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Kun. A. Karužiškis jau ka
lėdoja. Pereitą sekmadienį iš 
sakyklos Kun. Karužiškis pra
nešė jog eis kalėdodamas tuoj 
po naujų metų. Jis žada aplan
kyti visus savo parapijiečius ir I 
tuos kurie jam priduos savo pa
kvietimus norėdami prisirašyti 
prie naujos parapijos. Reika
le kreipkitės 14022 Neff road, 
KEnmore 6342. Rep.
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Valdžia Surašo
Bedarbius

; ATLANTIKE ŽUVO
31 LAKŪNAS

New York. — Pereitos 
savaitės pabaigoj išskrido 

i iš Amerikos per Bermudos 
Į ir Azores salas du lakūnai, 
į viena iš jų moteris, su tiks
liu pasiekti Paryžių, bet jie
du matyt žuvo, jeigu nenu-
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nio, ne nuo Naujų Melu, ir mokasi laka Ino.
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Fordas painia j darbus 
107,000 darbininkų. Detroit, 
Mich. — Fordo automobilių 
kompanija pranešė kad šio
se dienose visoje šalyje at
šaukia atgal Į darbus Įvai
riose savo dirbtuvėse net 
107,000 darbininkų. Iš tų 
75,000 dirbs River Rouge 
dirbtuvėse. Visiems darbi
ninkams Fordo kompanija 
išmokės į dieną apie $600,- 
000 algų.

Chevrolet kompanija pa
ima j darbą apie 32,000 dar
bininkų.

Flint, Mich., Buick kom
panija jau turi 13,500 dar
bininkų prie darbų.

Hudson-Essex paiįna a- 
pie 10,000. !

Detroite atlaikė savo kon
venciją Amerikos avalų iš- 
dirbėjų organizacija, kuri 
skelbia, jog avalų gamyklos 
iki Velykų turi padaryti į 
75,000,000 porų avalų, kurių 
bendra vertė sieks $400,- 
000,000.

Martinsburg, W. Va. — 
Atsinaujino darbai kojinių 
mezgykloje, virš 2,000 dar
bininkei pašaukta atgal i 
darbą.

Youngstown, O. — Pilėno 
išdirbystės šiame distrikte 
šiose dienose tiki padidinti 
savo darbininkų skaičių de
šimčia nuošimčių. Bet ei
na taip silpnai kad vos sie
kia 45 nuoš. normalio.

Nuo Sausio 1 d. i darbus 
paimta virš 5,000 darbinin
kų daugiau.

Išgelbėti iš mirties. Oak
land, Calif. — Kasant tune
li užgriuvo 20 darbininkų: 
jiems uždarė išeigą ir ma
nyta kad jie turės užtrokš
ti, bet gelbėtojai stengėsi 
prakišti jiems dūdas orui 
Įleisti, ir jie pagaliaus tapo 
išgelbėti gyvi, po 22 valan
dų smarkaus dirbimo at
kasti išeigą.

New Yorke policijos su
rašąs rodo kad yra 62,650 
šeimynų tėvų be darbo, o 
šeimynoms reikia parūpint 
duona.

Portsmouth, O. — Ohio 
Stove Co. pašaukė į darbą 
300 savo darbininkų, kurie 
buvo paleisti.

Waynesboro, Va. — Atsi
darius naujai vienatinei šios 
valstijos elektriškų padargų 
dirbtuvei 700 darbininkų 
gavo darbą.

Švedijoj streikuoja 34,000 
audėjų. Atsibuna streike- 
rių susirėmimų su policija.

DARBO

Visuose miestuose Suvie
nytose Valstijose pradėta 
surašymas bedarbių. Sura
šinėtojai daugumoj yra tie 
patys vyrai ir moterys ku
rie pereitą pavasari vedė 
Amerikos gyventojų sura
šymą.

Kiekvienas surašinėtojas 
atsilankys namuose kiekvie
nos šeimynos savo gyvena
mo j srityje, pertikrins šei
mininko vardą ir kiek toje 
šeimynoje yra žmonių, sy
kiu Įskaitant ir gyvenančius 
įnamius. Paskui surašinė
tojas paklaus ar yra kas to
je šeimynoje kuris papras
tai dirba už algą pragyve
nimui, bet dabar del kokių 
nors priežasčių nedirba.

Atsakymas reikia duoti 
“yes” pačiam arba šeimi
ninkei kurią surašinėtojas 
namuose ras. Kiekvienas 
turi būti surašytas kuris ar 
tai iš negalėjimo rasti dar
bo ar del ligos, ar del kitos 
kokios priežasties, nedirbo 
dieną prieš surašinėtojo at- 

į silankymą, neskaitant šven- 
■ tadienio.

Jeigu šeimynoje nėra to
kio asmens, surašinėtojas 
toliau ir neklausinėja; bet 
jeigu randasi kokia ypata 
kuri paprastai dirba pra
gyvenimui, o tuo laiku ne
dirba, tai surašinėtojas pa
klaus tolesnių žinių apie jį, 
apie jo amatą ir darbo vie
tą, ar jis turi darbą ar ne, 
apie kaip ilgai jis jau ne
dirba, ir kitus faktus reika
lingus sudarymui tikro vai
zdo ir teisingo supratimo 
apie esančią bedarbę.

Valdžia prašo visų pagel
bėti tame.

Informacijas suteikti ne
reikia bijoti, todėl pataria
me “Dirvos” skaitytojams 
būti gatavais priimti sura
šinėtoją, taipgi pasakyti sa
vo kaimynams apie tai.

KOMUNISTAI IŠŽUDĖ 
100,000 CHINU ' *■

Hankow, Chinija. — Pas
kutinėmis surinktomis ži
niomis iš komunistų veiki- 

■mo Kiangsi provincijoj, sa- 
I vo rojaus vykinimo vajuje 
raudonieji vadai su savo 
banditų pulkais išžudė apie 
100,000 nekaltų žmonių, už- 

| puldami miestus, atimdami 
gyventojų lobius, už kuriuos 
papirkinėjo daugiau bandi
tų ir varė toliau savo svie
to lyginimo darbą.

Komunistai išdegino apie 
124,000 namų, sunaikinda
mi $300,000,000 vertės tur
to.

REIKALAUJA SUGROB-. 
TŲ VALSTYBĖS TURTŲ

Lima, Peru. — Iš atsta- 
jtyto Peru valstybės prezi
dente reikalauja grąžinti 
$7,500,000 valstybės turto, 
kuri sako jis su savo sunais 
sunaudojo sau. Preziden
tas Leguia tapo nuverstas 
pereitą rudeni, jis prezi
dentavo 11 metų.

11 UŽMUŠTA
Manila. — Tayug mieste

lyje policija turėjo susirė
mimą su gauja plėšikų, su
sišaudyme vienuolikti ypa
tų užmušta. Miestelį buvo 
užpuolikai paėmę, keliolika 
žmonių nužudė, daug api
plėšė, paskui apsibarikada- 
vo ir norėjo atsilaikyt prieš 
policiją, bet neįstengė.

194 Užgriūta žemės
Ekvadore, Pietų Ameri

koj, nuslinkus kalno šonui, 
žemė užgriuvo ant darbi
ninkų dirbusių prie nuvaly
mo pirmesnio nugriuvimo, 
ir palaidojo net 194 vyrus. 
Dabar vėl šimtai naujų dar
bininkų bus pastatyti tą ke
lią apvalyt.

sileido kur prie laivo kuris 
neturi radio. Kelios dienos 
po išskridimo apie juos nie
ko negirdėta.

Taigi, nuo 1927 metų, ka
da prasidėjo bandymai per- 
lėkt Atlantiką, jau žuvo 31 
lakūnas, vyrai ir moterys, 
ii- su jais nuskendo 14 lėk
tuvų. Daugelio iš jų nei li
kučių niekas nematė.

PRIDĖJO 500 VYRŲ PRO- 
HIBICIJAI SAUGOT

Washington. — Nežiūrint 
nekuriu priešinimosi, At
stovų Butas priėmė Dilių 
kuriuomi pridedama dar 
500 vyrų prohibicijos agen- 
tii visai šaliai, ir dar 188 
tarnautoji! į distriktų pro
hibicijos viršininkų ofisus.

Visų prohibicijos agentų 
užlaikymui paskirta $11,- 
369,500 pinigų, apie pustre
čio milijono daugiau negu 
1930 metais. *

ŽIAURUS LYNČIA-
V1MO BUDAS

Maryville, Mo. — Garrett 
kaimelio mokykloj rasta iš
gėdinta ir nužudyta moky
toja, 19 metų mergina. Su
imta nužiūrėtas kaltininkas 
negras, kuris tapo atvestas 
į tą pat mokyklą, užkeldin- 

I tas ant stogo, retežiu pri- 
; rištas kad nepabėgtų, pas
kui mokyklos namas padeg
tas, ir jis supleškėjo sykiu 
su mokykla. Kad geriau 
degtų, mokykla, tapo aplai
styta gazolinu.

Lynčiuotojai sako jog jis 
prisipažinęs prie kaltės. Jo 
nulynčiavime dalyvavo po
ra tūkstančių žmonių, visai 
nebijodami papulti valdžios 
rankosna.

Pietinėse valstijose yra 
paprotis be jokio teismo nu
kankinti mirtimi negrus už, 
pasikėsinimą ant baltų mo
terų. Nors prieš tai yra la
bai griežti įstatymai, bet 
įtūžę piliečiai vistiek atlie
ka savo darbą. Nukenčia 
labai daug nekaltų negrų 
už kitų piktadarystes, arba 
daug sykių ir už baltų žmo
nių, nes įvykus tokiam prie
tikiu! kaip šios mokytojos 
nužudymas pirmiausia kal
tė metama ant negrų.

MISS LIETUVOS’ RINKIMAI 
TRUKDOMI

GELŽKELIAI RENGIASI 
PRIE DIDELIŲ DARBŲ

New York. — Amerikos 
geležinkelių linijos ruošiasi 
prie didelių darbų šių metų 
bėgiu. Kiek jau spėjama, 
gelžkeliai įvairiems taisy
mams, budavojimams išleis 
apie $700,000,000. Pereitą 
meta išleido apie $850,000,- 
000.

Per pastarus aštuonis me
tus gelžkeliai savo plėtimo
si ir gerinimo darbams iš
leido $6,750,000,000, arba vi
su trečdaliu daugiau kaip 
per 90 metų pirm to.

RAGINA PANAIKINT 
VERGIJĄ

Suv. Valstijų valdžia įtei
kė Liberijai, mažai Afrikos 
respublikai, pasargą kad ji 
panaikintų vergiją ir pri
verstiną darbą. Liberija 
buvo įsteigta kaipo laisva 
kolonija, bet jos turtingoji 
klesa pradėjo naudoti visoj 
Afrikoj buvusią vergijos si
stemą.

Jeigu nepanaikins vergi
jos, Amerika sako jog ta 
šalis nustos Amerikos drau
gingumo.

Didžiųjų Ežerų prekybi
niai laivai 1930 metų sezo
nu pravežė prekių mažiau 
negu kitais metais, po 1924 
metii žemo rekordo.

Pernai pervežta 112,519,- 
125 tonai, net 26,055,316 to
nų mažiau negu 1929 m.

SUŠVELNINO JONES 
ĮSTATYMĄ

Washington. — Vos an
tri metai kaip pagamintas 
Jones įstatymas, taikantis 
dideles pinigines ir kalėji
mo bausmes prohibicijos įs
tatymo laužytojams, tapo 
sušvelnintas. Tą padaryta 
su tikslu apmažint susigrū
dimus teismuose. ,

Šitas vadinama pirmu žy
giu vienuolikos metų bėgiu 
link sušvelninimo prohibici
jos.

MIRĖ GARSUS ŽYDU 
VEIKĖJAS

New York. — Gruodžio 
11 d. mirė garsus Žydų va
das ir veikėjas, Nathan 
Straus, netoli 83 metų am
žiaus. Jis paėjo iš Bavari
jos, atvyko Amerikon bū
damas 14 m. amžiaus. Čia 
įsigyveno ir praturtėjo, bu
vo didelis rėmėjas Žydų rei
kalų finansiškai.

BAISI PUGA CHINIJOJ
Šanghai. — Žiauri žiemi

nė vėtra ir pūga peršlave 
šiaurinę dalį Chinijos, iš
griauta daug gyvenimų, su
traukyta komunikacija, ir 
spėjama kad nuo to miru
sių skaičius pasieks tūks
tančius.

PENKI ITALAI ŽUVO
Sąryšyje su pereitos sa

vaitės Italijos kariškų lėk
tuvų nuskridimu į Pietų 
Ameriką, penki Italai lakū
nai sutiko mirtį ir trys kiti 
sužeisti. Kaip Italijos žinių 
agentūra praneša, du lėk
tuvai sudužo tik pradėjus 
keltis nuo žemės. Jų vie
tas užėmė kiti du lėktuvai. 
Kada Afrikos pusėj buvo 
bandyta pakilti skridimui į 
kitą pusę Atlantiko, ten ir
gi du sugedo, todėl tik de
šimts išlėkė.

RAGINA BŪDAVOT KE
LIUS PRAŠALINIMUI 

BEDARBĖS
St. Louis, Mo. — Ameri

kos Kelių Budavojimo Aso- 
siacija čia turėjo savo 28-tą 
metinę konvenciją. Dalyva
vo net 15,000 delegatų. Tarp 
kitų dalykų nutarta dėt pa
stangas imtis platesnio ke
lių budajovimo program o 
palengvinimui bedarbės.

Sakoma kad šymet fede- 
ralės ir valstijos valdžių ke
lių budavojimo programas 
bus 30 iki 50 nuošimčių di
desnis negu pernai. Skai
toma jog bus praleista bent 
$2,000,000,000 naujiems ke
liams įrengti šių metų bė
giu.

ANGLIJA .ĮIEŠKO DIDE
LĖS PASKOLOS

Didžioji Britanija naudo
damasi dabartiniu žemu pi
nigų skolinimo kursu ban
do gauti $500,000,000 pasko
los. Pinigų tikisi gauti Su- 
vien. Valstijose ir Francu- 
zijoje.

Kaunas. — Gruodžio mė
nesio pradžioje žurnalas 
“Naujas Žodis” paskelbė 
rinkimus gražiausios Lietu
vaitės, “Miss Lietuva”. Tam 
darbui vykinti buvo sudary- j 
tas ir Vyriausias Komite-į 
tas, kurio garbės pirminin
ku yra Kauno miesto bur-l 
mistras J. Vileišis ir pirmi
ninku operos solistas Kip
ras Petrauskas.

“Miss Lietuvai” rinkti 
komitetas išleido atsišauki
mą, kuriame ragino įsteig
ti, miestų, apskričių ir val
sčiui “Miss Lietuvai” rinkti 
komitetus. Patys rinkimai 
turėjo eiti tokia tvarka: 
“Miss Valsčiaus ’ (valsčiaus 
gražiausios Lietuvaitės) 
rinkimai organizuojami ko
kio nors baliaus metu. Ta
me baliuj dalyvaujanti gra
žiausi mergina išrenkama 
“Miss Valsčius”.

Išrinktoji “Miss Valsčius’ 
siunčiama į “Miss Apskri 
ties” rinkimus. Išrinktoj: 
“Miss Apskritis” siunčiam: 
į Kauną į Vyriausią “Misi 
Lietuvai” rinkti, komitetą 
kuris ir išrinktų “Miss Lie
tuvą”.

Tokių rinkimų intencija 
suroštų balių pusė gryni 
pelno siunčiama į “Mist 
Lietuva” sąskaitą. Taip su
rinkti pinigai butų atiduot 
laimėjusiai Gražiausios Lie 
tuvaitės titulą panelei.

Vos tik spėjo laikraščia 
paskelbti šį Vyriausio ko 
miteto pareiškimą kaip pra
sidėjo del tų rinkimų aud
ra. Tuojau spaudoje pasi 
rodė ir už ir prieš rinkimu: 
straipsnių. Rašytojai sten 
giasi įrodinėti “Miss Lietu 
vos” rinkimų naudingumus 
ir žalingumus.

Labai atkakliai prieš tai 
stojo Lietuvos kunigija. Ji 
užsimiršus ir vyskupų “Ga

nytojiško laiško” aiškinimą, 
pradėjo per pamokslus Lie
tuvaites gąsdinti visokiomis 
“peklos mukomis”, kad tik 
jos į rinkimus neitų. Be ku
nigijos, prieš rinkimus pra
dėjo bruzdėti ir senesnės 
Lietuvos moterys. Jų sky
riai per savo susirinkimus 
priima rezoliucijas smer
kiančias “Miss Lietuvos” 
rinkimus.

Dešiniųjų spaudoje pasi
rodę straipsniai stengėsi 
Įtikinti kad toki rinkimai 
yra dykaduonių darbas, kad 
jie žemina dorą, ir tt. To
dėl įtikinėjo kad nei viena 
save gerbianti Lietuvaitė į 
tuos rinkimus neis.

Bet spaudoje pasirodė 
straipsnių ir už rinkimus. 
Kai kurie laikraščiai (“Ry
tas” ir “Diena”) paskelbė 
net anketas del “Miss Lie
tuvos” rinkimų. Į šias an
ketas įvairus žmonės įvai
riai atsakė.

Nors tam tikra visuome
nės dalis ir smarkiai prieš 
“Miss Lietuvos” rinkimus 
kovoja, bet Vyriausias rin
kimų komitetas mano savo 
darbą tęsti. Jau kuriasi 
miestų ir apskričiu komite
tai. Vietomis į tokius ko
mitetus ineina ir rimti vi
suomenės vekėjai.

Kadangi dar visu smar
kumu eina priešrinkiminė 
agitaieja tai sunku pasaky
ti ar toki “Miss Lietuvos” 
rinkimai įvyks ar ne. Da
bar tik vienas dalykas aiš
ku, kad rinkimai labai sun
ku pravesti.

Kuo šie rinkimai baigsis 
vėliau pamatysime ir apie 
tai “Dirvai” parašysime.

j. K. Ss.

Ar jau išrašėt “Dirva” 
saviškiams i Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

KAIP SĖKMINGAS PRO
HIBICIJOS VYKDYMAS

Per paskutinę pusę 1930 
metų federaliai “sausieji” 

i agentai užtiko ir atėmė iš 
I gamintojų 4,000,000 galio
nus alaus ir 711,000 galio
nus degtinės.

Kaltais rastieji nubausti 
bendroje sumoje $2,314,837 
pinigais ir apie 8,000 metų 
kalėjimo.

Pataria mažint melžiamų 
karvių skaičių. Amerikos 
pieno ūkininkams valdžios 
ūkių taryba pataria suma
žini melžiamų karvių skai- 

i čių 10-čia nuošimčių, nes 
dabar pienas ir pieno pro- 

j dūktai perpigųs.

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

laiškus 
vokais- 
Į kitus 
mažiau 

Prisiųskit 25c

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

Pasirinkit iš sekančių (numeriais)

I —Musų Vilnius 
2—Musų Šalelė 
3 -Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtini Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— -Yra Šalis
8— Aš Svajoju apie Tave (meiliška)
9— -Nuskrisk, Dainele (meiliška)

Užsakymus siųskit sykiu su pinigais:
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2 DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH
VISOKIOS NAUJIENOS

Surašinėja bedarbius. Šią 
savaitę pradėta surašinėti 
Pittsburgo srityje bedar
bius. Valdžia nori surink-

Sausio 11 d. nuo 2 vai. po ti žinias apie bedarbius ir 
pietų buvo Lietuvių radio P\ašo kaip pačių bedarbių, 
valanda, kurią suorganiza- taip ir įstaigų pagelbėti ta
vo Lietuviu Radio Klubas. me reikale.
Manoma kas sekmadieni tą |
pat valandą duoti Lietuvis-1 Nekurie darbai praside- 
kus programus iš stoties da- Nuo Sausio 12 d. pra- 
KQV, Pittsburgh. Žinoma,, dėjo veikti Fordo kompani- 
tas kaštuoja daug pinigų, Jos stiklo dirbtuve Glass- 
nes už minutą reikia mokėt niere miestelyje, kur pann- 
du dolarius, o kur dar kitos,ta alae 800 darbininkų.
lėšos. Butų gerai kad kuo- Antra stiklo dirbtuvė Ar- 
daugiausia Lietuvių prisi- į n°H miestelyje pradėjo nuo 
dėtų su pinigine parama, j Sausio 15 d. ir paimta apie 

Pirmutinį programą iš- ^00 darbininkų.
pildyt garbė teko Šv. Vin- Gauta daug užsakymų 
cento parapijos chorui, kų- plieno dirbtuvėse, kurios pa- 
i'į vadovauja J. L. Senulis, šaukė į darbą po šimtą-kitą 
Man teko programo klau-: darbininkų. Viso šią savai- 
sytis LMD. salėj, nes nuo 2 tę paimta į darbus apie 1,- 
val. ten buna įvairus Lietu- ^00 darbininkų.
viškų organizacijų susirin
kimai. Visi mitinguotojai 
atidėjo į šalį draugijų biz
nį ir klausė radio progra- 
mo, o tik paskui ėjo prie 
draugijų reikalų. Progra
mas atlikta gana gerai.

