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Prohibicijos Įstatymas
įvykinamasDARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Fordas nupi
gino savo automobilių kai
nas norėdamas dar labiau 
išjudint pirkimą, kad butų 
daugiau darbų. Ji be abejo 
paseks kiti automobilių iš
dirbėjai.

Automobilių darbams ei
nant būna daug darbų ir 
plieno išdirbystėse ir kito
se industrijose surištose su 
automobiliais.

Washington. — Senato
rius Couzens iš Michigan, 
kitados buvęs Fordo biznio 
dalininkas, dabar kapitalis
tas, sako kad Amerika ne
galės labdarybėmis išlaikyt 
savo 5,000,000 bedarbių. Jis 
yra pasiryžęs remtį/ darbi
ninkų ąpdraudos birių, kad 
iš federates valdžios iždo 
butų mokama bedarbiams 
tam tikra suma užlaikymui.

Žinoma, ta našta puls ant 
visų šalies gyventojų, visi 
turės mokėti Į tam tikrą 
fondą dali savo uždarbio 
pavidale taksų, kad užėjus 
bedarbei butų iš ko palai
kyti nedirbančius.

| FRANCUZIJA IR ITALI
JA GALI KARIAUT

i Paryžius. — Tarp Itali
jos ir Francuzijos padaryta 

i laikina kariškų laivynų su- 
I tartis pasibaigė, dabar abi 
| šalys gali daryt ką nori vie
na prieš kitą, gali būdavot 
kariškus laivus kiek tik iš
gali. Po pereitos vasaros 
nesusikalbėjimų, tolesni ta-

1 rimaisi tarp Francuzijos ir 
Italijos dabar nepradėta.

ARELIS NUŽUDĖ DU 
LAKUNU

Indijoj, netoli Risalpur, 
didelis arelis skrisdamas 
aukštumose Įlėkė i skren
danti orlaivį ir nulaužė at
ramą, lėktuvo sparnas nu
linko ir lėktuvas nukrito, 
du lakūnai užsimušė.
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Miami, Fla. — Čia prasi
dėjo Amerikos Darbo Fede
racijos piki, tarybos posė
džiai. Tarp kitko sakoma 
jog Amerikos Darbo Fede-j 
racija mano Įsteigti Wash
ingtone savo biurą varymui 
propagandos u ž prohibici
jos Įstatymo pakeitimą.

Rado didelį šmotą aukso. 
Australijoj vienas 17 metų 
vaikinas rado šmotą aukso 
78 svarų didumo, kurio ver
tė apie $26,785.

Apie 150,000 Valijos (An
glijoj) angliakasių, po dide
lių vyriausybės pastangų 
sutaikyti, sutiko gryžti Į 
darbus ir leisti unijos virši
ninkams baigti susitaikymo 
darbą.

Francuzijos vyriau s y b ė 
norėdama sulaikyti besipla
tinančią bedarbę paskyrė 
$26,000,000 Įvairiems vie
šiems darbams. Viso yra 
numatyta $200,000,000 pro
gramas, kuris manoma vy- 
kint kaip tik Francuzija tu
rės pinigų. Tam tikslui rei
kėtų 500,000 darbininkų.

United States Steel kor
poracija gavo $4,000,000 di
dumo užsakymų pagaminti 
paipų. Darbai bus paskirs
tyti tarp McKeesport, Pa., 
Lorain, O., ir Gary, Ind., 
dirbtuvių.

|bet tikro IŠĖJIMO 
V IŠTIEK NEJIEsKOS

Washington. — Wickers
ham taiyba, kuriai buvo pa
vesta ištirti prohibicijos Įs
tatymas ir kaip jis pildomas 
ar vykinamas, galiaus pa
tiekė savo raportą vyriau
sybei, po apie 20 mėnesių 
tyrinėjimų.

Iš viso raporto, kuris yra 
labai ilgas, aiškiausia mato
si privedžiojimai kad prohi- 
bicija nepasiekė savo tiks
lo, liko bereikšme. Tą iš
vedimą padarė komisija su
sidedanti iš dvylikos žymių 
Amerikos žmonių.

Raporte minima kyšiai, 
grobišiavimas, šmugelystė, 
nelegališka gamyba degti
nės, prohibicijos agentų ne
pildymas ir laužymas Įsta- 

Į tymų, užpildyti kalėjimai,
j visuomenės upas, .prieš pro- 
: hibiciją, turtingųjų gavimas 
! geros degtinės kada tik no
ri, biednųjų gėrimas nuo
dingo alkoholio, kaip bied
nųjų namai užpuolami ir 
krečiami jieškant degtinės, 
o turtingieji to išvengia.

Kas nori tas prohibicijos 
i Įstatymą laužo; jeigu vieni 
j sugaunami ir baudžiami ki- 
. t i j jų vietas stoja. Del vie
nų sugavimų ir persekioji
mų Įstatymo nepildymas ne
sumažėjo. Dirbdami išvien 
su degtindariais ii’ šmugel- 
ninkais prohibicijos agentai 
darosi didžiausius pinigus.

Komisija negalėdama su
tikti vienbalsiai kas reikėtų 
su prohibicija padaryti, pa
reiškė prie raporto savo 
nuomones paskirai, šeši iš- 
sireiškia už pakeitimą 18-to 
priedo, kiti siūlo kitokius 
sumanymus.

Gavęs tą raportą, Prezi
dentas Hoover patiekė kon
gresui su trumpa pastaba, 
kurioje nepataria prohibi
cijos įstatymą keist nei len- 
gvint, bet tiesiog vykdyt to
liau.

Hoover turbūt nenori bū
ti prezidentu daugiau, ir 
tikrai jis turės pralaimėti 
1932 metais, nors ir kandi
datuos.

NUGRIUVO DALIS NIA
GAROS BRIAUNOS

Niagara Falls, N. Y. — 
Sausio 17 Į 18 d. nakties lai
ku iš Amerikos pusės Nia
garos vandenpuolio išlūžo 
labai dideli šmotai briaunos 
akmens ir nupuolė 150 iki 
200 pėdų žemyn. Ten da
bar guli namų didumo ak- 
menai.

Išlūžo apie 200 pėdų gilu
mo U pavidalo švarpa apie 
150 pėdų pločio. Tai yra di
džiausia šio vandenpuolio 
briaunos permaina kokia 
tik žmogaus istorijoj žino 
m a.

UŽVEDA KOVĄ SU 
KOMUNISTAIS

Washington. — Fish ko
mitetas, tyrinėjantis komu
nistų veikimą Amerikoje, 
patiekė rekomendacijas At
stovų Butui kaslink komu
nistų, kuriose tarp kitko 
pataria likviduoti komunis
tų partiją Amerikoje, de
portuoti nepiliečius komu
nistus, atimti teisę paštu 
siuntinėti komunistų laik
raščius, persekioti jų spau
dą ir organizacijas, ir tt.

New Yorke Įvyko Ame
rikonų patriotų susirinki- 

| mas, kuriame nutarta už 
vesti atkakli kova prieš ko
munistus šioje šalyje. Da
lyvavo keli šimtai atstovų 
nuo patriotiškų ir visuome
ninių organizacijų, kurie iš
nešė karštas rezoliucijas ir 
su karišku upu kaip buvo 
karo dienose, reikalavo kad 
valdžia vėl Įsteigtų biurą 
prie Teisingystės Depart
ment© sekimui komunistų, 
kad butų uždaryta kelias 
sovietų prekėms Amerikon, 
kad nebūtų duodama komu
nistų partijai vieta ant bal
savimų sąrašų, kad butų 
deportuojami nepiliečiai ko
munistai, o piliečiai komu
nistai turi Auti persekioja
mi kalėjimu.

Susirinkiman buvo Įlei
džiami žmonės tik su korte
lėmis, ir korteles policija 
atidžiai peržiurėjo kad ne
būtų padirbtos ir neįsigautų 
i mitingą’ komunistai. Taip
gi iš trijų pusių buvo poli
cija. apstatyta salė, kad ko
munistai nesukeltų kokių 
suiručių. Jokio nesusipra
timo neiškilo.

Butų labai naudinga jei
gu komunistų vadai sveti
mų šalių piliečiai butų de
portuoti. Darbininkai mo
kės gyventi be komunistų.

SVARBIOS LIETU
VIŠKOS ŽINIOS

Vilniuje mirė Emilija Vi
leišienė, senutė veikėja, Pet
ro Vileišio žmona, kuris mi
rė apie pora metų atgal.

Emilija Vileišienė metai 
laiko atgal važinėjo Ameri
koje rinkdama aukas Vil
niaus našlaičių prieglaudai.

New York. — Sausio 29 
d. laivu “Bremen” atvyko 
Lietuvos veikėjas Prof. M. 
Biržiška. Jis aplankys ne- 
kurias Lietuvių kolonijas.

Prasidėjus Tautų Sąjun
gos posėdžiams, iš daugelio 
Lietinių kolonijų pasiųsta 
kahlegramai reikalaujanti 
kad Tautų Sąjunga neleistų 
Vokiečiams kelti suiručių 
Klaipėdos krašte ir Len
kams terorizuoti Lietuvius 
Vilnijoj.

Lietuva grasino pasitrau
kimu iš Tautų Sąjungos jei
gu į jos reikalus bus žiūri
ma per pirštus.

Taipgi ir Vokietija graso 
pasitraukimu jeigu bus lei
džiama Lenkams sauvaliau
ti prieš Vokiečius tame va
dinamame “koridoriuje”.

KIEK NUSIAIKVOJA 
NIEKAIS

Amerikos biznio nuosto
liai i motus būna nuo 8 iki 
10 bilijonų dolarių delei ne- 
atsakantumo Įmonių, kas. 
sudaro aikvojimąsi ir gedi
mą.

Taipgi apskaitliuo j a m a 
kad įvairuose darbuose del 
netinkamų Įrengimų ir ki
tų netobulumų žūsta po a- 
pie 30,000 darbininkų, kaip 
pusėtino didumo miestelio 
gyventojų.

Šiuos faktus skelbia Suv. 
Valstijų Komercijos depart- 
mentas.

VOL. XVI (16-TI METAI)LIETUVA IR PABALTĖ

VIETOJ MAISTO, IMA 
ALŲ

Filnt, Mich. —Miesto val
dyba paskyrė bedarbiams 
tam tikrą sumą pinigų, su
teikdama reikailngoms pa
šalpos šeimynoms maisto 
čekius, su kuriais gali pirk
ti sau maistą krautuvėse.

Bet paaiškėjo kad dauge
lis tų “alkanų” žmonių su 
tais maisto čekiais perkasi 
ne maistą, o alaus darymo 
reikmenis. Tokie pakenkia 
ir tikrai pašalpos reikalin
giems.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 
200 ŽMONIŲ

Pereitą savaitę Meksikoj 
buvo užėjęs žemės drebėji
mas. Paskiausios surink
tos žinios rodo kad užmuš
ta apie 200 žmonių. Mies
te Oaxaca beveik pusė na
mų išgriauta. Vienoj baž
nyčioj laike drebėjimo už
mušta 20 žmonių.

ATKERŠINO UŽ DUK
TERĮ

Pt. Arthur, Tex. — Ke
liolika dienų atgal viena 16 
metų mergaitė, po susipyki
mo su savo mylimuoju, nu
sišovė. Susipyko už tai kad 
prie tos mergaitės pradėjo 
lysti kitas vyras, vedęs, ii’ 
privedė ją prie vaidų su jos 
vaikinu. Sausio 19 d. mer
gaitės tėvas, susitikęs tą ve-' 
dusi vyrą, be žodžio nušo
vė. Tėvas laikė ii didžiau-! 
siu kaltininku dukters nu
sižudyme.

ATKERŠINO UŽ TĖVĄ
Dewitt, Ark. — Teisme, 

laike tardymo vieno vyro 
apkaltinto nužudyme jos 
tėvo, 17 metų mergina išsi
traukus revolverį tą vyrą 
keturiais šūviais nužudė. Ji 
tapo suimta.

POPIEŽIUS UŽ GRIEŽTĄ VEDYBŲ TVAR
KYMĄ; TAIPGI PRIEŠINGAS DIVORSUI

Rašo J. K. Ss.
$

Bendradarbiavimą ikšiol 
trukdė Lenkija

Kaunas. — Visos Pabal- 
į tės valstybės yra nedidelės. 
Iš jų didžiausia yra Suomi
ja. Joms visoms, atgavu
sioms savo nepriklausomy
bę tik po didžiojo karo, 
svarbu ir toliau tą nepri
klausomybę išlaikyti. No
rėdamos nepriklausomybę 
išlaikyti, jos turi ypač glau
džiai tar]) savęs bendradar
biauti.

Tarp Latvijos ir Estijos 
toks bendradarbiavimas jau 
senai yra. Šios dvi valsty
bės tarp savęs turi sudarę 
keletą sutarčių, turi artimą 
mokslo ir mono bendradar
biavimą.

Lietuva, kaip žinome, yra 
konflikte su Lenkija, kuri 
begėdiškai pagrobė Vilnių 
ir kitas žemes. Lenkija no
ri Pakaityje turėti pirme
nybę. Bet kadangi ji yra 
konflikte su Lietuva tai jai 
priešinasi Lietuva. Del tos 
priežasties Lietuva ilgesnį 
laiką negalėjo aktingai ben
dradarbiauti su Pabalto.

Bet dabar tas bendradar
biavimas pradeda aktingiau 
reikštis.

Prieš tris mėnesius i Lie
tuvą atvyko Latvijos dele
gacija, prekybos sutarčiai 
tarp Lietuvos ir Latvijos 
sudaryti. Po ilgų derybų, 
nutrukusių apie porai mė
nesių, sutartis buvo suda
ryta. Ją pasirašyti i Kau
ną buvo atvykęs Latvijos 
ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris 
H. Celminš. Sutartis buvo I 
iškilmingai pasirašyt ir ne
trukus, manoma, bus rati
fikuota. Ta pati delegaci
ja sudarė ir kitas sutartis: 
del vizų panaikinimo, arbi-l 
tražo ir muitų. Šių sutar
čių sudarymui duodama di-

I dėlės reikšmės, nes tai yra 
l didelis žingsnis prie Lietu- 
! vos ir Latvijos susiartini
mo.

Taigi įvyko šių valstybių 
susitarimas ekonomių i a i s 
reikalais.
Bendradarbiavimas mono 

srityje
Tarp Lietuvos ir Latvi

jos, jau truputi anksčiau, 
pradėjo reikštis ii' meno 
srityje bendradarbiavimas. 
Jau ir prieš tai vienas-kitas 
Lietuvos operos artistas 
gastroliuodavo Latvijoj ir 
atvirkščiai. Bet 1930 me
tais, ypač susitaius šių val
stybių ekonominiams reika
lams, pradėjo menas jau vi
sai glaudžiai bendrauti. Lie
tuvos opera prieš kurį lai
ką buvo nuvykus ir gastro
liavo Rygoje. Kaip revizi
tas į tai, Gruodžio 9 d. į 
Kauną atvyko Rygos opera 
su direktorium p. Prande 
priešakyje. Anksčiau buvo 
ir valstybės teatrų direkto
rių vizitai.

Reikia pasakyti kad visi 
šie vizitai buvo oficialus ir 
nuoširdus, kas rodo natū
rali] broliškų tautų artėji
mą.

Dabar Latvių spaudoje, o 
ypač laikraštyje “Pcdėja 
Bridi”, dažnai ginami Lie
tuvos reikalai.

Lietuva ir Estija
Visai kitokį santikiai yra 

tarp Lietuvos ir Estijos. 
Mat, kai kurie Estijos va
dai yra Lenkų orientacijos 
žmonės. Tą aiškiai rodo 
įvykę 1930 metais Estų ir 
Lenkų prezidentų vizitai.

Ši priežastis ilgai trukdė 
Lietuvai ir Estijai savo san
tykius sutvarkyti. Dabar 
tuos santikių r.enoi malti
nius pradeda prašalint'.

Štai Gruodžio 8 d. Į Kau
ną atvyko Estų delegacija 

(Pabaiga ant 7-to pusk)
Roma. — Popiežius išlei-' 

do savo encikliką Romos! 
katalikiškai dvasiškijai, ku
rioje tarp kitko dvasiškija 
raginama prisilaikyti visų 
bažnyčios reikalavimų kas
link vestuvių kaip jos buvo 
nustatytos senovėj, su vi
sokiais užsakymais, išpažin
timis, priklausymais į pa
rapijas, ir tt. Taipgi pa
brėžia kad ir toliau katali
kų bažnyčia negali pripa
žinti divorsų (persiskyri
mų).

Kaslink maišytų tikėji
mų vedybų, popiežius pripa- 
žysta tik tokius kad vedan
ti pora, kurioj vienas yra 
ne-katalikas, vyskupui turi 
būti duota raštiškas paža
dėjimas iš ne-kataliko pu
sės kad iš jų gimę vaikai 
bus auklėjami tik katalikų 
tikėjime, kad ne-katalikas 
ar ne-katalikė visai netruk
dys antrai pusei eiti savo 
tikėjimiškas pareigas, o ki
ta pusė, katalikiška, turi 
neliaujamai melstis ir ban
dyti padaryti antra katali
ku.

Šitas žygis popiežiui pri

siėjo imti po nesenai Įvyku
sių vedybų katalikės Itali
jos kunigaikštytės su sta
čiatikiu Bulgarų karalium. 
Nors jie padarė raštiškus 
pažadus, bet kada Borisas 
savo naują karalienę parsi
vežė Bulgarijon, ten stačia
tikių dvasiškija, nepripažin
dama jų katalikiško šliubo, 
sušliubavojo pernaują, nors 
popiežiui buvo užtikrinta 
kad jiedu jau suvesdinti 
Assize.

Delei šito popiežius pri
sako dvasiškijai būti griež
tai maišytose vadybose, jei 
kito tikėjimo pora nesutin
ka priimti katalikybės.

Divorsai, gimimų 
kontroliavimas

Toliau, savo enciklikoje 
popiežius pasmerkė gimimų 
kontroliavimą kaipo dide- 
liausią paleistuvybę. šei
myniškas gyvenimas negali 
būti be vaisiaus, įsako po
piežius pasaulio katalikams, 
o tik mirtis vienatinė gali 
perskirti vedusias poras, jo
kių divorsų katalikams ne
valia jieškoti.

