės Ukrainų vadas 
Dr. W. Galiam

Svarbu paminėti dar štai 
kas: Ukrainiečiai Vasario 
14 dieną pas save iškilmin
gai vaisys Prof. Biržišką.

Todėl svarbu kad ii' mes 
Lietuviai kuoskaitlingiausia 
sueitume į savo parengimą 
parodytume savo prielanku
mą musų tėvynei Lietuviai. 
Neapsileiskime! Lai musų 
broliai Ukrainiečiai neper
viršija mus skaitliumi musų 
pačių salėje. Rengėjai.

NUOŠIRDI PADĖKA

LONDONAS, Anglija

Sausio 11 d. Įvyko Lietu-
1 U liti u sene utinius ii m- ......
.. - i • • n ui-, u viu Sv. Kazimiero parapijosgailaus šokiai. Publikos bu-, . , . . . 1 L J& __i= ___ x .i____'metinis susirinkimas. Žmo

nių prisirinko vidutiniškas 
skaitlius. Kun. Siderevičius 
perskaitė parapi joninis jo 
surinktų aukų skaičių, pa-

vo pilna salė, ypač daug 
jaunimo.

J. Virbickas.

Radio programas.

IŠ ŠKOTIJOS
Škotijos Lietuviams Konsu-

las Glasgovve
Šiomis dienomis Lietuvos 

vyriausybė nuskyrė Škoti
jos Lietuviams garbės Kon
sulą. Tai yra pirmas musų 
istorijoje nuotikis. Konsu
lu paskirtas vienas iš įžy
miausių Airių katalikų ad
vokatas Alexander McGre
gor. Jis yra gana prielan
kus Lietuviams ir nemažai
jau yra šiuo tuo pagelbėjęs 
nelaiminguose atsitikimuo
se. Linkėtina jaunam kon
sului gerų pasekmių pasi
darbuoti Lietuvių tautai ir 
jos išeiviams.

Teko girdėti kad Lietu
vos konsulatas bus atidary
ta su tam tikromis ceremo
nijomis Vasario 16 d. ir nuo 
tos dienos pradės veikti.

Tai pagirtinas Lietuvos 
vyriausybės žingsnis, nes 
Škotijoj Lietuvių yra daug 
ir konsulatas buvo reikalin
gas. Genelis.

SLA. PREZIDENTAS 
NEGRAMATNAS’

Įspūdžiams iš Lietuvos Rašyti, bet—
St. Gegužis, dabartinis 

S. L. A. prezidentas . savo 
taip pavadintame “atvirame 
laiške”, kuris atėjo užlipdy
tam konverte ir tilpo “Dir
voje”, duoda “Dirvos” re
daktoriui pipirų, kam jis su 
savo “Dirva” bado “Tėvy
nės” redaktoriui, Vitaičiui,

Yra sakoma kad buvęs 
S. Valst. prezidentas, Cal
vin Coolidge, gaunąs $3.00 
nuo žodžio už rašymą savo 
įspūdžių Amerikos laikraš
čiams. Išrodytų kad p. Ge
gužio vien tik pažadėjimas 
savo įspūdžių parašyti S.L. 
A. nariams'daug brangiau

Vasa- 3įrociė kad sulinkta virš 80 
rio 8 d. nuo 2 vai. po pietų svaVų sterlingų. TU 
bus Lietuviškas programas „.aį skiriama senam klebo

nui, Kun. Matulaičiui, kuris 
serga ligoninėje.

Toliau tapo išduota ber-

per radio, kuri duos Lietu
vių Radio Klubas. Progra
mas bus iš KQV stoties.

Tie pini-

Pasinaudokit proga kurie taininė atskaita ir visų me- 
turit savo namuose radio. parapijos Įplaukos ir iš- 

J. šaulis. iaidos Pasirodė kad išlai
dos buvo didesnės negu in- 

Užniušta du policijantai, eigos. Dabar parapijos iž- 
Nuo šių metų pradžios Pitt-de esama apie 37 svarų ster- 
sburgo gatvėse laike parei-j lingu.
gų ėjimo užmušta du polici- 
jantai. Juos suvažinėjo ne
atsargus automobilistai.

turit savo namuose radio.

Pittsburgo policijai užsa
kyta 60 motorciklių ir 32 
automobiliai, kurie bus nau
dojama užlaikymui gatvėse

Renkant parapijos komi
tetą išrinkta veik visi tie 
patys.

Kun. Matulaitis tapo per
keltas iš Vokiečių ligoninės 
j kitą ligoninę. Jo sveika
ta esą kiek pagerėjus.

Kalnavertis.
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Visiems mano draugams 
bei pažystamiems kurie vie
nokiu arba kitokiu budu 
man reiškė užuojautą del 
mano brangios bei mylimos 
žmonos ir sūnelių motinos 
netikėtos mirties ir mane 
bei mano mažyčius sūnelius 
ištikusio, žodžiais neišreiš
kiamo, vien tik tų supran
tamo kurie patys yra per- 
kentėję, skaudžiausio gyve
nime smūgio, — nuoširdžiai 
tariu ačiū.

Ypatingos padėkos reiš 
kiu mano šefam, Ministe- 
riui p. B. K. Balučiui ir Ge
neraliniam Konsului p. P. 
Žadeikiui su žmona, kurie 
jautriai ir nuoširdžiai ma
no skausmus atjautė ir juos 
sumažinti visų pastangų dė
jo ir dar tebededa.

Negaliu šio pareiškimėlio 
pasirašyti specifiniai nepa- 
dėkavojęs Harrisono-Kear- 
nės Lietuvių klebonui, Kun. 
L. Brigmanui, kuris taip 
stropiai prieš mano žmonos 
laidotuves ir laidotuvėse pa
tarnavo ii- tiek daug širdies 
i visą skaudųjį reikalą Įdė
jo. Iš visos širdies jam ta
riu dėkų.

Taip pat širdingai dėkoju 
ir visiems laidotuvėse daly
vavusiems kunigams ir var- 
goninkams.

Petras Daužvardis.

tiTTimiiimimitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiirinrri,

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami i “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojiiną su savo pilnu antrašu, 
ir siųskit adresuodami sekančiai:

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

Girtuoklystės vaisiai
Vienoje Lietuvių šeimy

noje Škotijoj pradėjo vieš
patauti alkoholis. Tėvas, 
kol buvo jaunas ir drūtas, 
nieko neatbodamas gyveno, 
mažai kada apie rytojų te
prisimindamas; visą liuosą 
laiką praleido prie degtinės 
ir alučio. Jo moteris irgi jį 
pasekė, ir abu gyveno vie
naip. Toks gyvenimas tę
sėsi gana ilgai, o senatvė vis 
šuoliais artinosi, iki alkoho
lis sumažino jų sveikatą. Jų 
vaikučių būrelis daug var
go patyrė del tokio tėvų gy
venimo, ir tankiai prasiša 
lindavo nuo tė\įi, daug šal
tų naktų turėdavo perndk 
voti atvirame lauke, kadah 
gi tėvai daug naktų kelda
vo alkoholinius naktvaka 
rius su sau panašiais “sve 
čiais”. Gerdavo visokius 
nuodus, kur tik ką gauda 
vo, iki nuolatinis “smirdės’ 
ragavimas įvarė į vargą, ii 
ant galo pati šeimininke 
pradėjo neprimatyti ir pas 
kui visai nustojo regėjimo 
Senatvės dienoms atėjus Ii 
ko visai apleisti, nes paugė 
ję vaikai tėvus apleido, be 
velijo tokių tėvų nematyti

Gana ilgą laiką Lietuvia 
tos šeimynos nematė ir ne
žinojo kur ji buvo pasislė 
pus nuo Lietuvių akių. Til 
netikėtai vienam iš jų se 
nesnių laikų pažystamų pa
sisekė juos užtikti nuolašia 
me užkaboryje miesto G 
Pažystamam inėjus į gry
čią, pasveikinus ir pastebė
jus kas do vieni Čia gyvena, 
pasidarė labai nejauku. At
rasta ta moteriška visai nu
stojus regėjimo; viduje ma
tėsi tikra ubagynė. Tuoj 
iš kito kambarėlio išėjo ir 
pats šeimininkas senelis, iš
rodė taip atsimanęs, suny
kęs, suvargęs, gaila žiūrėti.

Išsišnekus, apsipasakojo 
liūdną padėtį, pasisakė jog 
gauna iš valdžios mažą pa
šalpą, tik su jauniausiu sū
num gyvena, kurs yra 16 
metų amžiaus, bet nesuval
domas, kitų vaikų visai ne
žino. Nusipasakojo kad šį 
skurdą pagimdė jaunų die
nų netvarkus gyvenimas, 
bet gailėtis vėlu....

Lietuviai, mažiau svaiga
lų, daugiau taupumo, o bu
sime visur laimingi kur ne
gyventume. Genelis.

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius
Lietuviškus Rekordus

pašones už tai kad Vitaitis 
buk netalpinęs S.L.A. pre
zidento Gegužio įspūdžių iš 
jo kelionės po Lietuvą 1929 
metais, kadangi tokie “pa
kartotini” badymai buk “ne- 
atatinka teisybei”. Užsirūs
tinęs Gegužis teisindamas 
p. Vitaitį, savo oficialų už
tarėją, sako:

“Taigi šiuomi užtikrinu 
p. “Dirvos” redaktorių kad 
aš savo kelionės įspūdžių iš 
Lietuvos nerašiau ir todėl p. 
Vitaitis negalėjo jų nepatal
pinti “Tėvynėje”.

Tas gal ir pateisintų p. 
Vitaitį, bet kaip su pačiu 
prezidentu p. Gegužiu? Jis 
pats prisipažįsta kad buvo 
pažadėjęs “Tėvynės” redak
toriui savo įspūdžius para
šyti, bet to nepadaręs, nes, 
girdi, nebūnant literatu, 
darbas pasirodęs jam ne
lengvas. o prie tos sunkeny
bės prisidėję dar namie at
rasti darbai, iš kelionės gry- 
žus.

Taigi, gerb. SLA. prezi
dentas savo “negramatnu- 
mu” pateisina nerašymą sa
vo įspūdžių apie savo gimtą 
šalį, Lietuvą. Bet ar tai yra 
pasiteisinimas? Kada pasto
viosios S.L.A. komisijos sa
vo nepaprastam posėdyj ap
kaltino keturis Pildomosios 
Tarybos narius delei nepa
vykusios Užunario-Devenio 
paskolos, o kaltininkų tarpe 
pateko ir pats prezidentas, 
tai p. Gegužis stebuklingu 
budu, lyg magiko lazdelės 
pamojimu, tapo dideliu lite
ratu. Jis prirašė “Tėvynė
je” net tris puslapius save 
teisindamas ir versdamas 
tos nelemtos paskolos atsa
komybę ant S.L.A. sekreto
rės, panelės Jurgeliutės, 
taipgi paleisdamas keliolika 
plytgalių ir j dabartinio iž
dininko Gugio pakaušį, de
lei tos pačios “Už-Dev.” pa
skolos.

Yra kalbama, buk p. Ge
gužis, sugrįžęs iš atostogų 
iš Lietuvos, pateikė S.L.A. 
Tarybai savo kelionės lėšų, 
kurios buk siekę arti tūk
stančio dolerių ar daugiau, 
ir toji sąskaita buk tapus P. 
T. apmokėta. Jeigu tas butų 
faktu tai nariai turėjo pilną 
teisę tikėtis iš Gegužio ko
kią nors naudą už išmokė
tus jo kelionei pinigus. Jei
gu jau, kaip pats prisipažy- 
sta, nemokėjęs arba negalė
jęs savo kelionės įspūdžius 
parašyti, delei “negramat- 
numo”, tai bent reikėjo pa
sikviesti talkon savo užtarė
ją ir literatinį apginėją p. 
Vitaitį, kuris, savo linksma 
plunksna, iš p. Gegužio pa
pasakojimų, butų galėjęs šį 
tą pabriežti, nors ir trum
pai. Kodėl tas nebuvo pada
ryta, tai vien p. Gegužis ir 
Vitaitis žino, bet galima 
spėti kad tikroji priežastis 
buvo ir yra p. Vitaičio ne
palankumas Lietuvai, į ku
rią gal jam pačiam dar teks 
parvykti ir jos duoną val
gyti, nes redaktoriaus dar
bas prie “Tėvynės” nėra 
amžinas, kas du metai at- 

, naujinamas.

atsėjo, o ką čia jau bekalbė
ti apie pačių įspūdžių apra
šymą. Tai yra nepaprastai 
įspūdingi įspūdžiai nepas
kelbtų įspūdžių.

Jeigu p. Gegužis išimtinai 
savo lėšomis keliavo, tai ži
noma, S.L.A. nariai negali 
jam rugoti už nerašymą ke
lionės įspūdžių, jis gali dar 
jiems ir špygą kišenėje pa
rodyti, nepaisant savo pa
žadėjimų, nes pildyti paža
dėjimų kurie nėra paremti 
ant kokio nors atlyginimo, 
nei teismas negali priversti, 
tai kokią reikšmę gali turėti 
narių rugojimas. Jei kuriam 
nariui tas nepatinka, lai 
pats važiuoja į Lietuvą į- 
spudžių parsivežti, tik ži
noma, savo lėšomis, o ne 
S.L.A.

Antra vertus, reikia ži
noti kad įspūdžių rašymas 
nėra taip lengvas darbas. 
Neužbaigus kelionės, juk ne
galima pradėti rašyti, o va
žiuojant laivu galva svaig
sta ir visi įspūdžiai susimai
šo kada vilnys yra “negra- 
matnos” ir susirūpinęs apie 
sekančius rinkimus. Tokioj 
padėtyje asmuo gali džiaug
tis kad savo skilvį pilve par
siveža, žuvim nusušėręs, 
trauk velniai įspūdžius. Jei-

gu netikit kaip tikrai yra 
skaitykit ką p. Gegužis savo 
atvirame laiške rašo:

“Tiesa, buvau pažadėjęs 
“Tėvynės” redaktoriui savo 
įspūdžius parašyti ir plauk
damas laivu darbą jau bu
vau pradėjęs, bet nebūda
mas literatu, vėliau apsižiū
rėjau kad tokis darbas ne 
lengvas. Gi parvažiavęs na
mon, radau tiek daug viso
kių darbų kad prie rašymo 
įspūdžių prieiti negalėjau ir 
todėl darbas pasiliko (Vitai- 
čio palaidotas). Tokiu budu 
mano darbai liko neišpildy
ti.”

Baigiant, noriu “Dirvos” 
redaktorių persergėti kad 
liautųsi apie tuos įspūdžius 
rašęs, nes nepajus kaip 
Worcesterio “žvalgybinin
kai” sudarys skundo “proto
kolą” ir paduos Pildomajai 
Tarybai, kuri tą skundą 
perduos Skundų ir Apeliaci
jų Komisijai, o ji gali labai 
skaudžiai nuteisti už tokį 
“nepaklusnumą” o jeigu 
kaip, dar gali ir į Lietuvą 
deportuoti, nors ir reikėtų 
iš iždo už kelionę apmokėti.

“Negramatnas”.

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai’’ vardo 
kiekvienoje dėžutėje. (

. HAARLEM OIL

GERB. SPRAG

TETULĖ NORI 1KUNIGĖLI

Puikiausias Pasauly 
Linimentas !

“Geriausias visam pasauly lini- 
mentas” tikrina niiliouai linksmų 
Enkcr PAIN - EXPELLERIO 
naudotųjų. O, kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonka namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.

Enkcr Pain - Expcllcris
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 juonii skaudamas vietas. 
,lųs busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vielą su PAIN-EXPELLERIU!
“INKARAS” nedegina odos ir iicsulcršia drabužių. .Neturi prik
laus kvapsnio. 'J uo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, ,-ąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose.
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

"The Laboratories o/~
EAd R.SCHTER. Er CO.' 

BERnYANŪ SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN,

N A M U I > A KT A 12 A S
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui Įvairių ligų-

Parašė Dr. A. J. KARALIUS 
Išleido A. VANAGAITIS

Tvirtais viršeliais — $2.00

Kas suras “Dirvai” vieną naują skaitytoją čia Amerikoje 
arba užrašys i Lietuvą, gaus šią knygą už §1.00.

“DIRVA” i
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

— Sveika, gyva 
ko tu čia dabar'po 
kauji?

— Ko rėkauju? 
žinai? Mes noriu 
musų kleboną! Aš 
zuoju visus kurie ei 
ji!

— Klebonas sau 
bonijoj, o tu čia pr: 
vių salės rėkauji, k 
išmesi?

— Mes susitarsiu 
kui nueisim ir išmi
- 0 jeigu jis pai 

mes tave iš kleboni
— Tai mes jam • 

duris ir į bažnyči 
sira. Mes reikalau 
vyskupas atsiųstų n 
nigą, ir viskas!

