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Vokietija Naujoje
Rinkimų Audroj e

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Darbai vakarinėse valsti
jose gerėja. Chicago, Ill.— 
Iš vidurinių valstijų indus- 
trialių vietų gaunamos ži
nios skelbia apie gerėjimą 
biznio ir darbų. Malūnai, 
didėsės krautuvės, akmenų 
skaldymo darbai, rūbų siu
vyklos, rakandų išdirbystės 
ir plieno kompanijos sako 
kad jos jaučia kilimą dar
bų, duoda naujus užsaky
mus ir išdirba daugiau pro
duktų.

Nekurios dirbtuvės dirba 
pilną laiką pirmą kartą po 
keleto mėnesių.

Iš rytinių valstijų ateina 
žinios apie gerėjimą audi
mo darbų.

Gelžkeliečiams vėl mažins 
algas. Chicago. — Ameri
kos gelžfaeliai pasiryžo nu
mažinti nuo savo tarnauto
jų algų dar 10 nuošimčių, 
prie tų 10 nuoš. ką patys 
gelžkeliečiai sutiko numa
žinti pereitą žiemą.

Iš gelžkelių tarnautojų 
pusės laukiama didelio pa
sipriešinimo ir tikima at
kaklios kovos.

Šitą žingsni ima devynios 
gelžkelių linijos vakaruose 
ir gal but prisidės ir kitos 
linijos prie jų.

Kaip angliakasiai skaldo
mi. Gillespie, Ill. — Neuž
teko United Mine Workers, 
neužteko komunistų suor
ganizuotos National Mine 
Workers, dar atsirado tre
čia angliakasių unija, kuri 
suskaldė darbininkus į tris 
dalis. Dabar, vietoje kovo
ti su kapitalistais už algas, 
tų unijų nariai turi kovoti 
tarp savęs. -

Ši Progressive Miners of 
America unija susidarė po
ra'savaičių atgal iš tų dar
bininkų kurie nesutiko dir
bti už $5 Į dieną.

Ši unija vadovauja strei
ką ir nori priversti strei
kuoti tuos angliakasius ku
rie nori dirbti ir gauti nors 
$5 Į dieną pragyvenimui.

New York. — Tarp kie
tos anglies unijos atstovų 
ir kasyklų savininkų eina 
derybos už algas. Kompa
nijos nori numažinti algas 
20 iki 25 nuoš. Darbinin
kų atstovai nesutinka nei 
ant 10 nuoš. numažinimo.

Algų klausimas šiose de
rybose liečia 140,000 šiauri
nės Pennsylvanijos anglia
kasių.

! SEIMAS PALEISTAS 
NEPRIEINANT PRIE
JOKIOS TVARKOS
Berlinas. — Vokietija po

litiškai verda kaip koks ka
tilas ant karštos ugnies.

Rugsėjo 12 d. kancleris 
von Papen atsilankęs Vo
kietijos seime pareiškė jog, 
su Prezidento Hindenburgo 
užtvirtinimu, seimas tampa, 
paliuosuotas ir savu laiku 
jvyks nauji rinkimai.

Von Papeno priešai pa
kėlė lermą ir susitarę išne
šė jam nepasitikėjimą, kaip 
seimuose paprastai yra da
roma, po ko vyriausybė tu
ri atsistatydinti ir buna 
daromas naujas ministerių 
kabinetas. Bet von Papen 
seimui pranešė jog jis sei
mą pirmiau paleido negu 
jie nubalsavo nepasitikėji
mą, todėl jų balsavimas yra 
be vertės.

Iškilo tikra maišatienė, 
ir seimas kolei kas atsisa
ko išsiskirstyt. Seimas ne
pripažino prezidento nuo
sprendžio paliuosuojančio 
seimą. Tačiau kaip ten ne
būtų, turės Įvykti nauji 
rinkimai.

Sekanti seimo rinkimai 
bus jau penkti šymet vals
tybiniai rinkimai, kas Vo
kietijai brangiai kaštuoja.

Tai kas dedasi šalyje ku
ri buvo išauklėta po griež
ta kaizerio ranka ir kurios 
žmonės dabar jaučiasi lais
vi ir elgiasi “demokratiš
kai”. Vokiečiai patys su
ardys savo valstybę.

Vokietijos politiški vadai 
tiki sekančiais rinkimais 
atsikratyti Hitlerio. Nusi
manantieji politikoje sako 
kad Hitleris su savo fašis
tais buvo pasiekęs aukš
čiausio savo laipsnio, dabar 
jau pradės pulti žemyn ir 
su laiku visai išnyks.

ATMETA VOKIEČIŲ 
REIKALAVIMĄ

Paryžius. — Francuzija 
įdavė Vokietijai oficialj at
sakymą į Vokiečių reikala- 
lavimą leisti turėti lygias 
kariškas spėkas su kitomis 
valstybėmis.

Francuzija atsako kad 
pavelijimas Vokietijai, turė
ti didelę kariumenę ir ly
gias kitoms šalims kariš
kas spėkas butų ne tik su
laužymas Versalio sutar
ties bet ir būti] užstota ke
lias visuotinam nusiginkla
vimui.

ŽUVO 67 ŽMONĖS
New York. — Rugsėjo 9 

d. sprogime medinio keltu
vo kuris vaikščiojo rytinė
je miesto pusėje, užmušta 
arba prigėrė 67 žmonės 
kiek jau iki šiol žinoma.

Arti tos vietos 1904 me
tais vasarą buvo ištikus ki
ta didelė nelaimė, kada už
sidegus ekskursiniam lai
vui sudegė ir prigėrė virš 
1,000 ypatų.

SOVIETIJOJ ŪKININKAI 
PRIEŠINASI GRUDŲ 

ATĖMIMUI
Maskva. — Pradėjus su

kulti surinktus nuo laukų 
rugius ir kviečius ir vasa
rojų, sovietų grudų rinkė
jai vėl ginkluoti važinėja po 
ūkininkus ir prievarta at
iminėja. Kur dar nesukul
ta, tie nesiskubina, parody
mui nors tokio savo pasi
priešinimo. .

Visokiais budais mužikai 
kovoja prieš atėmimą jų 
sunkaus darbo vaisiaus.

“DIRVA'’ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė CJevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje..........................  2.50
Lietuvoje ir kitur.................................. 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metų, ir mokasi iškalno.
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HOOVER RAGINA
MAŽINT VALDŽIOS

IŠLAIDAS
Washington. —Preziden-

tas Hoover laišku atsikrei
pė i savo kabineto narius 
pareiškdamas kad sekan
čiam metui federates išlai
dos butų sumažinta $500,- 
000,000 suma žemiau šių
metų išlaidų.

Šią vasarą federalė val
džia jau numažino visiems 
valdžios tarnautojams ir 
department!] «, viršininkams 
algas sumoje $80,000,000. 
Paliesta net 650,000 ypatų.

Prie to Hoover skubina 
pravesti viešų darbų pro
jektą, kuriam pereitas Kon
gresas paskyrė $200,000,000 
gelbėjimui bedarbių.

Kaip matyt, ir valdžia tu
rės prisitaikyt prie suma
žėjusių ineigų.

Be to Hoover kalba apie 
ekonomiją ir todėl kad at
eina rinkimai.

LAKŪNŲ ŠEIMA SUDU
ŽO ISLANDIJOJE

Pereitą savaitę išskrido 
iš Amerikos Hutchinsonų 
šeima dideliu lėktuvu norė
dama nulėkti iš New Yor- 
ko i Londoną. Skrenda tė
vas, motina, dvi mažametės 
mergaitės ir su jais keturi 
asmens. Jie skrido per to
limą šiaurės dali, Grenlan
diją. Rugsėjo 11 d. pasikė
lė iš Grenlandijos ir norėjo 
skristi toliau, bet atsitiko 
nelaimė, jų lėktuvas sudu
žo ir visai sugedo. Dabar 
jie ten turės likti žiemavo- 
ti jeigu kas nepaims juos 
greitai iš tenai, nes Gren
landijoj jau prasidėjo žie
ma ir paskutinis laivas šią 
vasarą išplaukė.

PATARIA ŪKININ
KAMS SULAIKYT 

PRODUKTUS
Sioux City, la. — Devy

nių vakarinių valstsijų gu
bernatoriai siūlo Amerikos 
ūkininkams kad, su pagal
ba vyriausybės, sulaikytų 
pardavimą savo produktų 
iki galima bus gauti už tai 
geresnes kaina.

Tiesa, gaila ūkininkų kad 
jie pusdykiai turi atiduoti 
savo viso meto naudą, bet 
jeigu gubernatoriai atsižiū
ri į ūkininkus, turi atsižiū
rėti ir į miestų gyventojus, 
ypač darbininkus ir bedar
bius. Jeigu butų užtektinai 
darbų ir uždarbių butų nie
ko, bet dabar iš kur kainos 
gali padidėti?

Jeigu ūkininkai sulaikys 
savo produktus ukėse, gali 
sulaukti to kad iš miestų 
alkani darbininkai pulsis į 
ukes ir jas plėš ir degins. 
Jau dabar miestų krautuvė
se panašių atsitikimų bu
na.

PRASTAS DERLIUS 
RUSIJOJE

Maskva. — Šymet sovie
tų žemėse rugiapjūtė labai 
suvėlavo ir tikima kad der
lius bus daug menkesnis 
negu buvo 1931 metais.

LIETUVOJE

SUDAUŽĖ TRAUKINĮ, 
DAUG UŽMUŠTA

Harbinas, Mandžurija. — 
Chinų banditų pulkas nu
šokdino nuo bėgių traukinį, 
kame užmušta ir sužeista 
virš 100 keleivių ir keli šim
tai kitų apvogta. Nelaimės 
vieton pasiųsta slaugės ir 
gydytojai.

MAINE VALSTIJOJ LAI
MĖJO DEMOKRATAI 
Portland, Me. — Rugsė

jo 12 d. Maine valstija tu
rėjo rinkimus, kuriuose lai
mėjo Demokratai prieš Re- 
publikonus išrinkdami savo 
gubernatorių, du kongres- 
manus ir kitokiose mažes
nėse vietose.

Ši valstija per 18 metų 
buvo Republikonų valdoma.

SAKO, ŠI ŽIEMA BUS 
NEŠALTA

Vėsi vasara — šilta žie
ma; šilta žiema — vėsi va
sara. Taip sako žmonės iš 
senovės. Ir kada taip eina
si, matyt negalės būti pro
gos vasarai sušiltėti kad 
žiema galėtų būti šalta.

Suv. Valstijų oro biuras 
skelbia kad jeigu kokiu ne
numatomu budu galėtų nu
pulti temperatūra, ši žiema 
išrodo bus nešalta.

Žiemos pradėjo būti ne
šaltos jau nuo 1926 metų, 
nors pirmiau būdavo tan
kesniais pasikartojimais ir 
šaltos ir šiltesnės.

VETERANAI REIKA
LAUJA BONŲ

Portland, Ore. — Čia su
važiavo Amerikos Pasauli
nio Karo Veteranai, kelių 
desėtkų tūkstančių skaičiu
je, aptarimui savo reikalų. 
Tarp kitko kalba apie rei
kalavimą bonų ir kritikuo
ja Prezidentą Hoover už jo 
žiaurų pasielgimą su bonų 
armijos veteranais kelios 
savaitės atgal Washingto
ne. Dalyvauja delegatai iš 
visų valstijų.

REIKALAUJA TAIKYTIS
Washington. — Penkių 

neutralių valstybių atsto
vai Washingtone pagamino 
vienodo turinio notas ir pa
siuntė Paraguajaus ir Bo
livijos vyriausybėms patar- 
damos joms taikytis ir per
traukti karą.

11 UŽMUŠTA
Miami, Fla. — Bahamų 

salas peršlavė smarki vėt
ra, padarė daug nuostolių 
ir užmušė 11 žmonių. Pir
mutines žinias apie nelai
mę salose atnešė lakūnai.

NUŽUDĖ DU SUNU IR 
PATI NUSIŽUDĖ

Milwaukee, Wis. — Tu
ja Martha Jones, 41 metų 
amžiaus, turtingo inžinie
riaus žmona, .nušovė du sa
vo jaunus sūnūs ir pati nu
sišovė.

UŽMUŠTA 120 PRAN
CŪZŲ KAREIVIŲ

Oran, Algeria. — Trau
kinis vežęs 500 Francuzų 
kareivių nugriuvo nuo bė
gių Į griovį ir užmušta 120 
vyrų, apie 150 kitų suž i- 
sAa. Traukinis nusirito 250 
pėdų žemyn.

ISPANIJA NUSAVINO 
KARALIAUS ŽEMES 
Madridas. — Ispanijos 

seimas perleido Įstatymą 
nusavinantį karališkas že
mes, kurias išdalins bied- 
nuomenei. Daug tų žemių 
buvo karaliaus padovanota 
turtingiems giminėms, ir 
tos bus atimta. Apskait- 
liuota jog tokių žemių esa
ma apie 52,000,000 akrų.

Tuo pat laiku seimas nu
tarė suteikti apribotą auto
nomiją Katalonijai, kuri po 
revoliucijos norėjo nuo Is
panijos atsimesti ir apsi
šauki nepriklausoma.

Suv. Valstijų karo de- 
n ■ i tmentas paskyrė $41,- 
577 000 sumą upių, uostų ir 
potvinių kontroliavimui.

Pamišęs, nužudė 6 ypa- 
tas. Zalog kaime, Jugosla
vijoj, vienas 18 metų vaiki
nas, pamišęs del merginos 
kurią mylėjo ir tikėjo kad 
ją myli kiti, inėjęs į karčia- 
mą peiliu nužudė šešis as
menis.

Miltų gamyba sumažėjo. 
Per 4 savaites iki Rugp. 27 
d. miltų S. V. buvo paga
minta 5,018,211 bačkų, per
nai tuo pat laiku buvo pa
gaminta 6,071,370 bačkų.

Nuo Birželio 30 d. šymet 
miltų pagaminta 9,799,177 
bačkos; pernai tuo pat lai
ku — 11,938,021 bačka.

Vokietijoj bedarbiti skai
čius bėgyje dviejų savaičių 
sumažėjo ant 186,000. Da
bar dar priskaitoma šalyje 
5,225,000 bedarbių.

Ilgą laiką tęsėsi lietus 
pridarė kraštui daug žalos. 
Daug javų laukuose liko ne- 
vežta, sudygo, supuvo. Kaip 
praneša “Ūkininko Patarė
jas”, žemės Ūkio Rūmų ap
skaičiavimu, kraštas turės 
šimtus milijonų litų nuosto
lių. Ministerių Kabinetas 
per Vidaus Reikalų Minis
teriją (mat V. R. M-jos ži
nioje yra ir apskričių bei 
valsčių savivaldybės) renka 
tikslias žinias apie padary
tus nuostolius.

Per tą laiką griaustiniai 
sudegino daug trobų. Paste
bėta, šiais kartais griausti
niai daugiausia trenkė į pri
pildytus javų klojimus, re
čiau į kitus trobesius.

Anais metais įvairus a- 
gentai ir monelninkai pri
statė perkūnsargių. Kadan
gi tie perkūnsargiai buvo 
netinkamai įrengti tai jie 
nieko ir nesaugojo: nežiū
rint kad perkūnsargiai sto
vi prie trobesių griaustiniai 
vis dėlto daug trobesių su
pleškino. Tatai ūkininkai 
tuojau savo perkūnsargius 
pasiuntė po velniais. Gerai 
įrengti perkusargiai, žino
ma, trobesius išgelbėjo. Te
ko girdėti kad Lietuvos Uni
versiteto Studentų Techni
kų D-jos statytais perkūn
sargiais visuomenė esanti 
patenkinta: tie perkūnsar
giai sąžiningai apsaugoję 
jiems pavestuosius trobe
sius.

Pastaromis dienomis siau
tė verpetas, ėjęs neplačiu 
ruožu. Savo kelyje verpe
tas suko ir nešė, laužė, kas 
tik pakliuvo: daug stogų 
nukėlė, medžių išvertė, sto
vinčius laukuose javus gana 
toli nunešė; pasitaikė kad ir 
gyvulius pakėlęs tolokai nu
nešė ir numetė. Kieno tro
besiai buvo uždari, tiems tik 
stogus apdraskė; gi kieno 
buvo praviri, tų stogus vi
sai nuplėšė ir nunešė toliau

Visi tie lietus labai įplukė 
žemę, taip kad žmonės bė- 
doja kaip čia reikės įsėti ru
gius. Mat, žemė labai sun
ku bus padaryti puri.

* * *
Reikia pastebėti, senoviš

ki darbo įrankiai jau nyk
sta, gi jų vietą užima įvai
rios mašinos. Taip antai, ar
klas užleido savo vietą daug 
patogesniam plugui. Dar li
gi šiol vartojo arklą bul
vėms aparti, tačiau dabar 
ir iš čia išstūmė tam tikras 
plūgas. Kultuvą išstūmė ku
liamosios mašinos. Kadangi 
stogus vis dar tebedengia 
šiaudais tat jiems pagamin
ti dar vartoja kultuvus. Mat 
kitokia medžiaga stogams 
dengti yra dar labai brangi, 
todėl ne yisiems įkandama. 
Taipgi troboms statytis var
tojami eglių medžiai, mat 
vis dar tebėra brangi plytų 
hei kitokia medžiaga, nors 
molio musų šalelėj netrūk
sta, gi medžiai jau baigia 
nykti. Tuo tarpu Vokietijoj 
ir nekažin kaip pasiturį sta-

tosi muro namus. Kada-gi 
ir musų šalelės molis bus 
geriau naudojams.

Koyoshk.

SUGRYŽO GRABE
1927 m. Šantungo (Chini- 

joj) karo vadas Čang išėjo 
j karą ir prižadėjo savo pa
sekėjams kad jis sugryš ar
ba laimėtojas, arba grabe. 
Jis buvo visiškai sumuštas 
ir sugryžo Į savo sostinę 
grabe, sėdėdamas gražiame 
grabe ir rūkydamas cigarą. 
Jis prisipažino nugalėtu.

Šiose dienose tačiau jis 
atsidūrė grabe tikrai ir ant 
visados. J j sušaudė trys 
jauni Chinai, kurių dėdę jis 
seniau nužudė.

Čang paėjo iš skurdžių, 
augdamas tapo profesiona
liu vagim, pakilo j banditų 
vadą, ir savo atkaklumu ir 
sumanumu pagaliau dasi- 
varė iki milžiniškos Šantun
go provincijos gubernato
riaus. Šantung turi 30,- 
000,000 gyventojų.

17 užmušta. Judeni tvir
tovėj, Rumanijoj, sprogime 
amunicijos sąšlavyne, už
mušta 17 kareivių.

Naujausi

TEATRAI
Baudžiauninkė

4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietuj 
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5 
moterų. 67 pusi........................... 50c.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ........................... 50c

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, komedija iš 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gelė 60 pusi. Kaina ............... 50c

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų. 
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų. 
63 pusi, knygelė. Kaina ....50c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas -
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50e

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai .............................. 50e

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų ui 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus r
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys .............................. 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai ...J 15c 

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ....... 15e

3RAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys .......................... 25e

RYTV PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

I®.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Padidins bedarbiams pa
šalpą. Pradedant šia sa
vaite, Pittsburgo miesto be
darbių šeimų šelpimo komi
tetas padidina šeimoms pa
šalpą. Iki šiolei mokėjo po 
$3 j savaitę, dabar mokės 
po $4.

Apskrities gyventojams 
tuo tarpu pašalpa pasilieka 
ta pati, po $3, bet vėliau 
gal padidins ir jiems.