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Cleveland, O.6820 Superior Ave.

” 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 
vokus. Laiškai tinkami draugams, 
nėms ir pas mylimas paliktas Lietuvoje.

Pasirinkit iš sekančių (numeriais)
I —Musu 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 pinigai

laiškus 
vokais- 
Į kitus 
mažiau

Prisiųskit 25c 
5 

gimi-
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Korespondencijos

PITTSBURGH
Gražus vakaras. Sausio 

11 d. tautiškoj Šv. Jurgio 
parapijoj atsibuvo gražus 
programas. Vakarą atida
rė A. Marcinkonis. Toliau 
parapijos choras, vadovau
jant P. Giliui, vargoninkni,' 
padainavo keletą gražių 
dainelių. Po to jaunos mer
gaitės suvaidino veikalą iš 
našlaitės gyvenimo, atlikta 
gražiai, ypač puikiai vaidi
no Ona Čekauskaitė ir Mar- 
garieta Krutuliutė. Našlai
tės rolę atliko Zona Rajau- 
skaitė, kuri darė labai grau
dinanti Įspūdi savo vaidini
mu ; angelo rolę vaidino A- 
lena Gužaičiutė. Ji labai 
puikiai atrodė ir gražiai pa
dainavo, našlaitei prie ka
po verkiant.

Po vaidinimo prasidėjo, 
koncertas ir kiti pamargi- 
nimai. Vakaro žvaigždės 
buvo Alena Gužaičiutė, Jo
nas Laučaitis, Zona Rajan- 
skaitė, kuri puikiai smuiką-' 
vo. Pianu akompanavo ži
noma jauna Pittsburgo Lie
tuvių pianistė, Julė Rajaus- 
kaitė. Ta mergaitė nors 
mažutė bet prie piano gai
dų nenaudoja, jeigu ji syki 
ką girdėjo tai kitą kartą 
nereikia knygos. Ji visiems 
akompanuoja atmintinai, ir 
atlieka nors sunkią muziką.

Vakaras puikiai pasisekė, 
publikos buvo nemažai ir 
visi buvo patenkinti vaiku
čių vaidinimu.

Pora metų atgal su dau
geliu tų vaikučių nebuvo 
galima gerai susikalbėt Lie
tuviškai, o šiandien jie pa
sirodo geri artistai, gražiai 
Lietuviškai kalba.

Mergaites suorganizavo 
ir mokina P. Rajauskienė, 
kuri jau daug gražių vaka
rėlių mums parengė.

Parapijonas.

Tuoj pradės pašto staty
bos darbą. Jau išleista ap- 
kainavimo užklausimai kon- 
traktoriams naujam Pitts
burgo pašto budinkui, ku
riam federalė valdžia pas
kyrė $8,000,000. Pats dar
bas tikima pradėti tuoj po 
Vasario 15.

Atsidarė 27 naujos dirb
tuvės. 1930 metų bėgiu, ne
žiūrint blogi] laikų, Pitts
burgo srityje atsidarė 27 
Įvairios dirbtuvės ir sandė
liai, kur darbo buvo del 
1,293 darbininkų, su bendra 
alga per metus $1,867,092

Tų visų naujų Įstaigų 
bendra vertė $29,502,000.

Keturi užmušta. Auto
mobilių nelaimėse Pittsbur- 
po srityje pereitą sekma
dienį užmušta keturios ypa- 
tos, keletas sužeista.
'YXXXXXXXXXXXXXXXUXXXXXUXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

Į SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Patalpos !
! organizacija Suvienytose Valstijose, i
j kurios turtas viršija $1,000,000.00. i
* i
d Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta §375,122.80 !
3 pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15.
J SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Neriai pri- <
4 imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laitarajtf “Tt- Į 

vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kalBM 1

3 Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.0M.
4 Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 1
3 !Del platesnių informacijų kreipkitla frhw a Are avi ■
>< “
į 1 JTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
į S07 W. 3O(h Street N«w Ysrk. N. T. I

SHENANDOAH, PA.
Kun. Karalius pralaimėjo 

bylą. Sausio 5 d. atsibuvo 
teismas Kun. Karaliaus su 
ramiais parapijonais. Ku
nigas ir vėl bylą pralaimėjo 
su dideliais nuostoliais, ir 
vos išsigelbėjo nuo kliošto- 
riaus, kuris jam buvo pri
teistas pakutavoti už savo 
“griekus”, kuriuos vis ne
paliovė daręs prieš ramius 
parapijomis. Teismas jam 
priteisė 90 dienų eiti atbū
ti klioštoriuje, arba užmo
kėti $900 piniginės pabau
dos, bet advokatai atprašė 
dovanot nuo klioštoriaus ir 
sutiko mokėt $900.

Prie to kunigėliui uždrau
sta keli dalykai daryti be 
parapijos komiteto žinios: 
jis gali turėti raktus, bet be 
komiteto žinios negali nie
ko išduoti ar išimti; visi pi
nigai surinkti parapijos ir 
bažnyčios vardu, ką jis nuo 
parapijom] renka, kas duo
dama del bažnyčios užlai
kymo, kuro pirkimo ir tt.. 
turi būti perduoti komite
tui, nes kunigas nieko ne
perka.

Taigi kunigėlis nustoja 
daug laisvės, o tas kunigui 
yra didelis pažeminimas.

Kun. Karaliui kaulas ger
klėje. Pereitą Spalių mėne
si susitvėrė moterų draugi
ja po vardu Šv. Jurgio ir į 
mėnesi laiko prisirašė 300 
moterų. Tą pajutęs Kun. 
Karalius pradėjo tą drau
gystę neigt, nes pajuto kad 
ta organizacija bus jam 
kaulas gerklėje. Lakstė, po 

I visus kampus norėdamas tą 
1 organizaciją išardyti, bet 
nieko nepešė. Turėjo nu
rimti, o draugija augo, ir 
šiandien turi i 400 narių ir 
vis dar didėja.

Per savo trumpą gyvavi- 
, ino laiką draugija parengė 
keturis pokilius, kurių vi- 

: sas pelnas paskirta parapi
jai, bet neatiduota į kunigo 

j rankas. Bažnyčia gavo iš 
tos moterų draugystės apie 
$1,100.

žmogžudystė. Sausio 11 
d. Į Simano Buškevičiaus 
namus atėio koks Italas, 26 
m. vyras,’n1 norėjo prievar
ta į namus ineiti. Buške
vičius priešinosi ir norėjo jį 
atšalint, bet Italui neklau- 

i šaut šeimininkas pasiėmęs 
šautuvą negeistiną svečią 
mirtinai peršovė. Nuvežtas 
Į ligonbutį Italas mirė. Buš
kevičius tapo suimtas ir už
darytas apskrities kalėjime 

Į už žmogžudystę. Laukia 
Į teismo.

Buškevičius labai nesugy
vena su savo žmona.

Kasyklų darbai. Darbai 
kasyklose nei kiek nepage
rėjo, vis taip dirba su per
traukomis. Reading kom
panijos daugelis kasyklų 

dar nedirba nuo Kalėdų, o 
kitos dirba daugiau, bet ir 
bedarbių randasi daug, per 
tai tankiai girdisi apie viso
kias vagystes krautuvėse ir 
apiplėšimus gatvėse.

J. Basanavičius.

SCRANTON, PA.
Mirė Jonas. Stanaitis. Po 

ilgos ir sunkios ligos, apie 
penkis metus išgulėjęs ligo
ninėje, šiose dienose pasi
mirė Jonas Stanaitis. Jisai 
paėjo iš Šakių apsk., Sintau
tų vai., Starkų kaimo, buvo 
55 metų amžiaus. Ameri
koj išbuvo apie 28 metus. 
Amerikoje gyvena jo dvi 
seserys ir brolis Antanas, c 
Lietuvoje yra viena sesuo. 
Velionis buvo doras ir ge
ras žmogus, su visais gra
žiai sugyveno. Mėgo skai
tyti knygas ir laikraščius.

Buvo pašarvotas pas sa
vo seserį Račiūnienę. Pa
laidotas su bažnytinėm ap
eigom Šv. Juozapo Lietu
viškose kapinėse. Tegul bu
na jam lengva ilsėtis šios 
šalies žemelėje.

Bačių Juozas.

NEW HAVEN, CONN, 
šis-tas apie šią koloniją 
Lietuvių čia yra gražus 

būrelis, tik negalima tikrai 
pasakyti kiek, bet menama 
bus į 6,000 ypatų.

Profesionalų iš Lietuvių 
nesiranda nei vieno. Tarp 
savęs Lietuviai sugyvena 
nebjauriausia. Yra kelioli
ka pašaipiųjų draugijų, kū
nų pusė yra laisvų ir pusė 
bažnytinių. Taipgi randa
si SLA. ir LRKSA. kuopos.

Kaip kitur taip ir čionai 
randasi keletas Lietuviškų 
bolševikėlių, kurie pasitrau
kė iš SLA. 142-tos kuopos 
be jokio ergelio. Kuomet jie 
ipleido musų kuopą, kuopo
je pasidarė graži ramybė, 
Įeri nariai susirinkimuose 
;uri pasitenkinimo.

Darbai eina prastai, sun
ku net spėti kada pasige
rins. Jau daugiau metai lai
ko kaip pradėjo darbinin
kus iš dirbtuvių paelisti, ir 
paleido daug tokių kurie 
sulaukė senatvės, savo jie- 
gas dirbtuvėse paliko ir ne
galės kitur darbo gauti. Jie 
atsiduria tikrai blogoje pa
dėtyje, nes jau jiems dirb
tuvės durys ant visados už
darytos. Kitus paleido kad 
ir jaunus, iš priežasties Įve
dimo naujų mašinų. Kur 
pirmiau dirbo 18 vyrų da
bar dirba 3—4 ir darbo dau
giau padaro.

Bedarbių čia esama į 18,- 
000, tarp jų nemažai ir Lie
tuvių. Teko girdėti jog mie
sto valdyba paskyrė $200,- 
000 bedarbių šelpimui. Dar 
miestas daugeliui duoda ir 
dirbti po 3—4 dienas kas 
antra savaitė.

Sniegas čia pasirodė 23 
d. Gruodžio. Išpradžių bu
vo gana šalta, bet šiuo tar
pu sniegas sumažėjo ir oras 
neblogas.

Čia gyvuoja Lietuvių Na
mo bendrovė, ir šiaip veiki
mas buvo geras, bet užėjus 
bedarbei viskas žymiai ap- 
lėtėjo.

Butų labai malonu kad 
atsirastų New Havene dau
giau “Dirvos” skaitytojų ir 
korespondentų.

K. Blažaitis.

J. A. URBONAS
531 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius 
Lietuviškus Rekordus

CHICAGO, ILL.
Kupiškėnai judina žemę. 

Kupiškėnų Pasaulinio Klu
bo pirmas metinis susirin
kimas atsibuvo Sausio 15 d. 
Sandaros salėje. Susirinki
mą atidarė pirmininkas Dr. 
A. L. Graičunas. Dalyvavo 
apie 50 narių, daugelis kitų 
del tam tikrų priežasčių ne
atėjo.

Po pirmininko pranešimo 
raštininkas Jonas J. Kulis 
skaitė portokolą iš susirin
kimo Lapk. 15 d., iš ko pa
aiškėjo kad Kupiškėnų Klu
bas suorganizuotas Lapkri
čio 1 d. pastangomis veikė
jo Jono J. Kulio.

Buvo pateikta Klubo Įs
tatai, prie kurių kiti klau
sė kodėl klubas užvadintas 
“pasaulinis”. Paaiškėjo jog 
todėl kad prie jo gali pri-

Jonas J. Kulis, K. P. K. Generalini* 
Organizatorius

klausyti Amerikoje ir kitui 
gyvenanti Kupiškėnai; prie 
jo jau priklauso Argentinos 
ir kitose šalyse gyvenanti 
Kupiškėnai. Visi sutiko ant 
tokio Klubo užvardinimo.

Kupiškėnų P.. K. organi
zatorium išrinktas Klube 
sutvėrėjas Jonas J. Kulis ir 
suteikta jam gale varyti or
ganizavimo darbą toliau 
važinėjant po kitas koloni
jas, taipgi Kanadą ir Mek
siką. ■ . ' k 1

Prie Kupiškėnų P. Klubo 
gali priklausyti Kupiškėnai 
ir aplinkinių valsčių gyven
tojai: Šulų, Šimonių, Pane
munėlio, Skapiškio^ Pandė
lio, Alizavo, Vabalninku 
Salamiesčio, Palėvenės, An
tašavos, Raguvėlės, Suba
čiaus, Viešintų ir kitų vals
čių. Kas paeina iš tų vals
čių, nežiūrint kur gyvena 
gali būti šios organizacijos 
nariu. Mokestis tik $1.20 Į 
metus. Užsimokėti reikia 
iškalno. Kur atvyks gene- 
ralis organizatorius ir rasis 
narių kurie sumokės jie ga
lės būti K. P. Klubo nariais 
ir turėti savo būrelį.

Ši organizacija nėra par- 
tiviška bet kultūrinė, užsi
ims mokslo-kulturos darbu. 
Tarp kitko, nutarta pasta
tyti Kupiškyje Liaudies na
mą ir Įrengti viešą skaityk
lą.

Toliau sekė raportas ge
neralinio organizatoriaus p. 
Kulio, kuris Įspūdingai iš
dėstė svarbą Kupiškėnams 
priklausyti toje organizaci
joje ir prisidėti prie pakėli
mo savo gimtinio kampelio. 
Sako, mes laikui bėgant iš
nyksime nuo šios žemės ka
muolio, bet palikime gerus 
savo pėdsakus, mokslo pa
minklą nuo savęs.

J. J. Kulis pats lankėsi 
Lietuvoje 1928-29 metais ir 
matė savo srities žmonių 
gyvenimą ir jų reikalavi
mus. Todėl garbė priklau
so jam už toki prakilnų su
manymą ir garbė visiems 
tiems Kupiškėnams kurie 
prie šio darbo prisidės.

Susirinkimo^pabaigoj bu
vo nufotografuoti dalyviai, 
ir tas paveikslas bus pasių
stas j Kupiškio dabar esan
čią skaityklą. Reporteris.

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Vargšas tas Dr. A. K. 
Rutkauskas. Nežiūrint kaip 
jis nedergtų Lietuvos da
bartinę vyriausybę, kaip ne- 
sigerintų drg. Grigaičiui, 
tačiau savo raštams “Nau
jienose” niekad negauna 
formalės vietos. Jo tie rašt- 
palaikiai “Naujienose” gau
na vietos tik “Skaitytojų 
Balsai” skyriuje. Skantant 
jo tokius neva “balsus” tik 
ir matai žmogų ubago dva
sioje. 

▼ ▼ ▼
Nežiūrint kad Lietuvoje 

dabar yra ramu ir kad Lie
tuvos , liaudis pilnai paten
kinta dabartine vyriausybe, 
politikierių eilėse yra tokių 
kuine trokšta sau šiltų vie
tų/ o jų negaudami rodo di
džiausias baidykles ir per 
Amerikos Lietuvių socialis
tų- “Naujienas” gąstina A- 
merikos Lietuvius.

Tai aiški tų politikierių 
fanatiška demagogija savo 
pilvo labui. 

▼ ▼ ▼
Socialistuojanti Lietuvos 

politikieriai, per dienų die
nas svajodami apie tik pa
tiems vieniems matomus 
“baubus” ir nesugalvodami
kaip nuo jų apsigint, “bau
bų” lydimi nueina ir gulti. 
O užmigę vis sapnuoja kad 
Lietuvos liaudis jiems kal
bas berėžiant ima ir prade
da revoliucijonizuotis, jau 
pradeda gelasti kas kirvį, 
kas dalgi, ir rengiasi pulti 
dabartinę Lietuvos vyriau
sybę, kurią prašalinus kar
tu pranyktų ir tie jų bau
bai. Atsibudę tuoj rašo lai
škus į Ameriką “Naujienų” 
redaktoriams, kurie tik to 
ir laukia. Gavę tokias “džiu
ginančias žinias” redakto
riai dar baisiau nupiešia — 
ir tuo musų socialistai čia 
ir gyvena.

▼ ▼ ▼

Socialistai matomai užsi
davė sau tikslu kurstyt S. 
L. A. narius prieš Pild. Ta
rybą, kaip pirmiau komuni
stai darydavo: socialistų 
spaudoje tik ir mirga viso
kių slapukų kerštingi raš
tai šaukianti SLA. narius 
prie revoliucijos prieš Pild. 
Tarybą. Jeigu tiems gaiva
lams ištikro rūpėti] Susivie
nijimo gerovė jiems nerei
kėtų slapstytis pašalinėje 
spaudoje, jie galėtų apkal
bėti Susivienijimo reikalus 
organe “Tėvynėj”.

Katriems S.L.A. nariams 
rupi Susivienijimo gerovė 
nesiduokit suvilioti socialis
tams, .kad paskui nereikėtų 
gailėtis. Atsiminkit kad jau 
kartą apie 4,000.SLA. narių 
buvo socialistų' suvilioti ir 
atitraukti nuo Susivieniji
mo. Po 21 metų socialistai 
ir vėl kėsinasi kelti organi
zacijoje revoliuciją. Apsi- 
žiurėkim kad istorija neat
sikartotų.
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Lietuviški komunistai sa
vo ta deklamacija apie be
darbius daėjo net iki to kad 
ir bjauriausi žmogžudį tei
sina kaltindami bedarbę ir 
kapitalistus. Štai New Yor
ke tūlas Drucker pasmau
gęs savo nėščią moterį, ban
dė gazu nunuodint savo du 
vaiku ir pats save. Kuomet 
paskutiniai žygiai nepavy
ko, jo ir jo vaikų gyvastys 
išgelbėta, o pats žmogžuda 
atsidūrė kriminalistų suole 
teisme, Lietuviškų niekšų 
organas Brooklyne skelbia 

į kad Drucker nėra kaltas, jis

mat bedarbis. Kalti esą ka
pitalistai ir kapitalistinė si
stema.

Tik paskutiniai niekšai 
gali teisinti tokius bjaurius 
žmogžudas. 

