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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kasykloj Viso Žuvo 82 
Ypatos

Athens, O. — Kasyklos 
sprogime, kuris Įvyko Lap
kričio 5 d., galutinai nusta
tyta žuvusių skaičius <82 — 
darbininkai ir kompanijos 
viršininkai, nes tuo laiku 
kasykloj buvo viso 205 ypa
tos, sykiu ir kasyklos virši
ninkai.

Danville, Va. — 4,000 au
dėjų streikas tebesitęsia ir 
nematyt pabaigos. Darbi
ninkai sustreikavo Rugsėjo 
29 d. kuomet jiems numa
žinta algos.

Ne’fr Philadelphia, Pa. — 
Apie 6,000 angliakasių Tus
carawas apskrityje,'' Ohio, 
turėjo savo masinį susirin
kimą protestavimui prieš 
kasyklų savininkų mažini
mą darbininkams algų. Vos 
1,000 tų darbininkų dirba 
dalį laiko, kiti visai nedir
ba.

DEMOKRATAI RAŠ
TU PAŽADA DIRBT

VISŲ GEROVEI
Washington. — Nežiūrint 

didelio Demokratų partijos 
laimėjimo, kas galėtų pa
stoti kelią visokiam Repub- 
likonų partijos veikimui, 
kurios rankose šiandien yra 
valdžia, Demokratų parti
jos vadai davė raštišką pa
žadą Republikonams kad 
sekančiame Kongrese ne
tramdys darbo, nereikalaus 
muitų revizijos (kas yra 
žymiausias skirtumas tarp 
Demokratų ir Republikonų 
partijų), nedarys kliūčių 
prezidentui Hooverui, ne
prieštaraus jo skyrimams 
viršininkų, nors jie bus vie
nos partijos, bet visi steng
sis dirbti bendrai atgrąžini< 
mui šalyje geresnių laikų.

60 Užmušta
Lyons, Francuzija. — 13 

d. Lapkričio Lyons apielinkč.j 
nuslinkus aukštam krantui 
ir nuvertus pakrantėje na
mus užmušta keli desštkai 
gyventojų. Kada pribuvę ug
niagesiai dirbo prie atkasi- 
mo pirmųjų, antru kartu nu
slinko daugiau žemės ir už
mušė du buriu ugniagesių.' 
Viso užmušta apie 60 ypatų.

Detroit. — Hudson auto
mobilių išdirbystė paėmė Į 
darbą apie 1.000 darbinin
kų; toliau žada imti dau
giau,. nes sako prasideda di
desnis automobilių reikala
vimas.

Youngstown, O. — Plie
no išdirbystės tėmija auto
mobilių industrijos judėji
mą ir patyrę kad automobi
lių gamyba šiek tiek stip
rėja, nudžiugo, nes. prasidės 
reikalavimai tam tikrų ga
minių prie automobilių.

Šiuo tarpu plieno indus
trija visoje šalyje dirba tik 
su puse normalio saiko. Per 
Spalių mėnesį visoje šalyje 
pagaminta 2,820,414 tonų 
plieno. 147,564 tonų mažiau 
negu Rugsėjo mėn.

Šymet per pirmus 10 mė
nesių pagaminta 35,410,288 
tonai. Pernai per tą pat 
laiką pagaminta 47,888,156 
tonąi.

$462,000,000 NUBALSUO
TA VIEŠIEMS DAR

BAMS
Washington. — Lapkričio 

4 d. balsavimuose per visas 
Suv. Valstijas nubalsuota 
net $462,000,000 suma įvai
riems viešiems darbams su 
tikslu padidinti darbų be
darbiams. Tą sumą sudaro 
valstijų ir miestų reikalin
giems dalykams budavoti 
biudžetai.

1,000 UŽMUŠTA
Paryžius. — Radikaliai 

laikraščiai praneša kad ne
žiūrint griežtos cenzūros 
apie įvykius Indo-Chinijoj, 
išėjo aikštėn kad nuo Rug
sėjo mėnesio tenai nužudy
ta apie 1,000 Indų, Prancū
zams bemalšinant sukilimą.

Akron, O. — Automobi
lių ratams gurnu dirbtuvės 
ruošiasi prie veikimo, Fire
stone kompanijos preziden
tas sako kad 1931 metais 
sugryš tai industrijai geri 
laikai ir bus didžiausis biz
nis negu kada ta industrija 
turėjo. Jis sako kad šymet 
tajerų mažiau naudota, ma
žiau automobilių parduota, 
reiškia daugiau naudotasi 
senais, o kitą metą turės 
prasidėt išmetimas senų iš 
naudonės, nes jau nelaikys 
ilgiau.

18 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ
San Francisco, Calif. — 

Siaučiant didelei vėtrai Pa- 
cifiko pakraščiais, Lapk. 9 
d. apvirto medinis laivas ir 
nuskendo 18 žmonių. Ki
tas laivas su 40 darbininkų 
užmesta ant uolų.

Kuboj numažinta algos 
visiems valdžios tarnauto
jams po 10 iki 20 nuoš.

BEDARBIAI PLUSTA 
FRANCUZIJON

Francuzijon yra suplau
kusių apie 2,000,000 svetim
taučių darbininkų, ir pati 
Francuzija turi apie desėt- 
ką milijonų darbininkų; jie 
visi tuo tarpu dirba, nes 
šalis atsistato po karo, dar
bų yra. Vienok darbai ga
li greit užsibaigti, neturės 
darbo nei patys Francuzai.

Valdžia svarsto uždėjimą 
draudimo kitų šalių darbi
ninkams įvažiuoti.

ANGLIJOS SOCIALIS
TŲ BĖDOS

Londonas. — Anglijos so
cialistai (darbo partija) ga
li sėdėti valdžioje kolei ją 
ten laiko liberatų partijos 
vadai (Lloyd George ir ki
ti). Bet jau ir liberatų par
tija pradėjo nerimti, ir kaip 
greit ji atsisakys socialistų 
premjerą MacDonaldą rem
ti valdžia turės subirėt ir 
reiks naujų rinkimų.

Antras liberatų partijos 
vadas pareiškė kad jis ne
nori daugiau laikyti Mac
Donaldą balne. Darbo par
tija nujausdama galą'pra
dėjo rinkti aukas businčių 
balsavimų agitacijai.

UŽMUŠĖ UŽ $2.20
Los Angeles, Gal. — Vie

nas vaikinas gavo vieno val
gyklos savininko pasiūlymą 
nužudyti “tūlą moterį, ku
rios turtingas vyras užreo- 
kės jam $2,000”. Vaikinas 
ant pradžios gavo $2.20 ir 
tą moterį nužudė. Paskui 
negavo savo pinigų ir daly
ką iškėlė aikštėn. Pasiro
dė kad tas valgyklos savi
ninkas norėjo atsikratyti 
savo žmonos ir pasamdė tą. 
vaikiną ją nužudyti. Abu 
suimti.

ŠTAI KIEK SUMOKĖTA 
TAKSŲ Už GAZOLINĄ

. Suv. Valstijų automobili
stai per pirmus 6 šių metų 
mėnesius sumokėjo valstijų 
valdžioms taksų už gazoli
ną net $230,600,000. Ne vi
sose valstijose taksai lygus, 
vienur mokama tik 2c nuo 
galiono, kitur net 6c.

Varpininkas komunistas. 
Netikėti dalykai dedasi ta
me margame pasaulyj. Štai 
Meksikos katedroj pasirodė 
iškelta raudona vėliava! Iš 
tos priežasties varpininkas 
neteko savo darbo, nes pa
sirodė kad jis prijautė ko
munistams.

11 užmušta. Rumunijoje 
traukiniui užlėkus ant au
tobuso užmušta jame važia
vusių 11 žmonių.

Maskva. — Sovietų carai•
iškėlė viešus įtarimus prieš AMERIKOS IMPORTAS 
aštuonis Rusus, kurie kai-j DIDELIS

listai gavo keletą vietų dau- Į tinami vedime tarybų su 
giau, o .fašistai nepajiegė 

‘išrinkti gana atstovų užim
ti valdžią Įjisavo rankas.

Socialistai negalės visiš
kai kontroliuoti šalies be ki
tų partijų pagalbos. Tuo 
tarpu fašistai irgi negali 
nieko darytį, delei to sako-j 
ma turės įvykti didelės tą- 
synės ir prisireiks seimą iš
vaikius įvesfi diktatūrą.

Socialistai, turi vietų 72
Fašistai 66
Centriniai ,19
Nepriklausomi fašistai 8
Be dviejų paskutinių par

tijų pirmutinės dvi negali 
| paimti šalį į savo rankas.

Prie kurios pusės prisi
dės tie 19 centrinių ta pu
sę valdys.'

Vienna; 4- Austrijos pąr- 
liamento atstovų rinkimuo
se pereitą sekmadienį socia-

Francuzija darymui puoli
mo ant Rusijos išvertimui 
komunistų valdžios.

70 kitų įtartų tame suo
kalbyje jau sušaudyta.

Toje konspiracijoje esą 
2,000 asmenų, kurių laukia 
žiauri bausmė.

Sutartin išversti sovietų 
valdžią inėję Francuzija, 
Lenkija, Rumanija, Latvija 
ir Estonija. Jos paskui pa
sidalintų Rusiją, tarp savęs.

Tie Rusai kurie suimti ir 
žudomi, esą padėję ruošti 
sukilimui dirvą, prikalbinė
dami žmones ir rengdami 
tinkamas apistovas.

AMERIKA PRIPAŽINO 
BRAZILIJOS VALDŽIĄ
Washington. — Suv. Val- 

tijos pirmutinės pripažino 
naują Brazilijos valdžią su 
prezidentu Vargas, kuris 
išvertė visuotinu .balsavimu 
rinktą prezidentą Luis ir 
pats jo vietą užėmė. Ame
rikai svarbu palaikyti drau
gingumą su Brazilija, su 
kuria turi didelę prekybą, 
pav. 1929 met. turėjo apie 
$315,000,000.

SOVIETŲ ROJAUS SU
KAKTUVĖS ....

Maskva. — Sovietų Rusi
ja šventė 13 metų sukaktu
ves nuo įvedimo “sovietų 
rojaus”. Kalbėtojai rėžė 
ugnines kalbas smerkdami 
visą kitą pasaulį, o girdami 
save.

Maskvos gatvėse buvo su
ruošta militariškas para
das, važiavo tankai, kanuo- 
lės, 15,000 parinktų karei
vių, po. jų maršavo eilė pro- 
letarijošių. Tas dėjosi Lap
kričio 7 d.

Suv. Valstijos kas metai 
importuoja iš kitų šalių vi
sokių prekių už $4,400,000,- 
000. Daugiau negu pusė tų 
importų yra dalykai kurių) 
pati Amerika negali pasi
gaminti arba jei ir pasiga-l 
mina tai neužtektinai pa
tenkinimui gyventojų rei
kalavimų.

Suv. Valstijose paveizdan 
nėra cino, nors pačioj Ame
rikoj gaminama daugiausia 
cino produktų ir čia sunau
dojama daugiau negu pusė 
viso pasaulio cino. 1929 m. 
čia sunaudota 195,000,000 
svarų cino, kuris atvežta iš I 
Malay pusiausalio, iš Boli
vijos ir Rytų Indijos.

Neužtenka ir geležies ru
dos, nors čia jos daug yra, 
todėl įvežama iš Kubos, Is
panijos, Švedijos, šiaurinės 
Afrikos ir kitų šalių.

Taipgi importuojama an- 
timonija, pyritas, asbestas, 
ferosilikonas, asfaltas, bau- 
xitas ir grafitas.

NAUJAI IŠRASTAS 
VAŽIAVIMAS

Vokietijoje daro baidy
mus su nauju susisiekimo 
išradimu, kuris sako užims 
vietą orlaivių ir autobusų, 
kurie pasidarė didele kom- 
peticija gelžkeliams.

Tas naujas išradimas yra 
panašus į zepeliną vagonas, 
bet padėtas ant geležinių 
bėgių. Varomas propeleriu 
iš. užpakalio, kaip orlaivis.
Per valandą gali važiuoti 
po suvirš 100 mylių. Vago
ne yra vietos del 40 pasa-

APSAUGOJO PILIEČIUS
Detroite buvo futbolo lū

šis. Kad žmonių susigrūdi
me kišenvagiai neapkrapš- 
tytų kišenius, paskirta 39 
policijantai civilizuose rū
buose maišytis minioj ir su
gaudyti nužurėtus vagilius. 
Ir ištikro tvarka buvo ge
ra, išviso tik vienam kiše
nius teiškrapštyta — ir tai 
pačiam policijos vyresnia
jam, kurs tuos 39 policijan- 
tus vadovavo.

žierių.
Norėdami greit suvažinė

ti žmonės naudosis šiuo ve
žimu, nes jis daug sauges
nis už orlaivius.

FRANCUZIJA BUDAVO- 
JA FORTUS PRIE VO

KIETIJOS SIENOS
Nežiūrint Tautų Sąjun

gos pastangų prikalbinti 
valstybes nusiginkluoti, vie
na iš Tautų Sąjungos narių, 
Francuzija visu smarkumu 
būdavo ja stipriausius for
tus visu Vokietijos parube- 
žiu. Alzas-Loraino linija 
nutiesta 300 moderniškų di
delių fortų. Jie budavoja- 
mi iš plieno ir cemento, su 
didžiausiu išskaičiąvijnu ir 
sulyg paskiausių kariškų 
reikalavimų.

Antra eilė fortų ruošia
ma iš Italijoj pusės Alpų 
kalnuose.

Montigny, Belgija. — Ka
syklos sprogime užmušta 5 
darbininkai.

MIRTYS NUO ALKOHO
LIO SUMAŽĖJO

Suv. Valstijų statistikos) 
biuras skelbią kad mirtys! 
nuo alkoholio mažėja.

1929 m. nuo alkoholio mi
rė 4,339 ypatos, po 3.7 nuo) 
100,000 gyventojų.

1928 m. mirė 4,627, 
po 4.1 nuo 100,000.

Prof. Voldemaras Plate
liuose gyveno ne vienas, su 
juo yra jo žmona ir jo sū
nėnas. Tiesa, jie visi trys 
užima tik vieną kambarį 
rūmuose, tačiau valgo ben
drai su grafu Šuazeliu rū
mų valgomajame kambary
je. Visi valgiai ir patarna
vimas grafo. Buvo pasiū
lyta valdžios atstovų sumo
kėti už viską, tačiau grafas 
Šuazelis atsakė: “Pas ma
ne ne viešbutis kad butų 
galima mokėti.” Atsakyta 
gražiai.

Išeina kad Voldemaro 
šeimą grafas Šuazelis laiko 
savo svečiais. Policijos at- 

Y j stovas norėjo grafui įkal
bėti kad šis paduotų parei
škimą Prof. Voldemarą iš 
Platelių iškelti; Grafas at
sisakė griežtai. Net per 

' dvaro urėdą norėta buvo 
paveikti grafą paduoti pa- 

' reiškimą, tačiau ir tas at
sisakė.

Prof, 
stropiai 
sa, jam 
ti kiek ir kur tik nori. Ta
čiau jį lydi du policininkai.

Prieš kurį laiką buvo at
vykus iš Kauno kaž kokia 
panelė. Atvyko ji prof, 

j Voldemarui nesant namie. 
Kadangi sargyba buvo iš
ėjus su profesorium pasi
vaikščioti tai panelė nekliu
domai inėjo į rumus ir su- 

' laukė profesoriaus.
Kad taip daugiau neįvyk

tų dabar įvesta nauja tvar
ka: du policininkai profe- 

Ber-) šorių lydi, o trečias pasilie-

Voldemaras ikšiol 
saugojamas. Tie- 
leidžiama vaikščio-

Komunistų riaušės.
line valdžia suspendavo Vo-,ka namie.
kietijos komunistų laikraš-| Prof. Voldemaras gyvai 
tį. Komunistai pakėlė riau-'seka politinius įvykius.
šes, vienas policijantas su-j Su savo žmona ir sunė- 
žeistas, 20 komunistų suim- nu jis kalbasi išimtinai 
ta. Francuziškai. “L.U.”

KANDIDATO LIKIMAS
Staunton, Va. — Vienas

buvęs šiais rinkimais kan
didatas į Kongresą, pralai
mėjęs rinkimus, kreipėsi į 
biednųjų prieglaudą vietos.) 
Jis viską prakišo agitacijai 
už save, bet nelaimėjo.

TURBUT GAUSIM 
ALUČIO!

Washington. — Eina kal
bos kad prezidentas Hoover 
kreipsis į Kongresą, kada 
jis susirinks, su prašymu 
praleisti patvarkymą kad 
butų galima laisvai daryti 
ir pardavinėti 4 nuoš. stip
rumo alų.

Amerikos bravorai taiso- 
so savo surūdijusias maši
nas alaus gaminimui.

Kiti sako kad alaus ga
myba pagerins šalies padė
tį. Tas tiesa, tūkstančiai 
darbininkų gaus darbus.

O kaslink girtavimo tai 
argumento negali būti: ir
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dabar geria visokius ne
sveikus raugus po alaus 
vardu ir moka 25c iki 50c 
už bonką.

;®®@@®©®@©©©@©®®®@®@®©©||g 
!® LAIŠKAI į®

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

“Dirva” išleido sekančius naujus laiškus 
su gražiomis dainomis, kurie (su vokais- 
konvertais) parsiduoda po 5c. Į kitus 
miestus užsakymai nesiunčiama mažiau 
kaip 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 Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— Nuskrisk, Dainele (meiliška)

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:
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“DIRVA”
6820 {Superior Ave. Cleveland, O.
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Korespondencijos DAYTON Kanados
KAIP AŠ KELIAVAU 

I Ameriką

TTTSBURGH
Nesi komunistas? — te 
i į nosį! Pereitą savai- 
čia vienas žmogelis pra-1 

jo surašą komunistų ir 
Įėjęs prie kitų klausė ar 
munistas. Atsakius kad 
komunistas, tuoj komu- 

štų draugutis rėžė užkal
btam į nosį ir sukruvino, 
įtiko ir taip pat padarė 
kitu, bet tuo tarpu pasi- 

ikė pamatyt policijantas, 
ris jo darbą sulaikė. Bū
gai visą dieną žmones 

uvinęs jeigu ne policija.

tik Allegheny apskrityje 
miestai ir miesteliai nubal
savo virš $2,000,000 bondsų 
įvairiems viešiems darbams 
užvesti, kas pagelbės be
darbiams.

Aštuoni užmušta. Pitts- 
irgo srityje praeitą šešta- 
enį ir sekmadienį automo- 
lių nelaimėse užmušta aš- 
onios ypatos, keliolika 
.žeista.
Viso iki šios savaitės nuo 
■adžios metų automobilių 
‘laimėse užmušta 170 yp.