Pačiame Pittsburge yra 
šelpiama 17,000 šeimų.

Seniau buvo mokama po 
$4.50 į savaitę, bet paskui 
buvo numažinta iki $3.

DAYTON

Atidarė naują tiltą. Pie
tinėj Pittsburgo dalyje per 
Turtle Creek klonį tapo iš
statytas puikus ir labai il
gas ir aukštas tiltas, kuris 
pavadintas George West
inghouse Bridge. Jis guli 
dideliame Lincoln vieškely
je. Atidarymas įvyko per
eitą šeštadienį su didelėmis 
iškilmėmis. Tiltas kaštavo 
$4,000,000.

Pienas pabrango. Pitts- 
burgiečiams nuo pereitos 
savaitės pabranginta pienas 
vienu centu ant kvortos. 
Iki šiol buvo po 7c kvorta.

Pabranginti nutarta ka
da pereitą savaitę tarp pie
no pristatytojų ir išplatin- 
tojų prieita susitarimo 
mokėti pristatytojams dau
giau už pieną.

McKEES ROCKS, PA.
Iš A. P. L. A. judėjimo. 

Kaip jau daugeliui žinoma, 
tam tikri vadai nori iš
griauti iš pamatų Aukš
čiausią Prieglaudą Lietu
vių Amerikoje, bet kažin ar 
jiems pasiseks. Daugelis 
kuopų jiems priešinasi ir 
matyt kad jiems tas neina 
į sveikatą. Jie nesijaučia 
galingi kaip jie manė esą. 
Vietinėj 2-ro kuopoj buvo 
susukę lizdą bolševikai, bet 
jau baigia nykti jų galybė 
ir greitu laiku jie gal visai 
bus bejiegiai.

Dar kuopoje turime 215 
narių, o iš jų visų tik apie 
tuzinas yra bolševikų ir tie 

_patys jau nosis nuleidę, ne
mato sau jokių pasekmių.

J. Saulis.

High Point, N. C. — Čia 
sustreikavo 400 Stehli Šilko 
kompanijos audėjų. ' Šios 
pradžioj įvyko smarkus su
sirėmimas su policija.

Apie Rusiją. Daytono gy
ventojai, Andrew Aman su 
šeima, šią vasarą apsilankė 
Rusijoje ir sugryžę šiaip 
aprašo savo įspūdžius vie
tos laikraštyje:

“Rusijos žmonės gyvena 
nežinodami apie tai kas de
dasi jų šalyje. Penkių me
tų planas yra naudingas jų 
vadams, bet ūkininkai ir 
biednoji klesa nežino kame 
čia reikalas. Žmonės gyve
na tik tai dienai ir nemąsto 
apie rytojų. Visur matyt 
žmonių priespauda ir griež
tas suvaržymas. Ten ne
matyt jokios sistemos nei 
tvarkos. Gelžkelių stotyse 
žmonės susigrūdę šimtais 
laukia kur nors keliauti. Jie 
laukia per valandas ir die
nas, nes atvykęs traukinis 
buna užpildytas. Nežiūrim 
kad vagone nėra vietos, jie 
grūdasi į vidų ir gana, jei
gu įsigruda. Jeigu ne tai 
laukia kito traukinio. Ne- 
kurie stotyse pralaukia po 
dvi ir tris dienas iki gauna 
į vagoną įsisprausti.

“Niekad savo gyvenime 
nemačiau tiek žmonių ke
liaujant kaip Rusijoje. Kui 
jie vyksta niekas nežino.,

“Nekuriuose koteliuose 
patarnavimas yra geras, 
bet kitur baisus. Kainos 
musų pažiūra yra aukštos. 
Svetimšaliai turi pirkti iš 
krautuvių kurios jiems pa
skirtos. Tose krautuvėse 
vietiniams Rusams nevalia 
nieko ' pirkti. Jose tik už 
svetimų šalių pinigus gali
ma ^pirktis, nes rublis netu
ri vertės. Brangumas toks 
kad bakanėlis duonos kaš
tuoja 50 centų.

“Ne viskas Rusijoje juo
da. Yra gražių ir artistiš
kų dalykų ir gamta graži. 
Muzika gerai ištobulinta ir 
nekurtos operos geros.

“Kaslink darbo, moterys 
dirba lygiai su vyrais tuos 
pačius darbus. Dirbtuvės 
matyt dirba ir išdirbiniai 
siunčiami kur tik randama 
jiems rinkos.

“Daug budavojimo ir in- 
žinieriškų darbų atlieka iš 
Amerikos parkviest! inži
nieriai, susikontraktavę su' 
sovietų vyriausybe. Jie tu
ri geresnes sąlygas negu 
vietiniai Rusai, bet toli gra
žu nuo to kaip jie turėjo 
Amerikoje.”

tinka. Stasys dar mokina
si ir muzikos, piano, ir jau 
yra gerai prasilavinęs ir 
žada dar toliau muzikoje 
lavintis. Linkėtina jaunam 
geram Lietuviui pasekmin
gai pasiekti savo užsibriež- 
tų tikslų. Jo tėvai yra se
ni “Dirvos” skaitytojai.

.. “D.” Rep.

DETROIT

Įstoja į Universitetą. Šį 
mokslo metą iš musų kolo
nijos jaunuolių tiktai vie
nas Lietuvis įstojo į Dayto- 

Winston-Salem, N. C., po no Universitetą, tai Stasys
nesusitaikymo su darbinin-; Kavaliauskas Jr. Jis stu- 
kais užsidarė Hanes kojinių dijuos komerciją. Kadangi 
dirbtuvė neapribotam lai- jis yra pilnas energijos ir 
kui, 1,200 darbininkų liko linksmo budo jaunuolis, ta 
be darbo.

Ežerų keliai. Susitarus 
Suv. Valstijoms su Kanada 
pravedimui Kanalo iš St. 
Lawrence upės į Didžiuo
sius ežerus, kad laivai ga
lėtų vaikščioti tiesiog į Eu
ropą ir bendrai į didžiąsias 
juras iš ežerų uostų-mies- 
tų, Detroitas yra nužiūrė
tas kaipo geriausias tuo at
žvilgiu miestas. Miesto vy
riausybė stengiasi gauti iš 
federalės valdžios apie 50 
milijonų dolarių paskolos 
įrengimui didiesiems lai
vams prieplaukos ir kitiems 
reikalingiems tam tikslui 
budinkams. Paskolą gavus, 
šiam miestui iš to bus dide
lė pagalba.

Lietuvis advokatas J. P. 
Uvick kandidatuoja į Det
roito miesto ir apskrities 
iždininkus. Nominacijų bal
savimai buvo Rugsėjo 13 d. 
Neteko patirti ar nomina
cijas laimėjo.

Mirė. Po virš 12 metų 
sirgimo mirė Mikolas Kai- 
riunas, 66 metų amžiaus. 
Palaidotas iškilmingai su. 
bažnytinėmis apeigomis iš 
Šv. Antano bažnyčios, pa
tarnaujant Kun. Boreišiui. 
Liko žmona Ona su daug 
suaugusių vaikų.

Fordo automobilių dirb
tuvė pradėjo imti į darbą 
senus savo dąrRininkus. Ar 
visus suims nežinia ir neži
noma kokias dabar mokės 
algas. Detroite jei Fordas 
nedirba tai išrodo kad nie
kas nedirba. Nors čia yra 
daug kitų automobilių iš- 
dirbysčių, bet kitos mažą 
reikšmę teturi darbininkų 
užlaikymo žvilgsniu.

Kalnas.
Moterų Klubo išvažiavi

mas. Liet. Moterų Klubas 
su savo šeimynomis turėjo 
savo metinį išvažiavimą p. 
Pocių vasarnamyje, prie 
Wall Lake. Visi gražiai pa
silinksmino. Komisijoj bu
vo ponios Kudirka, Pocius, 
Legota ir McCluske.

Šis klubas turėjo savo 
susirinkimą ir užkandį 1 d. 
Rugsėjo Bartum kotelyje. 
Buvo lošimai su dovanomis 
dalyvaujančioms.

Dalyvavo ir-viešnia Ele
na Babeckis iš Montreal, 
Kanados.

Išvažiavo. Ponios Bukš- 
nis ir Legota į Chicagą, o 
poni Bilaitis su vaikučiais 
Scranton, Pa. Liudmila.

mokslo šaka jam pilnai ati-
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! SUSIVIENIJIMAS! 
| / LIETUVIŲ AMERIKOJE f

= Didžiausia Lietuvių Organizacija
| 307 W. 30 Street x New York, N. Y. |
= S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, = 
E Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. E 
E Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E 
= kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis E
= nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šiog or- E
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų E
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir Si
E mergaites prie Susivienijimo. E
E Informacijų kreipkitės j S. L. A. Centrą aukščiau paduotu E 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. E
EillllIIIIIIimilllBIIIHIlINIIHIIIII)lllll!II!llllllll!llinillllIlll!llllllll|llllllllllll|IIIIHIl£

DAKTARAS NUŽUDĖ 
PAČIĄ IR SLĖPĖ PER 

36 VALANDAS
Boston, Mass. — Vienas 

57 m. gydytojas, nubiednė- 
jęs ir neturėdamas iš ko 
gyventi, nušovė miegančią 
savo žmoną ir prie lavono 
išsėdėjo 36 valandas. Jisai 
buvo raišas ir pats neuž
darbiavo, jo žmona per 7 
metus jį maitino. Paskiau 
nuėjęs policijom pasakė ką 
padarė.

Baltimore, Md. — Rugs. 
13 d. tapo apšauktas gene- 
ralis Baltimorės siuvėjų 
streikas.

APSILANKYMAS 
TORONTOJ

Torontos Paroda. Būda
mos su motina A. Virbic- 
kiene Niagara Falls, nuta
rėm pavažiuot ir į Toronto, 
tą garsų Kanados didmies
tį kur. tuo tarpu atsibuvo 
Kanados Rudeninė Paroda, 
ir kur randasi daug jaunų 
privažiavusių Lietuvių ir 
yra daug “Dirvos” skaity
tojų.

Kelios savaitės pirmiau, 
atsilankius čia į Toronto 
Lietuvių išvažiavimą Nia
garoj, teko susipažint su ne 
kuriais Torontiečiais; tada 
buvo atvažiavusių net iš 
Montreal, Rochesterio, ir 
mes buvom iš Clevelando, 
viso apie 60 žmonių.

Nusipirkom tikietus, sė
dam į busą ir važiuojam 
Toronto linkui. Pervažia
vus didelį tiltą skersai Nia
gara upę, anoj pusėj sulai
ko. Ateina muitinės virši
ninkai ir klausia kur va
žiuojam. Sakau, į Toron
to, į svečius.

— Ar ilgai busite?
— Tik pora dienų.
— Kur -gimus?
— Cleveland, Ohio.
Motina pasakė jog gimus 

Lietuvoje, ir turėjo paro
dyt pilietybės popieras.

Viskas gerai, ir tada pa
ėmė bagažą peržiūrėt. Ma
nau sau, dabar nėra ko žiū
rėt, juk iš “sausos” pusės 
važiuojam. Žiūrėkit kada 
gryšim!

Važiuojam toliau, bet tik 
pora tfninutų, nes ten pat 
laukė elektriškas tramva
jus, kuris vežioja iki laivo 
prie Ontario ežero, o tas 
perveš per ežerą į Toronto.

Įlipus į trąmvajų, manau 
sau, kažin kaip Kanadoje 
jausiuos, ar kaip Europoj 
ar paprastai kaip Ameri
koj. Šalę sėdi senutė, prie 
jos maža mergaitė, ir kud- 
lotas šuniukas. Mergaitė 
gražiai aprengta, ir paste
bėjau ypatingai kad mer
gaitė su gražiom ilgom ka
som, ko Amerikos pusėj jau 
nematyt, visos nukirptos 
trumpai. Europoj yra pa
prastas dalykas matyt mer
gaites su kasom. Bendrai, 
visi Kąnados žmonės tame 
tramvajuje išrodė labai An
gliški, jų kalbos akcentas 
tikras Angliškas.

Važiavom apie pusę va
landos ir tuoj pasirodė eže
ras ir laivukas, į kurį per
sėdom. Laive tai tikrai pa
sirodė Europiška (Europos 
madą mačiau važiuodama į 
Lietuvą 1928 m.). Visas 
laivuko įrengimas kitokis 
kaip laivų plaukiojančių 
ežerais Amerikos pusėje. 
Net ant vistį langų žali už
tiesalai iškabinta; suseigos 
kambaryje tižtjesta tamsi 
staltiesė su ilgais kutosais. 
Ar mes savo pusėj matom 
ant stalų užtiesalus su il
gais kutosais?

Kitas dalykas kuris pa
gavo niano akį tai tas kad 
Kanadoj žmonės visu keliu 
valgo. Tai Europietiškas 
paprotis, kada tik pasijudi
na kėliau tai ir valgyt reik 
pasiimt.

Apie tris valandas truko 
laivui perplaukt ežero galą 
ir štai ištolo lyg per mig
las pasimatė aukšti Toron
to budinkai.

Po to nuvažiavom į sve
čius pas Fel. Karaliūnus ir 
J. Krasauską, kuris pas Ka
raliūnus 'gyvena. Jie mus 
labai maloniai priėmė. F. 
Karaliūnas karo laiku gy
veno Clevelande, taigi tu
rėjom daug kalbos apie vis
ką. Jis atsiminė daug tų 
žmonių kuriuos mes pažys
tam ir taip daug dalykų iš 
Clevelandiečių gyvenimo.

Tą vakarą visi nuėjom į 
Toronto Parodą. Ten su
važiavę tūkstančiai žmonių 
iš visų Amerikos kampų. 
Tai buvo 53-čia išeilės me
tinė paroda visokių išdir
binių, sporto, dailės, muzi
kos, ir architektūros. Pa
roda užima labai didelius 
plotus vietos, ir kasdien bu
na kokia nors šventė: kaip 
ranų, kitą vaikų, ir tt.

Antrytojaus F. Karaliū
nas savo automobiliu mus 
pavažinėjo ir aprodė To 
ronto miestą. Labai dide' 
įspūdį į mane padarė tas 
kad visi namai mūriniai, 
nemačiau nei vieno medi
nio. Ir architektūra labai 
savotiška, matyt kad Ang
liška.

Po pietų nusivedė mus 
bažnytinę salę, kur buvo su 
sirtnkimas Švyturio draugi
jos. Ten teko susipažinti 
dar su keletu Torontiečių 
ir pasimatyt su tais su ku
riais susipažinau kada bu
vom Niagara Falls išvažia
vime.

Antrytojaus J. Krasaus
kas išlydėjo iki laivo, ku
ris vėl pervežė per Onta
rio ežerą ir gryžom atga 
tais pačiais keliais kuriais 
atvažiavom.

O. Karpavičiene.

NEWARK, N. J.
Veikimas Vilniaus reika

le. Rugs. 5 d. buvo sušauk
tas viešas susirinkimas ap
tarimui Vilniaus Pasų pla
tinimo. Atsilankė virš po
ros desėtkų asmenų. Tarp 
jų buvo Arkiv. Geniotis, p. 
Ambrozas ir kiti. Susirinki- 
kimą atidarė p. Ambrozas 
nusiskųsdamas kad taip ne
daug teatsilankė. Po to pa
kelta klausimas kaip pla
tinti “Vilniaus Pasus”. Po 
diskusijų sutikta kad tam 
darbui reikia rinkti komisi
ja. Ambrozas norėjo kad 
ta komisija butų pavadinta 
“Lietuvių Laisvės Dienos 
Valdyba”, bet paaiškėjo 
kad ta komisija nėr dar vi
sų Newarkiečių atstovybė. 
Apart to buvo aiškinama 
apie Kun. Kelmelį kaipo 
garbės narį, bet į tai susi
rinkusieji nekreipė domės.

Surengėjai šio susirinki
mo buvo: čudas, Trečiokas, 
Žiugžda, Ambrozas ir Sta- 
nišauskas. Visi penki pa
siliko veikiančiame komite
te, prie kurio dar išrinkta 
sekanti dešimts nartų: Po- 
džiunas, Ark. Geniotis, An
driuškevičius, Lazdinienė, 
Sereika ir kt. Valdyba iš
sirinkti palikta patiems ko
miteto nariams.

Kada liko pasitarimui tik 
išrinktieji nariai, p. Ambro
zas pasakė: Mes turim val
dybą išrinktą. Nors kiti iš 
to buvo nepatenkinti, bet 
nenorėjo argumentuoti ir 
paliko jiems darbą vesti. 
Pasirodo kad seni veikėjai, 
nors ir nusidėvėję, jaunes-

Nuvažiavom į vidurmies- niems nenori užsileisti.
tį apžiūrėt kaip ten išrodo. Po to išrinkta komisija 
Viskas taip pat kaip Cleve- surengimui prakalbų ir nu- 
lande, tik policijantai labai [tarta kviesti kalbėtojus: 
skirtingi. Jų kepurės daug “Vienybės” red. J. Valaitį, 
didesnės ir po smakru per- Ark. Geniotį, Dr. Vencių ir 
rištos dirželiu. Joną Liūtą. Pats.

GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ Į “MARGUČIO”

ATPUSKUS

Oi asilėli,
Asile mano,

Ar nuneši mane jauną 
Į pusantros nedėlėlčs - 
Į Tabor Farmą ?....

. Jau kelintas metas kaip 
iš Pono Dievulio loskos ta
po įvesti Bačiuno Tabor 
Farmoj “Margučio” Atpus- 
kai arba golfistų turnamen- 
tas.

Taipgi iš Peno Dievulio 
mylistos ir gerb. Spragilas 
ten tuose atpuskuose apsi
lanko ir parašo “Dirvos" 
skaitytojams kaip ten vis
kas einasi, ritasi, ar šokinė
ja. Šymet va jau trečią 
metelį gerb. Spragilas išsi
rengė į tuos atpuskus, ir 
papasakosiu kaip šymet ke
lionė ėjosi.

Tie nelaimingi bedarbės 
laikai ant gerb. Spragilo la
biau ir labiau atsiliepia. Iš 
“Dirvos” fondo gerb. Re
daktorius mano kelionei pi
nigų neduoda, ba sako skai
tytojai neužsimoka prenu
meratų tai ir fondas tuš
čias. Gerb. Redaktorius su
sitarė su fašistais ir išva
žiavo automobiliu, o aš, ne- 
norėdaipas išlikti iš tų at- 
puskų ėmiau ir sugalvojau 
būdą kaip nukeliaut ir be 
Redaktoriaus loskos.

Aš susitariau su gerb. 
Asilu keliaut į turnamentą 
ir vistiek pasirodyt tenai.

Seniau būdavo su fordu- 
ku nuvažiuoji, ba pinigų bū
davo, o dabar tai fordukui 
nei laisnų neturiu už ką iš
siimi, ir gazolinas brangus

O keliaujant su gerb. Asi
lu tai niekas nekaštuos, ba 
dabar dar vasara, pakelėse 
žolės pilna, tai pasiganyda
mas ir nujosiu į Tabor Far
mą. O ten su pašaru irgi 
nerupestis, ba Bačiunas tu
ri 160 akrų farmą, kurioj 
yra didžiausios pievos po 
kurtas tik golfistai vaikš
čioja, ba turbut Bačiunas 
neturi nei vienos karvės 
kad tokiose didelėse pievo
se jų nei vienos nesimato 
ganantis, tai mano Asilėliui 
žolės pakaks įvalias.