▼ ▼ ▼

SLA. Prezidentas Gegužis 
po suvirš pusantrų metų ty- 

Į Įėjimo pagaliau prašneko 
per savo atvirą laišką “Dir- 

, vai”. Pabaręs “Dirvą” ir 
jos redaktorių, o pateisinęs 
Vitaitį ir jo taktiką, nepa- i 
miršo pateisinti save už ne-l 
išpildymo savo pažado pa-j 
rašyt “Tėvynėje” kelionės i į 
Lietuvą įspūdžius. Sakosi 
jog buvęs pradėjęs įspū
džiu rašyti, bet darbas pa-į 
sirodęs nelengvas ir jo ne
dirbęs. Pigus pasiteisini
mas, nes kad ir ne literatas, 
kaip sakosi, tačiau savęs 
apsigynimui ir jieškojimui 
kitur kaltininkų Devenio- 
Ažunario paskoloje pasiro
do literatu kuris net kitus 
gali viršyt. Čia mat darbas 
tai nesunkus.

“Naujienose” tūlas Pus
ta pėdis (gal Pustagalvis) 
pajuokia SLA. 6-to Apskri
čio vakarienę. Sako toj va
karienėj buvęs vienas advo
katas, vienas daktaras ir 
vienas dantistas, ir kad pas 
tautininkus viskas apmirę.

Kadangi’ minima vakarie
nė buvo SLA. 6-to Apskri
čio, tai kur buvo socialistai 
daktarai ir advokatai kad 
jie nedalyvavo? Socialistai 
kaip ir tautininkai yra tos 
pačios organizacijos nariai, 
ar ne?

Matomai socialistai pri
guli prie SLA. tik intrigas 
daryt ir narius kiršinti, kur 
jie buna pirmutiniai, o or
ganizacijos parengimuose 
tai jų nematyt.

PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos metinis susirinkimas 
šaukiamas Sausio 31 d., Dr. G. 
I. Bložio rezidencijoj, 6725 So. 
Artesian avė., Chicago, Ill. Pra
sidės nuo 8:30 vai. vak.

Prašau gerbiamų kolegų ne- 
sivėluoti, nes apart inaugura
cijos naujos valdybos randasi 
išsprendimui nepaprastai daug 
naujų reikalų.

Dr. A. L. Graičunas, sek.

Šis naujas trans-Atlantiko laivas 
budavojamas Cunard Linijai Škotijoj. 
Jis bus 73,000 tonų registro, apie 
14,000 tonų didesnis negu didžiausis 
dabartinis laivas. Greitumas bus 30 
mazgų į valandą, reiškia bus ir grei

čiausias laivas koks tik yra.
Ilgumo bus 1,018 pėdų, kastuos 

1 $25,000,000. Pastatyt ims apie tris 
metus. Vaikščiot pradės tarp New 
Yorko ir Cherbourgo-Southamptono 
1933 metais.

PRANEŠIMAS!
Telegramomis mums praneša iš musų atstovybių užsieniuose, jog 

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

1. Laikini lankytojai
2. Studentai
3. Dvasiškiai
4. Moterys ir mažesnieji vaikai Amcr. Jungi.

\ alst. piliečiu
5. Motinos ir levai Jungi. Valst. piliečių
6. Moterys ir mažesnieji vaikai asmenų gavusių

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

giminėms aukščiau minėtoje klasifikacijoje priskaityliems. lokiu 
bildu jie galės būti atvesti United States Lines laivais.

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

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

UNITED STATES LINES
CLEVELAND OFFICE general offices

Robert E. Good Broadway
Hotel Cleveland Building Xc’v York c,ty

Laivai į Europa išplaukia kas savaitę.

DETROITO VEIKĖJAI
■: ■'.■J •' ■ - S

Adv. J. P. Uvikas
Plačiai žinomas Lietuvių 

tarpe veikėjas ir visuome
nininkas. Jo pastangomis 
Lietuvių vardas Detroite 
tarpe Amerikonų žymiai 
garsinamas. Daugelį kartų 
jis yra patarnavęs su pra
kalbomis ir kitokiais dar
bais. Adv. Uvikas yra Det
roito Lietuvių Vaizbos Bu
to pirmininkas. Jo profe
sijos ofisas yra 2333 Bar
ium Tower budinke.

Kazys Samsonas
Pasižymėjęs darbuotojas 

Detroito Lietuvių jaunimo 
tarpe. Daug darbuojasi L. 
Vyčių 102-roj kuopoj su pa
rengimais. Iš profesijos jis 
yra fotografas ir laikrodi
ninkas. Turi studiją Lietu
vių salės name, 3164 West 
Vernor avė.



Draugas Stepas
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I- 
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GERB. SPRAGILAS I nęs nenužiurės, ba aš prigu- NEW BRITAIN, Conn, 
liu prie dddarbininku. Ale 
jeigu nueisiu vvvienas už' 

i sisakyt laivakortę tai galiu 
.papult Į bėdą: ‘Dddirviečiai’ 
j gggali įrašyt mane į eks- 
i kukukursiją, o paskui pa- 
! rašyt į Lietuvą kddad par-

DRAUGAS STEPAS REN
GIASI LIETUVON

— Alo, dddrauge, ar tu
ri laiko? aš noriu su tavim 
papapasikalbėt.

— Sveikas-gyvas, Stepai! 
Kas tau pasidarė: tu pir
miau mane pamatęs gatve 
ateinant bėgdavai i kitą pu
sę, arba skrybėlę užsimok- 
linęs ant akių norėdavai 
praeiti pro šąli, o dabar su
laikai ir pats mane kalbini?

— Mat, dddrauge, aš tu
riu pakalbėt su tttavim a- 
pie svarbų dddalyką.

— Ar gal nori prašyt au
kų dykaduoniui Pruseikai, 
kuris po Klyvlandą landžio
ja beveik kas mėnuo?

— Ne, dddrauguti, visai 
kkkas kita, čia yra dau
giau ppprivatiškas reikalas.

— Na tai sakyk kame da
lykas ?

— Ar tu matei “Dddir- 
voj” pagarsinta ekskukuku- 
kursija į Lietuvą?

— Žinoma kad mačiau. 
Tik man nuostabu kaip tu 
pamatei, juk tu “Dirvos” 
neapkenti ir matyt nenori.

— Ale, dddrauguti, aš Ją 
vivivistiėk peržiūriu ir ^ži
nau ką rrrašo.

— Tai gal prenumeruoji 
ar perki pavieniais?

— Vvvelnią aš ją pipipir- 
ksiu: gaunu pas kikikitus.

— Tai tu geras išnaudo
tojas, o rėki kad kapitalis
tai išnaudoja. Aš manau 
kad bolševizmui Įvykus tu 
labai norėtum “pasiskolint” 
ir kito pačią ir namą ir vis
ką. Tai tikras svieto lygin
tojas iš tavęs. Na bet sa
kyk ko norėjai iš manęs?

— Žinai, dddrauge, aš 
noriu vavavažiuot Į Lietu
vą su “Dddirvos” ekskuku- 
kursija, ale kai aš esu su- 
sususipratęs dddarbininkas 
jie gali manęs nepriimt.

— Kodėl nepriims, jeigu 
tik nori važiuot. Jie džiau- 

. gsis kad kaipo Lietuvis pas 
savus eini laivakortę pirkt, 
o ne pas Žydą.

— Tttu mislini kad aš no
riu jiems bibibiznį daryt? 
Vivivisai ne! Ale aš noriu 
su jų ekskukukursija va
žiuot del tam tikrų ppprie- 
žasčių.

— O, tai ir tu dar moki 
galvot ir sugalvojai ką to
kio!

— žižižinoma, dddrauge, 
tu nemislyk kad aš . esu 
momomonkė.

— Na tai gerai, jeigu tu 
randi kad geriau važiuot su 
“Dirvos” ekskursija, drau
ge su pulku pažystamų, tai 
važiuok. Eik į “Dirvą”, už
sisakyk laivakortę, ir drožk.

— Man, dddrauge, nerei
kėtų nei “Dddirvos” nei tų 
žmonių, aš ir vvvienas ga
lėčiau parvažiuot, ale štai 
ką aš norėjau tau papapa- 
sakyt.

— Aha, tai tu dar ką to
kio turi paslėpęs rankovėje. 
Pasakyk kame dalykas?

— Mamamatai, dddrau
guti, kada važiuosiu sykiu 
su vivivisais tai niekas ma-

’ važiuoja komunistas, ir kai 
tik išlipsiu gali mane fafa- 
fašistai areštuot. Jeigu ne- 

' pirksiu per juos šišišifkor- 
tės, ir tada apskųs, ir man 
vistiek padaryt tttrobelio.

— Na tai ko tu iš manęs 
nori?

— Aš, dddrauguti, noriu 
kad tu nueitum su manim į 
“Dddirvą”, pasakytum kad 
aš geras žmogus, paprašy
tum kad mane leistų sykiu 
su vivivisais ir kad niekas 
apie mane nežinotų....

— O, tai tu nori taip 
kant mano protekcijos? 
kas gali užtikrint kad 
parvažiavęs į Lietuvą neim
si durnavot ir savo kvailys
tes skleist? Tu manai kad 
aš noriu tokių gaivalų Lie
tuvoj matyt?

— Aš ten nieko nedary
siu, aš tik nononoriu parva
žiuot pamatyt ir atsiimt iš 
brolio savo dadadąli. Pas
kui tegul jie ten sau pppra- 
smenga.

— Na tai ko tu bijai va
žiuot jeigu niekam blogc 
nedarysi? Tu niekam ne
darysi ir tau niekas nieke 
nedarys.

— Ale, dddrauguti, aš vis
tiek noriu gaut tavo pppra- 
tekciją ir “Dddirvoj” ir pa
skui kaip važiuosiu, tenai, 
ba tave ten vivivisi pažysta 
ir tikės kad aš gegegeras 
žmogus. Be to aš bibibi- 
jau, ba sako ten kokokomu- 
nistus sušaudo.

— Nei vieno dar nesušau- 
dė kuris nešovė į ką nors 
pats. Todėl važiuok drą
siai ir neklausyk ką kas 
zaunija. Jeigu norėsi bė
dos tai rasi, o jeigu ne, tai 
busi patenkintas savo apsi
lankymu, kaip ir visi kiti 
kurie Lietuvoj lankėsi..

— Tai draugutis sakai aš 
gagagaliu be baimės va
žiuot?

— Važiuok, tau niekas 
nieko nesakys, ir “Dirva” 
tavęs neskųs. “Dirva” ant 
tavęs nepyksta, tik gailisi 
tavęs ir kitų tokių darbi
ninkų kurie leidosi susimul- 
kint padaužoms komunis
tams ir mano kad jie irgi i 
yra komunistai. Tau iki 
tikro komunisto toli, nes tu! 
nemokytas ir nežinai kaip 
iš kitų naudotis, tu tik tar
nauji dykaduoniams, kurie J 
išmokinę tave neva kovot; 
už darbininkų reikalus, iš 
tavo kišeniaus gražiai gy
vena. |

— Dddrauge, man visai 
nepatinka kad tu dddarbi- 
ninkiškas idėjas niekini.

— Ne, Stepai, aš darbi-' 
ninkiškų idėjų neniekinu, 
tik parodau kad po darbi
ninkų vardu palindę visokie 
padaužos jus išnaudoja, ir 
jus manot kad darot gero 
patys sau.

sa-
O 
tu

ž- Mirė Kun. E. Grikis. Sau- 
i” šio 11 d. staiga mirė vietos 

Lietuvių parapijos klebo
nas, Kun. Edvardas Grikis. 
Sekmadieni, Sausio 11 d., 
atlaikęs sumą, sugryžęs iš 
bažnyčios i kleboniją, palei
do radio, norėdamas pasi- 

j klausyti programo iki šei- 
Imininkė turės gatavus pie- 
Itus. Tuo tarpu sukrito ant 
grindų ir i minutą laiko mi
rė. Greitai tapo pašaukta 
keli gydytojai, bet pagalbos 
jokios suteikt negalėjo. Gy
dytojai pripažino kad mirė 
nuo širdies ligos.

Velionis buvo 48 m. am
žiaus, šioj parapijoj išbuvo 
klebonu suvirs 15 metų, ir 
buvo mylimas susipratusių 
Lietuvių katalikų ir svetim
taučių. Nors Amerikoje gi
męs ir geras šios šalies pi
lietis, bet buvo uolus Lietu
vis patriotas.

Jo gyvenimas buvo toks 
kaip ir visų kunigų: išpra- 
džių žmonės jį labai garbi
no ir pataikavo, paskui at
sirado tokių kurie ėmė nie
kinti, bet jis to nepaisė, dir
bo kiek galėjo, o savo prie
šininkams nebandė trukdy
ti.

Velionis paliko du broliu 
ir vieną seserį, kurie gyve
na Naugatuck, Conn.

Laidotuvės atsibuvo Sau
sio 14 d. Gedulos mišias 
laikė Hartfordo diocezijos 
vyskupas. Laidotuvėse da
lyvavo apie 75 kynigai, o 
žmonių tai prisirinko pilna 
bažnyčia ir dar daugybė 
stovėjo, lauke. Hartfordo 
Lietuvių klebonas Kun. Am- 
bota pasakė gražų pamoks
lą. Po visų ceremonijų ta
po palydėtas Į Naugatuck’o 
kapines, į savo šeimynos

nuosavą plotą. Lydėjo apie 
100 automobilių pilnų žmo
nių.

Daugumas Lietuvių jo ap
gailauja kaipo gero veikė
jo, bet ką padalysi. Lieka 
tik pasakyti: lai buna jam 
lengva ilsėtis šaltoj kapų 
žemelėj. Lietuvis.

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

visą kaimą!

ŽUVO 14 TURKŲ Amerikos pi i'mos rūšies 
Istanbul, Turkija. — Lšti- gelžkeliai 1929 metais turė- 

istatymas kad ateiviai jeigu kus gaisrui viename budin- jo ineigų $1,202,707,319, o 
bėgyje penkių metų nuo sa-jke, sudegė arba iš langų 1930 m. net $368,197,237 ma- 
vo įvažiavimo lieka visuo-1 šokant gelbėtis užsimušė 14 žiau. 
menės našta, gali būti de- Turkų. ir žymi reikšmė bedarbės,
portuoti, bet dabar imigra
cijos viršininkas užtikrina 
jog tokie ateiviai gali krei
ptis į vyriausybę su prašy-i 
mu pagalbos jeigu reikia ir 
jie nebus deportuojami. Ne 

i jų čia kaltė bet šalies kad į 
' darbų nėra.

NEDEPORTUOS
Washington. — Nors yra j

Tai didelis skirtumas

PO VADOVYSTE
Lietuviu Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje
NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

$.S. EUROPA

Jei į Lietuva 1931 Metais — tai

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

KLAIPĖDA — KOPENHAGA - HALIFAX - NEW YORK

Dešimts Specialinių

KLESOS 
KAINOS:

Greičiausiai plaukiojančiu laivu 
l Iš New Yorko j Klaipėdą .
Į Klaipėdą ir atgal : : .

I’alst. Taksos Atskirai,

$117.50
$193.00

IŠPLAUKIA 
iš 

NEWYORKO
GEGUŽĖS

2

EKSKURSIJŲ

1931 Metais

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno j Klaipėdą, 
prižiūrimi atsakomingu konduktorių 

‘C TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ Į^<..

Patarimų klauskite pas
Ambraziejus, J. 

ICBCruidSt., 
Brooklyn, N. Y.

"Amerikos Lietuvis'
14 Vemon St., 

Worceater, Mass.
Baltutis, P. P.

3327 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

J Bartkevičius, P.
678 No. Main St., 

i Montello, Mass. 
4 Bogden, J. G.
■ 432 W. Long Ave.,

Du Bols, Pa.
I “Dirva”
■ 6820 Superior Ave.«
1 Cleveland. Ohio

Gendrolius, N.
395 Broadway,

So. Boston, Mass.
Kažemekas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Makarevičius, K.
95 Liberty St., 

Aoaonla, Conn.
Mollis, P.

1730 — 24th St., 
Detroit, Mich.

Mikolainis, P.
188 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

GERMAN 
LLOYD

4
NORTH

GERMAN 
LLOYD.

Rauktyte, J.
123 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Sekys, J.

226 Park St., 
Hartford, Corm.

Sidabras, K.
875 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.
“Naujienos”

1739 So. Halsted St- 
Chicago, Ill.

Stulpinas, V. M.
3255 So. Halsted St.. 

Chicago, 111.
“Sandara”

3236 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Trečiokas, A. S.
197 Adams St., Newark, N. J.

Urbšas, J. J.
187 Oak St., Lawrence, Mass.

“Vienybe”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South Ave., 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank 8c 
Trust Co., Pittsburgh, Pa.

Varašius, A.
So. 12th and Carson Sts., 

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia. Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washington St., 

Norwood, Mass.
Zolp, J.T.

4559 So. Paulina St., 
Chicago, III.
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Kad dar ir yra laiko prisirengti kelionėn su viena viršminėtų 
ekskursijų — nereikia laukti paskutinių dienų ------ reikia tuoj
pasidarbuot iišanksto gauti reikalingvr. dokumentus ir rezer

vacijas, kad nereikėtų vėliau atidėti kelionės.

Visais Keliones Reikalais Kreipkitės pas Savo Agentą arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
24S Washington St., Bc.ston, Mass. 180 No. La Salle St., ( hicago, III.

Saulės Spinduliai Minkšti n s
ŠVEDU AMERIKOS 

" ' LINIJA
u 

WEWYORXO j 
KLAIPEDA 

čPrr- -įfol!-.
WMFAS KELIAS j LIETUVĄ per SVEDIJ

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS 

ŠVEDŲ MOTORLAIVIAIS 
Lietuvos Pašto ir Keleivių 

Patarnavimas

Persitikrink švariais, Moderniš
kais Laivais, Mandagiu Patarna

vimu ir Skaniu Maistu
Paranki Kelionė į 
LIET U V Ą

UŽSISAKYK VIETAS DABAR! 
.aivų išplaukimai iš
S. Drottningholm

1. L. Gripsholm
S. S. Drottningholni
M. L. Gripsholm

Informacijos, iliustruotas cirku- 
orius su žemlapiu Lietuvių kal- 

>oj, gaunamas kreipiantis pas sa- 
o agentą arba i

Swedish American Line 
•1 STATE ST. NEW YOPT'

New Yorko
Sausio

Vasario
Kovo
Kovo

31
21
11
28

AITALIAN
CCORDIONO

Askfor 
FREE 
Catalog

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

visokius speciališ-Mes išdirbam 
kus Akordeonus ant užsakymo ir 
taipgi specializuojant taisyme.