Lankysis Vanagaitis ir 
Olšauskas. Vasario 11 d. 
čia rengiama gražus vaka
ras, kuriame dalyvaus visų 
mylimi artistai, Vanagaitis 
ir Olšauskas. Rengia Lie
tuvių Vaizbos Butas. Atsi
bus Liet. Piliečių Klubo sa
lėj, 1723 Jane st. SS.

Lietuvių Vaizbos Butas 
taipgi rengia vakarienę toj 
pačioj salėj Vasario 12 d., 
nuo 8 vai. vakare. Svar
biausias vakarienės tikslas 
tai sukviest jaunimą kuriją 
eina aukštesnį mokslą, ir- 
jei bus galima tai užmegs t 
organizaciją tų pačių musų 
moksleivių. Butų labai ge
rai patirti kiek ištikro šio
je srityje Lietuvių ir Lietu
vaičių lanko aukštesnius 
mokslus.

Tikima kad pasidarbavus 
Liet. Vaizbos Butui tas bus 
galima atsiekti.

Vakarienėje dalyvaus ir 
svečiai A. Vanagaitis su J. 
Olšausku, taipgi Vaizbos 
Buto nariai ir jų draugai.

J. Virbickas.

Statys federalį kalėjimą. 
Lewisburg, Pa. — Ruošia
ma planai pradėti statyti 
čia federalį kalėjimą, kuris 
apims 26 akrus žemės ir 
kaštuos apie $3,500,000.

Kalėjimo įtalpa apims 
360 per 1200 pėdų plotą, jį 
apgaubs 21 pėdos aukščio 
ir 10 pėdų storio siena.

Darbą pradės pavasarį ir 
turės būti užbaigtas į 425 
dienas. Kalėjimas turės ra
dio ir kalbamų filmų teat
rą kaliniams.

Kalėjimas manoma vesti 
moderniškomis baudos te
orijomis, kurios kaliniams 
duos daugiau laisvės, dar
bas bus lengvesnis ir duo
dama progos kiekvienam 
vyštytis savo amate arba 
talente.

Ar dar nereikia dantų? 
York, Pa. — Šis miestas 
mažai save garsina, bet už
siima išdirbiniu reikalin
giausių gyvybei palaikyti 
dalykų — dirbtinų dantų.

Pereitų metų bėgiu Yorke 
pagaminta 38,701,733 dirb
ti dantys. 1929 metais pa
gaminta 35,456,494 dantys.

Skaitlinės rodo kad blog’ 
laikai nepakenkė dantų in
dustrijai. 1930 metais pa-

šeimyniška žudystė. Vie
nas darbininkas, B. Craw
ford, iš Apollo, nužudė sa
vo žmoną, dukterį ir pats 
persišovė. Jis pats mirė 
nuvežtas ligonbutin. Liko 
dar trys kiti vaikai.

Policiją apgalėjo. Mill- 
valėj Sausio 8 d. j taikos 
teisėjo raštinę inėjo jaunas 
banditas. Ten rado dar po- 
licijantą, policijos viršinin
ką ir ketvirtą vyrą, ir vie
nas visus apvogė, atėmė ir 
policijantų revolverius ir į 
pabėgo. Jis inėjo 11 vai. 
nakties su dviem ištikimais 
draugais-revolveriais.

daryta dantų net tiek dau
giau už 1929 metus, kad to 
perviršio ištenka užpildy
mui net 101,000 žmonių bur
nų dantimis po 32 kožnai.

Mokymas žmonių prižiū
rėti burną ir nelaikyti su
gedusių dantų, nuo kurių 
paeina kitos ligos, yra prie- 
žantis šito gero biznio.

Kiek gauta taksų. Suv. 
Valstijų iždas per 1930 me
tus gavo $2,332,976,000 tak
sų nuo korporacijų ir nuo 
biznio įstaigų ineigų. Čia 
nepriskaitoma taksai nuo 
tabako, cigaretų ir kitų vi
sokių šaltinių.
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Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpom 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1.000,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai mei
linama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai jauna laikraitf ‘Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kalno*.

Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 600 ir 1.090. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kr«ipldt*« line
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
jn? W SOth Street New York. N. Y.

I
K

I Kanados I 
i Naujienos |

TORONTO, ONT.

šis-Tas
Nors žiema nešalta šymet 

Kanadoje, bet bedarbė di
džiausia. Visur darbininkų 
pilna be darbo, visi dejuoja. 
Valdžia matydama alkanus 
darbininkus vieną per kitą 
veržiantis į ofisus darbo 
jieškoti, ėmė po truputį šel
pti. Registruoja nedirban
čius, duoda po dieną, dvi į 
mėnesį dirbti; įsteigė mai
tinimo punktus, duoda nors 
kiek užvalgyt. Vedusioms 
poroms duoda maisto į na
mus. Bet visų vistiek ap
rūpint negali, nes bedarbių 
pasidarė perdidelis skaičius 
ir mieste einant gatve kas 
kelintas žingsnis susitiksi 
su žmogum kuris prašo ke
lių centų del duonos kąsnio. 
Net liūdna darosi matant 
net jaunus vyrus vaikščio
jant lyg lavonus, išalkusius, 
suplyšusius. Na tai ir lai
mės šalis, kur kitus atvilio
jo svajonės apie gerą gyve
nimą. O tie kurie turi tur
tus, turbūt turi akmenines 
širdis kad negali pasisteng
ti suteikti didesnės pagalbos 
tiems kuriems jos reikia.

Lietuviams darbininkams 
patartina gelbėtis vienas ki
tą, gal kaip nors šią bedar
bę praleidus sulauksim ge
resniu laiku. Nereikia klau- 
syti tų kurie skelbia kao 
sugriovimu dirbtuvių turė
sim daugiau darbų.

Šv. Jono Dr-jos mitingas. 
Sausio 4 d. įvyko Šv. Jono 
Draugijos metinis susirin
kimas, atsilankė nemažai 
narių ir svečių. Susirinki
mas ėjo pusėtinai tvarkiai, 
nors buvo ir ginčų. Drau
gija yra religijinė, nariai 
vieni yra seni Kanadiečiai, 
o kiti jaunosios kartos, taip 
sakant šių laikų ateiviai, ir 
jie vieni prieš kitus kartas 
nuo karto ką nors išranda. 
Senieji čiabuviai naujus at
eivius vadina “šiaudiniais 
katalikais”, o tie senuosius 
pavadina “atsilikėliais”, ii 
taip eina.

Renkant draugijos pirmi
ninką kandidatais buvo vie
nas senų Kanadiečių, o du 
iš naujų ateivių. Balsavimui 
atėjus, senasis gyventojas 
ėmė atkakliai kovoti kad 
neturėtų teisės balsuoti tie 
nariai kurie naujai prisira
šė, nors to konsittucija ne
gina. Mat, jis norėjo kad 
į valdybą nepapultų kuris iš 
tų naujų ateivių. Palerma- 
vus, kuomet prasidėjo bal
savimas, pasirodė kad na
riams patiko geriau vienas 
iš naujų ateivių, ir V. Ra
manauskas tapo išrinktas 
pirmininku.

Po susirinkimo seni gy
ventojai ėmė dūsauti kad 
jau draugiją užėmė valdyti 
tautininkai, jie išmesią re- 
ligijinius konstitucijos pun
ktus, išmesią velykinę išpa
žintį, panaikinsią poterius 
atidarant susirinkimą, ir tt. 
Visokias kalbas leido prieš 
savo naują vadą, kas yra 
negražu ir netinkama. Tas 
žmogus 1930 metais išsijuo
sęs dirbo draugijos labui, 
rengė vakarus ir pramogas 
o dabar jau blogu skaito
mas.

Čia daugelis tų seniau ap
sigyvenusių Lietuvių yra 
labai siaurų pažiūrų žmo-

nes: jeigu mato ką turint 
laikraštį “Dirvą” ar “Vie
nybę” tai apšaukiamas tau
tininku, lyg kokiu blogu ir 
netikusiu žmogum, nors jis 
ir kas sekmadienį atliktų 
ausinę. Jie nesistengia pa
laikyt vienybės savo žmo
nių tarpe, bet stengiasi iš- 
rast kokių priekabių ir vie
nas kitą užgaulioti, žemin
ti. Reikėtų seniems Kana
diečiams liautis pravardžia
vus savo brolius ateivius 
“šiaudiniais katalikais”, nes 
jeigu ne jie tai Toronto Lie
tuviai butų buvę išblaškyti, 
netekę Lietuviškumo, ir už 
kelių metų butų atsidūrę 
Airių kišeniuje. Daugumos 
senų Kanadiečių vaikai jau 
su Airiais ir kitais drau
gauja ir nesiskaito Lietu
viais. Girios Volungėlis.

CHICAGO, ILL.

Kupiškėnų susirinkimas. 
Kupiškėnų Pasaulinio Klu
bo pirmas metinis susirin
kimas atsibuvo Sausio 15 d. 
“Sandaros” salėje. Dalyva
vo daug naujų Kupiškėnų.

Šis klubas jau turi virš 
šimto narių, sutarta foto
grafuoti visų paveikslą ir 
pasiųsti į Kupiškio skaityk
lą. Klube gali prigulėti vi
si Kupiškio ir aplinkinių 
valsčių Lietuviai.

Kas gali padovanot kokią 
knygą šiam klubui malonė
kit atsiust klubo valdybai 
šiuo adresu: 2259 So. Hals- 
ted st., Chicago, Ill. Save 
dovanojamoje knygoje vi
duje ant tuščio lapo įrašy- 
kit savo vardą, pavardę, iš 
kur kilęs, ir dabartinį gy
venimo adresą. i Tos -knygos 
bus siunčiamos' i kupiški, 
todėl savo dovana busit pa
darę gero Lietuvos visuo
menei. Jonas Kulis

Klubo rašt.

HAMTRAMCK, Mich.
Amerikos Lietuviu Pilie

A ** • «
čių Klubas turėjo metinį 
balių Naujų metų vakare, 1 
d. Sausio. Buvo perstaty 
ta ir veikalas “kuprotas 
Oželis”.

Toliau sekė smuiko ir pia
no duetas jaunų muzikan
tų, kas išėjo gerai. Geriau
sia atsižymėjo du broliai 
Stanevičiai, Jonas ir Vla
das.

Paskiau buvo sudainuota 
keletas dainelių, bet jos ne
buvo galima gerai girdėt.

Žmonių atėjo daug, pub
lika turėjo stovėt susispau
dus, taigi ir nerami, per ką 
nebuvo galima gerai pro
gramą girdėt. Kuomet vie
ni vaidino scenoje kiti krė
tė savo šposus pas duris ir 
publikai nežinia buvo į ku
riuos žiūrėt. Užsimokėjus 
pinigus norėjo viską matyt.

Programai pasibaigus tie 
kurie nešoka skirstėsi lau
kan. Keistas buvo vienas 
apsireiškimas: kurie iš sa
lės ėjo laukan, užsidėdami 
kepures lipant laiptais, ant 
tų tvarkdaris rėkė kad nu
siimtų kepures, nes pašauk
siąs policijantą, o kurie iš 
lauko ėjo į salę ant šokių,
naujai nusipirkę tikietus, 
tie galėjo su kepure ant 
galvos, su cigaru dantyse 
salėj būti. Tas tai negerai, 
ir man rodos Klubo komisi
ja turėjo kitaip tvarką ves
ti, o ne šitaip.

Iš šio parengimo Klubui 
liko pelno, nes nors įžanga 
buvo maža, bet publikos bu- j 
vo daug. P. Kazlauskas. |

‘Dirvos’Ekskursija Lietuvon
RENGIAMA SĄRYŠYJE SU LIETUVIŲ SPAUDOS EKSKURSIJA - A

Bus Linksmiausia ir Gražiausia 1931 Metu Kelionė Lietuvon
Ekskursija bus labai 

Linksma
Šį pavasarį “Dirva” ruo

šia savo Ekskursiją į Lie
tuvą — ketvirtą metą išei- 
lės, ir jau dabar, iškalno no
rim atkreipt Amerikos Lie
tuvių visuomenės domę į 
tai.

Ši Ekskursija bus ypatin
ga ir kitokia už kitas iki 
šiol keno nors buvusias.

Šį pavasarį Ekskursija 
bus tai Spaudos Ekskursi
ja, arba Laikrašių Ekskur
sija. Nors jau keli metai 
kaip musų laikrašiai kurie 
turi laivakorčių agentūras 
rengia savo ekskursijas, bet 
šymet sutarė rengti Spau
dos Ekskursiją tie laikraš
čiai bendrai-išvien.

Kadangi laivų linijos ge
riau atsižiūri į laikraščius 
negu į paskirą kokį agentą, 
tai linija kuriai ši Ekskur
sija duodama, dės visas pa
stangas suteikti gražiausi ir 
prielankiausi Lietuviams 
keleiviams patarnavimą, o 
taipgi Ekskursantai bus ap
rašyti laikraščiuose, ir Lie
tuvoje Laikraščių Ekskur
sija bus pasitikta kuogra- 
žiausia ir iškilmingiausia.

Kas tą Ekskursiją 
Rengia?

Amerikoje yra keturi la
bai įtekmingi Lietuviški lai
kraščiai, kurie per eilę me
tų per savo agentūras tei

singai ir gražiai pasitarna
vo savo vientaučiams kelio
nių į Lietuvą ir iš Lietuvos 
reikaluose. Tie laikraščiai 
yra šie:

“Amerikos Lietuvis”,
“Dirva”,
“Naujienos”,
“Vienybė”.
Tie laikraščiai apima pa

čią tirščiausią Lietuvių gy
venamą Amerikos dalį, to
dėl nei vienam Lietuviui no
rinčiam su Spaudos Eks
kursija į Lietuvą važiuoti 
nebus jokių sunkumų prisi
ruošti.

Prie to, šią Ekskursiją 
užgyrė ir remia Amerikos 
Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjunga, todėl per kiek
vieną Lietuvį agentą Ame
rikiečiai galės į Spaudos 
Ekskursiją įstoti ir važiuo
ti inkorpore, linksmai ir pa
sitenkinusiai.

Kada ta Ekskursija 
Išplauks?

Dienos Ekskursijai dabar 
dar neskelbiame, bet neuž
ilgo bus pranešta, todėl tė- 
mykit “Dirvą” ir kitus lai
kraščius.

KAS REIKIA DARYTI 
NORINTIEMS VYKTI 

LIETUVON
Kurie manot važiuoti šį 

pavasarį į Lietuvą, apsilan
kyti ar apsigyventi, jeigu 
nesat Amerikos piliečiais,

jums tuoj reikalinga pada
ryti sekančiai:

Rašykit j Lietuvą savo 
giminėms arba tiesiog į sa
vo parapijos kleboną, kad 
atsiųstų jums gimimo met
rikus. Metrikai reikalingi 
gavimui Lietuvos Paso. (Tą 
pagelbės ir agentūra jeigu 
kreipsitės).

Paskui, nelaukiant iki at
eis metrikai, tuoj kreipki
tės į agentūrą išrupinimui 
jums Gryžimo Leidimo, nes 
be to negalėsit gryžti.

Gryžimo Permitas gauti 
kartais ima du mėnesius 
laiko, todėl dabar visai nė
ra anksti pradėti apie juos 
rūpintis. Kurie dabar pa
duos aplikaciją Gryžimo 
Permitui galės drąsiai su 
Spaudos Ekskursija reng
tis.

Kitas dalykas. Lietuviai 
papratę laukti paskutinių 
dienų su užsisakymu laive 
vietos. Kitų tautų keleiviai 
anksti užsisakydami gauna 
geriausias vietas, o Lietu
viams tekus paskutinėms- 
prastoms, barama agentai 
kad jiems “tyčia” taip pa
darė.

Todėl kurie prisilaikysit 
šių nurodymų, neturėsit jo
kių nesmagumų kelionėje.

Kreipkitės laiškais arba 
ypatiškai del visų informa
cijų į “Dirvos” Agentūrą 
šiuo antrašu:

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“Vienybėje” skaičiau bu
vusio Amerikiečio ir “Vie
nybės” redaktoriaus p. J. 
O. Sirvydo šiurpulingą laiš
ką, kuriame rašo apie so
cialistų nuskriaustą aušri
ninką, senelį Dr. Joną Šliu
pą.

D r. Šliupas Šiauliuose tu
rėjo nuosavą spaustuvę, ku
rioj socialistinė “Kultūros” 
Bendrovė spausdindavo sa
vo leidinius. Už darbą mo
kėjo tik vekseliais, o D r. J. 
Šliupas, nieko blogo nema
nydamas, tuos vekselius sa
vo parašu diskontuodavo 
bankuose.

▼ ▼ ▼

“Kultūros” B-vė paskel
bė bankrutą ii’ pakeitė savo 
vardą Į “Kultūros” Švieti-1 
mo Draugiją ir atsisakė ap
mokėti “Kultūros” B-vės 
padarytas skolas. Dabar tą 
visą “Kultūros” B-vės skolų 
našta sugulė ant Dr. Šliupo 
pečių. Del to Dr. Šliupas' 
turėjo parduot Kaune savo 
namą ir tai dar nepajiegė 
apmokėti kitų padarytas 
skolas. Tie buvusios “Kul
tūros” B-vės ponai, įlindę į 
kitus kailinius šiandien juo-, 
kiasi iš Dr. šliupo.

Savo laiku tos neva “Kul
tūros” B-vės šėrai buvo par-

rininko bandydami nubal
tinti savo draugus šmugel- 
ninkus.

Tačiau bus žingeidi! iš
girsti kaip “Sandara” į tai 
atsilieps. 

▼ ▼ ▼

Tūlas Komunistas užlin
dęs už raudonos palos vie
name raudoname laikrašty
je smarkiai užatakavo drg. 
Nalivaiką už rezignavimą 
iš komunistinio veikimo, 
daėjo net iki to kad Nali- 
vaikai pasiūlė padėt save 
ant bėgių kai pamatys trau
kinį ateinant. Tikrai drau
giškai ir komunistiškai.

K o m u n i s t ėliui Senam 
Vincui pagailo drg. Nali- 
vaikos ir jis stojęs į priekį 
taip smarkiai užatakavo 
Komunistą, ir kad parodyt 
kitiems kas per vienas tas 
Komunistas, nutraukė rau
doną paklodę, už kurios pa
sirodė žiauriai paniurus ■ 
Bimbos komunistinė mor- j 
da. Tai yra to paties Bim
bos kuris draugams komu
nistams liepė plytomis mu
šti policiją, o jeigu kuris 
nuo to atsisako tam liepia 
lyst po traukiniu, tačiau to 
pats nedaro. Jeigu esi ko
munistų vadas tai pats pir
mas lysk po traukiniu.

▼ w

Bimba raudonoj spaudoj 
piktinasi kad Shenandoah- 
rio ALDLD. kuopa atsisa
kė aukaut iš iždo del Ang-

kuopos nariams prisieis ly
sti po traukiniu.