— Tai kas su ser 
sitiko? Ar mišių 
pamokslų nesako, v 
krikština, šliubų 
ir numirusių nelai

— Vaikeli, jis tą 
lieka.

— Tai jis kaipo 
yra atsakantis ii’ g

— Žinoma kad 
už jo kunigavimai 
ko negalim sakyt.

— Tai ko jums i 
kia?

— Ko reikia? 
žinai? Mums nep: 
gaspadoriavimas. 
mes norim jį išmes

— Ne tai ką gi 
daro gaspadoriauc

— Ką blogo? 
padoriauja kaip ja 
ka, ir mums neroc 
ir atskaitų.

— Jus jam pavt 
tvarką, tai ko len 
gaspadoriavimą? 
gerai atmenu kai t 
vai jam gera kai a 

• kokius ten šventu 
čius pirkai mokėda 
kiolika dolarių, ir 
sei kiek jis už tuc 
čius mokėjo, o daba 
vojiesi už jo gasp 
mą.

— Mes norim ka 
leistų į parapijos 
musų žmones, o ji 
Jis gal musų žmor

— Na tai gal 1 
kad tie žmonės k\ 
į komitetą prisiims 
negeri ?

— Žinoma kad i 
su kunigu eina iš

— Tetulė žinai 
parapijos į komit 
imt negali, todėl ki 
prisiims jus vis sai 
jis su jais eina, ir 
tuos žmones, nors 
geriausi,

— Kaip man gail 
Ii, kad tu nėjai į 
tu esi gabus, moki į 
čius rašyt, dabar p 
tave į musų parapi 
ant rankų nešiotų.

— Dėkui, tetule, a 
senai nujaučiau kac 
negardi duona. Išs 
kleboną visi ant ra 
šiojot, bet panešioj< 
bėt į balą. Dabar i 
to, ir vėl panešioję 
drėbtume!.



gu netikit kaip tikrai yra 
skaitykit ką p. Gegužis savo 
atvirame laiške rašo:

“Tiesa, buvau pažadėję 
“Tėvynės” redaktoriui savo 
Įspūdžius parašyti ir plauk
damas laivu darbą jau bu- 
vau pradėjęs, bet nebūda
mas literatu, vėliau apsižiu- 
rėjau kad tokis darbas ne 
lengvas. Gi parvažiavęs na
mon, radau tiek daug viso
kių darbų kad prie rašymo 
Įspūdžių prieiti negalėjau ir 

' todėl darbas pasiliko (Vitai- 
čio palaidotas). Tokiu budu 
mano darbai liko neišpildy
ti.”

Baigiant, noriu “Dirvos" 
redaktorių persergėti kad 
liautųsi apie tuos Įspūdžius 
•ašęs, nes nepajus kaip 
Vorcesterio , “žvalgybinin
kai” sudarys skundo “proto
kolą” ir paduos Pildomajai 
’arybai, kuri tą skundą 
erduos Skundų ir Apeliaci- 
.i Komisijai, o ji gali labai 
raudžiai nuteisti už toki 
lepaklusnumą” o jeigu 
lip, dar gali ir i Lietuvą 
sportuoti, nors ir reikėtų 
iždo už kelionę apmokėti.

“Negramatnas”.

s

Ė R
AUGIAU
A U M A T I ZMO
ujos ir Pagerintos Gold 
dal Haarlem Oil Capsules 
>do skausmus ir gėlimą del 
stų. Kepenų ir Pūslės netvar-

Ne naujoviškas išradimas, 
virš 200 metų gyduolė dau- 
ii ligų. Malonios vartoti. 
>se vaistinėse trijų dydžiu, 
skite "Gold Medai’’ vardo 
vienoje dėžutėje. (

AND IMPRoify

a Amerikoje 
už $1.00.

0

nd, Ohio

1US 
s

iyga, 174 
turėti

:u ir

tusias Pasauly 
inimeutas/
s visam pasauly lini- 
ikrina miliouai linksmų 
UN - EXPELLERIO

O, kaip jie pirmiaus 
Bet dabar jie yra laisvi 

o tų visų neapsakomų

visiškai nesirūpina, nes 
IN - EXPELLERIO 
uose žino, kad niekam 
nereikės kankintis su 
aulais ir muskulais.

’a in - Expelleris
aro lauk Sustingimą ir 
nuo Ištampytų Mus- 
avargusių Sąnarių, 
uralgiją ir Reumatiš- 
is, Galvos Skaudėji- 
Gčlimą ir Mėšlungi.

Tik nusipirkite 35c 
i skaudamas vietas, 

i momentu, kuomet 
LERIU!
laužiu. Neturi prik- 
veikimas prašalina 
ir ištampytų mus- 
jį savo namuose.

70c

GERB. SPRAGILAS

4.
t) I R V A

I — Jeigu butų geras ir 
musų klausytų tai visi 
lėtume.

Gorb, Tetulė

my-

TETULĖ NORI NAUJO 
KUNIGĖLIO

— Sveika, gyva, tetule, 
ko tu čia dabar po gatvę rė
kauji?

— Ko rėkauju? Kibą ne
žinai? Mes norim išmest 
musų kleboną! Aš organi
zuoju visus kurie eina prieš 
ji!

— Klebonas sau sėdi kle
bonijoj, o tu čia prie Lietu
vių salės rėkauji, kaip tu jĮ 
išmesi?

— Mes susitarsim, o pas
kui nueisim ir išmesim!

— O jeigu jis paims ir iš
mes tave iš klebonijos?

— Tai mes jam užstosim 
duris ir į bažnyčią nelei
sim. Mes reikalaujam kad 
vyskupas atsiųstų naują ku
nigą, ir viskas!

— Tai kas su senuoju at
sitiko? Ar mišių nelaiko, 
pamokslų nesako, vaikų ne- 
krikština, šliubų neduoda, 
ir numirusių nelaidoja?

— Vaikeli, jis tą viską at
lieka.

— Tai jis kaipo kunigas 
yra atsakantis ir geras?

— Žinoma kad geras į ir 
už jo kunigavimą. męs_jgię- 
ko negalim sakyt.

— Tai ko jums iš jo rei
kia?

— Ko reikia? Kibą ne
žinai? Mums nepatinka jo 
gaspadoriavimas. Už tai 
mes norim ji išmest.

— Ne tai ką gi blogo jis 
daro gaspadoriaudamas?

— Ką blogo? Ugi gas- 
padoriauja kaip jam patin
ka, ir mums nerodo knygų 
ir atskaitų.

— Jus jam pavedėt visą 
tvarką, tai ko lendat i jo 
gaspadoriavimą? Aš pats 
gerai atmenu kai tetulė bu
vai jam gera kai avelė, net 
kokius ten šventus rąžan
čius pirkai mokėdama pen
kiolika dolarių, ir neklau
sei kiek jis už tuos rąžan
čius mokėjo, o dabar bunta- 
vojiesi už jo gaspadoriavi
mą.

— Mes norim kad jis Įsi
leistų Į parapijos komitetą 
musų žmones, o jis nenori. 
Jis gal musų žmonių bijo.

— Na tai gal tu manai 
kad tie žmonės kuriuos jis 
į komitetą prisiima irgi yra 
negeri ?

— Žinoma kad negeri: jie 
su kunigu eina išvien.

— Tetulė žinai kad visos 
parapijos Į komitetą prisi
imt negali, todėl katruos tik 
prisiims jus vis sakysit kad 
jis su jais eina, ir niekinsit 
tuos žmones, nors jie butų 
geriausi.

— Kaip man gaila, vaike
li, kad tu nėjai i kunigus, 
tu esi gabus, moki i laikraš
čius rašyt, dabar paimtume 
tave Į musų parapiją. Visi 
ant rankų nešiotų.

— Dėkui, tetule, aš turbūt 
senai nujaučiau kad kunigo 
negardi duona. Išsyk ir šį 
kleboną visi ant rankų ne- 
šiojot, bet panešioję nudrė
bė! i balą. Dabar norit ki
to, ir vėl panešioję kiek nu
drėbtume!. - j

toj

ka-

nie-

ge-

— Tetulė rodos paeini iš 
Lietuvos, bet užmiršai ko
kia yra tikra katalikiška 
tvarka. Nedykai Lietuvos 
žmonės sako kad Amerikoj 
nei bažnyčia nėra tokia 
šventa kaip Lietuvoj.

— Na o kas, vaikeli, 
Lietuvoj kitokio?

— Ar tetulė girdėjai
da kad kur nors parapijo- 
nai susibuntavotų ir išmes
tų kunigą?

— Tiesa, vaikeli, to 
kad neteko girdėt.

— O ar žinai kodėl?
— Ten kunigai daug 

resni ir šventesni.
— Klysti, tetule, vištai 

ne. Dėlto kad Lietuvoje ir 
kitose šalyse prie parapijų 
nėra jokių komitetų: ten 
klebonas yra visas gaspa- 
dorius ir komitetas nuo 
dangaus iki žemės. Ką jis 
sako visi klauso ir daro ką 
liepia. Tokia tai yra klebo
no pareiga iš Romos. Nie
kad Lietuvoj nelakstei apie 
kleboniją reikalaudama at
skaitų, nors ir ten žmonės 
taip pat daug sumoka pini
gais.

— Ale mes gyvenam A- 
merikoj, laisvoj šalyj, tai 
turim tiesą atskaitų reika
laut.

— Čia Amerikoje kunigai 
išsyk dasileido komitetus 
nuo parapijonų, kurie die
vobaimingai prie ineigos Į 
bažnyčią sėdėdami daugelis 
sau Į lietsargius dešimtukus 
meta, vietoj kontroliavus 
kunigą ir žiurėjus parapijo
nų reikalų. Ar tai su ge
ru noru jie j komitetą ap
siima? Lietuvoj ir tokių 
nėra. O bažnyčios gyvuoja, 
parapijos tvirtos, 
nenyksta.

— Tai tu nori 
atiduotume viską
go valios? Jeigu mes mo
kam i parapiją mes norim 
žinot kur musų pinigai ei
na.

ba tautiečiai esam geresni 
Dievo akyse negu jus kata
likai.

— Na, na, vaikeli, tik ne- 
bliuznyk.

— Ar gal neteisybė? Mes 
neturim keršto prieš nieką, 
tarp savęs nesibaram, kaip 
jus parapijonai, už kunigus. 
Nemokam niekam pinigų 
už musų dusių ganymą ir 
nėra iš ko reikalaut atskai
tų. Ar gali būti bedievis^ 
kesnis darbas kai]) su kuni
gais vaidytis, kas pas jus 
labai madoj. Jeigu mes ka
da kunigą pakritikuojam už 
jo kokius nors negerus dar
bus jus gatavi mums akis 
išlupt. O kai patys kuni
gus niekinat, daugelyj kolo
nijų tenka girdėt net apva
gina!, bažnyčiose mušatės 
tai viskas Dievui ant gar
bės.

— Kibą tau tas klebonas 
užfundino kad tu ji užtari?

— Aš neužtariu, tik no
riu pasiaiškint kaip mums 
iš šalies išrodo jūsų pešty
nės. Ar gražu kad bažny
čioj suėję, su. kepurėm ant 
galvų, rėkaujat, bažnyčia 
užpildyta policijos, ir išro
do kad turės kilti kraujo 
praliejimas, kaip ištiko pir
mesni kleboną metant.

— A, su tokiu bedieviu 
kaip tu negali susišnekėt. 
Mes vistiek savo kleboną iš
mesim, ar tau patinka ar 
ne.

1931 METŲ BONU 
KUPONAI

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

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. ‘ 

Cleveland, O.

tikėjimas

kad mes 
ant kuni-

— Pirmiausia, turi žinot 
kad bažnyčiai ar kunigui 
mokami pinigai eina Dievui 
ant garbės. Ar žinosi kur 
jie išleidžiami ar ne, vistiek 
jų negausi. Bažnyčia tai ne 
draugija ir ne bankas: ne
dedi jon pinigus kad atgau
ti, bet kad palaikyti bažny
čią, kurioj galėtum melstis, 
ir palaikai kunigą kuris už 

; tai užžiuri parapijonų dva
siškus reikalus. Jeigu duo- 

: di kunigui pinigus ir nori 
žinot kur jis padeda tai ver- 

: čiau neduok, neprigulėk pa
rapijom, pinigus laikyk sau, 
tada žinosi kur tavo pini
gai esti.

— A, tu, bedievi, nori at- 
kalbint mane nuo tikėjimo!

— Ne, tetule, aš prieš ti
kėjimą nieko nesakau, nes 
kiek tikėjimas liečiasi tai 
Dievui gali melstis kad ir 
po medžiu, jeigu tik nuo
širdi bus malda Dievas pri
ims. Bet Dievui labai ne
patinka jeigu suėję į baž
nyčią atsinešat plytą kuni
gą mušt, o ne melstis. Kaip 

I išrodo tai mes bedieviai ar-

ŠVEDU AMERIK0S 
** ' LINIJA

U
NEWYORKO j 

KLAIPĖDĄ
_ ČPaj- 'aifwn.

THJMPAS KELIAS i LIETUVI per ŠVEDIJĄ

DIDELIAIS NAUJAIS IR
MODERNIŠKAIS 

ŠVEDŲ MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
švariais, Moderniš-

Laivais, Mandagiu Patarna
vimu ir Skaniu Maistu

Paranki Kelionė į 
L I E T L' V A

UŽSISAKYK VIETAS DABAR!
Laivų išplaukimai

S. S. Drottningholm
M. L. Gripsholm
S. S. Drottningholm
.M. L. Gripsholm

Informacijos, iliustruotas cirku- 
liorius su žemlapiu Lietuvių kal
boj, gaunamas kreipiantis pas sa
vo agentų arba į
Swedish American Line 
21 STATE ST. -- NEW YORK

Persitikrink 
kais

Nevv Yorko
Sausio

Vasario
Kovo
Kovo

31
21
11
28

AITALIAN 
lCCORDIONO

Aakfor
FREE
Catalog

Visokių tipų ir 
stilių rankų dar
bo Akordeonai iš 
geriausios mede- 
gos ir žemiausios 
kainos. Visi mu
sų A k o r d eonai 
garantuojami ant 
daug metų.

visokius speciališ-Mes įsnirbam visokius speciališ- 
kus Akordeonus ant užsakymo ir 
taipgi specializuojam taisyme.

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS 

pirkėjams duodamos Prof. Rosa- 
nova. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruoti; katalo
gų ir nusistebėsit dideliu 
nupiginimu. Rašyk šiandien

ITALIAN ACCORDION
323 W. Polk St., Dept. 

Chicago, Ill.

kainu
(16)

CO.
46

I

1 PASTA B U KĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Kaip lik “Vienybė” pra- 
nešė kad Brooklyne tapo 
sutverta Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Federacija, so
cialistai ir komunistai pa
sijuto lyg ant karštų žari
jų pasodinti ir vienu balsu 
pradėjo šaukt kad Marksas 
ir Leninas danguose sėdė
dami pribūtų jiems ant ra- 
tunkų. Turbūt ne be pa
mato tokia didelė baimė ap
ėmė tuos du raudonus bro
liukus.

v v

Musų komunistai toj savo 
neva savi-kritikos marma- 
lienėj kaip kada ir gerokai 
tarp savęs pasirieja. Bim
ba užsidėjęs Komunisto 
kaukę pjovė Nalivaiką, lie
pė jam lysti po traukiniu. 
Senas Vincas atakuodamas 
Komunistą nuplėšė jo kau
kę ir parodė eiliniams ko-

muninistams žiauriai pa-Į 
niurusią Bimbos mordą.

Abekas visu smarkumu 
puola Seną Vincą ir jį vadi
na anti-parlijiniu, tuomi 
norėdamas eilinius narius 

;sukelti prieš Seną Vincą už 
I tai kad jis smarkiai pakra-i 
j lė komunistų pačias viršų-Į 
nes.

Jeigu jau pradeda rody
tis durnai tai ženklas kad 
greitai pasirodys ir liepsna, 
kuri nuneš Į beribes visą 
Lietuvišką komunizmą.

- - -
j Musų Šarkis liko nustum- 
I tas toli j užpakali ir jau 
(sunku tikėti kad jam teks 
j kada kautis už pasaulinį 
ičampionatą. Jeigu ir tek- 
I tų kada kautis tai laimėti: 
i čampionatą bus labai sun- 
' ku, nes bus personas.

Mano manymu kaltas yra 
Šarkio manadžeris Buckley,' 
kuris nesugebėjo išlaikyti] 
Šarkio poziciją laike kau-J 

‘tynių su Vokietuku.