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS 

pirkėjams duodamos Prof. Rosa- 
nova. Reikalaukit paskiausitj DY
KAI duodamų iliustruotų katalo
gų ir nusistebėsit dideliu 
nupiginimu. Rašyk šiandien

ITALIAN ACCORDION
323 W. Polk St., Dept. 

Chicago, Ill.

kainu
(1G)

co.
46

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

jūsų gerkleipalankūs
ra: Būk 
ame ore, 

(i.

“It's toasted
1931, The American Tobacco Co., Mfrs.

LUCKIES visuomet

Kiekvienas žino, kad saulės 
spinduliai nokina ir minkština - del to 
naudojamas “SPRAGINIMO” procesas, 
Ultra Violetinių 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 
ypatybes, kurios erzina gerklę ir yra 
kosulio priežastis.

>-> * XX
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Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus—prieš kosulį



DIRVA

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

Prenumeratoriai Knygos

VYTAUTAS
DIDYSIS

APIE S. L. A. PINIGU AIKVOJIMĄ
 *—-------------------------

“"TĖVYNĖJE” ėjo ilgi iš
vedžiojimai SLA. Pre- 

dento Gegužio reikale din
gusių $25,000 S.L.A. pinigų 
pavidale Devenio-Ažunario 
paskolos.

Susimildami, SLA. Pildo
mos Tarybos nariai, nera
šykit daugiau, nesiteisinkit 
ir neimkit žygių “surasti’- 
kaltininkus, nes iš to nau
dos nebus. Jau nuo perei
to SLA. seimo visi nariai 
žino kas kaltas tų pinigų 
praradime, užtenka kalbėti 
dykai. Labiausia visko už
tenka prie tų $25,000 dėti 
dar kitus $10,000 j balą. 
Kam tie Pild. Tarybos ir 
komisijų suvažiavimai taip 
tankiai, kam tie “tyrinėji
mai” ir kitų “kaltininkų” 
“j ieškojimai”?

Mes žinom kad kalta Pild. 
Taryba, kuri pinigus neap
galvotai davė, kaltas Deve- 
nis kad gudriai mokėjo iš
vilioti iš lengvatikių.

Dabar reikia kad toliau 
nesiaikvotų SLA. iždas. Su
laikykit, gerbiamieji, o jei 
ne tai SLA. kuopos turės 
išeiti prieš jus su protestais.

Kada pinigus davė tai ne
siklausė jokių komisijų ir 
nedarė tyrinėjimų, o kada 
prarado tai ir tyrinėjimai ir 
suvažiavimai, kas paima ki
tus šimtus dolarių kas sy 
kis, o prie nuostolių atgavi 
mo vistiek neprives.

Nuo seimo visi žino kai 
atsitiko. Seime niekas ler 
mo nekėlė, nes manė kad be 
tolesnių išlaidų kas nors 
ims ir užbaigs likvidavimą 
Devenio likučių. Bet kur 
tau. Prie žuvusios sumos 
dar reikia pridėti $10,000 ai 
$15,000, tada Pild. 
bus pasitenkinus.

Reikėjo Gegužiui 
geliutei nuvažiuot į
bury, ir j pora dienų dalyką 
baigt. Jeigu nebaigt atga
vimu nors dalies pinigų, ta: 
nors užbaigimu to reikalo 
Žuvo pinigai, pasakyt na 
liams kad žuvo, jeigu toliav 
kada dar bus atgauta kiek 
tą pasakyt ir siekt prie te. 
bet nieko daugiau nedaryi 
Visi žino tokius piniginiu 
prakišimus, užtai seime ne- 
lermavo. Bet jeigu Pild. 
Taryba nesiliaus aikvojus 
pinigų “tyrinėjimui” toliau 
tai išsibaigs narių kantry
bė ir susilauksit didelio pa
smerkimo. Tada nei atei
nančiais rinkimais nariai 
jūsų nerems, nors dabar ti
kit “tyrinėjimais” suversti 
kaltes ant ko nors kito ir 
rinkiniams atėjus nuduoda- 

. mi “nekaltais avinėliais” vėl 
gerintis prie SLA, narių.

Tautininkai, laikas mums 
imtis darbo. Ant komunis
tų griuvėsių Susivienijime, 
socialistai bandys savo tvir
tovę budavoti. Jie budavos 
dabartinės Pild. Tarybos 
“griekais”. Mes gi, socia
listų taškomu dumblu ant 
šių Pild. Tarybos narių nie
ko nesubudavosim. Reikia 
gerų, rimtų žmonių, ir lai
kas jau pradėt juos jieško- 
ti.

išeivybės vedėjų, bet dabar 
jau tų Įstaigų tarnautojai 
išmoko to biznio ir 
darbą gerai atlikti.

(Tąsa iš pereito num.)
galės

Taryba

ir Jur- 
Water

Nauja Tvarka Lietuvos 
Išeivybės Biuruose

Lietuvoje Įvesta Įstaty
mas kad visuose išeivybės 
biuruose (laivų linijų ofi
suose) vedėjais butų tiktai 
Lietuvos piliečiai. Iki šiol 
vedėjai buvo daugiausia at
siųsti iš užrubežįo, o tik pa- 
gelbininkai buvo Lietuvos 
piliečiai.

Išsyk kada laivų linijos 
savo ofisus Lietuvoje ati
darė gal nebuvo patyrusių

Vienas dalykas jau pasi
darė aiškus: socialistai jū
sų nerems jeigu nepadarysit 
kokios slaptos sutarties su 
jais duot jiems daugiau vie
tų Pild. Taryboj. O už ką 
mes tautiečiai privalom jus 
remti, ar už tolesni aikvoji- 
mą pinigų, kada per neapsi
žiūrėjimus prarandat dide
les sumas? Ar už tai kad 
pernai su socialistais susi
dėję mus tautiečius nieki
not ir vadinot net bolševi
kų sėbrais? Ar už tai kad 
“Tėvynė” mus juodžiausio
mis spalvomis piešė už Su 
sivicni iimui svetimą reika
lą — Lietuvos politiką?

Klaipėdos Naujokai
1930 metų rudeni pirmą 

syki buvo imami Lietuvos 
kariumenėn Klaipėdos kraš
to naujokai.

Iš viso krašto paimta 995 
vyrai. Iš jų Lietuviškai 
kalba 563, Lietuviškai su
pranta 31; nekalba ir nesu
pranta Lietuviškai 401.

Reiškia, iš 1000 jaunų vy
rų 600 kalba Lietuviškai, gi 
400 Lietuviškai nemoka.

Klaipėdos kraštas ir di
delė Prūsų žemė pirm 600 
metų buvo visai Lietuviški; 
kuomet kryžeiviai užkaria
vo ją ir Įsigalėjo ten Vokie
čiai, jie dėjo didžiausias pa
stangas Lietuvius suvokie
tinti, bet neįstengė: ir po 
šiai dienai daugiau pusė jų 
yra Lietuviai, ir Lietuviš
kai gerai šneka daugelis li
kusių po Vokiečiais anoje 
pusėje Nemuno.

• PASAKYKI...
(Kun. A. Vienožinskio)

Pasakyki, panaitėle, 
Ar tu mane myli?

Kiek jau kartų tavęs klausiau, 
O tu vis dar tyli....

Pasakyk,, nevargink manęs, 
Regi baigiu džiūti.

Kurią dien’ nematau tavęs 
Tikrai reik pražūti.

Oi laimingas kaip laimingas, 
Kas gal apsakyti

Kurioj dienoj savo mielą
Gaunu pamatyti.

Nemainyčiau tos valandos
Ant turtų didžiausių

Kada imdam’s už rankelių
Savo mielos klausiu:

“Ar tu sveika, ar tu linksma, 
Mano Aniuolėli,

Ar neilgu tau be manęs, 
Tu mano kvietkeli?....

Oi kaip tavęs aš pasilgau,
Baltoji gulbele,

Senai, senai jau skambėjo
Tarp musų dainelė.. . . ”

Tegul skamba, garsiai skamba 
Tarp musų dainelės,

O kaip linksma yr’ dainuoti 
Prie savo panelės.

Oi tu meilė širdies mano
Ir turtai ant svieto,

Pasakyk ar širdyj tavo
Bus del manęs vieta?....

MYLIU TAVE
Myliu tave, žvaigždele skaisčioji, 
Jog rodai slaptą laimės kelią 
Ir jurų gelmėse vadžioji 
Širdies beklystančią valtelę.

Taip ilgai siela laimės geidė, 
Širdis nurimti negalėjo — 
Ir viena žvaigždė skaistaveidė 
Slapčia ją šaukė ir žavėjo.

Man veidas mirtinai išbalo, 
Išgraužė ilgėsis krutinę, - 
Jausmai išblėso ir atšalo, 
Gyvybės džiaugsmą sunaikinę.

Spindėk, žvaigždele numylėta!
Tavyj širdis naujai nurimo— 
Ir veski sielą sužavėtą 
T šąli tyro Įkvėpimo.

—Putinas.

Malburge, kurį po trijų dienų pasie
kia, Vytautą pasitinka mistras Konradas 
von Valenrod, kuris pašiepiančiai primena 
Vytautui sulaužymą pirmesnės sutarties, 
bet Vytautas prisišneka ir kryžeivių mis
tras sutinka ant Vytauto pasiūlymo kovoti 
prieš Jogailą, tačiau išreikalauja kad Vy
tautas paliktų užstatu pas Vokiečius savo 
vaikus. Neturėdamas ką daryti Vytautas 
sutinka, paveda jų globai savo sūnūs, ir 
vaikučiai neužilgo atskiriami nuo tėvo ir 
išgabenami į Karaliaučiaus pilį.

Karaliaučiuje juos globoti paveda ten 
esančiam Lietuviui, jau krikščioniui, kuris 
vaikučius gerai globoja ir apsakinėja apie 
seną Lietuvių tikybą ir dievus. Apysaka 
kalba kaip vaikiukai, pasiilgę savo tėvo, 
bando iš nelaisvės pabėgti, bet nepasise
ka, vis buna sugaunami. Vieną sykį buvo 
gana toli išbėgę į girią, bet ten nuvargę 
bekeliaudami sumigo, vėl tapo surasti ir 
parvesti į pilį.

Vytautas tuo tarpu, su kryžeivių pa
galba, išėjo prieš Jogailą. Didelė kariu- 
menė apgulė Vilnių. Pilį gynę Jogailos 
brolis Korigaila ir Vytauto brolis Tautvi
las. Vytautas nuolat ilgisi pas kryžeivius 
paliktų savo sūnelių. Vokiečiai jam nuo
lat primindinėjo jog jie vaikus laiką kaipo 
didžiausią brangenybę — primindami Vy
tautui kad neapviltų jų, nes tada vaikų ne
matys. Vytauto širdyje virė kerštas savo 
“draugams” kryžeiviams.

Po ilgų pastangų užima Vilniaus že
mutinę pilį, aukštutinės ne. Jogaila vis ne- 
sitaiko su Vytautu, nes buvo įtikėjęs Skir
gailos skundams.

Kryžeiviai tur tarpu puldinėja ir te- 
rioja Nemuno pakraščius, Vytautas su sa
vųjų buriu ištraukė į Gardiną žiemavoti.

Kryžeiviai pasiuntė su Vytautu būrį 
savo šnipų, kurie turėjo sekti kožną Vy
tauto žingsnį ir pranešti ordenui.

Vytautas pasirodė labai ištikimas or
deno šnipų vądui ir tas pranešdavo kad 
Vytautas ėsąš atsidavęs brolijai. Vytau
tas tačiau ką kitą manęs. Matė jis nelai
mę kokią su kryžeiviais ant Lietuvos už
traukė. Tuo tarpu rūpėjo ir vaikučiai ir 
norėjo, nuduodamas ištikimą, juos iš ne
laisvės išgauti, bet kryžeiviai vis atsisakė 
juos paliuosuoti.

Vieną vakarą slapta atvyksta pas Vy
tautą Plocko vyskupas Enrikas, kuris pa
sako jog esąs siųstas karaliaus Jogailos, 
kuris siūlo Vytautui taiką ir brolišką vie
nybę. Vytautas nusišypsojęs pasako kad 
jau truputį vėlai Jogaila susiprato. Pa- 
simitinis pareiškia kad Jogaila tik dabar 
patyrė Skirgailos melagystes apie Vytau
tą ir nori taikytis. Pranešė kad Jogaila ir 
karalienė esą Vilniuje ir ten lauks Vytau
to pasimatymo. Pasiuntinis tuoj išsisku
bino kada Vytautas sutiko niekam neži
nant apsilankyti pas Jogailą.

Likus Vytautui vienam, vėl sugryžta į 
mintį jo vaikai — kas su jais atsitiks jeigu 
jis susidės su Jogaila prieš kryžeivius. . .

Bet tėvynės meilė apgalėjo vaikų mei
lę. Reikia pirmiau gelbėt iš nelaimės tė
vynę, paskui vaikus kaip nors pavyks iš
gelbėt, manė sau Vytautas.

Vytautas, gerai .sugyvendamas su or
deno pasiuntiniu-špiegu Sonnenbergu, po 
Jogailos pasiuntinio išėjimo prižadėjo pa
sakyt jam ką daro, jeigu Vokietis prisieks 
jog neišduos paslapties. Vokietis net prie 
kunigo bažnyčioje prisiekė ir priėmė ko
muniją tam tikslui. Vytautas po to apsa
kė ką mano daryti ir prašė kad Sonnen
bergas pasistengtų kaip nors išgauti iš ne
laisvės jo vaikus. Sužinojęs tą kryžeivis 
susiraukė, bet pažadėjo Vytautui pildyti 
duotą priesaiką. Po to Vytautas su pora 
palydovų išjojo Vilniun. Pas Jogailą įsi
gavo slaptai, kad niekas nepažinotų jog 
Vytautas atkeliavo. Jogaila labai nudžiu
go Vytautą pamatęs. Jie tuoj padarė su
tartis: Jogaila atiduoda Vytautui valdyti 
visą Lietuvos kunigaikštiją ir valdžią ant 
mažesnių kunigaikščių, sau pasilikdamas 
vyriausią visos valstybės valdžią. Vytau
tas ant to sutikęs.

Šituo jų susitarimu, Vytautui reikėjo 
užpulti kryžeivius ir atimti iš jų užvaldy
tus Lietuvių miestus ir pilis.

Parvykęs į Gardiną, Vytautas tą su
tarimą išsipasakoja ištikimam Vokiečiui, 
arba ištikimu nudundančiam, Sonnenber- 
gui. Jam tas nepatiko, bet prisiminda
mas Vytautui duotą priesaiką Vokietis 
tylėjo.

Gardine prasidėjo subruzdimas Lietu
vių kareivių tarpe. Jie noriai rengiasi iš- 6820 Superior Ave.

girdę jog Vytautas lieka Lietuvos valdo
vu ir susitaikė su Jogaila. Visi Vokiečiai 
Gardine tuoj buvo suimti, su jais ir Son- 
nenbergas. Vytautas ištraukė Vilniaus 
linkui, su savim varydamas ir Vokiečius 
nelaisvius. Sonnenbergą globojo pats Vy
tautas.

Susivieniję Lietuviai užklupo neprisi
rengusius kryžeivius ir kaip bematant at
ėmė iš jų viską ir išvijo iš Lietuvos.

Parbėgę Vokiečių likučiai davė žinią 
didmistriui Valenrodui, kurs supykęs ant 
Vytauto prisiekė keršyt. Dar labiau Įsakė 
sergėt Vytauto vaikus.

Vytautas, nors atsiekė ką užsimojo, 
bet liko nulindęs ir neramus. Sykį atėjęs 
pas Sonnenbergą prašė jo pagalbos išgau
ti vaikus iš nelaisvės. Vokietis pagaliaus 
pasižadėjo pasistengti grąžinti Vytautui 
vaikus. Jiedu vieną naktį ilgai tarėsi, po 
ko kitą rytą pakilo pilyje trukšmas kad 
Sonnenbergas pabėgo. Vytautas ruošė 
vyrus pabėgėlį vyti, bet kol suruošė, jis 
jau buvo kryžeivių žemėje.

Sonnenbergas atsiranda Karaliaučiaus 
pilyje, pas Vytauto vaikus. Kuomet nie
kas negirdi jis kalba jiems apie jų tėvą, ir 
matyt žada juos išvaduoti. Bet kryžeivių 
vyresnieji jau žino gandus apie Sonnenber- 
go padarytą amžiną priesaiką Vytautui — 
ir jeigu ta priesaika nėra teisinga, jis, kai
po ištikimas ordeno brolis, turi nunuodyti 
Vytauto vaikus. Pabūgęs kankynių ir ne
sitikėdamas išbėgti, jis išpildo vyresniųjų 
įsakymą — vaikiukams paduoda užnuody
tų apelsinų, tie suvalgo ir miršta. Senis 
Birmantas lieka Įkalinamas neva kaipo 
kaltininkas vaikų nunuodinime.

Gydytojas kuris Birmantui pripažino 
kad vaikai buvo nunuodyti, irgi buvo įka
lintas kad neišduotų paslapties. Bet jis 
jau spėjo apie tai pasakyti vaikų globėjui.

“Ant rytojaus abu Vytauto šuneliu 
palaidojami Karaliaučiaus pilyje, palaido
jami tarp neapkenčiamų kryžiuočių, tarp 
Brolijos didžiūnų”, apysaka sako.

Vytautui pasiųsta laiškas su žinia jog 
vaikai mirė kokia tai užkrečiama liga.

Sonnenbergas pasiėmė valdyti tolimą 
mažutę pilį, gėrimuose j ieškodamas nusi
raminimo, norėdamas kaip nors sąžinės 
balsą gėralais užlieti....

Daug metii po to, Vytautui jau esant 
didžiu Lietuvos kunigaikščiu, į Vilnių at-

šie nauji prenumeratoriai 
prisidėjo prie knygos 

išleidimo:

Scran- 
$2 už 
knygą

K. H. Laukaitis iš Balti
more, Md., norėdamas kad 
jo vardas dar spėtų patekti 
į knygą, Sausio 16 d. kny
gą “Vytautas Didysis” už
sisakė telegramų.