Ale žinodamas kad gerb. 
Asilo “spyd” tai ne fordu- 
<o, o man kaipo bedarbiui 
aikas nei už ką, tai nuta

rėm iškeliauti visa nedėlia 
anksčiau kad paspėt į at- 
niskus, ba iš Klyvlando į 
Tabor Farmą toliau kaip iš 
<auno į Palangą.

Sutarta, nutarta, ir pa
daryta. Rugių sėjos 12 die
ną anksti rytą saulei tekant 
pradėjau kelionę nuo “Dir
vos” redakcijos‘durų. Išly- 
dėt atėjo gerb. Redaktorius 
ir kiti, ir juokiasi iš manęs 
kad aš su dviejų tūkstančių 
metų atgal “makabiliu” tik-

paskirtą laiką nenuvažiavęs 
ii; Velykas dabar bu tume 
šventę gal panedėlį ar net 
seredoj. Ba važiuojant per- 
Jeruzolimo kalnus tokiais 
keliais kokie tada buvo bu
tų tikrai pavėlavęs. Ir jus 
ponuliai galit gaut “flet ta- 
jer” arba ąšis nulužt, ir tu
rėsit bėdos daugiau negu 
mes.

Na ir prasideda kelionė.
Užsilipu, užsisėdu gerb. 

Asilui ant kupros ir ban
dau jot. Ale jis nei krust. 
Visi juokiasi. Spaudžiu kul
nais šonus, o jis stovi ir ga
na. Na tai ir sutartis, net 
piktumas ima. Aš misliau 
kad jis mane neš, o dabar 
nepasijudina iš vietos.

— Ei, gerb. Spragile, iš
rodo kad tu jį turėsi nešt į 
Tabor Farmą, o ne jis ta
ve, — sako gerb. Redakto
rius.

' — Nesijuokit, jums irgi 
kas nors atsitiks. Pamaty
sit kad aš vistiek busiu gol
fo turnamente, — sakau aš.

Dūmojau ir sudūmojau: 
parišti jam po kaklu tarbą 
avižų, ir žiūriu mano gerb. 
“makabilis” pradeda krutė
ti, ba užmiršo ką darąs ka
da ėmė avižas kramtyt, lyg 
mergos čiungumą.

Visa Superija prajojau 
iki Publik Skvero, ale ten 
tiek automobilių kad nei 
pelė neturėtų kur prabėgt, 
ir mano “makabilis” vėl 
stop.

Palicmonai ir švilpia ir 
mosuoja, o asilėlis neina ir 
gana. Tada aš nulipau nuo 
jo ir paėmęs už vadelių ve
du. Vedu tai eina, ir taip 
persivedžiau per miestą ir 
atsidūrėm ant kelio vedan
čio j Tabor Farmą.

Iki pietų dajojom iki Lu
koševičių ir Žiūriu farmos, 
North Ridgeville kaime, ir 
jie pamatę gerb. Spragilą 
jojant užsivadino pas save 
ant pietų, o asilėliui radom 
gana žolės pasiganyti.

Žiuriai irgi važiuoja, jie 
vešis gerb. Redaktorių ir 
kitus, taigi man vietos jų 
automobilyje nėra. Jie iš
važiuos dar tik pėtnyčioj, 
ba automobiliu ima nuva
žiuot nuo ryto iki vakaro. 
Ilgai negaišavus, atsisveiki
nęs ir padėkavojęs už pie
tus, pasiėmiau savo asilėlį, 
kuris irgi buvo priėdęs kad 
net šonai užsirietę, ir ke
liaujam toliau.

Iki vakaro prijojom Lo
rain miestelį, ir sumislinom 
nakvoti. Atsimenu kad čia 
gyvena geri “Dirvos” rėmė
jai Zieniai, ir užsukom pas 
juos prašyt nakvynės. Jie 
jriėmė gražiai ir davė vie
šą ne tik man ale ir mano 
“makabiliui”. s

(Kitame num. papasako
siu daugiau).

Gerb. Asilas

rai atsidursiu kokioj nors 
jaloj, o ne Tabor Farmoj. 
Ale aš jiems sakau: Nesi
juokit, Kristus anoj gady
nėj asilu į Jeruzolimą nu
jojo, o jeigu butų automo
biliu važiavęs tikrai butų į

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščius.

130 CONGRESS AVE.
.WATERBURY, CONN.
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Ihinijos sovie- 
. sovietų rojai, 
sovietų rojaus . 
misaras norė- 
sovietų rojaus 
va arba dikta- 
aras, ir norė- 
jaus darbinin- 
no klausytų, ji 
ų, jam vienam 
vienam aukas 
arytų, ir jeigu 
:os sovietų ro- 
panorėtų apsi- 
jos sovietų ro- 
kos caras pa- 

>s carui šitaip: 
žimorda nevi- 
arbininku, ba 
3 mano pinigus 
; su tavim nie- 

mano Ameri- 
tarijošiai yra 
tviai.
caras jam at-
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‘‘Liaudies Tribūna”
Savaitinis Laikraštis

( Leidžia
Amerikos Lietuvių
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna”
2437 W. 69th St.

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 33

trsvolačiau ty
lus yra pirmu- 
iriu turėt visų 
rgų garbę ir 
it jų.
usijos sovietų 
pasiųstų iš Le
vo “Potiomki- 
plauktų į Fos- 
bartinį Najor- 
, pykšt j Rau- 
(dabartinį Em-

i’ikos caras pa- 
“Fordą” (laivą 
tinio komunis- 
o Į Amerikos 
kuris yra ni- 

:št, pykšt į Le-

erikos sovietu 
savo šalinin- 

usijos sovietų 
sovietų caras 
prieš Ameri- 

arą, ir į 14 die- 
į tokia kvailų 1 ; 
vietų rojų ca- 
:buvo nuo Ar- 
ikų.
pasaulyje yra 

vietų rojus tai 
misarukai, ne
daryt sau to- 
> kokius valgo 
eiti jo fetfėbę- 
■bininkams vis
te sugriautų tą 
eta: dirbtuves, 
.skui, kada rei- 
naisyt jieškant 
algyt, komisą- 
ant sprandų ii" 
d mes dabar 
im.
ai darbininkai, 
it nieko dau- 
p tik komisa- 
sprandų, dirb- 
kote sovietų ro- 
romisarai (da- 
taduoniai aukų 
; jūsų sprandų 
s nuo medžių 
ys, o jus gale- 
ryti.
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LET’S GIVE IT A BIGGER SWING!

SU PIRMA DIENA RUGSĖJO PRASIDĖJO “DIR- 
VOS”-“LIAUDIES TRIBŪNOS” VAJUS

kad Lietuvis turės progą 
stoti tarp pasaulio tautų 
parinktų vadų apginti savo 
teises?

Jau gražus buris yra už
siregistravusių kontestantų 
kurie dalyvaus “Dirvos”- 
“Liaudies Tribūnos” vajaus 
konteste Chicagos srityje.

Visi tie kurie nori dirbti 
musų tautinės spaudos pla
tinimo vajuje ir užsidirbti 
po kokius 20 ar daugiau do- 
larių j savaitę, malonėkite 
užsiregistruoti iki Rugsėjo 
15 dienai, kad galėtume vi-

sų kontestantų vardus pa
skelbti.

Chicagos' ir apielinkės 
darbuotojai galite užsire
gistruoti “Liaudies Tribū
nos” administracijoje,

2437 W. 69 Street
Chicago, Ill.

Telef. Grovehill 2242.
Kreiptis galit asmeniniai, 

laišku arba patelefonuo
jant.

Kas tokio nepaprasto at
sitiko Lietuvių tautoje bė
gyje paskutinių penkiolikos 
metų. Bet prieš tą penkio- 
liką metų buvo nemažai 
Lietuvių karžygių kurie 
kovojo už tą visą, kūrino 
tą “amžiną ugnį” Lietuvių 
širdyse iki staiga ta ugnis 
nušvito šviesa Nepriklau
somos Lietuvos. Tas atsi
tiko tenai kur musų tėvų 
šiaudais apdengta bakūžė 
stogso Baltijos pakraštyje.

IVAIRIANYBĖS LIETUVIŲ TAUTOJE

Pąsaulio mokslas išaugo 
iš tautų garbingų žmonių. 
Lietuviai yra žinomi kaipo 
geri karžygiai, pakantrus, 
turinti savyje pasitikėjimą, 
ir eina gyvenimo bangomis 
nors blaškomi iš visų pusių. 
Rimtai pasiryžę atsiekia sa
vo tikslo.

Keli desėtkai metų Lie
tuvių tauta rodos buvo ne 
taip jau žinoma, jų dainos 
skambėjo tik paprastoje 
liaudyje. Vienas-kitas pa
rašė Lietuvišką dainelę, bet

SAULĖS UŽTEMIMAS 
TABOR FARMOJ, MICH.

Rugsėjo 31 d. jau anksti iš 
ryto visi Bačiūnų svečiai pradė
jo rengtis prie tėmijimo saulės 
užtemimo. Apsirukinę stiklus 
laukė to nepaprasto apsireiški
mo. Pirmas ženklas ant saulės 
krašto pasirodė 2:10 vai. po 
pietų, kuomet mėnulis pradėjo 
užeiti už saulės spindulių. Gi 
apie 3:20 vai. jau pasidarė žy
miai tamsiau, kaip astronomai 
sako, saulės buvo padengta 79 
nuošimčiai ir ant tiek 
sumažėjo.

Tabor Farmoje dalinas 
užtemimas buvo matyt
visą laiką. Visi nepaprastai į- 
domavosi tuo gamtos apsireiš
kimu: Net ir “unkulis” žiurė
jo j saulę ir gėrėjosi savo as
tronomiškais patyrimais.

Tabor Farmoje Rugsėjo 17- 
18 dd. atsibus metinis “Margu
čio” Golfo Turnamentas, kuria
me rengiasi dalyvauti svečių iš 
toli ir arti. / Rep.

šviesa

saulės
ištisai

The Lithuanian 
Tribune
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by The 

Lithuanian-American 
Peoples Association

K. J. SEMASHKA, Sec-y 
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tų Lietuviškų dainų sklei
dėjų buvo taip mažai ir tie 
patys buvo persekiojami tai 
žandarų, tai kazokų. Bet 
Lietuvių daina, Lietuvių 
pasakos, tradicijos neišny
ko. Priešingai, paaugo lyg 
pavasario ledyne vargus gė
lelė, ir auga nepaisydama 
audrų, nei šaltų vėjų!

Kaip kas gali pamanyti: 
“Kas tie Lietuviai, ką jie 
turi?” Nepadaryk, broli, 
klaidos, atidaryk sau akis 
ir pamatysi kad Lietuvių 
tauta nors maža būdama lo
šia rolę tokią apie kurią 
didėsės pasaulio tautos kal
ba ir svarsto.

Kas svajojo, kas sapna
vo, kam atėjo Į mintį kad 
atgims tauta Baltijos ju
ros pakraštyje ir pasiskelbs 
nepriklausoma valstybe, po 
kelių šimtų metų prislėgi- 
mo?

Amerikos Lietuvių gyve
nime irgi pasirodo nemažai 
nuostabių dalykų apsireiš
kimų: žiūrėk tai federalis 
teisėjas Lietuvis, tai golfo 
čampionas Lietuvis, tai pa
saulinių kumštininkų čam
pionas Lietuvis, tai gražuo
lė Lietuvaitė, tai plaukikė 
Lietuvaitė. Po biskį, ma
žais žingsniais Lietuviai 
dasiveržia to kad turi pro
gos pasirodyti pirmose eilė
se.

This 
aims to put us in 
with Lithuanians or 
primarily, but with 
American public and

Kas galėjo sapnuoti

Amerikos Lietuviams rei
kalinga bendrumo, 
nės sąmonės, mesti inter- 
nalizmui vergavimą. Tada 
galėtų dar daugiau ko at
siekti.

Stokite į eiles Amerikos 
Lietuvhj Liaudies Sąjungos 
narių ir imkite dirbti kultū
rinį darbą. Šalin tuščios 
politikos. Dirbkime darbą 
kuris eis į naudą visiems 
Lietuviams gyvenantiems 
Amerikoje.

tauti-

-u ŽINOTI
Senatvėje apsauga. Dau

gelis Europos valstybių tu
ri savo piliečių senatvėje 
apdraudą, t. y. užlaikymą 
kada jau negali dirbti. Bet 
Dėdės Šamo šalyje valsty
binės apsaugos nėra. Kad 
tą pavedus yra įsikūrus or
ganizacija vardu The Ame
rican Association for Old 
Age Security, kuri deda pa
stangas išgauti žmonėms

Šios skaitlinės aiškiai pa
rodo kad senelių prieglau
dos labai brangiai kaštuoja, 
o seneliai nėra tuo pilnai 
patenkinti.

Gaudami gi pinigišką at- 
lyginimą-pensiją, seneliai ir 
butų labiau patenkinti ir 
turėtų laisvę baigti amžių 
kur tik panorėtų.

Todėl minėtos organiza
cijos propaganda už senat-

By Vytautas Sirvydas.

It often happens that a fact, 
taken alone, does not by itself 
seem of great importance. But 
taken in conjunction with a 
group of similar facts it creates 
a strong impression. This is 
the case with a series of recent 
occurences among the American 
Lithuanians which 
well to enumerate 
mind.

In looking over
nian activities in this country, 
we find that, aside from the 
properly so called “Lietuviškas 
Veikimas”, another movement 
is gradually developing, 
movement 
touch not 
Lithuania 
the great
the cultural life of America. 
Its main power and momentum 
come from our young educated 
American-born Lithuanians, our 
younger professional men and 
women, our college and high
school students. Its ambition is 
to show America our cultural 
values. We want to be known 
as a distinctly separate and 
worthy racial stock in the po
pulation of the United States 
not be lumped with Poles or 
Russians.

As far as I remember, one of 
the initial steps of this move
ment was the participation of 
New York and New Jersey 
Lithuanians in the cb-called He
ro Land Bazaar at New York 
in 1917. This was a charity af 
fair to raise funds for war re
fugees of the allied countries. 
The Lithuanians had their se
parate booth exhibiting pro
ducts of Lithuanian craft, ener
gy and culture. One evening 
was given over to Lithuanian 
songs and dances. Though the 
primary aim was to furthur 
the fight for the national inde
pendence of Lithuania and to 
secure funds for its war refu
gees, we there stepped out of 
a narrow “Lietuviškas Veiki
mas” into the wider arena of 
American public life.

And this stepping out con
tinued. As American Lithua
nians we went into the variuos 
war activities, into war loan 
drives and the patriotic parades 
held in many cities of the Um-

ted States. We participated in 
the pageant of “America’s Ma
king” in New York after the 
war. We were also at the Phi
ladelphia Sesquicentennial; then 
at the celebration of the
England anniversary. The Bos
ton Lithuanians started 
movement to make the Ameri
can public realize that Koscius
ko was a Lithuanian. We even 
went into national politics.

It is a pleasure to note, that 
this movement has not run out 
its course. It is, if anything, 
getting bigger. We hear that 
the Pittsburgh Lithuanians are 
collecting a $5000 fund to in
stall a “Lithuanian Chamber” 
in the local university, which 
will be a permanent exhibition 
of Lithuanian culture and 
achievement. The Cleveland 
Lithuanians are steadily going 
ahead with the plan of a “Kul
tūros Darželis” to be situated 
on a plot of land in the local 
public park. The University of 
Wisconsin will have a graduate 
course in Lithuanian language 
under Prof. Senn. Later on, 
maybe, a course in literature 
will be added. And out in Con
necticut, under the leadership 
of the Lithuanian Professional 
and College Association, there 
is being organized an e-hibit 
of Lithuanian Culture. The ex
hibit will first be shown in the 
New
then at the local museum in 
Waterbury.

But, if the younger educated 
element of the American Lithu
anians organized • themselves 
locally and then became better 
acquainted with each other na
tionally, we would be able to do 
still grander things. At the in
ternational Olympic games in 
Los Angeles the Lithuanian 
race was only represented by 
our cousins the Latvians. There 
are plenty of international scien
tific and other congresses in 
which we as yet do not parti
cipate. Will the American-born 
Lithuanian aviator Captain Da
rius succeed in raising enough 
financial support for his pro
jected trans-Atlantic flight to 
Kaunas ? And - - are we, or are 
we not going to take part in 
the World’s Exhibition in Chi
cago?

the

Haven Public Library,

THINGS THAT NEVER HAPPEN
' By GENE BYRNES

'ON, MASS, 
■ia vasaros lai- 
>s dirba labai 
dirbtuvės irgi 
Mano rudenį 

,u dirbti, 
dabar lankėsi 

:rono: pp. Ro- 
laliene ir Pra
us sūnūs Fra
nke savo gimi- 
stamus. Mat, 
los gyvenę šia- 
Martinkus yra 
dabar jau su- 

is, labai dailus. 
į metą lanke 
■ersitetą ir sa- 
iet tęsti moks-

sveikata kiek 
adėjo dirbti. 
Brightonietis.

“Dirva”
Chicago je

Liaudies Tribūna
2437 W 69 Street 

“MARGUTIS”
2437 W 69th Street 

Mickevičius
3653 So. Halsted st. 

Aušros Knygynas
3210 So Halsted st 

News Stand
Kedzie and North ave 

News Stand
18th St. & S Halsted st 

News Stand
Milwaukee & Demon 

News Stand
63rd St. & California av 
News Stand
31st St & S. Halsted st 

News Stand
Archer av. & Kedzie av 
News Stand

40th St & Kedzie aye 
News Stand

Archer & So Western 
News Stand

47 St. & Ashland ave 
K. J. Semaška

senatvėje pensijas vietoje 
kad seneliai turėtų eiti į 
senelių prieglaudas.

Ši organizacija paduoda 
sekamas skaitlines, palygin
dama kiek žmogus kaštuo
ja užlaikyti prieglaudoje ir 
kiek kaštuotų mokant jam 
pensiją.

Seka* skaitlinės kiek ben
drai vienoje valstijoje kaš
tuotų seno žmogaus užlai
kymas :

Kalifornijoj butų sutau
pyta $21 į mėnesį nuo kiek
vieno senelio jeigu butų 
mokama pensija;

Wisconsin valstijoje prie
glaudoje kaštuoja $35 į mė
nesį, o pensiją mokant kaš
tuotų $20 j mėnesį,

Montana valstijoje atsi
eina $55, pensiją mokant, 
išeitų tik $15;

Utah valstijoje prieglau
doje kaštuoja $78 kiekvie
nas senelis, pensija^kaštuo-

vės apdraudą plačiai plečia
si visose Suv. Valstijose.

Beje, SLA. organizacijo
je eina ginčai apie įsteigi
mą seneliams prieglaudos. 
Taigi reiktų rimtai pagal
voti apie prieglaudos išlai
das, arba pensiją.

Gamtos Teisė. Viena, jo- 
kis daiktas negali būti su
naikintas arba naujas pada
rytas. Daiktai gali pakeis
ti tik savo formą, fizišku 
arba chemišku susijungimu 
su kitu daiktu, padarant 
naują mišinį daiktą-elemen- 
tą.