▼ ■v ▼

Dar nesenai socialistai 
čiaudėjo kai komunistas A. 
Jankauskas jiems duodavo 

j skaudžius spriktus į nosį, 
į Šiandien tie patys socialis- 
j tai jau sveikina Jankauską 
i ir broliu vadina. Kodėl? 
‘Dėlto kad šiandien Jankau
skas atsuko savo spriktą Į 
komunistus ir laižosi prie 
socialistų.

AUTOMOBILIAI ŽUDO 
PAUKŠČIUS

Gerinimas Amerikos ke
lių ir įvedimas greitų auto
mobilių tapo priežasčia di
delės paukščių žudystės.

Ne tik žmonės suvažinė- 
jami, bet nukenčia ir nekal
ti laukų paukščiai.

Vienas tik žmogus pra
neša kad penkių metų bėgiu 
jis ant kelių surinko 901 
automobilių užmuštą pauk
štį, kurie buvo 59 skirtin
gų veislių.

Paukščiai užmušami ka
da atlekiant automobiliui 
jie skrenda iš vienos kelio 
pusės į kitą.

J. A. URBONAS
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius

SLA. PU 
UŽGIRI

TA
Atviras Laišk

SLA. Prezidentas St 
gužis rašo “Dirvos” R1 
cijai sekančio turinio 2 
laišką, prašydamas i 
paskelbti “Dirvoje”:

“Kadangi jau suvirs 
tai laiko pakartotinai 
biama ‘Dirvoje’ tiek ] 
Redkacijos rašiniuose 
neva ‘satyros’ skyi 
kad aš buk patiekiau 
Įspūdžius iš kelionės 
L. A. Ekskursija 1929 
vasarą, bet tų mano 
džių ‘Tėvynės’ redak 
p. Vitaitis netalpinęs 
kad esą aš neniekinęs 
tuvos valdžios. Turiu 
kyti kad tokie ‘Dirvos 
daktoriaus rašinėjimai 
atitinka teisybei ir aš 
nau iš kur p. ‘Dirvos 
daktorius tokias info 
sijas gavo. Taigi šiuom 
tikrinu p. ‘Dirvos’ red: 
rių kad aš savo kelione 
pudžių iš Lietuvos ne; 
šiau ir todėl p. Vitaitis 
galėjo jų netalpinti ‘7 
nėję’.

“Tiesa, buvau pažai 
‘Tėvynės’ redaktoriui 
įspūdžius parašyti ir pi 
damas laivu darbą jau 
vau pradėjęs, bet neb 
mas literatu vėliau aps 
rėjau kad tokis darbas 
lengvas. Gi parvažiavęs 
mon radau tiek daug ■ 
kių darbų kad prie raš 
įspūdžių prieiti negal 
ir todėl darbas pasiliko, 
kiu bildu mano pažadai 
neišpildyti. -.j-.,

“Manau, p. Redakto 
leisite man išreikšti 
laikraštyje mano nūs 
bėjimą ir nepasitenkn 
kad ‘Dirva’ ir jos Red 
ja prisidengiant mano 
du randa galimu visa 
pamatuotai kaltint i: 
gaulioti SLA. organe 
vynės’ redaktorių p. 
tį. Kad ir nebūdamas 
raštininku, vis tik n 
nėra leistina tokiu 
neturint faktų, užga 
ir niekint sau nepatin’ 
asmenį. Ypatingai man 
stabu ir nesmagu kad 
tinis laikraštis ir jo Ri 
cija, kokiu aš skaitau 
va’, tokiu nepamatuoti 
du svaidosi užgaulioji 
‘Tėvynės’ redaktoriaus 
resu.”

davinėjami ir čia Ameriko
je, už kuriuos labai agitavę 
socialistai, dalinai ir San- 
dariečiai, o P. Mikolaini ■ 
pereitą metą agitavo net ir 
TMD. atiduoti tai socialis
tinei “Kultūros” B-vei.

Dabar Amerikos Lietuvi
ški socialistėliai kurie ne
kenčia Dr. Šliupo gal ir pa
sityčios iš nuskriausto auš-

liŠko komunistų šlamšto 
Į “Daily Worker”. Jis duo
da įsakymą kad sekančiame 

i kuopos susirinkime ta klai
da butų atitaisyta ir "Daily 
Workeriui” butų paaukota 
jeigu ne visa šimtinė, kuri 
yra kuopos ižde, tai pusė 
būtinai. Jeigu gink die kuo- 

; pa atsisakytų pildyt toki 
Į Bimbos įsakymą tai visiems

NO EXCUSE FOR A 
“SPLITTING HEAD”

There’s no need for an aching head to spoil 
your day. Ar the first warning throb take Dil
lard’s Aspergum. Chetv it a few minutes. Almost 
before you realize it. you have chewed the pain 
away. It’s as simple as that—no trouble, and 
harmless—for Dillard’s Aspergum is |he new and 
easier way to take aspirin.

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

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

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

NUO “DIRVOS” R] 
DAKCIJOS

Tokios didelės orga 
ei jos kaip SLA. vadui p 
gūžiai vykstant į Lietu 
SLA. organui paskelbu 
bus talpinama jo ispu 
visi tikėjosi, ir buvo 
bu SLA. nariams išgii 
pie Lietuvą iš paties o: 

' zacijos, ne kaip iš šiai 
asmenų.

Kuomet p. Gegužis 
Lietuvoje, Lietuvos lai 
čiuose tekdavo maty: 
gana gražus išsireišl 
apie Lietuvą. Tuo ] 
laiku “Tėvynė” rašė 
“verdančius vulkanus’ 
kitas baisybes kokios 
tuvą laukia.

- P. Gegužiui sugryžus 
ar daugiau atveju “Tėv; 
rašė, ir vieną sykį (pei 
pavasarį) gana šiurki 
leido vienam “Tėvynės” 
respondentui patikrinti 
p.. Gegužis savo įspud: 
tikrai parašys ir jie ti 
Iš to ir susidarė nuomo: 
nesulaukiant p. Gegužio
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ietuvon
S EKSKURSIJA - 
ionė Lietuvon
tuoj reikalinga pada- 

sekančiai:
šykit i Lietuvą savo 
nėms arba tiesiog j sa- 
>arapijos kleboną, kad 
stų jums gimimo met- 
;. Metrikai reikalingi 
imi Lietuvos Paso. (Tą 
Įbes ir agentūra jeigu 
)sitės).
skui, nelaukiant iki at- 
netrikai, tuoj kreipki- 

agenturą išrupinimui 
, Gryžimo Leidimo, nes 
) negalėsit gryžti.
•yžimo Permitas gauti 
ais ima du mėnesius 
i, todėl dabar visai nė- 
nksti pradėti apie juos 
utis. Kurie dabar pa- 

aplikaciją Gryžimo 
nitui galės drąsiai su 
idos Ekskursija reng

tas dalykas. Lietuviai 
atę laukti paskutinių 
a su užsisakymu laive 
is. Kitų tautų keleiviai 
ti užsisakydami gauna 
lusias vietas, o Lietu- 
is tekus paskutinėms- 
toms, barama agentai 
jiems “tyčia” taip pa-

>del kurie prisilaikysi! 
nurodymų, neturėsit jo- 
nesmagumų kelionėje, 
■eipkitės laiškais arba 
iškai del visų informa- 

Į “Dirvos” Agentūrą 
antrašu:

>os nariams prisieis lj- 
o traukiniu.

▼ w ▼

ir nesenai socialistai 
Įėjo kai komunistas A. 
:auskas jiems duodavo 
džius spriktus i nosį, 
dien tie patys socialis- 
au sveikina Jankauską 
moliu vadina. Kodėl?
3 kad šiandien Jankau- 
atsuko savo spriktą i 

unistus ir laižosi prie 
listų.

SLA. PREZIDENTA S 
UŽGIRI A VI TAIČIO 

TAKTIKA
Atviras Laiškas “Dirvos” Redakcijai

MUSU laikraščiai ir knygos
- IR SKAITYMO SVARBA

muša paties žmogaus išmin
tį.”

Matot kaip protingi žmo-

NEGALI AT1DENGT
HARDINGO PAMINKLO

Marion, O. — Preziden-

TOMOBILIAI ŽUDO 
PAUKŠČIUS 

rinimas Amerikos ke- 
• įvedimas greitų aute
lių tapo priežasčia di- 
paukščių žudystės. 
tik žmonės suvažinė- 
bet nukenčia ir nekal- 

ikų paukščiai.
mas tik žmogus pra- 
kad penkių metų bėgiu 
nt kelių surinko 901 
nobilių užmuštą pauk- 
mrie buvo 59 skirtin- 
eislių.
aksčiai užmušami ka- 
itlekiant automobiliui 
trendą iš vienos kelio

Į kitą.

SLA. Prezidentas St. Ge
gužis rašo “Dirvos” Redak
cijai sekančio turinio atvirą 
laišką, prašydamas ištisai 
paskelbti “Dirvoje”:

“Kadangi jau suvirs me
tai laiko pakartotinai skel
biama ‘Dirvoje’ tiek pačios 
Redkacijos rašiniuose, tiek 
neva ‘satyros’ skyriuose, 
kad aš buk patiekiau savo 
Įspūdžius iš kelionės su S. 
L. A. Ekskursija 1929 metų 
vasarą, bet tų mano Įspū
džių ‘Tėvynės’ redaktorius 
p. Vitaitis netalpinęs dėlto 
kad esą aš neniekinęs Lie
tuvos valdžios. Turiu pasa
kyti kad tokie ‘Dirvos’ re
daktoriaus rašinėjimai ne
atitinka teisybei ir aš neži
nau iš kur p. ‘Dirvos’ re
daktorius tokias informa- 
sijas gavo. Taigi šiuomi už
tikrinu p. ‘Dirvos’ redakto
rių kad aš savo kelionės Įs
pūdžių iš Lietuvos nepara
šiau ir todėl p. Vitaitis ne
galėjo jų netalpinti ‘Tėvy
nėje’.

“Tiesa, buvau pažadėjęs 
‘Tėvynės’ redaktoriui savo 
įspūdžius parašyti ir plauk
damas laivu darbą jau bu
vau pradėjęs, bet nebūda
mas literatu vėliau apsižiū
rėjau kad tokis darbas ne 
lengvas. Gi parvažiavęs na
mon radau tiek daug viso
kių darbų kad prie rašymo 
įspūdžių prieiti negalėjau 
ir todėl darbas pasiliko. To
kiu budu mano pažadai liko 
neišpildyti. •

“Manau, p. Redaktoriau, 
leisite man išreikšti savo 
laikraštyje mano nusiste
bėjimą ir nepasitenkinimą, 
kad ‘Dirva’ ir jos Redakci
ja prisidengiant mano var
du randa galimu visai ne
pamatuotai kaltint ir už
gaulioti SLA. organo ‘Tė
vynės’ redaktorių p. Vitai- 
tį. Kad ir nebūdamas laik
raštininku, vis tik manau 
nėra leistina tokiu budu, 
neturint faktų, užgaulioti 
ir niekint sau nepatinkamą 
asmenį. Ypatingai man nuo
stabu ir nesmagu kad tau
tinis laikraštis ir jo Redak
cija, kokiu aš skaitau ‘Dir
vą’, tokiu nepamatuotu bu
du svaidosi užgauliojimais 
‘Tėvynės’ redaktoriaus ad
resu.”

. A. URBONAS
lichigan avė. Dayton 

užlaiko visokius

iXCUSE FOR A
“SPLITTING HEAD” 

s no need for an aching head to spoil 
. At the first warning throb take Dil- 
iergum. Cbeiv it a few minutes. Almost 
>u realize it. you have chewed the pain 
;'s as simple as that—no trouble, and 
—for Dillard’s Aspergum is |be new and 
y to take aspirin.
(’• Aspergum is the finest aspirin in 
chewing gum form. Yon can take jt 
—any place. You need no water to 
lown. There is no unpleasant taste— 
ig.
c you chew Dillard’s Aspergum tho 
ixes thoroughly with the saliva sp that 
aothing qualities are effective quickly, 
sly.
a package of Aspergum qn hand for 
irmlcss relief from the pain of bead* 
ar'algia. neuritis, etc. It helps break up 
nd soothes irritated throats, even such 
:es as follow tonsil operations. If your 
iocs not have Dillard's Aspergum, send 
;ample to Health Products Corporation, 
113 North 13 th Street. Newark, N. J.

NUO “DIRVOS” RE
DAKCIJOS

Tokios didelės organiza
cijos kaip SLA. vadui p. Ge
gužiui vykstant į Lietuvą ir 
SLA. organui paskelbus jog 
bus talpinama jo įspūdžiai, 
visi tikėjosi, ir buvo svar
bu SLA. nariams išgirsti a- 
pie Lietuvą iš paties organi
zacijos, ne kaip iš šiaip sau 
asmenų.

Kuomet p. Gegužis buvo 
Lietuvoje, Lietuvos laikraš
čiuose tekdavo matyti jo 
gana gražus išsireiškimai 
apie Lietuvą. Tuo pačiu 
laiku “Tėvynė” rašė apie 
“verdančius vulkanus” ir 
kitas baisybes kokios Lie
tuvą laukia.

P. Gegužiui sugryžus, du 
ar daugiau atveju “Tėvynė” 
rašė, ir vieną sykį (pereitą 
pavasarį) gana šiurkščiai 
leido vienam “Tėvynės” ko
respondentui patikrinti kad 
p.. Gegužis savo įspūdžius 
tikrai parašys ir jie tilps. 
Iš to ir susidarė nuomonės, 
nesulaukiant p. Gegužio įs

pūdžių pasirodant, kad p. 
Vitaitis, delei savo griežto 
nusistatymo smerkti viską 
kas gera Lietuvoje, atsisa
kė talpinti “Tėvynėje” p. 
Gegužio Įspūdžius, kurie, 
remiantis matytais padavi
mais Lietuvos laikraščiuo
se, buvo labai geri.

Su laiku tas pažadas ir 
nepasirodymas spaudoje įs
pūdžių sukėlė SLA. nariuo
se Įvairius spėliojimus, ku- 
l-ie labiausia virto prieš p. 
Vitaitį, delei jo didelių anti
patijų dabartinei Lietuvai. 
Dar toliau taip dalykui tę
siantis, tų įspūdžių nepasi
rodymas liko ir pašaipos da
lyku, kaip dažnai esti su ki
tais viešais dalykais.

Ir p. Vitaitis anksčiau bu
tų buvęs ramus ir p. Gegu
žiui nebūtų reikėję dabar 
teisintis jeigu “Tėvynė” bu
tų tuoj pranešus kad p. Ge
gužis delei stokos laiko sa
vo kelionės įspūdžių negali 
spaudai priduoti.

Ar gali būti aršiau kaip 
“Tėvynės” redaktoriaus nu
sistatymas prieš musų var
gšę tėvynę Lietuvą, už tai 
kad p. Vitaičiui nepatiko 
dabartinė Lietuvos vyriau
sybė?

P. Gegužio įspūdžiai bu
tų užkirte p. Vitaičiui kelią 
prieš 22,000 SLA. narių Lie
tuvą neigti. Bet kada SLA. 
pirmininkas nieko oficialiai 
nepasakė p. Vitaitis naudo
josi savo privilegija ir vi
somis pusėmis terliojo ne 
tik Lietuvą bet ir tą spau
dą kuri nerašė taip kaip p. 
Vitaičiui patiko.

Kaipo privatinis asmuo p. 
Vitaitis mums neapeina ir 
jo privatinių dalykų “Dir
va” nei pati nepalietė ir ne
leido bendradarbiams liesti. 
Bet p. Vitaičio taktika buvo 
nepakenčiama kuomet jis 
perėjo ribas savo kaipo be- 
partiviškos organizac i j o s 
organo redaktoriaus. Jis 
užsispyrė priversti visus S. 
L. A. narius žiūrėti į Lietu
vą taip kaip jis žiuri, prieš 
ką “Dirva” negalėjo tylėti 
ir netylės.

Vietoj tuoj po parvažia
vimo iš Lietuvos patarti p. 
Vitaičiui surimtėti, liautis 
demoralizavus SLA. narius, 
p. Gegužis tik dabar rado 
progą parašyti išmetinėjan- 
tį laišką “Dirvai” už palie
timą p. Vitaičio kaipo SLA. 
organo redaktoriaus. Rei
škia p. Gegužis pilnai užgi
riu p. Vitaičio taktiką, net 
rado reikalo pabarti pašali
nę spaudą už visai nesavą 
dalyką — už dalyką nelie
čiantį Susivienijimą — už 
Lietuvos politiką, norėda
mas kad ir toliau už ją SLA. 
organas su nariais kiršin
tus!.

Prie ko toks SLA. prezi
dento žygis musų organiza
ciją stumia? Tikrai ne prie 
santaikos ir ramybės, o prie 
tolesnių vaidų.

Prisiminus Lietuvių pra
eitį ir sulyginus su dabar
tiniu musų gyvenimu, nega
lima iškęsti nepasireiškus 
kokią svarbią rolę lošia lai
kraščiai ir knygos žmonių 
kulturėjime. O vienok dar 
ir šiandien rasime daug to
kių Lietuvių kurie mažai ar
ba visai nieko neduoda už 
laikraštį.

Tas vienas prisiminimas 
iš praeities kaip musų bro
liai net savo gyvastis staty
dami pavojun gabeno laik
raščius ir knygas per Prū
sų rubežių, musų liaudies 
švietimui, ir musų tautos 
atgijimas ir pakilimas su 
spaudos pagalba, turėtų pa- 
skatint kiekvieną prie skai
tymo ir pagerbimo literatū
ros. Spauda yra tai lyg 
koks gyvybę duodantis vai
stas, kurs tautą prikėlė.

Šiandien mes esam laisvi 
ir negrąso pavojus ištrėmi
mo į Siberijos tyvynus už 
skaitymą. Podraug dabar
tinė kaina knygų ir laikraš
čių yra sulyginamai žema 
ir kiekvienam prieinama.

Darbo žmonėms knygos 
ir laikraščiai turėtų būti 
naminė mokykla. Mokyk
los su suolais ir mokytojais 
ne kiekvienam prieinamos 
ir dabar ne laikas jose sė
dėti jeigu jauni nesėdėjom. 
Bet knygos ir laikršačiai 
kiekvienam galima įsigyti. 
Skaitydamas knygas žmo
gus kalbasi mintyje su di
džiausiais pasaulyje žino
nėmis, su tais kurie jau de- 
sėtkai ir net šimtai metų 
kaip mirę, ir su tokiais su 
kuriais už jokius pinigus 
negalėtum pasimatyti.

Laimė gali mums kartais 
nusikreipti, draugai gali 
mus apleisti, bet gerose 
knygose, nemiršta m u o s e 
kuriniuose nėra permainos.

Žodis pasakytas anaiptol 
neturi tokios įtekmės kaip 
parašytas, ir daug yra da
lykų kurių žodžiu niekas 
neišreikš taip kaip parašy
ta ant popieros. Mat, po- 
piera nesibijo nei teisybės 
nei melo.

Kaip liūdna kad dar šioje 
gadynėj randam daug žmo
nių atbukusių prie skaity
mo. Kuomet reikia išleisti 
dolaris ant knygos ar laik
raščių tai dolaris turi net 
šimtą centų. Bet. jeigu ant 
visai nereikalingų dalykų 
tai dolaris turi keturis kvo- 
terius arba net tas pats run- 

■ dinas dolaris be jokio persi
keitimo išsmunka.

Gal nekurie pasakys kad 
skaityti visas knygas ar 
laikraščius negalima, o tik 
vieną-kitą skaitant, jie sa-

“TIKRI IR NETIKRI 
ŠVENTIEJI”

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

“ DIRVA ” 
6820 Superior Av. Cleveland, O.

ŠVEftU AMERIKOS 
UNIM 

u 
NEWYORKO j 

KUIPEDt

TRUMPAS KMIASillETUVĄp.,ŠVEDIJA.