B. Dapkienė, E. Dear
born, Mich., prisiuntė savo 
$1 už knygą “V. D.” special 
delivery.

J. Virbickas, Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė už knvgą “V. 
Did.” 1.50.

Salome Norkus, Akron, 
O., prisiuntė už knygą “V. 
Didysis” $1.

Jonas Pateckas, Chicago, 
Ill., prisiuntė “Dirvai” vie
ną naują metinį skaitytoją 
ir užsirašė knygą “Vytau
tas Didysis” už $1.50.

Petras Babonas, 
ton, Pa., prisiuntė 
“Dirvą” ir $1.50 už 
“Vytautas Didysis”.

Jupzas Milaknis, Dayton, 
O., prisiuntė $2 už “Dirvą” 
ir $1 už knygą “V. Did”.

J. Klukinskas, Stamford, 
Conn., prisiuntė $1 už kny
gą “Vyt. Didysis”.

J. Lesberg, Chicago, Ill., 
prisiuntė $1 už knygą “Vy
tautas Didysis”.

Mrs. C. Litvinas, Kearny, 
N. J., prisiuntė $2 už “Dir
vą” ir $1 už knygą “V. D.”

Kaz. Petkevičius, vietinis, 
usžimokėjo $2.50 už 2 kny
gas “Vyt. Didysis”.

.lopąs Verbila, vietinis, 
užsimokėjo $2 už “Dirvą” 
ir $1 už knygą “V. Did.”

G. Salaševičienė, vietinė, 
užsimokėjo už knygą “Vyt. 
Didysis” $1.50.

PASTABA
Kurių iš čia paskelbtų 

knygos prenumeratorių ga
vome pinigus su rytiniu pa
štu Sausio 17 d. tų vardai 
dar tilpo ir knygoje. Kitų 
gavome vėliau ir vardus į 
knygą sudėti buvo pervėlai, 
nes knyga baigta spausdin
ti Sausio 17 d. ir tada kny
ga tapo paduota į knygri
šyklą.

Smagu mums kad galime 
išpildyti savo pažadą — iš
siuntinėti knygą Sausio pa
baigoje. Paskirtas 
prenumeratoms 

i biamas jau apie 
imti nelaisvėn gyvus ir atvesti pas Vytau- .*?’ toclel KunU 

tilps nerugokit,
Mušiui prasidėjus, tie trys Vokiečiai, svarbu buvo knygą baigti ir 

kaltininkai, kaip apysaka sako, esą sugau-' atiduoti ją užsimokėjusiems 
domi gyvi ir paskui Vytautas įsako jiems' prenumeratoriams, o ne lu- 
nukirsti galvas. Vytautas atsikeršija. ' kinėti tų kurie turėdami 

Po mūšio, koks tai ramumas užvieš- aštuonis mėnesius laiko ne- 
__ prisirengė prisiųsti pinigų 

—( Ę? ViPandėlės sau įįęį jau ]įg0 pevvėlu.
Bet tiek to. Kurie dar 

'norit gauti knygą “Vytau
tas Didysis” papiginta kai- 

___ na siųskit pinigus DABAR, 
nes po Sausio 31 dienai kai
na bus pabranginta.

| .o ' *-
ėjo senukas, kurs norėjo matyti Vytautą. 
Vytautas patyrė kad tai buvo tas senukas 
kuris buvo prie jo vaikų.

Senukas apsakė kaip Vytauto vaikai 
sutiko mirtį. Vytautas klausia ’ kodėl jis 
anksčiau apie tai nepranešė. Senelis pa
sako kad buvo uždarytas kalinyje, tik ne
senai netyčia iš ten ištruko. Senis pasa
ko kad vaikų nunuodijimą surengė trys 
kryžeiviai: Sonnenbergas, Salzbachas ir 
Schvelbornas. Vytautas tuos vardus ge
rai atsiminė. Dabar Vytautas atsiminė 
kaip jam kryžeiviai melavo buk vaikai mi
rė nuo užkrečiamos ligos ir kaip Sonnen
bergas savo laiške teisinosi jog negalėjęs 
išgelbėt, ir Vytautas buvo jam patikėjęs.

Atėjo Žalgirio mušis. Vytautas pasi
šaukia vieną Lenką karžygį pas save ir 
pasako kad su pagalba senelio Birmanto 
suras tuos tris Vokiečius, kuriuos turi pa-'

I tilps nerugokit,

laikas 
buvo skel- 
mėnuo lai- 
vardai ne
nes mums

patavo Vytauto širdyje.
“Lietuva!” ■

Vytautas: — “Lietuva! Tu viena man te-į 
palikai.... Del tavęs tik gyvensiu ir ko-1 
vošiu. ... ” Ir tuomi apysaka baigiasi.

(Bus daugiau)

3072.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Lengvai Budas Išmokti Angliškai. Raukius 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 krautuarūn, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo__ 35c

ŽEMLAPIAI

30c
REIKALAUKIT "DIRVOJE” 

Cleveland, Ohio

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne
klijuoki t laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.
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sudėti buvo pervėlai, 
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sio 17 d. ir tada kny- 
o paduota Į knygri

šį mums kad galime 
;i savo pažadą — iš- 
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Paskirtas laikas 
įeratoms buvo skel- i 
jau apie mėnuo lai- 

lel kurių vardai ne- 
erugokit, nes mums 
buvo knygą baigti ir 
i ją užsimokėjusiems ! 
įeratoriams, o ne lu
tų kurie turėdami 

s mėnesius laiko ne
igė prisiųsti pinigų ■ 
liko pervėlu.

tiek to. Kurie dar 
jauti knygą “Vytau- 
lysis” papiginta kai- 
kit pinigus DABAR, 
Sausio 31 dienai kai- 
pabranginta.

1^7 Juros Merga
per tvora

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.) ____ ♦
Dubys suprato ir pasimokino iš jos kal

bos: dabar, jai su mėnuliu kalbant, nege
rai butų lysti, nes ji žinos kad nereikalin
gas atėjo. Kada sulauks ryto, pagal jos 
pasakymo, jis eis pas ją, ir ji patikės jog 
mėnulis bus atėjęs.

Sulaukus ryto, kada saulė pradėjo te
kėti, Dubys atėjo pas Žibuonę iš to kraš
to kur mėnulis pranyko. Rado ją miegan
čią, bet ji tuoj išbudo.

— Aš atėjau mylėti tave, kaip manęs 
prašei šią naktį, graži Žibuone....

— Kas tu esi ir iš kur atėjai? — klau
sė ji ramiu balsu.

— Aš esu mėnulis, nulipau nuo dan
gaus ir atėjau tave mylėti. Tu mane kvie
tei... .

— Ar tai tu girdėjai mano balsą ir iš
klausei manęs? — klausė rimtai mergi
na. — Aš jau visa vasara tavęs prašiau 
ateiti.... kodėl taip ilgai reikėjo prašy
ti?....

— Del to kad labiau mane pamylė
tum. Jeigu bučiau atėjęs ant pirmo pra
šymo, manytum kad aš visų prašymus pil
dau ....

’— Tu toks gražus ir skaistus, tikrai 
kaip mėnulis — aš tikiu kad tu mano pra
šymo išklausei. . . . Mylėk mane. ... — 
prikibo prie “mėnulio” mergina ir žiurėjo 
jam i akis taip reiškiančiai ir prašančiai 
kad jis negalėjo nieko daugiau daryt kaip 
tik mylėti ją....

Po to pasimatymo su “mėnuliu” Ži- 
buonė liko labai, labai linksma. Bet nors 
prašė jo vėl ją aplankyti, mėnulis daugiau 
neatėjo. Jis daug sykių per dangų ėjo, nu
sileido, buvo ir nebuvo matomas, bet pas 
ją daugiau neatsilankė. Išsyk ji gražiai 
prašė ir viliojo, paskui ėmė verkti ir pyk
ti, antgalo keikti jį ir tą ko ji laukė — nes 
ji jau buvo nėščia ir laukė kūdikio....

Tas “milžinas” tai buvo jos sūnūs nuo 
to suvedžiotojo Dilbio. Bet atkerštui jam 
už tai — kad jis nesididžiuotų savo darbu 
ir nesilygintų dievams — tas nežinomas 
dievas lėmė taip kad visi per Dubi gimę 
vaikai butų neūžaugos.

Kada Žibuonei gimė kūdikis, o mėnu
lis ją daugiau neatlankė, ji pasišalino nuo 
žmonių, apsigyveno urve, patamsėję, ir 
augino savo kūdiki, tikėdama kad jis yra 
mėnulio sūnūs. Bet vaikutis niekados ne
išaugo Į didelį — liko mažas, žemutis kai 
kelmas, ir pasitarnavo savo motinai jos 
tolimesniuose darbuose.

Nuo to laiko ji daugiau meilės nepaži
no ir negeidė. Jos visi jausmai perėjo į 
paslapčių žinojimą, į permatymą žmonių 
ateities. Gal ji tą prigimtį iš pat mažens 
turėjo, bet nekreipė domės į tai iki atėjo 
jai laikas atsiskirti nuo žmonių ir tapti 
žyne-burtininke.

Bet nuo to laiko jos niekas nematė ir 
nežinojo kaip ji išrodo, nors patyrę apie j 
jos žynystės galybę pradėjo lankyti ją žmo
nės iš gana toli.

Atsilankiusius pas ją, jos sūnūs atves
davo į urvą su užrištom akim, ir tai}) iš
leisdavo atgal. Jeigu kas ir butų bandę1

Paraše K. S. Karpius

P A S I D A IRIUS

pakelti nuo akių užrišalą ir pamatyti ją, 
delei visiško urve tamsumo nebūtų galėję. 
Ji pragarsėjo kaipo burtininkė tikru savo 
nuspėjimu žmonių ateities. ' Apie ją vi
saip kalbėjo: sakė kad ji neturi nei ausų 
nei nosies, nei akių nei plaukų, viską tą ji 
pati sunaikinus kada mėnulio daugiau ne
prisiprašė ateiti. Jeigu taip butų buvę, iš- 

j tiesų gerai kad ji ir nesirodė niekam, nes 
| tikrai butų kožnas išsigandęs. Kiti sakė 
kad ji esanti vis tokia pat jauna ir graži 

, kaip buvo pačioje savo jaunystėje, nes ji 
vis turėjo labai gražų balsą ir švelnią iš
kalbą, iš ko spėdavo visą jos gražumą. Bet 
kaip ištikro buvo niekas niekam pasakyt 

i negalėjo.
j . — Kas čia eina? — pasigirdo balsas 
iš vidaus Žibuonės urvo.

— Tai aš su savo drauge. ... — bailiu 
balsu ir drebančia širdžia atsakė Ulelė, pri
siartindama prie urvo.

— Sustokit, neikit toliau, — tarė iš
eidamas iš urvo “milžinas”. — Ko reika
laujat?

— Aš atėjau pas žynę kad išsakytų 
mano ateitį.... — pratarė dar labiau nu
sigandus mergaitė, pamačius prieš save 
vyro liemens, plačių pečių tvarinį, kurs iš
rodė kaip duobėje stovys, nes niekaip ne
buvo galima tikėti kad toks žmogus galėtų 
ištikro būti. Jos draugė-palydovė taipgi 
baimės perimta prisiglaudė prie Ulelės.

— Gerai, buk gatava ineiti, bet tik 
viena, ta kuri nori savo ateitį žinoti. Nie
kam kitam ten ineiti negalima ir negalima 
girdėti kito ateities, — tarė “milžinas”.

— Ar man ten pavojaus nebus? Ar 
urve nėra kokie siaubimai vietoj garsios 
Žibuonės, jeigu neleidi niekam ineiti sy
kiu? — nusigandus klausė Ulelė.

— Neik, Ulele, aš bijau. .. . gali pra
žūti .... negryžti daugiau.... — drebėda
ma kalbėjo palydovė, kurios vardas buvo 
Mingė.

— Kuris nori savo ateitį žinoti, turi 
pasitikėti tiems pas ką atėjo. Kitaip gryžk 
nieko nesužinojus, — rustai pasakė “mil
žinas”.

— Aš tikiu ir užtai atėjau, tik noriu 
užtikrinimo kad pavojaus nėra, — sakė 
toliau mergaitė.

— Mes esam dievų žmonės: aš esu mė
nulio sūnūs, mano.motina yra mėnulio nuo
taka. O dievų parinktieji niekam pikto 
nedaro, — paaiškino “milžinas”.

— Aš eisiu, Minge, — tarė Ulelė savo 
palydovei: — Tu palauk manęs.

Mingė tik galva krestelėjo sutikdama 
laukti, bet baimė jos širdyje ir mintyse tū
nojo. Sulaikyt Ulelės juk negali, vienok 
rūpėjo kad kas su ja neatsitiktų.

Ulelė buvo bežengianti į vidų, bet ne
užauga ją sulaikė:

— Palauk, reikia tau akis užrišti, Ži
buonės matyti niekam nelemta, nematysi 
ir tu. — Ir pasistojęs ant akme-ns užrišo 
mergaitei akis storu marškoniu ir tik ta
da vedėsi į vidų gana tolokai.

Privedė ir pasodino prie ugnies — nes 
ji jautė šilumą ir girdėjo malkų brakšėii- 
mą. “Milžinas” tuoj apsisuko ir išėjo.

(Bus daugiau)

Rusijoje laike carų vieš
patavimo visos žemės ir 
miškai priklausė, carams, o 
mužikai jose gyveno ir dir
bo.

Dabar sovietų carams pri
klauso žemė, miškai ir pa
tys mužikai: niekas negali 
būti laisvas ir savistovis.

A/
Mano draugas Valonis 

Čikagos raudonlapyje rašo: 
“Draugai pasižymėkit kad 
šį šeštadienį bus duodama 
vakarienė musų dienraščio 
naudai. Šioji pramoga bus 
išbandymas mūsiškių nuo
širdumo”.

Tai nabagas tas dienraš
tis išalko kad jam ir vaka
rienę duos. Visus bedarbius 
vargšus darbininkus kvie
čia išbandymui jų' nuoširdu
mo (tai reiškia duosnumo), 
ba draugai Pruseika ir Va
lonis yra ekstra-bedarbiai 
ir jų maitinimui iš bedarbių 
kaulys atiku.

Sovietų rojuje dabar gy
vent labai gerai: jeigu užsi
nori aukštesnės vietos, o ta
ve aukštesnieji “darbinin
kai’’ pražiūri ir neužleidžia, 
tai tik paimk apskųsk savo 
draugą toj vietoj sėdintį 
kad jis yra išdavikas, tuoj 
jį sušaudys, o patį pasodys 
į tą vietą “už pasidarbavi
mą proletariato gerovei”.

Nesąžiningas Darbas
Vienas dešrininkas Chi

cago j, apsilankęs pas kitą 
dešrininką ir apžiūrėjęs jo 
gaminamas dešras, priren
gtoje dešroms medegoje pa
matė arklio kanopą ir nu
stebęs sako:

— Čia tai jau nesąžinin
gai daroma! Ir aš pridedu 
ir šunienos ir katienos, kas 
be ko, bet kad visa arklio 
kanopa ir dar su uknoliais 
tai jau nesąžiningai.

A/
Pasaulis teisingas

Jurgis Durnelis laikraš
čiuose išskaitė kad teismai 
priteisia dvigubai daugiau 
užmokėti už nupjautą koją 
negu jei žmogų visai užmu
ša.

“Tai Amerikos įstatymai 
kaip teisingi”, sakė drau
gams Durnelis: “jie žino 
kad mirusiam žmogui pi
giau pragyventi, tai ma
žiau ir moka.”

A
A. B. Strimaitis savo įs

pūdžiuose iš Lietuvos rašo 
“Tėvynėje” kad Lietuvos 
žmonės skundžiasi jog esą 
mokesniais apkrauti, ir tt.

Mat, pereitą vasarą nu
važiavęs Lietuvon rado “fa
šistus”’ valdant. Jeigu bu
tų radęs valdant liaudinin
kus ir socialdemokratus tai 
butų rašęs “žmonės džiau
giasi kad mokesčiais ap
krauti ir ūkininkai pasiten
kinę kad neturi kur javų ir 
gyvulių dėti”.

Ką daro partiviškumas! 
Strimaitis tikrai žino kad 
nei tie jo mylimi politikie
riai nebūtų paliuosavę žmo
nes nuo mokesčiu.

Lietuvoje vėl nubaudė de- 
sėtką komunistų.

Kiek gi Lietuvoje tų ma
no draugučių yra?

KIBIRKŠTYS
—Bolševikų energija tvė

rimui “darbininkiško susi
vienijimo” jau atšipo. Už
tai jų organe daugiau kal
bama apie matušką Rusiją, 
apie demonstracijas Wa
shingtone, negu “gegužnin- 
kus” ir “kruvinus fašistus”.

—N valstija paskyrė ke
turis milijonus dolarių tai
symui kelių, kad tuomi da
vus darbo bedarbiams. Dar
bai jau prasidėjo. Darbas 
atiduota vienam kontrakto- 
riui. Dirba keturi darbinin
kai: vienas su mašina kasa 
žemes, o trys su “trokais” 
tas žemes veža ir pila kiton 
vieton. Darbo užteks pil
nai visam šiam mėnesiui. 
Tai didelė pagalba bedar
biams.

— Kažin kodėl taip ilgai 
socialistai su komunistais 
nepradeda linkt aukas Je
ronimui Plečkaičiui, sėdin
čiam dabar kalėjime Kara
liaučiuje? Juk jis “politi
nis” Rankinis! Draugai' 
ar ilgai snausit užmiršę sa
vo idėjos draugą?

—Dabar “ramybės” lai
kai, niekas nenori karo, ir 
visi prie jo rengiasi. Gir
di, “mes tik ginsimės”. Vi

sa bėda kad nėra kam pa
daryt progą “gintis”, nes 
dar niekas neprisidirbo už
tektinai amunicijos.

—Lietuvių tautiškos pa
rapijos savo veikimu ir pro
paganda viską pralenkė: 
prisigamino vyskupų, ir ty
li. O Lietuvoj šitos bažny
čios kunigai “iš to stroko” 
pasivadinę episkopalais, ir
gi tyli: galvoja kaip gerai 
vyskupams Amerikoje gy
vent.

—Akyva ar Lietuvos ka
talikiškų dvasiškas teismas 
ekskomunikacijai K. Olšau
sko pasikvies iš Amerikos 
garsųjį Bagočių; juk jis ne 
tik “lojeris” bet ir prokuro
ras Lietuvių švento Sinodo 
Pittsburge. Taigi dvasiška 
galva.

—Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną šymet švęsim!

riebiai, su kumpiais, dešrai- 
tėmis ir blynais, nes tą die
ną bus Užgavėnių “pirma 
diena”. Ją turės švęsti ir 
tautiški bedieviai. Bet ne
užmirškit kad jau sueis 13 
ir prasidės 14-tas Nepri
klausomybės metas.

BIEDNO ŽMOGAUS 
DAKTARAS

Nuostabus Gyvybės Vaistai. Gelbsti 
Prašalint Šaltį Urnai

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

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

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

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

Virš du šimtmečiu/"T T? T) Ą Q Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažintaBU fV A O gyduole Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
» Pradčk tu°J- Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

75c ir Gauk ** •«»<* 
tėse "Gold Medal” vardo ir kitų neimk.

♦ ♦* ♦
SVARBI PASTABA

Knyga “VYTAUTAS DIDYSIS” jau baigta spausdinti, ir kaip greit gnygrišis 
apdirbs bus siuntinėjama prenumeratoriams — nevėliau Sausio mėnesio pabaigos.

Kaip skelbėme taip ir įvyko — knyga yra net 318 puslapių didumo, gausiai pa
veiksluota — vienatinė Lietuvos Istorija išleista su daugybe paveikslų.

Paskutinėje dalyje ineina ir paveikslas Birutos Kalno, kas “Dirvoje” nebuvo.
Visų knygos prenumeratorių prašome pranešti savomiaujus adresus JEIGU po 

prisiuntimo pinigų adresus pakeitei. Tas užtikrins jums knygos gavimą.
Šios knygos nebus duodama į kitus knygynus pardavinėti — gaukite tiesiog iš 

“Dirvos”. Dar turit progos įsigyti knygą žema kaina iki Sausio 31 dienai — sku
bėkit. Paskui reikės mokėti brangiau. Taipgi iki tolei užsisakančių knygą vardai 
bus skelbiami “Dirvoj” (knygoje jau netilps), o paskui ir “Dirvoj” nebus skelbiama.

Ši knyga tuoj išsiparduos, kaip išsipardavė kitos svarbios “Dirvos” leistos kny
gos, ir jums proga gauti Populiafę Lietuvos Istoriją pasibaigs ant visados!

VYTAUTAS
DIDYSIS

VYTAUTAS DIDYSIS
Virš 300 psl. $1 ir $1.50

PO SAUSIO 31 DIENOS KNYGOS KAINA PABRANGINAMA — BUS 

Popieros viršais $1 — Audimo viršais

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

Adresuokit laiškus ir 
pinigus siųskit sekančiai Gė?" 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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PUMPĖNAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Apie paklydusius vyrus ir 
kaip jie pradėjo miesteli 
Pumpėnai yra Panevėžio 

apskrities miestelis. Gyven
tojų turi apie 1600. Pro 
miesteli teka upelis Įstras. 
Iš Pumpėnų išeina keturi 
vieškeliai: i Panevėžį 25 ki
lometrai, Į Pasvalį 14 klm., 
į Vabalninką 32 klm., į Pu
šalotą 6 klm.

Pumpėnuose yra šios įs
taigos: valsčiaus valdyba, 
paštas, dvi pradžios moky
tos ir viena Žydų mokykla. 
Yra kelios organizacijos: 
Rauliu, Pavasarininkų, Gai
srininkų. Krautuvių yra a- 
pie 25: dvi Lietuvių, kitos 
Žydų.

Prieš karą Pumpėnai bu
vo didesnis miestelis; 1914 
metais kilus gaisrui visas 
viduris miestelio išdegė, tik 
gatves pavyko išgelbėt. Da
bar baigia atsistatyti.

Netoli Pumpėnų yra gra
žus miškas, kur vasarą jau
nimas rengia gegužines ir 
šiaip pasilinksminimus.

Miestelyje yra Nepriklau
somybės aikštė, viduryje 
aikštės yra pastatytas Vil
niaus Bokštas su parašu: 
“Ei, Pasauli, Mes Be Vil
niaus Nenurimsim!” Vir
šuje plevėsuoja trispalvė 
vėliava.

Prie Pumpėnų yra trys 
malūnai: du vėjiniai, vienas 
garinis.

Seni padavimai sako kad 
kur dabar Pumpėnų mies
telis stovi buvo didelė giria. 
Du vyrai eidami ta giria 
paklydo. Negalėdami išeit 
apsirinko gražų kalnelį, su
gulė nakvoti. Jiedu miego
dami susapnavo kad jeigu 
prižadės pastatyti bažnyčią 
toje vietoje kur apsigulėjo 
tai išeis iš girios. Jie pri
žadėjo ir pastatė medinę 
bažnytėlę. Pabuvo kiek lai
ko ta bažnytėlė ir sudegė. 
Bet greitu laiku buvo vėl 
pastatyta. Toj vietoj įsi
gyveno ir žmonių ir pasida
rė miestelis. Už kiek lai
ko kilo gaisras, sudegė mie
stelis ir bažnyčia.

Paskui pradėjo mūryti 
plytinę bažnyčią. Pamūrijo 
iki pusės ir pristigo plytų. 
Ilgą laiką stovėjo nebaigta.

Po kiek laiko atsirado 
turtingas ponas, kuris pra
dėjo toliau darbą varyti, ir 
1812 metais buvo baigta 
nauja bažnyčia ir akmenų 
ir plytų. Bažnyčioje iš vi
daus sienoje yra iškišti ke
turi akmenai. žmonės kal
ba kad bedirbant žuvų ke
turi žmonės, vienas kunigas 
ir trys darbininkai.

Seniau gyveno miško sar
gas, pavarde Pumpys, nuo 
jo ir ši vieta gavo vardą 
Pumpėnai.

Br. Lėlys.

GYVYBĖ

DAUJĖNAI
Važiuojant iš Pumpėnų 

vieškeliu j Vabalninkus už 
12 kilometrų prie Smilgių 
vieno kilometro tolumo ma
tosi ant aukšto kalno graži 
mūrinė bažnytėlė. Tai Dau- 
jėnų miestelis. Miestelis ne
didelis, gyventojų skaičius 
apie 700, ii- yra keturios 
krautuvės.

Daujėnai atsižymi savo 
stebuklingumu. Per atlai
dus į Daujėnus suplaukia 
daug maldininkų iš įvairių 
Lietuvos kampų sveikatos 
jieškoti. Aplink bažnyčią 
per atlaidus pamatysi pul
kus žmonių keliais einančių 
ir rąžančių kalbančių.

Didžiausi atlaidai tai bu
na per šventą Jurgį — su
eina žmonės, suneša sūrių, 
sviesto, kiaušinių, vilnų — 
kad karvės daugiau pieno 
duotų, kad vištos kiaušinius 
dėtų, ir tt. Per Sekmines 
irgi prieina, privažiuoja — 
nepereini nei bažnyčioj nei 
ant šventoriaus. Prie šven
toriaus yra stebuklinga ba
la, prie jos daugybė žmonių 
vieni kojas mazgoja, kiti su
bridę šonus, rankas, galvas 
ir kitką mazgoja; kiti į bon- 
kas semia parnešti namiš
kiams. Atsiranda tokių ku
rie tą vandenį ir geria.. Vie
tiniai gyventojai stebisi, sa
ko mes kiaules girdome ir 
maudome toj baloj, o jie ge
ria. Į tą vandenį baisu žiū
rėt, sudrumstas, vienas pur
vas. Kad nors butų aptver
ta; bet kai visi gyvuliai 
maudosi ir ligoti žmonės tai 
labai baisu darosi. Ir kodėl 
kiti žmonės to nesupranta 
ir laiko tą balą 'šventa

Kapinės yra labai gražios 
ir aplinkiniai žmonės nuei
na i jas pasidžiaugti.

B. L.
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“DIRVA” DOVANAI Už 
MIESTELIŲ APRA

ŠYMUS
Dar nepasibaigė “Dirvos” 

patvarkymas duoti visam 
metui “Dirvą” dovanų kiek
vienam kas prisius aprašy
mą kokio nors Lietuvos 
miesto ar miestelio. Todėl 
kurie Lietuvoje gyvenate, 
arba nesenai atvažiavę iš 
Lietuvos ir žinot savo mie
stelio padėtį galit rašyti ir 
siųsti “Dirvos” redakcijai, 
ir tuoj jums bus pradėta 
siuntinėti “Dirva”. Nerei
kia laukti pradžios metų, 
kada atsiųsit aprašymą nuo 
tada laikraštis jums bus 
pradėtas siuntinėti.

Aprašyme paminėkit pa
ties miestelio padėtį, kokios 
įstaigos randasi, kiek gy
ventojų, kaip pergyveno ka
rą, kaip po karo progresuo
ja ; kokia bažnyčia ar kiti 
žymesni budinkai. Toliau, 
kokios apielinkės, kokie ke
liai ir į kokius artimus mie
stus veda; kokios upės ar 
girios ar kalnai aplinkui y- 
ra, ir abelnai kas tik gali
mi apie tą sritį pasakyti.

Jeigu miestas turi kokią 
istoriją arba padavimą apie 
jo įsikūrimą, tą reikia būti- 
nai paduoti, bet jeigu neži
noma tai tiek to.

Rašyti galima ant abiejų 
lakšto pusių. Siunčiant pa
rašykit aiškų savo adresą, 
su nurodymu kam “Dirvą” 
siųsti, nes galima išrašyti 
ir kitam, ne tik sau.

“DIRVA” 
6820 Superior avė.

Cleveland, Ohio. U.S.A.

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

. Pajieškojimai .
Kiekvienam “Dirvos” skai- 
tytojui arba naujai ..užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas syk) i motus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, 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”
(1820 Superior avė. Cleveland, Ohio

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Saldainių ir delikatesų, Lietuvių 

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

KLAUSKIT “DIRVOJ”

UŽSID1RBKIT PINIGU 
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
15910 St. Clair avė., delikatesų, 

cigarų, mokyklos reikmenų krautu
vė, 8500 savaitinių ineigų garantuo
ta. Greta didelės mokyklos. Nuo
ma pigi, Matykit Zimerman, 2287 
Professor avo.

PAJIEŠKOJIMAI
(Iš Lietuvos Generalio Kon

sulato New Yorke)
Kilusieji iš ŠIAULIŲ miesto ir 

apskrities prašomi pranešti savo ad
resus.

Davidonis Viktoras, 35 m. amž., 
iš Šėtos vai., Kėdainių ap., 1929 m. 
išvykęs į Kanadą iš Rygos.

Bakšys Antanas, Igno sunūs, at
vykęs 1921 m. ir iki 1925 m. gyve
nęs New Briatin, Conn. .įieško bro
lis Stasys. ,

šlušnis Steponas, Amerikoje gy
vena nuo 1912 m., iki 1920 m. gyve
no Pittsburgę. Jieško V. šlušnis iš 
Klaipėdos.

Dubinskas Mykolas, apie 60 metų 
amžiaus, Amerikon atvykęs 1914 m., 
gyvenęs Worcester, Mass., ir dirbęs 
tikėję.

Bogušas Antanas, Amerikon atvy
kęs 1913 m., 1926 m. dar gyvenęs 
West Hanover, Mass.

Povilonis Povilas, miško’ pirklys, 
1928 m. gyvenęs Okmulgee, Okla. 
Jieško sesuo Ona.

Klieve ar Kliene Antanas, gyvenęs 
Detroite, vėliau išvykęs j Westville, 
Ill.

Jokubickai-Jonuškos, Antanas, My
kolas ir Stasys, Amerikoje virš 30 
metų. Adresai nežinomi.

Milinavičius-Milinaitis -Jonas, gy
venęs Baltimore, Md. .. -

Jieškomieji arba ką nors 
apie juos žinantieji malo
niai prašomi atsiliepti į:

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New York
PARSIDUODA

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

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

antrašą:

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Grasilda Rluntaitienė ...Lt, 50
Karolis Stašaitis .............. 150
Marė Stašaitenė ............... 150
Juozas Staškevičius ..........  100
Kastancija Skrebienė .... 100 
Pranas Maselskis ............... 100
Jonas Milinavičius .......... 150

Kreipkitės vėl:

Aršiausi Skausmai
Dings i 10 Valandų

Arba Nieko Nekaštuos!

PRIKLAUSO 
NUO ŠTAI KO

1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
‘,‘Gold Medai" vardo kiekvieno
je dėžutėje.

famous the world over

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

ŽMONĖMS
KURIE
DIRBA

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 ’ ;-,oc
Kelinės išprosyt , —25c
Skrybėlės išvalyt .jr)C

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 Overkota _
kainos žemos — nuo $35 aukš
tyn. Niekur kitus negausit to- 
kio • puikaus darbo ir materijų.

1276 Addison Rd.
Telefonas ENdicott 4161

Take Your Medicine With You

Sold at drug stores

Pinaud’s
Shampoo

Leaves your 
hair lustrous,

Dirbanti vyrai ir moterys 
tankiai patiria nedarbą ir ne
gerus laikus. Daugelis iš tų 
žmonių pasakys jums kad 
telefonas namuose turi labai 
daug su jų palaikymu savo 
ineigų nuo sumažėjimo.

Kuomet darbas pagerėja 
po pertraukos, greičiausia 
esti pasiekiamas tas vyras 
ar moteris kurį galima pa
siekti telefonu. Moterys ku
rios dirba nuo dienų sako kad 
kad jų telefonas duoda joms 
darbo ištisai, nes jos galima 
pasiekti telefonu kada tiktai 
prireikia.

Telefonas jūsų namuose yra Į 
tikra ekonomija.

The Ohio Bell 
Telephone Company

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

Kailių Siuvimo Mokykla
Merginos kurios nori išmokti ge

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

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

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

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

už mažiausia pinigų”

. Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus ; 

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

s El © ROSEDALE ©J 
i fO Gleaning Go.t
Ž HEnd. 7906 t
♦ C. F. PETRAITIS, Prop. ♦
+ 6702 Superior Ave., t

Prašalinki!
REUMATIZMĄ

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

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

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

Cedar Road kampas Lee 
Cedar Road kampas Taylor 
Clark Avenue Įtampas West 41st 
Clifton Blvd, prie West 115th 
Detroit Avenue kampas W. Clifton 
411 Euclid Avenue (Arcade) 
Euclid Avenue kampas 9th 
Euclid Avenue kampas 14th 
Euclid Avenue kampas E. 55th 
Euclid Avenue kampas 69th 
Euclid Avenue kampas 84th 
Euclid Avenue kampas 105th 
Euclid Avenue kampas Noble 
Euclid Avenue kampas Page 
Euclid Heights Blvd. kp. Coventry 
East 185th kampas Landseer 
Fairmount Boulevard prie Cedar 
Kinsman Road kampas Lee 
Mayfield kampas Noble 
St. Clair Avenue kampas 105th 
Superior Avenue kampas East 6th 
Superior Avenue kampas East 9th 
Superior Avenue kampas 105th 
Superior Avenue kampas 124th 
11219 Superior Avenue < 
Wade Park kampas East 88th 
West Lake kampas Falmouth 
West 35th prie Pearl
Detroit Avenue kampas Lakeland
Kitur iš Clevelando pasiųsim gavę 

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

1440 Broadway Dept. P New York

SMULKIOS ŽD

—Lietuvoj per m< 
naudojama 30,000,0 
gramų cukraus. Viei 
ventojui tenka 13 
mų. Tam cukrui p; 
ti yra reikalinga 5 
centnerių cukrinių 
lių.

Cukraus muitai į 
tapo nuo naujų meti 
ti 15 centų ant dvit 
rų (lįZiC Amerikon:

Tas daroma del 
paskatinti prie sa1 
raus gamybos.

Viena Čekosloval 
taus gamybos ko: 
žada būdavot Lietui 
raus fabriką.

Kaune biednųjų 
Įstaigos aprūpina aj 
biednųjų, duoda jie 
kai arba nupiginta

J.CBLAS
Hard wa r < 

6933 Superior
Elektriškos lempos 
kiti namų reikmen;

įrankiai žemomis ka
Darom raktus. E

Be Didesnių Pastangų 
kaip Tik Įbriežimas Degtuko

Šiluma ir patogumas gazinio Radiantfire visada 
galima turėti kada tik jums prireikia, ir be jokio 
varginimosi užsikurimui.

Nei malkos kapoti, nei laukti, nei prižiurinėti— 
ir nereikalauja valymo, kas paskiau nesumažina 
jūsų malonumą iš švarios ir patogios gazo šilu
mos.

Turint gazini šildytoją nereikia nei minutos bū
ti be šilumos, nes gazini pečiuką užsikurti nėra jo- 
kis darbas, jokis nuovargis prižiūrėjimui kad deg
tų, ir nepasilieka jokio nešvarumo po visko kada 
užgesinai, išskyrus šilumą kurią jis davė.

Yra keliolika rūšių gazinių radiantfires ir gazi- i 
nių pečiukų. Jie yra skirtingomis kainomis ir pa
dirbdinti pritaikymui kiekvienam tikslui. Mes 
noriai aprodysime jums juos Gazo Ofise, kada tik 
atsilankysit.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th and Rockwell

not too dry!
A At your dealer’s— or send 5 oc 
for full-size bottle to Pinaud, 

Dept. M, 2 2 oE. 21 St., New York. 
[We will send sample bottle free]

Ūmus Paleng
Ištrinkite skaudamas 
senu patikimu namini 
1867 metų beveik kicl

Kaip greitai Enker J 
skylutes ir pradeda v 
mas skausmas išnyks
Žiūrėkite, kad butų “
Enker PAIN-EXPEL

Nusipirkite Dabs
Tik 35c ir 70c
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i Skausmai
į i 10 Valandų 
lieko Nekaštuos! S is LIETUVOS ®

LIETUVA IR PABAL-lp5””””-”"” ........