ATSIKRATYK TO ŠALČIO
APSISAlTjGOKIT NUO

EPIDEMIJŲ ŽIEMOS L IGŲ
■ Kiekvienas persišaldymas palieka koletą ligos perų jūsų siste

moje. Gal jus to ne nejaučiat ir tada tampat lengva auka ma
žiausios ligos. Turtingos sultys išvirtos iš šaknų, lapų, žiedų ir 
kamblių kurie visi ineina j Bulgarišką Šaknų Arbatą 
greitai išvaro šaltį jeigu gersite jos karštos prieš einant gulti.

BULGARIAN HERB TEA
GERIAU YRA PERSITIKRINTI NEGU GAILĖTIS 

APSISAUGOJUS nereikia gailėtis. Bulgariška Šaknų Arbata 
naudojant visai šeimynai bent porą sykių i savaitę kuomet ap
sireiškia kokios epidemijos šio'e šalyje nagelb/; jums pasmil
kyti geroj sveikatoj. Parsiduoda vaistinėse po 35c, 75c.. $1.25, 
arba paštu prisiunčiam didelę dėžę (šeimynos micros) už. $1.25. 
Adresuoki! Marvel Products Co., 209 Marvel Building, Pitts
burgh, Pa.

“Sandara” nusiklausius 
socialistų atakų prieš da
bartinę SLA. Piki. Tarybą 
pasiskubino pranešt (gal 
socialistų suraminimui) kad 
dabartinis SI.A. prezidentas 
S. Gegužis nekandidatrios 
sekanč i nose r i n k i ynuose.

Kažin ar tik neperanksti 
“Sandara” užsigeidė būti 
pranašu? Ir kam ta savo 
pranašyste “Sandara” no
rėjo pasitarnaut?

Kaip tik pasiekė .Ameriką 
žinia kad atvažiuoja čionai 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos pirmininkas Prof. My-

kolas Biržiška, So. Bostono 
“Darbininkas” tuoj pasis
kubino visų katalikų vardu 
pasakyt kad katalikai ne
rems Biržiškos misijos del 

i to kad profesorius nesikrei
pė i “Kunigų Vienybe”. Iš 

i tokių pat gaidų sušuko iv 
i komunistų “Laisvė”.

Reiškia, du kraštutinieji, 
[raudonas ir juodas, broliu
kai pasibučiavo ir abudu 
pasisakė kad jiedu spjauna 
ant Lietuvos ir jos reikalų.

Už $3 pralinksminsi!, visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Išleisk savo 
ilolariiis 

ten 
kur juos uždirbi

▼ 
t ažiuok
Amerikos 

Laivais

3 Speciales Ekskursijos
Į LIETUVA

Praleisk Linksmas Velykas savo 
mylimoj gimtinėj.

LEVIATHAN - Kovo 11-28 dd.
(Per Cherbourg)

AMERICA - - - Kovo 18 d.
(Tiesiog į Hamburgą)

Daugiau informacijų, kainos ir tt. teikiamos pareika
lavus pas vietinius agentus arba pas

UNITED STATES LINES

Saulės Spinduliai Minkština

“It’s toasted

! I ū s ų gydytojaus 
i patarimas yra : Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai: fi
ziniai mankštinkis 
minkštinančiuose su- 
iilės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosuL

f, 1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

Šiluma 
Švarina

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saulės spinduliai 
nokina ir minkština — del to naudojamas “SPRA- 
GINIMO” procesas, Ultra Violetinių spindulių 
pagalba. LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretas, 
kokį jus kada nors rūkėte, pagamintas iš geriausių 
tabakų — Derliaus Grietinė — DAR IR “SPRA- 
GINTAS.” Kiekvienas žino, kad šiluma švarina, 
ir tokiu budu “SPRAGINIMAS” — tas ekstra, 
paslaptingas procesas — pašalina kenksmingas ypa
tybes, kurios erzina gerklę ir yra kosulio priežastis.



NELEMTUMAI “MISS LIETUVOS“ RINKIME
 *-------------------------

Lietuvoje viskas nauja, o 
kaipo naujas dalykas kož- 
nas mažmožis sukelia Į sa
ve visų atidą, ir kožnas ki
ša savo trigraši pamokini
mams, pabarimams, ir tt.

Štai pradėta rinkti visos 
Lietuvos gražiausią merge
lę ir leisti ją Į pasaulini gra
žuolių suvažiavimą. Vaje 
kad sukils spiečiai priešin
gųjų! Užmiršę visus savo 
senus darbus, atmetę viską 
Į šąli, rėkia kad to nereikia, 
nepadoru, ir tt. ir tt.

Kam to nereikalinga ro
dos turėti] tylėti ir nesikiš
ti. Lai vykdo tie kuriems 
reika. Tie “nereikia” turi 
ką nors iš senai užsibrėžę 
kas jiems išrodė reikalingu 
ir lai vykdo, ko kišasi Į ki
tų reikalus?

Kada apsipras, kada Miss 
Lietuvos rinkimai įsigyvens 
kas metai, visiems bus ge
rai ir nekis savo nosių į ki
tų biznį, kaip apsipras ir su 
kitais darbais, kurie dabar 
dar vis yra nauji ir kaip tik 
pajudinami turi atsidurti 
kakarinėse visokių “nerei
kia”.

kitur ir pabuvę Lietuvoje 
apie pusmetį gryžta vasa
ros darbams į savo kraštą, 
išsiveždami nemaža Lietu
vos pinigų.

Tik dabar susiprasta ir 
nutarta surengti kursus iš- 
mokinimui savų specialistų, 
per virš dešimts metų nau
dojantis svetimais.

Kazio Puidos Literatinio 
Darbo Sukaktuvės

Šymet sueina 30 metų ži
nomo musų rašytojo-kriti- 
ko Kazio Puidos literatinio 
darbo sukaktuvės. Puidos 
pilnas vardas yra Aleksan
dras Kazys Puida, bet jis 
po savo raštais pasirašo tik 
Kazys Puida.

Puida pradėjo rašyti ka
da dar Lietuvoje siautė Ru
sų caro valdžios priespauda 
ir buvo paties Lietuviškos 
spaudos draudimo įsiutimo 
laikas — 1900—1901 metais. 
Jis tada buvo Friedbergo 
(Vokietijoj) politechnikos 
instituto studentas. Drau
gavo ten su Lenkais studen
tais ir rado vieną Lietuvi 
kuris mokėjo Lietuviškai.

Kiti studentai nors buvo ir 
iš Lietuvos, Lietuviškai ne
kalbėjo.

Pirmi Puidos rašinėliai 
tilpo “Vienybėje Lietuvnin
kų”, Amerikoje, Sausio 6 d., 
1901 metais. Puida ir da
bar tebesidžiaugia kad jam 
į rašytoją išsivystyti pagel
bėjo tik tas laikraštis.

Persikėlęs toliau studijas 
tęsti į Berliną, tenai rado 
daugiau Lietuvių studentų, 
ir ten jie Įkūrė Berlino Lie
tuvių Draugiją. Berline lai
sviau buvo rašyti, ir Puida 
ten rašė daug. Labai daug 
vertė iš svetimų kalbų.

Iš Vokietijos A. K. Puida 
gryžo elektro-inžinierium ii 
patekęs į Vilnių, pirmiausia 
ėjo pasimokyti Lietuvių ra
šytinės kalbos pas Prof. Jo
ną Jablonskį, ir taip pradė
jo savo platų lite ratinį dar
bą.

Vietoj iškeliauti į Rusiją 
ir gerai gyventi, Puida pa
siliko Lietuvoj ir dirbo tau
tinėje dirvoje, važinėdamas 
po Lietuvą su tautiniais vai
dinimais.

Vienas žymiausių jo ku
rinių yra “Žemės Giesmė”, 
“Vienybės Lietuvninkų” iš
leistas Amerikoje.

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

(Tąsa iš pereito num.)

VYTAUTO DIDŽIOJO ANTSPAUDA
(Dr. Al. M. Račkus)

Viduramžių gadynėje antspaudos bu
vo rūpestingai graviruojamos, užtai jos 
yra nepaprastai gražios. Ir Vytauto Di
džiojo antspaudos yra savotiškai gražios. 
Bejieškant Lietuvos numizmatikai mede- 
gos užtikau pripuolamai Vytauto Didžio
jo antspaudų net ketvertą atvaizdų. No
riu šįuomi Lietuvius supažindinti su Vy
tauto sfragistika (sfragistika tai mokslas 
apie antspaudas).

“ŽENTAI IŠ
AMERIKOS”

Lietuvos istorijos aprašy
mai po vardu “Vytautas
Didysis” su šiuo numeriu
baigiasi. Iš gausaus Ame-

Dr. šliupo Nubaudimas 
ir Nuskriaudimas

Ar Šliupas eis į kalėji
mą ar ne, ar mokės baudą 
ar ne, niekas nežino, bet 
kiek rezoliucijų su “protes
tais ir užuojautomis” Ame
rikos Lietuviai prirašė ta
me reikale yra net kas žiū
rėt. O kad social-liaudinin- 
kai Šliupą Šiauliuose su sa
vo “Kultūra” iki kraujų ap
skrito tai čia niekas, nei Žy- 
vatas, neprisimena nieko.

Visliomis 1928 met. “Dir
voj” rašė kad Šiaulių “Kul- 
turninkai” Dr. Šliupą “ap
skrito” pinigiškai, tai “Nau
jienos” Visuomį vaikiškai 
apspjaudė. Mat, socialistų 
supratimu, viskas ką jie pa
daro yra ir turi būti tik pa
giriama.

Garbės Medaliai
Prez. Smetonai ir kt.

Lietuvos laikraščiai rašo 
kad Belgijos ministeris Lie
tuvai baronas Selys de Fan- 
son Belgijos karaliaus var
du įteikė Lietuvos Prezi
dentui Smetonai aukščiausi 
tos šalies Leopoldo Ordeną 
ir karališką laišką. Apdo
vanojimas atsibuvo prie di
delių ceremonijų, dalyvau
jant aukštajai diplomatijai.

Vėliau tas pats ministe
ris apdovanojo Leopoldo 
Ordenu užsienių reikalų mi
nister] Zaunį ir minister] 
pirmininką ir finansų mini
ster] Tubelį.

Krašto apsaugos minis
ter] Pulk. Giedraitį apdova
nojo “Grand Croix de l’or- 
dre de couronne”.

Stoka Specialistų
Lietuvoje leista veikti ke- 

turiasdešimts dviem spirito 
varykloms, o tuo tarpu vei
kia 34. Dar kas blogiau tai 
kad tose 34 spirito varyklo
se yra tik penki Lietuviai 
specialistai, kiti visi svetim
šaliai — Estai ar Vokiečiai.

Tie svetimšaliai specialis
tai kas met spirito varymo 
sezonui yra parkviečiami iš

LIAUDIES DAINA
Ant kalnelio šalyj kelio 
Karčiamėlė liustauna — 
Šinkąrkėlė dar jauna.

Gėrė ponai ir bajorai,
Jie gerdami dabojo 
Služauninkę mergelę.

“Eik, mergele, vyno leist,
Eik, jaunoji, vyno leist!”
Ji eidama kalbėjo:
“Iš kur vynas tekėjo?

Nei iš mano baltų rankų,
Nei iš mano aukso žiedo,
Nei iš mano rankelių,
Nei iš aukso žiedelių.

Iš stadulos žalių šakų,
Iš stadulos šakelių,
Iš mėlynų žiedelių.”

(Lietuvoje užrašė Aids.)

ŽIEMĄ
Vai žiemuže, tu šalta,
Rubu baltu apdengta, 
Miškas, laukai ir lomai — 
Sniego priversti grioviai.

Keliai visur taip platus,
Kur tik akys užmato, 
Grabės ar griovio butą — 
Visur sniegu prigrūsta.

Kaip pažiūri pro langą, 
Sniego žvaigždutes margas 
Vėjas suka, nešioja
Ir prie žemelės ploja.

Šiaurys, šaltis nesnaudžia, 
Savo letena spaudžia;
Langų stiklus išpuošė — 
Rodos artistas braižė.

Ir viską taip suspaudė, 
Ant upių tiltus suaudė, 
Vandenį pakavo j o, 
Ledo pluta užklojo.

Visa gamta aptingo,
Po patalu palindo,
Sniegą tik vėjas suka, 
Man į grintelę bruka.

Genelis.

• Viršuje parodomoj Vytauto antspau
do j regime sekančius dalykus: Karžygis 
žengia dešinėn užsimojęs kardu; kairėje 
rankoje laiko skydą; galva uždengta smai
lu šalmu. Tarp dviejų karolinių lankų re- 
nesantinėmis raidėmis yra parašas: S: DV- 
CIS VITAVTE — Antspauda Kunigaikš
čio Vytauto.

Šių antspaudų rūšis vadinasi “pedes- 
trinė” (sibilla pedestria). Iš atvaizdo ga
lime maždaug spręsti kaip Lietuvos karei
viai pėstininkai atrodė 14-me šimtmetyje. 
Ši antspauda yra viena iš seniausių Vy
tauto antspaudų, kuri buvo ant raudono 
vaško atspausta ir prie taikos sutarties su 
kryžeiviais prikergta 1379 metais. Tas 
dokumentas yra laikomas Karaliaučiaus 
slaptame arkive.

- Skaitytojai šioje antspaudoje gali pa
stebėti kad čia Vytauto titulas yra ne 
“Magnus Ducis”, o tik “Ducis”, reiškia 
Vytautas dar buvo paprastu kunigaikščiu, 
o ne Didžiuoju Kunigaikščiu. Mat, 1379 
metais jo tėvas Keistutis dar buvo gyvas, 
jis buvo Didžiuoju Kunigaikščiu, o Vytau
tui buvo pavesta valdyti Gardino sritis nuo 
1372 metų, ir tik paprasto kunigaikščio ti
tulą dar teturėjo.

Ant šios antspaudos karžygio atvaiz
das yra tai senoviškas Gardino srities her
bas; o kadangi 1379 metais Vytautas buvo 
tik Gardino srities kunigaikščiu; užtai ant 
pirmų Vytauto antspaudų regime tik Gar
dino herbą.

Antras labai įdomus reiškinys ant šios

kurių randasi Lietuvių tautinės gėles ni
tu šakelės. Tarpe karoliniu apvadų yra 
parašas: ALEXANDRI ALIAS WYT0W- 
DI DI GRA DUCIS LYTHWANIE HE 
DIS BRUTENI DNIQ HICESS (Aleksan
dro kitaip Vytauto iš Dievo Malones Kuni
gaikščio, paveldėtojo Rusijos ir Viešpaties 
Gytėnų). Ką reiškia antspaudoje žodis 
“Hicess” iki šiol niekas neišstengė išaiš
kinti. Man regis kad žodis “HICESS” rei
škia “Gytus” arba “Gudus” (Lenkiškai “Gi- 
ci”, “Goci”, užtai yra net pavardė “Gice- 
vič”).

Iš Vytauto titulų ir herbų matome kad 
1404 metais Vytautas jau daug žemių po 
savo valdžia turėjo. Kad Vytautas Didy
sis nuo Žemaitijos neatsisakė tai aiškiai 
regime iš Žemaitijos herbo “Meškos” ant 
jo antspaudos. Ši antspauda randasi ant 
dokumento rašyto 1404 metais, kuri yra 
saugojama Karaliaučiaus slaptame ■ arki
ve.

Trečioj antspaudo j matome Vytį zo
vada bėgantį į dešinę. Tai labai gražus ir 
tobulas Lietuvos valstybinis herbas. Ant 
Vyčio krutinės randasi skydas su tautiniu 
Lietuvos ženklu “Pilies Vartais”. Šį her
bą Lenkai įkyriai pravardžiuoja “Kolum- 
ny Jagiellonskie”, nors heraldikos moks
las tikrai parodo jog “Pilies Vartų” her

bas yra atsiradęs Lietuvoje daug pirmiau 
negu Jogaila buvo gimęs. Taigi Vytauto 
antspauda istorikams yra tuo svarbi kad 
sutruškina Lenkų melus ir įrodo jog “Pi
lies Vartų” herbą vartojo Vytautas, ir jis 
nieko bendro neturi su Jogailos dinastija.

Tarp apvadų šioj antspaudoj yra se
kantis parašas: ŠI. ALLEX ANDRI. ALS. 
WET0WDI. DEI GRA. MAGNI. DUCIS. 
LITUAN. (Antspauda Aleksandro kitaip 
Vytauto iš Dievo Malonės Didžio Kuni
gaikščio Lietuvos).

Ši Vytauto antspauda randasi prispau
sta prie dokumento rašyto 1423 metais, 
kuris yra saugojamas Karaliaučiaus slap
tame archive.