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

ŠVEDŲ MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleiviu 

Patarnavimas
Persitikrink švariais, Moderniš
kais Laivais. Mandagiu Patarna

vimu ir Skaniu Maistu 
l’aranki Kelione į 

L I E T U V Ą
UŽSISAKYK VIETAS DABAR!
Laivu išplaukimai iš
M. L. Gripsholm
S. S. Drottningholm
M. L. Gripsholm
S. S. Drottningholm

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

Swedish American Line 
21 STATE ST. „ NEW YORK

New Yorko
Sausio 17
Sausio 31

Vasario 21
Kovo 14

vo prastu turiniu gali su
gadinti gerus žmogaus jau
smus ir nupuldyti dvasią. 
Teisybė kad nekurie taip 
mano, bet tik tie kurie ma
žai skaito arba visai ne
skaito, ir ta mintis juose 
yra įkalta kitų. Bet pra
dėk skaityt daug ir tankiai, 
tuomet greit pasijusi kaip 
pats padarysi skirtumą be 
kito pagalbos. Tuomet pats 
matysi kas yra gera, kas 
bloga, nereiks tau kito pa
galbos tavo mintį kontro
liuoti.

Bet reikia mokėti ir kaip 
skaityti. Skaitydamas at- 
siduok toms mintims kurios 
yra parašytos, nes jeigu 
skaitydamas mąstysi apie 
ką kitą tai tau prisieis tas 
pats skaityti daug sykių ir 
vis mažai težinosi. Vienok 
skaitydamas' gerus raštus 
visada perskaityk kelis sy
kius, nes antru ar trečiu 
kartu skaitydamas patėmy- 
si juos tokius gražumus ku
rių pirma nepatėmijai. Jei 
knyga neverta skaityti ke
lis kartus ji neverta skaity
ti nei vieno karto. Poetas 
Milton pasakė: “Nesunai
kink gerų knygų, nes jos 
yra šventos. Sunaikinti ge
rą knygą reiškia tą patį 
kaip užmušti žmogų. Kas 
užmuša žmogų tas užmuša 
protingą sutvėrimą, Dievo 
paveikslą. Bet kas sunai
kina geras knygas tas už

neš įvertina gerus raštus. 
O mes nekurie spjauname 
ant visko ir ranka pamoję 
manom kad tik tiek pasau
lyje tėra kiek mes matom 
po savo nose..

Iš ištikro, kągi žmogus 
gali žinoti kurs nieko ne
skaito? Žmogui reikalinga 
naudotis pasaulio žinojimu, 
taip kaip naudojamasi išra
dimais, nes viskas tik žmo-į 
gui taikoma.

Reikia spėti kad gal nei 
pats Dievas nemyli tokių 
avingalvių, nes jeigu vie
niems davė išmintį ir gabu
mus dirbti kitų gerovei, kė
limui, o kiti nei tiek nesu
pranta kad turėtų anų iš
minties trusu naudotis.

Pats gyvenimas reikalau
ja iš musų kasdien progre
suoti, tobulėti, o ką galima 
atsiekti apsileidus ir apsnū
dus? A. Padegimas.

CHINIJA TURI 500 MI
LIJONŲ GYVENTOJŲ
Šanghai. — Nors skaito

ma kad Chinija turi 400,- 
000,000 gyventojų, bet pas
kutiniais tikrinimais ji tu
ri arčiau 500,000,000 gyven-: 
tojų.

Karas Chinijoje visai ne
kenkia gyventojų daugini
muisi. Per metus gema dau
giau negu per kelis metus 
esti išžudoma.

Šanghai yra didžiausias 
Chinįios miestas, turi apie 
3,500,000 gyventojų.

tui Hardingui mirus, jo pa
sekėjai ir garbintojai su
skubo sudaryti fondą pasta
tymui jam paminklo. Har- 
dingą taip pagerbti rodos 
nebuvo už ką, ir paminklui 
$800,000 sudėjo greičiausia 
jo politiški draugai.

Pernai ruošta paminklo 
atidarymas, bet kadangi pa
ties Hardingo draugas, bu
vęs prie jo vice-prezidentu, 
Coolidge, tapęs prezidentu, 
atsisakė paminklą atidengti 
del išėjusių aikštėn naujų 
skandalų apie Hardingo as
menį. Ruošta atidarymas 
Gruodžio mėnesį, bet ir da
bartinis prezidentas Hoover 
atsisakė atidarymo ceremo
nijas atlikti del tų pačių 
skandalų.

Tai turbut didžiausias 
pažeminimas ką kada koks 
prezidentas užsitarnavo, — 
net jo paties partijos žmo
nės atsisako jam mirusiam 
paminklą atidengti. Negar
bė ir paminklo fondo komi
tetui, kuris norėjo išaukš
tint Hardingą, o kiti jam 
jokios garbės nepripažysta.

T Ū ŠTTŠ BĖDOS

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

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

Lithuanian Consulate General 
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

PRAŠALINKIT TA 
ŠALTI!

BULGARIŠKA ŠAKNŲ 
ARBATA

Saugokitės nuo šalčio užsikrėtimo!
Išgerkit puodelį Bulgarian Herb 

Tea einant gulti.
šios gausios sultys sustiprina ir 

pagerina kraują kad jis galėtų ko
voti ir prašalinti iš jūsų sistemos 
nuodus. Sukaitina atšaldytą krau
ją, padidina cirkuliaciją ii' priduo
da naujos gyvybes.

Bulgarian Herb Tea parsiduoda 
vaistinėse visur, 35c., 75c., $1.25, ar 
ba paštu viena didelė dėšė (šeimynos 
mieros) $1.25. Adresuokite Marvel 
Products Company, 209 Marvel DM., 
Piitsburh.g Pa.

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. ‘ Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su ‘‘New and Improved
Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

ANO lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse (ri
te "Gold Medai” 
imkite kitokiu.

Saulės Spinduliai Minkština
v V

Šiluma Svarina

It’s toasted
Jūsų Gerklės Apsauga—Prieš knitėjimus—- prieš kosuli 
____ c_______________________________ _______________________________________ _________ £

(?) 1931, The 
American

ToIlu'i-o Co.,
Mtrs.

Tusų gydytojaus patarimas yra: 
Būk lauke, atvirame ore. kvė
puok giliai; fiziniai mankštinkis 
minštinančiuosp saulės spinduli
uose ir laikas nuo laiko patikrink 
savo kūno sveikatą.

LUCKIES visuomet 

palankūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saulės spin- 
duduliai nokina ir minkština — del to naudoja
mas “SPRAGINIMO” procesas, Ultra Vio
letinių spindulių pagalba. LUCKY STRIKE — 
puikiausias cigaretas, kokį jus kada nors 
rūkėte, pagamintas iš geriausių tabakų — 
Derliaus Grietinė—DAR IR “SPRAGINTAS.” 
Kiekvienas žino, kad šiluma švarina, ir tokiu 
budu “SPRAGINIMAS”—tas ekstra, paslap
tingas procesas — pašalina kenksmingas ypa
tybes, kurios erzina gerklę ,ir yra kosulio 
priežastis.



uIDienos Klausimais ;
TAI KAM NORĖTI GRIAUTI?

*
Komunistų spauda giria

si kad, sovietų biznio orga
nizacijos Amtorgo žiniomis 
1930 metais sovietų sąjun
ga užpirko Amerikoje viso
kių tavorų už 149 milijonus 
dolarių.

Iš 128 milijonų mokėtų 
už Amerikoje gamintas ma
šinerijas, sako komunistų 
spauda, Amerikos darbinin
kams teko 77 milijonai do
larių. Ir prideda:

“Jeigu Amerikos džiu
gams pasisektų nutraukti 
prekybos ryšiai su SSRS tai 
Amerikos darbininkams tie 
77 milijonai butų dingę.... 
“Bendrai.... prekyba su 
SSRS palaiko 75,500 Ameri
kos šeimynų”.

Šitokiais privedžiojimais 
komunistai nori padaryt į 
visuomenę ir darbininkus 
įtekmę kad jie priešintųsi 
Amerikonų norams sutrau
kyti ryšius su sovietų Rusi
ja.

Tas parodo kaip labai ko
munistams Amerika reika
linga. Be Amerikos šian
dien Rusija butų visai nu
smukus. Iš Amerikos gavo 
traktorius, mašinerijas ir 
net tūkstančius “Amerikie
čių specialistų ir technikų” 
Kas butų atsitikę su Rusi
ja jeigu čia esantiems ko
munistams butų pasisekę 
sukelti dideles betvarkes ai 
ilgesnį naminį karą, kaip 
yra Chinijoje? Rusija bu 
tų visai nusmukus. Kadan 
gi jeigu Amerikoje kas kil 
tų tai kitose šalyse lengviau 
kiltų ir iš jų taipgi sovietu 
carai jokių mašinerijų ne
būtų gavę.

Už tą visą gerą, už Ame 
rikos mašinerijas ir inžinie 
rius bei technikus, kas pa 
daro jų rojų pakenčiamu 
nors patiems komisarams 
gyventi, komunistai nori 
sugriauti ir padaryti Ame
rikoje tą patį kas yra Ru
sijoje.

Jeigu sovietų rojuje butu 
padėtis ta pati nors kaip 
buvo prie caro, nereikėtų 
Rusijai tiek daug nuo Ame
rikos priklausyti. Bet iš
žudė mokytus žmones, spe
cialistus ir technikus, apsi
žiūrėjo kad su vienomis ko
munizmo svajonėmis gyve
nimo nesukursi, turėjo krei
ptis į Amerikos ir kitų ša
lių specialistus kad ištrauk
tų iš po griuvėsių.

Matydami darbininkai so
vietų pastangas Ameriką 
sugriauti ir matydami kaip 
be Amerikos Rusija apsiei
ti ir gyvuoti negali, turėtų 
pasimokyti iš to ir pasaky
ti Maskvos agentams, kurie 
kaulina savo teorijas darbi
ninkams į ausis, kad eitų 
po nogiu, nes tai nepaken
čiama veidmainystė, dema
gogija.

Nauja Tautiška 
Organizacija

“Vienybė” praneša kad 
Brooklyne susiorganizavo 
“Amerikos Lietuvių Tauti
ninkų Federacija”. Federa
cijos tikslas skelbiama te
kis: “Jungti visas Amerikos 
Lietuvių tautinio nusista
tymo draugijas ir klubus”.

Visuomenei bus žingeidi! 
patirti plačiau apie tą orga
nizaciją, todėl lauksime ofi
cialių protokolų ir deklara
cijų. “Dirva” nuo savęs ir
gi turės ką nors pasakyti.

Liet. Universiteto Studentai
Lietuvos Universitetą ši 

mokslo metą lanko 3727 
studentai. Iš jų 2665 vyrai 
ir 1062 moterys. Seniausias 
studentas turi 64 metus am
žiaus.

Daugiausia studentų yra 
gimusių 1906—1907 metais.

Tarp studentų yra 10 iš 
Klaipėdos krašto, 19 iš Lat
vijos, 4 iš Amerikos ir po 
mažiau iš kitų valstybių.

Tautybėmis yra šitaip:
Lietuvių 2498
Žydų 1027
Lenkų 88

MIRĖ VICE-KONSULO 
ŽMONA

“Vienybė” praneša kad 
Sausio 10 d. Nutley, N. J., 
mirė Lietuvos Vice-Konsulo 
Daužvardžio žmona, Ona.

“Dirva” reiškia p. Dauž- 
vardžiui gilios užuojautos 
jo liūdnoje valandoje.

Taipgi pranešama kad 11 
d. Sausio mirė staiga New 
Britaino Lietuvių klebonas 
Kum. Grikis.

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

Prenumeratoriai Knygoj

VYTAUTAS
DIDYSIS

Rusų 59
Vokiečių 37
tų visų po mažiau. 
Pagal tikybas: 
Katalikų 2412
Izraelitų 1023
Evangelikų 124
Stačiatikų 101
Netikinčių 24
Mahometonų 2

“Latvijos Lietuvis”
Gavome pirmą 

naujo laikraščio vardu “La
tvijos Lietuvis”, kurį pra
dėjo leisti Latvijos Lietuvių 
Sąjunga. Latvijoj yra pu
sėtinai Lietuvių, ypač Ry
goje, ir jie pradėjo organi
zuotis. Nors, kaip tas laik
raštis rašo, per 10 metų sva
jota ir turėta daug bėdų, 
bet atsiekė savo svajonių— 
įkūrė Latvijos Lietuvių Są
jungą, kuri ir tą laikraštį 
leidžia.

Latvijai ir Lietuvai pa
darius įvairias prielankias 
sutartis, naikinant vizas iš 
vienos valstybės į kitą va
žiuojant, šios Latvijos Lie
tuvių Sąjungos gyvavimas 
ir nauda dar labiau pasirei
škia.

Laikraštis yra 4 puslapių 
didumo, atsakomasis redak
torius yra S. Burlevičius.

numeri

RUDENS AUDRA 
Ten už lango audra ūžia, 
Medžiai verkia supami; 
Vėjas verčia mus bakūžę 
Kur gyven’ tėvai seni. 
Toks beširdis rudens vėjas, 
Plėšo medžių lapelius, 
Ir nei kiek nepagailėjęs 
Barsto po purvo kelius. 
Verkia žemė-motinėlė, 
Nors taip tyliai, paslapčia, 
Bet jos verksmas man sukėlė 
Širdyj skausmą nežinia. 
Daug nuvyto puikių rožių 
Po pirmų rudens šalnų, 
Kas suteiks dabar mums grožį, 
Kas suteiks kilnių jausmų?. . . . 
Kas liepelę linguonėlę 
Nuramins kad nevaitotų, 
Kas papuoš jos viršūnėlę 
Kad ir vėl gražiai žaliuotų? 
Kodėl jaunos mergužėlės 
Taip liūdnai, liūdnai dainuoja, 
Gal del to kad lelijėlės 
Jau nuvyto, nežaliuoja. . . . 
Jų darželiuos vėjas blaškos 
Šokdamas mirties ratu, 
O lietus į sienas taškos, 
Oi, kaip liūdna ir nyku....

Kazys Andriušis.

GEISČIAU
Geisčiau lekioti sparnais paukštelio, 
Geisčiau plasnoti padangėms aukštai, 
Dainuoti linksmutę, skambią dainelę, 
Nuo kurios aidėtų pievos ir laukai. 
Geisčiau grąžinti praeitą dienelę, 
Malonius ir saldžius jaunystės sapnus, 
Sutraukyt retežius beširdžio vargelio, 
Nuskrist, nuplasnoti kur blaivas dangus. 
Geisčiau jauniesiems dirbti, krutėti, 
Ir juosius nuvesti laimės keliu, 
Varguos’ žmoneliams geisčiau padėti, 
Bet ak, aš menkutis, to neišgaliu....

—Lankos Žvangutis-

(Tąsa iš pereito num.)

Nors vertėjas ir leidėjai knygos “Ka
ralių Motina” gerėjasi Kraševskiui ir jo 
palinkimu “garbinti Vytauto asmenį”, kaip 
pirmo tomo tos apysakos įžangoje rašoma, 
tačiau man dalykai išrodo visai kitaip. 
J. Balys, kurio peržvalga “Karalių Moti
nos” viršuje paduodama, irgi vietomis pa
reiškia pasigerėjimą Kraševskiui.

Štai kokią nors trumpą savo nuomonę 
noriu pridėti prie tos apysakos. Pats svar
biausias Kraševskio tikslas pravedamas 
pirmame tome. Jis Vytautą subudavoja į 
nepaprastą galiuną-milžiną — net didesnį 
negu reikia, — kad didesnis bildėsis butų 
kada tą milžiną sugriaus.

Jeigu vertėjas ir leidėjai “Karalių Mo
tinos” butų tą perinate be abejo nebūtų 
turėję tokio didelio noro tą apysaką išleis
ti Vytauto Didžiojo metais.

Mums Vytautas kaipo istoriškas as
muo žinomas šitaip: sūnūs garsaus karžy
gio kunigaikščio, tėvui mirus, palieka vi
sai be nieko, net atsiduria mirties pavoju
je Jogailos rankose. Pats per savo gabu
mus atkovoja sau dalį tėvo žemių ir lieka 
valdovu. Lenkams prireikus karaliaus, ta 
proga prišneka Jogailą išeiti Lenkijon, ir 
pats užvaldo Lietuvą. Kare prie Vorsklos 
taip pralaimi kad turi kreiptis prie Jogai
los (t. y. prie Lenkų) pagalbos. Pagalbą 
gauna tik prižadėdamas Lietuvą pavesti 
Jogailai, jeigu pats pirmiau mirtų, ir pa
daro su Lenkija uniją. ' Nuo dabar Lenkai 
visur tikrina kad Vytautas Lietuvą valdo 
tik iš Jogailos rankų. Reiškia, turi būti 
Jogailai ir Lenkams nuolaidus, bet Vytau
tas kaip tik atsigriebė vėl siekė plačiau ii' 
tapo savistovus, net turėjo įtekmę ant Jo
gailos, kas Lenkams nepatiko. Jie tada 
turėjo kelis gana stiprius vyrus, tarp jų ir 
vyskupą Olesnickį, kuris valdė Lenkiją ir 
Jogailą.

Jogailai esant silpnadvasiai, juo nau
dojosi Lenkai kiek norėjo, bet neturėjo' 
kuo didžiuotis: Jogaila kaipo karalius ne
darė jiems garbės.

Kraševskis tokius du skirtingus cha
rakterius — Vytautą ir Jogailą — panau
doja savo apysakai. Ir štai, nežiūrint kaip 
toli Vytautas siekia, koks jis galingas ir 
sumanus, niekam nenusileidžiantis ir ne
paklausantis, pats savo pinklėse pražūs
ta, ir tai per moterišką.

Jeigu Kraševskis išvestų savo apysa
koje jog Vytauto siekiai ir užsimojimai 
tapo sutramdyti jo mirčia, tada butų kas 
kita. Bet jau pirmame tome “Karaliui Mo
tinos” Vytauto visus planus suardo Sonka, 
ta Vytauto parinktoji ir pasiųsta pas Jo
gailą už žmoną giminietė, kuri turėjo pa
sukti visąs Lenkų politiką Lietuvos — ir 
Vytauto — naudai.

Sonka vaizduojama graži, biedna, ne
kenčianti Jogailos išsykio, bet paskui vir
sta ištikimiausia žmona jam ir Lenkijai 
karaliene, visai be jokios priežasties atsi
suka prieš Vytautą ir jo planai nueina ant 
nieko. Sonka visiškai atsisako pildyti Vy
tauto reikalavimus, už ką Vytautas pri
verstas paleisti Jogailai gandus buk ji jam 
esanti neištikima, su jaunais dvaro kava
lieriais susilaukė vaikų, kuomet Jogaila 
po miškus medžiodavęs. Bet kuomet atei
na pati blogiausia Sonkos valanda — kuo
met turėtų nukentėti už neva neištikimybę 
Jogailai, tai yra kuomet Vytauto kerštas 
turėtų imti veikti, ji tampa išrasta nekal
ta, ištikima savo vyrui Jogailai ir išgelb- 
stima. Apysakos paįvairinimui, keli dva
riškiai už tai nukenčia, tiesa, bet nekaltai, 
ir išeina aikštėn, nes vienas iš žinančių jų 
dalyką prašneka: “Karalienę Vytautas ap- ' 
skundė neištikima karaliui esant, o mus 
įtarė karalienės mylimaisiais....”

Iš po tų Vytauto didelių užsimojimų 
Lenkai, ypač jų vyskupas, išeina laimėto
jais, o Vytautas lieka visiškai sutramdy
tas ir nepasiekęs prieš Lenkus nei kiek to
liau kaip buvo pirm sumanymo piršti Jo
gailai tą savo giminietę, Sonka. :

Tą Kraševskis aiškiai pasako antro to
mo pabaigoje, kuomet Vytautas mirdamas 
prisipažysta Vyskupui Olesnickiui sekan
čiai : “Mano tėve, nugalėjai. . . Apie ka
rūną jau nebegalvoju . . . . Pavydžiu Jo
gailai tokio vyro, o Lenkijai — ganytojo”. 
Reiškia, tokio vyro kaip Olesnickis.

Toliau Kraševskis kalba apie Vytauto• . Y . Y MLUUU T J VCi-UlLV/

įpėdinius — Švitrigėlą ir Vytauto brolį 
| Zigmantą, bet jau tiems tokių komplimen- 
i tų kaip Vytautui neduoda, nes tie. mat. i 
laukia Vytauto žemių, o Lenkai skaitosi 

i Vytauto įpėdiniai ir Lietuva turinti likti 
l Lenkams.