Teleskopas. Pirmas tele
skopas (ilgasis žiūronas tė- 
mijimui žvaigždėms) buvo 
padarytas 1608 metais, Ro
lando F. Lippershy, akinių 
išdirbėjo. Galileo, garsus 
Italų astronomas sužinojęs 
apie tokį teleskopą, tuoj pa
darė kitą dar geresnį, ku
riuo surado duobes ant mė-

“ MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais rištais. Kiekvienų mė
nesį rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į 
Lietuvąą metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, Ill.
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Socialistų Dienraštis vėl 
Baltina Savo Sėbrą

Chicagoje randasi vienas am- 
i žinąs kankinys, kuris kiekvieną 
dieną skundžiasi savo ‘draugu - 
čiams” kiek daug jis visko ken
čia. Iš šalies klausantis jo rau
dų išrodo kad ne' komp. Šimkus, 
o jis parašė dainą “sunku man 
gyventi”.... O socialistų dien
raštis, išgirdęs jo “raudojimus” 
skubiai talpina špaltų špaltas 
aiškindamas, teisindamas (ir vi
suomet nevykusiai), kaip ir nie
kuo neprasikaltusis tasai jų sė
bras yra priešų kankinamas....

Dabar ir vėl pasakojama ta 
pati pasaka. Viršminėta gazieta 
visai bereikalingai užsipuolė 
“Sandarą”, kuri pasakė kad 
“adv. K. Gugis išanksto žinojęs 
jogei Universal State Bankas 
užsidarys ir todėl ištraukęs savo 
pinigus”. Socialistų dienraštis 
visa gerkle rėkia kad “Sandara” 
meluoja ir kad “Gugis nežinojo 
kad Universal State Bankas už
sidarys” ir visokiausiais argu
mentais mėgina įtikinti savo 
skaitytojus, jog Gugis ištikro 
nieko nežinojo.

Šią paskutinę “kvalifikaciją” 
—nežinojimą, mes jau senai Gu- 
giui pripažinome. Bet mes ne
galime suprasti kokiu išrokavi- 
mu socialistų dienraštis skelbia 
tą kas daro gėda jų pačių ša
lininkui. Juk Gugis kiekvieną 
dieną skelbiasi save advokatu 
tame pačiame laikraštyje. Jis 
buvo Universal State Banko di
rektorium ir net legaliu pata
rėju. O be to dar, vis girdime 
kad Gugis, eidamas SLA. iž
dininko pareigas, išsivystė į di
delį “finansų žinovą,” ir dabar 
po viso to socialistų dienraščiui 
sakyti kad Gugis “nežinojo”, jog 
Universal State Bankas užsi
darys, čia jau daroma Gugiui 
perdaug sarmatos, pripažystant 
jį visokiu nežinėliu.

Toliau ta pati gazieta talpina 
Gugio sąskaitos “depozitus” U- 
niversal State Banke. Girdi jis 
ten padėjęs Birželio 9 $306.67, 
paskui Birželio 14 d. — $656i83. 
Kad Gugis tose dienose depozi- 
tavo pinigų mes visai neginči
jame. Mes tik klausiame kam 
tie pinigai priklausė: ar Gugiui 
ar kam kitam ? Kitados mes 
girdėjome per radio (dar prieš 
SLA. Tarybos rinkimus) kad 
Gugis deda savo sąskaiton pini
gus priklausančius Susivieniji
mui. Užtai mes ir klausiame p. 
Gugio: ar ir viršminėti depozi
tai buvo sudaryti iš Susivieni
jimo pinigų? O jeigu taip tai 
SLA. nariai turi dabar pagal
voti kas atsakys už organizaci
jos pinigus: ar SLA. iždininkas 
ar Universal State Bankas?

DėDeS ŠERNO SUKAKTU
VIŲ MINĖJIMAS, šį sekma
dienį, Rugsėjo 11 d„ Tautiško
se Kapinėse įvyks paminėjimas 
dešimties metų sukaktuvių nuo 
mirties Dėdės šerno. Tikimasi 
dalyvaus didelė publika.

Tik keistokai atrodo kodėl 
rengiama tik “mirties sukak
tuvių” paminėjimas? Kodėl 
niekas niekad nesurengė jokių 
šerno gimimo sukaktuvių pa
minėjimo? Nejaugi Dėdė Šer
nas tik tada pasidarė Lietu
viams gerbtinas kada numirė?

Kaip ten nebūtų, kapinėse 
privalo tą dieną Lietuviai atsi
lankyti kuoskaitlingiausia.

Kiek Kainuos Įžanga j 
Pasaulinę Parodą

Parodą Chicagoje 1933 m.
Nėra abejonės kad Lietuviai 

ne tik iš Chicagos, bet iš visos 
Amerikos, lankysis Pasaulinėje 
Paradoj 1933 m., kuri prasidės 
Birželio ir tęsis iki pastiniai 
dienai Spalio (October). Majo
ras Lenox R. Lohr, menedže
ris Pasaulinės Parodos, oficia
liai paskelbė kiek tikietai kai
nuos inėjmui į Pasaulinę Paro
dą: Suaugusiems, 50 centų vai
kams 25 centai. Ta kaina yra 
lygi Worlds Columbia Exposi
tion 1893 metais.

Yra manoma kad Pasaulinėj 
Parodoj atsilankys apie 45,000,- 
000 žmonių. Taipgi bus taip va
dinami sezoniniai tikietai, kurie 
kainuos $15.00 ypatai. Ant to 
tikieto turės būti asmens foto
grafija, taip kad tik tas galės 
pasinaudoti kuris pirko. Bet tas 
kuris turės sezoninį tikietą jis 
galės eiti į parodą kada tik jis 
norės. Organizacijos, kompani
jos, koncesoriai, kurie ims 500 
tikietų ar daugiau, gaus 10% 
nuolaidą.

MILŽINIŠKAS “MARGUČIO” 
PIKNIKAS

“Margučio” piknikas įvyko 
pereitą sekmadienį, Rugsėjo 4 
d., Birutės Darže. Daugelis ma
nė kad del švenčių, kuomet dvi 
dienos šventos, paprastai žmo
nės išvažiuoja į miškus, mau
dynes ir tt., tai ir piknike ma
žai kas bus. Tiesa kad iš Chi
cagos nemažai išvažinėjo po vi
sus kraštus, bet piknlkan atva
žiavo virš 1200 automobilių ir 
publikos buvo tarpe 5,000 ir 
6,000.

Programas buvo įvairus, su 
imtynėmis, dainomis, muzika, 
ir prie to buvo rinkimas leng
viausios moteries.

Neapsieita ir be prakalbų: 
kalbėjo Adv. A. A. Olis, Dr. 
Nares, “Vyties” red. A. Lapin
skas, “Liaudies Tribūnos” red. 
B. F. Simons-Simokaitis, ku
ris nurodinėjo tautinės spaudos 
svarbą Chicagoje. Plačiai nu
švietė apie “Dirvos”-“Liaudies 
Tribūnos” skaitytojų vajų.

Piknike buvo išdalinta pub
likai del pamatymo “Dirva”- 
“Liaudies Tribūna”, žmonės, 
kurių dalis dar tik pirmą kartą 
matė šį laikraštį, gėrėjosi, šim
tai pasižadėjo užsiprenumeruo
ti ir patapti Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjungos nariais.

Po vadovyste komp. A. Va
nagaičio visas piknikas daina- 

i vo Lietuvių dainas. Piknikas 
' baigėsi apie 12 vai. nakties.

Rep.

MOKYTOJOS sugryžo į mo
kyklas ir vėl ėmėsi darbo vai
kų mokinimo, bet ir vėl turės 
eiti savo pareigas negaudamos 
užmokesnio, nes miestas netu
ri iš ko mokėti. Bendrai esą 
neapmokėta algos apie už tris 
mėnesius.

Tiktai Ciceroj mokyklos tu
ri pinigų ir mokytojoms algos 
pilnai apmokėta.

SVEČIUOSE PAS DILIUS 
MICHIGAN CITY, IND.

Buris piknikavusių “Margu
čio” piknike iki vėlos nakties, 
vėliau susitarė ir nuvažiavo 
praleisti antrą šventą dieną — 
Labor Day — pas pp. Dilius jų 
farmoje netoli Michigan City.

Svečių buvo didelis buris: 
Striupai, Vizdarai, Palakai, St. 
Jokubauskas, Valskis, Pustapė- 
dis, du Antanas Stelmokas ir 
Venskus, .Gedvilas, iš Joliet, 
Ill., p. Sakalauskienė, Valančiu- 
nas, Jonas Kučas, muzikantas, 
pp. Vikoniai, “Liaudies Tribū
nos” red. B. F. Simons-Simo
kaitis. Visi svečiai linksmino
si, dainavo, šoko ir tt.

Taip praleidę dieną, vakare 
apie 10 vai. gryžo kas sau na
mon.

Pp. Diliai ir pp. Lašai yra 
labai vaišingi žmonės, myli 
Lietuviškus šokius, dainas. Y- 
patingai smagu praleisti laikas 
pas pp. Dilius jų gražioje ukė- 
je, kuri išrodo labai Lietuviš
ka, su gėlėmis, vaisiais ir tt.

Rep.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
100 North La Salle Street

Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halted Street
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
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SPALIŲ 9-TAI ARTINANTIS sas atgyventas darbas koki

Už keturių savaičių vėl 
ateis Spalių 9-ta — ta juo
da istorijoje diena kurią 
Lenkai, pasirašę Suvalkuo
se sutartį, pagrobė musų 
sostinę Vilnių'.

Nuo 1920 metų ta diena 
musų tautos minėjama ge
dulingai. Tą dieną mes tu
rim minėti, ir ruoškimės 
vėl prie jos minėjimo.

Bet “Dirva” skelbė ir 
skelbs kad tą dieną nerody
ti jokios gedulos: nieką ne
rėdyti juodai, jokių juodų 
iškabų nei vėliavų nenaudo
ti.

Jei ne smerktinas tai pei
ktinas ir taisytinas yra žy
gis tų kurie per klaidą su
galvojo rengti “Vilniaus ge
dulą” ir visi kiti, negalvo
dami nieko, tą priėmė.

Mes neapraudame Vilnių 
kaipo mirusį, dingusį musų 
tautai ant visados, be vil
ties atgijimo. Vilnių ne že
mė prarijo; ne ugnis iki 
pamatų sunaikino. Musų 
Vilnius STOVI čielybėje ne
toli nuo demarkacijos lini
jos. Jis galima sakyt yra 
tokioje padėtyje kaip kali
niu paliptas žmogus: laiki
nai Lenkų laikomas. Tai 
viskas.

Tinka gedulas rengti jei
gu mes pripažystamė jį ne
išvaduojamu ir atiduodame 
Lenkams ant visados. To 
nebus — to žodžio mes nie
kados neištarsime.

Spaliii 9-tą reikia minėti 
su trukšmu, su protestais, 
su pareiškimais Lenkams— 
net jų pačių spaudai — kad 
Vilnius yra musų, mes jo 
neišsižadame, ir mes BE 
VILNIAUS NENURIM 
SIM! •

Nėra Prižadėto 
“Pasidalinimo” Sovietuose

Rugsėjo 3 d. sovietų Ru
sijoje dvylika piliečių nu
teista mirties bausmėmis 
už savinimąsi valdžios tur
to arba vagomą iš trauki
nių.. Viso bėgyje trijų die
nų už tokius prasižengimus 
20 žmonių nubausta mir-

*------------------------------------------

“ŠVIESUOLIO” PASAKA

“Naujienų” nr. 208, Ap
žvalgoje, p. Grigaitis labai 
šiurkščiai nupasakoja savo 
“šviesuolio” pasaką atsaky
damas į “Dirvoje” tilpusi 
kelios savaitės atgal prive
dimą kodėl Amerikos Lie
tuvių jaunimas ištautėjo. 
Tą “Dirvos” pareiškimą pa
kartojo “Lietuvos Aidas” 
Kaune, ir dabar pamatė 
“Naujienų” p. Grigaitis.

Ponas Grigaitis paneigia 
“Dirvos” pareiškimą jogei 
mes netekome jaunimo to
dėl kad musų vadai, atvykę 
Amerikon, nuo carizmo pa
bėgę, nesiėmė įkviesti atva
žiuojančių čia Lietuvių kai
mo žmonių, bet griebėsi vi
somis keturiomis varyti sa
vo tuščias-aklas politikas.

Grigaičio nuomone, tas 
esą “tamsuolių pasaka”, nes 
“šiandien Amerikos ’ lietu
viai turi tūkstančius drau
gijų, palaiko ne mažesnę 
spaudą negu Lietuvoje, tu
ri daugybę chorų, orkestrų, 
teatro ratelių”.

Taip, draugijas, chorus ir 
tt. organizavo tie kurie so
cializmo dar nepažinojo, o 
matė kad kitos tautos turi 
tai ir suprato to naudą. 
Draugijos tada buvo šven
tųjų vardais ir pradėjo at
sirasti Lietuvių kunigaikš
čių vardais.

Gal Lietuviai butų daug

socialistai varė Rusijoje.
Prasidėjo tiesiog griovi

mas to kas buvo iki tol, ma
žomis išgalėmis, Lietuvių 
padaryta. Net Susivieniji
mą, kurs gyvavo nuo 1886 
metų, socialistai ėmė griau
ti ir jo dalis siuntė net ant 
Marso.

P. Grigaitis tą gerai žino 
ir todėl kitų pareiškimus 
apšaukdamas “tamsu o 1 i ų 
pasaka”, jis save perstato 
labai prastu “šviesuoliu”.

Kitą klaidą p. Grigaitis 
padaro tai sumaišydamas 
musų kalbą apie anų dienų 
jaunimą, kada socialistai 
buvo pačiame didžiausiame 
savo patrakime ir kada ku
nigai ir socialistai vedė sa
vo atkakliausias kovas už 
liaudies vadovavimą, ne už 
žmonių švietimą, mokini
mą. Socialistai niekuo ne
prisidėjo prie Amerikiečių 
Lietuvių kultūrinimo, tik 
išauklėjo kitą dar žiauresnį 
už savo žmonių mulkinimo 
gaivalą — komunistus-bol- 
ševikus.

Jaunimą galima buvo iš
auklėti tada kada jų tėvai 
buvo jauni, tik ką į Ameri
ką atvažiavę. Tėvus reikė
jo mokyti norint kad jų vai
kai augtų Lietuviais. Bet 
ką tada darė socialistai? P. 
Grigaitis tą puikiai žino.

“Dirva” kalbėjo apie jau
nimą iš 30—25 metų atgal, 
o ne apie šių dienų jaunimą. 
Dabar jau viskas žuvę, iš-

padąrę eidami tuo keliu, 
kada pradėjo skirtis nuo 
Lenkų ir pradėjo steigti or
ganizacijas ne tik katali
kiškas bet ir tautiškas.

Bet tuo tarpu, kaip iš ko
kio sąšlavyno, pasipylė A- 
merikoje “socialistai”, po 
Rusijos revoliucijos, ir sa
vo politika tikrai užteršė 
Lietuvių gyvenimą: prasi
dėjo organizavimas socia
listų kuopų ir užvirė tas vi-

skyrus mažas išimtis.
Buvo ir tokių gaivalų so

cialistų kurie keikė savo 
motinas kad juos Lietuviais 
pagimdė. Vis tai buvo to
se “garsiose” socialistų die
nose, tarp 1905 ir 1913 m.

P. Grigaitis gi kalba apie 
šių dienų auganti jaunimą, 
kurio daugumoje jau antra 
Amerikoj gimus karta. Šį 
jaunimą auklėti jau pervė- 
lu. Mes neturim nieko

šių dienų jaunimui duoti, 
nes nieko riepabudavojom 
25 ar 30 metų atgal. Tada 
reikėjo rūpintis jaunimu, 
kada rūpinosi Žydai, Vokie
čiai ir kitos tautos. Jų net 
ir trečia karta yra geri pat
riotai, o musų pirmoji kar
ta jau ištautėjus.

Neiviška ir senumo pe
lėsiais atsiduoda sekanti 
“Naujienų” “šviesuolio” pa
saka :

“Amerikoje augęs jauni
mas yra pratęs gerbti lais
vę ir demokratiją. O Lie
tuvoje šiandien viešpatauja 
ginkluotos jiegos diktatū
ra” todėl dabar auganti A- 
merikoje Lietuvių vaikiu
kai tuomi pasipiktino ir pa
siryžo ištautėti!....

Štai kaip p. Grigaitis tą 
priveda: “....jisai (jauni
mas) imtų žiūrėti į savo 
tėvų gimtąjį zkraštą su pasi
gailėjimu ir gal net su pa
nieka” ....

Keista kad p. Grigaitis 
su savo “socializmu” užter- 
šęs Amerikos Lietuvių gy
venimą, bando užslėpti a- 
nuos purvinus laikus, o kal
tės musų jaunimo ištautė- 
jimo įieško dabartinėje Lie
tuvoje, kur jau net “per 
pastaruosius (turbut: pas
tarus.—“D.”) šešis metus 
yra teršiama nepriklauso
moji (nepriklausoma tei
singiau.—“D.”) Lietuva”!

Galiausia, baigdamas, p. 
Grigaitis barasi kam kas 
nors “purvais drapsto tuos 
musų visuomenės darbuo
tojus kurie, gyvendami Lie
tuvoje, kovojo už jos lais
vę, o atvykę Amerikon, ne
siliovė ir čia darbuotis tam 
pačiam tikslui”.

Kiek čia darbuojasi “tam 
pačiam tikslui” p. Grigaitis 
ir jo socialistai gal tikės tik 
tas jo “jaunimas” kuris gi
mė tais “baisios nelaisvės” 
laikais, po to lai Lietuvą 
užvaldė “fašistai”.

Rugsėjo 9, 1932

BURNOS VĖŽYS

Dr. S. T. Tamošaitis.

DAINUŽĖLĖ

Rugsėjo

timi.
Maskvoje, direktorius už

darytos ko-operativų dirb
tuvės,, nubaustas už vogi
mą pinigų atsilyginimui už 
pralošimą kortomis. Khar- 
kove šeši darbininkai nu
teisti mirtim už vogimą iš 
traukinių. Kitose vietose 
nubausta kiti už tokius pat 
dalykus.

Pasirodo kad sovietų ro
juje darbininkai negali nie
kų pasiimt ir su niekuo da
lintis, nes jeigu sugaunami 
tuoj sušaudomi. O jie rė
kia kad “Amerikoj už pa
vogimą duonos bakano ka
pitalistų teismas darbinin
ką nubaudė 15 dienų kalėji
mo”.

Dar Viena šalis Fašistų 
Rankose

Mažutę Europos respub
liką San Marino užvaldė fa
šistai laimėdami valdžios 
tarybos rinkimus.

San Marino yra 1,000 me
tų senumo respublika, jos 
didumas tik apie 22 ketur
kampių mylių ir turi apie 
10,000 gyventojų. Randasi 
prie Adriatiko juros, greta 
Tfaliios.

Aš supinsiu dainužėlę
Tyliai, paslapčia;
Ji nuskris pas mergužėlę
Erdvėmis nakčia!

Aš supinsiu dainužėlę
Iš meilės jausmų,
Kad pas mano mergužėlę
Plauktų be aidų....

Aš’ supinsiu dainužėlę
Iš gėlių žiedų,
Kad tik mano mergužėlei
But gražu, smagu!

Aš supinsiu dainužėlę
Iš paukščių balsų,
Kad nurimtų mergužėlė
Nuo josios garsų!

Aš supinsiu dainužėlę
Viduryj naktų,
Kad pas mano mergužėlę
Ji slaptai plauktų!

Aš supinsiu dainužėlę
Viduryj dienos,
Kad manoji mergužėlė
Džiaugtųs visados.

Aš supinsiu dainužę
Iš kvapių gėlių,
Užtai kad aš mergužėlę
Savąją myliu!'!

Skrisk, dainele, per girelę,
Skriski kiek gali!
Skriski greitai pas mergelę
Kiek jiegų turi!

Jonas Morkūnas.