Ketvirta Vytauto antspauda vaizduo- 
-jama viršuje. Tai yra majestotinė-didin- 
ga Vytauto Didžiojo antspauda ir yra visu 
svarbiausia. Čia matome Vytautą sėdin
tį ant sosto, su kunigaikštiška mitra ant

rikiečių atsiliepimo ir pre
numeravimo tos knygos pa
sirodė kaip labai buvo ir 
yra reikalinga populiariška 
Lietuvos Istorija. Ją “Dir
va” ir patiekė. Ir reikia pa
sakyti kad nors ta knyga 
nėra nuodugnus musų isto
rijos šaltinis, nes Lietuvos 
praeitį paliečia tik apčiupo- 
mis, bet galės pasitarnauti 
visuomenei kaipo geriausias 
populiariškas istorijos ran- 
kvedis iš visų iki šiol išlei
stų trumpų istorijų.

Ši knyga yra ilgiausia iš 
trumpų istorijų — susideda 
iš 318 pusi., ir gausiausia 
paveiksluota (kitos iki šiol 
leistos istorijos visai veik 
paveikslų neturi). Paveiks
lai supažindins skaitytojus 
su daugeliu naujų asmenų 
minimų Lietuvos istorijoje, 
kurių dar paveiksluose ne
matėt.

Medegą šiai knygai surin
kti daug pagelbėjo Majoras 
A. Ardickas Kaune, už ką 
jam priklauso padėka, nes 

i prisidėjo prie knygos pada- 
I rymo įvairesne.

Dr. Al. M. Račkus iš Chi- 
cagos patiekė įdomių žinių 
apie Vytauto laikų pinigus 
ir antspaudas.

Viršelį knygai piešė Lie
tuvos menininkas Jonas J. 
iš Lietuvos, piešė Jonas J. 
Burba Kaune, kurio meno 
kuriniai jau yra žinomi, 
nors dar jaunas vyras.

Kas dar nespėjo išsirašy
ti šiosr-'knygos, dabar dar 
galės ją gauti “Dirvos” ad
ministracijoje.

Sekančiame num. šiame 
puslapyje pradės eiti nauja 
K. S. Karpavičiaus komedi
ja iš Amerikiečių prietikių 
Lietuvoje, vardu “Žentai iš 
Amerikos”, kurioje dalykas 
dedasi Palangoj ir Mariam- 
polėj. Pr/.dedant ją spaus
dinti, bus suteikta “Dirvos” 
skaitytojams komedijos tu
rinis.

antspaudos matosi tai kad raidės nėra Ru
siškos, bet Lotyniškos, nors Gardino ku
nigaikštija buvo Gudų apgyventa. Tas 
parodo jog Vytautas buvo linkęs labiau 
prie vakarų Europos kultūros negu prie 
Rusų. Dar keisčiau kad ant tos antspau
dos randasi kryžius, nors istorikai tvirti
na kad Vytautas dar buvo pagonis 1379 
metais. Visi istorikai sako, ir kronikose 
randame, kad Vytautas apsikrikštijo bū
damas pas kryžeivius 1383 metais, tai kaip 
išaiškinti tą krikščionybės simbolį ant pa
goniškos antspaudos, kuri buvo vartojama 
keturi metai pirm Vytauto krikšto? Ro
dos ši antspauda yra menkas dalykas, o 
ve kiek daug ji gali mums papasakyti apie 
Lietuvos praeitį, kiek naujų Lietuvos isto
rikams problemų ji gali sukelti. Nesu sfra
gistikas, mano specialybė yra numizmati
kos mokslas, užtai tik tiek apie šią ant
spaudą galiu pasakyti.

galvos, dešinėje rankoje laiko beria, o kai
rėje Lietuvos herbą Vyti. Tai vienatinis 
iki musų laikų užsilikęs D. L. K. Vytauto 
portretas. Iš visų jo portretų šis yra tik
riausias. Nei ant monetų, nei kur kitur 
jo portretų nesiranda. Musų dailininku | 
piešti Vytauto “portretai” yra tik jų vai
dentuvės tvariniai, yra nerealus. Vienatį- ■ 
ne išimtį galime padaryti tai garsiam dai
lininkui ir istorijos žinovui Jonui Matej- 
kai, kurs piešė Vytauto portretą nuo šios' 
antspaudos.

Apart Lietuvos herbo Vyčio, čia ran
dasi dar sekanti herbai: Žemaitijos Meška, 
Kijevo Kryžius ir Gardino Karžygis.

Tarpe ornamentiniu lanku vra sekan
tis parašas: SIGILLUM ALLEXANDRI 
ALIAS WIT0WDI MAGNI DUCIS LITH- 
WANIE — OUIE ET CETERA (Ant
spauda Aleksandro kitai)) Vytauto Didžio 
Kunigaikščio Lietuvos, Kijevo ir tai]) to
liau). Tarp žodžių yra ornamentai iš rū
tų šakelių ir kitų gėlių.

Sakoma kad šios antspaudos origina-' 
Jas randasi Karaliaučiaus slaptame arkive, 
o kita tokia pat autentiška antspauda esan
ti Niesvyžo Radvilų arkive.

Ar randasi Vytauto antspaudų kitokių I 
rūšių nežinau. Kauno miesto muzejaus 
direktorius prof. E. Volteris važiavo spe
cialiai Karaliaučiun ten esančius Vytauto 
dokumentus fotografuoti. Gal but jam pa
vyko nufotografuoti ir tūlas Vytauto ant-j 
spaudas.

♦ ♦ ♦

Veikalas pritaikytas pa
prastoms scenoms ir reika
lauja tik septynių ypatų sa
vai dinimui.

Tėmykite sekantį numerį 
“Dirvos”, kuriame prasidės 
komedija “Žentai iš Ameri
kos”.

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

SPORTININKŲ VEIKIMO.

Per radio Ketvirtadieniais 
klausykit Lorma Fantin, 
Įžymios numerologistės. Ji 
jums pasakys kaip vardai 
ir skaitlines paveikia Į žmo
gaus pasisekimą biznyje, 
meilėje ir vedybose. Tik-

An,tra antspauda yra graži, didelė, ga
na puošni Vytauto antspauda, su keturiais 
herbais: jos pirmame ketvirtainyje randa
si Kijevo kryžius; antrame Lietuvos Vy
tis su ragotine; trečiame Karžygis, sto
vįs; ketvirtame — Žemaitijos herbas, Meš
ka. Aplinkui yra įvairus ornamentai, tarp

Viena kas įdomu įsitėmyti tai kad Vy
tautas, pirmiausia apkrikštytas Vygandu, Į 
o antru kartu Aleksandru, niekur savo ant- ■ 
spaudose neišlenkia savo tikrojo vardo —j 
Vytauto: visur šalia krikšioniško vardo 
dėdavo ir savo tikrąjį vardą, kas parodo 
jo budo patvarumą: nesimėtyt ir neatmest 
savo vardą kurį iš savo tėvų gavo.

rai, tai labai Įdomu.
(r) P. I.orillard Co.. Ine.
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DIRVA

“ŽENTAI Iš 
AMERIKOS”
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(Tąsa iš pereito num.)
— Palaukit, sugryš vyrai, jeigu jos 

miške neras, tikrai bus tavo tiesa, — pri
dėjo Skodis. — Ištikro, smarkų žentą Vai- 
neika gautų jeigu tai butų Gaurės darbas.

Mat, tie laikai buvo tokie: kuris pirma 
pagrobė tam visi ir pritarė; nebuvo papro
čio kalbėti kad ne jai tikęs, negražus, ne
lygi pora ar tam panašiai. Tas tankiai net 
pakenkdavo kaimynų tėvų sutarimui vai
kus suvesdinti, kuomet tėvų bendras gy
venimas to reikalavo.

Gryžo jieškotojai, ir nematydami Gau
rės nei vieno vyro dabar visi, ir Ramojus, 
priėmė tų senųjų apkalbėtą mintį — kad 
Gaurė pasigrobė Ulelę ir pabėgo.

Ramojus tuoj ėmė kviest savo drau
gus jaunus kunigus vykti su juo į Gau
rės pilaitę mergaitę atsiimti, bet nelaimė 
vaikinui: niekas nenorėjo eiti, nes viena, 
nekurie jam pavydėjo, patys neturėdami 
progos ją gauti, ir džiaugėsi kad ir jam 
ji neteko; antra, bijojo Gaurės keršto ki
tuose atsitikimuose, ir paliko Ramojų vie
ną nusiminusį j ieškoti jos arba palikti pa
gal dievų valios.

Jeigu butų karas visi eitų — tokia bu
vo priedermė; bet eiti pas savo kaimyną 
ir reikalauti jo pasiimtos mergos — tai jau 
kitas reikalas. Lai eina tas kam ji reika
linga, jeigu turi gana savo spėkų atimti.

Nedaug truko ir Ulelės tėvai- pradėjo 
nurimti ir sutikti su tokia dievų valia: juk 
reikės jai vyro, tai kodėl Gaurė negali bū
ti jos vyru, jų žentu? Ir viskas ko jie pra
dėjo laukti tai pakvietimo iš Gaurės į ve
dybų iškilmes, gandų kad prisiųstų duk
ters kraitį.

Y- -r. Y-

Slinko dienos, naktys, bet Ramojus 
blaškėsi neramus ir nemigęs. Jau senai 
buvo po švenčių ir visi išjodinėjo į savo 
pilis, jis palikęs dar labiau vienas be pa
galbos ir be pritarimo. Šiais musų laikais 
kito širdies reikalai randa mažai prijauti
mo pas žmones, tada rado dar mažiau, ir 
nebuvo jam kas daryt kaip tik vienam jieš-i 
koti, bet taip palikti ją niekados nenorėjo, 
nes pats ją labai mylėjo ir žinojo kaip ji jį 
myli. Galėjo rasti vyrų kurie jotų su juo, 
bet tai tik valios darbas, ne privalumas, 
nes tai ne apsigynimo karas, todėl ne ką 
gali išprašyti. Gailaus sudarė pulkelį nar
sesnių savo pavaldinių ir išjojo Airiogalos 
pusėn, link Gaurės pilies.

Jojęs bejojęs, Ramojus atsirado prie 
pilaitės vartų ir pasisakęs ko įieško, rei
kalavo atiduoti jam Ulelę.

— Ramojus? O, mielas drauge! Sma
gu kad mane aplankai! — prašnekino jį 
gražiai Gaurė, ir atidarė pilies vartus. — 
Ineik pas mane, pavaišinsiu, pasikalbėsim! 
Netikėtas svečias! '

Šitokia Gaurės kalba ir apsiėjimas Ra-: 
mojų sumaišė. Ar eit per vartus ar ne? 
Jeigu inėjus vartai užsidarytų ir pats Ra
mojus iš pilies daugiau neišeitų?......... Kas
žino*ką Gaurė turi už dantų?. . . . Juk tai 
prigavikiškas, niekšiškas džiaugsmas iš jo 
lupų išeina, nujautė Ramojus.

— Kvieti mane, mielas Gaure, bet kaip 
aš paliksiu girioje savo vyrus? Su jais 
atvykau, su jais noriu ir būti, kad neužsi- 
rustintų, — atsakė Ramojus, norėdamas 
duoti suprasti savo priešui kad nebandytų 
ant jo jokios klastos, nors po teisybei jis 
atjojo tik su apie pora desėtkų vyrų.

Gaurė tačiau visai nieko blogo nema
nė Ramojui daryti. Jis turėjo kitokią min
tį. Jis norėjo kad Ramojus ineitų į pilį, 
paviešėtų, pats persitikrintų kad pas jį 
Ulelės nėra.

— Atvykai Ulelės jieškoti? Ir kodėl 
iu manai kad ji pas mane? Kas su ja at
itiko? — paklausė Gaurė.

— Ji su viena savo tarne dingo tą die
vą kai tu išyykai, — paaiškino Ramojus.

— Argi tai tiesa? Nabagė. ... Gra-

j ži buvo mergina.... Bet jeigu tu manai 
kad aš ją pagrobiau, užtai kviečiau į pilį, 
inpik, pats apžiūrėk kiek tik nori. Pas 
mane jos nėra, ne tik atvirai, bet ir pa
slėptos. Aš jos nemačiau, ir tik dabar pa
tiriu kad ji dango, — kalbėjo Gaurė, neno
rėdamas susipykti su Ramojus, nežinoda
mas kiek tvirtas jis atvyko. Jeigu su Ra
mojum butų atvykę visi jo artimi kaimy
nai kunigai su savo vyrais, jie staiga puo
lę gali jį nužudyti ir pilį sudeginti, jeigu 
statysis ant savo ir ginčysis del Ulelės.

Ramojus nesiveržė per vartus, ėmė ti
kėti kad Ulelės čia nėra. Prablaškęs min
tis, vėliau užvedė kitą kalbą, lėtai žengė su 
Gaure tolyn ir inėjo į vidų, kur buvo pavai
šintas midum, bet atsisakė priimti nakvy
nę ir pasiryžo tą pat naktį gryžti atgal.

— Atleisk, mielas Gaure, kad tave įta
riau Ulelės pagrobime. .. . Žinai juk, aš ją 
myliu ir užtai jieškau. . . .

— Tai gal mano pergreitas išvykimas 
metė nuožvalgą ant manęs? Dabar su
prantu.... Aš turėjau staiga gryžti, ne
norėjau jus visus surupint savo reikalu, — 
melavosi Gaurė.

Lyg susigėdęs, dar labiau nusiminęs, 
Ramojus sugryžo pas savo vyrus ir kelia
vo atgal. Iki šiolei apie Ulelės buvimo vie
tą nors galėjo spėti, bet dabar kur ji yra 
ir ar dar gyva, net nei mąstyti nedryso. 
Bet, manė sau, butų baisus dievų lėmimas 
jeigu jo pamylėtoji butų girioje žvėrių su
draskyta. . . .

Kur Ulelė Buvo?
Bet Ulelė buvo uždaryta pilyje ir lai

koma nelaisvėje. Tik reikia pasakyti, ji 
buvo ne Gaurės pilyje, o tolokai padubysiu 
kitoje pilyje, Gaurės dėdės Urbšio pilyje, 
prie dabartinės Betygalos. Ką nabagas 
Ramojus galėjo spėti kad jo mylimoji gali 
būti kur paslėpta? Jam užteko Gaurės pa
siaiškinimų, ir graužėsi mintimi kad ji ga
lėjo būti žvėrių sudraskyta, ir gryžo atgal. 
Tuo tarpu Gaurė savyje džiaugėsi kad len
gvai atsikratė to nepageidaujamo svečio, 
ir pradėjo rengtis vykti ją parsivesti į sa
vo namus. Kada Ulelė pastos iš jo moti
na, negi drys kas ją atimti, ir tas butų 
prieš tiesas ir visi tokį užpuoliką baustų.

Buvo praslinkusios kelios dienos nuo 
to kai Gaurė, parsivedęs Ulelę į savo pilį, 
aprodęs savo mantą, pamasinęs būti jo 
žmona, išgabeno toliau, pas dėdę paslėpti 
iki praeis jieškojimai ir aprims tie kurie 
ją atimti norėtų.

Ulelė su Minge buvo sykiu ir abi buvo 
sergstimos nuo pabėgimo.

Vargšė mergaitė, dabar ėmė keikti tą 
burtininkę, kuri jai išsakė kad, patekus 
nelaisvėn, bus išgelbėta. Nelaisvėn pate-Į 
ko, o kur pagalba?..-., rugojo ji, nesu
laukdama nieko ir nežinodama kad Ramo
jus jos įieško. Dienos jai rodės metais — 
tokios ilgos ir nuobodžios buvo nežinant 
ko laukti ir kas su ja toliau dėsis. Geres
nio nieko nelaukė kaip tik kad bus Gaurės 
žmona ir be meilės turės tenkinti jo geis
mus. Norėjo nusižudyti, bet kas tai ją nuo 
to laikė, nes vis turėjo viltį Žibuonės žo
džiuose: “Lauksi, sulauksi išgelbėtojo. ...”

— Laukiu tavęs, Ramojau mano bran
gus. .. . Tu turėtum ateiti mane išgelbėt, 
taip man pasakyta. . . . Bet ar tu žinai kur Į 
aš, kur manęs jieškoti?.... — aimanavo 
mergaitė.

Šitą išgirdus, Ulelės tarne Mingė ėmė 
galvoti. Sugalvojo ir tarė:

— Aš bėgsiu iš čionai, pranešiu Ramo
jui kur tu esi, ir jis dar spės tave išgel
bėti ....

— Tavo norai geri, bet, mano brangi,' 
paliksi mane vieną, pati gali žūti kelionėje, 
arba vijikai daviję tave nužudys, o mane 
vėl kitur išves. .. . Pabėgt sunku, jei butų 
lengva abi pabėgtume....

(Bus daugiau)

Vaje, vaje kas bus! Vi- 
taitis neišlaiko kritikų, jau 
pavedė “Tėvynės” editoria- 
lus rašyti savo pačiai!