Po varžytinių tarp Švitrigėlos (Jogai
los brolio) ir Zigmanto (Vytauto brolio), 
gailaus atėjo laikas kad Lietuvą valdė kai
po didkunigaikštis Sonkos vaikas — An
drius Kazimieras Jageliunas, kurs vėliau 
tapo Lenkų karalium. Kitas jos sūnūs ka
raliavo kitoj šalyj, užtai jai ir parinkta 
toks pavadinimas — “Karalių Motina”.

Verčiant Lenkų raštus į Lietuvių kal
bą reiktų apsižiūrėti kad juose nebūtų, po 
gražiai nuzalatytais paviršiais, niekinama 
musų tautos didvyriai.

Geriausia butų tai Lietuviams rašyto
jams kurti savo vaizduotės kurinius, o ne 
svetimais — tokiais tendencingais 
šis — Lietuvius maitinti.

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos

išleidimo:

kaip

“VYTAUTO SUNAI”
Tai yra maža, vos 64 puslapių istoriš- 

ka apysaka, kurią Lenkiškai parašė tūlas 
J. Kruk, vertė Lietuviškai A. Vėgėlė. Iš
leista Vilniuje 1911 m.

Istorijoje mažai kalbama apie Vytau
to sūnūs, bet šioje apysakoje jie aiškiausia 
suminimi.

Apysaka prasideda iš Vytauto nesu
tikimų su Jogaila ir Skirgaila. Mat, Vy
tautas nepasitenkinęs Jogailos duotomis 
valdynėmis Rusijoje, kuomet Skirgailai 
pavesta jo tėviškė Trakai, rengiasi užimti 
Trakus ir Vilnių. Bet apie tai patiria Jo
gaila ir Skirgaila, prisiruošia gintis, ir Vy
tautas patyręs jog šitaip nieko nelaimės, 
su buriu savųjų keliauja į Prūsų žemę, pas 
kryžeivių mistrą pagalbos prašyti. Su sa
vim pasiima ir savo du jaunu šuneliu — 
keturių ir penkių metų vaikučius, kurie 
kodėl tai buvo praminti visai paprastais 
katalikiškais vardais — Jonukas ir Jur
gutis.

Su nedideliu savo karžygių būreliu; 
keliauja Vytautas į Ragainę, pirmutinę 
kryžeivių pilį prie Lietuvos žemių. Keliau
ja slapstydamiesi miškuose, kad nepatek
tų Skirgailos vyrams. Vaikučiai nešami 
lopšyje parištame tarp dviejų arklių.

Vytautas joja susimąstęs, nes jau an
trą kartą joja pas kryžeivius pagalbos pra
šyti. Pirmą sykį ten kreipėsi kada pabė
go iš kalėjimo nuo Jogailos. Jis pažadėjo 
kryžeiviams pusę Žemaitijos, už ką jie gel
bėjo Vytautui iškovoti iš Jogailos sau nors 
kiek žemės. Bet kaip greit susitaikė su 
Jogaila, atsisuko prieš kryžeivius. Dabar 
atsidūręs bėdoje vėl vyksta pas juos, tuo
met neišlaikęs prižadų.

Keliaudami paklydę, užklupus audrai, 
jie pagalinus randa girioje gyventojų, ku
rie pasirodo esą visai savi, nes senasis šei
mininkas beesąs Vytauto dėdė — jo moti
nos brolis. Jie dar yra senos tikybos pa
laikytojai, o Vytautas jau apsikrikštijęs.

Vytautas nenoromis išsikalbėjo kad

Juozas Papečkis, Harri- 
. son, N. J., rašo: Siunčiu to

no kuponą už $2.50 ir $2 pi
nigais. Iš ju $1.50 už kny
gą “V. Did.’’ ir $3 už “Dir
vą” mano giminei Lietuvoj.

J. Brazis iš Philadelphia, 
Pa., rašo: Siunčiu $3 už dvi 
knygas “Vytautas Didysis”, 
savo ir Monikos Varnienės.

M. Praninskas, Chicago, 
Ill., rašo: Siunčiu $1 už kny
gą “Vyt. Didysis” ir 50c už 
knygutes “Trimitas” ir “Ti
kri ir netikri Šventieji”.

Jonas Tiebera iš Philadel
phia, Pa., rašo: Noriu gau
ti knygą ‘Vytautas Didysis’ 
ir siunčiu $1.50.

Stefanija Dernieitienė iš 
Detroit, Mich., rašo: Siun
čiu $1.50 už knygą “Vytau
tas Didysis”.

P. Macijauskas, vietinis, 
užsimokėjo $2 už “Dirvą” 
ir $1.50 už knygą “V. D."

Petras C. Salus iš Brock
ton, Mass., rašo: Siunčiu 
$3.68, iš jų $2 už “Dirvą”, 
$1.50 už knygą “V. Did.” ir 
18c už “Du Broliai”.

Antanas Gudauskas, Fo
rest City, Pa., prisiuntė už 
knygą “Vyt.” Did.” $1.50.

Ignas Borisas iš Pater
son, N. J., rašo: Siunčiu $2 
už “Dirvą”, $1 už knygą 
“Vyt. Didysis” ir $2 už kny
gą “Žmonijos Istorija”.

V. Guzavičius iš Syracu
se, N. Y., rašo: Siunčiu $2 
už savo “Dirvą”, $1 už kny
gą “Vyt. Didysis” ir $3 už 
“Dirvą” į Lietuvą savo gi
minei. "

Vincas Miliauskas iš Fo
rest City, Pa., rašo: Malo
nėsit prisiųsti knygą “Vyt 
Didysis”, šiliniu $1.50.

J.' šaulis, iš Pittsburgh, 
Pa., uolus “Dirvos” knygą 
ii- pačios “Dirvos” platinto
jas, prisiuntė $12 už penkias 
prenumeratas “Dirvos”, dvi 
į Lietuvą, dvi Pittsburge ir 
vieną Kanadoje.

SVARBI PASTABA
Dar spėsime patalpinti

nepasitenkindamas Jogailos elgesiais ke- j ; knygą “Vytautas Didy
sis” vardus tų prenume
ratorių kurie prisius sa
vo pinigus už knygą iki 

Dar senas krivis padarė pranašavimą Sausio 17. Kurie šiuo 
Vytautui, jog atgaus savo tėviškę ir apie tarpu siuntėt, visų vardai 
kitokius jo ateities žygius. Po to juos ve-i tilps
dė jaunas vaikinas, geriau kelius žinantis, Kn ikį Saus,o 3į 
ir taip ne pasiekė kauna netoli Ragainės,, rjau Vokiečių žemėje, pernakvojo ir kitą: dlenaa,1 bu=, ąt-duuclania 
rytą ėjo pas Vokiečius. Sužinojęs Ragai- P° lr $I-7U, nors tų 
nės "pilies komtūras apie Vytauto atvyki- kurie užsisakys po Šau
nią, tą pat naktį pasiuntė pas didį mistrą | šio I 7 d. vardai ir nebus 
į Malburgą žinią jog Vytautas turi svar- patalpinti knygoje. Bet 
bu reikalą su mistru. Ragainėj reikėjo 
laukti ištisą savaitę iki gryžo atsakymas 
jog mistras sutinka su Vytautu pasima
tyti. Gavęs prielankų mistro atsakymą, 
Vytautas su savo Simais ir palydovais ke
liauja į Malburgą.

(Bus daugiau)

liauja pas kryžeivius pagalbos jieškoti, iš 
ko šie nustemba, nes kryžeiviu vardas tai 
pasipiktinimas Lietuviui. Perleidę audrą 
ir naktį, ryte jie keliavo toliau.

SAPNĮ NYK
KAINA 75c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krauturrėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo— 35c

Jie tiesiog niekšais išvadinami. 6820 Superior Ave.

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c
REIKALAUKIT -DIRVOJE” 

Cleveland, Ohio

patalpinti knygoje.
po Sausio 31 d. knygos 
kaina bus pabranginta"kaina bus 
sekančiai:

Popieros
Audimo viršais
Įsigykit ją dabai' papigin

ta kaina, nes kai “Vytautas 
Didysis” išsibaigs daugiau 
niekas Amerikoje Lietuvos 
istorijos jums neišleis.

virštais $1.50
$2.00

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

(Tąsu

Ule
Jeigu gird* 

senovėj sau m 
vogimas buvo 
apie kuriuos č 
su laikus, iki p 
gai dar krikšč 
karna mergų “ 
vo virtę tik ka 
da su jaunosio 
tardavo, jaunil 
vo nuotaką išs 
davo į savo m 
iš giminių vyr 
atimti, bet niel 
norėjo pavyti, 
nikio namus r; 
rimų, o jau iš 1 
Įima. Taip tai

Bet Ulelė 
mergų vagystė 
del jų kildavo k 
ir dabar galim 
Gaurės.

Kadangi ši 
dienų, visi dah 
sais. Bet ant 
rungtynių Gau 
nesimatė, ir m 
nors kiti jo v 
Nedaug kas ( 
po vakarykšči 
nais išjojo met 
kusiems reikėc 
buvo išjojęs į 
niais savo vyri 
apie vieną sla] 
įkunyt. Jis su 
pabėgti. Ji tu 
ne tik dieną, 1

Svarbiausi 
trukti ją pasi 
apsižiiirėt lail 
sives pas save 
jiegs atimti, 
nės ir nebande 
mergai reikia 
lės tai ne jų. 
rėjo jokios re

Pabėgt G 
tų, bet kaip j 
su ja ir šiaip 2 
viešai grobs, 
galbos,, ir rasi 
rie jos gailės) 
nematą. Išsiu 
vo kaip.

Tą dieną 
ir su savo vyr 
ši mergaitė s 
nusidavus pa 
kytų jos laim 
milo Ramojų 
kas iš to jeigi 
go jodvi į gi: 
ve išsikasus i 
Žibuonė. Ji 1 
nės sakė kad 
metų amžiam 
m ir aiškiu ; 
mu kas su ki

Buvo ka] 
pusiau dievų, 
dilutes ir vie 
liūs nuo išnyl 
1 uliai išėjo į i 
kartės, ir Lie 
vienos moterį 
vis. gailėdani 
be žmonių, vt 
lulių moteris 
1 Liliui veislę n 
;ur išėję p ran 
buvo platinai 
nu i ir dukter 
visi švicsiapl; 
gražios, — ai
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Prenumeratoriai Knygoj

VYTAUTAS
DIDYSIS

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:

Juozas Papečkis, Harrj. 
i son, N. J., rašo: Siunčiu bo-
- no kuponą už $2.50 ir $2 pi. 
i nigais. Iš ju $1.50 už kny.

gą “V. Did.’’ ir $3 už “Din
- vą” mano giminei Lietuvoj 
> J. Brazis iš Philadelphia, 
i Pa., rašo: Siunčiu $3 už dii

knygas “Vytautas Didysis' 
savo ir Monikos Varnienė

M. Praninskas, Chicago
III., rašo: Siunčiu $1 už kny
gą “Vyt. Didysis” ir 50c ui 
knygutes “Trimitas” ir “Ti
kri ir netikri Šventieji”.

Jonas Tiebera iš Philadel
phia, Pa., rašo: Noriu gau
ti knygą ‘Vytautas Didysis' 
ir siunčiu $1.50.

Stefanija Dermeitienė ii 
Detroit, Mich., rašo: Siun
čiu $1.50 už knygą “Vytau
tas Didysis”.

P. Macijauskas, vietinis, 
užsimokėjo $2 už “Dirvą" 
ir $1.50 už knygą “V. D."

Petras C. Salus iš Brock
ton, Mass., rašo: Siunčiu 
$3.68, iš jų $2 už “Dirvą”, 
$1.50 už knygą “V. Did.” ir 
18c už “Du Broliai”.

Antanas Gudauskas, Fo 
rest City, Pa., prisiuntė ui 
knygą “Vyt.” Did.” $1.50.

Ignas Borisas iš Pater
son, N. J., rašo: Siunčiu $2 
už “Dirvą”, $1 už knygoj 
“Vyt. Didysis” ir $2 už kny
gą “Žmonijos Istorija”.

V. Guzavičius iš Syracu
se, N. Y., rašo: Siunčiu$2 
už savo “Dirvą”, $1 už kny
gą “Vyt. Didysis” ir $3 už 
“Dirvą” i Lietuvą savo gi
ltinei. ■ “

Vincas Miliauskas iš ¥«• 
■ėst City, Pa., rašo: Male- 
lesit prisiųsti knygą “Vyt 
Didysis”, siuniu $1.50.

J. Saulis, iš Pittsburgh 
’a., uolus “Dirvos” knyd 
r pačios “Dirvos” platintoj 
is, prisiuntė $12 už penkias 
renumeratas “Dirvos”, dvi 
Lietuvą, dvi Pittsburge ir 
ieną Kanadoje.

SVARBI PASTABA
Dar spėsime patalpinti 
mygą “Vytautas Didy-I 
5” vardus tų p rename-f 
torių kurie prisius sa- 
) pinigus už knygą iki 
ausio 1 7. Kurie šiuo 
rpu siuntėt, visų vardai 
Ips.
Knyga iki Sausio 31, 
enai bus atiduodama 
j $1 ir $1.50, nors ty 
jrie užsisakys po Sau-| 
o I 7 d. vardai ir nebur 
įtalpinti knygoje. Bet 
> Sausio 31 d. knygo> 
liną bus pabranginta' 
kančiai:
Popieros virštais $1$ 
Audimo viršais $2.00 j 
Įsigykit ją dabar papiginti 
kaina, nes kai “Vytautas 

dysis” išsibaigs daugiau, 
ekas Amerikoje Lietuvos 
o rijos jums neišleis.

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose I 
prašome Įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosa. Iš kitu ša-*
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

imliai vedė pietinių kraštų moteris ir su 
jomis turėjo vaikų maišytų išvaizdų: ir 
šviesesnių, ir labai juodbruvų, ir juodakių, 
ir juodplaukių ir kitokių. Kuomet tie vai
kai ir jų vaikai gryžo Į savo tėvų žemę, jie 
ėmė maišytis su čiagimiais, ir užtai turim 

apie kuriuos čia aprašoma. Artyn Į mu- dabar Lietuvių labai maišytų išvaizdų žmo- 
sų laikus, iki pat pagonybės pabaigai, ir il-Įnių. Visi tamsiaspalviai yra ainiai iš ki- 
gai dar krikščionybės amžyje, buvo atlie-jtur parėjusiųjų.
kaina mergų “vogimas” — bet tai jau bu-1 Prie Žibuonės buvo patarnautoju jos 
vo virtę tik kaipo dalis vedybų apeigų: ka- sūnūs, pramintas “milžinu”, nes jis buvo 
da su jaunosios tėvais jaunikio piršliai su- ’ visai mažas neužauga, bet pečių buvo pla- 
tardavo, jaunikis neva slapta pribuvęs sa-1 čių kaip didelio vyro, galva ir veidas dide- 
vo nuotaką išsivogdavo iš namų ir skubė- lis, rankos didelės, beveik žemę siekė, bet1 
davo i savo namus. Jos broliai arba kas kojos buvo tokios trumputės kaip žąsino, 
iš giminių vyrų turėdavo “vagį” vytis ją Jis vos kiūtino žeme — tiesiog slinko, kai 
atimti, bet niekuomet nepavydavo, nes ne- kelmas, ne ėjo. Jis buvo jau virš šimto 
norėjo pavyti, kadangi vėliau nujoję į jau- 'metų amžiaus irgi, nes motina jį turėjo dar 
nikio namus rasdavo puotą, valgių ir gė- į jauna būdama.
rimų, o jau iš ten seserį atimti nebuvo ga
lima. Taip tai Įvykdavo vedybos.

Bet Ulelė gyveno tais laikais kada 
mergų vagystė buvo tikra ir daug sykių 
del jų kildavo karai tarp vienų ir kitų, kaip 
ir dabar galime tikėtis tarp Ramojaus ir 
Gaurės.

Kadangi ši Saulės Šventė tęsėsi keletą 
dienų, visi dalyviai maišėsi visur ir su vi
sais. Bet ant rytojaus po rąstų mėtymo 
rungtynių Gaurė kažin kur pradingo — jo 
nesimatė, ir nebuvo matyt jo kelių vyrų, 
nors kiti jo vyrai dar maišėsi su visais. 
Nedaug kas Gaurės pasigedo, manė kad 
po vakarykščio nepasisekimo jis su tar
nais išjojo medžioti — nes šventėn susirin
kusiems reikėdavo ir pavalgyt. Ir ištikro 
buvo išjojęs Į girias, su keliais ištikimes-

(Tąsa iš pereito num.)

Uleles Pradinginias
Jeigu girdėjot kada apie tai kad vyrai 

senovėj sau mergas i pačias vogdavo, tai 
vogimas buvo žymiausias tuose laikuose Į

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Ijinį nusistatymą išlaikė” — 
j Tuoj po “Tėvynės” “per- 
; žvalgininko” gražių kompli
mentų p. Grigaičiui, “Nau
jienų” “peržvalgininkas” ir 
vėl didele argumentų buože 
bumpt per galvą “Tėvynės” 
“peržvalgininkui” ir p. Ge
gužiui, visai be jokių cere- 

. monijų. Dabar jau Vitai- 
I tis turės rėžt Grigaičiui at- 
, gal, ir taip eis, iki prisieis

Ponas Vitaitis patalpino i man isikišt į tarpininkus, 
“Tėvynėje” pagyrimą pono1 sutaikymui jų, nes kas bal- 
Grigaičio sąryšyje su jo 25 į suos už Vitaiti ir Gegužį 
metų darbuote, “kuris ne-! sekančiame seime jeigu jie- 
svyruojančiai savo idėjinį!du bus su Grigaičiu susipy-l 
nusistatymą išlaikė”. i kę ?.....

Paraše K. S. Karpius

Žibuonė kuomet buvo jauna buvo la
bai graži; ji nemylėjo nei vieno vyro, ir 
tikėjo kad mėnulis yra vyras, kuris kada 
nors ateisiąs ant žemės ir ją pamylėsiąs. 
Naktimis kuomet mėnulis buna pilnas ji 
gulėdavo atviroje pievutėje, krante, ran
kas pasidėjus po galva, ir kalbindavo mė
nuli ateiti pas ją. Kada po dviejų-trijų 
naktų mėnulis imdavo mažėti ir nykti, ji 
sakydavo kad jis ant jos užpyko ir neno
ri į ją žiūrėti. Kuomet mėnulis pranykda
vo visai, ji verkdavo jo, prašydavo pasigai
lėti, pasirodyti jai vėl, nes ji jį labai-labai 
myli. Kuomet mėnulis vėl pradėdavo ro
dysis, Žibuonė džiaugdavosi, manydavo kad 
jis atsileido, vėl ateina ją aplankyt.

Ją taip bedarant nutėmijo vienas švie
siaplaukis, skaidria-akis jaunikaitis, kurisv J J C t Vii J Ci viki j llVli

niais savo vyrais, bet ne medžioti o tartis j buvo vadinamas Dubys. Jisai buvo pady- 
apie vieną slaptą darbą kuri jis pasiryžo I kęs vyras, žavėdavo ir suviliodavo mergai- 
įkunyt. Jis sumanė pasivogti sau Ulelę ir, tęs, darydamas kaip tas senasis dievas da- 
pabėgti. Ji turi būti mano, kalbėjo jis sau, rė. Jis buvo sūnūs Girulių mergitės, irgi 
ne tik dieną, bet ir naktį miege, gimusios per tą pusdievi, kaip ir Žibuonė.