“Dirvos” Redakcija gavo 
iš Pittsburgo kelias kores
pondencijas išreiškiančias 
pasipiktinimo ir papeikimo 
SLA. 3-čio Apskričio valdy
bai už jos tokį neprotingą 
pasielgimą: Vytauto 500 m. 
mirties sukaktuvių dienoje 
rengimą Vilniaus užgrobi
mo minėjimų, o apie Vy
tautą nei žodžio. Bet ka
dangi pereitame numeryje 
tilpusioje korespondencijoj 
išreikšta tas pats ką ir ki
ti rašo, todėl vėliau prisių
stų netalpiname.

Pagalba bedarbiams. Šio 
iesto policijantai ir ugnia- 
isiai sutiko dovanoti kož- 
is savo vienos dienos už- 
irbį miesto fondui kuris 
įpinasi šelpimu suvargu- 
ų bedarbių šeimynų. Su
darys keli desėtkai tuks- 
inčių dolarių prie $100,000 
įmos paskirtos iš miesto 
:do.

Mokyklų išlaidos. Pitts
burgo viešų mokyklų biud
žetui 1931 metams reika
laujama $15,596,623.

Tiek tai atsieina mokyk
lų užlaikymas, mokytojų al
gos ir visos mokyklų siste
mos vedimas per metus.

Mirė du jaunuoliai. Lap
kričio 2 d. nuo džiovos mirė 
Marė Mikalauskaitė, 19 m., 
duktė Veronikos ir Juozo 
Mikalauskų.

Lapkr. 7 d. mirė Feliksas 
Stulgaitis, 15 m., sunkiai; 
išsirgęs penkias savaites 
nuo kraujo užsinuodinimo. 
Paliko dideliame nubudime 
tėvelius, Julę ir Jurgi Stul-i 
gaičius; taipgi liko penkios; 
sesutės, du broliai ir keturi j 
švogeriai. Kadangi Felik-l 
sas buvo SLA. 105-tos kuo
pos narys ir pirmas jau
nuolis tos kuopos narys mi
ręs, kuopos pirmininkas K. 
Paulauskas varde .105 kuo
pos nupirko gražų .gėlių bu
kietą. Taipgi TMD. mote
rų 8-ta kuopa suteikę gra
žių gėlių. .

Reiškiu jo tėveliams ir 
jų liūdnoje valandoje. .

J. A. Urbonas.

Naujienos
Sekančiame “Dirvos” 

numeryje turėsime svar
bų pranešimą Kanados 
Lietuviams. Tėmykite.

“Dirvos” Admin.

MONTREAL

SHENANDOAH, PA.
Vytauto sukaktuvių pa

minėjimas. Čia buvo su
rengta paminėjimas Vytau
to 500 metų mirties sukak
tuvių. Tuo užsiėmė Kuni
gas Karalius, ir net pasi
kvietė vyskupą iš Philadel- 
phijos. Žmonės kalba kad 
klebonas tokias iškilmes da
rė su tikslu pasižvejoti do
larių, nes artinosi teismas 
o. pinigų nėra. Kaip žinot,, 
Kun. Karalius čia turi tą- 
synes teisme su parapijo
nais. Teismas atsibuvo par 
Įtaigoj Spalių įnėn., feet ddr 
liko nėpabaigtaš. ‘

Kunigai seniau keikdavo 
Vytautą, jei kas norėdavo 
jo vardu kūdikį krikštyt 
sakydavo kad tai pagoniš
kas vardas, o dabar jį pri- 
pažysta net už šventą....

Dolaris viską padaro.
Darbai. Šiuo laiku visos 

kasyklos dirba .gerai, vie
nok bedarbių vis randasi. 
Daug matosi einančių ka
sykla nuo kasyklos prašyti 
darbo.

Keturi užsimušė. Biznie
rius B. Dunlaps gavo žinią 
iš Philadelphijos kad ten 
ligoninėje serga jų duktė, 
taigi su savo žmona ir jos 
motina, dar pasiėmę dakta
rą iš Locust Mountain ligo
ninės, skubino į Philadel- 
phiją. Ant kelio jie užlė
kė ant didelio troko, jų au
tomobilis susimušė ir jie vi
si keturi užsimušė. Užsi
mušęs daktaras buvo vy
riausiu tos ligoninės dakta- 

: ru. Dunlap buvo turtingas

Studentų riaušės. Perei- 
į savaitę Pittsburge atsi
uvo didžiausios studentų 
iaušės kokios kada buvo 
!ame mieste.
Studentai norėjo sudaryt 

emonstracijas sukėlimui 
po del bųsinčio futbolo lo- 
io tarp vietinio universite- 
j ir Carnegie instituto. R.o- 
cija juos sutramdė ,ir kilcK; 
eštynės.
Carnegie studentai gat- 

ėj padegė du automobiliu 
' kada pribuvo ugniagesiai 
esinti, iškilo muštynė. Su- 
ėgę į kambarius ir užsiba- 
ikadavę, studentai per iš- 
isą valandą atakavo polici- 
ą ir ugniegesius, mėtydami 
s langų pieno bonkas, ver
iantį vandenį ir kitokius 
lalykus. Vienas policijan- 
as ir du ugniagesiai sužel
ti. Daug studentų suim- 
a, bet nesant įrodymų ku- 
ie butų kalti paleista. .
Po rinkimų. Pennsylva- 

lijos valstijos gubernato- 
ium išrinktas Gifford Pin- 
hot, Republikonas. Jisai 
umušė Demokratų ir Libe
ralų bendrą kandidatą J. 
4. Hemphill.

Senatorium iš Pennsylva- 
lijos išrinktas dabartinis 
Darbo Sekretorius Davis, 
rgi Republikonas. Daug 
>itų Republikonų išrinkti į 
.varbias valstijos vietas. :__  ——------ o-,~

Balsavimuose dalyvavo biznierius, turėjo didžiau- 
drš 2,000,000 visoje valsti- šią geležinių daiktų krau- 
oje. ! tuvę Shenandoahryj.

Demokratai laimėjo 3 iš Visi palaidoti Lapkričio 
>6 atstovus į Suv. Valstijų 6 d. J. Basanavičius. 
Atstovų Butą. Iki dabar vi- 
i 36 atstovai buvo Repub- 
ikonai. ' I , .

Pasekmėje šių rinkimų,'
XXXXXXXXXXXXXXXXYXXTYYXXXXXXX3

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
. saviškiams į Lietuvą? — už 

$3.00 metuose pralinksminsit 
visą kaimą!

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
* Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose nuėstuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai Brauna laikražti ‘*Ti- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainoe.

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

Del platesnių informacijų kreipkitis iiue adnurat

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W 80th Street New York. N. Y. k

ta. Tai buvo Sausio 7 d.
Traukinis greitai bėga. 

Prašvito ir nors vėlai užte
kėjo saulė. Jaučiausi lyg 
kad iš sapno išbudęs, stip
rus, drąsus, pradėjau įgau
ti energiją ir siekti savo ti
kslo.

goninkas ruošėsi su daino
mis, bet nepasirodė.

Trumpai sakant, Vytauto 
paminėjimas pavyko gerai 
ir užsibaigė ramiai.

Tautinė pusė su katalikiš 
ka nepamiršta savo tautos 
didvyrių ir suruošia svar
bius paminėjimus.

Nors musų raudonukai 
buvo tam priešingi, bet ir 
jų atgužėjo nemažai.

Linkiu visiems kurie pa
sidarbavo programo gra
žiam išpildymui, o-ypač jau
nimui geriausios kloties ir 

gąs į krūvą Lietuvystės pa
laikymui ir sulaikymui mu- savo arkliais; važiavo Sy
sų brolių nuo i ištautęjimo. kiu ir mano brolis palydė- 
Traukime ir Kanadoj gimu- damas mane. Važiuodami 
sę jaunimą prie Lietuvybės dainavom, ir mąsčiau kad 
idealų, kad jie suprastų kas aš jau gal paskutinį kartą 
tai yra Lietuva ir jos kalba, dainuoju Lietuvos laukuo- 

šokiai. Musų kolonijoje|se.... Dairiausi važiuoda- 
kaš Šeštadienio vakarą atsi-jmas, ir atsigryžęs žiurėjau 
buna treji šokių ; parengi- atgal kur liko tas kaimas 
mai. Katalikai, turėdami i kuriame augau. Arkliai su- 
savo salę, rengia‘pąsilinks- raginti greitai bėgo lygiu 
minimo vakarus savo pa- vieškeliu. Mano brolis ir 

mano draugas kaž ką kal
bėjo, bet aš negirdėjau jų 
kalbų, tik girdėjosi arklių 
kojų bildėsis ir ratų tratė
jimas.

Mano krutinėję jautėsi 
lyg kokia audra ir aš esu 
nešamas nežinia kur. Pra
važiuojam pažystamus kai
mus, pravažiuojam pušynė
lius. kryžius stovinčius prie 
vieškelio. Užėjo mintis: ar 
ir Amerikoje yra prie kelių 
pristatyta kryžių ? Ar aš 
matysiu vasaros laike mer
gaites puošiančias vainikais 
kryžius tenai ? Taip besva- 

Lietuvių bėdos. Charles jojant pasiekėm Kupiškį.
Jankauskas, 24 m., nuteis- Buvo jau dvylika valan
tis kalėjiman ant 14 metų I da nakties. Mažai laiko be- 
už priėmimą vogtų daiktų.) liko iki traukinis ateis. Nu- 
Jis taipgi nubaustas 'ilges- sipirkęs bilietą apsigryžęs 
niu kalėjimu už konspiraci- norėjau dar ką kalbėti su 

broliu, bet užgirdau kad 
r traukinis jau prie stoties.

tai

Vietiniai prieš ateivius dar-Į toliau darbuotis, burti jie-

Lankėsi bolševikų “zaftri- 
stiionas”. Čia buvo atsiba- 
ladojęs iš Clevelando uba
gas bolševikų “zakristijo
nas” Jonas Mažeika, kuris 
nepersenai buvo nuvykęs i 
sovietų rojų, bet greit par
dūmė atgal į tą “prakeiktą 
kapitalistų žemę”. Kiek te
ko patirti, tas komunistų 
“zakristijonas” norėjęs su
rengi “misijas” komunistų 
papai Pruseikai. Bet var
gu ką peš, nes čia nėra to
kių mulkių. Buvo vienas, 
bet ir tas pats už butlege- 
rystę ir netvarkų gyveni- 
giminėms didelę užuojantą 

Lietuvių Sargas.

BROOKLYN, N. Y.
šis-Tas

< Darbai UbaLpraitęfc ėipa.; 
Žiema darosi vis ^dftčsnė. 
Daroma visokios pramogos 
kaip sušelpti darbo žmones 
bedarbius. Miesto valdybą 
pradėjo duoti dykai leidi
mus vaikščioti šį tą parda
vinėjant. Bedarbių yra la
bai daug. Stovint 
ant kampo tankiai 
girsti: “Ką darysi 
tik nenusižudyk!”

“Vienybės” koncertas 26 
d. Spalių buvo didelis ir pa
sekmingas, bet “Vienybei” 
pinigų ir reikia.

“Vienybės” direktoriai 
atstatydino manadžerį Mi
kalauską, jo vieton padėjo 
p. Rudniką su pakelta alga, 
jis dar pasistatė sau pagel- 
bininką su didele alga, kas 
reiškia kad ofiso išlaidos 
gerokai pasididina.

Dainininkas Jonas Butė
nas po dideliam koncertui 
tapo žmonos areštuotas už 
neužlaikymą vaiko. Jis ir 
dabar kalėjime randasi.

Brookįynas pagar sėjęs 
šventakupriais, kurie daug 
šneka bet; mažai dirba; iš
tolo rodos kad tie sventa- 
kupriai yrą kokie tautiečiai 
ir moka vienas kitą gelbėt. 
Bet jie parodo savo tikrą 
veidą bėdoje: kada vieną 
kokia bėda užpuola tai tų 
šventakuprių nei su žiburiu 
nerasi. Taip ir dabar, ka
da p. Butėną areštavo jie 
nei vienas nepasistengė už
statyti paranką ir jam pri
sieis iki teismo kalėjime pa
sėdėti. Negražu, vyrai.

Kunigai jau uždėjo savo 
spaustuvę ant 445 Grand st. 
ir žada leist laikraštį, nes 
“Garsui”- išsikėlus jie liko 
be organo. - Vargas.

vakare 
gali iš- 
ką ne.

bininkus. — Kaip išnaudo
jama bedarbiai ir dar

bininkai.
Del bedarbės vietiniai gy

ventojai Francuzai pradėjo 
kreiva akimi žiūrėti. į ateir 
vius. Tas i; jausmas i Hull 
miestelyje tiek pakilo( kad 
Francuzai šųko ateivius 
mušti. International Paper 
kompanijos fabriko savi
ninkai buvo priversti poli
ciją pašaukti, kuri du Fran- 
cuzu areštavo. Vienas at
eivis sunkiai sužeistas.

Bedarbiams išnaudot pri
viso daug sukčių, o valdžia 
matyt nieko nesirūpina. 
Koks Žydelis atidaro neva 
“darbininkams samdyti” o- 
fisą. Išviliojęs iš būrio ap
ykantų (kurių niekad ne
stinga) po $5 ar $10, tokis 
“agentas” nusamdo kokį 
šoferį su busu ir veža dar
bininkus “į darbą”. Bet nu
vykus ton vieton ten jokio 
darbo nėra, o jei yra tai 
kelioms dienoms, taip kad 
nei savo pinigų žmogus ne
atsidirba ką agentui sumo
kėjo.

Išnaudojami ir dirbantie
ji: jei dirbtuvės užvaizdai 
nepakiši kas savaitę kyšiu 
tai nesitikėk ilgai" ten dirb
ti. Nuo- šitokios sistemos 
kenčia ne tik'Lietusiai at-' 
■eiyiai bef^ietir- vie-, 
'timai Frahcdža?, Turie pra
deda per laikraščius protes
tus kelti.

Matyti kad su darbais čia 
sunku, nes kaip garsinama 
dovanų už radybas pames
tų brangių daiktų, tai laik
raščiuose dabar galima už
tikti tokių paskęlbimų:

“$50 dovanų tam kas su- 
jieškos geram imurininkui 
darbą. Atsišaukit.”

Nežiūrint blogų laikų, 
Lietuviai tačiau nemano 
gryžti Lietuvon, kur regis 
butų geriau krizį praleisti. 
Šimtai Vengrų, Italų, Len
kų, Čekoslovakų, net Vo
kiečių, važiuoja Europon 
pavasario laukti; bet Lietu
vių tik vienas-kitas, Visi 
mat tikisi kada1 nors gauti 
vizas vykti į Su,v. Valstijas. 
Tačiau mažai kas gauna: 
per mėnesį kokie 3—4.

Šiomis dienomis. išvyko į 
Suv. Valstijas, farmerio pa
rinktą kvotinę vizą gavęs. 
Juozas Bacevičius su žmo-

Važiubja į Conn.valš- 
pas brolį,, kuris

(Tęsinys iš Nr. 44)
Tėviškės apleidimas

Šaltas žiemos oras — 
buvo Sausio 6 d. (1930 in.).
Atsisveikinęs su visais ap
leidau savo tėviškę. Buvo 
tai nakties laikas, bet mė
nuo švietė labai aiškiai. 
Nors buvo žiemos laikas, 
bet sniego nebuvo, todėl va
žiavom į stotį ratais.

Mano artimas draugas, 
B. P., vežė mane greitais

prastu budu. Bet dabar ski
lus Jaunimo sąjungai, pasi
metus socialistams su ko
munistais, abi tos pusės ei
na viena prieš kitą ir vieni 
kitus boikotuodami rengia 
savo šokius. Komunistai da
ro šokius dykai, be jokios 
įžangos, kad tik publika at
eitų. Mat, raudonukai tur
tingi, nors ubagauja del 
Bimbos ir jų laikraščių.

Žvangutis.

WINDSOR, Ont.

ją pabėgti iš kalėjimo.
Su juo pateko. į bėdą ir ,__„____________

Albertas Kurtinaitis, 21 m., Atsisveikinau su broliu ir 
kurs atlankęs kalėjime Jąn-[ su draugu jausmingai. Įli- 
kauską norėjo suruošti ka-Įpęš į vagoną atsisėdau, bet 
Įėjimo išlaužimą Jankausko! jaučiaus lyg kas mano kru- 
pabėgimui. Prie Kurtinai-! tinę slegia, jaučiau lyg ne- 
čio rasta ginklų. Jiedu abu j tekęs rankų nei kojų, be 
yra buvę Suv. Valstijų pu- spėkų, negalėjau pasijudin- 
sėje ir Jankauskas sakoma ti. Taip traukėsi keletą va- 
turi ilgus policijos rekor- Į landų.
dus tenai.. Bene, bus kokie Per langą pradėjo maty- 
“draugučiai” svieto lygin- tis mėlynas dangus, supra
to j ai._____  L.'tau kad jau rytas, jau auš-

Kaunas
Traukinis pradėjo išleng- 

vo traukti, išgirdau kon
duktorių šaukiant: “Kau
nas! Kaunas!” Paėmęs sa
vo valizą, traukiniui susto
jus išlipau stotyjė ir manau 
sau: agentas pas kurį turiu 
eiti iš stoties gana toli, o 
mano valiza sunki nešti... 
Tačiau jaučiausi stiprus, 
linksmas, sumaniau eit pėk- 
ščias. Einu gatve, mainy
damas savo nešinį tai į vie
ną ranką tai į kitą; paėjau 
apie pusę kilometro, pasi
jutau kad bus persunku nu
sinešti. Sustojęs galvoju 
ką daryt. Pamačiau atva
žiuoja vežikas. Jis pama
tęs kad aš turiu nešinį pa
klausė ar man reikia veži
ko, aš atsakiau taip. Klau
siu jo kiek norės už nuveži
mą į man reikalingą vietą, 
jis sako trys litai. Deruosi, 
sakau vežk už du litu. Jis 
sutiko, ir sėdęs į karietą, 
minkštoj sėdynėj tik kilno- 
jaus, net ėmiau bijot kad 
taip greit važiuoja. Nespė
jus nei apsidairyti atsira
dau prie reikalingo ofiso.

Inėjęs į vidų, pasisveiki- . 
nęs su agentu padaviau sa
vo liudymus. Buvo 9 vai. 
ryto. Man ten besėdint at
vyko ir daugiau vaikinų ir 
moterų važiuojančių į Ame
riką. Susipažinom ir‘drau
giškai kalbėjomės. Mums 
belaukiant agentas priren
gė visiems reikalingus do
kumentus pasų gavimui.