Akrono NaujienosTĖ
Ta pačia proga ištariam

ašalinkit
MATIZMĄ

SMULKIOS ŽINIOS

įsit reumatizmo apverti- 
ilvio ir nuvarginimu šir- 
i vaistais. Prie to, tas 
Taigi, bandykit Rhuma- 
tą mostj kuri tukstan- 
Jėjo.
y. ant skadurio ir užde
damų vietų prieš einant 
šit kaip dideli skausmai 
iaktj. Jeigu nepagelbės 
įurius skausmus reuma- 
.o, lumbago, sciaticos ar 
usmus į io valandų, ju- 
is gražinti.
i pirkti Rhuma-Jell vi- 
ird Drug Stores Cleve- 
uose sekančiose vietose:
j kampas Lee
I kampas Taylor
lūe kampas West -list 
d. prie West 115th 
•nue kampas W. Clifton 
Avenue (Arcade) 

nue kampas 9th 
nue kampas 14th 
nue kampas E. 5oth 
nue kampas 69th 
nue kampas S4tli 
nue kampas 105th 
nue kampas Noble 
me kampas Page 
hts Blvd. kp. Coventry 
kampas Landseer 

Boulevard prie Cedar 
sad kampas Lee 
mpas Noble 
venue kampas 105th 
enue kampas East 6th 
enue kampas East 9th 
zenue kampas 105th 
renue kampas 124th 
ior Avenue > 
kampas East 88th 
kampas Falmouth 
irie Pearl 
nue kampas Lakeland 
velando pasiusim gavę 
50 C. O. D.
II Chemical Co.

Dept. P New York

1 fhaistą ir pragyvenimą.
1 Lietuvos Laisvamanių Są
junga padavė pareiškimą 

1 Švietimo, Teisingumo ir Vi- 
' daus reikalų ministeriams, 
kuriame prašoma kuovei- 
kiausia Įvesti Lietuvoje ci
vilinę metrikaciją, tai yra, 
kad krikštai bei šliubai bu
tų teisėti jei ir ne bažnyčio
je atlikta.
' Lietuvos linų pirkliai pa

ti 15 centų ant dviejų sva-įdavė vyriausybei prašymą 
rų (l</2c Amerikoniškų). numažinti gelžkęlio mokes- 

Tas daroma del to kad j tį už vežamus iš Lietuvos 
paskatinti prie savo cuk-1 linus. Vyriausybė pirklių 
raus gamybos. prašymą išpildė.

Viena Čekoslovakų Cuk-j 
baus gamybos kompanijai 
žada būdavot Lietuvoj cuk- ,'Pa<aniinta 40.000,000 plytų 
raus fabriką. i ™ .. . v * .

Kaune biednųjų šelpimo! Uytų, koklių ir čerpių 
Įstaigos aprūpina apie 8000i gamybos įmonių Lietuvoj 
biednųjų, duoda jiems dy-! 1930 m. veikė 70, jose dir- 
kai arba nupiginta kaina į ,0 1,OJŽ darbininkai. Visose 

-jplytinėse pagaminta apie 40' 
! mil. plytų, daugiau kaip mi-1 
Ulonas čerpių, apie pusan-| 
tro mil. drenažo vamzdžių į 
apie 1 2 mil. koklių iš viso 
apie 41 mil litų sumai. Šios 
srities gaminių iš užsienio 
iau nedaug įvežama.

“L.A.” i

—Lietuvoj per metus su
naudojama 30,000,000 kilo
gramų cukraus. Vienam gy-l 
ventojui tenka 13 kilogra
mų. Tam cukrui pagamin
ti yra reikalinga 5,000,000 
centnerių cukrinių runke
lių.

Cukraus muitai i Lietuvą' 
tapo nuo naujų metų pake1--

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 
prekybos sutarčiai tarp Lie
tuvos ir Estijos sudaryti. 
Kiek ši delegacija nudirbs 
ir ar bus sutartis padaryta 
pamatysim vėliau. Tik vie
na dabar aišku kad santi- 
kiai tarp Estijos ir Lietu
vos pradeda ineiti Į norma
les vėžes.

Dar toli gražu iki Estijos 
! santikiai su Lietuva pasieks 
i tokios padėties kokioj jie 
yra su Latvija. Žinoma, Es
tijai ir Latvijai artėti ir ge
rai sugyventi nėra jokių 
kliūčių. Tuo tarpu Lietu
vai su šiomis valstybėmis

Veikia su Rusais. Naujų 
metų dieną musų bolševikė- 
liai surengė savo balių su 
Rusais išvien, ir kaipo svie
to lygintojai pradėjo vienas 
kitam peiliais operacijas 
daryt, kilo sumišimas. Kur 
musų raudonieji savo sna
pus įkiša ten gero nelauk.

Perka radio. Iki šiol vie
tos Lietuviai iš savo sun
kaus darbo įsigijo namus, 
automobilius, pagaliau ne
žinomų pardavėjų įkurstyti 
pradėjo pirkti radio, bet vi
sai prastus padargus. Pas-

Padėkos žodis. LRKSA. 
178 kp. taria širdingai ačiū 
Clevelando Collinwood M. 
M. N. Pagalbos klebonui 
Kun. A. Karužiškiui už jo

toki prielankumą ir atsi
lankymą pas mus pakalbėti ačiū ir vietiniams kurie pa
laike musų programo Sau
sio 10 d. Taipgi tariame 
ačiū pp. Greičiams ir visam 
chorui kurie atvažiavo tą 
vakarą suvaidinti ‘‘Katriu
tės Gintarai”. Publika jū
sų visų trusu buvo labai pa
tenkinta.

sidarbavo prie tikietų par
davimo iškalno ir už kitokį 
prisidėjimą savo darbu.

Nors sunkus dabar laikai, 
bet publikos atėjo daug, vis 
žmonės nori turėti koki pa
linksminimą ir permainą.

178 kp. rašt. Ig. Jasiunas.

“L.K.
glaudžiai bendradarbiauti. tarų laiku jiems- pradėjo ra- 
fvnVrln T.onlriio T ,n ’ ,44 ~ 4-,, 4-4 4-’ T 4^,

J. C BLASER
Hard w a r e

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

įrankiai žemomis kainomis 
Darom raktus. End. 0280

ž

t

j tisu 
bus

1

Mesikankinkite
Pasiliuosuokitc nuo 

Skausmo

DABAR!

Clcvelande Lietuvis Artistas 

tografas 
Geriausia dovana 

draugui ar draugei
Jūsų Fotografija. Šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.
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BARTKUS į
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Ė Telefonas HEnderson 5539 š
Į SCHOTT MOVING CO j
Į Perkraustytojai Į kitus miestus ir vietoje =
: 6103 Superior Ave. Cleveland, O. g.
Į Lietuvis Frank Bagužauskas kompanijoje |
Į Adresas: 6804 Whitney aye. ' B
i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? I

Ici dvieili miliutų laiku patrj-ni- 
mas su Ėnker PAIN-EXPELLE- 
RIU nesustapdis kiekviena perve
riantį ir kankinantį skausmą fino 
Reumatizmo. Neuritis, Neuralgi
jos, Strūndieglio. arba Galvos 
Skaudėjimą. Danties Gėlimą, Mėš
lungį ir t. t. jeigu neišims per- 
Miiūną. skaudėjimą ir sustirimą iš 
^iūvk<’gintŲ muskuįtj ir sąnarių-----
jokis kitas linimęųtns nieko ne
gelbės.

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Ištrinkite skaudamas vielas su Ehkcr PAIN-EXPELLERIU, 
semi patikimu naminiu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.

Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.

Žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate 
Enker PAIN-EXPEDLERI. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

•J*i**i**5*WV’

Nusipirkite Dabar!
Tik 35c ir 70c

Vienintelis

F o

1197 E. 79th St. Cleveland S
“Studija su dviem parodos langais” *

— Telefonas Randolph 3535 — •y*

trukdo Lenkija. Mat, Lat
vija su Estija Vilniaus klau
sime nori būti neutralūs, 
nors Estijos vadai kaip pre
zidentas Strandmanas, tą 
neutralitetą yra peržengę 
(jo sustojimas Vilniuje į 
Lenkiją vizito metu).

Lietuva ir Suomija
Del santikių Lietuvos su 

Suomija galima pasakyti 
kad jie nėra blogi, nes nei 
Suomija nei Lietuva nėra 
kaimynai ir čia ko nors 
ypatingo sunku laukti. Suo
miai supranta Lietuvius ko
voje del Vilniaus, nors ir 
jie čia stengiasi būti neut
ralus.

Dabar matome kad Lie
tuva pradeda vis aktingiau 
dalyvauti Pabaltijo gyveni-Į 
me. O tas jai tik i naudą 
gali išeiti.

dio aparatus patiekti Lie
tuviai, ir gana gerus, todėl 
pradėjo pirkti iš Lietuvių. 
Jau keletas šeimynų nusi
pirko radio setus kurie tu
ri ir grafofoną rekordams 
groti ir radio programams 
klausyti.

M. Janicko sunai atidarė 
kitą gazolino stoti ir varo 
pasekmingai bizni.

J. Versiackas, buvęs Cle- 
velandietis, tūlas laikas at
gal atidarė rūbų siuvyklą. 
Nors ir blogi laikai, bet biz
ni daro gerą, nes žino savo 
amatą. Jisai yra buvęs pa
sauliniam kare ir matė vis
ko. Sako, visur kur aš bu
vau mane “Dirva” sekė ir 
apie namiškius žinias pra
nešė. Jis labai mėgsta “Dir
vą”, ji yra geriausias Lie
tuvių draugas, ■ todėl sako 
nuo jos niekados nesiskirs.

Versiackai turi nuosava 
namą, augina gražią šeimy
nėlę, ir yra Akrono Lietu
vių mylimi.

rupinimąį išrinks apie 2000 į ‘ Kubilienė aįv^žiaio is» 
geresniu veislei kiaulaičių P™nsylvamjos > čia aps;- 
i-v . *. i gyveno. Jiyrantasle, anglis tu kurios superkamos;* J ..t,, - , . A;I . , , j ! na gražia šeimyna. Dazino-Eksporto ir Maisto bendro- . 6 . ‘ . •„ ,- . .• i , n c jus apie Dirva tuoj ja uz-vių skerdyklose. Supirktas/ Į -Keliautojas
kiaulaites parduos tiems u- c 
kininkams kur kiaulių ūkis’ 
dar visai silpnai stovi, bu-j 
tent Alytaus, Trakų, Zara
sų, Ukmergės, 
žų, Šiaulių, Mažeikių 
Kretingos apskrityse.

VEISLINĖS KIAULAITĖS 
ŪKININKAMS

Lietuvos Žemės Ūkio bu
tas, per vyriausybės pasi-

Nusižudė. Nuo Main st. 
„ . „ 1 tilto Sausio 18 di -nušoko ir
TT, -• r>. i užsimušė 23 metu moteris, Utenos, Bir- daugybei žmonįų maUnt 

Ji atvažiavo automobiliu, 
išlipo, ir pribėgus persiver
tė per užtvarą. Sulaikyt ją 
niekas nespėjo.

Ji buvo jau devinta nuo 
to tilto nusižudangi nuo 1 
d. Rugsėjo. Pirmiau nusi
žudė šeštos moterys ir du 
vyrai.

Gauta 629,000 centn. linų 
pluošto.

Kadangi linų augintojai 
jau kelinti metai buvo apvil
ti kainų atžvilgiu, tai ir jų, 
gamyba sumažėjo. Prie Ii-1 
nais apsėtų plotų sumažėji-j
mo gerokai yra prisidėjęs ir j. 
Sov. Rusijos linų užpludi-,| 
mas visų rinkų. Šiemet Lie- Į 
tuvoj linais apsėta būva 82,- į 
000 ha. pernai apie 86,000 | 
ha. Iš visos sėjos 
pluošto apie 629,000 centų 
sėmenų apie 815,000 centn., Į 
pernai 873,000 centn. i

“L. A.”

gauta

E^SEBZ30

Šis puikus Juodmedžio Kabinetu su 
Colotura Dynamic Baiso Išdavėju ypač 

pritaikvtas pasavimams iš toli.
8 TŪBAI. PILNAI GARANTUOTAS.

SPECIAL!
Didžiausis

Sutaupomas
RADIO ISTORIJOJE

ŠIS MAJESTIC 
RADIO-COMBINATION

Už mažiau kaip Pusę buvusios
Kainos

JUS SUTAUPOT ______ 194.50
Pirmiau kaštavo _______ $314.00
DABAR $119.50
Pilnai įvestas Į namus su Tūbais 
Jų skaičius apribotas — nelaukit, 
ateikite pasirinkti savo šiandieną. 
Išlygos žemos, net tik $2 Į savaitę

Radio imant iš musų Naują Radio Combination
Mes duosim jums nuo $25.00 iki $100.00 už jūsų seną Victrolą arba 

MUSU KAINOS ŽEMIAUSIOS VISAME CLEVELANDE

Išlygos pagal
Jūsų išgales SMERDAQ

MUSIC HOUSE L>
ATDARA

VAKARAIS

5800 BROADWAY

JEWELER

Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue
TELEF. HENDERSON 8068 

(Virš Lietuvių Banko) ■

Didelis Skirtumas

yARP sutaupyto dolario ir išleisto 

dolario — skirtumas yra du do-

lariai. Ir tas skirtumas tarp tų dvie-

jų nuolat darosi platesnis, nes šutau-

pytas dolaris yra kapitalas ir auga už-

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. MILIULIS
HEnderson 6729

dirbdamas nuošimti.

k it

6606 SUPERIOR AVE.

Didžiausia Cleveland^ Lietuviu Radio 
Parduotuve

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

‘taipgi parduodam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

6197 Superior Ave. prie E. 65th SI.
ENdicott 1038

Savo patogioje vietoje ant Skvero

Society for Savings užlaiko saugių prie

glaudą sutaupomiems dolariams.

Incorporated 1849

in the dlily (Cleveland 
public Square

Dėkit Taupymus i Taupymų Banka



T |

i Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese į
! _____________________________ ______ __________________________________________________________________________ ____ _____ i

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicotl 4486—Atdara vakarais 'i

LIETUVIŲ DARŽELIS 
GAVO APIE $200 

PELNO
“Galiūno” perstatymas pra

ėjo labai pasekmingai, publikos 
užsipildė Mažasis 'Miesto Audi
torijos Teatras, ir Lietuvių Dar
želio Fondui lieka apie $200 pel
no.

| Salės Bendrovės susirinki- 
i iras. Pranešame visiems Lie
tuvių Salės Bendrovės šėrinin- 
kams kad metinis bendrovės 
susirinkimas atsibus penktadie
nio vakare, Sausio 23 d., nuo 
7:35 vai. Prašome visus akci- 
jonierius susirinkti ir išklausyti 
metinio raporto iš viso bendro
vės stovio. Valdyba.

Iš Collinwood

Štai kaip gražiai Cleveland Plain Dealer kritikuoja “Galiūno” artistus po perstatymo Sausio 19 d. 
straipsnyje kuris buvo patalpintas ant pirmo puslapio:

MEILE TRIUMFUOJA IR GENTĖ SULAUKIA I 
KARŽYGIO-VADO LIETUVIŲ VEIKALE

TEATRAS UŽPILDYTAS CLEVELAND1EČ1O VEIKALUI. 
DEVINTAM Iš SERIJOS TAUTŲ TEATRO SERIJOS; AT

SITIKIMAS Iš VIKINGŲ DIENŲ.

GAL1UNAS, 
THE MIGHTV

šymct, nors laikai dar blo
gesni negu buvo pernai, publi
kos j perstatymą atsilankė tris 
sykius daugiau ir pelno lieka 
tris sykius tiek kiek pernai.

Nuostabu tas kad Clevelando bus
Lietuviai ką nori tai gali pada
ryt. štai rudenį buvo sureng
ta vakarienė paminėjimui Vy
tauto 500 metų sukaktuvių, su
ėjo daug publikos ir suaukavo 
apie $230 Darželio labui. Da
bar vėl pasidarė apie $200.

Iškalno tikietus parduodant 
pasirodė štai kas: nors rengė
jai bijojo dėt $1 įžangos, nes 
blogi laikai, bet daugelis atėję 
kad ir į “Dirvą” pasididžiuoda
mi reikalavo pačių brangiausių 
— dolarinių — tikietų. Teatre 
tą vakarą visi dolariniai tikie- 
tai buvo išpirkti pirmausią, o 
tik paskui turėjo imti piges
nius.

Su “Galiūno” pastatymu Cle- 
velandiečiai gavo daug publika
cijos Amerikonų spaudoje, di
džiausiame Ohio valstijos dien
raštyje Cleveland Plain Dealer, 
kurio globoje Lietuviai savo 
perstatymą rengė, ir Darželio 
fondą padidino pora šimtų do- 
larių.

Daug Darželio narių pasidar
bavo žymiai tikietų pardavime 
iškalno, ypač Ona Pečkaftienė, 
Ona Gecevičienė, Ona Miheli-

Lietuvių Diena. Vasario 22 
d. rengiama paminėjimas Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių. Bengia Katalikiškų .Di

dų Sąryšis, kviečia ir kitas or- 
I ganizacijas prisidėti. Pelnas 

skiriamas Lietuviu Daržc-
liui.

Biznieriai, stokit savon orga- 
nizacijon! Jau antras metas 
gyvuoja Lietuvių Vaizbos Bu
tas. Vieni biznieriai prie jo 
priklauso, kiti dar ne. Vaizbos; 
Buto tikslas yra pasitarnauti ’ 
savo žmonėms ir mokyti Lietu-Į 
vius prekiauti su savais biznie- ’ 
riais.

Galit pastoti Vaizbos Buto į 
(Lietuviško Chamber of Com-j 
merce) nariu su numažintu įs- ' 
tojimu, nes iki Vasario mėnesio į 
pabaigai bus priimami visi už; 
$2 įstojimo. Mėnesinės mokes- 
tys yra tik $1.

Sekantis susirinkimas bus 
Mulolio ofise sekmadienį, Vasa-' 
rio 1 d.

SLA. 362 kp. bendrai su nau
ja parapija ir visais Collinwoo- 
diečiais rengia puikų vakarą 15 
d. Vasario Lietuvių salėje. Bus 
suvaidinta veikalas ‘Brolžudys’ 
ir dalyvaus Dzimdziai Vanagai
tis ir Olšauskas su dainomis ir 
juokais.

Du užkvietimai. M. M. N. 
Pagalbos bažnytinis choras yra 
užkviestas dainuoti Vasario 1 
d. Lietuvių Piliečių Klubo de
šimties metų gyvavimo jubile- 
juje ir Vasario 22 d. Lietuvių 
Dienos programa. Šiedu vaka
rai atsibus Lietuvių salėje.