Svarbiausia buvo tai pasekmingai iš-1 Kada Dubys patyrė jog Žibuonė pami
lus mėnulį ir su juo kalbasi laike pilnačio, 
jis sumanė pas ją eiti. Eis ten Į krantą ant 
pievelės kur ji guli ir Į mėnulį žiuri, ir pa
sivilios ją sau. Ėjo, ėjo, vieną naktį per 
pati pilnatį, ir ištolo priėjęs, pasislėpęs už 
medžio klausė ką ji kalbėjo. Žibuonė sakė:

trukti ją pasigrobus, kad niekas nespėtų 
apsižiurę t laiku ir nepasivytų, o kai par
sives pas save Į pili tau jau niekas nepa
jiegs atimti. Paprastai būdavo kad gimi
nės ir nebando atsiimti, nes ar šiaip ar taip 
mergai reikia išeiti už vyro, o ar ji jį my
lės tai ne jų. dalykas, ir tada meilė netu
rėjo jokios reikšmės. j

Pabėgt Gaurei su Ulele gal pasisek
tų, bet kaip ją paimti kada Ramojus vis 
su ja ir šiaip žmonių buvo daugybė. Jeigu 
viešai grobs, mergaitė būtinai šauks pa
galbos,, ir rasis kas gelbsti: buvo tokių ku
rie jos gailėsiss nors giminės ir nuduotų 
nematą. Išsivilioti ją kur nuošaliau nebu
vo kaip.

Tą dieną kada Gaurė girioje slapstėsi 
ir su savo vyrais tarėsi kaip Ulelę išvogus, 
ši mergaitė su viena ištikima tarne buvo 
nusidavus pas žynę-burtininkę kad išsa
kytų jos laimę. Juk ji, nabagė, taip pa
milo Ramojų kad be jo nurimti negali, o 
kas iš to jeigu mylės, o jis jos ne. . . . Bė- 
go jodvi į girią, krante Dubysos, kur ur
ve išsikasus gyvena sena burtininkė vardu 
Žibuonė. Ji buvo labai-labai sena, — žmo
nės sakė kad ji turi netoli pusantro šimto 
metų amžiaus, o buvo paskilbusi savo tik
ru ir aiškiu ateities nuspėjimu ir apsaky
mu kas su kuo dėsis.

Buvo kalbama kad jos tėvas buvo iš 
pusiau dievų, pusiau milžinų, gimęs ir vai
dilutės ir vieno dievo kurs saugojo Giru
lius nuo išnykimo. Buvę šitaip. Kada Gi- 
; aliai išėjo Į rytus ir klaidžiojo ilgas gent- 
kartes, ir Lietuvoje vyrų neliko — liko tik 
vienos moterys, — tūlas dievas ar pusdie
vis. gailėdamas kad ta graži šalis neliktų 
be žmonių, vaikščiojo po Lietuvą — po Gi-'ateiti pas mane dabar kada turi būti ant 
i ulių moteris — ir palaikė užsilikusių Gi-’dangaus ir šviesti, ateik kai bus rytas, kai 
i ulių veislę nuo išnykimo, jeigu anie sve- nusileisi ant žemės. ... Aš čia tavęs lauk
iui- išėję pranyktų. Kuomet Lietuvoje taip1 siu.... Ateik, aš mylėsiu tave.... Tu ga- 
■ ivvo platinama žmonės ir gimė nauji su- lesi mylėt mane — aš tau atsiduosiu. .. 
m i i’r dukterys iš namie likusių moterų — Tik ateik, ateik, neužmiršk.... Rasi ma- 
visi šviesiaplaukiai, mėlynakiai, gražus ir ne čionai kur aš dabar esu.... 
gražios, — anie kariauninkai bastūnai Gi-1 (Bus daugiau)

Ponas Vitaitis tą darė, 
tikėdamas kad “Naujienų” 
“peržvalgininkas” pasiliaus Pačtuvos dvaro Bernas 
engęs “Tėvynės” “peržval-iiš Walsenburg, Colo., rašo: 
gininką” ir pasakojęs kas Mano brangus drauguti A- 
yra tikrieji kaltininkai pra- šile: Aš ] ’'~J
radime SLA. narių pinigų ėjau mokslus Pačtuvos dva- 
$25,000.00 (mat, p. Vitaitis ro kiaulių ganymo akademi- 
ir p. Grigaitis vienas ki- joj, o dabar esu didžiausias 
to dar nepliekia minėdami Lenino mokslo išpažintojas, 
pavardes, o tik “peržvalgi-j Po pagyvenimo Amerikoje, 
įlinkais” vadina, prisimin
dami 1
SLA. seime; bet tuoj pradės 
vardais koliotis).

Bet Grigaitis savo “idė-

" .„JL.v., prisimin-1 per kelis metus pasimeldęs 
bičiulystę pereitame prie draugo Lenino dūšios 

jaučiuosi toks mokytas kad 
tikiu sugryžęs į /Lietuvą 
gauti Pačtuvos dvare ožkas

į ganyti.

Ačiū, drauguti. Nežino
jau kad taip toli Amerikoj 
turiu tokį vierną savo drau
gą. Ale noriu pastebėt 
Pačtuvos dvare jau ir 
kos susipratę ir tavęs 
labai norės klausyt.

KIBIRKŠTYS
—Draugė Jaskevi č i u t ė 

pasakoja kad Bagočius į S. 
L. A. buvo priimtas prie
šingai 24-to seimo nutari
mui, bet nesako kad tas at
sitiko bolševikams be atlai
dos reikalaujant.

—Tai dabar jau aišku 
kodėl socialistai užsimanė 
iš SLA. centro išgraibyt se
nus vortinklius. Kodėl? Na- 

pranesu tau kad Į gi todėl kad butų proga so- 
- ' ' • i cialistams ten užtaisyt savo

“naujus vortinklius”.
—Ha! Kaip tik bolševi

kai susapnavo kad jau turi 
savo “susivienijimui” čarte- 
rį, tuoj tam čarteriui atsi
rado kupčius asaboje A(m- 
žiną) A(tilsį) Žuko, kuris 
užsimanė nupirkt jį už $100. 
Bet sapne gautą čarterį

kad 
ož- 
ne-

$1 ir $1.50Virš 300 psl

BUS GATAVA
Sausio Pabaigoje

Kaina Tada Bus $1.50 ir $2.00SVARBI PASTABA
— Jeigu tu, man žadėtas vyre, negali į

Cleveland, O.
Adresuokit laiškus ir UI
pinigus siųskit sekančiai 6820 Superior Ave.

ir parduot negalima!
—Lietuvos laikraščiai iš

naikino lašinius. Dabar vi
soj Lietuvoj lašinių nėra; 
jų vietoje valkiojasi kažin 
koks “bekonas”. Tikimasi 
kad netrukus atsiras ir 
“porkas”.

—Bedarbės prašalinimui 
yra šitoks receptas: Visokį 
darbą dirbk automatiško
mis mašinomis (liuosomis 
nuo ‘taksų’), su keliais dar
bininkais dirbančiais nuo 
štukių; pagamintus išdirbi
nius įkainuok tokia kaina 
kokią niekas nepajiegs už
mokėt. Užrubežių žalią me- 
degą apkrauk muitais di
desniais už tos medegos 
kainą. Paskui viską gerai 
sumaišyk ir sukrėtęs į “vė- 
rauzes” lauk kol gausi “or
derių”. ...

—Jeigu SLA., vieton vi
suotino balsavimo viršinin
kų rinkimui Įvestų lioteri- 
ją viršininkų vietų laimėji
mui, tai už parduotus bilie
tus pelnytų daugiau negu 
už visokias paskolas “ant 
pirmo morgičio”. Ir bėdos 
butų mažiau.

VYTAUTAS
DIDYSIS

VYTAUTAS DIDYSIS

Iki Sausio I5 dienos užsirašančių ir prisiunčiančių $l arba $1.50 
vardai bus patalpinti knygoje kaipo prenumeratorių, po to ju bus per- 
vėlai, ir su tuo knygos kaina bus padidinta iki $1.50 ir $2.00 (už ap
taisytą tvirtais audimo viršeliais). Taigi turit dvejopą naudą užsimo
kėdami iškalno: ir papigintą kainą ir atmintį kad buvot leidėjai tos 
taip reikalingos knygos. Dabar jau ne tie laikai kad butų galima lei
sti knygų daugybę, todėl šios leidžiama tik apribotas skaičius, ir ne
užilgo bus išparduota. Naudokitės proga iki ją turite.

Siųskit prenumeratos pažymėdami pilną aiškų savo adresą, kad 
knyga jus pasiektų kuomet bus siuntinėjama.
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis Lenkų Valdžioje, 
su Lietuviais Kunigais
Švenčionėliai yra Šven

čionių apskrities, dabar po 
Lenkais. Seniau Rusai va
dino šį miestelį Novo-Sven- 
ciany, taip pat ir Lenkai 
vadina dabar.

Prieš 70 metų vietoj da
bartinio miesto stovėjo vos 
dvi karčiamos ant vieškelių 
kryžkelės, kurie eina iš Mo
lėtų i Švenčionius ir iš Vil
niaus į Dinaburgą. Kadan
gi prieš 70 metų tapo pra
vestas geležinkelis Varša- 
va-Petrapilis ir tapo pabu- 
davota puiki muro stotis 
tai pradėjo augti ir miestu
kas, o apie 1898 metus pra
vedė pro Švenčionėlius an
trą siaurą gelžkelj Panevė- 
žys-Glubakas, ir Švenvionė- 
liuose pabūdavo jo siaurojo 
gelžkelio vagonų dirbtuvę 
ir garvežių taisymo punktą 
ir prie tos dirbtuvės dirbo 
virš 300 vyrų, tai nuo to lai
ko pradėjo miestelis smar
kiai augti. Kadangi pati 
gamta Švenčionėlių srityje 
graži ir sveika tai nemažai 
pribūdavo jo vasarnamių po 
šilus, kur vasarą privažiuo
ja daug vasarotojų.

Ši sritis yra smiltėta ir 
miestelis iš trijų pusių ne
apgyventas, apaugęs miš- 
kais-miškeliais ir kirtimais. 
Daug per karą ir po karo 
išnaikinta miškų.

Pro pat miesteli teka upė 
Žeimena, kuri jteka Į Vili
ją. Seniau ja plaukdavo 
begalės medžių, o dabar vi
sai mažai.

Švenčionėliai yra vos 10 
kilometrų nuo Lietuvos ru- 
bežiaus. Prieš karą prigu
lėjo prie Švenčionių apskri
ties, o dabar kaipo miestas 
turi savo magistrą ir mies
to tarybą.

Tautybės gyventojų dau
giausia Žydų, ir prekyba jų 
rankose, nes iš kelių dešim
tų krautuvių vos kelios yra 
krikščioniškos. Vietiniai Žy-

Moterys daugiau 
nebijo skausmy!

dai gražiai kalba Lietuviš
kai. Vieną krautuvę turi 
Lietuvis ir vieną aludę už- 
laiko Lietuvis, o kitos arba 
sulenkėjusių arba atėjūnų 
nuosavybėje. Lietuviais ra
šosi ir kalba miestukyje tik 
kelios dešimts šeimynų, ki
ti kad ir nemoka Lenkiškai, 
bet pasiduoda Lenkais ir 
kalba Lenkiškai.

Po 1905 metų Kun. Jonas 
Burba Įkūrė Švenčionėliuo
se parapiją, nes anksčiau 
Švenčionėliai prigulėjo prie 
Kaltinėnų parapijos. Kuri 
laiką pamaldos buvo papra
stuose namuose, o 1907 me
tais tapo pastatyta medinė 
bažnyčia.

1928 metais pradėjo sta
tyti naują muro bažnyčią. 
Ir nors parapija, išskirant 
miestą ir vieną sodžių, yra 
grynai Lietuviška, bažny
čioje pamaldos turi būti 
pusiau: vieną šventadieni 
Lenkiškai, antrą Lietuviš
kai. Kunigai per visą lai
ką klebonauja Lietuviai.

Per karus nuo ugnies na
mai nenukentėjo nei vienas, 
tik Vokiečiai iš daugelio 
gražių namų buvo padarę 
arklydes. Yra nemažai na
mų mūrinių, taipgi keli yra 
dviejų aukštų. Kiti namai 
visi mediniai, bet daugiau
sia gražus ir nemaži namai.

Po karo statyba silpniau 
eina, bet visgi statosi. Yra 
ugniagesių komanda, turi 
geras mašinas ir gerą na
mą.
-Mfeietuviai prieš karą tu
rėjo Įsteigę “Ryto” skyrių 
ir turėjo prie skyriaus kny
gynėlį, bet karo laiku vis
kas žuvo. Dabar įsteigta 
Šv. Kazimiero skyrius ir 
turi skaityklą iš keliolikos 
knygučių. Per metus sky
rius surengia kelis Lietu
viškus vakarėlius.

Mokyklos yra Lenkiška 
ir Žydiška, Lietuviai neturi 
mokyklos, nors buvo nuo 
1915 iki 1920 metų.

Po Gruodžio 17 d. 1926 
metų perversmo nepriklau
somoj Lietuvoj, ir Švenčio
nėliuose atsirado Plečkaiti-

APSILANKYKIT AU
TOMOBILIU 
PARODOJ

Šių metų automobilių parodai pra
dėta puošti miesto auditorija taip 
kaip dar niekad nebuvo papuošta. 
Paroda atsidaro šj šeštadienj nuo 
pietų.

Visa milžiniška salė bus paversta 
j dalį Holandijos su dideliais vėji
niais malūnais, kurių sparnai suk
sis. Lietuviams tas primins Lietu
vą. Tai bus gražiausias ir Įspūdin
giausias papuošimas kokio dar ne
matė auditorijoj niekas.

Lindner Co. turės parodą moteriš
kų parėdalų dėvėjimui važinėjantis 
automobiliais.

Visa šiaurinė dalis Ohio valstijos 
ruošiasi apsilankyt šioje parodoje.

RENGIA MAISTO 
IR NAMU REIKMENŲ 

PARODĄ
Šiais laikais, kuomet reikia prisi- 

laikyt didžiausios ekonomijos na
muose, Clevelando Maisto Parodos 
ir Namų Reikmenų Ekspozicijos ren
gėjai tiki kad daug daugiau žmonių 
atsilankys prisižiūrėti ir pasimokyti 
kaip galima pigiau pragyvent. Pa
roda rengiama Miesto Auditorijoje 
Vasario 5 iki 13.

Maisto produktų išstatytojai išduo
da tūkstančius svarų valgomų da
lykų kaipo sampelius, taipgi daug 
ko prideda tiems kurie ką nors per
kasi parodon atsilankę.

Groserių Asosiacija suruošė pilną 
parodą maisto produktų didžiojoje 
salėje, o apatinėje bus išdėti visokie 
namų padargai.

Kaip paprastai, ir šymet Įvyks 
viešos vestuvės šioje parodoje Va
sario 7 d. vakare. Vestuvių maršą 
gros milžiniškais auditorijos vargo
nais Vincent H. Percy.

. Pa j ieškojimai .
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį j metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

PARSIDUODA
11 kambarių namas, 5 viršuje, 6 

apačioje, 3 garadžiai, geras skiepas. 
Visi įtaisymai. Labai geroj vietoj, 
Lietuvių kolonijoj. Kaina nebrangi. 
Kreipkitės antrašu 1434 E. 65th St.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Saldainių ir delikatesų, Lietuvių 

kaimynystėje, arti Lietuvių salės. 
Biznis geras, savininkas išbuvo jame 
5 metus. Bizniška vieta. Kaina ne
brangi. (4)

KLAUSKIT “DIRVOJ”

UžSIDIRBKIT PINIGŲ 
BESIMOKINANT

Štai puiki proga mokytis viso 
siuvimo amato ir sykiu užsidir
bti pragyvenimui. Klesos die
nomis ir vakarais merginoms ir 
motinoms kurios nori ko geres
nio pramokti.

MES MOKINAM
Designing, Cutting, Dressmaking, 
Patern Making, Grading, Beading 
Embroidering, Tailoring, Childrens 
Garments and Millinery. Baigus 

išduodama Diplomus.
Naujos klesos prasideda dabar— 

įsirašykit tuojau.
Cleveland Designing & Cutting 

School
Room 308 Erie Bldg. Cleveland (5)

PARSIDUODA
Cigarų, delikatesų ir mokyklos 

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

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

PARSIDUODA
45910 St. Clair avė., delikatesų, 

cigarų, mokyklos reikmenų krautu
vė, $500 savaitinių ineigų garantuo
ta. Greta didelės mokyklos, Nuo
ma pigi. Matykit Zimerman, 2287 
Professor avė.

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

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 

•‘Visuomet geriausios prekės 
už mažiausia pinigų”

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

[ VIETINES ŽINIOS ]
Tl į— - i u .. .J1

LIETUVIŲ BANKO REIKALE 
Kaip žinome, Lietuvių Tau

pymo ir Paskolos Draugijos su
sirinkimas įvyksta šį penkta
dienį. Randu reikalingu patei
kti keletą patarimų, kaip man 
matosi butų vietoje. Nors tai 
geiiau butų padaryti šėrininkų 
susirinkime, bet nesinori palik
ti amžinu priešu direktorių 
akyse, nes tas jau mano yra 
patirta, delei ko mažai kas ir 
susirinkimuose dalyvauja (iš
skyrus žinoma pereitą susirin
kimą).

Mano manymu, pirmiausia 
turėtų būti išklausoma direkto
rių raportai, pirm balsuojant 
už naujus direktorius. Nežinau 
kas įvedė tokią madą kad tik 
atidarius susirinkimą tuoj da
linamą balsavimo lapeliai, na
riai išbalsuoja, o tik paskui iš 
raportų patiria išrinktų direk
torių tinkamumą ar netinkamu
mą, bet juos keisti jau buna 
pervėlu iir taip pasilieka.

Aš esu tikras kad pereitame 
susirinkime nebūtų buvę ati
duota tiek daug balsų už tuos 
kurie prisidėjo prie banko var
do keitimo. Todėl būtinai turi
me žinoti už ką balsuojame, o 
tą patirsime tik iš direktorių 
raportų. Balsuoti privalom tik 
po to kai jie išduos savo rapor
tus.

Antra, balsuojant nereikia 
vienam sukrauti visus balsus, 
o kitiems tik po biskį. štai ka-

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Barbora Zorskienė . . . Lt. 100 
Tofilė špilienė ................... 50
Barbora Raškauskienė . .. 500 
Zabelė Antanaitienė ......... 100
Simas Marčiulaitis ......... 250
Marė Žeimienė ................... 50
Rožė Mikluševičienė .........  50
Aloponija Rudienė ........... 150

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior avė. Cleveland, 0.1

me blogumas. Vienam ar dviem 
sukraunam po 800—900 balsų, 
o kiti du gauna tik po apie tris 
šimtus balsų, tuomet pirmi į 
antrus žiuri su pasididžiavimu, 
tas nekurtuos žmones pagadina, 
tokie persistato sau esą amži
ni direktoriai, nelabai ką paiso 
ko nors, ir lieka neveiklus.

Trečia, nereikėtų bijotis ‘‘di
rektorių trusto”, reikia įsileis
ti kožnus rinkimus vieną-kitąj 
naują direktorių, su nauja ener-

! gija, su nauja iniciativa, tas 
priduos daug gyvumo pačių di
rektorių susirinkimuose, po
draug bus didelė nauda įstaigai. 

Kandidatas.

Lietu viską Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. PuiklĮs 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

NUBAUDĖ LEN

HAARLEM OIL

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.

kitur. Tėmykit

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

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

laikų.

Kiekviena moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputčje 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 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų 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

ninku, kurie iki paskiausių 
laikų po apielinkę platino 
savo šlamštą “Pirmyn”.

Miestelyje yra paštas ir 
elektros stotis. Gyventojų 
turi apie 6,000. Tik viena 
nelaimė kad Švenčionėliai 
neturi Lietuvių inteligentų, 
bet gal netolimoje ateityje 
ir jų sulauksime ir ne vie
nas iš klaidingo kelio su- 
gryš prie prigimtos kalbos, 
kaip sūnūs palaidūnas prie 
savo tėvo.

Senas Mokinys.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

g Dr. S. T. Tamošaitis §

I
 (THOMAS) [į

Lietuvis Dentistas j
1304 E. 68th St. }

Kampas Superior Avenue I
S TELEF. HENDERSON 8068 Į 
t (Virš Lietuvių Banko) I

| ĮGALIOJIMAI Į
• reikalingi Lietuvoje pirki- • 
Į mui, pardavimui, valdymui ;

žemių ir kitokio turto. Į

t K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
I I

i Rašykit laiškais arba atsi- Į 
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. i 

Cleveland, Ohio.