Kaip mano astrologiški 
ženklai rodo, Grigaitis rė
mė šią SLA. Pild. Tarvba 
kad po išrinkimų turėtų ką 
verst.

Kažin ką butų veikę tau
tininkai tarp savęs ir Pild. 
Taryba ir “Tėvynė” su so
cialistais jeigu, po atsikra
tymo Čikagoj komunistų, 
nebūtų buvę tų prarastų 
$25,000 SLA. pinigų?

Ir gražus šios žiemos oras 
negali visus patenkint: kuo
met vieni bedarbiai džiau
giasi kad nešalta žiema, ne
reikia daug kuro pirkti, ki
ti pyksta kad vietoj sniego 
lyja ir jie negali užsidirbt 
nors gatvėse sniegą valant.

Mano draugų komunistų 
teorija nesipildo. Jie skel
bia kad komunizmo idėjai 
geriausia dirva tada kada 
buna didžiausias skurdas ir 
badas.

Bet štai /kai Amerikoje 
užėjo bedarbė, skurdas ir 
badas, ir jie 'nabagai skur
sta ir badauja: jų laikraš
čiai baigia bankrutyt, jų re
daktoriai apdriskę, badau
ja ir lyg ubagai atkišę iš
džiuvusius delnus prašo iš
maldos iš alkanų bedarbių.

Komunistai tikėjo kad vi
siems įsibadavus, darbinin
kai juos užšisodys sau ant 
sprando carauti.

Ar teisybė?
Jūsų Asilencija gerb. A- 

sile: Aną dieną aš mačiau 
du Jūsų draugus važiuojant 
Superija senu sulužusiu for- 
duku. Kada nusmuko jiem 
vienas ratas ir fordukas su
stojo, aplink apspito daug 
žmonių. Priėjau ir aš ir 
klausiu vieno savo pažysta
mo :

“Kas jie ir kur važiuo
ja?”

Nagi sako tai du darbi
ninkų “užtarėjai” važiuoja 
iš Čikagos į Najorką “dar
bininkų” “susivienijimui” 
“čarterio”.

“Tai ar dar jie to čarte
rio vis neturi?” paklausiau.

Man atsakė kad neturi, 
ba jeigu turėtų tai nevaži
nėtų tokiame “skrepe”, tu
rėtų puikiausius automobi
lius, ba tada galėtų iš dar
bininkų dolarius kolektuot, 
dabar tas uždrausta.

Tavorščius.

KIBIRKŠTYS
—Pilsudskis nuvažiavęs į 

Francuziją, ten pametė sa
vo kardą?! Tai tik Brook- 
lyne galima. Į svetimas val
stybes niekas kardą nesive
ža. Sy?

—Už Lietuvos šmeižmus 
“New York Times” dien
raštį “Tėvynė” apdovanojo 
laipsniu “Suv. Valstijų pu
siau oficiališko organo.” A- 
le kad šitas dienraštis yra 
pusiau oficiailšku organu 
tik Demokratų partijos! 
Valdžios oficiozu, sakoma 
yra “Washington Post”.

—Ta pati “Tėvynė” anais 
metais buvo apdovanojus 
siuvėjų (kriaučių) amatą 
“profesija”, bet kliaučiai ir 
šiandien “profesoriais” ne- 
sivadina. Tai....

“Vienybė” sako kad Phi- 
ladelphijos Grinius su Kli
mu išvažiavo į New Yorką 
“Susivienijimo reikalais”. 
Visi važiuoja geležinkeliais, 
automobiliais, orlaiviais, o 
Grinius su Klimu važinėja 
Susivienijimo niekalais!

“Naujienos” nesupranta 
kodėl “Draugas” Lietuvos 
valdžią vadina “vyriausy
be” (lyg einikio lošyje). O 
juk lengva suprast: “Drau
go” valdžia yra Romoje.

I
Ištikro laimingi tie tau-| 

tiečiai: jiems nereikia nei 
mokėti į parapiją ir su ku
nigu peštis, nei aukauti pa
laikymui dykaduonių kalbė
tojų, kaip daro komunistai.

Čikagos “Naujienos” tur
būt nesuręngtų savo meti
nių koneėrtų jeigu pasauly
je nebūtų burliokų.

Atsakymas: Tai tikra tei
sybė, drauguti: tai buvo tie 
“čarterio” jieškotojai “dar
bininkiškam” “susivieniji
mui”.

Kažin kodėl musų komu
nistiški laikraščiai, kurie 
savo skaitytojams nieko ge
ro per metą neduoda, atėjus 
Gegužės pirmai išleidžia pa
didintą numerį ir duoda’ 
daug popieros?

Tautų Sąjungai nereikės 
įsikišti

Dvi kaiininkos kalbasi:
— Žmonės sako bus ka

ras. Kaip manai, Žvingi- 
liene, ar mes turėsim kitą 
karą pergyventi ar ne?

— Nežinau, Petruliene.
Viskas priklausys nuo to 
ar pamirši man grąžinti tą 
prosą, kurį iš manęs pasi
skolinai. V.

Perpetuum Mobile
— Rypkiau, kodėl tu taip 

girtuokliauji?
— Na, aš tau viską išaiš

kinsiu. Mat, aš užvalgau 
česnakų kad užmušti deg
tinės kvapą, o paskui turiu

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright,

daugiau degtinės gerti kad 
užmušti česnakus. V.

TIKRI IR 
NETIKRI

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

“DIRVA”

6820 Superior Av. Cleveland, O.

Štai gera naujiena visiems Amerikos Lietuviams:

Jau išėjo iš spaudos populiariška

LIETUVOS ISTORIJA
Didelė 318 puslapių knyga

M-X-KnRPHUICIMS

UVTHUTRS 
DIDVSIS

■ j ®A 'VA:

Vienatinė gausiai paveiksluota 
Lietuvos Istorija, aprašanti Lie- 
tuvą nuo ankstyviausių laikų iki

■ šių dienų, su platesniu apsistoji- 
MJOfc mu al^e parito laikus. Talpina

paveikslus daugelio Lietuvos ku- 
® nigaikščių, taipgi Vytauto, jo žmo- 

wTH? nos, Jogailos, Jadvygos ir dauge- 
lio kitų. Pabaigoje telpa padavi- 

[mai-legendos apie Birutą, Keistu- 
I Vytautą.

fltlhmnnriYi 'imn nmwmiffn
Popieros viršais Audimo viršais$1.50

Siųskit savo užsakymą dabar!

”1) I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio



ŽALIOJI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Po Karo Pasidarius Para
pija

I rylpiečius nuo Naumie
sčio (Vilkaviškio apsk., Su- 
.valkijoj), 10 kilometrų at
stumo], guli mažutis Lietu
vos miestelis, Žalioji. Iš 
šiaurės ir rytų pusės mies
telį supa gražus 136 hekta
rų miškelis, kuris veik vi
sas yra tik eglaitėmis bei 
pušimis apaugęs. Miškelis 
žaliuoja žiemą ir vasarą, 
nuo ko ii- miestelis gavo Ža
liosios vardą. Šiuo laiku 
tas miestelis dar mažutis, 
turi apie save labai lygius 
gražius laukus, kurie apgy
venti naujais ūkininkais 
(naujakuriais), kuriems ge
riau Įsigyvenus galima ti
kėtis kad ir miestelis turės 
progos daugiau paaugti.
Ankstyvesni Rusų laikai ir 

miestelio Įsikūrimas
Anksčiau, baudžiavos ir 

Rusų laikais, to miestelio 
veik visai nebuvo, nors toj 
vietoj jau nuo senų laikų 
buvo ir yra kapai ir vidu- 

. ryje kapų stovėjo medinė 
koplyčia, kuri ir po šiai die
nai tenai stovi.

Tuose senuose laikuose 
aplink Žaliąją buvo dvarai, 
ir vos iš vienos pusės buvo 
kaimas vienkiemiais apgy
ventas. Aplink miesteli e- 
sant dvarams, miestelis vi
siškai mažos reikšmės turė
jo. Jokio gyvumo jame tuo
kart nebuvo, nors stovėjo 
keletas trobesių ir iš seno
vės laikų karčiama, kas ir 
buvo visa to miestelio pra
monė. ' Karčiama laikydavo

SPEČIALIS BARGENAS
4 Šeimynų muro apartmentas ant 

1481 E. 66 St. Moderniški 4 angli
niai furnasa, 6 garadžiai, renda $140 
į men. Kaina $12,500. Pardavimui 
a rmainais.

VALENTIN KOCI
Real Estate — Notary Public 

1266 E. 71 St. HEnd. 6211

LIETUVIO DARBININKO 
■Reikalaujam darbui prie tikės, gera 
vieta, darbas lengvas. Kreipkitės 

12510' TA FT AVE.

PA.I IEŠKOJIMAS
Pajieškau pusbroli Kazį Vaikšno- 

lą ir pusseserę Teklę Vaikšnoraitę. 
Taipgi savo draugus Kazį ir Jonų 
Kelbauskus. Girdėjau pirmiau gy
veno Brooklyn, N. Y. Iš Lietuvos 
pacir.?. Vaičiškių par., Juknėnų k., 
Utenos ap. Prašau atsišaukti.

A. LUMPICKAS
2293 So. Gtli St. . Akron, O.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau dėd- Tada Belecką; pa

eina iš Žagarės par., Šiaulių apsk. 
Prieš karą gyveno Racine, Wis. Ne
žinau ar gyvas ar jau miręs. Pra
šau jo paties arba apie jį žinančių 
atsišaukti.

JUOZAS BELECKAS 
6435 Harper Ave. Chicago, Ill.

PARSIDUODA RAKANDAI
2 miegkambarių setai, dining room 

setas, pečius, pianas, taipgi 1925 
Hunmobile, 4 tires visai nauji.

Prie to išmokėtas lotas parsiduo
da prieinama kaina. Išvažiuojam į 
Lietuvą. Kreipkitės (6)
19841 RENWOOD AVĖ. prie E. 185 

st. ir Lake Shore Boulevard.
Phone KEnmore 1489-M

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

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.

tai Žydai tai šiaip žmonės, 
pasikeisdami. Sunkiai dirb
dami dvaruose už pusdykę, 
žmoneliai joj palikdavo sa
vo paskutinius skatikus už 
degtinės butelį, jame jieš- 
kodami savo laimės, bet jos 
nerasdavo, o tik gausiai su
šelpdavo karčiamos savi
ninkus. Taigi nors nieko 
Žaliojoj nebuvo apart kar
čiamos, bet karčiama gerai 
laikėsi nekurį laiką, taip 
kaip ir kituose Lietuvos 
kampeliuose kad buvo tais 
sunkiais priespaudos lai
kais.

Tačiau praėjus tiems sun
kiems laikams, praslinkus 
pasauliniam karui, kurs ir 
Žaliosios neaplenkė, smar
kiai nuteriodamas Rusų ir 
Vokiečių kariumenėms be- 
sistumdant, prasidėjo kito
kie laikai.

Vėliau, išsisukus Lietuvai 
iš po svetimo jungo, ėmus 
tvarkytis ir gyventi sava
rankiškai, greitai ir Žalio- 

Isios apielinkės pakitėjo ir 
įgalima sakyt kad tik tuo
met miestelis pradėjo aug
ti.

Sustiprėjus Lietuvos val
džiai ir ėmus valdyti šalį, 
pradėta dalinti Lietuvoje 
esančių dvarų žemes, ku
rios atiduota savanoriams 

Į ir šiaip neturėjusiems že
mės Lietuvos piliečiams. 
Tokiu budu ir apie Žaliąją 
buvę dvarai tapo išparce
liuoti (išsklypuoti) ir dvie
jų-trijų metų bėgyje apgy
venti gražiomis rikėmis, ku
rios kitos ir labai gražiai 
jau atrodo, kitos kiek pras
čiau.

Kadangi visa miestelio 
apielinkė tapo smulkiai ap
gyventa tas davė miesteliui 
progos pakilti. Ėmė dary
tis visokių reikalavimų pa
togumų apielinkės ūkinin
kams, ką pastebėję nekurie 
ėmė steigti krautuves. Taip 
miestelyje Įsisteigė dvi pa
vienių piliečių krautuvės ir 
Ūkininkų Kooperativas, kas 
pilnai patenkina aplinkinių 
ūkininkų reikalavimus.

Prie to įsisteigė mažutis 
motorinis malūnas ir viena 
kalvių dirbtuvė.

Įstaigos yra šios: pašto 
agentūra su telefonu, pra
džios mokykla keturių kom- 
pletų. Ūkininkas ar kas 
kitas šiame nors mažutyje 
miestelyje gali pilnai atlik
ai savo kasdieninio gyveni
mo reikalus ir nereikia ke
liauti, kartais labai blogais 
keliais, Į didesnį miestelį, 
Naumiestį ar Vilkaviškį, į 
kuriuos tūliems ir gerokai 
toli.

1928 metais įtaisyta ga- 
I rinė pieninė, kuri gan ge
rai laikosi.

Dabartinė miestelio 
išvaizda

Šiuo laiku miestelyje mo
derniškų Įrengimų visiškai 
dar nėra, k. t. elektros, van
dentiekio ir kt. Net ir gat
vių nėra dar tinkamai pra- 
vedžiota. Esami miestelio 
gyventojai susitelkę gyven
ti daugiausia abiem pusėm 
plento, kuris eina per pat 
miestelio vidurį. Tuo plen
tu į vakarus galima pasiek
ti Naumiesti, i rytus Vilka
viškis ir Vilkaviškio gelž- 
kelio stotis.

Šiaip i miestelį didelių 
kelių nesueina. Sueina tik

iš netolimų apielinkių kele
tas vidutinių vieškelių, ku
riais pietų link galima pa
siekti Alvitas-Ky bartai.

Prie to viso, dar tankiai 
apsigyvenus žmonėms, įsi
kūrė ir nauja parapija, ku
ri savo lėšomis padidino ka
puose stovinčią koplyčią ir 
pavertė ją bažnyčia. Taip
gi parapija savo lėšomis pa
statė gražią murinę klebo
niją, kuri stovi pietinėj pu
sėje plento, rytinėje dalyje 
miestelio.

Susisiekimą Žalioji su di
desniais Lietuvos mieste
liais ir miestas irgi turi ne
blogą. Kasdien vaikščiojan
ti autobusai iš Šakių-Nau- 
miesčio Kauno linkui paima 
ir Žaliojoj esančius kelei
vius, kuriuos perveža tie
siog Į Kauną ar kitus dides
nius miestelius.

Prie to dar 17 kilometrų 
nuo Žaliosios rytų linkui 
yra plačiųjų gelžkelių sto
tis, seniau Šelmiais, dabar 
Vilkaviškio stotimi vadina
ma. J. B. Stankevičius.

KAIP RUOŠIAMASI 
PRIE CUKRAUS GA
MYBOS LIETUVOJE

Kviečia tuojau sudaryti su
tartis cukriniams runke

liams auginti.
Vyriausybė nutarė ne tik 

cukraus fabriką statyt, bet 
ir pažadėjo tvirtą cukri
niams runkeliams kainą per 
trejus metus, tai yra po 4 
litus už 50 kilogramų run
kelių. Šiomis dienomis vy
riausybė patvirtino ir sutar
čių projektą su cukrinių, 
runkelių augintojais, tuc 
budu cukrinių runkelių au
gintojų draugija išsiuntinė
jo visiems agronomams įga
liojimus rašyti sutartis.

Cukrinių runkelių augin
tojai iš karto galės rašyti 
sutartis trims metams, nu
rodant, kiek ir kuriais me
tais augins runkelių. Tačiau 
augintojams paliekama tei
sė ir daugiau runkelių au
ginti, tik apie tai augintojas 
turi iš anksto pranešti drau
gijai, kad be reikalo dėl j c 
nebūtų užpirktos sėklos, ’tai 
yra kad nebūtų padaryta 
bereikalingų išlaidų. Drau
gija sau taip pat pasilieka 
teisę perspėt augintoją kač 
jis mažiau augintų runkelių 
jei pasirodyti] jų tiek daug 
kad pirmasis cukraus fabri 
kas nepajėgtų perdirbti 
toks runkelių ploto mažini 
mas gali bui'i tik pačioje to 
limoje vietoje nuo cukrau 
fabriko, ir, žinoma, tik ta 
da, kai arti fabriko bus už 
tektinai runkelių.