Dar Viena “Šviesuolio” 
Pasaka

Kaip p. Grigaitis moka 
“šviesuolių” pasakas nura
šyti parodo jo sekantis pa
reiškimas tame pačiame jo 
straipsnyje,' “Tamsuolių Pa
saka”:

“Patį ‘Dirvos’ redaktorių 
mokino lietuvių kalbos ir 
gramatikos .ne kas kitas, 
kaip socialistas (nabašnin
kas Karalius)”.

Šiuomi pasakymu p. Gri
gaitis turbut nori atiduoti 
savo “socializmui” bent tiek 
kredito ir parodo kaipo vie
ną socialistų “nuopelną” 
Amerikoje.

Bet ir už tai ‘socializmui’ 
garbė netenka, kadangi nei 
Dr. A. J. Karalius (kuris 
pora savaičių atgal Chica- 
goje nusinuodijo) nei jokis 
kitas socialistas niekados 
“Dirvos” redaktorių nieko 
nemokino. Kada socialistai 
galėjo ką nors mokyti “lie
tuvių kalbos ir gramatikos” 
“Dirvos” redaktorius jau 
pats tiek mokėjo.

Toliau, “Dirvos” redak
torius niekados negyveno 
nei Chicagoje nei jokiame 
kitame mieste kur gyveno 
“nabašninkas Karalius”, ir 
“Dirvos” redaktorius Ka
ralių pažinojo tik tiek, kiek 
pati p. Grigaitį ir tik tiek 
su juo reikalų turėjo ki,ek 
su dar tebegyvenančiu (ne
žinia kodėl) “Naujienų” re
daktorium, kuris irgi, kaip 
nabašninkas, perdaug tan
kiai “juokauja” (nesiskaito 
su faktais ir su savo žo
džiais) ....

Pavojinga liga, bet galima pagydyti jeigu 
laiku pastebima ir gydoma.

Burnos vėžys esti greit pastebiamas 
kada jis tik pradeda vystytis, nes matomas 
ir lengvai prieinamas. Galima išgydyti ir 
apsisaugoti nuo jo. Bet nežiūrint to, Su
vienytose Valstijose pereitų metų cenzas 
paduoda 35,000 mirčių nuo burnos vėžio.

Reikia todėl stebėtis, sako Amerikos 
Vėžio Draugijos Komitetas, kad vėžys bur
noje, kurį galima lengvai pastebėti, nebū
na anksti pastebėtas ir negydomas, nors 
galima taip pasekmingai kaip šių dienų 
mokslas ir priemonės gali.

Burnos apleidimas, nešvara ir chroniš
ka infekcija esti svarbiausios priežastys 
burnos vėžio. Kadangi išpuviraas, iškry
pimas ir blogas dantų sutaisymas yra pa
matas burnos nešvarumo, todėl už apsau
gojimą ir pastebėjimą burnoje vėžio puo
la atsakomybė ant d antri gydytojų profe
sijos.

Iš kitos pusės, burnos, dantų ir gerk
lės sveikumas ir švarumas priguli nuo pa
ties žmogaus, ir gydymas chroniškų ligų 
priguli medicinos profesijai, taip kad pa
ciento, dantisto ir gydytojo kooperavimas 
būtinai reikalinga apsisaugojimui ir sėk
mingam gydymui burnoje vėžio.

Liežuvio, burnos ir žandų vėžys yra 
pasekmė blogų dantų. Beveik visuomet 
vėžys išsivysto kaip tik tose burnose kur 
išpuvę, nutrupėję, aštrus arba iškrypę iš 
linijos dantys. Išpuvę ir su aštriais kraš
tais dantys yra visuomet pavojingi ir tu
rėtų būti užtaisyti, nulyginti arba ištrau
kti. Erzinanti ir gerai nepritaikyti dirb
tini dantys trina ir įrituoja švelnius ir 
minkštus burnos audinius ir už kelių mė
nesių arba metų, kartais išvysto vėžį. Pa
prastai iritacija vedanti prie vėžio trau
kiasi per ilgą laiką, bet kaip kada vienas 
užgavimas arba liežuvio įkandimas neuž
gyja ir iš to išsivysto vėžys. Tabako var
tojimas bikokioj formoj žymiai prisideda 
prie neužgijimo burnoje žaizdų. Tabakas 
tankiai esti priežastimi leukoplakijos, t. 
y. balti maži taškai išsipila didelėmis gru
pėmis ant burnos audinių. Grupės taškų 
gali sukietėti ir pasidaryti karpos pavida
lo, ir kada tokios karpos pasirodo žymioje 
formoje yra vėžio ženklas. Iš senų ir pa
didėjusių leukoplakijos taškų greit pasi
daro pavojingas vėžys. Jis ypač yra pa
vojingas kuomet atsiranda žanduose ir 
ant dėsnų apie dantis.

Kuomet viršminėti ženklai pasirodo 
burnoje, reikia kreiptis prie vėžio specia
listo. Vėžį gydant dirbtinus dantis reikia 
prašalinti ir vartojiftią tabako sustabdyti. 
Visi išpuvę ir nutrupėję dantys turi būti 
ištraukiami, nes Dr. M. T. Burrows tyri
nėjimai parodo kad užnuodyti (abscess) 
ir negyvi esantys arba dalys šaknų nelei
džia užgyti žaizdoms po padarymo opera
cijų ir veda prie atgijimo vėžio, bet ištrau
kus šaknis supuvusių dantų greit žaizdos 
užgyja ir vėžys daugiau nepasirodo.

Kiek žinoma, vėžys nėra užkrečiama 
liga, vienok užkrėtimas lošia žymią rolę 
ir nors netiesioginai bet prisideda prie at
siradimo burnoje vėžio.

Užkrėtimo perai visuomet randasi iš
puvusiuose dantyse, apie tonsilus, pilio
rius, apie dantis, liežuvį ir apie išimamus 
ir neišimamus dirbtinus dantis. Be to, 
staigi infekcija lengvai ir greitai užkrečia 
chronišką burną. Bakteriologiškai kal
bant, burna yra nešvariausia kūno dalis, 
nes joje randasi pavojingiausių ligų bak
terijos. Ne be reikalo Prancūzai turi po
sakį: “La mort entre par la bauche” (mir
tis ineina per burną).

Yra žinoma kad burnos ir kitų kūno 
dalių daug užkrečiamų ligų ineina per ne
švarią burną ir todėl burnos hygiena su
daro didelę problemą medicinos ir dentis- 
terijos profesijoje. Pasirodo kad burnos 
nešvarumas ir jos chroniški įdegimai, da- 
dedaht sužeidimus, pūvančius dantis, ta
baką ir alkoholį, tankiai pagimdo burnos 
vėžį. Todėl švarumas ir sveikas burnos 
ir dantų užlaikymas prisideda ne tik prie 
apsisaugojimo nuo vėžio bet ir nuo kito
kių pragaištingų ligų.

Ankstyvas burnos vėžys
Ankstyvas burnos vėžys paprastai at

siranda viršuje ir jį lengvai galima atskir
ti nuo kitų burnos opų, bet labai tankiai 
jis prasideda burnos raukšlėse, įduobimuo- 
se, ir kauluose-, tada esti sunku pažinti ir 
reikalauja eksperto. Vėžį sunku pastebė
ti liežuvio pamate, už priekinių piliorių, 
tonsilų raukšlėse, garsinės gerklės šiene- \
!ėse ir ypatingai apačioj burnos po liežu
viu. Tarpe giliai išpuvusių dantų neretai 
vėžys prasideda viršuje dėsnių arba kau
luose po išpuvusių danties šaknų.

Aukščiau minėtos Draugijos komite
tas sako kad mirtingumo sumažinimui nuo 
burnos vėžio, reikia kiekvienas ženklas 
burnoje, ar tai butų išpuvę dantys, ištru- 
pėjusios pliumbos, aštrios dalys dirbtinu 
dantų, neištrauktos šaknys, dantys turinti 
votis (abscess), dantys apaugę sukietėjo- 
šiomis kaip akmenukai dalimis ir tt., nuo 
kurių gali išsivystyti vėžys, turėtų būti 
prašalinta arba pataisyta, ir tai yra pat- 
eiga ir užduotis dantų gydytojų. Kiek
vienas nužiūrėtas burnoje sutinimas, už
gavimas, karpa, įtrūkimas, skaudulys ar
ba spuogas turėtų būti gerai ištirtas ir 
urnai prašalintas.

Daug kas pasakys kad retai kas mirr 
šta nuo burnos vėžio kurio priežastimi 
butų dantys. Ne tiesa, nes daug daugini 
miršta negu manoma ir tai net žymių žmo
nių, kaip pav. buvę Amerikos prezidentai 
Grant ir Cleveland. Grant gavęs vėžį nuo 
aštraus danties burnoje, o Cleveland kele
tą metų turėjo dirbtiną žemutinę pusę žan
do, nes kaulas buvo prašalintas laike ope
racijos nuo vėžio.

DU BROLIAI

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

* Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. ..35c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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(Tąsa iš pereito numerio)

— Kodėl taip ilgai pas mane neat
ėjai? — klausė ji jo.

— Supratau tavo padėti ir tavo jaus
mus; nenorių tavo gyvenimo drumsti...— 
atsakė Merkys.

— Mudu visada galėsim taip broliškai' 
mylėtis kaip iki šiolei, — skubėjo užtikrin
ti jam Olga, nenorėdama netekti Merkio. 
Likti be jo jai išrodė negalimu.

— Malonu butų su tavim visada bū
ti.... Bet ar tas galima?....

Olga, giliai žvelgus jam į akis, gražiai 
prasišypsojus, galvos palingavimu užtvir
tino jog galima, nes Merkys jau buvo ne
atskiriama jos gyvenimo dalimi. Šitą pa
tyręs, Merkys nejučiomis pritraukė'ją prie 
savęs ir karštai pabučiavo. Ji tik po laiko 
ėmė liuosuotis iš jo glėbio, sąžinės'prime
nama kad jos lupos priklauso ne j arti.

Kaip tik buvo baigta jųdviejų susi
pratimo ir santikių atnaujinimo apeigos, 
Olgos akyse vėl žėrėjo ta karšta ugnelė ku
ri Merkiui gyvumą didino ir jį prie jos 
jungė. Ji vėl rodė jam savo neužslepiamą 
džiaugsmą kad randasi su juo, ir rodos 
akim-ir visu judėsiu sakyte sakė kad ji jo, 
tik jo vieno, ir jis tik vienas jai buvo... ■

Jeigu' ne tikyba, kuri jos apsiėjimus 
varžė, jeigu ne tikybinė pareiga jos vyrui, 
jeigu, galiau, Olga butų buvus laisvesnių 
apsiėjimų moteris, kaip kitos moterys kar
tais esti, jųdviejų gyvenimas butų ėjęs 
daug lengviau, meilė butų buvus lengves
nė ir laisvesnė. Bet tai butų buvę išėjimas 
iš padorumo ribų, kuomet šiai meilei bu
vo lemta būti kitokia — šventa ir prakil
nia kokia tik gali buti.

$ * *

Taip šiom dviem širdim vienai kitą 
mylint, praslinko dar metas ir kitas. Jų 
meilė, taip atsargiai kilus, pati savąimi, 
nejučiomis augo į didesnę ir didesnę, ir 
kaip Olga be Merkio taip jis be jos nega
lėjo apsieiti. Jos vyro klausimas iš jų, 
tarpo vėl pradingo. Jiedu tikrai žinojo 
kad jis gyvas, todėl Olga galėjo, kaip tik 
patyrė akie jį, pertraukti ryšius su Mer
kiu, arba jisai, žinodamas jos padėtį, pa
sitraukti iš jos takų. Tačiau tada juos ap
gaubė tik rūpestis kaip išvengus persisky
rimo, šitokiai padėčiai iškilus, ir abudu 
džiaugėsi kad vienas kito neapleido.

“Broliška meilė” buvo Olgai tik prie
danga pateisinimui savęs prieš savo sąži
nę: ji mylėjo Merkį kaip brangiausi sielos 
draugą, kaip vyrą. Ji leidosi jam bučiuo
ti save, nors pati buvo atsargi ir jo nebu
čiavo — taip ji manė išlikti teisi prieš Die
vą, taip ji jautėsi Dievą, kurs viską mato, 
apgaunanti.... Nors Merkys daug kartų 
bandė privilioti kad ji jį pabučiuotų, bet 
ji, nors degė jo glėbyje, nors akys liepsno
jo žiūrėdamos į jį, ir lupos kaito, negalėda
vo sau pasivelyti tai daryti, ir visame ki
tame varžė save, prisilaikydama visų tikė- 
jimiškų drausmių.

Jiedu mylėjosi po senovei karštai ir 
ir tyrai, bet dabar dar labiau nuo kitų slė
pėsi, nes tais laikais moteriai mylėti kitą 
vyrą, kuomet vienas dar gyvas, buvo di
džiausias prasižengimas žmonių akyse ir 
nuodėmė prieš Dievą. Tokia gražia mei
le susijungus, nesimatė jokių kliūčių ku
rios galėtų juodu perskirti. Tačiau ar iš- 
tikro taip buvo?

Teodoro namuose Merkys buvo nuola
tinis malonus svečias, ar daugiau savas 
narys; savo motinos akyse Olga jį buvo 
padarius vertingiausiu žmogum ką kada 
Kijevas matė; ir motina, kuri taip pat bu
vo labai tikinti, savo silpnu moterišku bil
du nejučiomis pasikeitė, nes prie kiekvie
nos menkos progos primindavo savo duk- 
terei kad ji tikrai dabar butų laiminga su 
Merkiu, jei nebūtų anksčiau atitekus Kon
stantinui. Motina pati mylėjo Merkį del 
savo dukters, ir tėvas, Kijevo kniazius, tą

viską matydamas ir nujausdamas khano 
vietininko prisirišimą prie jų namų, kas 
buvo prisirišimas prie jo dukters, pasida
rė Merkiui dar prielankesnis, nes tam nu
matė tikslą, ir laukė laiko kada galės jį pa
naudoti tam kam jis pasirodė bus tinka
miausias jų padėtyje esant.

V
Algirdas Užima Kijevą

Auksinės Ordos vadų peštynės buvo 
tiek įsivyravusios kad Podolijos ir Kijevo 
žemių khanai atsimetė nuo Sarajaus. Tą 
matydamas, Teodoras pamažu augino sa
vyje puikią mintį — atsimesti nuo Toto
rių priklausomybės, o tam tikslui labiau 
ir labiau manė panaudoti Merkį, kurį jo 
graži duktė padarė jų namų nariu. Juk 
Merkys yra svetimas barbarams Toto
riams, Rusai jam turėtų buti artimesni, 
ypač del Olgos. Taigi palengva ir visais 
budais Teodoras ėmė užsiminti Merkiui 
kad dabar Kijevui proga atsikratyti To
torių jungo. Už tokį prasitarimą, kitokiu 
atveju, Teodorui jau butų prisiėję keliauti 
į Sarajų, bet Merkys turėjo kitas mintis, 
kurios buvo tik jam vienam žinomos.

Keleto metų betvarkių bėgiu Saraju- 
je persikeitė vienas po kitam net keli di
dieji khanai: Čanibekas, Berdibekas, Kul- 
pa, Nevrus, Chadir ir Temi-Chodži. Tai
gi kaip tik Čanibekas buvo išverstas tarp 
Kijevo ir Sarajaus ryšiai nutruko. Kije
vo khanas bandė valdyt Kijevo žemes sa
vo vardu, ir Merkys matė naudingesnio 
palaikyt Totorius, nes tas reiškė laikiną 
apsaugą Kijevui nuo kitų Rusų kniazių.

Tačiau tuo tarpu kita priežastis vertė 
musų karžygį pritaikyt tą miestą nuo at
sikratymo Totorių. Matydamas Teodoro 
nesuvaldomą norą sukilti prieš savo mies
to khaną, Merkys įkalbinėjo Olgą ir jos 
motiną neleisti tėvui sukilti, nes jas ir jų 
tėvą gali patikti toks pat likimas kaip pa
tiko Konstantiną, nes Totoriai, kiek pasi
pešę, sakė jis, vėl susitaikys ir išnaujo sės 
Rusams ant sprandų dar žiauriau.

Merkys tą darė štai kodėl: Totoriams 
krinkant, jis pajuto kad Kijevo žemes ap
supa Algirdas, kurs jau buvo paėmęs visą 
Podoliją. Nors Teodoras prieš tai urzgė, 
Merkys sakė kad tegul verčiau Algirdas 
neša Totorių kerštą, laikui atėjus, negu 
pats Teodoras ir jo nekalta šeima. Algir
das gali pasišalint iš Kijevo, jeigu Toto
riai susitvarkys, bet kur dėsis Teodoras? 
Taigi, padėdamas Totoriams Kijevą val
dyti senu įtempimu, Merkys laukė dienos 
kada galės tą miestą atiduoti Algirdui.

Per kelis metus prieš šitą Algirdas 
kariavo prieš Lenkus Voiynijoje ir jam 
sekėsi. Kadangi Totoriai gelbėjo Algir
dui prieš Lenkus, Algirdas buvo pavedęs 
jiems Podoliją. Bet po susiskaldymo, Po
dolijos khanas pradėjo mėtytis* ir kartais 
su Lenkais kariavo prieš Algirdą, už ką 
Algirdas užpykęs atėmė iš Totorių Podo
liją ir ją valdyti pasodino savo giminai
čius. Totoriams Algirdas pasirodė didis 
užkariautojas ir jie visur traukėsi jam iš 
kelio. Teodorui tas labai nepatiko ir jis 
degė noru, atsikratęs Totorių savo sosti
nėje, imtis didinti savo žemių ribas, ką da
rė niekeno nesulaikomi Algirdo pulkai.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c. 
Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

O dabar “Naujienos” tu
rės sakyt: Šluokim laukan 
iš SLA. visus senus vortin
klius — kartu ir Gugį, ries 
ir jis jau senas....

Negali buti.
Gydytojas. Tamsta turi 

skilvyje vėžį.
Ligonis: Negali buti. Aš 

niekuomet vėžio nesu val
gęs.

Gudriai paaiškino.
Jonienė: Sakyk, kaimynė

le, visi kas gyvas turi savo 
kalbą: žmonės šneka, pauk
ščiai čiulba, gyvuliai bliauja 
arba staugia — bet del ko 
tiktai žuvys be žado?

Petrienė: Eik jau eik, 
bloznele! Pamėgink nagi pa
ti ištart ką nors galvą Į 
vandenį ikišus....

Sokratas kartą pasveikt-, 
no vieną žmogų, kurs j jo 
pasveikinimą neatsakė. Fi
losofas neparodė jokio ne
patenkinimo.

— Aš nepykstu, — tarė 
jis savo draugams:—sutikęs 
žmogų bjauriau atrodantį

ar vargingiau apsirėdusį už 
mane: kodėl gi aš turėčiau 
pykti del to jog esu manda
gesnis už jį?

Vagis — koblis
Kaunietis: Šimts žino kur 

dingo mano kepurė. Ką-tik 
čia buvo, o dabar jau nebė
ra.

Suvalkietis Nagi ai\ ne
matai kad ant vagio kabo?

Kaun.: Ant kokio vagio, 
jog čia nieko nebuvo sveti
mo.

Su vai.: Nagi, žioply, kas 
ten kabo viršuje!

■ Kaun.: — Tai kam sakei 
ant vagio, jog čia koblis.
Rizikuok, bet žiūrėk tu man

— Tėte, ar galiu eiti mau
dytis?

— Gali, tai gali. Bet žiū
rėk tu man, jeigu nuskęstam 
tai nei namo nepasirodyk!