P. ŠTAUPAS
6704 Superior av. Cleveland, O. 

Telefonas FLorida 2610-R.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

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

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir

išprosyt nuo $1.25 aukštyn 
Moteriškos skrybėlės išvalyt 50c

SIUTAI IR OVERKOTAI
Dabar laikas užsisakyti sau 

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

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

nyksta.
Energingas, jaunas kūnas, lais

vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų 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.
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famous the world over

Pinaud’s
Shampoo

Leaves your 
hair lustrous,

For pyorrhea

not too dry!
A At your dealer’s—or send
for full-size bottle to Pinaud, 

Dept.M, noE.it St.,New York. 
[We will send sample bottle free]

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

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

Sold at drug stores

Ly diaE. Pinkham's 
Vegetable Compound

Antras Sezonas 
“Cleveland Plain Dealer”
— DIENRAŠČIO — 

VISU TAUTU TEATRU 
DEVINTASIS PERSTATYMAS

LIETUVIU KULTUROSDARŽELIO LYGOS
Bus Perstatyta

“GALIŪNAS”
Keturių Veiksmų Istoriška Drama

Parašė Kazys Karpius

- NEDĖLIOJ -

Sausio 18 d., 1931
8:15 Vakare

Little Theatre Public Auditorium
Tikietai 50c., 75c. ir $1.00 —Gaunami “C. Liet. Žin.” 

“Dirvoje” pas P.P. Muliolį, pas K. D. L. narius 
ir prie įėjimo į Little Theatre durŲ tą vakarą.

ŠNIPĄ
Kaunas. — Gruoc 

d. kariumenės teisu 
nagrinėjo Lenkų šni] 
gio Bartininko bylą.

J. B artininkas ( 
29 d. (1930 m.) ūži 
šarvuočių rinktinės 
vės vedėją p. Gruzd 
mėgino išgauti žinh 
kumentų. JĮ toje

i vėj'e ir suėmė. Karti 
buvo suimtos ir jo 
seserys Sadonytės.

Teisme Bartinink 
pažino kaltu ir pra 
gailėjimo.

Teismas Bartinin 
pažino kaltu už ši 
mą Lenkijos nauda 
baudė 10 metų sunl 
bu kalėjimo. Sadom 
smas išteisino.

Be to, teisme p 
kad J. Bartininkas j 
kartus buvo teismo 
už įvairias vagyst 
taip pat buvo pabėį 
kriminalinės policij 
už įvairius nusikalti 
vo tardomas. J

Gazo šiluma yra 
Patogi

|QAZO pečiai ir apšildymas gazu yra patogiau

sias ir ekonomiškiausias būdas turėti namuo

se šilumą ten kur jos reikia.

Yra gazo pečiukų visokių rūšių, visokių mierų ir 

tokiomis kainomis kokios kiekvienam žmogui yra 

prieinamos ir už jas gali Įsigyti sau reikalinga pe

čių, atsakanti savo reikalavimams.

Juos rasit išstatytus visuomenės parodymui, ir bus 

jums aprodyta kaip jie geriausia veikia ir kaip pri

taikyti, jeigu atsilankysit i Gazo Ofisą.

THE EAST OHIO GAS CO

Skrajojanti vagių
Šeduva, Panevėžį 

Lapkričio 25 d. Rai 
kaimo gyventojas P 
su žmona nuvažiai 
kruojaus miestel 
karves. Beeidama 
Kalnas rado suglai 
litus. Beimant jam 
nigus, pribėgo neps 
žmogus, kurs pasi 
metęs tuos pinigu: 
žįstamasis pasikvie 
sįjį į smulkę išgerti 
kę už tuos rastuos 
gus. Begeriant r 
masis, kaž kur dint 
nas, apsižiūrėjęs, 
savo kišenėse 400 
riuos buvo atsive: 
pirkti.

Kitą taip pat a
Anykščiai, U ten 

Lapkričio 26 d. 
Mikėnas Anykščit 
pardavė bulių už 
Netiktai greta jo 
nepažįstamas žmo 
pakėlė nuo žemė: 
Rodydamas tuos 
Mikėnui, nepažyst 
kė kad rastųjų pii 
priklausanti Miki 
dangi jie gulėjo p 
no kojų. Radėjas i 
Mikėną smuklėn 1 
gus pragerti. Juo 
pusbonkį. N epai 
išėjo papirosų nui 
nebegrįžo. Mikėm 
besėdint smuklėje
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su nauja iniciativa, tas 
s daug gyvumo pačių di- 
ių susirinkimuose, pt>- 
bus didelė nauda įstaigai. 

Kandidatas.

tu viską Valgykla
24 Superior Ave.
iame Lietuvius atsilankyti 
patogią valgyklą. Puikus 

i, mandagus patarnavimas.
CHAS. STONIS

IŠ LIETUVOS
Naujas laivas Klaipėdos lai

vų statyboj.
Nesenai buvo nuleistas į

vandeni Klaipėdos Linde-

SPORTAS

zonas

i Dealer”
CIO —
TEATRU
.TYMAS

IŽELIO LYGOS

IAS”
’iška Drama
us

,1931
e

Auditorium
ii “C. Liet. Žin.”
K. D. L. narius 
ury tą vakarą.

NUBAUDĖ LENKŲ 
ŠNIPĄ

Kaunas. — Gruodžio 29 
d. kariumenės teismas čia 
nagrinėjo Lenkų šnipo Jur
gio Bartininko bylą.

J. Bartininkas Gegužės 
29 d. (1930 m.) užėjo pas 
šarvuočių rinktinės krautu
vės vedėją p. Gruzdą ir čia 
mėgino išgauti žinių ir do
kumentų. Ji toje krautu
vėje ir suėmė. Kartu su juo 
buvo suimtos ir jo žmonos 
seserys Sadonytės.

Teisme Bartininkas prisi
pažino kaltu ir prašė pasi
gailėjimo.

Teismas Bartininką pri
pažino kaltu už šnipinėji
mą Lenkijos naudai ir nu
baudė 10 metų sunkių dar
bų kalėjimo. Sadonytės tei
smas išteisino.

Be to, teisme paaiškėjo 
kad J. Bartininkas jau kelis 
kartus buvo teismo baustas 
už Įvairias vagystes. Jis 
taip pat buvo pabėgęs ir iš 
kriminalinės policijos, kur 
už Įvairius nusikaltimus bu
vo tardomas. J. K. Ss.

nes pastebėjo gulinčią po 
stalu jo piniginę. Piniginę 
pakėlus ji pasirodė ištuštin
ta. Tuo budu Mikėnui dingo 
285 lt.

“M.R.”

nau ir Co. laivų statybos į-

au-

uo-

i ir

yra

pe

ns

ri- II - ■

Skrajojanti vagių gauja?
Šeduva, Panevėžio apskr. 

Lapkričio 25 d. Radvilionių 
kaimo gyventojas P. Kalnas 
su žmona nuvažiavo i Pa- 
kruojaus miesteli pirkti 
karves. Beeidamas gatve 
Kalnas rado suglamžytus 5 
litus. Beimant jam tuos pi
nigus, pribėgo nepažįstamas 
žmogus, kurs pasisakė pa
metęs tuos pinigus. Nepa
žįstamasis pasikvietė radu- 
siji i smulkę išgerti pusbon- 
kę už tuos rastuosius pini
gus. Begeriant nepažįsta
masis, kaž kur dingo, o Kal
nas, apsižiūrėjęs, neberado 
savo kišenėse 400 litų, ku
riuos buvo atsivežę karvei 
pirkti.

“M.R.”

KAUNO ŽINIOS
Kauno lentpjūvių darbi

ninkai protestuoja prieš 
įgabenimą malkos iš Rusi
jos. Nepatenkinti ir malkų 
kupčiai. Jis mano kad da
lis tų malkų paliks Lietuvo
je ir smarkiai atsilieps Lie
tuvos malkų prekyboje.

Lenkų laikraščiuose buvo 
pranešta kad Prof, Volde
maras prašęs' Lenkų’ vy
riausybės sutikimo Įsileisti 
jį naujų metų šventėms įva
žiuoti Vilnijon, pas brolį, 
kurs gyvena Švenčionių ap
skrityje. Kai kurie Kauno 
laikraščiai telegramais už
klausė Prof. Voldemaro ar 
tas tiesa, į ką Voldemaras 
atsakė kad ta žinia yra tik 
Lenkų prasimanyta.

Lietuvoje ruošiama pra
vesti sustiprintos apsaugos 
įstatymą, kas panaikins ir 
užims karo stovio vietą.

Prasidėjus šalčiams Kau
ne sustojo budavojimo dar
bai. todėl atsirado daugiau 
ir bedarbių. Iki paskutinės 
dienos Gruodžio mėnesio 
didelių šalčių nebuvo.

monėj pastatytas Čilės res
publikos laivų kompanijai 
moderniško tipo keleivinis 
laivas. Iškilmėse dalyvavo 
visa eilė aukštų svečių, jų 
tarpe Krašto Gubernato
rius p. Merkys su ponia, uo
sto direkcijos pirmininkas 
ir nariai ir didelė žmonių 
minia. Per savo kalbą Lin- 
denau įmonės savininkas 
pareiškė, kad jo įmonėj sta
tomas dar antras tokio pat 
tipo ir tai pačiai kompani
jai laivas, kuris taip pat ne
užilgo bus nuleistas į vande
nį. Laivą pakrikštijo- atvy
kusio iš Čilės respublikos 
laivo kapitono Banner žmo
ną. Laivas pavadintas “Pre- 
židente Montt.”

“Prezident Montt” bus 
nugabentas į Čilę. Laivas 
yra 400 bruttc registruotų 
tonų talpos, 51 metro ilgio, 
8 metrų pločio. Vidutiniškas 
jo greitumas siekia 14 maz
gų į valandą. Laivo įrengi
mas labai moderniškas. Ja
me yra I ir III klasės kaju
tės, salionai, valgomieji, vo
nios, virtuvės, bevielis tele
grafas ir 1.1. Vežti jis gali 
200 keleivių ir per 120 tonų 
kroviniu.

“L. A.”

Kitą taip pat apvogė
Anykščiai, Utenos apskr.

Krautuvininko neapsižiūrė
jimas pagimdė nelaimę.
Kražiai, Raseinių apskr. 

Sekmadienį, gruodžio 7 d., 
Baublių vienkiemio ūkinin
kas, Aleksandravičius pylė 
žibalą į degančią lempą. In
de, žibalo vietoje, regimai 
buvo benzinas, kurį Alek
sandravičius turėjo įpilti 
krautuvui nkas per neapsi
žiūrėjimą. Bepiliant benzi
nas inde staiga užsidegė. 
Indas sprogo ir vienu aki
mirksniu visas kambarys 
pasidarė pilnas liepsnos. 
Ugnis taip sparčiai apėmė 
visą gyvenamąjį namą, kad
senas Aleksandravičiaus tė
vas nesuspėjo išbėgti ir su
degė, podraug sudegė ir bu
vęs kambaryje šuo. Indui 
sprogus, benzinas aptėškė 
Aleksandravičiaus sesers 
rubus, kurie bematant už
sidegė. Jai apdegė veidas ir 
rankos, bet vis tik Aleksan
dravičiūtė išliko gyva.

Gyvenamasis namas buvo 
visai naujas; Ant aukšto 
buvo įtaisytas svirnas ir su
pilti javai, kurie sudegė 
draug su namu. Kalbama, 
kad nuostoliai siekia daū-

Lapkričio 26 d. ūkininkas 
Mikėnas Anykščių turguje 
pardavė bulių už 250 litų. 
Netiktai greta jo atsirado 
nepažįstamas žmogus, kurs 
pakėlė nuo žemės 10 litų. 
Rodydamas tuos pinigus 
Mikėnui, nepažystamasi sa
kė kad rastųjų pinigų pusė 
priklausanti Mikėnui, ka
dangi jie gulėjo prie Mikė
no kojų. Radėjas nusikvietė 
Mikėną smuklėn tuos pini
gus pragerti. Juodu išgėrė 
pusbonkį. Nepažįstamasis 
išėjo papirosų nusipirkti ir 
nebegrįžo. Mikėnui dar te- giau negu 30,000 litų, 
besėdint smuklėje, kiti žmo- M. R.

ADOLPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotoj as.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas ENdicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio
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= Telefonas HEnderson 5539

SCHOTT MOVING CO
Perkraustytojai Į kitus miestus ir vietoje 

i 6103 Superior Ave. Cleveland, O
Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje

, Adresas: 6804 Whitney avė."...........

Derybos Su Portugalija
Kaunan atvyko Portuga

lijos įgaliotas ministeris p. 
Jorge Santos. Jis ves su Lie
tuvos vyriausybe derybas 
del prekybos sutarties su
darymo. Lietuva j Portuga
liją eksportuoja celulozę, a- 
žuolų rąstus ir kitą miško 
medžiagų’. ’K’61' nebuvo pre
kybos sutarties abi pusės 
taikė viena antrai didžiau
sius muitu tarifus.

“M. R.”

J. C BLASER
Hard w a r e 

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

Įrankiai žemomis kainomis Į
Darom raktus. End. 0280 I

ŠMELING PORUOJA 
MAS SU STRIBLINGU

New York. —'Madison 
Square Garden Corp, jau 
beveik suruošus kumštynes 
Vokiečio Smėlingo su Ame
rikiečiu Striblingu, o Lietu
vis Jack Šarkis pastumia
mas į šalį, nors jam prigu

lėjo pirma proga su Smė
lingu šį metą.

Dalykas taip išėjo del to 
i kad Amerikos publika rei
kalauja kumštynių Striblin- 
I go su Smėlingu, o Šarkį nei
gia del jo neva negero mu
šimo Šmelingui pereitą va
sarą.

Ta pati kumštynių rengi
mo korporacija turi sutartį 
su Šarkiu kaipo pirmutiniu 
oponentu Šmelingui, bet vi
suomenė ir spauda linkus 
daugiau matyt Striblingą 
su Smėlingu, užtai korpora
cija palinko prie tos poros, 
nes tiki daugiau biznio. Jei 
statytų Šarkį tai daugelis 
gal neitų tų muštynių žiū
rėti.
N. Y. Komisijos patvarky

mas stovi
Bet jeigu kumštynių ren

gėjai statys Smėlingą su 
Striblingu, jie negali kumš
tynių rengti New Yorko 
valstijoj, nes tos valstijos 
atletų komisijos patvarky
mas yra kad Šarkis turi bū
ti pirmutinis su Smėlingu 
už čampionatą.

Ir M. S. G. korporacija ir 
atletų komisija pritaria kad 
Stribling pirma muštųsi su 
Šarkiu, tada kuris laimės 
galės stoti su Smėlingu, bet 
ir Stribling ir Šmeling nuo 
to atsisako, jie nori peržen
gti per kelmą ant jų kelio 
— Šarki — ir padaryti sa
vo kumštynes.

4, » f. 4-»t. M
p ROSEDALE
‘Dry Cleaning Co,Į

HEpd. 7906
❖ C. F. PETRAITIS, Prop.

6702 Superior Ave., 
į-i- -i- S* -f—i—>

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

nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. M LILIO LIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

kit

1

JEWELER

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

Didžiausia' Clevelande Lietuvių Radio 
Parduotuvė

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

Taipgi parduodam visokias brangmenas
1 taisorii laikrodžius m laikrodėlius.

ĮBARTKUS
Vienintelis

F o t 
t
J
i

CIevc-lande Lietuvis Artistas 

tografas 
Geriausia dovana ^usų 

draugui ar drangoj,,‘ bus 
Jūsų Fotografija. ?speeXVL
ku mes turim j i.fotoglį .. 
kainas ant vis j<ainos .? 
fijų. Rėmai pusk

' ifveland 5: 
1197 E. 79th St. CT- {• IK Ale tJ.
"Studija su dviem parodos *
— Telefonas Randolph 353S =

Užtai Šmelingui atimta 
čampionatas N. Y. valsti
joje ir kitos valstijos kurios 
laikosi prie N. Y. padarė tą 
patį.

Šarkis gali būti čam- .. 
pionu

Šarkis sumušė Striblingą 
du metai atgal Floridoj — 
Stribling jau nenori su Šar
kiu stoti, nes žino kad pra
laimės.

Jeigu Smėlingas tikrai su 
Striblingu stos, tai, kiek 
yra žinių, New Yorko vals
tijos atletų komisija žada 
apšaukti Šarkį čampionu be 
jokių kumštynių, nes jis iš- 
tikro Smėlingą sumušė.

Šarkis butų pripažintas 
vienose valstijose, Stribling 
kitose. Stribling vis bėg
tų nuo Šarkio, jeigu jis ir 
sumuštų Vokietį, tada ilgai 
neįvyktų jų abiejų čampio- 
nato kumštynės. Butų du 
čampionai, nes Striblingo 
rėmėjų didžiausias noras jį 
pakelti į čampionus, kuo
met Šarkis jau visais atve
jis yra čampionas nuo per
eitos vasaros.

Striblingas už bendravi
mą su Smėlingo rėmėjais ir 
neklausymą New Yorko ko
misijos irgi bus suspenduo
tas New Yorko valstijoje.

Šarkis su Camera?
Milžinas Italas Camera 

vėl atvyksta Amerikon. Jis 
Ispanijoj sumušė Paulino. 
Kada jis atvyks jam bus 
bandoma surengti kumšty
nes su Striblingu arba Šar
kiu.

Tokia tai kilo maišatienė 
tarp sunkaus svorio kumš
tininkų del čampionato. Vi
si nori būti čampionais, bet 
bijo stoti prieš Lietuvį.

Kaip dabar dalykai stovi, 
dar gali pasikeisti, nes nė
ra tikri ir galutini. Toliau 
paaiškės daugiau. Striblin
go kumštynes su Smėlingu 
norima padaryt Birželio 
mėnesį, ir gali but kad ru
denį prisieis Šarkiui muštis 
su vienu iš tų.

,-7.,Telefonai Namų 4
KEnmore 4710W <

•J. Ofiso
* .M Ain

į P- J. keršis
11126-8 Standard Trust Bldg.
❖ Baigęs teisių mokslų Cuinbcr- 

land ^".vęrsitate ir darbuoias
su leisiu ofisu adve
Collister, Ste\ ens 

Kurzenberger
Su visais teisiu reikalais 
ynu, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

forSmokers 
©f Pipe and 
Cigarettes

+

*

ir I

Il.ietu-
Rusai

Akrono Naujienos
Ką gero sulaukė SLA. 198 

kp. atsikračius komunistų. 
Kaip tik atsikratė komuni
stų, kuopa sugyvėjo, pradė
jo veikti. Pirmas geras pa- 
vyzdis tai vakaras Gruodžio 
31 d. Žmonių susirinko pil- 
nutė Žydų salė, ir tarp pub
likos matėsi draugiškumas. 
Šokiai gražiai tęsėsi iki 2 
vai. nakties. Grojo Vasi
liausko orkestras, tik gal 
silpniau negu- kitais sykiais, 
nes pagelbininkus turėjo 
naujus.

Scenoje buvo pastatyta 
penkių veiksmų tragedija 
“Brolžudys”, išėjo labai ge
rai, nes lošėjai nors kiti tik 
pirmą kartą scenoje buvo, 
matyt savo roles mokėjo.

Veikalas Lietuviams ži
nomas, daugelyj kolonijų 
statytas. Einasi apie vie
ną brolį, vedusį su Lenke, 
kuri priverčia savo vyrą 
nužudyt savo brolį ir jo 
žmoną užgrobimui jų tur
to. Jų piktas darbas suse
kamas ir jie ištremiami į 
Sibirą.

Abi kuopos sugyvena ge
rai. Čia yra ir kita SLA. 
kuopa, kuri įsisteigė kada 
bolševikų negalėjo pakęsti 
SLA. 198-toj kuopoj. Da
bar tarp abiejų kuopų eina 
sutartina vienybė. Pirmiau
sia įsteigta vaikų mokykla 
Lietuvių kalbos ir rašybos. 
Taip pat jaunieji pamokina
mi dainuoti, jie gerai pra

moko ir jau Gruodžio 31 d. 
dainavo viršminėtame va
kare.