Cukrinių runkelių augin
tojų draugija kviečia ūki
ninkus rašyt sutartis neati 
dėliojant, nes numatoma 
kad bus daug naujų augin 
toių, dėl to draugija ture 
atitinkamai pasiruošti ir su 
sėklų užpirkimu ir su in 
stuktorių samdymu, o taip 
pat įsigyti mašinų sėklom 
sėti tuose rajonuose, kiu 
bus daug augintojų. Cukri
nius runkelius auginant 
tenka daug vartoti pirktiniu 
trąšų, ypač brangios azoti
nės trąsos, dėl to draugija 
tariasi su Čili salietros sin
dikatu ir ruošiasi užpirkti 
Čili salietrą be jokių tarpi
ninkų ; sutartis pasirašant 
augintojai galės užsisakyti 
ir Čili salietros sindikato 
kainomis. Prie visų šių dar
bu reikia jau dabar ruoštis.

“L. U.”

SPORTAS “ Abraham Lincoln” Pa “Lietuviška Veseilia” Aršiausi Skausmai
veikslas Music Hall

Lankėsi Gansonas
Ketvirtadieni Clevelande 

buvo užsukęs imtikas Jack 
Ganson. Jis vyksta imtis į 
Floridą.

Sako jis turi uždėjęs $500 
Bostone ir nori eiti su Po
žėla imtis, bet tas atsisako.

Komaras šiuo tarpu ran
dasi rytinėse valstijose ir 
turi gerų imtynių.

Sarpalius dar vis užsilai
ko vakarinėse valstijose ir 
jo iš ten neišleidžia.

Požėla pasirodė su savo 
“smarkumu”

Sausio 30 d. Marotta bu
vo surengęs Clevelando mie
sto auditorijoj imtynes, ku
riose ėmėsi trys poros .im
ti kų.

Pirmoj poroj ritosi Grai
kas Zaharias su Lenku Bru-
nowicz, išėjo lygiomis.

Antroj poroj išėjo Požėla 
su Vokiečiu Hans Bauer. 
Žinoma, Požėla tuoj ėmė ro
dyt savo smarkumą, kaip jis 
visada nori pasirodyt smar
kus. Ir gal kitiems išrodė 
jis labai “drūtas”, bet tiems 
kurie žino kad Požėla su 
tuo pačiu Baueru jau du 
metai kaip imasi visuose 
miestuose, tai išrodė tik 
juokas. Po 20 minutų Po
žėla pradėjo Vokietį tran- 
kyt ir imtynes pabaigė.

Požėla su Baueru ėmėsi 
Philadelphijoj, Baltimorėj 
ir daugelyj kitų miestų, kur 
jis visada Bauerą paguldo, 
ir Lietuviai visur juos ma
tė imantis.

Kada Požėlą šaukė imtis 
Sarpalius ir kiti, jis rėkda
vo: “Aš jau juos paritau, 
ko jie nori iš manęs”, nors 
nėra nei vieno paritęs. O 
tą Vokietį rita jau du metai 
ir vis nori risti (mat, jis 
kai avinas pasiduoda).

Trečioj poroj ėmėsi Ita
las Gardini su Airiu McKay. 
Italas laimėjo. Matęs.

Camera Suspenduotas
Italas milžinas kumštinin

kas Primo Camera atvažia-I 
vo Amerikon vėl, bet išgir
do kad yra suspenduotas ir 
neturi teisės muštis ne tik 
New Yorko valstijoje bet ir 
kitose valstijose kurios in- 
eina į National Boxing As
sociation.

Jo naujas suspendavimas 
paėjo nuo to kad jis išvažia
vo iš Italijos neišpildęs vie
nos sutarties kumščiuotis, 
ką patyrus N. B. A. komisi
ja jam atėmė teisę ir čio
nai dalyvauti kumštynėse.

Kovo 8 d. jam vistiek ren
giama kumštynė Floridoj su 
Jim Maloney. Florida ne- 
pirklauso prie sąjungos tų 
valstijų kuriose Camera su
spenduotas.

ŠARKIS SU WALKER
Eina kalbos kad šią va

sarą Chicagoj įvyks kuniš- 
'.ynės Šarkio su pusiau sun
kaus svorio čampionu Wal
ker. Tos kumštynės turbūt 
'vyks Birželio mėnesi.

Kiek jau žinoma tikrai, 
ai Smėlingo kumštynė su 

Striblingu nebus leidžiama 
Ohicagoje.

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

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

už mažiausia pinigų”

“Dirvos” krautuvėje jau ga
lit gauti trečią rekordą Lietu
viškos Veseilios, kurių pirmi dū 
rekordai visiems patiko.

Taipgi yra kitų gražių naujų 
Lietuviškų rekordų dainų ir 
muzikos.

_ Brakes Sutvarkom _ 
Dykai

Ekspertai ant visokių Motoro Darbų 
Buvę Raybestos Mechanikai 
DARBAS PRIEINAMOMIS

STANDARD GARAGE 
1151 East 58th St. 
5812 St. Clair Ave.
Netoli East 55th St. 

LEO & ERNIE

Dings Į 10 Valandų 
Arba Nieko Nekaštuos!

Miesto auditorijos Muzikalėj Sa
lėj bus pradėta rodyti garsus pa
veikslas gamintas United Artists 
Production firmos, “Abraham Lin
coln”, kurio gyvenimas yra gerai ži
nomas visiems Amerikos gyvento
jams.

To paveikslo parodymui Music Hall 
įsitaisė naujausio išradimo ir geriau
sią kalbamą aparatą kad galima bu
tų kuotikriausia publiką patenkint.

Paveikslo rodymas prasidės penk_ 
tadienio vakare, Vasario 6 d. Ab
raomo Linkolno rolę vaidina Walter 
Huston, pasižymėjęs daugelyje pa
veikslų artistas.

Paveikslas prasideda su simboliš
ku atvaizdinimu negrų vergų pre
kiavimu ir Linkolno gimimu. Pas-

VACUUM CLEANERS
MAKES REPAIRED

Hoovers___ $12.50 up
Premier Duplex 14.00 
up; Eureka 13.00 up; 
Royals and Air Ways 
others at Low prices. 
Don't buy until you 
see the bargains here. 
'Everyone guaranteed 
same as factory, one 
year.

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

kui rodoma Linkolno augimas, dir
bimas, vestuvės; paskui visokios ki
tokios smulkmenos iš Lilkolno gy
venime. Po to jau eina jo gyveni
mas ir kovos už negrų išliuosavimą 
esant prezidentu ir toliau jo mirtis.

Ofiso
M A in 

f P 
$1126-8 Standard Trust Bldg. ą.

Baigęs teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens 

Ktirzenberger
Su visais teisiu reikalais 
viai. Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

Telefonai Namu
773 KEnmore 47I0W

J. KERŠIS S

*
ir

J. C BLASER
Hard w a r c

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

įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

I
X 

i O ROSEDALE p?
"Ory Cleaning Co.t 

HEnd. 7906 J 
C. F. PETRAITIS, Prop. 5 
6702 Superior Ave., jA 

t

Prašalinki!
REUMATIZMĄ

Neprašalinsit reumatizmo apverti
mu savo skilvio ir nuvarginimu šir
dies aštriais vaisiais. 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, neurilo, lumbago, sciaticos ar 
raumenų skausmus į 10 valandų, jū
sų pinigai bus grąžinti.

Galit gauti pirkti Rhuma-Jell vi
suose STANDARD DRUG COMPA
NY sandėliuose Clevelande arba, mes 
prisiusime paštu gavo $1.25 arba 
C. O. D. $1.50.

Rhuma-Jell Chemical Co.
1110 Broadway Dept. P New York

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

Kailių Siuvimo Mokykla
Merginos kurios nori išmokti ge-

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

789 EAST 125TH ST.
(Durys iš pietų)

ruo-
Mo-

(6)

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
TELEF. HENDERSON 8068 

(Virš Lietuvių Banko)

Vyt. Didžiojo
Kaip teko pati 

to Didžiojo K01 
yra padaręs suit 
nierių grupe, pr 
inž. Reisonu, Vy 
muziejaus galuti 
jektams bei brai 
gaminti ir visai 
medžiagai paruo 
Įima butų paskt 
tynęs ir jau pav; 
ti statybą. Turi 
dvejus metus 
pradžios.

Vytauto Didi 
jaus rūmai bus 
dviem dalim: v 
muziejaus eks 
kita—Kauno m 
jaus eksponatan 
kalingą Vytau 
muziejui statyti 
pa miesto saviv; 
perleisti be jokit 
Vytauto Didžii 
bet su būtina 
iki bus įstatymo 
ryta viso Vytai 
muziejaus direl 
savivaldybė galt 
ta rūmų dalim 
riama miesto m 
istorijos ir kult 
jui, drauge su : 
sale parodoms 
reikalu teks da 
atskirą sutartį 
to Didžiojo f on 
savivaldybės.•S"

Lietu-
Rusai Neužmirškit saviškių Kanadoj, 

Pietų Amerikoj ir kitur — už- 
rašykit jiems “Dirvą’

Kur Patogumas ir Geras
Skonis Susitaiko

0AUGELIS puikiaus išdirbimo Radiantfires 
yra patraukianti ir harmonizuojasi su viso

kiais Įrengimais. Jie tinka kožnoj ugniavietėj 
ir yra išdirbti taip kad papuoš kožną kambar..

Daugelis vakarų buna smagus šeimynai ir 
svečiams, delei malonios, patogios šilumos nuo 
Radiantfire kuri gaunama tuojau, be atidėlio
jimo, ir kadangi ji gaunama be vargo ir terlio- 
jimosi, kuomet tik prireikia.

Radianfires yra greita, patogi, švari gazo 
šiluma, taipgi maloni ir švelni.

Visi gaziniai Radiantfires yra lygiai pato
gus ir naudingi, nežiūrint kaip jie butų padary
ti ir išgražinti iš lauko. Jų šildymo elementai 
yra tie patys, taip pat subudavoti, atsakančios 
medegos ir darbo, nežiūrint kainų.

Jus galit pamatyt visą eilę Radiant gazinių 
pečiukų išstayta Gazo Ofise.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th and Rockwell

1ŠEIVYBĖ Iš
Gruodžio mėi 

išvyko 6,430 p 
rių 119 į Arg 
Braziliją ir lik 
tas Amerikos 
viso 1930 metai 
emigravo ) ,430 
giausia į Pietį 
valstybės. Palj 
tais metais, ei 
miai sumažėjo.

Lietuviška
6824 Supei 

Kviečiame Lietuv 
į šią patogią vai 
valgiai, mandagus

CHAS. S 

20d 
dare maloniom! 
lengvai vartojai 
mis. Greitai pr; 
lins skausmą. P< 
jūsų sveikatą aj

Laidot

6621 E<k



D I R VA'
ausi Skausmai 
ngs i 10 Valandų 
i Nieko Nekaštuos!

==========------------==-------------------

S IS LIETUVOS S
^rašalinkit
UMATIZMĄ
[šalinsi! reumatizmo apverti- 
□ skilvio ir nuvargininiu šir- 
riais vaisiais. Prie to, tas 
ra. Taigi, bandykit Rhuma- 
pras tų mostį kuri tukstan- 
agelbejo.
kit jų ant skadurio ir užde- 
skaudamų vietų prieš einant 
’atirsit kaip dideli skausmai 
er naktį. Jeigu nepagelbės 

žiaurius skausmus reuma- 
eurito, lumbago, seiaticos ar 
skausmus i 10 valandų, j'u- 

li bus gražinti.
gauti pirkti Rhuma-Jell vi- 
'ANDARD DRUG COMPA. 
ėliuose Clevelande arba, mes 
e paštu gave $1.25 arba 

$1.50.
a-Jell Chemical Co.
dway Dept. P New York

Vyt. Didžiojo Muziejus Rusų Miškas Klaipėdoje

į Lietuvių Liaudies Meno I 
Paroda Švedijoj

Stokholme, Švedijos sosti
nėje, iškilmingai atidary-

Akrono Naujienos

ros Lietuviai ateina j 
tariškas Lietaus 
JDYNES. - 25c.
Clair arti E. 9th St.

Siuvimo Mokykla 
s kurios nori išmokti ge- 

Geras uždarbis kada už- 
a. Vakarines Klesos ruo- 
)ar. Žema mokestis. Mo- 
suknių siuvimo.
EAST 125TH ST. 
pietų) (G)

. T. Tamošaitis
FHOMAS)
avis Dentistas
1 E. 68th St.
s Superior Avenue

HENDERSON 8068 . 
Lietuvių Banko)

Kaip teko patirti, Vytau
to Didžiojo Komitetas jau 
yra padaręs sutarti su inži
nierių grupe, priešakyje su 
inž. Reisonu, Vytauto Didž. 
muziejaus galutiniams pro
jektams bei braižiniams pa
gaminti ir visai reikalingai 
medžiagai paruošti, kad ga
lima butų paskelbti varžy
tynes ir jau pavasari pradė
ti statybą. Turi baigti per 
dvejus metus nuo darbų 
pradžios.

Vytauto Didžiojo muzie
jaus rūmai bus paskirstyti 
dviem dalim: viena— karo 
muziejaus eksponatams, o 
kita—Kauno miesto muzie
jaus eksponatams. Visą rei
kalingą Vytauto Didžiojo 
muziejui statyti žemės skly
pą miesto savivaldybė mano 
perleisti be jokio atlyginimo 
Vytauto Didžiojo fondui, 
bet su būtina sąlyga, kad 
iki bus Įstatymo keliu suda
ryta viso Vytauto Didžiojo 
muziejaus direkcija miesto 
savivaldybė galėtų naudotis 
ta rūmų dalimi, kuri ski
riama miesto muziejui, kaip 
istorijos ir kultūros muzie
jui, drauge su auditorija ir 
sale parodoms daryti. Šiuo 
reikalu teks dar padaryti 
atskirą sutartį tarp Vytau
to Didžiojo fondo ir miesto 
savivaldybės. “L.A.”

Klaipėda prieš karą buvo 
gana žymus medžio apdir
bimo miestas. Klaipėdos 
uostas ir vadinasi medžio 
bei malkų uostas (Holzha- 
fen). Karo metu ir po karo 

! beveik visos lentpiuvės sto
vėjo be darbo. Pernai tam 
tikra Klaipėdos pramoninin
kų delegacija, musų vyriau- 

. sybės remiama, susitarė dėl 
' Sov. Rusijos miško medžia- 
1 gos apdirbimo Klaipėdoje. 
Jau pirmosios rusų miško 

i partijos atėjo Į Klaipėdą. 
[Septynios didžiosios lentpiu- 
Ivės jau pradėjo to miško ap- 
' dirbimą. Lentpjūvėse turės 
. darbo apie 2000 darbininkų. 
Jos per metus apdirbs iki 

; 200,000 kietmeteriu medžiu, 
j Visas rusų apdirbtas miškas 
bus išgabentas užsienin. 
Taigi musų kraštui lieka 

:grynai rusų miško perkro- 
> vimų, pervežimų ir kt. už- 
į darbis. Svarbiausia čia yra 
darbininkų darbu aprupin-i 

į mas.
Miškas Į Klaipėdą bus pri

statomas juromis ir geležin
keliai. Kadangi žiemą Rusi
jos uostai užšąlą, tai gele
žinkeliais bus pergabenama 
apie 3-4 tukstačiai vagonų 
miško. Sutartis sudaryta 
dviems metams, bet ji galė
sianti būti pratęsta.

“L.A.”

ta Lietuvos liaudies meno 
paroda “Stokholmą Nordis- 
ka Museet”. Parodos orga
nizavimą su dideliu susido
mėjimu sekė švedų moksli
ninkai ir spauda. Čiurlionies 
galerijos direktorius p. Ga
launės atvykimo dieną žy
mesniuose Stokholmo laik
raščiuose įdėti interview su 
p. p. Galaune ir Savickiu.

i Parodą pradėjo greit suor- 
i ganizuoti dr. Erixon’as su 
įgudusiu muziejaus perso
nalu.

Švedų spauda entuzias
tingais straipsniais atsiliepė 
apie Lietuvių liaudies meną 
konstatuodama jo gilumą, 
originališkumą, lemdama 
parodai gražaus pasiseki
mo.

Specialiuose švedų leidi
niuose dedamos mokslinės 
studijos apie Lietuvių liau
dies meną.

Išleistas puošnus parodos 
katalogas su p. Galaunės ir 
p. Erixon’o apžvalgomis.

“L. A.”

Komunistų melagystės ir| Joneliunas norėjo būdamas 
šmeižtai. “Laisvės” 9-me 198-tos kuopos nariu: kuo-

IŠEIVYBĖ Iš LIETUVOS
Gruodžio mėn. iš Lietuvos 

išvyko 6,430 piliečių, dau- 
rių 119 i Argentiną, 17 i 
Braziliją ir likusieji—i ki
tas Amerikos valstybės. Iš 
viso 1930 metais iš Lietuvos 
emigravo ) ,430 piliečių, dau
giausia Į Pietų Amerikos 
valstybės. Palyginus su ki
tais metais, emigracija žy
miai sumažėjo. “L.A.”