Išalko.
Atradimas Amerikos kai

navo apie 7000 dolarių da
bartiniais pinigais. Ta suma 
pinigų buvo išaikvota išren- 
gimui Kristofo Kolumbo Į 
kelionę jieškoti Indijų — ap
važiavus aplink visą žemes 
kamuolį.

Žvėryne.
— Žiūrėk, Kaziuk, koks 

gudrus ir kultūringas gyvu
lys dramblys. Jis pats atsi- 
kimšo butelį alaus ir pats jį 
išgėrė.

Kaziukas: Tėte, jei jis 
nieko daugiau nežino tai tą 
juk kiekvienas moka daryti.
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

11
12
13
14
15
16
17

Jackus. Sungailė, Margagiris, Gintautas 
Juvencijus. Diemedis, Mantminė 
Eugenija. Birmantis, Tolminė 
šv. Kryžiaus Paaukš. Zubris, Giratė 
Nikodemas. Visimantas, Visegaudė, Sartonė 
Kornelijus. Rigimundas, Normante 
šv. Pranciškaus 5 žaizdų. Sigutė, Kirais

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedelia; Pirmadienis—Pa- 
nedčlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

nis—Ketvergas; Penktadienis—Pčtnyčia; šeštadienis—Subata.

• Taupumas.
Anglų žurnalistas buvo 

nustebintas viename Ryt- 
prusų mieste nepaprastu gy
ventojų erzeliu. Pažvelgęs 
pro langą pamatė bėgant 
keistą raudoną gyvulį, kurį 
visoji būrys vyrų, moterų ir 
vaikų. Prie kirkės stovėjo 
penketas trumpų storų vy
rų.

— Ką jus čia veikiate?— 
Paklausė Anglas. Vienas iš 
jų atsakė:

— Ten palei bokštą, ant 
stogo, matote, koks gražus 
žolės gniuštas. Mes užmetę 
virvę ant bokšto traukėme 
karvę kad ją nuėstų, bet ne
pavyko, nes ragai su oda 
nutruko, ir karvė pabėgo.

Teisme
Teisėjas: — Nesuprantu 

kaip galėjo- vieną kartą su
davęs kumščia išmušti še
šis dantis ir sukruvint žan
dą.

Nukentėjusio advokatas: 
— O, tai labai lengva, ga
liu ponui teisėjui tuoj pa
rodyti.

Didžiumos įrodymas.
Teisėjas: Kristupai Zau- 

ka, nepripažįsti save kaltu 
mišką vogęs ir po to kai trys 
liudininkai čia pasakė jog 
tamstą yra- matę mišką va
giant? -

Kaltinamasai: Kas iŠ to, 
pone teisėjau, kad trys liu
dininkai pasakė matę; aš 
galiu pastatyti trisdešimt 
liudininkų, kurie nėra to 
matę.

: PAJ1EŠKOJIMAI :
Kiekvienam “Dirvos” skai- 

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

nama dovanai.

Pajieškojimai iš Lietuvos 
giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami j “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu.

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
0829 Superior avė. Cleveland, Ohio 1

—Ir žalias tabakas

ropr . 1931. 
fho American 
Tobacco Co.

neturi vietos
Jo nėra Luckies

. . . lengviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmones visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybes, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

cigaretuose
puikus tabakas, ji tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
"It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigarctai.

“It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

”Jei žmogus parašytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų fobūlesnius slastus pelėms 
gaudyti itegu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vislick pasaulis iki jo duns pramins taką.'9

RALPH WALDO EMERSON.
Ar sis pareiškimas negJnčtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiris ir priima Lucky Strike?
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PAKUONIS
LIETUVOS KOMU.
NISTAMS NEPA

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
SISEKĖ

Lietuvos komunistai pą-
Miestelis kuris neturi kuo 

pasigirti, bet gyvuoja 
jau labai senai.

Pakuonis yra mažas Kau
no apskrities miestelis-baž- 
nytkaimis. Nuo Kauno- 
Prienų plento j Pakuonį 11 
kilometrų. Kiti keliai ei
na į Darsūniškį, į Prienus 
11 khn., iki Kauno 35 klm.

Prieš šimtą metų čia, pa
sakoja, buvo tik nedidelis 
kaimelis. Vėliau buvo per
taisyta nedidelė koplytėlė į 
bažnyčią. Nuo senovės čia 
nepasakojami joki padavi
mai apie miestelį. Ir gali
ma spręsti kad Pakuonis 
įsikūręs dar ne taip jau se
nai. Senovėje, matyti, šios 
miestelio apielinkės nebuvo 
turėję jokios svarbos. Nė
ra čia nei pelkių, nei upės, 
tik upelis, nėra nei miškų 
arti, o prie miestelio 'miš
kai jau senai iškirsta. Lau
kai lygus, su nedideliais 
kalneliais ir kalvomis. A- 
pielinkės miestelio matyti 
toli į visas puses.

Dirbama žemė Pakuonio 
apielinkėse yna derlinga, 
viskas joje auga kuopui-, 
kiausia.

Susisiekimo keliai nėra 
dar geri. Nuo Kauno-Prie- 
nų plento į Pakuonį išpil
ta kelias žvyriųmi ir juo 
važiuoja automobiliai. Ki
tais keliais, orui pabjurus, 
purvyno buna ' kuo' tie11- iki- 
ašių. Per miestelį dabar 
irgi išpilta kelias, o seniau 
būdavo neišbrendamas pur-
vas.

Dauguma miestelio gy
ventojų yra Lietuviai, ke
liolika Žydų ir Vokiečių. 
Viso gyventojų yra virš po
ros šimtų.

Pamažu miestelis taiso
si, kultuvė ja. Taisomi ir 
statomi namai, daugiausia 
mediniai.

Šiaip gi Pakuonis nieku 
nežymus, judėjimas mažas. 
Tik kelis kart per metus 
buna atlaidai ir tada priva
žiuoja, priplunkia ir pėkš- 
čių žmonių ir iš toliau.

Laike karo daug namų 
sunaikino gaisras, o dabar 
dar tebestovi nukentėjusi 
bažnyčia. Aukštas bokštas 
buvo patogi žvalgybos vie
ta, todėl ir prašalino jį su-

sprogdinimu. Bokštas lai
kinai pataisytas. Viršus ir 
šonai apkalti lentomis ir 
taip bestovi laukdamas ge
resnių laikų. Muro, bažny
čios sienos taip pat šūvių 
sugadintos, dabar jau atre
montuotos. Aplink bažny
čią yra šventorius, senais 
medžiais apaugęs. Senas 
parapijos klebonas renka 
per atlaidus pinigus bažny
čios taisymui ir kartais at
sitinka, jei tik žmonės ma
žai aukoja, jis viešai ir pa
bara, sakydamas kad taip 
tik kiaulės daro, o ne žmo
nės.

Už miestelio yra katali
kai kapai, paskendę me
džiuose.

Žymiausios Pakuonyje įs
taigos yra: pradžios moky
kla, paštas, policija, vaisti
nė ir valsčiaus valdyba.

Prie kelio šalia mokyklos 
yra pastatytas kryžius 1928 
metais, Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmečio pro
ga, su parašu:

“Stovėki per amžius 
vaikams Lietuvos,

Priminki kad dirbtų 
vien tik del jos.”

Smulkių prekių krautu
vių yra trys Lietuvių ir še
šios žydų. Veikia koperati- 
vas “Vienybė”. Dar yra 
trys alinės, degtinės mono
polis. ;
" Nesenai atvesta elektra 
iš Kauno.

Lentpjūvė du kart degė 
ir dabar dar neatstatyta.
Malunai yra du, abu moto
riniai.

Už Pakuonio yra dvaras 
Daukšiagirė, kur randasi 
spirito varykla. Į ten ru
denį žmonės veža parduoti 
bulvių, nes ten brangiau 
moka. P. V.

sirodė kad dar jie nėra lik
viduoti, kad jie dar gyvuo
ja. Rugpjūčio 1 dienos or
ganizavimui visuose' Lietu
vos kampeliuose komunistai 
gavo iš Maskvos pinigų ku
rie buvo paskirti “veikėjų” 
atlyginimui ir propagandos 
reikalams. Todėl jie pirko
si raudonos medegos ir siu- 
vosi vėliavas, spausdino la
pelius sukurstymui žmonių.

Bet Lietuvos budri polici
ja nemiegojo ir sekė kiek
vieną jų judėsi.

Liepos mėn. padarė ma
sinius areštus. Daugiausia 
buvo suareštuota Biržų ir 
Rokiškio apskrityse, 120 
asmenų. Po arešto turėjau 
nustebti, nes pasirodė kad 
areštuota tokių asmenų ku
riuos pažinau ne kaipo ko
munistus bet kaipo idiotus, 
išsigimėlius ir amžinus iš
tvirkėlius.

Rokiškyje suimta Zelkiu- 
kas, kuris važinėdavo su 
silkėmis po visą apskritį ir 
pardavinėdamas silkes tu
rėjo gerą progą išplatinti 
komunistinius lapelius. Bet 
Žydelis yra bemokslis, ap
sigimėlis.

Antras Žydelis, Bagara- 
dovas, buvęs auto konduk
torium, paskutiniu laiku 
prekiamo barankomis. Jis 
vaikščiojo pas vietos klebo
ną ir mokėsi ceremonijų 
rengdamasis, apsikrikštyti. 
Tai nepataisomas girtuok
lis ir ištvirkėlis, kuris pats 
mėgdavo pasakoti kaip ne
padoriai nakties laiku elg-

imta ir keletas merginų, ži
nomų kaipo prostitučių. Tai 
visa komunistų “armija”.

Dabar tie visi ištvirkėliai 
kalėjime žliumbia kai vai
kai.

Tokius Maskvinįus pie
menis Lietuva gražiai bota
gu suvaldo. P. Kriukelis.

PLATUS KELIAS LIETU
VOS LINAMS BEL

GIJOJE
Neseniai musų linai pasi

rodė Belgijoje, bet jau iš
garsėjo, kaip geriausi už vi
sus kitus užsienių linus. Aiš
ku kad nuo to musų linų iš
vežimas Belgijon padidės ir

to pasėkoj turės pakilti kiek 
puolęs Lietuvos linų ūkis.

Praėjusį rudenį šitų pa
sėlių linai buvo išstatyti 
Courtrai linų parodoje ir 
ten nepaprastai gerai išre
klamavo bendrai Lietuvos 
sėmenų vardą, ir jos pasė
koj, “Lietūkis” šį pavasarį

jau eksportavo į Belgiją per 
2,000 maišų. Gautomis ne
seniai iš Belgijos linų pra
moninkų sąjungos žiniomis, 
sėmenys žada gerą derliu 
ir Belgai esą jais visai pa
tenkinti. “L.A?
Važiuojat Lietuvon? Kreipki

tės i “Dirvos” Agentūrą.

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų 
Skaitytojų VAJUS!

g “DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO PASILINKSMINIMAS, KA- g 
g DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGŲ MĖTYT NĖRA. Q

Kviečiame visus senus skaitytojus dalyvauti ir gauti po vieną naują skaitytoją

MERUNAS
Juodo Karžygio Sūnūs

ŠĮ rudenį, Lapkričio mėnesį, sueina 15 metų nuo to kaip K. S. Karpavičius redaguoja “Dir
vą”. Paminėjimui tų sukaktuvių jisai parašė didžiausį savo Istoriškų Apysakų kurinį, ku
rios visos eis po vienu bendru vardu: “MERUNAS — JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”. Ta 
didelė-ilga serija apysakų pradės eiti per “DIRVĄ” šią žiemą ir tęsis per porą metų. Tai
gi, kad kuodidžiausias skaičius Lietuvių gaubti progą tas apysakas skaityti, šiuomi skelbia
ma DIDELIS “DIRVOS” SKAITYTOJU VAJUS, kuriame visi esate kviečiami dalyvauti.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščius.

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
I ’

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

Daugiau
Daugiau 
Mylių

davosi prisiviliodamas į sa
vo autą merginas.

Tarp areštuotų yra ūki
ninkaičių ir šiaip amatnin- 
kų, bet nei vieno rimto vy
ro, visi pasižymėję kokiais 
nors tamsiais darbais, gir
tuoklyste ir tinginyste. Su-

II jAUUiLLlb tautų turi sa- 
vo karžygystės laikų is- 

torines-Iegendares apysakas— 
Anglai turi “King Arthur”, 
Prancūzai turi “Roland”, ir tt.

JAUNYSTES SPĖKOS
Dr. Magnus Hirschfield, žinomas pasaulinis autoritetas Ly- 

tiskii dalyku ir Direktorius Seksualio Mokslo Instituto Berline, 
Vokietijoj, sutvėrė

TITUS-PEARLS
pagelbėjimui milijonams vyrų ir moterų kurie nustojo arba nu
stoja savo fiziško gyvumo. Bėgyje savo 35 metų praktikos ir 
tyrinėjimo jisai surado kad silpnėjančios vyro gilės taipgi yra 
pnegasčia kitų negerovių: Kraujo spaudinio, sukietėjimo arteri
jų, fiziško nuovargio po darbo arba mankštymosi, svaigulio, nu
slūgimo, neurastheonijos, ir tt.

Visas šias negeroves galima prašalint su Titus-Pearls. Dau
gybę tokių išgydė Dr. Hirschfield savo Berlino Institute.

L. S. .Valdininkas, G0 metų, vedęs) nusiskundė fizišku nuo
vargiu, drebėjimu, svaiguliu. Greit pavargdavo. Protiškai buvo 
atbukęs ir,lėtai judėdavo. Fiziškos spėkos buvo netvarkoj per 
5 metus. Kraujo spaudimas perdidclis. Jam duota 2 Titus- 
Pearls Į dienų. 2 savaitės vėliau medikalis raportas apie jį bu
vo:—Bendra sveikata geresnė, gyvesnis; svaigulis mažesnis ir 
sugryžo spėkos. Gydymas tęsta per dvi savaites ir vėliau L. S. 
vėl pranešė, šiuo syk kad jo nuovargis pradingo; jis jautėsi vi

ešai šviežias ir judrus. ' Kraujo spaudimas sumažėjo, ir būdamas 
G0 metų amžiaus jis atgavo fizišką spėką ir vyriškumą kokį tu
rėjo geriausiame savo amžyje.

Pradėk atgaut savo jaunystę dabar! šiandien! Per 2 sa
vaites patėmysit naują, vyrišką spėką savyje. Pasiuskit $5.00 
(cash registruotą arba money orderį) 2 savaičių gydymui. Rei
kalaukit knygelės. Priimam ir C. O. D. užsakymus

$švengimui klaipų išpildykit sekantį kuponą;

Teutonia Import & Export Service Co., Dpt. 11459 
211 Fourth Avenue, New York City. N. Y.

Gerbiamieji: Prisiųskit man šiuo adresu_____ Baksus Titus-

Pearls, už kuriuos siunčiu $________

Mano vardas_____________________  City__________________

Adresas-------------------------------------State____________________

£<iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*:

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
Jeigu. norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 

Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikim: •- prisipildvkit 
sau tanką su Nauju žaliu ETH1L GASOLINE

Spėkos PESilDlL Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

mtrr. rAr TTM 1>T A TA17T2TNI NO tVlMDA N V

torinių Apysakų tvėrėjas, pa
siėmė sutverti Lietuviams to
kį kurinį, kuris bus originalis, 
ne pamėgdžiojimas tų ar kitų 
tautų apysakų — tai bus daly
kas kokio dar jokis kitas Lie
tuvių rašytojas nepasikėsino 
parašyti.

Garsus ir karžygiški buvo Lie
tuvių senovės laikai, ir jie subu- 
davojo pamatą ant kurio pakilo 
Lietuva į tokią kokia ji buvo 1 3- 
me, 1 4-me ir 1 5-me šimtmečiuo
se. Tie amžiai jau plačiai apra
šyti, taigi ne apie juos bus ši apy
saka, bet apie gilesnę senovę, le- 
gendariuose laikuose — laikuose 
garsingos APUOLĖS, kurios lie- 
kanas-griuvėsius šiais laikais už
tiko ir atkasė netoli Skuodo, Že
maitijoje.

“MERUNAS” rašoma lengva, 
kasdienine, visiems suprantama ir 
aiškia kalba, kad galėtų suprasti 
ir gėrėtis kiekvienas: ir mažai ga
lintis skaityt paprastas Lietuvis 
darbininkas ir inteligentas.

ATMINKITE: J’Merunas” bus 
patiektas “Dirvos” skaitytojams: 
apysaka pradės eiti “Dirvoje” šią 
žiemą anksčiausia galimu laiku, 
ir tęsis per apie porą metų. Tai 
bus skaitytojams DOVANA ko
kios negalit gauti kituose musų 
laikraščiuose.

Eikime su Karpavičium i 
gilią-žilą Lietuvių senovę -y 
tuos laikus kuriuos jis taip 
vaizdžiai nupiešia savo apysa
kose “Baltijos Aras”, “Juros 
Merga”, “Juodas Karžygis" 
ir kitose. Šioje apysakų se
rijoje “MERUNAS”, Karpa- 
pavičius palies garsius Nor
manų jurų karžygių laikus ir 
Lietuvių prietikius su jais - 
prietikius kurie dėjosi aplink 
garsią Apuolės Pilį netoli Bal
tijos juros pakraščio.

Kitose K. S. Karpavičiaus apy
sakose (kaip ir kitų autorių isto
riniuose veikaluose) dalykas su
kasi apie vieną kokį karžygį ir jo 
prietikius, bet “MERUNAS” bus 
skirtingas nuo visų tuomi kad ja
me ineis visa eilė karžygių — vy
rų ir moterų — ir apims ilgą eil? 
metų — beveik dvi gentkartes - 
kurio laiko bėgiu dėsis įvairių di
delių karžygiškų malonių ir šiur
pių prietikių, tyros ir klastingos 
meilės, ir visko, visko/ko tik skai
tytojas nori apysakose rasti.

K. S. KARPIUS-KARPAVIČIUS
Jisai redaguoja “Dirvą” 15 metų.

Karpavičius parašė ir išleido apie 35 
įvairaus turinio knygas, moksliškas, 
dramas, apysakas, poeziją. Tarp žy
miausių jo istorinių apysakų ir dra- 
mė yra šios:

1. Juodas Karžygis
2. Baltijos Aras

4. Juros Merga
6. Vargšu Karalienė

8. Vytautas
Istoriškos Dramos

9. Galiūnas 10. Algis ir Giedrutė
11. Atgimimas 12. Baudžiauninkė

13. Birutė ir Kuprelis

3. Kryžeivis
5. Klajūnas
7. Du Broliai 

Didysis

PRIE TO, “Dirvoje” po seno
vei bus talpinama Lietuvos Mies
tų ir Miestelių aprašymai — jums 
žinomų vietų aprašymai, ir įvai
rus kitokie raštai: Liaudies Dai
nos, įvairus juokai, daugybė ži
nių iš viso pasaulio, iš Lietuvos, 
ir moksliški raštai.

TODĖL tai visi privalote tap
ti “Dirvos” skaitytojais;

“DIRVA” yra didelis 
8 puslapių Tautinių pa- 
žvalgų laikraštis.