Buvo jau; po pietų kaip 
agentas liepė visiems^ eiti 
pas Amerikos konsulą išsi
imti i«Amerikoniškų pasų.. 
Išsiėmę pasus vėl gryžom 
pas agentą. Agentas pra
nešė kad šiandien jau .nega
lim gauti Lietuvos vizų ir 
negalim šiandien išvažiuo
ti. Jau buvo netoli vaka
ras. Su vienu vaikinu su
sitarėm eiti nakvynės jieš- 
koti.

(Bus daugiau)

na. 
■tiją. 
ūkį.

TORONTO

Tikisi geresnių laikų. Ne
žiūrint dabartinio nuslūgi
mo, plieno kompanijos ruo
šiasi- dar išleisti iki apie 
$75 000,000 savo išdirbysčių 
didinimams, pagerinimams 
ir patąisymams. Visi tiki
si kad laikai pagerės ir bus 
darbo. ,, ...

L. D. K. VY 
SUKA

Para 
(Skėmiai, 

(Sulyg “Dirvos” 
Konkurso, Aut

(P 
0 dabar, dabar 
Kur pranyko ai 
Kur tos plačios, 
Kur tie stumbre 
. Kur paliko ta 

Ko suvyto pr 
Kur seneliai 1 
Kur gi kaulai 

i štai Trakų Pili* 
Kurioj gimė Kt 
Kad galėtų tie 
Tai visiems tėvj 

Kad pakiltų t 
Milžinai laikų 
Išvalytų visus 
Ir į Gardiną, 

Niekas kelio ne 
Jei garbingą Ki 
Priešakyje nars 
Ir dainas senov 

Bet šiandieną 
Verkia Lietu1 
Mini Jo garbi 
Ir laisvos tėv 

E, kad Vilkas G 
Tai nubustų mt 
Plauktų jie su 1 
Kur taip ilgai i) 

Kad apsuptų 
Ir siūbuotų ii 
Kad vėl kiltų 
Ir rymotų die 

j Kad prabiltų vė 
| Ir vėl šventąją 
' Tuomet priešus 
| Ir numestii mus 

Kad vėl lauže 
Prisikeltų mų 
Nes suprastų 
O tada tikrai 

| Arba, kad šauki 
j Ar nors graudi 
| įSudrebėtų tada 
? Kai narsių galį 
r Kad supustų1 

švilpė kaukdį 
Atsibustų ku: 
Nes pajustų 

j Kad nors saulė 
i Gal nors ji amž 

Jis parodytų pi 
Ir per priešus 1 

Prasiskintų j 
Į senelio Ged 
Ir kaip žaibas 
Ką pavergę r 

Arba kad varpe 
Tai baisi Lenkų 
Neš pažintų jie 

į Nors girdėtų ti 
Arba, kad noi 
Ir žilutis kan 

I Prisikeltų Ku 
I Nors jau peni 
į Kad tas Maigis 
Į Ir dainuodamas 
į Tai išgirdęs Kui 

Itsibustų ir sus

| Gryžk. senove 
J Priešakyje mi 
j Musų Vilnius

Ir nauji karin 
Širdys veržias iš 

’ Musiį skriaudą, 
i Mus delnuose ja 
j Ir balsai: “Į Vii: 

Mes šiandien i 
Atsiimt gimtą 

I Svetimų nejieš 
Ir Į kovą žutb 

j Musų priešas ga 
Nes už Dievišką 

j Todėl laimink m 
j Ir lydėk mus ka 

Jau prabėgo p 
Bet šiais meta 
Tavo galia pri 
Užtat dar mus 

Nenurimsim, Na 
Kol kardais prie 

j Nes liepsnoja mi 
1 Kad ginklu butų 

Musų mintys s 
i Kad tai musų, 

Ir tos mintys.
• Rodo jau visai 
j Tiesa visad viršų 
j Tiktai ji žaibu, k 
1 ■ ir jei mes visi tą 
j Tai netrukus ir" 

Tat, kariai, šai 
Kad netrukus 
Niekas tos šve 
0 jei taip, tai

KALĖDŲ DOVANOS

Cleveland, Ohio

mi-

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

TEINA Kalėdos ir Nauji Metai—Dovanų laikas.
Užrašykit saviškiams Į Lietuvą ‘Dirvą’—už $3 

metuose pralinksminsit visą kaimą, ★ Taipgi užrašykit • 
“Dirvą” savo giminėms ir draugams gyvenantiems Ame
rikoje ir kitose pasaulio dalyse. Jei negalit ant metų tai 
nors ant pusės metų — pusei metų pusė kainos.
Atnaujinkit ir savo prenumeratą metams ar nors pusei.

turi 6820 Superior Avenue

Vytauto sukaktuvių 
nėjimas. Spalių 26 d. kata
likiškos draugijos su vieti
ne Lietuvių parapija suren
gė paminėjimą Vytauto 500 
metų mirties sukaktuvių. 
Publikos atsilankė virš 300, 
kas skaitosi daug, net sėdy
nių pritruko.

Programą sudarė veika
las “Vytautas Pančiuose”, 
trijų veiksmų istorinė dra
ma; toliau misterijos, pa
skaitos, deklamacijos ir tt. 
Veikalas suvaidinta gana 
gerai, publika užsilaikė pri
deramai. Eilių r deklamaci
jose geriausią^pasižy mė j o 
p. Augustinavicienė, kurios 
visos eilės buvtf/pritaikytos 
tam nuotikiui. Apgailėtina 
tik kad nebuvo jokios dai
nelės sudaiųuotą; nors yar-|

PINIGU SIUNTIMAS
)S” Agentūra taipgi siunčia pinigus i Lietuvą— 
manot siųsti pinigais, neužtęskit siuntimo ilgai, 

tada gaus prieš Kalėdas ir apsidžiaugs jūsų prisiminimu.

“Dirvos” Agentūra turi padarius sutartis su Lietuvos 
Bankais, kurie išmoka pilną sumą kiek siunčiama, arti
miausiame priėmėjo pašte. Musų kursas žemas.

Kreipkitės tuojau: vietiniai atsilankykit ypatiškai (ofi
sas atdaras vakarais iki 8 vai.), o iš kitų miestų siųskit 
pinigus laišku čia nurodytu kursu, kas yra su persiunti
mu. Pinigai bus tuoj išsiųsti ir gausit už juos paliudymą.
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L. D. K. VYTAUTO 500 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI

ai buvo Sausio 7 4 
ikinis greitai bėgi 
to ir nors vėlai ūžte- 
aule. Jaučiausi lyg 

sapno išbudęs, sbp- 
■ąsus, pradėjau įgau- 
giją ir siekti savo ti-

Kaunas 
kinis pradėjo išleng- 
ikti, išgirdau ton- 
u šaukiant: “Kau
linas!" Paėmęs sa- 
į, traukiniui susto- 
au stotyje ir manau 
mtas pas kurį turiu 
toties gana toli, o 
iliza sunki nešti... 
jaučiausi stiprus, 

, sumaniau eit pėk- 
inu gatve, mainy- 
vo nešinį tai į vie
tai į kitą; paėjau 

ę kilometro, pasi- 
I bus persuku nu- 
Sustojęs galvoju 

_ Pamačiau atva- 
žikas. Jis paiiia- 
š turiu nešinį pa- 
man reikia vea- 
akiau taip. Klau- 
norės už nuvėži- 
reikalingą vietą, 
rs litai. Deruosi, 
už du litu. Jis 

sėdęs j karietą, 
idynėj tik kibio- 
miau bijot kad 
■ažiuoja. Nespė- 
lidaiiyti atsira- 
ikalingo ofiso, 
idu, pasisveiki-, 
n padaviau sa- 
, Buvo 9 vai. 
en besėdint at- 
iau vaikiną ir 
ojančią į Ame- 1 
žinom ir'drau- 
omės. Mums 
fentas priren- 
ūkalingus do- 
u gavimui; 
o pietų kaip 
viaernspeiti 

konsulą išsi- 
iškuęasų., 
vėl giliom 
.genias pra- 
enjaunega- 
uvos vizų ir 
ien išvažiuo- 
netolį vaka- 

i vaikinu su- 
akvynės jieš-

Parašė JONAS MORKŪNAS
(Skėmiai, Baisogalos p., Kėdainių ap.)

(Sulyg “Dirvos” suruošto Vytauto Paminėjimui Eilių 
Konkurso, Autorius už šias eiles gauna 100 litų.)

mgiau)

(Pabaiga iš pereito num.) 
; O dabar, dabar kur dingo tie gamtos gražumai, 

Kur pranyko aržuolynai, kur šventieji dūmai? 
Kur tos plačios, žalios girios, kur žvėrys gauroti, 
Kur tie stumbrai, kur tie taurai, lokiai samanoti?

Kur paliko ta senovė, kur narsus karžygiai, 
Ko suvyto pražydėją jų garbingi žygiai? 
Kur seneliai tie galiūnai, milžinai barzdoti, 
Kur gi kaulai jų trunyja mus neapraudoti?

Štai Trakų Pilies griuvėsiai žilosios gadynės, 
Kurioj gimė Kunigaikštis — žvaigždė mus tėvynės. 
Kad galėtų tie griuvėsiai šiandienų' prabilti 
Tai visiems tėvynės priešams imtų baimė kilti;

Kad pakiltų tie galiūnai senovės barzdoti, 
Milžinai laikų garsiųjų, geležim šarvuoti, 
Išvalytų visus priešus iš musų šalelės 
Ir Į Gardiną, Į Vilnių butų laisvas kelias.

Niekas kelio nepastotų, nieks nesulaikytų 
Jei garbingą Kunigaikštį Vytautą matytų 
Priešakyje narsių vyrų Į sostinę jojant 
Ir dainas senovės žygių griausmingai dainuojant.

Bet šiandieną kur Jo kaulai, kur toji gadynė? 
Verkia Lietuviai Vilnijoj Jo vardą atminę. 
Mini Jo garbingus žygius ir dieną mirimo 
Ir laisvos tėvynės brolių laukia atėjimo.

E, kad Vilkas Geležinis Paneryj sukauktų 
Tai nubustų mus didvyriai ir i Vilnių plauktų, 
Plauktų jie su kerštu priešams .į sostinę savo, 
Kur taip ilgai ir garbingai del mus viešpatavo.

Kad apsuptų musų šalį šimtmetinės girios 
Ir siūbuotų ir šlamėtų lyg kad juros gilios, 
Kad vėl kilti] nuo aukurų į padanges durnai, 
Ir rymotų dievų garbei aržuolynų rūmai, 

Kad prabiltų vėl Perkūnas, Lietuvių dievaitis, 
Ir vėl šventąją ugnelę sukurtų krivaitis, 
Tuomet priešus ištrankytų iš Vilnijos krašto 
Ir numestų musų broliams jų vergijos naštą.

Kad vėl laužai suliepsnotų staiga ant kalnelių, 
Prisikeltų mus didvyriai iš ramių kapelių, 
Nes suprastų kad tėvynę priešai vėl kamuoja, 
O tada tikrai jau butų kas ją išvaduoja.

Arba, kad šauklys senovės per kaimus prajotų, 
Ar nors graudus rago balsas girioj suvaitotų. 
Sudrebėtų tada žemės mieganti krūtinė 
Kai narsių galiūnų eilė kiltų gint tėvynę.

Kad supustų nors tie-vėjai kurie ties Žalgiriu 
švilpė kaukdami eilėse narsiųjų didvyrių, 
Atsibustų kunigaikštis Vytautas garbingas, 
Nes pajustų kad atėjo vėl laikas audringas.

Kad nors saulė tom akimis vėla pažiūrėtų 
Gal nors ji amžių didvyriui prisikelt padėtų. 
Jis parodytų pasauliui senovišką galią 
Ir per priešus link sostinės sau praskinti] kelią.

Prasiskintų jis sau kelią į Vilnių garbingą, 
Į senelio Gedimino pilį tą didingą, 
Ir kaip žaibas Jis kapotų priešus nelabuosius 
Ką pavergę mus tautiečius plukdina kraujuose. 

Arba kad varpai tie patys šiandieną prabiltų 
Tai baisi Lenkų verguvė griūtų ir suirtų, 
Nes pažintų jie griausmingą Kunigaikščio balsą. 
Nors girdėtų tik senovės skambių varpų garsą.

Arba, kad nors graudžios kanklės senovės prabiltų 
Ir žilutis kankliningas jausmingai pravirktų, 
Prisikeltų Kunigaikštis iš letargo miego, 
Nors jau penki šimtai metų Jam miegant prabėgo.

Kad tas Maigis kanklininkas dainą uždainuotų 
Ir dainuodamas Birutą, jos vardą kartotų, 
Tai išgirdęs Kunigaikštis motinėlės vardą 
Atsibustų ir suspaustų savo didį kardą.

Gryžk, senove, tu garbinga, kelkitės kaęžygiai, 
Priešakyje mus tebstovi dar garbingi žygiai — 
Musų Vilnius tebelaukia, Lietuviai nerimsta 
Ir nauji karingi būriai Lietuvių vis gimsta.

Širdys veržias iš krūtinių, auga keršto bangos, 
Musų skriaudą, musų tiesą mato tiktai dangus, 
Mus delnuose jau priaugo štai kardai plieniniai, 
Ir balsai: “Į Vilnių jokim!” skamba kaip griaustiniai 

Mes šiandien nieko nebijom, vien tik savo norim, 
Atsiimt gimtą sostinę ir padėti broliam;
Svetimų nejieškom gero, vien tik savo ginam, 
Ir į kovą žūtbūtinę dvasią sau auginam.

Musų priešas gausingesnis, bet mes to nebojam, 
Nes už Dievišką teisybę ir už laisvę stojam; 

.Todėl laimink musų žygį, Tu, Dieve, teisingas, 
Ir lydėk mus karo žygį, Vytaute garbingas!

Jau prabėgo penki amžiai kaip tavęs nematom, 
Bet šiais metais Tau paminklus ir bažnyčią stotom, 
Tavo galia prisikėlė, tik kūnas kapuose, 
Užtat dar musų sostinė vis priešų naguose.

Nenurimsim, Narsus Vade, kol jos negrąžinsim, 
Kol kardais prie tavo grabo kelio nepraskinsim, 
Nes liepsnoja mus širdyse tik vienas troškimas — 
Kad ginklu butų išspręsta Vilnijos likimas.

Musų mintys spinduliuoja į plačią žmoniją — 
Kad tai musų, kad mes eisim į savo sostinę. 
Ir tos mintys, toji galia lyg kad saulė šviečia, 
Rodo jau visam pasauliui kad tikrai mus tiesa.

Tiesa visad viršų ima, visados laimėja, 
Tiktai ji žaibu, kaip melas, niekados neskrieja; 
Ir jei mes visi tą tiesą kelsim ir auklėsim 
Tai netrukus ir sostinę savo atlaimėsim.

Tat, kariai, šauliai, jaunuoliai, ugdykim tą galią 
Kad netrukus į sostinę prasiskinsim kelią.
Niekas tos šventosios galios nuslopint negali, 
O jei taip, tai mes atgausim brangią Vilniaus šalį.

■ Jei tiesa, tėvynės meilė mumyse nežuvo 
Ir sunkus carizmo jungas nuo pečių nugriuvo, 
Tai Lenki] žiaurios verguvės subiręs grandinė 
Ir laisva, kaip ir senovėj bus musų sostinė!

Vėl sugryš brangį senovė, amžiuose panėrus, 
Ir lydės ji musų žygius vėliavą iškėlus;
Tik visi, visi kaip vienas ugdykim tą galią, 
Kad netrukus į sostinę praskinsim sau kėlią.

Mums tik reikia narsaus vado ir mes į sostinę 
Drąsiai žengsime garbingą Senovę atminę.
Ir prikelsim mes senovę, Vytauto gadynę, 
Ir turėsime per amžius sau Laisvę Tėvynę!

ATVAŽIAVO Iš 
LIETUVOS

Švedų Amerikos Linijos! 
motorlaiviu ‘Gripsholm’ 271 
d. Spalių sugryžo iš Lietu
vos keleiviai kurie Birželio 
27 d. išplaukė tuo pačiu lai-1 

jvu su ekskursija į Lietuvą:
Ona Labkauskienė į New 

York City.
Petras Bubnis, į Brook

lyn, N. Y.
Manė Strakauskienė, į į 

' Chicago, Ill.
Grasilda Leleckienė, į I 

'Boston, Mass.
Ona Miklasevičiutė,
Mikalina Miklasevičienė įl 

Brooklyn, N. Y.
Ona Galinaitė į New

■ York City.
Lapkr. 3 d. laivu “Kungs- 

holm” sugryžo ekskursan
tai šie:

Krunglevičiai: Morta, Jo
nas, Ona, Marė, į Waterbu
ry, Conn.

Jul. Jablonskis, į Phila
delphia, Pa.

Vincas Pūkas i Brooklyn, 
N. Y.

Stanley White į Chicago.
Ona Krupovienė i Bronx, 

N. Y.
Ona Matukaitienė į Bal

timore, Md.
Leonardas Čekanauskas į 

Kanadą.
Ch. Goldblatienė i Brook

lyn, N. Y.
Delei Linijos mandagaus 

1929 m. McAlister, Okla., patarnavimo Lietuvių ke- 
užmušta 52. j leivių skaičius kas kart di-

1929 m. Parnassus, Pa., j deja ir didėja Švedų Ame-
užmušta 46. Irikos Linija, Tas parodo

1930 m. McAlister, Okla., į Lietuviams patinka jų
v v. on dideli, greiti nauji ir mo-uzmusta 29. | (]erni§ięį laivai, kuriais ve-
Lapk., 1930 m. Athens, l gamas Lietuvos paštas.

Ohio, užmušta 82. ' | Rep. V. M. I

KASYKLŲ NELAIMES
TRYS GYVASTYS UŽ 

KOŽNĄ MILIJONĄ 
TONŲ ANGLIES

DIDĖSĖS KASYKLŲ NE
LAIMĖS PRAEITYJE

Nuo kožno 1,000,000 tonų 
anglies iškasamos Suvieny
tose Valstijose žūsta trys 
iuvirš darbininkai. Tai yra 
daug žiūrint iš šalies, bet 
tymiai mažiau negu kitų 
šalių angliakąsyklose.

S. Valstijų kasyklių biu
ras sykiu su kasyklų savi
ninkais nuolat Veda smar
kią apsisaugojimo kampa
niją, darbininkai nuolatos i 
mokinami ir raginami būti 
atsargus, nes atsargumas 
vertesnis negu gelbėjimas, 
kuomet nelaimė ištinka.

Nežiūrint atsargumo pa-Į mušta 195. 
nokų, nuolat gatavos stovi 
gelbėjimo Įmonės strategiš
kuose kasyklų punktuose: 
/ra gelžkelių vagonai ir au
tomobilių trokai. Kaip ug- 
ūagesiai ir ligoninių ambu- 
iamsai mieste, šie paruošti 
gelbėjimo budai skumba į 
lelaimės vietas kada buna 
iššaukiami.