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Latvija perka iš Lietuvos 
10.000 tonų javų

Ryga. I. 10. Elta. Žemės 
ūkio ministerijoj buvo pasi
rašyta sutartis -dėl .10,000 
tonų javų pirkimo Lietuvoj. 
Iš Lietuvos pusės sutartį 
pasirašė Lietuvos pasiunti
nys Latvijoj p. Pr. Dailidė,! 
iš latvių—Latvijos žemės ri
kio ministeris p. Gulbis. 
Grudai bus priimami Rygoj 
ir Daugavpily. Už perveži
mą nuo centnerio bus at
skaitoma 1.5 litų. Ši pava
sarį bus supirkti visi kvie
čiai ir pusė rugių, kita pusė 
bus supirkta rudenį.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūsles bėdomis 
J? ras Palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap-

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa-
HR SB ĮĮM S | bandyk šiandie. Tri 
ra Si3 H Ju dydžiu vaistinč- 

se‘35c, 75c ir $1.50

NAUJAS
darė maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis. Greitai praša
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

V* HAARLEM OIL

Kaliošų byla
Andriejavo miestely šių i 

metų pradžioj vienoj vaka- 
ruškoj pražuvo veinos žydės 
kaliošai.

Pastaroji kaliošų vagy
stėje įtarė vieną mergaitę. 
Policija įtariamai sustatė 
protokolą, konfiskavo kalio
šus ir byla atsidūrė Rietavo 
n. t. teisme. Pirmam teismo 
posėdyje kaltinamoji bylą 
atidėjo žadėdama liudinin
kais. įrocįyti kad konfiskuo
tieji 'kaliošai yra jos pirkti, 
bet ne vogti.

Antrame t. posėdyje, by
lą atidėjo nukentėjusi parei
škusi, kad konfiskuotieji 
kaliošai yra tikrai jos, nes 
ji žinanti kaliošų kulnyse 
įspaustus fabriko numerius, 
o kadangi konfiskuotieji ka
liošai yra policijoje, o ne 
teisme tai posėdžio metu pa
tikrinti nėra galima.

Kaliošų vertė 10-12 lt., o 
kiek teko patirti, bylinėji- 
mos įvairus žygiai, liudinin
kai ir advokatai jau kainavo 
apie 200 lt.

Bet to neužteks, nes abi 
pusės pralošė bylą t. teisme 
pasiryžę apeliuoti Aps. teis
man. “D.”

num. tilpo korespondencija 
iš Akrono, vardu “Atsaky
mas V. T. Neverauskui”, po 
kuria pasirašo J. Joneliu
nas. Štai kaip tas atsaky
mas tarška:

“ ‘Tėvynės’ No. 52 Neve- 
rauskas bjauriai meluoja ir 
šmeižia progresyvius. Kas 
žodis tai melas. P. Neve- 
rauskas vienu šuviu bandė 
nušauti du zuikiu. Viena— 
jisai bandė suvaryti į SLA. 
kuopos parengimą visus 
Lietuvius, o kita, SLA. na
rius sukurstyti prieš pro
gresyvius bolševikus” ir tt.

Toliau Joneliunas karto
ja tilpusi “Tėvynėje” skel
bimą, kurį matėt kas “Tė
vynę” skaitėt, o kas dar ne 
tai galit matyti 52-me num. 
Perskaitę persitikrinsit, o 
ypatingai Akroniečiai, ku
rie žinot kaip vietoje daly
kas stovi. Sužinosit kiek 
sykių aš šoviau ir kiek zui
kių nušoviau ir kiek sužei
džiau. Vienas iš tų sužeis
tų zuikių yra Joneliunas, 
kuriam pataikiau Į bolševi
kiško titulo karūną. O dar 
varant į kuopos parengimą 
gal kas Joneliunui užmynė 
ant komo kad taip įširdo 
ant Neverausko.

Skaičiau sau už pareigą, 
kaipo rengimo komisijos 
narys, ir parašiau į “Tėvy
nę” kad SLA. 198-tos kuo
pos parengimas įvyks Gruo
džio 31, o bolševikų Sausio 
1 d., ir abu parengimai taip 
įvyko kaip parašiau. Bet 
Joneliuno teorija rodo kad 
tas yra melas, ir aš už toki 
prasižengimą turėčiau būti 
pakartas, ir užbaigtas kriu
kis. Bet kuopoje dalykai 
eina priešingai: jau 10 me
tų kaip Neveraūskas yra 
užrašų raštininku ir orga
nizatorium ir niekad neka
ria.

Joneliuno supratimu visi 
SLA. 198-tos kuopos nariai 
negeri, nes nepadarė to ko

BEN BRAZIS
SALDAINIŲ IR GROSER1O 

PARDUOTUVĖ
Puiki vieta Lietuviams užeiti ir pa
siviešėti bei šį-tą pasipirkti. Ska
nus rūkymai ir saldus gėrimai. Pa

tarnavimas geras.
5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

pa turėjo išrinkti jį dikta
torium, o jis visiems tik de
kretus butų skaitęs ir vis
kas. Bet ięėjo priešingai ir 
draugučiui prisiėjo apleisti 
kuopą nieko nepešus. Ne
gelbėjo nei zaunos bolševi
kų spaudoje.

Užbaigdamas, Joneliunas 
pabrėžia jog laikraštyj ves
ti diskusijas “su tokiu žmo
gum neapsimoka”. Štai ką 
jis siūlo: Jeigu p. Neverau- 
skas nori su mumis padis- 
kusuoti tai busianti puiki 
proga kada Akrone kalbė
siąs draugas Mizara.

Joneliunas betgi turėtum 
žinoti kad draugas Mizara 
atvažiuos prakalbą sakyti, 
o ne diskusuoti kas yra tei
singesni, bolševikai ar tau
tininkai. Ką jis pasakys jus 
tik išsižiurę turėsit klausyt 
ir ryt.

Neverauskui stoti į dis
kusijas peržema su tokiu 
žmogum kurį Žydai gaudo
si už “pirktus” rakandus ir 
kuris moka padangint ti- 
kietus kad daugiau “pelno” 
liktų.

Dar kaslink pasirašymo 
po atsakymu: jis pasirašo 
J. Joneliunas, kuomet jo ti
kras vardas yra Kajetonas. 
Mat, su juo yra taip kaip 
čigonui su arkliu: giria pir
kėjui arklį, geras arklys, tik 
bijo šiaurės vėjo, reiškia ar
klys vogtas. Tas pats ir su 
Joneliuno vardu.

V. T. Neveraūskas.

Smagus vakaras. Vasa
rio 14 d. SLA. 198-ta ir 354- 
ta kuopos rengia bendrai 
didelį vakarą, bus perstaty
mas, dainos ir šokiai. Pra
džia 7 vai. vakare. Atsibus 
salėje 772 Raymond st.
Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius, 

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

antrašą:
P. ŠTAUPAS

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

BAIGĖ MOKYKLAS
Sausio 29 d. Prano Mar- 

tinkaus sūnūs Pranas pa
baigė high school mokyklą. 
Jis gavo diplomą su pirmos 
eilės atsižymėjimu, mokyk
loj buvo pirmutinis mokinis. 
Mokykla išleidžia savo laik
raštuką, kurio Pranas buvo 
redaktorium. Laike dalini
mo mokiniams diplomų, už 
atsižymėjimą moksle Pra
nui prie visų mokinių ir di
delės publikos padovanota 
sidabrinė taurė.

Tėvai Martinkai, sunui 
sugryžus iš mokyklos, su
rengė šeimynišką pokilį, 
kuriame dalyvavo kelios šei
mynos.

Tą pat dieną, apart Mar- 
tinkaus, baigė high school 
mokyklą Adelė Daruliutė, 
I. Matukoniutė ir biznie
riaus M. Jociaus sūnūs Al
fonsas.

Visi šie jaunuoliai žada 
tęsti mokslą aukščiau; Mar- 
tinkus stos į universitetą 
mokytis inžinierystės, Da
ruliutė medicinos. Kiti dar 
neapsisprendę kokią moks
lo šaką pasirinks.

Akrono Lietuviai mokini
me savo vaikų stovi ne pas
kutinėj vietoj. Pavasarį dar 
daugiau Lietuvių baigs tas 
high school mokyklas.

—Pereitą savaitę Veroni
ka Balsienė ir A. Bartkaitė 
lankėsi pas save brolį Chi
cago je.

—Senas Akrono gyvento
jas J. Noreika pereitą vasa
rą buvo su šeimyna išva
žiavęs Lietuvon, jisai ir vėl 
sugryžo čionai. Sako Lie
tuvos valdžia yra labai ge
ra ir jam labai patiko, tik 
sako ūkininkams pereiti 
metai buvo sunkus, nes ką 
ūkininkas turi parduoti vis*

kas pigų.1, o darbininkas 
samdyt brangu.

—Darbai dirbtuvėse nei 
kiek negerėja, bet dar pra
dėjo silpniau dirbti. Dide
lę minią alkanų miestas 
maitina. Nekurie stovi ei- 
lėsi ilgokai iki gauna bliu- 
duką sriubos valgyt Tik 
40 metų atgal buvo’ tokie 
blogi metai kad žmonės tu
rėjo eiti miesto sriubos val
gyt. Jeigu kurie ir dirba 
tai tik po 6 valandas dienoj 
n 3 dienas j savaitę, tai gy
venk iš tokio uždarbio. Na
mų savininkai daugelis te
gauna nuomų, bėdavoja kas 
bus~ Keilautojas.

Take Your Medicine With You 
Chocolate coated tablets. Just as effec- 
bencTt hC ‘qU ‘ 98 °Ut °f 100 rcP°rt 

Sold at drug stores

LtjdiaEį.Pmldiains 
vegetable Compound

o> 
SoUW R“10' u

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

A. S. BARTKUSj
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas j.

, Žotograras 4
Geriausia dovana jūsų 4 

i i • . tdraugui ar draugei bus J 
Jūsų Fotografija, šiuo lai- į 
ku mes turini specialus j 
kainas ant visų fotogra- 7 
l'ijų. Rėmai puse kainos. 4

4 1197 E. 79th St. Cleveland t**’ . *•* J “Studija su dviem parodos langais J
4 — Telefonas Randolph 3535 — 4
+ 4

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

LA XI (KAS JEWELER

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio
Parduotuvė

6107 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicott 4638

=llllllllllllllllllllllllllllll)lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll ’_

I TŪKSTANTIS IR VIENA i
Į NAKTIS I
= Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau- = 
= gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. = 
= Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta. =
| Kaina tik $2.00. =

= Kas smas ‘‘Dirvai” vieną naują skaitytoją čia Amerk S 
= koje ttrba užrašyt i Lietuvą, gaus šiit knygą už $1.00. =

E 6820 Superior Ave. Cleveland, O. |
...... . ............. ..

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt
Kelnės išvalyt ir išprosyt
Siutai išprosyt
Kelines išprosyt
Skrybėlės išvalyt

Moterims
Kotai ir dresčs išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25

$1.00 
50c 
50c

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

Aš apsieisiu be naujos skrybėlės jeigu bloc 
kai. Aš apleisiu teatrą syki Į savaitę. " Aš aplenk
siu pramogas kokias turėjau kada laikai buvo geri 
Suprantama, aš apsieičiau be daugelio kitų dalyku 
pirm negu pavelyčiau išimti mano telefoną.

Re jo aš bučiau- prapuolus. Tik pamislykit kiek 
vargo sutaupau kuomet- esu pavargus. Kiek sutau
poma laiko. Kokią pagalbą jis suteikia blogame ore 
nuo pavojų visokiausios rūšies, ir visai nėra bran
gus turėti. Galit išimti ką norit, tiktai ne mano te
lefoną; aš negaliu apsieiti be jo

The Ohio Bell Telephone Company
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HALABURDA
I “Dirvos” Nr.čvpie «p^vv. LSčiučii nviiin-njcii ou- i n-i n *i T,.-’ • "LT”7”

vedus visas sąskaitas paaiškė- ? m-’ tilpo sįtokia žinia
jo kad liko daugiau negu buvo SU- Halaburdos
skelbta — nes liko $228 su cen- ......
tais.

Už tokią gausią Darželio pa
ramą Clevelando visuomenė už
sipelno didelės garbės.

Dabar Darželio fonde pinigų
yra $887 su centais.

Tikietų iškalno pardavinėto
jų pasidarbuota sekančiai:

One Pečkaitienė už
, Ona Gecevlčienė už
“Dirvoj” už
P. P. Muliolis už
Agota Grigienė už
Ona Mihelichienė už
Ad. Paslauskas už
Pranas Dumčius už
Juozas Blaškevičius už

už 6.00
150.75 

po ma
de! sto-

DARŽELIUI PELNO LIKO 
$228.00

Po “Galiūno” perstatymo bu
vo pranešta kad Lietuvių Dar
želiui iš to vakaro pelno liko 
apie $200. Dabar komisijai su-

pašalinimu, ir sykiu paveikslas 
| kunigo ir buvusios senos baž- 

gatvės, kaip 
ir aprašyta 
Dealer:
su savo dva-

Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Skyrius laikys susirinkimą pir
madienio vakare, Vasario 9 d., 
Lietuvių salėj, nuo 7:30 vai. 
vakare. Geistina kad norintie
ji darbuotis ir prisidėti atsilan
kytų. Yra gauta žinia iš atsto
vo Prof. M. Biržiškos jog- atsi
lankys Clevelande. Komit.

RENGIAMA SĄRYŠYJE SU LIETUVIU SPAUDOS EKSKURSIJA — 
Bus Linksmiausia ir Gražiausia 1931 Metų Kelionė Lietuvon

Marcelė Mikelioniutė 
Teatre parduota už 
Daugelis pardavė už 

žiau negu $5, tų vardų 
kos vietos neminime.

Viso už tikietus gauta 
Išlaidų pasidarė apie

$52.00 
50.00 
40.50 
26.50 
12.25 
12.00 
10.50
8.75 
6.00

$403.25
$175.

Padarykim $900! Kitą sa
vaitę, ketvirtadienį, Vasario 12 
d., Lietuvių salėj nuo 7:30 vai. 
vakare, Įvyks Darželio “card 
party” ir vakaruškos su gražia 
Lietuviška muzika. Kviečiame 
kuodaugiausia atsilankyti, pa
silinksmintų o sykiu ir iškurnė
ti gintaro karolius, kurie bus 
tą vakarą leidžiami. Iš šio va
karėlio tikima irgi nors kiek 
pelno, ir po to vakarėlio smagu 
bus pasigirti kad Darželio fon
das jau suaugo į $900! Kom.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos svarbus susirinkimas 
atsibus kitą penktadieni, Va
sario 13 d., Lietuvių salėje, nuo 
8 vai. vakare. Draugijų atsto
vai prašomi būtinai atsilanky
ti, nes yra svarbių raportų.

K.žinomas vietos biznierius 
Obelienis (O’Bell) paėmė j sa
vo rankas buvusią St. Clair Ave. 
duonkepyklą ir patarnauja Lie
tuviams tiekdamas Lietuvišką 
duoną po senovei. Linkėtina 
gerų pasekmių, o Clevelandie- 
čiams patartina paremti savo 
tautišką įstaigą.

! UUlllgU lt UUVLIKK 
1 nyčios ant E. 21 
buvo patalpinta 
dienraštyje Plain

“Po ilgos kovos 
aišku vadovu, pagaliaus pažan
gesnieji šv. Jurgio parapijos 
žmonės iškurnėjo ir dabar leng
viau atsiduso, kuomet klebonas 
Kun. Halaburda, kurio istorija 
viešpatavimo šioje \ bažnyčioje 
yra labai tamsi ir pilna įvairių 
žiaurių pasielgimų su teisingais 
žmonėmis, likosi prašalintas ir 
suspenduotas.

“Paskutinė Kova atsibuvo 
gražų nedėldienį Vasario 17 d., 
kuomet žmonės susirinko j baž
nyčią ir laukė paskutinės revo
liucijos valandos.

“Incidentas buvo gana šiurk
štus, kilo muštynės, pribuvo 
policija ir suareštavo keletą ku
nigo priešininkų.

“Tą dieną žmonėms susirin
kus bažnyčion, kiti sau stovėjo, 
nesėdo; tuomet vienas kunigo 
šalininkų, pasivadinęs detekti- 
vu, su revolveriu pareikalavo 
žmonių atsisėsti; tie atsisakė; 
prasidėjo muštynės; žmogus su 
revolveriu pabėgo ant vargonų, 
o kiti ji užsivijo ir grasino su
mušti. Jam begąsdinant šovi
niu besiartinančių prie jo, vie
nas drąsesnių priėjo ir riktelė
jęs “šauk” išmušė nabagui re
volverį iš rankų, o jį patį nu
vertė nuo vargonų žemyn. Iš
ėjus iš bažnyčios, vienas jį be-, 
sivydamas, paleidęs pieno bonka 
permušė galvą.