Mokytojas yra gabus ir 
vaikai jo gražiai klauso ir 
prideramai užsilaiko. Tuoj 
matai skirtumą tarp Lietu
vių vaikų lankančių Lietu
višką mokyklą ir tų kurie 
jos nelanko: tie atėję į salę 
apsieina kaip laukiniai, nes 
miesto mokyklose jų nemo
kina kaip užsilaikyti publi
koje ir gatvėje. Iš tokių 
vėliau išeina visokie prasi
žengėliai ir daro sarmatą 
patiems tėvams.

Kiek žinoma, abi S.L.A. 
kuopos rengiasi susijungti 
atgal į vieną kuopą; dabar 
tarp SLA. narių ramu, nė
ra trukšmadarių, todėl su
sijungus krūvon bus suma
žinta susirinkimų laikymo 
ir kitos lėšos.

Jau pradėta darbas atei
tyje abiem kuopom rengti 
pramogas bendrai, iš ko bus 
daugiau naudos, nes visi 
nariai sueis į vieną. Vieny
bėj dirbdami, neturėdami 
ardytojų savo tarpe, Akro
no Lietuviai galės gal ir sa
vo salę įsigyti.

Viską Matęs.

-Važiuos pamatyt “Galiū
ną”. Buris Akroniečių ren
giasi važiuoti į Clevelandą 
šį sekmadienį, Sausio 18 d., 
pamatyt veikalą “Galiūną”.

PROTINGA YRA

BŪTI TAUPIU
Mes nenorim jums {šnekėti, bet jau net pas
kutiniai menki aidai pradingo apie “Naują 
Erą” kaip seniau kalbėta — apie tą Utopišką 
gerovę, kurioje rimti ekonomiški įstatymai bu
tu atmesti j šalį ir visi žmonės darytųsi tur
tingesni bergždžių ir Įtemptu aikvojimo visko 
ką turi, ir mėtymu ant vėju-

Senu laiku dorybės yra nenykstamos, ir taupu
mas vėl pripažintas kaipo vienatinis ir pasto
vus pamatas rimtos gerovės. Ne tik dorybe 
yra būti taupiu, bet ir išmintinga yra mokėti 
būti taupiu. Ir su sugryžimu senos, pastovios 
dorybės, prasidėjo visuomeniškas gryžimas 
Prie naudojimosi tramvajais.

Tikras taupumas nėra tai varginimasis, bet 
nustatytas lėšų leidimas ir protingas investini- 
mas. Jus turėsit $200 daugiau šiais metais 
praleidimui arba sutaupymui jeigu važiuosit 
tramvajum arba motoriniu vežimu Į ir iš darbo 
arba kur tik jums bus reikalas, o naudosit au
tomobilį tik pasivažinėjimui į tolimas vietas, 
kur nėra susigrūdimo.

'CAe CLEVELAND 
SEĮljES railway company

• | AK r A SI R E ET CAR OR A_ ZA£LLO_R_ COAC H 
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“DIRVA”, 6826 Superior Ave.—ENdicotf 4486—Atdara vakarais

ATSILANKYKIT PAMATYT 
‘GALIŪNO’

Paremsit prakilnu Visuomenišką Darbą.
Perstatymas sekmad. Sausio 18 d. Little Teatre

D RANGUS Broliai ir Se- 
u serys Clevelandiečiai! Ši 
sekmadienį, Sausio-Jan. 18 
d., nuo 8 vai. vakare, mies
to auditorijos mažajam te
atre Clevelando Lietuvių 
Darželio Sąjunga stato sce
noje mano žymiausia isto
rišką dramą “GALIŪNAS”. 
Ji statoma po globa ir su 
parama vietinio svetimtau
čiams palankaus dienraščio, 
Cleveland Plain Dealer, ku
ris sumanė Tautų Teatrų 
vakarus su pagalba Cleve- ną”, tą visai kitonišką vei- 
lando miesto viešo palinks- kalą kokio dar musų scenoj 
minimo komisijos. Taigi i nebuvo ir nebuvo galima 
ši musų perstatymą susi- pastatyt. “Galiūnas” yra 
eina viso miesto interesai, gausiai išgirtas Lietuvos

tų po 75c ir po $1. Visos 
vietos rezervuotos, todėl pa
tartina Įsigyti tikietus iš- 
kalno, bet kurie negalit iš- 
kalno, gausit ten pat prie 
durų sekmadienio vakare. 
Tikietų langelis ten bus ati
darytas dikčiai anksčiau, 
todėl norintieji pirmiau nu
sipirkt galėsit, anksčiau at
važiavę.

Aš pilnai pasitikiu kad 
“Dirvos” skaitytojai ir rė
mėjai eis pamatyt “Galiu-

Atvažiuoja svečiu pamatyt, 
“Galiūną". Iš Detroito rašo vi- j 
siems žinomas buvęs Clevelan-: 
dietis, Dr. J. J. Sims (šemoliu-l 
nas) kad pribus ant “Galiūno” 
perstatymo, taipgi rengiasi at- 
važiot daugiau Detroitiečių.

Iš Akrono atvažiuos keli au
tomobiliai Lietuvių, ir jeigu 
oras bus geras atvažiuos pulke
lis Pittsburgiečių.

DAUGIAU VIETINIU ŽINIŲ 
TELPA ANT 6-TO PUSI..

Lietuvis šerifas. Simas Lau
čius, Lietuvių Banko direkto
rius, tapo paskirtas Apskrities 
Deputy Šerifu. Naujas Šerifas 
Sulzmann ji pasiskyrė. '

Barbora Karaliutė-žiu- 
šiek-tiek plačiau pami- 
apie mirtį Barboros

’GALIŪNAS’
Istoriška drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogedžiais—globoj Cleveland Plain Dealer
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eina viso miesto interesai.
Kitas dalykas, musų Lie- kritikų, 

tuvių didžiausias interesas, 
irgi surištas su miesto rei
kalais, yra tai musų Darže
lis, kuris nors bus musų pa
minklas, bus vienok papuo
šalas miesto parkui.

Taigi visapusiai mes visi 
kas tik Clevelande gyvena
me esam surišti su Darželiu, 
todėl ir su šiuo parengimu, 
nes pasitikima kad atsilan
kius kuodidžiausiam skai
čiui Lietuvių i tą perstaty
mą ir padarius pelno, Dar
želio fondas dar labiau pa
didės, o tada, atėjus pava
sariui, galėsime ruoštis prie 
didelės Tautiškos Iškilmės 
— Lietuvių Darželio atida
rymo.

Kaip ir visoki geri darbai 
taip ir šitas turi priešų, ku
rie stengias visuomenę klai
dinti. bet juos pastumus i 
šalį, užtenka tik tautinin
kams ir katalikams — ku
rie Darželio reikale ir “Ga
liūno” pastatyme dirba iš
vien — nepatingėti, ateiti, 
užpildyti teatrą, ir musų 
tikslas bus atsiektas.

Prisitaikant bedarbės lai
kams, Įžangos kainos pada
ryta visiems prieinamos: 
už 50c matys veikalą tie 
kurie nenorės daugiau mo
kėti, o tiems kurie save ve
da “turtingais” yra tikie-

Dar niekad neapsirikau 
gausia savo viengenčių šio 
miesto 
statydamas savo veikalus 
Lietuvių salėje: visi buvo 
patenkinti mano bibliškais, 
istoriškais ir komedijų ku
riniais bėgyje apie desėtko 
pastarų metų, ir noriu tikė
ti kad ir dabar nuvažiuosit 
Į Little Theater, prie St. 
Clair ir E. 6th st., pamatyti 
“Galiūną”.

“Galiūnas” yra pusiau 
operetė, turi keletą gražių 
dainų, kurias atidainuos p. 
Stasė Greičienė, tautiečių ir 
katalikų mylima artistė, su 
pritarimu K. Štaupo.

Veikale netruks nei dra
mos nei komedijos, ypač ko
medijos dalis bus musų pu
blikai visai nauja, kaip ir 
naujas vaizdas visų veikė
jų, nes jie bus kailiais pasi
rengę, kaip Lietuviai dėvė
jo toje gilioje senovėje, gi
riose gyvendami, iš kurių 
laikų ir tas veikalas rašy
tas.

Palike visus kitus reika
lus į šalį, visi pasiryžkit ap
lankyt Little Teatrą ii' pa
matyt “Galiūną”.

Lietuvių parama

Mirė 
rienė. 
nešime 
žiurienės prie to kas buvo pa
sakyta pereitame num> Ji mi
rė Sausio 4 d. Polyclinic ligoni
nėje, palikdama didžiausiame 
nuliūdime savo vyrą Joną, duk
teris Zabelę Petraitienę, Dalias, 
Pa., Verą Wayganienę, Boston. 
Mass., ir sūnūs, Feliksą J. ir 
Pijušą J., Clevelande.

Palaidota Kalvarijos kapinė-, 
se Sausio 7 d., su bažnytinėmis 
apeigomis, kurios atsibuvo šv. 
Jurgio Lietuvių R,-K. bažny
čioje. Mišias ir paskutinį pa
tarnavimą atliko klebonas Kun. 
V. G. Vilkutaits.

PADĖKA
Šiuomi išreiškiame gilią pa

dėką visiems musų giminėms, 
draugams, pažystamiems, Kun. 
V. G. Vilkutaičiui ir draugys
tėms už jų atjautimą ir patar
navimą musų šioje nelaimėje, 
mirus musų brangiausiai mo
tinėlei a. a. Barborai žiurienei. 
Ypatingai tariam ačiū grabne- 
šiams, L. P. Baltrukoniui, J. 
Novikui, R. Jusiui, J. Amšiejui. 
A. Binclokui, J. Rudzinskui, ir 
už gėles C. ir M. žiuriams, A. 
ir V. Rudzinskams, 1. ir M. 
Stajinskams, Amžino Ražan- 
čiaus draugijai.

Jonas A. žuris ir šeimyna.

Lorain. Ohio, SLA. 62 kuopa 
rengia gražų balių šeštadienio 
vakare, Sausio 31 d., nuo 7:30 
vai., Roumanų salėj, 2219 E. 
28th st. Clevelandiečiai kvie-

NEPAMIRŠKIT! ! Sr’.ė atpig
Lietuvių Banko šėrininku Į lės bendrovė 

metinis susirinkimas įvyks šio į re sumažint 
penktadienio vakare, Sausio 16 Į kainą < 
d., nuo 7:30 vai., Lietuvių salė- i iki $25. 
je, G835 Superior avė. T" 
rininkai malonėkite dalyvauti.

The LithuaiC^n Savings and 
Loarr Ass’n valdyba.

Inta. Lietuvių Sa 
s direktoriai hutą 
salės išnuoma vi m 

gavėnios laike nuo 
i““ Kas n01’i ką rengti 

Visi še- Į Ii naudotis ] . oga.

$4

Nauja Darželio valdyba. Su
sirinkime Sausio 9 d. tarp kitų 
reikalu buvo išrinkta nauja šių 
metų Lietuvių Kultūros Darže
lio Sąjungos valdyba, kuri su
sideda iš šių vietos veikėjų;

Pirmininkas — Adv. P. v. 
česnulis,

I Vice-pirm. — Ona Mihelich
II Vice-pirm. — Jonas Bra

zauskas.
užrašų sekr. — K. S. Karpa

vičius,
Finansų sekr. ,— S. Laučius, 
Iždininkas — P. P. Muliblis, 
Iždo globėjai: Marė Mišeikie

nė. Jurgis Brazaitis.
Korespondentu išrinkta 

Glugodienė.
Nu ta 

statytų

Pola

užsi-ta kad iždininkas 
$1.000 parankos už sa- 
iždininkas sutiko pada-

nekurių draugijųNuo
Į Darželio Sąjungą nauji 
vai.

atėjo 
atsto-

L. K. Draugijų Sąryšis 
':aiė rengti savo paprastą 
irį Lietuvos Nepriklausomybės 
irm’nėjimą sekmadienį, Vasa
lo 22 d. Pelnas iš to parengi

mo eis Lietuvių Darželiui.

nu- 
me-

Susiorganizavo Vilniaus Vada
vimo Sąjungos Skyrius

Sausio 12 d. Lietuvių salėje 
vyko V. V. S. susirinkimas, į 
<-rį atsilankė keletas žmonių ir 
'usitrganizavo šioje kolonijoje 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
skyrius. Nariai išpildė aplika
cijas ir sumokėjo pirmas duok
les. Buvo išdalinta literatūra, 
kuri buvo gauta iš Kauno V. V. 
S. centro.

Kitas susirinkimas, nutarta 
laikyt Vasario 2 d. Lieto viu sa
lėje. Norintieji prisn-ašyi. ‘j v. 
V. S. skyrių kreipkitės naš M 
A. Rusecką, 7416 Cornelia avė.

Iš Collinwood
“Katriutės Gintarai” Akrone. 

Sausio 10 d. M. M. N. Pagalbos 
parapijos choras vaidino Akro 
ne veikalą ‘Katriutės Gintarai’. 
Lošimas visapusiai gerai išėjo. 
Tą patį veikalą antru kartu lo
šiant artistams nestigo drąsos 
ir energijos. Ypač svarbiausių 
rolių pildyto.jai darė į publiką 
graži] įspūdį.

Dainos, kurias specialiai su
taisė V. Greičius, skambėjo t'k- 
rai Lietuviškai, ir publikai la
bai patiko. Tarpe aktų Kun. 
A. Karužiškis sakė kalbas.

Po veikalo, jauna Clevelan- 
dietė, p-lė A. Belskiutė, savo 
tyru balseliu gražiai padainavo 
solo.. Paskui trys choro narys 
puikiai pašoko klesiškus šokius. 
Dainoms ir šokiams pianu 
akompanavo Regina Greičiūtė.

žmonių buvo .pilnutėlė 
Nors bolševikai (taipgi iš 
velando) norėjo pakenkti 
rengdami kitą programą
pačiu vakaru, bet nepasisekė. 
Ten nuėjo tik apie tuzinas žmo
nių. Po programo Akroniečiai 
pavaišino artistus ir dėkojo už 
perstatymą. Ten nuvažiavo a- 
pie dešimts automobiliu svečių 
ir artistų iš Clevelando. Visi 
turėjo gerus laikus.

salė.
Cle- 
su- 
tuo

Lietuviškos vakaruškos su 
užkandžiais! SLA. 14-ta kuo
pa rengia linksmą vakarėlį šeš
tadienio vakare, Sausio 24 d„ 
Lietuvių salėje. Bus gera gry
na Lietuviška muzika, visi ga
lės smagiai Lietuviškai pasišo
kti, prie to bus ir užkandžių, ir 
tk už 50c įžangos. Tikietus nu- 
sipirkit išanksto “Dirvoj” arba 
pas komiteto narius. Prie du
rų bus sunku gauti tikietų. Už

Paveikslai iš Lietuvos. Sau
sio 11 d. p. Kleiva rodė krutu
mus paveikslus M. M. N. Pag. 
bažnytinėj salėj, žmonių buvo 
*^iai daug, kiti net j salę, ne
tilpo. Parodyta daug įdoTinr 
'•aizdiį iš ‘Lietuvos ir iš Vytau
to iškilmių.

Chop knygynas. Collimvoodo 
bažnytinę choras gavo dovanai 
sepą del gsįdų ir knygų nuo p. 
P. ŠtaupienN. ųž tai 
ras taria nuosėdų 
tik reikia knygų ft- laikraščių. 
Tuo tikslu mes\kreipiamės į 
visuomenę ir “Dirvą” kad Pa‘

Salės B-vės šėrininku susirin
kimas. šiuomi pranešame Vi
s’, ms Lietuvių Salės Bendrovės 
šėrininkams kad šios bendrovės 
metinis akcijonierių susirinki
mas atsibus penktadienio vaka
re. Sausio 23 d., nuo 7:30 vai. 
vakare. Prašome visu akcijo- 
nieriu susirinkti ir išklausyti --------- — — ,----------1
metinio raporto ir patirti ben- mėjimai, ypatos su laimingais pasiskaitymui. Siųskit šiuo ad- 
drovės stotį. numeriais gaus dovanas. resu: M. M. N. Pagalbos cho-

L. S. B-vės Valdyba.1 Komisija, ras, 18022 Neff rd.

įžangos tikietus bus trys lai-4 dovanotų knygų ir laikraščių

Šiame veikale dalyvauja kai
po priedinės vaidilutės prie pa
minėtų kituose numeriuose vie- 
kiančių ypatų šios:

Ona Martis,
Marė
Nellie
Alena
Alena
Barbora Armonienė

Tautiškuose rūbuose pasiren 
gusios “Garbės Išvėdžiotojos”, 
bus šios Lietuvaitės:

Frances Chuchulka.
Ona Mačutienė.
Beatice Urbšaitė.
Alena Baltrukoniutė,
Regina Greičiūtė, 
Alena Martis, 
Julė Beržinskaitė

Beržinskaitė, 
Andersoniutė, 
Bsiržinskaitė, 
Urbšaitienė,

(Visi šiame puslapyje telpan
ti paveikslai yra iš Cleveland 
Plain Ęąaler)

šis paveikslas parodo vaidilutę Mildą atitemptą pri? Vaidilos nusmerkimui sudeginti

Nedėlioj, Sausio - January 18 d. 1931
PUBLIC AUDITORIUM LITTLE THEATRE

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

Vincas Greičius 
parašė “Galiūnui” muzi
ką, gražias melodijas

K. S. Karpavičius, kuris 
parašė dramą 
“GALIŪNAS”

šiame paveiksle Voveris meilaujasi prie savo Eglės, kuri 
jo nekenčia, bet paskui ir ji s jai buna geras.

TIKIETAI PO 50c, 75c, KELETAS PO $1.00
! ikietai Gaunami: pas P. Muliolį, “Dirvoje”, “Cl. Liet. Žiniose” ir

ir ten pat Little Teatre tą vakarą kada atsibus perstatymas

KAIP SUKASTI

LITTLE THEATRE
St.

ža p Clair avė. karai prive- 
riuirfi’ie pat Public Audito- 

i&. Ineiga i teatrą yra 
vakarinio auditorijos

V šono.

Ineiga i
Little < 

Theater Public Auditor i u m
O 
(D 

■43 
m

S T. CLAIR AVENUE

E.
 6t

h I —
5*

__

DARI
IR DARBININK

Detroit. — Fc 
gino savo autoir 
nas norėdamas 
išjudint pirkimą, 
daugiau darbų, 
paseks kiti auto 
dirbėjai.

Automobilių d 
nant buna daug 
plieno išdirbystė 
se industrijose s 
automobiliais.

Washington. ■ 
rius Couzens iš 
kitados buvęs F 
dalininkas, daba 
tas, sako kad A 
galės labdarybei 
savo 5,000,000 be 
yra pasiryžęs re 
ninluį apdraudo? 
iš federates vali 
butų mokama t 
tam tikra suma u

Žinoma, ta naši 
visų šalies gyve 
turės mokėti Į 
fondą dali savo 
pavidale taksų, 1 
bedarbei butų iš 
kyti nedirbančiu!

Miami, Fla. — 
dėjo Amerikos D; 
racijos pild. tar; 
džiai. Tarp kiti 
jog Amerikos Dt 
racija mano įstei 
ingtone savo biur 
propagandos už 
jos Įstatymo pak

Rado dideli šm 
Australijoj viena 
vaikinas rado šn 
78 svarų didumo, 
tė apie $26,785.

Apie 150,000 V 
glijoj) angliakasį 
lių vyriausybės 
sutaikyti, sutikt 
darbus ir leisti v 
ninkams baigti i 
darbą.

Francuzijos v; 
norėdama sulaik 
tinančią bedarh 
$26,000,000 ivai 
šiems darbams, 
numatyta $200,01 
gramas, kuris m 
kint kaip tik Fra 
rėš pinigų. Tam 
ketų 500,000 dari

United States 
poracija gavo $4, 
durno užsakymų 
paipų. Darbai bi 
tyti tarp McKeei 
Lorain, O., ir C 
dirbtuvių.