Pastarų penkiolikos me
tų begiu Suv. Valstijose iš
tiko šitos didelės angliaka- 
syklų nelaimės, kuriose už-, 
muštų skaičius paduodamas 
po miešto vardu:

1915 m. Layland, W. V., 
užmušta 112.

1917 m. Hastings, 
rado, užmušta 121.

1923 m. Dawson, 
Mexico, užmušta 120.

1924 m. Castle Gate, U- 
tah, užmušta 171.

1924 m. Benwood, W. Va. 
užmušta 119.

1928 m. Mather, Pa., už-

Colo-

New

1931 METŲ BONŲ 
KUPONAI

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

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

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

Adresuoki t:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, O.

BIZNIERIAI
Kurie biznieriai norit skelbtis ju

damų paveikslų programe, kaina to
kia: $1 už žodį. Atsišaukit aiškiai 
surašydami, savo skelbimą ir pri- 
siųskit money orderiu:

J. K. MILIUS
3251 S. Union Ave. Chicago, Ill.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau P. Mitkienės ir jos dnk-. 

terų, Stasės ir Bronės Mitkaičių. 
P. Mitkienė atvažiavo j Ameriką 
1928 m. Paeina iš Tauragės ap., 
Laukuvos y., Vankiu k. Prašau at
sišaukti arba žinančių apie jas pra
nešti.

S. KERBEDYS
2054 DuHavre Montreal, Canada.

JIEŠKO APSIVEDIMUI
Jauna, graži inteligentė Lietuvai

te, baigus ūkio mokyklą, jieško gy
venimui draugo. Siųskit laišką su 
fotografija. Kiekvienam rimtam pa
siūlymui atsakysiu.

Panevėžys (Pareikalavimui) 
50 lt. banknoto Nr. A479,220 

Lithuania

ŠVEDU AMERIKOS 
IMLU

14 
NEWVOKK® i 

KLAIPĖDĄ.

TUCMPA5 JtEBMSjllErOTJĮirMŽVEja’j®.

GYVYBE .
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO Į 
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS I

Per virš 200 metų tikrąsis Gold I 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lencrvas ir malonus I

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

MOTORLAIVIAIS
. Lietuvos. Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas
Praleiskit Kalėdas Lietuvoje!

DVI KALĖDINĖS EKSKURSIJOS

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

S. S. DROTTNINCHOLM 
LAPKRIČIO 29 D. 
GRUODŽIO G D.

M. L. GRIPSHOT,M
zmtas gyduolę del siu organų i Užsisakykit Y'etas Dabar! 
netvarkos. Lengvas ir malonus Laivu Išplaukimas iš New Yorko 
imti. Bandyk šiandie. Trijų S.s. DROTTNINGHOLM Lapk. 29 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: M- L- GRIPSHOLM ____ Gruod. fi 
“Gold Medai" vardo kiekvieno-1 S-S’ DR0TTNINGH0LM Gruod. 27

Informacijos ir iliustruotas cirku-, 
lioris su žemlapiu (Lietuvių .kalboj) 
gaunamas kreipiantis pas savo agen-

je dėžutėje.

©Oi® jarba: ..
haarlem oii^t Swedish American Line

New York City

Kožnam kasyklų distrik- 
e yra vyrų; po pora iš kož- 
\o šimto darbininkų, kurie 
erėjo visas gelbėjimo pa
lūkas ir tie vyrai sudaro 
varbiausią gelbėjimo Ro
landą. Daugybė angliaka- 
ių yra išmokyti teikti pir- 
ną pagalbą.

Šymet Suv. Valstijose jau 
>uvo dešimts didelių nelai- 
nių kasyklose, kuriose žu- 
70 apie 210 darbininkų.

Paskiausia šių metų ne- 
'aimė ištiko pereitą savai- 
aitę netoli Athens, Ohio, 
uomet užmušta 82 darbi

ninkai.
Pernai didžiųjų nelaimių 

buvo septynios ir užmušta 
151 darbininkas.

UGNIS, SIMBOLIS TYRYBĖS
Net Amerikoj gyvuoja garbini- 

nas ugnies kaip būdavo senovėj. 
Tarp negrų pietinėse valstijose dar 
.ebeveikia Voodoos arba daktarai- 
raganiai, ir savo amatą varo nežiū
rint valdžios pastangų juos išnai
kinti. Jokiam baltam žmogui ne
pavyko patirti paslapčių tos keistos 
religijos. Visos paslaptys apie ją 
itidžiai saugojama Voodoo daktasų ' 
r perduodama lupomis kitiems. Jo- ' 
eis baltas žmogus neprileidžiamas 
dalyvauti tose apeigose. Ir ištikro; 
Voodooizmas tankiai gyvuoja baltų
jų žmonių srityje, bet baltieji apie 
tai nepatiria iki tarp tų pasekėjų 
iškyla kokia tragedija žmogų sude
ginant.

Kitos religijos naudojo ugnį kai
po savo garbinimo simbolį. Papras
tai tų religijų apeigos būdavo labai 
gražios, dingdavo net teroras ugnies. 
Romoje ugnis buvo skaitoma simbo
liu tyrybės. Tam tikra dieve, vie
na iš maloniausių tvarinių visoje 
klasiškoje mitologijoje, buvo ugnies 
dieve, Vesta. Romoje jai buvo pa
švęsta vienas iš didžiausių maldna- 
mių. Tenai degdavo amžina ugnis 
ir būdavo saugojama nuo išgesimo. 
Ugnį saugodavo tam tikros vaidilu
tės.

Didelis skirtumas tarp naudojimo 
ugnies religijoje ir naudojimo jos 
moderniškoje industrijoje kaipo ty- 
rinimo įmonės. Slaptas kepini mo 
būdas prie gaminimo Lucky Strike ‘ 
Cigaretų padaro juos mažiau degi
nančiais gerklę, todėl tai virš 20,000 
gydytojų sako kad Tiucky Strikes 
mažiau ėda. gerklę. Čia ugnis tapo 
panaudota kaipo naudingas dalykas 
prie Lucky Strike Cigaretų gamy
bos ir jie tuomi padaromi puikiau
siais ką kada rukėt. (Skelbimas)

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST. 
tS. BOSTON, MASS., U.S.A.

"Didžiausias Patarnavimo
LAIPSNIS",

Sako

WILLIAM M. GREVE
Prudence Kompanijos Inc. 

Vice-pirmininkas

“Užtikrinimas ateities, — mano omeny 
yra fundamentališkiausia svarba, su 
kuria šiandien išdirbystė susiduria. Kom
panijos, kurios suteikia publikai didžiau
sią patarnavimo laipsnį ir vertes šiandien, 
yra kompanijos, kurioms ryt pasisekimas 
užtikrintas. Jūsų naudojimas Ultra Vio
letinių Spindulių ‘Spraginime’ LUCKY 
STRIKE parodo, kad pažinote šį nule
miantį faktą. Jūs puikiai supratote ir 
išmokote kontroliuoti progreso spėkas 
savo išdirbystėje.”

Visi žino, kad saules šviesa išnokina — užtat 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra Violet Ray. LUCKY 
STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada rūkėt, 
pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso tabako 
Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visi žino, kad 
karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus!“It s toasted”

Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus—prieš kosulį

Su*ink?.su. s®vo P°Rtik« faktų įrodymui publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. William M. Greve asmeniškai liudyti LUCKY STRIKES 
pngčirscjusj oprsgimmo feletoda n. z* ,g3- P- Greve pranešimas yra šiam puslapy. © 1930t American Tobacco Co.. Mfra.
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LINKSMI PRALAIMĖTOJAI

Musų bolševikėliams ga
vimas “čarterio” jų neva 
“darbininkiškam” “susivie
nijimui” sukėlė juose džiau
gsmo daugiau kaip kad bu
tų jeigu Amerika apsivers
tų tris sykius aukštyn ko
jom.

Suspiegė jų spauda kad 
“sukūrimas darbininkų su
sivienijimo tai skaudus 
smūgis fašistams ir social- 
fašistams.”

Nors, anot jų, kas tai sa
kę kad jie čarterio negaus, 
o jie va štai ėmė ir gavo.

Lyg čarterio gavimas yra 
koks nuskridimas ant pie
tinio ašigalio. Jeigu komu
nistų komitetas, prisidengęs 
kokiu ten kitu vardu krei
pėsi į New Yorko valstijos 
apdraudos department^ ir 
atsakė i visus reikalavimus 
tai -nebuvo priežasties čar
terio neduoti.

Tas yra lengviausias žy
gis.

Antras žygis yra gavi
mas gana žioplių pamesti 
tautišką Susivienijimą ir ei
ti pas komunistus. Bet ir 
tas nėra labai sunkus.

Trečias žygis tai užtikri
nimas darbininkams apsau
gos, ko komunistai negali, 
nes jie perdaug mėgsta da
lintis visuomeniškus pini
gus.

(Žinantieji dalyką sako 
kad komunistai čarterio ne
gauna, tik tyčia publikai 
meluoja.)

* * *
Sveikiname draugus ko

munistus su jų “čarteriu” 
ir “susivienijimu”. Jie yra 
labai energingi vyrai ir ge
ri pralaimėtojai. Nors iki 
kraujų kovėsi pagrobimui 
musų Susivienijimo, bet ko
vą prakišę vistiek linksmi 
ir vadina mus “pralaimėju
siais”, patys nepasiduoda 
ir savo gautą smūgį vadina 
“smugiu fašistams ir so- 
cialfašistams”.

Tautininkai ii’ “socialfa- 
šistai” po praeito SLA. sei
mo buvo susirūpinę. Geros 
valios SLA. nariai bijojo 
kad komunistai pašturmavę. 
vėl nesugryžtų. Jeigu bu
tų sugryžę, kova su jais 
butų buvus dar sunkesnė. 
Komunistai, su nauju įšėli- 
mu, su padidėjusiomis au
komis iki kito seimo butų 
daug atsiekę.

Bet kaip visuose mūšiuo
se atsiranda abejotojų apie 
pergalę, taip atsirado ir ko
munistų tarpe, ir jie su gė
da pasitraukė, nors Mask
vai buvo pažadėję parnešti 
riebią anti. Juk nėra nie
ko didesnio Lietuvių tarpe 
kaip Susivienijimas.

Dabar tautininkų baimė 
praėjo, prasideda socialistų 
baimė, nes juos tas pats 
laukia ko sulaukė komunis
tai.

Tik tautininkams reikia 
darbuotis ir apsisaugoti iš
davikų, kurių musų tarpe 
šiandien yra, net pačiame 
S.L.A. centre.

Socialistai Silpni
New Yorko valstijos gu

bernatoriaus rinkimai da
vė sekančias pasekmes:

Roosevelt, demokratas, 
gavo 1,707,235 balsus,

Tuttle, rep. 974,821
Waldman, soc. 95,588 
Carroll, neprig. 148,378 
Reiškia, socialistai stovi 

visai beprasmėj vietoj.

Amerikoj Gimimai 
Mažėja

Pereitą metą proporcio- 
naliai mažiau kūdikių gimė 
šioje Šalyje negu metai pir
miau. Pereitų metų skait
linės parodo kad ant kož- 
nų 100,000 gyventojų gimė 
po 18.9.

Septyniose valstijose kur 
gyvena juodieji gimimų bu
vo daugiausia: tarp 23 ir 
27 ant 100,000 gyventojų.

Oregon valstijoj gimimų 
buvo po 14 ant 100,000 gy
ventojų — žemiausia.

Roosevelt laimėjo rinkimus 
gaudamas 750,000 balsų per 
virš savo oponento.

Ne Visada Kalbos
Gelgsti

Pastari S. V. rinkimai 
parodė kad kalbos ir agita
cijos nieko nereiškia.

New Yorko valst. guber
natorium kandidatas Roo
sevelt, Demokratas, pasakė 
18 prakalbų už save, o Re- 
publikonas Tuttle pasakė 73 
prakalbas už save. Vienok

Lietuviams Reiktų 
Paremti

Ukrainiečių tautinis Su
sivienijimas per savo pre
zidentą Murašką ir sekre
torių Kaštaniuką Įteikė S. 
Valstijų sekretoriui Simp- 
sonui aštrų memorandumą 
prieš Lenkų valdžios bar
barišką elgimąsi su Ukrai
niečiais Galicijoje. Memo
randumas nurodo Lenkų 
teroro budus, nuo kurių 
Ukrainiečių neapsaugo nei 
Tautų Sąjunga, nei kitos 
valstybės. Amerikos Uk
rainiečiai protestuoja prieš 
Lenkų žiaurumą ir prašo 
Suv, Valstijų valdžios įsi
kišti bei sudrausti prošepa- 
nų žvėriškus palinkimus. 
Prašoma paskirti bešališka 
tarptautinė komisija, kuri 
viską ištirtų.

Mes dažnai spaudoje nu
kalbame jog Ukrainiečiai 
bus mums talkininkai kovo
je Vilnių atgauti. Ar ne
galėtume ir mes jiems pa
gelbėti? Tegul SLA., San
dara, TMD. ir kitos Lietu
vių organizacijos pasiunčia 
į Washingtoną savo pareiš
kimą jog ne tik prie Ukrai
niečių memorandumo pra
šymų prisideda, bet sykiu 
prašo patirti ir Lenkų bar
barizmą Vilnijoje!

LIAUDIES DAINA
Ei tu, strazdeli, girios paukšteli, 
Kodėl nerykauji obels sodelyj?

Ką aš rykausiu obels sodelyj, 
Girdžiu rūgo ja senas tėvelis: 
O kas išlaužė uosių tvoreles, 
O kas surinko ir obuolėlius?

Ei tu, strazdeli, girios paukšteli, 
Kodėl nerykauji vyšnių sodelyj?

Ką aš rykausiu vyšnių sodelyj, 
Girdžiu rūgo j a sena močiutė: 
O kas išlaužė vyšnių šakeles, 
O kas surinko vyšnių uogeles?

Ei tu, strazdeli, girios paukšteli, 
Kodėl nerykauji žirgų stainelėj?

Ką aš rykausiu žirgų stainelėj, 
Girdžiu rūgo ja jauni broleliai: 
O kas pabaidė bėrą žirgelį, 
O kas sulaužė tymo balnelį?

Ei tu, strazdeli, girios paukšteli, 
Kodėl nerykauji rūtų darželyj?

Ką aš rykausiu rūtų darželyj, 
Girdžiu rūgo ja jaunos seselės: 
O kas išlaužė naujas tvoreles, 
O kas išmynę žalias rūteles?

VILTIS
Skaudų, liūdna man ant svieto — 
Nėr dalužės tos lauktos, 
Nepastovus laikąs mėto, 
Spaudžiant raukšles ant kaktos. .

Kur tįk einu, kur pažiūriu, 
Visur vargas silpnesniems, 
Kad ir tvirtas rankas turim

' Bet rytojus koks visiems?
Bet pereik tuo nusiminti,
Be-vįltįes rankas nuleist, 
Reik apšvietos kelią skinti 
Ir teisybę visuos skleist.

Kuomet busim susipratę,
S,piešinės vienybėn visi, 
Tuokart jausmės nusikratę — 
Nebebus turčiai baisi;

Ajųtįg.

Vytautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Isterijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.‘

(Tąsa iš pereito num.)

TAUTOS PRISIKĖLIMAS 
Spaudos Atgavimas. Nepriklausomybė

Lenkiška bajoriška politika Lietuvoje 
privedė Lietuvių tautą prie sukilimo. Ba
jorai atsiskyrė nuo visos tautos ne tik tei
sėmis bet ir kalba. Daugelis jų visai net 
užmiršo Lietuvišką kalbą, ėmė kalbėti Len
kiškai. Paskui bajorus vietomis pasekė 

I miestų gyventojai ir net valstiečiai. Taip 
gyventojai nemažų Lietuvos plotų apie Ly
dą, Ašmeną, išdalies apie Vilnių, sulenkė
jo arba subaltgudėjo, kai kur ėmė kalbėti 
labai maišyta Lietuviškai-Lenkiškai-Balt- 
gudiška kalba. Lietuviška kalba betgi iš
silaikė tarp valstiečių kitur Lietuvoj, tik 
pakraščiai daugiausia teištautėjo.

Žlugus Lietuvos-Lenkijos valstybei, ir 
bendri su Lenkais politikos reikalai ma
žiau beviliojo Lietuvius, jie ėmė labiau rū
pintis savo tautiniais reikalais. Apmirus 
Lietuviška kalba ėmė leisti naujas atžalas. 
Tautinis atgijimas prasidėjo Žemaitijoje, 
kame nuo senovės labiau branginta gimti
nė kalba, kame valstiečiai turėjo daugiau 
laisvės, kame bajorai nebuvo taip nutolę 
nuo liaudies. Devyniolikto amžiaus pra
džioje susidarė Žemaičiuose tarp bajorų 
būrelis vyrų, kurie pasistatė sau tikslu 
gaivinti -Lfetuvių kalbą, pažinti savo pra
eitį, rinkti senovės tautos tvarinius. Va
dovavo jiems Žemaičių vyskupas kunigai
kštis Juozas Giedraitis, kurs patsai rašė 
Lietuviškai (išvertė į Lietuvišką kalbą Šv. 
Rašto Naująjį Įstatymą), ragino kunigus 
Lietuviškai rašyti. Jam tame darbe padė
jo patriotai bajorai ir kunigai. Prasidėju
sią tarp bajorų tautinę srovę netrukus'su
stiprino išėjusi mokslus inteligentija iš 

j valstiečių, Ikunhi Lietuviška kalba buvo 
prigimta. ’ Tokiais pirmais tautos vado
vais ir švietėjais iš valstiečių buvo vysku
pas Motiejus Valančius (1801—1875) ir 
Simanas Daukantas (1793—1864). Valan
čius parašė daug gražių Lietuviškų kny
gelių, įsakė klebonams po parapijas steig
ti mokyklas,j i platino blaivybę, rūpinosi įs- 

: teigti Varniuose pirmą Lietuvišką laikraš
tį (1859 m.), bet negavo iš valdžios leidi
mo. Daukantas tyrinėjo Lietuvos praeitį, 
parašė keletą knygų iš Lietuvos istorijos, 
stengėsi jose iškelti Lietuvių tautos gar
bingus darbus. Be to išleido kele.tą kny
gelių liaudžiai.

1905 metais atgavus spaudą, Lietuviai 
atstatė iš , mokyklų Rusus mokytojus, ir 
vyriausybė turėjo pripažinti Lietuviškai 
kalbai teises mokyklose, nuo ko Lietuviai 
pradėjo žymiai atbusti tautiškume.