“Kunigas taip pat einant per 
bažnyčią apdraskytas. Dabar 
prieš jį buvo sukilę ir visi tie 
kurie kiek metų atgal jį rėmė 
ii- neteisingai prisiegavo teisme 
prieš p. Baltrukonj byloje su 
kunigu. Kaip tai žmonės paju
to savo klaidą! Pribuvus poli
cijai areštuota šie žmonės: Juo
zas Rakauskas, Stasys Lukšys, 
Luis Dubickas, Antanas Kra- 
nauskas, A. šliakaitis, Juozas 
Kulikauskas, Jonas Griptis, Pe
tras Muliolis, Jurgis Dulskis, 
Vladas Černiauskas, M. Sanke- 
vičius, Elzė Vidugirienė, Marė 
Locicka, Elzbieta Revelt.

“Kunigas buvo išsirinkęs sau 
naują bažnyčios komitetą ir 
pranešęs per pamokslą kad nuo 
to nedėldienio komitetas užims 
vietą, o senasis komitetas, per 
ilgą laiką kovojęs su kunigu,

Dr. J. T. Vitkaus paskaita. 
Dar sykį ir paskutinį praneša
me kad Dr. V. Kudirkos drau
gijos susirinkime Vasario 7 d., 
po susirinkimo nuo 8:45 vai. 
bus paskaita, kuria duos Dr. i‘8U lamą Kovojęs su Kunigu, 
Vitkus apie sveikatą. Kviečia-1 atsisakė pasitraukti iš vietų ir 
mi kaip nariai taip ir pašali- i laikėsi tolei kolei tas kunigas 
niai, vyrai ir moterys, žodžiu | nebus prašalintas. Pagaliaus 
sakant visi kuriems tik apeina I kilo bažnyčioje riaušės, kunigas 
brangiausias turtas, sveikata, 'tapo vyskupo suspenduotas, ir 
Inėjimas veltui. Komisija, taip kova pasibaigė.”

Clevelando Lietuviams kurie 
Clevelando firma nori statyt Į bažnytinius reikalus nesikiša, 

The | vienuolika metų atgal buvo pa
daryta didelė gėda svetimtau-

Lietuvai cukraus fabriką. ±ne. 
Dye: Co., kurios ofisas randasi 
ant Euclid avė., siunčia Lietu-Ičių akyse, kuomet jų broliai pe- 
vos finansų ministerijai prašy
mą priimti ir ją duoti savo ap- 
skaitliavimą fabriko budaviji- 
mui. Lietuva dabar smarkiai 
imasi cukriniu runkelių augini
mu, o kadangi nori pati gamin
tis cukrų, reikalinga namie tu
rėti cukraus fabrikus.

Iš Liet. Piliečiu Klulbo sukak
tuvių vakaro. Vasario 1 d. at
sibuvo Lietuvių salėje paminė
jimas 10 metų sukaktuvių gy
vavimo Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo.

Kaip kožnas pradėtas darbas 
nelengva varyti taip ir šio klu
bo pergyventa visokių laikų ir 
sutikta visokių kliūčių. Išsyk 
klubas susidarė tik su politišku 
tikslu, bet apie du metai atgal 
įvesta pašalpa ir pomirtinė.

šis sukaktuvių vakaras buvo 
Ivanas. susidėjo iš kalbų, dai
nų ir šokių. Pirmiausia daina
vo šv. Jurgio parapijos choras 
vadovaujamas vąrgoninko B. 
Nekrašo. Po to kalbėjo Kun. 
A. Karužiškis, plačiai nurody
damas apie reikalingumą Lietu- 
vams gyventi santaikoje ir tu
rėti tekias organizacijas per ku
lias mes Lietuviai galime pri
sidėti prie varymo šios šalies 
politikos.

Paskau dainavo naujos- para
pijos choras vadovaujant V. 
Greičiui. Tas choras nors nau
jas bet gražiai publikai pasiro
dė.

Po programo buvo šokiai.
Linkėtina klubui ir toliau gy

vuoti. Jonas S. Jarus.

šeši, lermavo bažnyčioj, ir norė
tų kad vėl tokia negraži istori
ja nepasikartotų, nes paskui ne
smagu su svetimtaučiais pasi
tikti — akis bado ' prikaišioda
mi kad va jus Lietuviai tokie 
ir tokie.

Geistina butų kad dabar kilę 
nenusipratimai šv. Jurgio para
pijoje butų likviduoti ir nereik
tų skaityti Amerikoniškuose 
laikraščiuose žinių kaip ta vir
šuje paduodama.

Kitame numeryje paduosime 
trumpą Clevelando Lietuvių ku
nigų istoriją, kokie jau čia ku
nigavo pradedant nuo 1896 m.

Moterų Klubas laikys savo 
reguliari mėnesinį susirinkimą 
antradienio vakare, Vasario 10 
d., nuo 7:30 vai.. East 79th st. 
knygyne. Narės prašomos ne- 
včluoti. Vald.

Serga Banionis. V. P. Ba
nionis, tautininkų veikėjas, su- 
~'rao nereita savaitę ir nuvež
tas Į miesto ligoninę. Sako jau
čiasi geriau. Linkėtina jam 
greito pasitaisymo.

Kumpiai, Skilandžiai iš 
Lietuvos

Gavau naują siuntinį puikiausių 
Lietuvos importuotų produktų. 
Kurie pageidaujat atsilankykit 
tuojau, nes gali greit nelikti.

Joe Blaškevičius
1168 EAST 77 STREET

Lankysis Prof. M. Biržiška. 
Clevelandui paskirta Balandžio 
16 d., kuomet čia lankysis sve
čias iš Lietuvos, Prof. Mykolas 
Biržiška, Vilniaus vadavimo 
reikalais. Be abejo kad vieti
nis Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius prisiruoš tinkamai gerb. 
Biržišką priimti.

Iš parapijonų mitingų. Sau
sio 30 d. Šv. Jurgio bažnyčioje 
buvo sušaukta susirinkimas šv. 
Jurgio parapijos parapijonų, 
dalyvaujant policijai ir atstovui 
nuo vyskupo. Atstovas pasakė 
taikinančią kalbą ir tuo susi
rinkimas baigėsi. Nepasiten
kinusieji šaukė savo mitingą 
Lietuvių salėn, kur suėjo ir kle
bono rėmėjai pasiklausyti. Bu
vo trumpos diskusijos, išrinkta 
komitetas eiti pas. vyskupą, ir 
tuo susirinkimas baigėsi.

Komitetas atsilankęs pas vy
skupą, šaukia savo antrą susi
rinkimą Lietuvių salėj ketvir
tadienio vakare, Vasario 5 d., 
kur bus pranešimas ką pas vys
kupą girdėta.

Glenville knygyne prie St. 
Clair avė. ant Parkwood drive 
yra išstatyta parodai gintaro 
dalykų, kuriuos knygyno vedė
jai pasiskolino iš Onos Karpa- 
vičienės. Prie gintaro pridėta 
ir knygos apie Lietuvą bei mo
kslininkų aprašymai apie gin
tarą.

Iš Collinwood
šeimyniškas vakaras. Vasa

rio 11 d., trečiadienio vakare, 
M. M. N. Pagalbos Bažnytinis 
choras turės šeimynišką vaka
rą pagerbimui senos ir naujos 
choro valdybos. Choristų tė
vai ir svečiai bus širdingai pri
imti.
žiškis dalyvaus kaipo 
narys. Choro pageidavimas yra 
kad visi dalyviai atsineštų ką 
nors iš valgių arba 50c. Bus 
valgyti, gerti ir pasišokti. At
sibus naujos parapijos bažnyti
nėj salėj.

Klebonas Kun. A. Karu- 
garbės

SLA. 362 kuopa kartu su 
nauja parapija rengia didelį 
programą vasario 15 d. Lietu
vių salėj. Bus vaidinama dra
ma “Brolžudys”, taipgi dainuos 
Dzimdziai Vanagaitis ii- Olšau
skas, ir galop bus šokiai.

Nekurie komiteto nariai ga
na smarkiai darbuojasi suren
gime šio vakaro, todėl galima 
tikėtis gražių pasekmių. Dides
nė dalis pelno eis parapijai, o 
kita — SLA. kuopai.

LRK. Labdarybės Moterų D- 
stė rengia puikų kaukių balių 
su didelėmis dovanomis; bus ir 
užkandžių, kadangi tai bus Už
gavėnių vakaras. Atsibus nau
jos parapijos salėj. Tai bus 
paskutinis tokis pasilinksmini
mo vakaras prieš Velykas, to
dėl kas gyvas ateikit.

L. R.-K. A. Moterų Sąjungos 
36 kp. laikys mėnesinį susirin
kimą tuoj po Šv. Valandos pen
ktadienio vakare, Vasario 6 d. 
bažnytinėj salėj, 18022 Neff rd.

Collinwoodo L.-D.-Diečiai ar- 
i ba ekstra kairieji vaikščioja 
j nosis pakabinę, lyg žemes par
davę ir nežino už ko griebtis. 
Mat, Vasario 1 d. buvo du pa
rengimai: Lietuvių salėj Klubo 
vakaras, ir ant St. Clair avė. jų. 
Tai Collinwoodo “ševikai” už 
skvernų paėmę tempė žmones į 
savo vakarą. Duosim, girdi, 
veltui transportaciją iki Grdino 
salės ir dar užpundysim “vi- 
nerkių”, tik eikit pas mus, o ne 
į Lietuvių salę. Bet žmonių bu
tą ne naikų ir visi ėjo į Pilie
čių Klubo vakarą. Nabagai, 
“ševikai” nieko nepešę, turėjo 
vieni tampyti “vinerkes” ir lin
ksmintis. Pamažu išsisijos kū
kaliai iš grudų. Rep. Į

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

No. 7

nes

K. S. Karpius

DAR
IR DARBINIU

Kaip pirmiau taip ir šymet Ekskursantus Į New Yorką palydės pats K. S. Karpa

vičius. Ruoškitės važiuoti su

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

HOLLAND-AMERICA LINE
Puikiu Milžinišku Laivu

i Klaipėdą per Rotterdamą.

J^AIP kitais metais rengdavo taip ir ši pavasari "Dirva” rengia smagią Ekskursiją Lie
tuvon, kurios diena ir laikas bus paskelbta kitame numeryje. Kurie manot važiuo- 

apsigyventi Lietuvoje, kreipkitės Į "Dirvos” Agentūrą išru- 
ir gryžimo dokumentų. Viskas bus parūpinta atsakančiai 

nesmagumo. Dabar jau laikas pradėti rūpintis apie pasus 
kurie žadat važiuot tik apsilankyt.

ti šią vasarą apsilankyti ar
pinimui jums pasų ir vizų 
ir kelionėje neturėsit jokio 
ir gryžimo popierius tiems

"DIRVOS” AGENTŪRA taipgi gali išrengti jus kelionėn tuojau ir visokiomis li
nijomis ar laivais kokiais tik jus pageidaujat, nes "Dirvos” Agentūra yra Įgaliota visų 
linijų teikti pasažieriams patarnavimą. Keliauti galit per Francuziją, Angliją, Vokie
tiją, Švediją, Daniją arba, tiesiog Į Klaipėdą be persėdimo.

Vietiniai prašomi kreiptis ypatiškai, 
Iš kitų miestų klauskit informacijų laišku.

ofisas atdaras visą dieną ir vakarais iki 8 v.
Atsakymus gausit tuojau.

I

“Dirvos”
6820 SUPERIOR AVE

Agentūra
CLEVELAND. OHIO

PRANEšIMAS
Birutės Bendrovės 

kams pranešame kad 
šėrininkų susirinkimas 
antradienio ' vakare, 
Feb. 10 ., nuo 7:30 vai., 
vių salėje, 
vauti.

šėrimą- Stebuklų Lietuvių salei metinis -r j

atsibus 
Vasario- 

Lietu- 
Visi prašomi daly-!

Valdyba.1

vakarai Magiškų | pavaįksja l<uris ėjo viename Kauno teatre per
6 savaites, rodys Clevelande Vincas Čepulis

MUSIC

ST. CLAIR 

Clevelando

Auditorium 
Prie Public

MAin 8300 
PRIE E. SIXTH ST. 

nuosavam naujame
puikiame Teatre 

Pirmas atidarymas
Penktad. vak. Vas. 6

GRIFFITH’S DIDINGA SENSACIJA

ABRAHAM
LINCOLN”

4 Perstatymai kasdien: Popiet 2 ir 4 
Vavarais 7 ir 9 valandom 

Popiečiais 50c., Vakarais 75c.
Vaikams visais laikais 25c. 
UNITED ARTISTS VISAS 
KALBAMAS PAVEIKSLAS

I
Ralph Emerson Powell
Rodys Magiškus Stebuk-

Dešimts Skrynių Puikių Dalyku 
ir gyvulių.

DVI VALANDOS MISTERIJŲ 
IR JUOKŲ.

Penktadienį ir šeštadienį 
Du dideli vakarai!

VASARIO 6 ir 7
Suaugusiems 50c. Vaikams 25c 

Pradžia lygiai 8 vai. x 
Ateikit anksti, gaukit geras 

sėdynes.

RALPH E. POWELL
' Garsus Magikas Ralph Emerson 
i Powell rodys du vakaru savo ypa- 
I tingus pagiškus stebuklus Lietuviu 
Salėje penktadienį ir šeštadienį, Va
sario 6 ir 7 d., nuo 8 vai. vakare.

Matysit kralikus ir karvelius at
sirandant iš niekur ir vėl pranyks
tant, dvasių šešėlius pasirodant ir 
liekant scenoje. Ore matysis žuvys 
ir paukščiai. Šis magikas rodė savo 
stebuklus Europos karaliams ir jie 
labai buvo patenkinti.

Nepraleiskit progos jauni ir seni 
pamatyti tokius magiškus stebuklus 
kuriais Magikas Powell yra pragar
sėjęs.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii mi niiiiiiii iiiiiniii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii'j 
= Pranešame kad Lietuviška Duonkepyklą :

J ST. CLAIR AVE. BAKERY Į
veiks po senovei prie naujo savininko =

= Patarnaudama Clevelando Lietuviams į
| CHARLES O’BELL, Savininkas.
= 2975 Woodhill Road Henderson 6716 =
niiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS

amžinai minimo Kazoku vado gyvenimo, ta apysaka žinomaIš amžinai minimo Kazokų vado gyvenimo, ta apysaka žinoma 
veik kežnam mokytesniam Lietuviui, garsaus N. Gogolio veika
las. Tarp kitko rodoma Taras Bulbos sūnaus įsimylėjimas į 
Kauno vaivados dukterį, už ką jį tėvas nužudo. Matysit kaip 

6,000 kazokų muša Lenkus. Paveikslas gautas iš Rusijos.

LARK TEATRE Ant East 79th Street
TREČIAD. ir KETVIRTAD. VASARIO 11 ir 12
Pradžia 7 vai. vakare. Du perstatymai kasdien.

Tikietai suaugusiems 25c. Vaikams 10c.
PABAIGOJE BUS PARODYTA DAUG JUOKINGŲ VAIZDŲ.

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. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

ARGENTINA 
TUOJA BEI 
Buenos Airei 

(inos vyriaus} 
deportuoti Eui 
bins ateivius, 1 
senai pribuvo 
jokio darbo, i 
išvežta 1,000 v 
mis. Vyriausyb 
ra norintiems į 
biams registru, 
laiku išveš ant 

Be abejo dau 
rasis norinčių

Streikas pas 
ville, Va. — Pi 
nešiu streiko 
ryžo baigti m 
ir gryžti i dai 
v o apie 4,000

Cleveland, ( 
Electric Co. ] 
ti naujas save 
toli Nela Pa 
lempų išdirk 
pavedė vietin 
kuri bėgyje 
prie budavoji 
rėš apie 600 
kuomet dirbti 
vos jose bus i 
1,000 darbinu

Salt Lake t 
Traukiniui i 
troku vežusiu 
mušta trys ti 
kai. Iš pass 
nenukentėjo, 
gimo išbiręjc 
gai.

New York: 
deliam snieg 
tės pradžioje 
pastatyta 35 
ku. ■

General M 
cija, kuri a] 
daugelio aul 
tų tūlų mašii 
metų Įvedė 
darbininkam 
ir taupymo.

. 20,009 tos ko 
bininkai gavi 
$8,706,937. 
ninkas kuris 
ves tino $300 
$1,054.16. F 
sumos gavo 
už likusius g 
jos akcijų. L 
dividendus.

Jeigu Rusi 
du vykdytų 
ką” tai tikra 
padarius dai 
gaiš bandyti 
kraują sunkt 
si.