Prenumerata metams 
Amerikoje _ _ _ $2.00 
Kanadoje _ _ _ $2.50 
Lietuvon ir kitur $3.00

TODĖL tai seni skaitytojai pri
valote stengtis atnaujinti savo 

prenumeratas, atnaujin
ti arba užrašyti saviš
kiams Lietuvoje, Kana
doje ir kitur gyvenan
tiems, ir kalbinti savo 
kaimynus skaityti ‘ Dir
vą •

AMERIKA - KANADA - LIETUVA - SUKRUSKITE!
Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius.
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LIETUVOJE DABAR
Pas mus gyvenimas, tie

sa; nuobodus: nėra-to gy
vumo koks pastebimas per
žengus Latvijos, Vokietijoj 
ar kurios kitos kultūringos 
šalies sieną. Prastais kele
liais (juos aprašė Francuzų 
rašytojas Jean Mauclėre sa
vo veikaluose) retkarčiais 
tesutiksi važiuojant žmogų. 
Takais dažniau pamatysi 
pėščius kiūtinant.

pasieksi, jei ne raitas. Juk 
reikia gi šventadieniais nu
eiti bažnyčiort, turgadieniais 
nuvykti j turgą šio nusipirk
ti.

Vargšės tada buna musų 
moters. Mat labai reta kuri 
niusų moterų moka joti. 
Bendrai, visiems pas • mus 
labai keista, kai pamato mo
terį jojant. Viso kaimo lan
gai apspitę veidais, visi ste
bisi pamatę nepaprastą “rai-

Tiesa, dabar vis norima 
pravesti daugiau vieškelių 
ir jau šituo reikalu daug pa
daryta. Tačiau vieškeliai, 
daugumoje, tik tfepradėjti: 
iškasta grioviai ir visos že
mės bei velėnos su grum
stais suversta viduriu kelio, 
bet neprivežta žvyriaus, ne- 
suvoluota. Tuo budu vieške
liai veik nepravažiuojami. 
Jei ligi rudens vieškelių ne
sutaisys tai musų dainų ap
dainuoti “viešieji keleliai”, 
lietums pradėjus lyti, pavirs 
neįžengiamomis, marmaly
nėmis. Tada piliečiams teks 
balnus iš paklėčiu bei iš pa
suolių išsitraukti. Juk kaip 
gi kitaip purvynais miestelį

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

Sknr is Amerikoniški ir Europiški 
yi'.giSi. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

Į LIETUVĄ
PERSITIKRINK1T

Trumpa, Greita Kelionė

ŠVEDU AMERIKOS
■ A UKIJA

is , 
KEWVORKO f

HUDMW KSUASi LlttSTVVAperŠVESUft

Dideliais, Naujais ir 
Moderniškais Musų 

Motorlaiviais

‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’
Išplaukimai iš New Yorko:

M.L. KUNGSHOLM “ 15
S-S. DROTTNĮN.GHOLM “ 22
M.L. GRIPSHOLM Spaliu 4
M.L. KUNGSHOLM “ 13
S.S. DROTTNINGHOLM “ 25
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris. su žemlapiu Lietuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentus ar
ba musų raštinėj:

H Swedish American Line
■ 21 State St. New York, N. Y.

telį”. Tatai rudenį musų mo
terėlėms tenka buvoti na
mie, nuobodžiai leisti dienas 
ii' laukti geresnių laikų. Ge
rai, jei kuri įsirašius į “Am
žinojo Ražančiafls” broliją, 
ta bent melsdamosi greičiau 
praleidžia laiką.

Kiek niūrus, nuobodus 
musų keliai bei naujai ve
dami vieškeliai, tiek gyvus, 
įvairus musų plentai. Čia 
tai jau kas kita. Bevažiuo
damas vis sutiksi tai pės
čią, tai važiuotą. Žiūrėk, ta
ve ima ir pralenkia tai koks 
nors dviratininkas, tai au
tomobilis. Nespėjo pralenkti 
vienas —žiūrėk, priešais at
ūžia kitas. Tasai pralėkė— 
žiūrėk ateina autobusas, pil
nas keleivių. Keliaują auto
busais, paprastai, į nieką ne
kreipia dėmesio: jie tik lau
kia kelionės galo. Labai re
tas kuris žiuri apylinkių, 
stebi žmones ir į šį tą pasi
žymi į savo užrašų knygu
tes. Tokie, paprastai, susto
jus bent kiek autobusui 
tuojau pasižymi įdomesniu 
reginių komtūrus, nusipie
šia vaizdų bei reginių ški
cus. Matomai, tie asmens tai 
kola nors dailininkai, rašy
tojai, ar kokių nors laikraš 
žiu kbrespondentai-reporte- 
i'iai. Kai kurie jų turi žiū
ronus bei fotoaparatus. To
kie, paprastai, nepraleidžia 
keapžiurėję ir neužšifiksavi 
nei vieno šiuo ar tuo įdo 
mesio reginio.

Ii’ taip verda gyvenimėlis 
vistiek ar krizio metai, ai 
ne. Dulkes ir dabar, krizu 
metu, vėjas tuo pačiu smar
kumu šluoja kaip ir kitau 
metais. Paukščiai ir dabai 
vienodai čiulba, kaip ir se
niau. Ir medžiai taip pačiai 
šlama, ir upės čiurlena. Til 
žmonės daug labiau paniu 
rę, negu seniau.

Gal but visa pakitęs' ka' 
ateis geresni metai.

Lord Croaker

KANADOS 
NAUJIENOS 

)___________________________________________________________

MONTREAL
Bedarbė ir Dirbantieji. — 

Kaip Kunigas Rūpinasi
Alkanaisiais.

Senai jau niekas nepara
šo iš šios kolonijos. Mato
mai nesmagu žmonėms nei 
laikraščiuose rašinėti, nes 
čia didelė bedarbė kaip ir 
visur. Lietuvių yra dauge
lis kurie gyvena labai sun
kiose sąlygose, nes nekuria 
po du ir tris metus nedirbo, 
kuriems pritruko cento ir 
pažystamų kurie juos mai
tintų ir pagelbėtų išsisau
goti visokio blogo. Vieni 
leidžiasi važinėti prekiniais 
traukiniais laimės jieškoti, 
nuo ko daugelis ir nuken
čia: susižeidžia ir net gy
vastis praranda.

Bet ne visiems ir vargas: 
yra dirbančių, ir tie kurie 
dirba tie visai blogų laikų 
nemato, jie turi pinigų, ir 
šventadieniui atėjus uliavo- 
voja kaip kas sumano. Po 
šventos dienos, ant rytojaus 
išgirsti vienus kalbant kad 
jie buvo pas paneles areš
tuoti, kiti kortuodami pra
lošė, treti įsismaginę susi
pešė. O kaslink bedarbių 
brolių, tai jiems nei į mintį.

Toliau, kaslink bedarbių 
šelpimo. Kiekviena tauta 
turi savo vadą arba virši
ninką, su kurio pagalba ga
li gauti pagalbos maistu. 
Nuo Lietuvių čia tą parei
gą užima Kun. Bobinas. Jei 
kam reik pagalbos turi ei
ti pas jį, bet jisai tokių svo
čių nelabai myli ir nenori 
kad jį trukdytų, nes jis sa
ko užimtas Svarbesniais rei
kalais; tik retkarčiais jį 
galima pamatyti ir tik 'jo 
tarnui leidus. Jo tarnas yra 
zakristijonas, kuris saugo
ja klebonijos duris su šu
niu. Jeigu ateina žmogus 
su bizniu kunigui tai gerai, 
o jeigu su šelpimo reikalais

tai jau turi turėti reikalą 
su tuo rudžiu, kuris yra 
žmogaus didumo.

Taigi daugelis negalėda
mi prieiti, eina pas Pran
cūzus arba Anglus paglbos 
jieškoti.

Jeigu Lietuviui pasiseka 
prieiti prie Kun. Bobino pa
šalpos reikale tai jis tuoj 
užklausia ar eini išpažin
ties, ir tt. Žmogus norėda
mas gauti sako jog einąs. 

.Bet Kun. Bobinas atsiver- 
i tęs knygas parodo kad be- 
; darbis neina, išpažinties ar
ba jau senai buvo. Na ir 
pareiškia žmogui, kad pa
šalpos negali gauti. Tokiu 
budu kunigėlis priverčia 
bedarbius būti nuolaidžiais 
avinais. Tą priverčia da
ryti ne tik vyrą bet ir jo 
žmoną. O jeigu kuris ne
nori kunigo klausyti tai tu
ri eiti pas svetimtaučius, 
kur jokios išpažinties nerei
kalauja, tik klausia ar ne
dirbi, ir šelpia.

Buna ir taip kau' nuėjus 
žmonėms pas kleboną par
sinešti duonos, jisai įsisėda 
į automobilį ir išvažiuoja 
kur pasivažinėti, nieko su
sirinkusiems nesakydamas. 
Žmonės turi stovėti ir lauk
ti nežinodami ar jis kada 
gryš ar ne. Daug kartų 
žmonės ir pareina be mais
to. Tai pavyzdis kaip so
tus alkano nenumano ir 
kaip žmogus neturi jokių 
jausmų prie kitų žmonių.

Vargo Paukštis.
Už $3 pralinksminsit visa kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metanas “Dirva”

TORONTO, ONT.'
Komunistai žada leist lai

kraštį. Toronto Lietuviški 
bolševikėliai jau virš pora 
metų kaip turi susilipdę ko
kią tai spaudos bendrovę ir 
kalbėjo kad išleis kokį tai 
laikraštį, bet iki šiol nieko 
neparodė. Dabar bendrovi- 
ninkai pradėjo verkšlenti 
iš darbininkų aukų ir žada 
pradėti leisti kokį laikraš
tėlį, kurį žada pavadinti 
“Darbininkų Žodis”. Laik
raštis, žinoma, bus revoliu
cinės dvasios. Tas “mesi- 
jošius” žadėjo pasirodyt 
Rugsėjo mėnesį. Matysim 
ką komunistėliai išperės.

Vakarinėj Kanadai dirba. 
Nesant darbų mios uese 
darbininkai iškeliavo į pro
vincijas, ypač į vakarinę 
Kanadą, kur ūkio kraš.as. 
Nemažai ir Lietuvių ten iš
keliavo iš Toronto, ir kaip 
gaunamos žinios nuo dau
gelio draugų sako, kuri? 
tik ten nuvažiavo tuoj gavo 
dirbti pas farmerius, nes 
ten dabar pati darbymetė. 
Uždarbis nedidelis, vieni 
gauna į dieną $2, kiti $1.50, 
kaip kuriems , kur pasitaiko. 
Lietuviai net gavo darbus] 
pas Lietuvius ūkininkus. 
Šymet derlius neblogas, ir 
darbininkai gauna progos 
pasidaryti nors po kelis do- 
larius, nors turės žiemos 
laiku iš ko gyventi.

Ima Kanados popierrs.1 
Tenka patirti kad Europos 
darbininkai išgyvenę pen
kis metus Kanadoje, dide
liais skaičiais imasi piliety-

« I

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

į LIETUVĄ 
per BREMENĄ 

preičiausiais juru laivais 

BREMEN
EUROPA

Puikus gclžkellu susisieki
mas iš BREMERIIAVER į 

LIETUVĄ.
Informacijų kreipkitės:

1119 Euclid Ave. Cleveland
NORTH GERMAN

Nustojo 20 Svaru 
Riebumo į 4 Savaite:

I
bes popieras, tame skaičių-1 kinti šia valdžia. Patapi- 
je ir Lietuviai, kurie tik ga- mas'Kanados piliečiu kai
li jas išgauti. Imasi ir ko- nuoja 8 dolariai. 
munistėliai, kurie nepaten-; Volungelis.
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 

metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems, pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

I1 P. MULIOL1S
6606 SUPERIOR AVE. HEndersnn 6729

KELIAUKIT LIETUVON
Keliaukit žinomos gars’os CUNARD LINE laivais į Lie
tuvą — gre ti, patogus, dideli. Geras, mandagus patar
navimas. Kelione per Cherbourg!! į Kauną arba per 
Southampton į Klaipėdą.

Sekanti ekspresiniai laivai išplaukia:
BERENGARIA .............. RUGSĖJO SEPT.
MAURETANIA .................... SPALIŲ-OCT.
AQUITANIA ........................ SPALIŲ-OCT.

Informacijų kreipkitės į:

CUNARD LINE
1022 Chester Avenue

arba į

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

29
5
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Cleveland, Oh o

Degintoją už kainą Kurią 
išgalesit Mokėti

STAIGI UČNIS
GREIT ĮSIDEGA

■j^TĖRA nieko idcrllšpeęnio ne.nui apšildymui kaip gazu kūri
namas furnesns. Naudojant g?zą jus turit:

VIENODA ŠILUMA JOKIO DARBO 
EE PELENŲ .... BE AIKVOJIMO
Kad galėtų net ir na'.i namai naudotis visais patogumais gazo, 
Tappan Inžinieriai pagamino naują gazo degintoją del pečių ku- 
r e įtaisyti deginai ii angimi ir šie 
gazo degintojai par įdunda už 
kurią išgali mokėti kiekvienas, 
ta kaina, kuri yra tik

tJžS.50
su įdėjimu

“MUSU VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo 

kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
delio formato 24 puslapių. Yra tik 
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’.

'MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus 
reikalus, rašo kuoplaC.ausia Vilniaus 
vadavimo reikalais, deda daug gra
žiu iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių 
gyvenimą.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus — 
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30 
dieną kiekvieno mėnesio.

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
biauja žymus publicistai, rašytojai 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas, 
Petras Babickas, K. Berulis, J. A. 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe- 
Ičda-Lastauskicnč, Vygandas-Dr. J. 
Purickis, Petras Ruseckas, Matas 
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M. 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSU VILNIUS’ žengia tvirtais 
žingsniais j penktus metus. Jame 
rasite gražiausios medegos, gražiau
sių straipsnių, gražiausių iliustraci
jų, visiems artimų minčių.
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo-

‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas: 
se 20 litų ($2.00).

Vieną numerį gausite nemokamai 
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:

‘MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania.

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ii 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ii 
apriškit kojas. Naudokit bandažą t 
colių pločio ir gana ilgą kad gera 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas tekt 
gyslose. Nebus daugiau trukusii 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

PROBAK

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 svarų iki panaudojau 
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv 
Taipgi turiu daugiau energijos ir 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle kar to 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svorį kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

Lengvos Išlygoz, taipgi.
namų savininkes Įsigyti Tappan Gas Burner, jie padaryti už že
mas k-nne.s ir lengvomis išsimokėjimo išlygomis, įmokant tiktai 
$5.50, o likusius išsimokant po $2.00 Į mėnesį metų bėgyje.. Už 
vieno anglies7 tono kainą galit įsigyti sau šį gazo degintoją ir 
d.'iaugtis patogumai:' jo bemokant už jį. Jis tęsės daug metų.

Kad galėtų net paprasčiausiu

Greitai Įdedamas. Tappan Gas Burner galima greitai įdė
ti ir greitai vėl išimti jeigu kitokis kuras norima naudoti. Ka
da norima tprėt gazo šilumą, galima vėl šį degintoją įdėti į jo 
vietą trumpu laiku.

Telefonuokit Dabar ir netrukus gausit Pilnas Informaci
jas. Pasinaudokit Lengvomis Išlygomis ir Patogumu.

GEROS YPATYBĖS
Tappan Gas Burner

1. Greitai įdedamas j šilto oro fur- 
nasus turinčius 20” ir 22” ugnia
vietes ar garo ir karšto vandens 
katilus 18" ir 20” diametre.

2. Pritaikytas del vidutinių penkių 
ir šešių kambarių namų.

3. Duos reikalingą šilumą per visą 
šildymo sezoną ir gazu šildymas 
rudenį ir pavasarį bus žymiai pi
giau.
4. Lengvai įdedamas, lengvai iš
imamas, ir vėl įdedamas kada t.k 
reikalinga.

5. Daugiau atsakantesnis- už savo 
vertę dolariais.

G. Garantuoja kompanija kuri juos 
išd-’rba ir gazo kompanija per 50 
metų laiko.

7. Kaina pritaikyta šiems laikams— 
$29 50 su įdėjimu ir lengvai išsi- 
mokčjuiiai.-, kas nori.

Residential & Industrial Gas Heating 
1836 Euclid Avenue

IRA E. BAKER CO.
Temperature Centrui Eųuipment

Telephone MAin 3781 z

j ĮGALIOJIMAI
j reikalingi Lietuvoje pirki- ;■ 
Į mui, pardavimui, valdymui > 

žemių ir kitokio turto, j

; K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos I 

Konsulate Notaras.
Į Rašykit laiškais arba atsi- ; 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

; Cleveland, Ohio.

TAPPAN
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j Kas Girdei Clevelande-Aptolmkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

“DIRVOS” VAJAUS KON
CERTAS ir D. L. K. Keistučio 
550 e.etų mirties /sukaktuvių 
paminėjimas įvyks Lietuvių sa
lėje sekmadieni po pietų, Spa- 
lių-Oct. 2 d.

Bus gražus koncertas susi
dedantis iš vietinių artistų ir 
muzikantų ir gal bus nepapras
tų svečių artistų iš Akrono ir 
iš Chicagos.

Kurie jaunuoliai groja kokiu 
nors instrumentu ir turi noro 
pasirodyti, atsilanky'kit į “Dir
vos” redakciją, užsiregistruo- 
kit į koncerto programą.

Šiame “Dirvos” koncerte bus 
leidžiama išlaimėjimui penkios 
metinės “Dirvos” prenumera
tos už įžangos tikietus. Taigi 
pasistengkit išlaimėti.

LANKĖSI Redakcijoje sve
čiai : Iš Detroito lankėsi pas 
savo draugus P. Kazlauskas, 
“Dirvos” skaitytojas ir rėmė
jas. Svečiavosi pas T. Neurą, 
T. Lazicką, ir atsilankė' “Dir
voje”.

Taipgi lankėsi S. šaltis, irgi 
iš Detroito, kuris viešėjo pas 
sayo uošvį M. Kudzių.

LANKĖSI Akronietės. Tre
čiadienį ‘Dirvoje” lankėsi Ak
ronietės “Dirvos” nuolatinės 
skaitvtojos ir rėmėjos, p. S. 
Norkienė ir p. Bernatavičienė. 
Apsimokėjo savo prenumeratas, 
įsigijo knygų. “Margutį” ir at
liko kitus reikalus. Papasako
jo kad Akrone Clevelando radio 
programai gerai girdisi ir jos 
pasiryžę klausyt Lietuvių pro
grama, kuris prasidės Spalių 2.

Su jomis buvo atvažiavęs ir 
Antanas Bernatavičius, kuris 
veda pasitarimą del įstojimo į 
vietini Western Reserve Uni
versitetą.

Gražu kad ir blogais laikais 
tėvai nenugastauja bet pagal 
išgalių sutinka leisti sūnų to
liau mokytis.

Lietuviams Namų Savi" 
ninkams Svarbu

Penktadienio vakare, Rugsė
jo (Sept.) 9 d., nuo 8 vai., Lie
tuvių salėje įvyks milžiniškas 
masinis susirinkimas Lietuvių 
Namų savininkų Clevelande.

Šiame susirinkime svarbu 
dalvvauti visiems namų savi
ninkams ir patirti kas reikia 
daryti, štai jau miesto valdy
ba ruošia uždėti gyventojams 
naujus taksus, nes reikalauja 
$5,000,000 fondo. Tuos taksus 
turėsim sudėt mes namų savi
ninkai, ne kas kitas.

,Tuos naujus taksus jau leis 
apibalsavimui Lapkričio mėne
sio rinkimuose. Jeigu snausi- 
te ir nesirūpinsite, bus taksai 
pakelti.

Bus geri kalbėtojai kurie pa
aiškins kaip Lietuviai gali ko
voti prieš tokią naštą ir kaip 
reikia darbuotis numažinimui 
dabar ir taip peraukštų taksų.