Sušaukta Vilniuje Gruodžio 5—6 d. 
1905 m. seimas pareikalavo Lietuvai auto
nomijos. Įsisteigė daug laikraščių, drau
gijų knygoms leisti. 1914 m. buvo jau lei
džiama Rusijos ribose 25 Lietuviški laik
raščiai. Švietimui skleisti buvo įsteigta 
tam tikrų draugijų.

Per nepilną de'sėtką metų po spaudos 
atgavimo Lietuvių kultūrinis darbas buvo 
tvirtai pastatytas ii’ gerokai įvarytas, vie
nok 1914 metais užėjęs pasaulinis karas 
viską beveik antsyk sulaikė, kas, tačiau, 
buvo pradžia pabaigos Lietuvių tautos ver
gijos svetimiems, ir už keturių metų Lie
tuviai sulaukė vėl savo pilnos laisvės.

Rugpjūčio 1 d. 1914 m. prasidėjęs ka
ras tarp Rusijos ir Vokietijos visu savo 
sunkumu užgulė ant Lietuvos. Lietuvos 
žemė tapo kovos vieta dideliausioms ka- 
riumenėms. Daug Lietuvių vyrų paimta 
kariumenėn, jie pakliuvo pirmon ugnin ir 
arba žuvo arba pateko į sunkią nelaisvę. 
Laikas nuo laiko pereinant per Lietuvą 
vienai ir kitai kariumenei, gyventojai la
bai nukentėjo, vietomis ištisos apielinkės 
per mušįus buvo sudegindavęs. 1915 m. 
Rusijos kariumenė, negalėdama išsilaikyti 
prieš Vokiečius, pasitraukė iš Lietuvos. 
Daugelis ir Lietuvių tuomet turėjo ilgam 
laikui išsidanginti į Rusiją. Lietuvą ųž-

Vėlai Susiprato
Pruseika trankėsi po ko

lonijas, tauzijo apie Vytau
tą žodžiu. Dabar dasipro- 
tėjo kad per metus laiko ir 
po keturias kalbas kasdien 
sakant nespėtų pranešt vi-

ėmė Vokiečių kariumenė. . siems Lietuviams kad Vy-
Vokiečių valdymo laikas buvo labai tautas buvo “kraugeris”.

sunkus. Krašto gyvenimas tapo surakin- Dabar sako: “Bėda kad 
tas visokiais skaudžiausiais draudimais, mes nepasiekiam. O kny- 
Laikraščiai visi sustabdyti. Vokiečių ka- gėlės apie Vytautą galima 
riumenė stengėsi kuodaugiausia visokios butų paskleisti tūkstančius 
gerybės iš Lietuvių išplėšti, atiminėdama egzempliorių”.
dykai arba už menką atlyginimą maistą • -Vaje, vaje kiek aukų bu-:
ir kitokius daiktus, kamuodama gyvento
jus priverstinais darbais. Lietuva neteko 
žymaus skaičiaus savo gyvulių ir kitokio
turto. Vokietijos vyriausybė, tikėdama 
galėsianti laimėti karą ir neatiduoti Lietu
vos Rusams, ruošė planus kaip apgyven
dinti Lietuvą Vokiečiais.

Kad ir snukus buvo Lietuvai tas ka
ras, vienok po jo tikėtasi geresnės ateities. 
Į karą įstojusios kitos valstybės iškėlė 
tautų apsisprendimo obalsį, pripąžystantį 
visoms tautoms, didesnėms ir mažesnėms, 
teisę pačioms tvarkyti savo gyvenimą. Vo
kietija netrukus pajuto karo nelaimėsiant, 
todėl ėmė jieškoti priemonių užimtų kraš
tų klausimui taip pastatyti kad išrodytų 
buk patys užimtų sričių žmonės nori su 
Vokiečiais susijungti. 1917 m. Vokiečių 
vyriausybė leido Lietuviams sušaukti Vil
niuje savo konferenciją (Rugsėjo 18—23), 
kurioje dalyvavo apie 200 atstovų. Vil
niaus konferencija nutarė kad Lietuvos 
žemės turi sudaryti nepriklausomą valsty
bę etnografinėse sienose. Lietuvos reika
lams vesti buvo išrinkta Taryba iš 20 as
menų, paskui papildyta.

Tuo tarpu Rusijoje valdžią įgiję bol
ševikai ir pabarė taiką su Vokietija Lie
tuvos Braste (Kovo 3 d. 1918 m.), Rusi
jos bolševikų vyriausybė atsisakė Lietu
vos, Vokietiją gi pasižadėjo užimtų kraš
tų likimą nustatyti susitarus su jų gyven
tojais. ‘Tuo pačiu laiku Lietuvos Taryba 
pasiskelbė atstatant Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje (Vasario 16 d. 1918 m.). 
Vokietijos vyriausybė pripažino Lietuvą 
laisva nepriklausoma valstybe (Kovo 25), 
bet su sąlyga kad ji padarys sutartis ku
riomis susieis j sąjungą su Vokietija.

Baigiantis 1918 metams paaiškėjo kad 
Vokietija karą pralaimėjo. Ji išreiškė no
rą pradėti tarybas del taikos, bet pirma 
turėjo atiduoti daugumą ginklų. Vokieti
joj kilo revoliucija, iširo tvarka kariume- 
nėje stovinčioje Lietuvoje. Tai kariume-

tų tam surinkę, bet naba
gas vėlai susiprato — Vy
tauto metas baigiasi.

Lietuvių Keliavimas 
Aukštumoje

North Atlantic laivų li
nijų sąjunga sako jog šy- 
met pasažierių biznis buvęs 
menkesnis: per jurą per
vežta 43,379 keleiviai ma
žiau negu 1930 metais. Ma
tyti kad pasaulinis biznio 
krizis palietė keliavimą.

Tačiau, Lietuvių laiva
korčių agentai šymet giria
si didesniu bizniu negu tu
rėjo pernai. Turbut Vytau
to metai padidino Lietuvių 
Amerikiečhi skaičių norin
čių Tėvynę pamatyti.

Pavyzdžiui, 1929 m. pir
mutinė ekskursija Baltic 
America Linijos laivu “Li- 
tuania” 'išvežė 244 kelei
vius, o pirmutinė šių metų 
ekskursija “Oscor II” laivu 
turėjo net 323 keleivius. Ir 
kitos ekskursijos šymet ir
gi buvo skaitlingesnės.

Dabar agentai ruošiasi 
prie 1931 metų ekskursijų. 
Tikimės visuomenė ir jas 
gausiai bei nuoširdžiai pa
rems.

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS 
DIDYSIS

Šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:
J. A. Urbonas, iš Dayton, 

Ohio, rašo: Prisiunčiu $1.50
nei traukiantis iš Lietuvos, jos pėdomis už brangią knygą “Vytau-
ėmė slinkti bolševikų kariumenė, nesutik
dama niekur pasipriešinimo, dėlto kad Vo
kiečiai nebuvę leidę Lietuvos vyriausybei 
organizuoti savo kariumenės. 1919 metų 
pradžioje bolševikai užėmė Vilnių, Ežerė
lius, Ukmergę, Panevėžį, Šiaulius, Telšius. 
Bet iš Vilniaus pasitraukusiai į Kauną lai
kinai Lietuvos vyriausybei pavyko suda
ryti savo kariumenės, kuri ėmė stumti at
gal bolševikus ir nustūmė juos žiemiuose 
iki Dinaburgo. Vilnių gi ir visą beveik 
buvusią Vilniaus guberniją užėmė Lenkų 
kariumenė.

(Bus daugiau)

ISTORIŠKA APYSAKA

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

tas Didysis”. Del to ta kny
ga yra brangi kad šymet 
apvaikščiojama 500 metų 
nuo Vytauto mirties, o čia 
mums kaip tik patiekiama 
tokia knyga kuri parodys 
per ilgus laikus kad mes 
tais laikais gyvenom kada 
Vytauto sukaktuvės įvyko, 
ir mums buvo suteikta pro
ga plačiai susipažinti su to 
Lietuvos didvyrio gyveni- 

|mu ir atliktais darbais. Jei 
ne ši “Dirvos” leidžiama 
knyga, kur mes Amerikos 
Lietuviai butume gavę pro
gą pažinti plačiau Vytautą 
ir visą Lietuvos istoriją?

Ant. Miklašius iš Pitts
burgh, Pa., prisiuntė $3 už 
dvi knygas “Vytautas Di
dysis”.

Juozas Marčiulionis, An
sonia, Conn., rašo: Siunčiu 
$3.50, iš jų $2 už “Dirvą” ir 
$1.50 už knygą “Vytautas 
Didysis”.

Marcelė Keserauskienė iš 
E. St. Louis, Ill., prisiuntė 
$1 už knvgą “V. D.”

Simas Naruševičius, New 
Britain, Conn., užsimokėjo 
$1 už knyeą “V. D.”

Zuzana Rakauskienė, vie
tinė, nuolatinė prenumera- 
torė “Dirvos” knygų, užsi
mokėjo $1.50 už knygą “Vy
tautas Didysis”.

Mikas Ivanavičius, vieti
nis, užsimokėjo $150 už 
knygą “Vytautas Didysis”.
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Juros Merga
Paraše K. S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Gerutos Gaudymas
Pabėgo Torolfas, tiek to. Bet dabar 

Olavas patyrė pas ką yra ainis senos val
dovų eilės, apie kurią jis girdėjo, bet nega
lėjo susekti. Jam rūpėjo ją sugauti ir nu
žudyti kad išaugus negalėtų pati pargryž- 
ti ir vėl jam ramumą ardyti. Išrengė jis 
laivus vykti į Skani ją pas Torolfą, ką pa
jutęs Torolfas pasišalino, pasiimdamas su 
savim mergaitę, ir nuo dabar Gerutos gy
venimas prasidėjo ant juros globoje pa
ties narsaus Vikingo, todėl ji pergyveno 
viską ką Vikingas pergyvena, matė toli
mas šalis, tapo gabi kariauninke ir galėjo 
atlikti tai ką jau matėme, kuomet atsira
do Žemaitijoje, ir dar daug ko atliks.

Moterų žygiavimas juromis pas. Skan
dinavus buvo paprastas dalykas. Jos tan
kiai vykdavo su vyrais į užpuolimus, plėši
mus, buvo stiprios, drąsios ir narsios, ir 
atsižymėdavo kraugeringumu. Išplaukda
vo pavasarį grobišiauti ir gryždavo rude
nį prieš užšąlant.

Išbėgęs iš Skanijos, Torolfas bandė 
apsigyventi Rugijoj, pietų šone Baltijos 
juros, bet ten buvo pavojinga. Bandė ap
sibūti Vitlande, į rytus nuo Rugijos, bet 
iš ten buvo išmuštas. Tada pasiirė šiau- 
rėn ir pasuko į rytus, išlipo Žemaitijoje, 
bet tik pasiplėšti, ir apsisukęs keliavo Bal
tijos jura tiesiog šiaurėn. Pasiekęs Suo
mių užlają, kurioje buvo daugiausia pasi
slėpimo vietos, nusiirė toli į rytus ir apsi
gyveno žemėje kurią Skandinavai vadino 
Gardariką?*Slavų žemės. Slavai tada buvo 
puslaukiniai ir nuolaidus atėjūnams. Jų 
žemėse Vikingai ilgai šeimininkavo ir daug 
vėliau po šito trys Vikingai įsteigė Rusų 
valstybę. Ten, prie Peipus ežero Torolfas 
įsisteigė sau bustynę, iš kur varė plėšimus 
visais Baltijos pašaliais.

Metams metus vejant, Geruta iš mer
gaitės išaugo į stiprią, gražią merginą ir 
pati dalyvaudavo su vyrais plėšimuose. Ji 
buvo sumani ii1 gabi užpuolimuose ir nusi
manė gerai jurų kelius, ar tai buvo dieną 
ar naktį, ar ūkana ar giedra. Kad ji lai
ke šito savo vystymosi buvo plėšti ir Že
maičių. krašte liudija jos geras pažinoji
mas to pajūrio, kurį ji vėliau pasirinko 
sau už nuolatinę bustynę.

Kadangi plačiai buvo žinoma , jog To
rolfas augina Jorvaro dukterį, kiti Vikin
gai norėjo pasitarnauti Olavui ir stengėsi, 
savo bastynėse, susidūrę su Torolfu jį nu
galėti ir paėmus Gerutą pristatyti karaliui 
gyvą arba nors jos galvą parvežti. Bet 
nors sunkiai nukentėdamas, Torolfas vis 
ištrukdavo ir Gerutą išgelbėdavo.

Svarbiausia jam buvo tai kuotoliau- 
sia pasislėpti nuo Baltijos vandenų, todėl 
Gardarika jam ir tiko.

Geruta dabar buvo jau pilnas “Vikin
gas”: mokėjo naudot kardą ir karo kirvį, 
ir apsiginti skydu; gabiai mėtyt jiešmus 
abiem rankom; šaudyt iš saidokų; medžio
ti, plaukti, irtis, ii’ spėkoje ne visi vyrai 
prieš ją galėdavo atsilaikyti. Su kitais 
vyrais lygiai irė laivą kuomet juromis ke
liaudavo, o ant sausžemio mokėjo jodinėti 
arkliu.

Plaukimas vandenyje buvo svariais ir 
reikalingas, taipgi imtynė vandenyje ir 
po vandeniu buvo laikoma labai narsiu da
lyku, ko ji nepraleido neišmokus. Pagau
ti priešo mestą jiešmą ir jį atgal mesti ir 
nužudyti priešą buvo garbingas darbas, 
ką ji gerai mokėjo ir už ką buvo savo vy
rų labai gerbiama.

Geruta turėjo apgynėją palydovą, sa
vo tėvo Jorvaro buvusį kariauninką, kuris 
buvo taip didelis ir sunkus kad nebuvo to
kio arklio kuris jį paneštu. Jis vadinosi 
Rolfas.

Tarp narsesnių Torolfo vyrų vadų bu- rūta yra kunigaikštytė ir tokios pat kil- 
vo tokių kurie pradėjo geisti paimti Geru-1 mės yra jos jaunikis, Sigurdas. .

tą sau už moterį. Tankiai jie tarp savęs 
kalbėjosi apie ją, ir buvo tokią kurie gal
vojo ją net varu paimti ir pabėgti. Bet 
kur nuo Torolfo pabėgs, ir ar bus sauges
ni kitur būdami, kuomet žinojo jog ją gau
do Olavas. Taigi, apsisvajoję, apsimąstę 
nusprendė visi būti su ja sykiu, jai tar
nauti, gelbėti. Ypač taip laikėsi jos že
mės vyrai, kurie su Torolfu pabėgo, tikė
dami kada nors ją matyti savo valdove. 
Geruta juos visus mylėdama, buvo jiems 
labai gera.

Kartą netoli Torolfo sodybos prie Pei- 
po atsirado didelis buris Vikingų. Torol- 
fas susiruošė karan, bet po kelių dienų 
nesulaukęs jokio užpuolimo siuntė kelis 
savo vyrus j atėjūnų stovyklą patirti kas 
jie tokie ir ko atvyko. Gavo atsakymą kad 
jie čia atsidūrė jieškodami užvėjos, pabė
gę nuo karaliaus Olavo, kurs jų vadui pa- 
grąsino mirtimi. Jų vadas yra Sigurdas 
ir jie paeina iš Islandijos. Islandija, toli
ma sala šiaurėj ir vakaruose nuo Skandi
navijos, jau tada buvo Vikingų žinoma.

Pasiuntiniams sugryžus ir Torolfui iš
girdus Sigurdo vardą pasidarė aišku kad 
ne priešai atvyko, todėl Torolfas pasikvie
tė Sigurdą pasimatymui. Sigurdas buvo 
ainis vieno anuomet Upsaloj sudegintų ku
nigaikščių laike Ingvaldo vainikavimo. To
rolfas gerai žinojo apie Sigurdo narsumą 
ir žinojo kad jis buvo pabėgęs Islandijon 
nuo keršto Ingvaldo. Iki šiolei tačiau nie
kas netikėjo kad Sigurdas yra žuvusių ku
nigaikščių ainis, jį laikė tik apsišaukusiu 
tuo vardu, o tikrąjį Sigurdą laikė žuvusiu. 
Tik kada jis parodė Olavui savo ženklą 
Olavas patikėjo.

Sigurdas buvo garsus narsumu ir gra
žus vyras, ir nors jis dar aiškiai neužsimi
nė apie Gerutą, Torolfas jau galvojo kad 
tai tinkamiausias Gerutai vyras, ir pradė
jo galvoti jog reikės kada nors Gerutą ati
duoti kam nors ir atsikratyti jos nuo savo 
rankų, taigi dabar pasitaiko proga.

Sigurdas apie Gerutą nedaug ką bu
vo girdėjęs, bet tikrai apie ją žinojo, ir jos 
jieškot atvyko. Nežinojo jos gražumo ir 
gabumų, — ne tas jam rūpėjo, nes jis bu
vo Olavo atsiųstas ją prisivilioti, o tada 
nužudyti ir parvežti karaliui jos galvą.

Olavas, pažinęs Sigurdą, kurs jau pa
garsėjo jurų žygiais šiaurėje, prisikalbino 
jį, prižadėdamas atiduoti jam dalį jo tėvų 
žemės, bet tik tada kada jis pagaus ir nu
žudys Gerutą. Mat, Olavas patyręs kad 
šalip Gerutos randasi dar vienas gyvas anų 
septynių kunigaikščių ainis, labai susirūpi
no. Dabar jam radosi du pavojai, ir tiedu 
anų valdovų ainiai gali gryžę suplėšyt jo 
žemes ir jo vaikams nieko nepalikti. Iš to 
išėjimą rado tokį: Lai Sigurdas, už paža
dėjimą atiduoti dalį žemės, sugauna ir nu
žudo Gerutą, o kai sugryš su jos galvą, 
Olavas pats Sigurdą nužudys, ir jų abiejų 
neliks. Prie Gerutos be Sigurdo niekas 
negalėtų prieiti, nes Torolfas niekam ne
pasitikės, ir jis visus laikė savo priešais.

Sigurdas, viliugingai įkalbėtas, išvy
ko į Gardariką, kur jautė Torolfą prisilai
kant, nužudyt tą “šlykščią”, “žiaurią” Jor- 
varo dukterį, kaip apie ją Olavas kalbas 
plėtė. Kad tikriau tas darbas butų atlik
ta, Olavas paleido su Sigurdu būrį savo 
ištikimų vyrų, slaptai įsakydamas nužudy
ti jį ir Gerutą, jeigu kartais jis nepanorės 
išpildyti savo pasiimto darbo.

Kai Hildegunai, Gerutos motinai, pa
tiko Jorvaras, nežinomas bastūnas, taip 
Gerutai patiko šis naujas karžygis, Sigur
das, apie kurį Torolfas jai pagyrų nesigai
lėjo.