Kum A. Karužiškis jau kalė
doja. Su juo eina ir vargonin
kas Vincas Greičius, šeimynos 
norinčios prisirašyti prie M. M. 
N. Pagalbos parapijos malonė
site kreiptis 18922 Neff road. 
Telefonas Kenmore 4263.

Po “Galiūno”. Collinwoodie- 
čia'i po perstatymo “Galiūno” 
kaip po kokiai audrai tik ir šne
ka apie veikalo gražumą, apie 
Voverės juokus su Egle ir apie 
Mildos dainas ir vaidinimą.

prie jos. Pirmoj vietoj, jis bu-1By Roelif Loveland.
,r - ■■ m vo pusgalvis, o antroj vietoj jis Tie kurie užpilde Mažąjį Te- \aild’m,s ,(^1

atrą miesto auditorijos pereitą >,_• -- ‘ -
vakarą pamatymui devinto per-, į ki - • apHnk’Ua’ 
statymo Plain Dealer Tautų Ula l’ 
Teatro, tapo perkelti į senoviš-1 JIa!e Dovidaitienė ta.p sma. - 
v.> ,.qL..i; _ ; „a_I kiai pastūmė jo kad net jo rau-

doru plaukai nukrito.
i . . T ... Tas gal butu reiškę sumišimai mėlynakiai KwU -, kilanl( beL ,p0/teris J10.j v5I UŽ1 

saio c lev. _ SK< - įsimovė raudonus plaukus ant
1 Isavo juodų ir vėl toliau lošė! 

. j taip gražiai kaip pirmiau.
dari mes nuėj°me nuo savo; 
. ' punkto, kuris buvo tai kardas 
“ medyje. Kardas buvo paliktas 

dideliame aržuole dievo kuris 
kitados ant žemės gyveno, ir 
kuris paliko gandą kuomet ap
leido žemę, jog kuris iš mirti
nųjų atsiras kurs galės tą kar
dą ištraukti galės lengvai su 
savo priešais apsidirbti.

chienė ir dar kitos moterys ir 
vyrai. Jų pasišventimas atne-į 
šė gerus vaisius ir parodė di
delį norą matyti Darželį įkurtą 
ateinantį pavasarį.

Reikia ištarti ačiū ir artis
tams kurie prie veikalo persta
tymo prisidėjo.

Vaidino parinkti artistai iš 
musų organizacijų, kurie tan
kiai scenoje matosi ir yra pub
likos mylimi: Stasė Greičienė, 
Alena -Grigiutė, Alena Rasec- 
kaitč, Louisa Banioniene, Pola 
Glugodienė, Marė Dovidaitienė, 
Klemensas Urbšaitis, Mikas či- 
kas, V. P. Banionis, Juozas Ma- 
rozas, Mikas A. Ruseckas, An
tanas Zdanis, Kazys štaupas, 
Jonas G. Polteris, Jonas Armo- 
nas.

Artistei St. Greičienei buvo 
įteiktas gražus rožių bukietas. 
Ji šalip vaidinimo labai gražiai 
dainavo veikale esančias dainas.

Muziką dainoms esančioms 
šiame veikale parašė Vincas 
Greičius, pianu akompanavo 
prie dainavimo Regina Greičiū
tė.

Prie veikalo buvo keliolika 
mergaičių kaipo vaidilučių ir 
keli vaikai, kurie taipgi gražiai 
savo užduotį atliko.

Visi parodė didelio pasišven
timo gražiam tikslui ir pasiekta 
gražios pasekmės, už ką Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjun
gos teatro komisija taria gra
žų ačiū, Komisija.

Lankėsi “Dirvoje” svečiai iš į 
Detroito, Dr. J. J. Sims (šerno-1 
liūnas), seniau buvęs Clevelan- 
dietis, ir Kazys Samsonas, fo-j 
tografas, abu iš Detroit. Jie 
specialiai atvažiavo pamatyti 
“Galiūno”.

Buvo atvažiavusių ir iš kitųI 
miestų, bet jie išvažiavo tą pat!
vakarą atgal.

Raudonukai pyksta. Collin- 
woodo raudonasis elementas iš 
piktumo kad čia atbunda Lietu
vybė ir bujoja nauja parapija, 
sau net tisus kramto, šėlsta ir 
dantimis griežia. Jų laigraščių 
agentai rankas nuleidę žiopso 
ir nežino kas daryti. Nekurie 
jau pakuojasi čemodanus ir ne
šis kur nors kitur. Gerai tiems 
kurie kitiems duobes kasa — 
patys joje atsidūrė.

Paveikslai iš Lietuvos, šiose 
dienose Clevelande bus net du 
rodytojai krutamu paveikslų iš į 
Lietuvos. Sausio 24 ir 25 d. i 
A. P. Kleiva rodys šv. Jurgio I 
parapijos salėj, o Sausio 27 ii- 
28 d. rodys J. K. Milius Lietu-, 
vių salėj.

J. K. Milius važiavo su “Dir
vos” ekskursija pereitą pavasa-; 
rį, te,del ekskursantai ir kurie 
ką nors į Lietuvą išleidot ma- j 
tysit jų išleistuves iš pat New 
Yorko ir paskui priimtuves; 
Klaipėdoj.

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

“Lietuviska Yeseilia”
“Dirvos” krautuvėje jau ga

lit gauti trečią rekordą Lietu
viškos Veseilios, kurių pirmi du 
rekordai visiems -patiko.

Taipgi yra kitų gražių naujų 
Lietuviškų rekordų dainų ir 
muzikos.

Gražios vakaruškos! šešta
dienio vakare, Sausio 24 d., nuo 
8 va!., Lietuvių salėje bus gra
žios draugiškos vakaruškos S.; 
L. A. 14 kuopos ir bendrai vi- į 
suomenei. Įžanga 50c., bus šo- į 
kini ir užkandžiai. Tikietus įsi-' 
gykit iškalno “Dirvoje” arba! 
pas komiteto narius. Kom.

“LITTLE CAESAR"
Warner Bros. First National 

ir Vitaphone pagamino naują 
gražią kalbančią filmą iš gau
jų kovų tarp savęs, sulyg gar
sios R. G. Burnett apysakos. 

J Tas paveikslas rodoma šią sa-i 
vaite Leke Theatre, paskiau bus 
Uptown ir Variety. Tikrai žm-j 
geidus pamatyti, gerai nusida-Į

LANKYSIS R A C H M A NIN O F F
Trečiadienio vakare. Vasario 4 d-., 

nuo 8 vai, Music Hali, miesto audi
tor ijoj, atsibus garsaus Rusų pianis
to ir kompozitoriaus Rachmaninovo 
koncertas. Jis yra parašęs net ir 
operas, kurios gerai žinomos Rusų 
teatruose.

Lietuvių Kultūros Darželio 
“card party” ir išlaimėjimas 
gintaro karolių atsibus Vasario 
12 d., ketvirtadienį. Dabar lai
kas įsigyti laimėjimo tikietus. 
Tik po 10c. Kom.

VIETINIAMS I 
“Dirvos” krautuve atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- Į 
dmni kokius reikalus sten- l 
gkites ateiti iki tai valan- I 

dai.

i...xCir- yleu.nių gražių Lietuvaičiu, kurios buvo matomos Little Theatre pereitą—— 
sekmadienį laike perstatymo “Galiūno” Cleveland Plain Dealer Tautų Teatrų serijoj

..c u/.pmie ivid/.ąj} ic- hl]_- -Q raudonu3 plaukus Įygiai
atrą miesto auditorijos pereitą tokjus k;(i H į M • 
vakarą pamatymm devinto per-| kinėj‘ H j • j ;
statymo Plain Dealer Tautų M Dovidaitienė taip smar-
I ASirm i-ann nnrknll i i aonnvic. I . . . . . _ 1

ką t pasaulį — j pietrytinį pa-1 
kraštį Baltijos jurų, kur švie-, 
siaplaukiai, 
viai meldėsi 
būti juos nuo Vikingų — ir 
vaidilutė įsimylėjo.

Ta legendarė drama buvo 
vardinta “Galiūnas”, bet 
žingeidžiai! negu vardas tai 
faktas kad. veikalą parašė Cle- 
velandietis — K. S. Karpius, 
redaktorius “Dirvos”, vietinio 
Lietuvių savaitraščio, ir auto
rius daugelio knygų. Tarp da
lyvaujančių buvo svečių iš Ak- 
rono, Detroito, Pittsburgo ir 
Loraino.

Veikalo dalykas nutinka pen
ktame ar šeštame šimtmetyje, 
ir tose audringose pagonybės 
dienose kuomet vyrai dėvėjo 
meškų kailius ir nešiojosi j ieš
mus, daugelis žmonių turėjo tik 
vardus gyvūnų, medžių ir le- 
gendarių asmenybių. Smagu Inas iš meškakailių vyrų net gi- 
paminėti kad pusgalvis veikė- lyn kardą galėjo pastumti, bet 
jas buvo užvardintas Voveris. į ant laimės niekas nelūžo ir kar-

Voveris (Jonas G. Polteris) | das pasiliko kur buvo. Butų, 
buvo vienas iš skaidrių dramos įvykus ne kas daugiau kaip' 
punktų. J 
Stasė Greičienė kaipo Milda, ta 
vaidilutė kuri įsimylėjo į Iglio- 
ną (Kazys štaupas) ; Klemensas 
Urbšaitis kaipo vaidila, ir Marė 
Dovidaitienė kaipo Eglė.

Uždangai pakilus matėsi au
kuras atvirame ore. Priešai 
užpuolė, ir moterys ir vaikai 
subėga į šventą elką šaukdami1 vėl pribuvo ir nuėję kaimą plėš- 
pagalbos. Vaidila stengiasi su-1 ti. Tas paliko ją su Iglionu 
ramins juos, ir paliepė vienam vieną — ir ištikrųjų, nors Ig-

Bando ištraukt kardą
Paraginti vaidilos išbandyti 

savo spėkas, visi vyrai mėgino 
kardą ištraukti — ir tada bu
vo įtemptas momentas. Medis 
drebėjo ir kardas krutėjo. Vie-

MAI2Y
' DOVIDAIT-IS 

AS
EGLE

dienj ir pirmadienio laidoj patalpino sykiu su čia perspausdinamu aprašymu.
Štai kaip Plain Dealer artistas mate “Galiūno” lošėjus pereitų sekma-

JOHN A12AAONAS 
AS GALIŪNAS

STASE

CHAI2LE2S

IGLIONAS

Kiti pirmaeiliai buvo I tragedija jeigu kardas butų bu- nm, tas tai tik ypatiška. opini- dievų valia kad iš jų suėjimo
1\ T 1 1 M .. L’d vmikt no iMilz-v Inoimn /-» 1 era Į {zx 1 Vi i lm hmm 4 vtrwa ill rvinnno 4- • IrAL i nvęs ištrauktas šiuo lošimo mo- ja—gal jo technika buvo virš į porą jų žmonės gali tikėtis 

kritikos). i sau prižadėto karžygio kuris
... I ištrauks iš aržuolo kardą ir

Laukia mirties įgalės priešus. Vaidila tada
o prie jų ir parodė laimino juodu prie aukuro.

Trys mėnesiai vėliau, ta 
vus vaidilutė Milda, dabar 
lionienė, tampa pagrobta prie
šų, ir liūdnoje scenoje jos nu
siminęs vyras meldžiasi į die
vus kad pavelytų jam bent min
tyse turėti atmintį savo myli
mos iki jis gyvens.

Po daug metų
Pareina dvidešimts du metai, 

! ir tarp jų scenoje atsiranda du 
Svetimieji. Vienas buvo aukš
tas jaunas vyras dėvintis prie
šų šarvais. Kitas buvo tai se
nyva moteris — Milda, ne kas 
kitas.

Tas jaunas vyras buvo jos 
sūnūs, ir ji perstatė jį tėvui, 
Iglionui. Priešai, kaip pasiro
do, laikė ją už šventą, žinoda
ma kad ji buvo vaidilutė, ir ti
kėjo kad jos gimęs sūnūs buvo 
koks nors mažesniųjų dievų, ir 
gražiai juos užlaikė. Jis augo 
tarp priešų ir išmoko visų ka
riškų Vikingų paslapčių, ir štai 
dabar jis parėjo namon pagel
bėt savo žmonėms.

Jie priveda jį prie aržuolo, 
Jis pažiūri į kardą, sugriebia, 
ir ištraukia lengvai, po to pa
skelbia savo karionių su prie
šais planus. žmonės supuola 
ant kelių ir dėkuoja dievams 
už suteikimą jiems Galiūno.

Jonas Armonas atliko tą ro
lę labai gerai.

Kiti tame veikale 
na Grigiutė, Alena 
L. Banionienė, P. 
kuri dalyvavo jau 
kale, Mikas Gigas, V. P. Banio
nis, J. Marozas, M. A. Rusec
kas, A. Zdanis, Wilma Astrau
skaitė, Keistutis ir Vytautas 
Šukiai, Algirdas ir Rapolas Ba- 
nioniai, Ona Martis, Nelė An- 
dersoniutė, Alena Urbšaitienė, 
Barbora Armonienė, ir Marė ir 
Alena Beržinskaitės.

mentu.
Milda, ta griešijanti vaidilų-j 

te, negalėjo paslėpti savo mei-1 
les ilgiau. Ji sugalvojo, prisi
rišo save prie medžio ir spiegė 1 
šaukdama pagalbos, paskui pa
sakė medžiotojams kad priešai

pelneliUUb. V dltllld bUUllglddl Ml- į LI. 1 do 

ramins juos, ir paliepė vienam vieną — 
iš buvusių vyrų duoti ragu gan- lionas buvo puikus medžiotojas, 
dą kitiems į medžioklę išėju- buvo labai prastas meilužis, 
siems. Jis užtriubijo—bet tu-' 
rėjo būti ragas didesnis, 
išdavė mažą garselį.

Milda tai buvo viena iš trijų tik paglostyt jos alkūnę ir pa- 
vaidilučių kuriai žemiška meilė plot švelniai per pečius kaip 

nuvargęs tėvąs. (žino-

Kiekvienas kuris norėtų bu- 
nes’ti sudegintas už meilę turėtų 

! parodyt daugiau jausmų negu

buvo uždrausta. Bet vienok ji j senas 
mylėjo Iglioną, medžiotojų va
dą,’stiprų vyrų meškos kailiu 
apsidengusį. Eglė taipgi my-; 
Įėjo Iglioną — ir ji buvo tik; 
paprasta civile ir velniškai gra-| 
ži. Bet Iglionas, paprastu vy
rišku priešginumu, mylėjo vai
dilutę.

O dar 'didesniam įsiubavimui! 
meilės temos, Voveris mylėjo 
Eglę, bet jis neturėjo progos I

-į Eglė atėj
gerą neapikantą, bet, vis mylė
dama vyriausią medžiotoją, ra
gino jį apimti ją į savo glėbį, 
tokiu budu nukreipimui atei
nančių medžiotojų kad nesuuos
tų kas nutiko. Iglionas būda
mas ištikimas savo vaidilutei 

| atsisakė priimti Eglės pasiūly
mą. Taigi jis su vaidilute bu
vo surišti ir nusmerkti laukti 
skausmingos mirties.

Vienok vaidila išrado kad 
jiedu nieko pikto nepapildo, iš 
ko jis išvedė

nu-
pa-

bu- 
Ig-

šis paveikslas
buvo 

Plain Dealer 
sekmadienio 
ryte prieš 
perstatymą

jog tokia buvo

M&S. SP/ISE 
G/ZE/C/US

A/ZMONAS
"GA/-/UNAS THE M/GHTY"

Trsčiadienio vakare, nuo 8 vai. Vasario 4 d.
MUSIC HALL—PUBLIC AUDITORIUM
RACHMANINOFF

garsus Rusas pianistas ir kompozitorius.
Tikietai parsiduos nuo Sausio 29 Music Hali ir Lyon and Healey’s

PRAKALBOS, DAINOS IR BALIUS
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo
10 Metų Sukaktuvių paminėjimas

SEKMADIENĮ, VASARIO-FEB. I d.
Gicilai praslinko 10 metų musų Klubo gyvavimo, todėl šiuomi prane

šame Clevelando Lietuvių visuomenei kad neapleistumet neatsilankę i mu
sų Sukaktuvių vakarų. Vakaro programas bus labai įvairus, kalbės šio 
.ilubo organizatorius gerb. Klebonas šv. Jurgio parapijos, KUN. V. G. 
/1LKUTAITIS, antras kalbėtojas bus chemijos inžinierius P. J. ŽURIS, 
lalyvaus DU CHORĄ le šv. Jurgio Parapijos vadovaujamas B. NEKRAŠO, 
r M. M. N. P. Parapijos, vadovaujamas V. GREIČIAUS. Taipgi bus dar 
r daugiau pamarginimų, kurie bus žingeidus kiekvienam.

Viskas tas įvyks
Lietuvių Salėje

6835 Superior Avenue . Cleveland, Ohio
Įžanga ypatai tik 35c. Pradžia 5 vai. vakare.

po programo šokiai. Puikus orkestras iš 6 ypatų.
Nuoširdžiai visus kviečia RENGIMO KOMISIJA.

RADIO 
PASKAITA 

iš Stoties WHK 
Cleveland, O. 

Atsakymai į Klausimus. 
Sausio 25 — 8:50, ryto

Rengia T.B.S.S.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

buvo: Alc- 
Ruseckaitė, 
Glugodienė, 
41-me vei-

NO EXCUSE FOR A 
“SPLITTING HEAD”

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

Dillard’s Aspergum is the finest aspirin in 
delicious chewing gum form. You can take it 
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 tbs 
aspirin mixes thoroughly with the saliva sp that 
all its soothing qualities are effective quickly, 
continuously.

Keep a package of Aspergum qn band (of 
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.

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS - PAVEIKSLAI!
Antradieni SAUSIO 27 ir Trečiadieni 28

“Dirvos” Ekskursantų ir kiti joaveikslai iš Lietuvos, šios 
kompanijos atstovas važiavo į Lietuvą su “Dirvos” ekskur
santais. Dabar matysit daug ko iš tos kelionės.

Lietuvių Salėje
6835 Superior Ave. Inžanga 45c., vaikams 15c.

Rodymai 'abii vakaru prasidės nuo'7:30 vai.' ' * •