Clcvelando Lietuvių Namų 
Savininkų Sąjungos Komisija.

OHIO THEATRE
Ohio Teatre tęsiasi antrą sa

vaitę Franz Lehar’s garsi ope- 
reta “The Merry Widow”, po 
vadovyste Robert McLaughlin. 
Antra savaitė prasidės sekma
dienį. Rugsėjo 11 d.

Tai yra pirmutinė muzikalė 
komedija ..Clevelande perstatyta 
šį sezoną ir palaikoma vasari
nėmis kainomis. Buna ir po
piečiais trečiadienį, ketvirtadie
ni ir šeštadienį nuo 2:30 vai.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Kazys Paškevičius Lt. 50 
Bronė Kliorikaitis 360
Petras Kriukelis 30
Tamošius Žilinskas 50
Jonas Stanislovaitis 1000
Antanina Gedvilienė 50
Antanas Gineika ' 30
Julius Armoševičius 100
“Liet, žinios” 50

Kreipkitės vėl:

’‘Dirvos” Agentūra
G820 Superior Ave. Cleveland

Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražių skaitymų.

LIETUVIU RADIO 
PROGRAMAS 

prasidės Spalių 2 d.

Štai viena iš svarbiausių 
naujienų Clevelando ir apie- 
linkės Lietuviams: “Dirva” 
sumanė, pasidarbavo ir ati
daro Clevelando Lietuvių 
Radio programus.

Programai bus kas sek
madienio (nedėldienio) ry
tą nuo 9 valandos lygiai.

Programai bus iš stoties 
WJAY.

Taigi, rengkitės klausyti 
pirmo Lietuviško Radio 
Programo kas sekmadienį. 
' Laikas sekmadienio rytą 
yra labai geras, nes kurie 
eis į bažnyčią galės išeiti 
no radio valandos. Kurie 
kur kitur važiuos po pietų, 
jau bus po Lietuviško pro
gramo.

Kas sekmadienio rytą bus 
naujas programas.

Programai bus grynai 
Lietuviški. Bus Lietuviška 
muzika ir dainos. Bus pa
statyta laikas nuo laiko ir 
r,\ ;čių artistų iš kitų mies
tų,, tarp jų ir visų mylimas 
maistas A. Vanagaitis.

Programai bus svarbiau- 
,.ia tik muzika ir dainos, o 
kalbų kuomažiausia.

Anaunseris (vedėjas pro
s’ ’amo) bus “Dirvos” re
daktorius Karpavičius.

Programai bus bešališki, 
tinkami pasiklausyti kata
likams, tautininkams ir ra
dikalams.

Prie šio radio programo 
įvykdymo prisidėjo keletas 
vietos žymesnių Lietuvių 
biznierių, kurie yra skel
biami šiame numeryje “Dir
voje”; jie bus skelbiami lai
kraštyje per visą laiką iki 
radio programai tęsis, ir jų 
vardus girdėsite per radio 
kas sekmadienio rytą. Tai 
yra musų prakilnesni biz
nieriai, rėmėjai viso musų 
Lietuviško judėjimo šioje 
kolonijoje ir verti visų Lie
tuvių paramos.

Jeigu Lietuviai rems ir 
palaikys savo biznierius la
biau tada jie galės ir toliau 
radio programus duoti ir 
padarys programas ilges
nius.

Praneškit savo kaimy
nams ir pažystamiems Lie
tuviams kad pasiruoštų ir 
klausytų Lietuviškų Radio 
programų iš stoties WJAY.

Senai jau Lietuviai klau
sinėjo vienas kito kodėl nie
kas nepradeda Radio pro
gramų. “Dirva” dabar pa
siėmė tą sunkią naštą ant 
savo pečių ir gavo kelis ge
rus tautiečius biznierius rė
mėjus, ir patiekia jums tą 
ko visi per kelis metus su 
nekantrumu laukėt.

Radio programais galėsit 
pasinaudoti ir draugijos: 
kurios norėsit pagarsinti 
savo parengimus mielai tas 
bus padaryta, tiktai kreip
kitės į “Dirvą”.

Kurie biznieriai norėtų 
kad ir jų bizniai butų gar
sinami per šį radio progra
mą paskubėkit atsikreipti į 
“Dirvą” šią savaitę. Kadan
gi tik apribotas skaičius te
bus priimamas, paskui kad 
ir labai. norinčiam progos 
nebus.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

Judge Arthur H. Day
vėl Kandidatuoja

Arthur H. Day vėl kandida
tuoja į Common Pleas Teisėjus, 
kadangi ant jo nominacijų pe
ticijų pasirašė net 42,053 pilie
čiai užgirdami jo kandidatūrą. 
Jo peticijai parašų rinkime 
darbavosi 1043 žmonės bėgyje 
penkių savaičių.

Judge Day yra 42 metų am
žiaus, pradėjo praktikuoti tei
ses Clevelande 1917 m. Tą pat 
actą buvo stojęs į kariunienę, 
no karo gryžęs buvo paskirtas 
Clevelando Teisių Direktoriaus 
padėjėju 1919-1920 m.

1921-22 ir 1925-26 buvo at
stovas Valstijos Senate.

Dabartiniu laiku yra Munici
pal Judge Clevelando miesto 
teisme.

NUSTATYS LEGALIŠKUMĄ 
PARDAVIMO AMĘRICAN 

DERBY TIKIETŲ
A. L. Kearns, buvęs Prose

cuting Attorney, dabar prakti- 
kuojanties teises 826 Standard 
Bank Bldg., pasiryžo užatakuo- 
ti Valstijos Tiesas liečiančias 
oardavinėjimą lenktynių laimė
jimo tikietų šioje valstijoj. Mr. 
Kearns atstovauja American 
National Sweepstake Derby, 
(ne., korporaciją, suorganizuo
tą su tikslu operuoti arklių 
lenktynių laimėjimus šioje ša
lyje, kuriose bus laimėtojams 
šmokama penkiasdešimts iki 
šimto tūkstančių dolarių, žiū
rint nuo skaičiaus parduotų ti
kietų, tiktai už vieno dolario 
tikietą.

Mr. Kearns paskyrė vieną 
pardavėją, Jack Cooney, gyve
nantį 11407 Kinsman rd., šia- 
r.ė mieste, pardavinėjantį ti
kietus del American National 
Sweepstake Derby, Ine., kad jis 
butų areštuotas. Tada stojo į 
teismą ginti apkaltintąjį, ir Mr. 
Kearns prirodė kad pardavimas 
šių tikietų neineina po gemble- 
riavimo įstatymais ir negali 
būti uždrausta tuos tikietus 
mieste pardavinėti. ’

American National Sweep
stake Derby, Ine., pardavinėja 
tikietus visoje šalyje lenkty
nėms kurios bus Lapkričio mė
nesį.

APIE LIETUVIŲ LAKŪNŲ 
DIENĄ

Jau visiems Lietuviams yra 
žinoma kad du Lietuviai lakū
nai — Kapt. S. Darius ir S. Gi
rėnas yra pasirengę skristi per 
Atlantiką iš New York o į Kau
ną. Kad paremti jų žygį finan
siniai yra rengiama aviacijos 
D:enos Lietuvių kolonijose vi
soje Amerikoje.

Pereitą savaitę jie, skrisda
mi iš Chicagos į rytines vals
tijas, buvo sustoję ir Clevelan
de pasitarimui apie surengimą 
jiems Aviacijos Dienos. Rugp. 
31 d. “Dirvos” krautuvėje bu
vo veikėjų pasitarimas ir visi 
sutiko rengti jų priėmimą ir 
Aviacijos Dieną Spalių 30 d.

Tam darbui išrinkta komisi
ja iš tautininkų: J. Verbyla, J. 
Jarus, K. S. Karpavičius, J. 
Brazauskas, C. F. Petraitis, ši 
komisija susineš su kitų sro
vių veikėjais.

Visiems aišku kad jų skridi
mas atneš Lietuvių tautai nau
dą, pakels Lietuvių vardą pa
saulio akyse. Kaip dabar vi
si kalba, rašo apie Jack Shar
key ar nori ar nenori, taip ra
šys apie (Lietuvius lakūnus.

Gauti paminėti laikraščiuose 
Lietuvių vardą kad pasiektų 
milijonus žmonių kaštuotų mi
lijonus dolarių, o jų žygių tas 
bus padaryta veltui.

Taigi, gerbiamieji, mes visi 
mielu noru turime dėtis prie šio 
darlio ir turime stengtis pada
ryti Lietuvių Aviacijos Dieną 
Spalių 30 visapusiai pasekmin
ga: čia nėra jokios partijos 
darbas, bet reikalas visos tau
tos. Vėliau apie tai bus dau
giau pranešta.

Jonas Jarus, kom. narys.
-------------------- J

MIRĖ Romanas Frimonas. 
Rugp. 23 d', mirė, palaidotas 26 
d., Romanas Frimonas, 78 m., 
kuris skaitėsi vienas iš seniau
sių Clevelando 'Lietuvių atei
vių. Jis čia organizavo drau
gijas ir dirbo prie parapijos. 
Dabar gyveno Parma priemies
tyje, taigi laidotuvėse Lietuvių 
mažai kas atsilankė. Palaido
tas ten pat su bažnytinėmis ap
eigomis.

LIET. DEMOKRATŲ PIKNI
KAS GERAI PAVYKO

Rugsėjo 4 d. L. D. Klubas tu- 
. ' o pikniką Andersono far- 

j. Nors lietus ir gąsdino, 
„•t žmonių suvaž avo daugiau 
g u kada toje f ar.roję yra bu- 

e. Privažiavo tiek kad nebu- 
v> kur daugiau nei aųtomobi- 
.ų pasistatyti.

Buvo geras orkestras šo
kiams ir buvo įvairių žaislų su 
dovanomis už atsižymėjimus. 
žodžiu sakant, tvarka buvo ge- 
ir ir komisija užsitarnauja 
gyrimo.

Liet. Demokratai Klubas 
dar jaunutė organizacija, 
iš jo nuveiktų darbų atrodo

pa-

yra 
bet

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokini- 
mui apie Šuv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”
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k"d šimtametinė organizacija.! PARSIDUODA ARBA IšSI- 
Per klubo pastangas Lietuviui 
verdąs kyla Amerikos politiko
je gana aukštai. Jau dabar tu
rime pora Lietuvių valdiškose 

"vietose. Jie tas vietas pasiekė 
su klubo pagalba. Yra ir daug 
kitų nuveiktų darbų, kurie tu
ri klubo paramą.

Klubo valdyba sako kad dės 
visas pastangas dar ką daugiau 
nuveikus Demokratų partijai 
ateinantį rudenį. S. Lauchis 
sako kad mes turėsime darbuo
tis dikčiai parėmimui šerifu 
John Sulzmanno, o jis stengsis 
Lietuviams atsilyginti.

Tie Lietuviai kurie pasiekė 
kokią nors vietą per klubo pa
sidarbavimą yra klubui dėkin
gi. Jie supranta kad be drau
gų pagalbos yra sunku ką nors 
pasiekti.

Kiek aš esu patyręs tai poli
tiškos organizacijos mums yra 
labai reikalingos ir tik per or
ganizacijas galima ką nors at
siekti.

Dabar ateina rinkimai ir S. 
V. Prezidento, tai ir mes Lie
tuviai turim dėti visas pastan
gas kad laimėtų tinkamas žmo
gus, nes matom kas Ameriko
je darosi per praeitus keliolika 
metų. O tą permainą padary
ti galėsim tik per politiškas or
ganizacijas. Taigi kviečiu tuos 
kurie dar nesate nariai Lietu
vių Demokratų’ Klubo Cuyaho
ga apskrityje, prisirašykite ir 
veikime išvien. Dabar tam yra 
laikas, o paskui patys gerėsi
mos savo nuveiktais darbais.

Mokestis į klubą tik 25c. per 
metus. Jonas Jarus.

J. J. LAZ1CKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

: Kožnam Reikalinga :
Lietuvis Rūbų Persiuvėjas ir 

Taisytojas
esu specialistas pertaisymui mote
riškų ir vyriškų rūbų, ypač puikiai 
perdirbu moterų ir merginų suknias 
iš senų į naujas, taipgi ir ploščins, 
padarau naujausios mados. Atneš
kit savo rudeninius ir žieminius rū
bus perdirbti į naujų madą: kaili
nius ir kitokius. Kainos žemiausios. 
Kreipkitės į mus, busit užganėdinti.

ALEX MOZURAITIS 
Cleaning and Pressing

1283 E. 74th St. kampas Superior!
Tel. HEnderson 0571

i L. A. B-VĖS ŠĖRININKAMS j esat L. A. B-vės šėrininkai, at- 
1 Kurie Lietuvos Atstatymo B- silankykit į “Dirvos” Adminis- 
i vės šėrininkai gavot iš specia- traciją išpildymui savo proxy. 
I lės Komisijos pranešimą ir pa- 
' i-.'g nimą pasirašyti ir pasiųsti 
| savo proxy tai komisijai, arba 
i kurie negavot jokios žinios, o

■ Kaip laiške nurodyta, proxy tu- 
| ri būti paliudyta notaro, ką čia 
j jums ir* atliks Notaras K. S. 
j Karpavičius.

Sekmadienį, SpaEų-Oct. 2 dieną 
prasidės Clevelando Lietuvių 

RADIO PROGRAMAI .

NUOMOJA NAMAS 
PRIEMIESTYJE

7A naujas Cele lial namas tik 
baigiamas įrengti, turi gazą, 
elektrą, gatvė išgrysta. Priei
namai. Mainais nepriimam. Pa- 
siteiraukit tuojau

1140 East 79 St.

MAINAIS FARMA ANT 
NAMO MIESTE

60 akrų žemės, su gyvuliais, 
mašinom; yra miško, 37 mailės 
nuo Clevelando, Westside. At
siliepkit šiuo antrašu

FARMERIS
1349 Russell Rd., arba E. 69 

st. prie Superior avė.
Cleveland, O.

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

dai.

Telefonai Namu ” 
1773 KEnmore 4740WV

Standard Bank Bldg.!
 Ofiso
VlAin

P. J. KERŠIS
į1414
T Baigęs teisių mokslą Cumber- 
J land Universitete ir darbuojas 
J su_ Teisių ofisu advokatų 

ir

Lietu- 
Rusai

X Collister. Stevens
.f Kurzenberger 
t Su visais teisiu reikalais 
X viai. Slavai, Lėnkai ir 
į kreipkitės prie musų.

Parsiduoda .visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygeles, “History of 
RHEUMATISM’, su nurodymais ir 
aprašymais reumatizmo peru, j

WELDONA CORPORATION 
Desk 7, Atlantic City, M. J,

O, žiūrėk!
Močiutė jau 
Gali Nulipt 
Trepais—

1

DABAR JAU LAIKAS!
prade rūpintis apie rudenį

MES ESAM PASIRENGĘ APRŪPINTI JUS VISAIS REI
KMENIMIS IR SUTAUPYTI PINIGŲ.

Union Siutai .... 65c
Sveteriai .......... 95c
Geri Marškiniai . 79c, rainų jchulc; 
šilkinės Kojinės . 14c j Vaikų Kepurė 
kasdien. Kelnės $1.5.0

Vaikų 
Vaikų 
Vaiku

Vaikų

Sveteriai ..........
Trumpos Kelnės 
Jekutės .........

Marškiniai . ..

79c 
69c 
39c 
48c 
39c

Vyrų
Vyrų
Vyrų
Vyrų 
Vyrų

Vyrų Siutai $12—Vaikų Siutai $4.89—Vyrų Skrybėlės $,2.45

THE KRAMER & REICH CO. = 
i 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. = 
;iiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn'

only $375 One Way rSp 
betweed CLEVELAND and BUFFALO

Autos, any size, carried for only $3.75 
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)

Why drive when you can put your car aboard 
for less than the cost of oil and gas?
More restful.. . cheaper . ,. and saves a day.

Steamers each way, every night, leaving 
at9:00P.M.,May 15th to November 1st

Cleveland and Pt. Stanley, Canada, Division 
July 1st to September 5th inclusive on Friday, 
Saturday and Sunday only ... $3.00 one way; 
$5.00 round trip. Any car only $3.75

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio.;'

9 valandą ryto lygiai
(Ši stotis girdima Daytone, Detroite, Pitts- 
burge, Kanadoj ir artimesniuose miestuose)

Jau prisidėjo sekanti' žymesni vietos biznieriai 
ir prosionalai palaikymui Clevelande Lietuvių 
Radio Programo:

CHAS. STONIS RESTAURANT
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNe — 1248 East 79th Street

P. P. MULIOLIS
REAL ESTATE & INSURANCE — 6606 Superior Avė.

CHARLES O’BELL
BUČERNĖ, DUONKEPYKLA — 1404 East 66 St.

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS
DENTISTAS — 1304 East 68th Street

DR. JOHN KAMESIS
1304 East 68th Street

LAIVAKORTeS ir tt. — 6820 Superior Ave.

Kurie biznieriai dar norėtų prisidėti yra jiems 
proga, bet kadangi perdaug nebus galima pri
imti, prašome atsišaukti tuojau į “Dirvą” ir 
prisidėti.

ANT RENDOS
5 kambariai su visais rakandais; 

radio, washing machine, ir tt. Nuo
ma tik $20 į men. Reikalinga pora 
be vaikų. Platesnių žinių gausite 

G702 Superior Ave.

Parsiduoda Automobilis
DODGE 6 karas mano mirusio švo- 

gerio. Parsiduos pigiai, už $200. 
Kreipkitės pas: J. Jarus 

8813 Empire Ave.

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuima nuo sienų senas popieras su 
vėliausios madosz įrankiais greitai ir 
gerai. Neišduokit darbo kitiems be 
mano šiemetinio apkainavimo. Dar
ba darom ant išmokėjimo—-duokit 
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

Dr, S. T. Tamošaitis J
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas 1
1304 East 68th St. j

Kampas Superior Avenue |
(Virš Lietuvių Banko) j
Tel. ENdicott 1378 j

SPECIALI 
For a Short Time

DRY CLEANING
Men’s Suits cleaned .............65c
Men’s Overcoats cleaned 79c
Ladies dresses or coats .. 79c

Rosedale Dry Cleaning
6702 Superior Ave. 

—No delivery—

JONAS BRAZAUSKAS
Užlaiko puikią Grosernę patogioje Lietuviams 
vietoje, kur gausite viską šviežią ir už žymiai 

pigesnes kainas. Kreipkitės pas mus. Dides
nius užsakymus pristatome į namus.

Krautuvės vardas: EDWARDS FOOD

1248 East 79th St. — Netoli
STORES.

Superior
3I!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :£

I MRS. A. JAKUBS 1
Ę (A. JAKUBAUSKIENĖ)
= Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E 
= • kambarius leidžiame dykai. 1

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei

tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 
Ę nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin

gos. žemiausia kaina laidotuvėms,, visos lėšos $150
Ę ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. = 
E 6221 Edna Avenue ENdicott 1763 =
5 11iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii1muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiii^

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN $1
PITTSBURGH

IŠVAŽIUOJA
Cleveland ..8:20 ryto

E. 55th St. ..8:29 ryto
E. 93rd St. . .8:34 ryto

IŠ

IŠ

ten ir 
atgal 
ten ir 
atgal

GRYŽTA
Pittsburgh 4 :00 vakare 

arba 8:30 vak.
Youngstown 5:35 vak. 

arba 9:59 vak.

Tikietai geri tiktai
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM

kočuose.