Pavydas kilo tarp Torolfo vadų kuo
met jie patyrė jog Sigurdas peršamas jų 
gražiai Gerutai, bet ką jie darys, suprato 
kad jie yra paprastos kilmės, kuomet Ge-

Kažin kaip ji butų jautus ir ką darius 
jei butų žinojus Sigurdo tikslą, bet dabar, 
tik apie jo narsumą žinodama ir jo gražu
mą matydama mergaitė tirpo.... Sigur
das irgi sutirpo pamatęs ją — nes jo aky
se ji pasirodė dievaitė, o ne ta šlykšti mer
giščia, koią jam buvo įkalbėję jos priešai. 
Užmiršo jis apie Olavo žadėtas žemes ka
da gavo su ja pasikalbėti, ir jam pradėjo 
veikti mintys kaip ją nuo Olavo išgelbėjus 
jeigu jis kartais pats ant jos užkluptų. Jis 
manė kad ją vedus, suvienijus spėkas su 
Torolfo spėkomis, gryžus galėtų atmušti 
iš Olavo savo žemes ir ten su ja valdyti, 
be kurios rodės jis jau ir gyvent neno
rėti} ....

Taip tai šios patogios, narsios mergi-

Mindaugas atmeta 
kryžeivių jam duotą 
karališką vainiką

ĮSIGYKIT LIETUVOS ISTORIJA

VYTAUTAS DIDYSIS
Virš 300 psl $1 ir $1.50

IDI ir garbinga buvo Lietuva senovėje — bet ar daugelis musų ži
nome apie jos garsingą praeitį? Žinom šio-to po biskį, bet to
li gražu nesam apsipažinę su Lietuvos Istorija plačiau. Ypatin

gai mums čia Amerikoje stokavo geros Populiariškos Lietuvos Istorijos 
ir daugybė bėdavojo kodėl niekas neišleidžia Lietuvos Istorijos. ,

TA trukumą jausdama, “Dirva” pasiryžo, nežiūrint sunkių šių dienų 
aplinkybių, išleisti gražią, populiarią Lietuvos Istoriją, vardu “VY

TAUTAS DIDYSIS”. Knyga taip užvardinta del to kad leidžiama pa
minėjimui 1930 metų — 500 metų sukaktuvių nuo Vytauto Didžiojo 
mirties, ir del to kad prie Istorijos toje knygoje bus sudėta visi kiek tik 
galima surinkti padavimai, apysakos, dainos ir kt. medega apie Vytau
tą. Tai bus antra dalis knygos. ★ Be to, knyga “VYTAUTAS DIDY
SIS” bus gausiai paveiksluota — tai bus vienatinė iki šiol išleista taip 
gausiai paveiksluota Lietuvos Istorija Amerikoje ar Lietuvoje.

Saugumas pirmiausia
Jurgis Durnelis aną die

ną pamatė žmogų einantį 
gatve Chicago je, kuris bu
vo ' labai panašus į Lietuvį. 
Jis užšnekino jį:

— Ar tu, brolau, kartais 
ne Lietuvis?

— Taip, — tas atsakė.
— Tai duokš ranką! — 

Jurgis nudžiugęs sutikęs 
savo tautietį sušuko, ir pra
dėjo sveikint. — O nuo ku
rio krašto?

— Nuo Krosnos, — atsa
kė nepažystamas.

— Nuo Krosnos? Na tai 
duokš abi rankas, nes per
eitą sykį aš sutikau žmogų 
irgi nuo Krosnos, bet jis 
mums bešnekant mano lai
krodėlį iš kišeriiaus ištrau
kė. V.

QVARBIAUSIA visko, kas jums apeina, tai kad ši Lietuvos Istorija lei
džiama prenumeratos keliu — už tokią mažytę kainą (delei knygos 

didumo), kad neturėtų būti nei vieno Lietuvio kuris nesigriebtų šia pro
ga pasinaudoti. ★ “Dirva” jau eilė metų kaip leidžia didelius veika
lus už beveik pusdykę, bet imant šios Lietuvos Istorijos iliustracijas, ku
rios labai brangiai atsieina, jos išleidimas “Dirvai” daug brangiau kaš
tuoja, todėl knyga turėtų būti atiduodama tik už $2 arba $2.50, o 
bar gaunat ją už $1.00 (apdaryta $1.50). Ir todėl turim pasakyt 
po išėjimo iš spaudos “VYTAUTAS DIDYSIS” kaštuos dusyk tiek 
gu dabar ją atiduodame.

da- 
jog

jęiEKVIENAS Amerikos Lietuvis turi progą įsigyti šią populiarę Lie
tuvos Istoriją prisiųsdamas savo užmokestį iškalno ($1 už popie- 

ros viršeliais, $1.50 už audimo viršeliais). Šalip to kad gaus naudin
gą knygą už pigią kainą, dar kiekvieno vardas bus patalpintas knygo
je kaipo leidėjo, atminčiai ant ilgų laikų.

JŠSIRAŠYK1T knygą “VYTAUTAS 
kiams Lietuvoje ir kitose pasaulio 

reikalinga, jauniems ir suaugusiems,

DIDYSIS” sau, išrašykit ją saviš- 
dalyse. Jos visi nori, visiems ji 
inteligentui ir darbininkui.

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai 6820 Superior Ave.

DIRVA”
Cleveland, O.

4/
Sukėlė viltį, bet neįvykdė

— Už ką tu Jonui į snu
kį davei?

— Jis manęs paklausė ar 
aš noriu išsigerti.

— Na?
— Man pasakius noriu, 

jis sako: Ir aš noriu.... V.

Pataupys kojas
Jurgis Žemaitis ir Mikas 

Dzūkas liko be darbo Ka
nados miškuose ir nuta' 
pėsti eiti į Montrealą dar' 
jieškoti. Jurgis sako:

— Tu, Mikai, žingsniuc > 
vieną mylią, o aš imsiu e\ 
ti antrą, 'tokiu budu mes 
kiekvienas tik po pusę kelio 
turėsime eiti. V.

Su ugiu norai didėja
Motina: Maryte, man re

gis tu jau per didelė su ber
niukais žaisti.

Marytė: — Mamyte, kuo 
aš didesnė tuo labiau aš no
riu su jais žaisti!

Už S3 pralinksminsi! visa kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams 1 “Dirvą”

- --j!-- ■■  --------------- —--------— '■—'■—g - ----------------- ’

nos akys perkeitė žiauraus, kietaširdžio PER TVORA 
Vikingo jausmus, kuris niekam iki šiolei 
nerodė malonių nei pagailos ir už savęs 
turi palikęs liūdnus, žiaurius pėdsakus: 
ašaras, ugnį ir kraują.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.’

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
REIKALAUKIT “DIRVOJE’

PASIDAIRIUS

Gerb. Asilas gavo šitokį 
laišką iš draugės A. Legis 
iš Montreal (Kanadoj):

“Prašau sulaikyti ‘Dir
vos’ siuntinėjimą, nes visai 
nenoriu skaityti tokių su
puvusių raštų kurie remia
si vien tik melais, darbinin
kų apjuokimu, Sovietų Są
jungos šmeižimu-ir tt. Gau
kit sau kvailučių, gi aš lie
ku ‘Laisvės’ skaitytoja.”

Gerb. Asilo atsakymas: 
Ačiū už laišką, drauge, ale 
pasakysiu kad mes kvailu
čių negaudome, tokių kaip 
draugė, o džiaugiamės jų 
atsikratę.

Kaip matyt, yra dar dar
bininkų ir darbininkių ku
rie nori kad jiems kas pa
žadais rojaus pyragų, kaip 
katinui uodegą glostant, 
tiešytų.

4/
Tarp senbernių

— Oi, oi, oi! tai bėda, tai 
bėda!

— O ko tu taip dūsauji?
— Nagi skaičiau “Dir

voj” kad Europoje yra tiek 
moterų daug kad kas nori 
gali turėt kelias, o aš čia 
Amerikoj pasensiu nei sy
kio neapsiženijęs!....
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MOLĖTAI
PAPILIS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Apie 36 kilometrai nuo 
Utenos miesto pietų linkui 
randasi senas Molėtų mies
telis. Jame gyventojų yra 
apie du tūkstančiai, žino
ma daugiausia Žydai.

Į Molėtus sueina šeši vie
škeliai : Aluntos, Videniš
kių, Giedraičių, Inturkės, 
Labanoro ir Suginčių.

Iš Molėtų tolumas į tuos 
miestelius kilometrais yrą 
sekančiai: į Aluntą 18 kil.; 
į Videniškius 9 k.; į Gied- kus, užsikemša kad nei pra- 
raičius 25 k.; į Inturkę 12 
k.; į Labanoras 30 k.; į Su
ginčius 15 kil.

Molėtų bažnyčia yra mū
rinė, statyta dar prieš ka
rą. Kadangi ji pastatyta 
aukštoj vietoj ir pati baž
nyčia aukšta tai labai iš to
limų apielinkių matosi.

Pats miestelis daugiausia 
mūrinis. Žinoma, yra dar 
keletas ii’ labai blogų ba
kužių medinių, bet jau yra 
apskrities viršininko įsaky
mas tas blogas bakūžes nu
griauti ir kas tik gali tegul 
statosi muro namus, o kas 
negali, geriau tenusineša į 
priemiestį, bet miestelyje, 
gražiojoj gatvėj, taip , Va
dinamoj Vilniaus gatvėje, 
jau nevelija statyt medinių 
namų nei iš vienos pusės. 
Mūriniai namai pastatyti 
dar prieš karą. Prieš karą 
Molėtus buvo' ištikęs gais
ras du kartu, gal but todėl 
kad ne gaisras tai nebūtų 
tų mūrinių namų. Taigi ka
da ir kita pusė gatvės isši- 
statys muro namus tada 
Molėtai gražiai atrodys, 
nors ir dabar nieko sau at-

rodo.
Molėtai gerai atsižymi iš

kilmėmis. Čia yrą trys ge
rai veikiančios organizaci
jos: Pavasarininkai, Šauliai 
ir Gaisrininkai. O kitas da
lykas tai Molėtuose esti di- 
deliausi turgai antradie
niais ir šiokie-tokie penkta
dieniais.

Miestelis turi ilgio beveik 
tu kilometru, taigi antra
dieniais, jei oras esti gra-

Papilis yra nedidelis mie
stelis Biržų apskrityje. Jis 
stovi vidutiniai aukštoj vie
toj ant dešinio upelio kran
to. Miestelio išvaizda dau
giau panaši j kaimą negu Į 
miestelį. Ir ištikro, jeigu 
ne bažnyčių bokštai tai pro 
šalį keliaudamas taip ir pa
manytum.

Tai bus bene labiausia 
apsileidęs šioje apielinkėje 
miestelis. Jis ne tik kad 
nesitvarko, bet ir nedidėja, 
nors stovi gana patogioje 
vietoje. Miestelis taip at
rodė prieš karą, taip ir da
bar. Rodos turėjo iki šio
lei dvigubai padidėti, nes 
visą šiaurinę pusę dengė di
džiausios girios ir medžias 
trobesiams buvo pigus.

Rodos 1927 m. grafienė 
mišką, kurios nuosavybėje

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

f

i

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas su
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott

t

Pa-
In-

lin-

Lietuvoa Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

808 Engineers Bldg. J 
kur su visais teisių reikalais •y 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

t
Flora Flower Shoppe 

1203 East 79th St.

©
Visokios Gėlės del Vestu
vių, Laidotuvių ir ■ kitiems 
reikalams Vainikai nuo $5 
aukštyn.

S. Ambroziak Endieott 2191
^,illllllf!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllill!l!JIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Telefonas HĖnderson 5539

SCHOTT MOVING CO.
Perkraustytojai Į kitus miestus ir vietoje 

Ė Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje 
į 6103 Superior Ave. Cleveland, O.
diiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiF

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

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

už mažiausia pinigų”

p ROSEDALE ©t 
Tlrj Cleaning Col

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

Clevelande Lietuvis Artistas 

tografas 
Geriausia dovana jūsų 

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

Vienintelis

F o

Bartkus!
S t
T 
i

1'197 E. 79th St. Cleveland t
“Studija su dviem parodos langais” f

— Telefonas Randolph 3535 — ?
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JOHN J. LAZICKAS, Jeweler 
ATWATER

Parsiduoda Farma
1'0 akrų Farma, randasi prie ge

ro kelio Middle Ridge; su visu in
ventorium; moderniškas 6 kambarių 
namas, tile maudynė, elektra, šilu
ma; yra vynuogių, uogų ir vaisių. 
Greitam pardavimui prieinama kai
na. Savininkas (48)

A. H. STEFF
R. F. D. 1 Madison, Ohio

Moterys daugiau 
nebijo skausmy!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

eiti nėra kur.
Molėtuose yra šios įstai-j 

gos: paštas, valsčiaus val
dyba, taikos teismas, poli
cijos nuovada, smulkaus 
kredito bankas, Žydų liau
dies bankas, rankinė pieno 
perdirbimo bendrovė, pieno 
centras,' vartotojų bendro
vė, garo malūnas, pradinė 
liaudies mokykla, vidurinė 
mokykla, Žydų liaudies mo
kykla.

Gatvės išbrukuotos ir su
dėti šaligatviai, nors jie vie
tomis dar mediniai, bet vi
si greit bus cementiniai.

Į Molėtus nors mažas bet 
visgi įteka upelis vardu 
stovis, ir teka skersai 
turkės gatvės.

Šalia miestelio pietų
kui randasi kalnas apie 20 
metrų aukščio, vadinamas 
“Pavasarininkų kalnas”. Jį 
p-lė Manė Graužynaitė pa
dovanojo Pavasarininkams, 
jie ten daro gegužines, kur 
ir šiaip jaunimas eina pasi
linksminti. Šiais Vytauto 
Didžiojo metais aptvėrė tą 
kalną ir žada padaryti ar 
iš akmens ar iš ko kito ark
lį — Lietuvos vytį — ir pa
statyti kryžių. Ant kalno 
ir dabar yra stiebas vėlia
vai iškelti. Kai tik išpuola 
kokia tautos šventė ar Pa
vasarininkų iškilmė tai ta
me kalne ir plevėsuoja vė
liava.

Molėtų apskrities miestas 
yra Utena. Tai tiek apie 
šį miestelį.

Kl. Kraujalis.

bendrovei “Ventai”, kuri 
buvo įsikūrus su tikslu ap
dirbti mišką vietoje ir duo
ti uždarbio musų darbinin
kams. Ten pat buvo gami
nami rąstai degtukams, po- 
piermalkiui ir kt. Dabar 
to miško vietoje stovi gra
žus vienkiemiai, o likusioje 
dalyje sužėlė tankiausi krū
mai.

Į Papilį sueina trys keliai 
— iš Pandėlio, Biržų ir 
Kvietkų. Miestelyje yra ke
liolika krautuvių, valsčiaus 
valdyba, policiją ir paštas.

Dabar katalikai stato 
naują muro bažnyčią, ka
dangi senoji, medinė jau 
apipuvus. Yra ir reforma
tų bažnyčia, kurių nemažai 
gyvena apie Papilį. Jie čia 
paplito 16-me šimtmetyje, 
kada ta tikyba pradėjo Lie
tuvoj plisti. Tą tikybą čia 
išplatino žinomi Lietuvos 
didžponiai Radvilai.

Papilis dar yra garsus ir 
tuomi kad iš miestelio ir 
apielinkės susidarę partiza
nai ypatingai pasižymėjo 
kovose su bolševikais kada 
ėjo mūšiai apie Papilį tuoj 
po įsiveisimo komunizmo 
Rusijoje. Jonas Dūda.

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas..

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas.

Telefonas ENdicott 1763
G621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

6407

liūs, 
kius

KENT IR EARL RADIOS
Su kiekvienu perkamu pas mus 

Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setų su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro, 

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

SUPERIOR AV. prie E. 65 St.

ENdicott 4638
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Išpildom Reikalavimus
Savo Rūbų Pirkėjams

i
Kiekviena moteris, kuri turi 

Savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
iis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį ūmų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaisli; ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87 i

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų. .

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

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

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, ries musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

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

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

VAKARAIS

t

EROADWAY
KRAUTUVĖ
ATDARA IKI

9

s
M

Kožnas

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
4^—W fefe J ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis irM M ■ bandyk šiandie? Tri
lengvai vartojamo- iį«SrM M fe fe jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša- ■ MBS ■ se 35c, 75c ir $1.50 
lins skausmą. Po antspaudą B B B
jūsų sveikata apsaugos. Iš- B B m B MM

and IMPROk “ w w w n -
TL JĮ P Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokit*
^^haarlem~oil^& "Gold Medai" vardo kiekvienoje d«- 

žutėje.

ESTABLISHED

Bėgyje penkiasdešimts vienų metų musų rūbų iš
dirbinio Clevelande, mes niekas nenuėjom nei per 
plauką nuo musų nusistatymo ant kurio šis biznis 
buvo įsteigtas. ... . gaminti rubus geriausią kaip 
tik galima, parduoti juos už. žemiausią kainą ati
tinkančią jų rūšiai, ir garantuoti pasitenkinimą 
kiekvienam pirkėjui.

To pasekmėje, mes ne tik aprengiame daugiau 
vyrų negu kokia kita įstiaga pasaulyje, bet teisin
gumas ir vertybė musų rūbų laimėjo paramą ir 
pasitikėjimą daugybės tūkstančių vyrų kurie nie
kados pirmiau nemokėdavo mažiau kaip $50 už 
siutą.

Leiskit mums priparodyt jums kiek tikros verty
bės mes jdedam j siutus ir overkotus kuriuos da
bar turime jūsų pasirinkimui . . . jie pasiūti mo
deliuose ir mierose kar tiktų vaikinams nuo 16 
metų kaip ir vyrams su 50 colių krutinę . . . įvai
rybėj naujų stilių, naujų materijų ir naujose spal
vose kurios patenkins kiekvieno skoni.

Musų išstatymas mėlynų overkotų yra ypatingai 
žingeidus . . . jie šį sezoną populiariškesni negu 
kada nors buvo . . . mėlyni Meltons dvieiliai box 
styiiaus, ir gražiai pritaikytais velvet kalriieriais 
modelių. . . . neblunkamos grynos vilnos materijos 
kurios yra madoje ir ilgai nešiojamos . . . verty
be kuri primins jums apie geriausius pirkinius iš 
prieš-karinių laikų.

Ikoznas Biznio Siutas, Plpščius, Golf
arba Išeiginis Siutas Visose Richman ALL f J f J h f) 
Brothers Parduotuvėse S. V. yra vi- č

sada viena ir ta pačia kaina. f . Į , ~~

RICHMAN BROTHERS
Trys Clevelando Krautuvės:

725 Prospect Avenue Prospect & Ontario

Ashtabula Krautuvė:
5716 Broadway

4622 Main Avenue
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g> IŠ LIETUVOS W
ELECTRICAL LEAGUE PERSIKĖLĖ 

I NAUJĄ VIETĄ

Kiek Lietuva Išgeria 
Degtinės

į Septynių kilometrų ilgu- ' 
į mo upelis. Šis malonumas 
j; kaštuoja apie 45 milijonus 
I litų.

I Statistikos daviniai pa-
I rodo kad Lietuvos gyven- į
II tojai per metus išgeria apie 

į 6 milijonus literių degtinės, 
i imant drauge ir spiritą, o 
' pridėjus kontrabandinę ir 
L “samagonką”, tai kiekis
f sieks virš 7 milijonus litrų. :

Šie 7 milijoniai literių 
Lietuvos gyventojams kai
nuoja apie 45 milijonus litų.

Atsižiūrint į gyventojų 
skaičių, kiekvienam Lietu
vos piliečiui — kūdikiui ir 

j suaugusiam — tenka apie 3 
į liteliai per metus degtinės. 
I Žinoma, ne visi geria, bet 

jei jie gertų, tai skaitant po 
į % literio parą vienam as- 
■ menini, tą degtinę gertų vi

są savaitę (jei kuriam su- 
i augusiam pasigerti reiktų 
\ arti literio, tai vaikams ir 
į pusės nereikės, kas ir išlygi- 
L na girtumo laipsnį)—tokiu 

budu, visa Lietuva butų gir- 
F ta ištisą savaitę! Todėl, tur 
| but, yra ruošiamos būtent 
t blaivybės savaitės, ne mė- 
| nėšiai.

Dabar, jei visą išgeriamą 
i degtinę supiltume į baseiną, 
j tai jis turėtų apie ketvirta- 
į dalį kilometro ilgumo, 20 
į metrų platumo ir pusantro 
i metro gilumo. Tokiame ba- 
I seine patogu • butų ruošti 

tarptautinės plaukimo lenk
tynės.

Jei tuos 7 milijonus lite
rių paleistume upeliu, tai 
tas upelis turėtų metrą gi
lumo, metrą platumo ir sep

tynis kilometrus ilgumo, t. 
y.— išilgai visą- . Kaunu 

Į miestą . Subėgęs prie jo vi- 
I sas Kaunas, kaip toj dainoj 
į dainuojama—visi žmonės ir 
f žvėreliai, visi paukščiai ir 
* paukšteliai ”— galėtų gerti, 
| .“uliavoti,” apie du mėne- 
I sius!

Žinoma, tokia fantazija 
: apsidžiaugti gali nebent di- 
. džiausi girtuokliai, o tautos 
: ateitimi besirūpinantiems 
į šis musų žmonių gėrimo 
r faktas yra pasibaisėtinas ir 
į verčia rimtai susirūpinti.

Ar ne perdaug jau mes 
Į girti? Ar ne išmintingiau 
k butų tas dešimtis milijonų 
į litų skirti kultūros reika- 
| lams? Kokį milžinišką dąr- 
, ba kasmet galėtume nudirb-' 
t ti!

“L.A.:

ka su žemės ūkio rūmų 50 
nuoš. pašalpa. Dar šymet 
pirma partija kuilių iš An
glijos bus pargabenta užsi
sakiusiems ūkininkams.

“L.U.”

Puikiausia pasaulyje tos rūšies įs-palaikomas 200 įstaigų kurios ver- 
taiga atsidaro naujoje vietoje ket-’ ** ...............’ **
virtadienį, kuomet Electrical League 
of Cleveland persikelia į savo naują 
vietą ant 18-to aukšto* Builders Ex
change Building, greta Building Arts 
Exhibit ir Namo Debesuose.

Šioje naujoje vietoje Lyga praplės 
savo įvairiausius nemokamus visuo
menei patarnavimus sykiu su elek
trišku mokslu ir informacijomis ku
rias teikė šios srities gyventojams 
per suvirs 20 metų. Šis darbas yra

čiasi elektriška industrija. Savo vi
sokiuose darbuose Lygos štabas tu
ri aktivę ypatišką paramą suvirs 
600 paskirų ypatų.

Gerai žinomas faktas kad elektri
fikacija Didžiojo Clevelando namų 
stovi ant aukščiausio laipsnio negu 
kitos kokios bendruomenės pasauly
je, paprastai priskiriamas šios Ly
gos pastangoms. Per savo bendrą 
veikimą ir organizaciją ji atsiekė 
tarptautišką reputaciją.

gose”, sako J. E. North, Lygos pre
zidentas.

“Arti jau tas laikas kada žmonės 
pradės netoleruot prastai apšviestus 
namus, krautuves, ofisus, dirbtuves 
ir institucijas, kur jie praleidžiu di
delę dalį savo laiko. Turės būti pa
naikinta žėrėjimai kurie nuvargina 
akis, kenkia sveikatai, buna priežas
timi nelaimių.

“Kas nori gali Lygoje gauti viso
kias informacijas apie šviesos įren
gimus. Informacijų Biuro patarna
vimas visiškai dovanai.

“Lygos Parodų salę gali lankyti 
kiekvienas kas tik gali, ištisą dieną, 

ues uuli nauuojamas namuose, ko- : ir gali prisižiūrėti visokiems elek-i 
inercijoj, industrijoj ir viešose įstai- ’ triškiems padargams ir pasirinkti

Veik metas laiko praleista plana
vimui, taisymui ir įrengimui lygos 
bustynės, kuri susidės iš parodos sa
lės, auditorijos ir ofisų. Šiam dar
bui sudėjo savo pastangas išvien 
Lygos architektai ir inžinieriai ir 
Terminai Grupė. Vadovaudamiesi 
modęrnizmo minčia, viską įrengė ul- 
tra-modemiškai viduje, kas yra la
bai verta pamatyti.

Auditorija turi “dienos. šviesą”, 
reiškia elektros šviesos pritaikytos 
kad turėtų dienos šviesą.

“Apšvietimo sistema parodo auk-: 
ščiausią laipsnį ištobulinimo vidaus 
apšvietimo, kuris trumpu laiku pra
dės būti naudojamas namuose^ ko-

ką nori sau namuose įsirengti. Bet 
čia nieko neparduodama. Pąsihaii- 
dokit proga kada tik laiko turit.”

Iš Lietuvos parvežta šviežių “Rū
tos” Saldainių, aukščiausios rūšies 
saldainės ką Lietuvoje gaminama. 
Kiekvienam del pabandymo dėžutę 
už $1.00. Krautuvėms ir agentams 
didelė nuolaida ir geras uždarbis.

Artinasi šventės ir kitos iškilmės, 
puikiausia dovana bus dėžė saldai
nių iš Lietuvos ir tinka nusinešti į 
svečius “Rūtos” saldainių. Rašykit 
užsakymus:

“RŪTOS” Atstovybė 
3251 So. Halsted St. Chicago, Ill.

KAUNO PILIS - VY
TAUTO REZIDEN

CIJA KAUNE
Kauno pilis yra seniausia 

miesto senovės liekana.
Yra davinių manyti, kad 

pilis Kaune buvo jau 1317 
metais. Vėliau, 1362 m., pi
lis buvo išgriauta ir po to 
ją atstatinėjo ir kryžiuočių 
ordinas ir lietuviai. Vytau
to Didžiojo laikais pilis bu
vo restoruota ir kaip fla
mandų keliauninkas Gilbert 
de Lanney savo kelionės per 
Lietuvą aprašymuose mini, 
—Kaunas buvęs gražus 
miestas, apsuptas muro sie
na ir turėjo gražią pilį. Iš to 
matyti, kad vėlesniais lai
kais pati pilis buvo nusto
jusi strateginės reikšmės ir 
buvo skirta gyventi. ' Čia 
Vytautas Didysis, atvykda
mas į Kauną sustodavo, da
rydavo susirinkimus su or
dino vyresniaisiais pasiraši
nėdavo įvairiais sutartis ir 
keldavo puotas.

1611 metais pilies bokštai 
prie Nėries upės Didžiosios 
Kunigaikštytės Seimo nuta
rimu buvo paskirtas Žemės 
Teismui rinktis, ir teismo 
archyvui1 laikyt. Vieną pa
vasarį Nėris paplovė kran
tą ir tas bokštas nugriuvo 
į upę. Todėl 1638 mt. Seimo 
nutarimu kunigaikštis Sta
nislovas Radvila pataisė an
trą pilies bokštą .(.turbūt tą 
bokštą, kurio griuvėsiai da
bar yra) ir paskyrė jį Že
mės archyvui.

Švedų karo metu 1 (1655 
metais) pilis* buvo apgriau
ta ir jau nuo to laiko nebe- 
remontuojama ir apleista. 
XIX amžiaus pradžioj pilies 
žemė 9223 kv. mtr. buvo iš
parceliuota ir išnuomota 
netermininėn nuomon gyve
namųjų namų statybai. Ir 
visa pilies apianka apaugo 
sukrypusiomis lūšnomis.

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę , visuomenės 
darbuotojai laika nuo laiko 
keldavo šios pilies, kaipo is
torinės liekanos, saugojimo 
ir pilies aplinkos pagražini
mo reikalą. Taip pat ir mies 
to savivaldybė nuo pat įsi
kūrimo pradėjo rūpintis ir 
kiti įvairus, pirmeiliai mies
to darbai neleido konkrečiai 
šį reikalą išspręsti.

Pagaliau šiais metais 
miesto taryba priėmė‘nuta
rimą, kuriuo miesto valdy
ba buvo įgaliojama rūpin
tis išpirkti sklypus ir trobe
sius, kad prie Senapilėš bu
tų įrengta aikštė.

Miesto savivaldybė šie
met norėdama pagerbti Vy
tauto Didžiojo atminimą, 
kuris minimoje pilyje gy
veno ir svarstė įvairius val
stybės ir tautos reikalus, 
pradėjo uoliai vykdyti už
brėžtuosius darbus. Gauta 
vyriausybės paskolą buvo 
sunaudota išpirkti 
Senapily. Dabar jau lūšnos 
prie pilies baigiama nugriū
ti ir visas šis plotas, buvęs 
iki šloi labai apleistas ir už-

Musu

Naujas Adresas

THE ELECTRICAL

BUILDERS EXCHANGE BUILDING
18th FLOOR, PROSPECT AVENUE
SKERSAI NUO THE UNION TERMINAL

ŠIUOMI UŽKVIEČIAME JUS atsilankyti

i musų naują Įstaiga kuri atidaryta pačiame

centre miesto tramvajų ir tarpmiestinio su

sisiekimo sistemos.

:: Čionai Elektriškos Lyges Paroda randa

si gretimose duryse prie Budavojimo Dailos

Parodos ir Namų įrengtų Debesuose.

:: Šioje naujoje vietoje mes turim būdų pra

KUOMET JUS
NORIT ŽINOTI .. ..
... .Kokį darbą bent elektriškas pa

dargas gali atlikti
... .Kaip kokį padargą naudoti
... .Kas- išdirba kokį padargą ir kur 

jis parsiduoda
... .Kur jus galit kokį padargą gauti 

pataisyti

Klausk The Electrical League

KUOMET JUS T
NORIT ŽINOTI .. ..
.... Kaip suplanuoti elektros vielų su

vedimą į naują namą ar budinką
.... Kaip pratęsti arba pagerinti vielų 

išvedžiojimą dabartiniam name
.... Kaip įsigyti naujus prietaisus ir 

reikmenis prie vielų sistemos
.... Kurie . yra įsisteigę ir atsakanti 

vielų suvedimo kontraktoriai

Klausk The Electrical League

KUOMET JUS
NORIT ŽINOTI .. ..
.... Kaip įsitaisyti atsakantį apšvieti

mą namų, krautuvės ar budinko
... .Kaip sumodernizuot šviesas dabar 

esančiuose namuose ar budinkuose
... .Kokie apšvietimo prietaisai tiks 

geriausia jūsų reikalavimams
... .Kurie yra įsigyvenę šviesų išdir

bėjai ir pardavėjai

Klausk The Electrical League

DIDELIS SUSIDOMĖJI
MAS KIAULININKYSTE

Lietuvoje yra didelis pa
reikalavimas geros veisli
nės medegos, kuri nepigi. 
Bėda kad jos trūksta, nors 
jau yra daug gerai vedamų , 
kiaulių ūkių, bet tie ‘ nepa- 
jiegia patenkinti pareikala
vimų. Ūkininkai statosi 
tinkamus kiaulininkus, mo
kosi kaip tinkamiau kiaules 
auginti, į bekonus penėti.

350 ūkininkų prašo tuoj 
jų kiaules įrašyti į kiaulių 
veislės kilmės knygas ir 
kontroliuoti jų kiaulių u- 
kius. Auginantiems veisli
nes kiaules išmokama daug terštas, dabar bus pavers- 
pašalpų, bet antra tiek yra įas parku. “L.A.”
prašančių, kuriuos del lėšų j 
stokos nėra į 
patenkinti.

plėtimui daugybės patarnavimų kuriuos tbe

Electrical League per dvidešimts metų atli

kinėjo šio miesto visuomenei.

Be jokios išimties, šios Lygos patarnavi-

mas publikai yra dovanai. Atlyginimas už

tai mums yra tai tik visuomenes naudojimą

si tai nhusų teikiamais patarnavimais ir pa

mokinimais.

žemės

Pasinaudokit Musu Pilnu
Patarnavimu Publikai

įTuos aei lesų

salima J. C BLASER
Iš Anglijos perkama la-

bai daug kuilių. Daugelis 
ūkininkų juos išsirašo, še
šių mėnesių kuiliukui rei
kia mokėti apie. 1000 litų.| _____ |Į
žinoma, juos ūkininkai per-[Darom raktUs.

Hardware 
6933 Superior Ave. 
Langų Ventiliatoriai 

Milo Juostos Durims Apkalstyt 
Pašaukit mus, mes sudedam iš- 

. muštus langų, stiklus, -„ 
. End. 0280

IR KUOMET JUS
NORIT ŽINOTI .. ..
. .. .Pamatyt naujausius modelius vi

sokių elektriškų padargų
.... Ištirt ir sulygint šaldytojus, skal

biamas mašinas, prosus, valytojus 
arba bent kitus padargus

. .. .Paklaust ką apie juos, ir gaut at
sakymus bešališkai

.... Pamatyti kaip kurie padargai dir
ba arba jų demonstravimą

... .Pamatyt moderniškus, moksliškus 
ir artistiškus šviesos padargus

.... Pasirinkt Elektriškas Dovanas ko
kiam nors tikslui

.... Gauti tikrą literatūrą apie elek
tros naudojimą

... .Pamatyt pilnai įrengtą elektrišką, 
virtuvę

... Pertikrint jūsų ruošiamus naimų 
apšvietimo planus

.... Gauti bent paaiškinimą apie .ben
drą naudojimą elektros

Ateik į The Electrical League

THE ELECTRICAL LEAGUE
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policijos viršininkas 
duoti žinių apie ko-

ji Kas Girdėt Clevelande-Aptelinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Komunistų veikimo Ameri- Į 
koje tyrinėjimo darbas varo-' 
ma toliau, šiose dienose į Wa- 
shingtoną buvo pašauktas Cle
velando 
Matowit: 
munistus Clevelande/

Šiame mieste komunistų par
tijos narių priskaitoma Į 1,800.

Kalbės P. J. Žiuris ir Ukrainų Kalbėtojai

DI R ,V, A

VISŲ MUSU BENDRAS REIKALAS

;y Fund yra 110 menesių 1930 metais reikė- ;
Clevelando Ljo suteikti maisto, rūbų ir pa- h

Ruošiasi atmest prohibiciją. 
Valstijos senatorius Ackerman 
iš Clevelando ruošiasi prie už
vedimo Ohio valstijoj 
panaikinimui 
prohi’bicijos.
ri dar savo prohibiciją prie fe
derates, taigi jeigu visoj Ame
rikoj ir butų panaikinta prohi- 
bicija, čia vistiek butų “drai”.

Ohio 
madienį 
užmušta

z “IW
(

Th e only L 
Published

Ohio Liti
Yea:

In the Unite
Canada and
Lithuania ar

Adverti
4

6820 Super!

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
ykit laiškais arba atsi- 
lankykit ypatiškai.

AGENTAI Vyrai, Moterys, Vaikai ir 
mergaitės reikalaujami pardavinė

jimui KALĖDŲ- SALDAINIŲ tie- 
I siog iš Dirbtuvės. Didelis uždarbis.: 
Atdara vakarais. Iš kitų miestų už
sakymai išpildomi greitai. 
QUAL-O-MAR Food Products Co.

3046 Superior Ave.

Gemm unity
ix Didžiojo __ _____
B pastangos palaikyt vi-
mI suoriieniškas įstaigas: 
a išvien. Čia nėra par- 
' tijų, religijų, rasių ar 

kitų skirtumų, šių me
tų dalykų stovis parodo kad pa
ramos reikės dar daugiau negu 
kitados kada. Blogi laikai vi
soje šalyje, 'bet Clevelando gy-, 
ventojai stengsis kiek galint I šeimynas turėjo i 
pagelbėt saviems mažiau lai-1 negalėjo priimt daugiau apli- 
mingesniems. < I kantų.

Fondas susiduria su kritiška šie metai yra sunkiausi nuo 
padėčia. Delei bedarbės'prisi- 1997 metų.' 
ėjo šelpti daugiau šeimynų ne? ----------- ---------------- ------------
gu paprastai ii- biudžetas 1930 
m. turėjo virš $390,0J)0 neda- 
tekliaus. .

Šymet nustatyta surinkti di
desnė suma, $4,650,009. Per
nai surinktos sumos' neužteko 
šių metų, reikalų vedimui. Per

stogės beveik tris sykius tiek I I 
ypatų kaip reikėjo metai pir- |; 
miau.

Clevelandui sekėsi geriau be- j 
gyj šios bedarbės negu kitiems i į 
mieštomis. St. Louis', New Or- I 
leans, Indianapolyj ir Philadel- I 
phijoj naštos buvo tokios dide-1 i 
lės kad įstaigos gelbstinčios ; 

užsidaryti ir i ■loiirricin civili •

Canaries
Ra

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

KANARKOŠ — specialų kaina — 
$8 ir $10 paukščiai' po $6. Baltos' 

ir cinamon po $10. "........... .
LAKESIDE AVIARY 

1459 Lakeside av; 
Nedėlioj pagal ųusitarimo.

Kreipkitės

Cherry 0240

Dressmaking
DRESES siuvam ant užsakymo nuo 

$3 aukštyn. Kotus ir siutus siu
vam prieinama kaina. Taisom kai
lius ir perdirbanti. Kainos prieina
mos. Mrs. SCHWARTZ, 

1355 Lakeview Road.

.Lenkų žiaurumai prieš demonstracijoje, 
pavergtus Ukrainiečius pa-' 
siekė aukščiausio laipsnio.
Lenkų 
raudoni 
kraujo, 
nių balsas paplito po visą 
pasauli. Amerikos ir kitų 
šalių spauda plačiai rašo1 
apie tai,

Visos Amerikos Ukrainai 
subruzdo ruošti protestus 
ir demonstracijas prieš bar
barus Lenkus.

Clevelando Ukrainai ren
gia savo masini mitingą ši 
šeštadieni, Lapkričio 15 d., 
nuo 1 vai. po pietų, Central 
Armory salėj, skersai nuo 
miesto auditorijos, prie Ci
ty Hali.

Jie kviečia ir Lietuvius 
prisidėtii Gaila kad laiko 
mažai yra ir musų draugi
jos negal prisidėti. Bet kas 
gali lai prisideda, laveina Į 

paskutinį šio masmitingą, lai dalyvauja

vajaus 
šioje valstijoje 

Ohio valstija tu-

valstijoj pereitą sek- 
automobilių nelaimėse 
10 ypatų.1

Palaidotas. Pereitą penkta
dieni gryžtant iš darbo tapo 
automobilio , užrrfuštas Pranas 
Barzdaitis. 51 m. amžiaus. Gy
veno ąnt E. 59th St. Palaido
tas jjįapkr, 11 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčioj-'

Lietuvių Moterų Klubo susi
rinkime Lapk. 11 d. tapo nu- 

■ tarta ant visada pakeist susi
rinkimu dieną, nuo antro, pir
madienio į antrą antradieni mė
nesio. Taipgi nutarta sekanti 
draugiška vakarėli laikyti pir
mą ketvirtadienį Gruodžio mė-: 
nėšio, kadangi i ’ " ' 
mėnesio išpuola' Padėkos šven-i 
tė. Taigi bus Gruodžio 4 d.

Klubas nutarė surengti gra-l 
• žų banketą ir šokius viename, 
iš miesto viešbučių.
kada nors1 Sausio mėn. ____
bus pranešta plačiau. O. K.

kareivių durtuvai 
nuo Ukrainiečių 
Kankinamų žmo-

Nuo Lietuvių kalbės 
riomas prakalbininkas P, 
Žiuris.
vo kalbėtojus;

Lietuviai Vilnijoj kenčia 
tas pačias kančias. Ar jau 
užmiršot kaip žiauriai kan
kino šią vasarą Lenkai po
licininkai buri Lietuvių jau
nimo • susirinkusi vakaruš
kose prie- .demarkacijos li
nijos? Ar pasiliauja Len
kų kareivių šaudymas ne
kaltų Lietuvių parubežyje? 
Visas tas šaukia Lietuvius 
Į bendrą protestą Amerikos 
valdžiai ir visam pasauliui

Dalyvauki t mitinge, sto
kit į demonstrantų eilės sy
kiu su Ukrainais!

Ukrainiečiai visados bu
vo Lietuvių draugai, net is
toriški draugai. Laike Vy
tauto jie buvo po viena Lie
tuvių, valdžia ir po šiai die
nai Lietuviam^ užjaučia.

ži- 
'. J. 

Ukrainai turės ša-

Rado nužudytą. Netoli Bed
ford miške rasta nužudytas vy
rąs, išrodo apie 60 metų am
žiaus, mažo Slidėjimd.1 Jo nu
žudymo priežasties nesųsekd- 
ma.

Dviem vyram kurie nori -gyvent a 
ti Lietuviu centro. Gerai įreng 

Kreipkitės pas V. P. Banionis, 
1355 Giddings Rd.

> ANT RENDOS
11120 SUPERIOR AVE. 

kambariai, tinka didelei šeimy- 
yra furnasas, renda tik $32.00. |

Kreipkitės tuojau.

7 
nai, 
Raštas ten pat.

ANT RENDOS AKRONE
4 kambariai ir furnasas, renda t:k 

$15. Kreipkitės ten pat (47) 
8G4 Biruta St. Akron, O.

kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

JUOZAS PELVALIS
6502 Superior Ave.

VINCAS EIDUKAITIS
6301 Superior .Ave.

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

PAULINA ŠTAUPIENĖ 
6704 Superior Ave. FL. 6791R

J. J. LAZICKAS . 
6407 Superior ave. ENd. 4635Banks

LIETUVIŲ BANKAS 
6712 Superior Avė. HEn. 2498

Printers-Publishers
“DIRVA”

6820 Superior ave. ENd. 4486
' P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue

M. ROMAITIS • 
13416 Edgewood Avenue

P hotographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535
Confectioners

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

6014 Superior Ave. Hen. 0732

MADAME RICHARDSON / 
Dressmaking and Tailoring 

1269 E. 105th St Cleveland, O,

Dogs
CHOW PUPPIES, raudoni, mėlyni, 

juodi-, ir gelsvi. Geros blue-ribbon 
veislės, $40 ir aukštyn, šeši šuniu
kai žinduolis. 1780 E. 23rd Street, 
tarp Payne ri Chester.

IR DARBIN

Massage
MARY L. MLLER, Swedish Move

ments. Massotherapy, Thermo
therapy, Electric Cabinet Maudynės, 
Maisto specialistė. 1673 E. 81st St. 
Cedar 1147.

Personals

Reading, 1 
apskrity] ein; 
15,000 šilldnii; 
tų šilko audir 
už algas su c 
ninkais. Ši 
džiausiąs šilk 
iras rytinėse

Dirbtuves n 
jinės, todėl 
Įvedimo unijo 
iiip vienodų ai 
kus remia An 
Federacija.

PASITARK su J. R. Deamude, re
gistruotu psichologistu, jeigu rū

pinies kuo nors ar biznio permaina, 
narni] ar kitais privatiniais dalykais. 
Moksliškas išskaitymas gal prives 
prie permainos jūsų gyvenimo. Jis 
pagelbėjo tūkstančiams. Kaina $1, 
Randasi nuosavame name, 1251 E. 
113 st. Valandos: 10 ryte iki 5 pp. 
kasdien ir iki 9 v. pirmadienio, tre
čiadienio ir ketvirtadienio vakarais? 
Važiuok Superior karu. Telefonas 
CEdar 4038.

MOTORAMS ALIEJUS 
Garantuotas motorinis aliejus-— 
5 gal. kenas $2.50. 1 kvorta 15c., 

2 kvortos 25ę. (27)
Atdara nuo.*. 7 ryto iki 8 vakare.

HEUER and IREY 
4415 Payner Sve Hend. 357G

j Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6G0G Superior Ave.Lietuviu Kultūrinio Dar-' 
želio Sąjungos svarbus mė- 

irinkimas atsibus! 
penktadienio vakare, Lapk-j 
ričio-Nov. 14, nuo 7:30 vai., 
Lietuvių salėje. Yra svar
bių reikalų aptarimui kas- 
link žieminio sezono veiki
mo, taipgi bus išduodama, 
.atskaitos iš Vytauto Su- j l1 
kaktuvių vakarienės. La
bai reikalinga kad kiekvie
nas draugijos atstovas da
lyvautų, o jeigu nedalyvau
ja lai raportuoja savo drau
gijai dęl ko nedalyvauja, o 
tada draugija išrinks kitą.

Kviečia Valdyba.

Tai bus I nesinis susir: 
Vėliau penktadienio

Iš Collinwood Dry Cleaners

Pataisymai prie aukų. Skel- 
biimis aukų surinktų Lietuvių 
Darželiui laike Vytauto sukak- 

‘ tuvių vakarienės įvyko kelios 
klaidos. Praleista šie vardai:

Moterų Sląj. 26 kp.
L. P. Baltrukonis
Taipgi p. Prokupienės

būti $5.00, o pagarsinta

$5.00
$5.00 

turėjo 
$10.

“Dir- 
klaida

Bingo. Pereitą sekmadienį 
Kun. A. Karūžiškiui pareiškus 
per pamokslą kad vakare bus 
“Kingo” išleidimui gyvų nuo 
bazaro likusių daiktų, atėjo 
daug žiT.kmių ir tokiu budu už
sibaigė bazaro smulkesni liku
čiai. Dar yra stambesnių dai
ktų, kuriuos manoma išleist vė
liau ant tikietėllų;

ANT RENDOS
5 kambariai su maudyne ir fur- 

nasu, yra porčius. $30 mėnesiui.
J.. BINDOKAS

1194,., East 79 Št.

JIEŠKA.U DARBO NAMUOSE
Kam reikalinga gera patyrus mo

teris prie natnų darbo, vaiku' prižiū
rėjimo arba sergančių, kreipkitės 
Mrs. Yarns * 4936 Superior Ave.

Nau-

C. F. PETRAITIS
6702 Superior A v. HEn. 7906

G roceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77tll Street

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

J. MISEVIČIUS 
1457 East. 71st St.

JUOZAS ŠEŠTOKAS 
13.64 East 68th Street

6901

Restaurants
K. STONIS 

6824 Superior Ave.
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street
Welding

Tailors
S. SCHMIDT’S Acetylene & Electric 

Welding Go, -Dirbam darbus sift 
vo įstaigoj ir kitur. . Sūnituojam vi; 
sokįus sutrukimus. 6621 Hough av. 
Šapos telef. Henderson 8521. Namų 
Clearwater 4043-W. , .

Klaidos pataisymas, 
vos” 44-irie num. įvyko 
pranešime apie p. Debesio ir jo 
sūnaus važiavimą į Jersey Ci
ty. Buvo pasakyta kad važia
vo “su sunum Jonu ir jo sužie
duotine”. Jonas Debesys apsi
lankęs į redakciją sakė kad jis 
jis su ta panele nėra susižie
davęs. Todėl šiuomi ta žinutė 
pataisoma.

“žentai iš Amerikos” — to
liu vardu K. S. Karpavičius pa
rašė naują komediją iš Ameri
kiečių ekskursantų nuotikių 
Lietuvoje. Dalykas .einasi apie 
vieną Chicagos senberni butle- 
gcrį. kuris nuvažiavęs į Palan
ga įsiflirtuoja su bravorų mt- 
nisterio žmona ir papuola Į di
deli trobelį. Dalykas dedasi Pa
langoj ir Mariampolėj.

Ši komedija bus pastatyta 
kada nors po naujų metų.

Pereitą sekmadieni auditori
jos mažajzcn. teatre atsibuvo 
Vokiečių vakaras. Statyta Lie
tuviams žinoma traged ja ’Kla
sta ir Meile”.

Lietuviams- vakaras jau pa
skirtas,—- bus Sausio 18 d.

Šie tautų vakarai ruošiami 
° u parama dienraščio Cleveland 
Plain Dealer.

Lietuviams Naujiena.
joj M. M. N. Pag. parapijoj vis 
atsiranda kas 'nors naujo. Per
eitą sekmadienį pirmu, kartu 
Clevelando atsibuvo šventoji 
valanda prie Širdies Jėzaus, ku
ri vra laikorva tik vvskupmė.i 
ir kitose Anglų bažnyčiose. Pas 
mus Lietuvius to dar kol kas 
nebuvo. Kųn. Karųžiškis ma
no tas pamaldas turėt visuo
met išskyrus vasarą, šios nau
jos vakarinės pamaldos suside
da iš maldų, giesmių, apmąsty
mų arba pamokslo ir palaimi
nimo. Buna kas penktadienį 
nuo 7:30 iki 8:30 vak.

RAK ANAJAI PARSIDUODA
Kam reikalinga geri namų rakan

dai (furtiiture) kreipkitės tuojau: 
parsiduoda b’edrooip setas, din’ng 
room setas, liyiug’. room setas ir pa
tiesalai. Visaip Pigiai.
740 E. 131 St., Superior thru karas

PARSIDUODA Puiki Krautuvė'-- Grc- 
serių Rūkytų Mėsų—Saldainių —Minkš
tų Gėrimų ir Skanių Rūkymų

5 kambariai prie (toro, Renda Pigi 
Kaina pigi Kreipkitės

4203 Payne Av., Prieš May Co. Storage

Iš Mansfield kalėjimo buvo 
pabėgę šeši kaliniai, pora jau 
sugauti, kiti gaudomi.

Clc-

Prasideda miesto darbai. Nu
balsavus bondsus miesto budin
ki] renginiui anlink miesto aikš
te ir auditoriją, prasidės grio
voms senų budinki] toje srity
je ir ruošimas vietos naujiems'. 
St, Clair karų linija bus nuves
ta apsisukti kitoj vietoj negu

Earzda.skučiai šaudėsi.
velande šios savaitės pradžięj 
iškilo viešumon kova tarp plau
kų kirpikų-skutėjų, kuomet vie
ni pradėjo mažint kainas už 
savo patarnavimą, o kiti norė
jo. priverst juos laikyt aukštą 
kainą.<

Policija greitai užmynė ant 
uodegos barzdaskučių unijos 
valdybai pareikšdama kad čia 
tekiai organizacijai nėra vie
tos ir tegul paliauja su tokiais 
darbais kaip elgiamasi Chica
go.].

B uda vos bažnyčią* uriedą 
Pasidarbavimu nekuriu komite
to narių, ypač p. Katkausko, 
surinkta daug medege-s staty
mui pridėčko prie naujos para
pijos bažnyčios. Tas priedas 
bus pradėtas dabar ir baigtas 
pavasarį. Dabar pastatys tik 
priemenę, .kuri’ bus prikergta 
per visą budinką ir duos dau
giau vietos bažnyčiai ir salei.

Šimtai darbininkų paimama Į 
kitus miesto darbus.

RADIO
Lietuviškas programas

iš. stoties WHK

Cleveland, O.

Ned. Lapkričio 16 d

nuo i 1 :05 ryte

Metines sukaktuvės.? Lapkri
čio 29 .d bus iškilmiiiga; vaka- 

'rienė M.’M. N. Pag. salėj pa- 
I minėjimui šios naujos parapi- 
I jos vienų mėtų- gyvavimo sū- 
I kaktuvių. Tikimasi daug žmo- 
I nių ir svečių kaip iš svietiškių

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

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.

6.606 SUPERIOR AVĖ. HEnderson -67Ž9--4
-----------------------------------------j

Padaryta 2, 
Šymet Suv. V 
pa'daiyta 2,15' 
lėktuvai įvair 
kurių 556 yra 
kiti komercini 
metų bus pai 
išviso.
.^Yra net 298 

|, bimo Įstaigos'.Miscellaneous6716 |1404

97092047

Dr. S. T. Tamošaitis
fl

JONAS ZAUNES 
Šildų-Sign Dirbėjas 
1205 St. Clair Ave.

Visi kiti nariai
Kun. V. G. Vilkutaitis 

J. Venslovas

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

K.E.YOCHUS

aukštyn

$1.2.5 up!
60c up I

50c
■25č

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

dai.

M

8 B
11
B
8 
u

§

(THOMAS) 
Lietuvis Dehtistas 
1304 E. 68th St. 

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko)1 

TELEF. HĖNDERSON 8068

II 
a

Tiki etas 
galima Įsigyti iškalno. Bus d- 
delis banketas su muzikaliu 
programų ir šokiais-.
Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius. 

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugel) 
metų. , Už savo 
darbų pilnai atsa
kai! ir pigiausia 
padarau negu kur

kitur. Temykit antrašų:
6704 Superior av. Cleveland, O.

FLorida 6791-R 
PAULINA ŠTAUPIENĖ

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus r ubus ir išrodys kaip nauji 
Pąsinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutai išvalyt ir’ išprosyt 
Kelnės išvalyt ir išprosyt 
Siutai išprosyt 
Kelinės išprosyt

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir, 

išprosyt nuo $1.25
SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas .užsisakyti sau 

naują Siutą arba Overkotą — 
kainos žemos — nuo $35 aukš-1 
■tyn. Niekur kitus negausit to
kio puikaus darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų telefonas Penn. 1099M
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| DIDELIS IŠPARDAVIMAS Į
- 50c Plyšytų skarmalų patiesalai
= Vyrų 15c kojinės
s Vyrų 25c Platus Garteriai
i’ Sunset blanketai, didelės mieros
S ■ 1.50 Vaikų kelinės
| PAS MUS YRA LIETUVĖ
| GEORGE L. SCHLATHER i
Š.  ____ ...... 66J 6 .Wade- Park-Ave.;J -M: — =
5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiimmiiiinimiiiiiF

18x36, po 25c
2 poros už 25c 

pora. 17c 
pora 2.45 

parsiduoda po 1.19
PATARNAUTOJA

Gailesčio Jausmas Subendrina Visą Pasaulį
VAIKŲ GLOGA

Community Fund patarnavimu apsau- 
gojama vaikai nuo žiaurumo ir aplei
dimo. Pereitais metais sužiūrėta ir 
aprūpinta 11,236 vaikai jų namuose, 
kitų namuose, institucijose ir ligoni
nėse.

ŠEIMŲ PRIEŽIŪRA 
Community Fund Agentūros patarna
vo ir davė maisto, rūbų ir pastogę, dėl 
6,257 šeimynų ir pagelbėjo 28,767 ki
toms 1929 m. Sunkus 1930 mėtų lai
kai prideda keliolika tūkstančių dau
giau reikalaujančių pagalbos-;

Taipgi namus senelių —Sveikatos Punktus — Individualias Ypatas 
Ligonines ir Dispensarus — Mokslo Priemonės ir Pilietybes

DAĖAR - KAIP NIEKAD KITADOS - YRA

LAIKAS DUOTI
Į Cleveland Community Fund}

Lapkričio 17 iki 25
_ . .s-....... c _ į Jį (Šią. vietą- padovanojo Dirva) - - •-

Gelžkelis tm 
20,000. Washii 
valstijinei koi 
misijai paduot 
nuo vienos ge 
paniios užtvirt 
geležinkelio lini 
ston, 0., Į Etna, 
burgo, kas duot 
20,000 darbiniu 
tikslui butu iši 
000,000. Keliąs 
mylių ilgio.

Danville, Va. 
streikas feina j 
savaitė. Dan : 
nvcios yra vie 
džiausiu ir grai 
šaulyje. Streik 
darbininkų vyrų 
reikalaudami ] 
unijos; už algų 
tiek daug nesiva 

| panijos viršinink. 
I eiti į bent koki: 
1 su darbininkų at

Kasyklos jungi 
I leston, W. Va. - 
i angliakasyklų šia 
j lyj šios valstijos 
I io su bendra vei 
I $10,000,000. Tos, 
i kasmet - duoda po 
I torių anglies.

Fordas ruošiasi 
Į saVo dirbtuvę for 
I dėjimui Meksikos 
I Mexico. Darbas 
I sausio mėnesį. Pi 
I toj dirbtuvėj galės 

ti 100 automobilių.

Meksikoj, La Ri< 
ro kasykloj užmušt 
bininkai.

14 prigėrė, Kol 
Pietų Amerikos 
koj, Ągracatal upės 
štyje nuslinkus kr; 
užtyandiniiįs upę, 1 
prigėrė.


