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Stoties WJAY, 
grojančių kito- 

ų ir merginų.

TINES pre- •; 
- turėsit pro- ;■ 
pasišokti na į

tedakcija priima ir 
Šimus apie vietinį 
ijimą, nemokamai, 
uri būti parašyti 
apie patį dalyką.

JA KAMBARIAI
_ už White Ave., fl 
, maudynė, apaėio- 
ieriuota; yra pilnas 
is ir kitų rakandų; 
25 į mėnesį. Geis- 
ška šeima, su refe- 
aktą pas Mr. Trai- 
hite avė.

ZICKAS
— RADIOS

terior Avė.
36th Street 
ott 4638—

5RAZIS
Zliite Ave.
i ir Maliavotojas 
nu senas grindis, 
ų senas popieras su 
i įrankiais greitai ir 
;it darbo kitiems be 
) apkainavimo. Dar- 

išmokėjimo — duokit 
ar, o mokėsit vėliau, 
nderson 2136

JOJIMAI
Lietuvoje pirki- 
vimui, valdymui 
kitokio turto. į

Karpavičius i 

iotas Lietuvos , 
ate Notaras. | 

.iškaiš arba atši
lt ypatiškai.

IRVA”
Superior Ave. < 
land, Ohio. j
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Gruodžio 5 d. Svarstys
Prohibicijos Atmetimąll I ■

-------------------------------ALUS BUS BANDO-
DARBAI ; MA ĮVESTI GREITU
IR DARBININKŲ ŽINIOS LAIKU

VOL? XVII (17-ti METAI)

ATSISAKO PRAIL
GINT KARO SKOLŲ 

MOKĖJIMĄ

BORAH VIS STOJA 
UŽ SOVIETU PRI

PAŽINIMĄ

Clevelande atsidarys di- Į 
dėlė Pierce-Arrow trokų iš- 
dirbystė, kuri iki šiol buvo 
Buffalo, N. Y. Tai bus žy
mus priedas šio miesto in
dustrijai.

Kiek pirmiau susivienijo 
Clevelando White Motor Į

Washington. — Gruodžio 
5 d. susirinks Suv. Valstijų 
Kongresas trumpam posė
džiui. Šio posėdžio laiku |

IŠMUŠTA 2,700 CHI- 
NIEČIŲ

Šanghai. — Chinai pra
neša kad Japonijos karei
viai Mandžurijoje išžudė 
2,700 ramių Chinų kaimie
čių pastarose dienose.

Kelių kaimų gyventojai
norima panaikinti prohibi- buyę suvaryti į grėbę, kur 
cijos įstatymas.

Gruodžio 2 d. susirinks
Co? ’sTstudebakei“ Corp.'iš' teisiU komisija specialiam 
Indianos ir čia bus gamina- Posėdžmi paruošti viską 
ma tos korporacijos pro-1 reikalingo prohibicijos pa
dūktai.

Amerikos Vaikų Darbo 
kontroliavimo kom i t e t a s

naikinimo klausime, patie
kimui Kongresui nubalsuo
ti. Pirmiausia bus patiekta 
rezoliucija trumpoj formoj 
kuri, jeigu bus priimta, pa-• • t . • • • ±Y UI A 1 KJ Lt O Į-/ A lllllUClj l-r C*.

S^aS1;xia5..;VaS 3l tikina prohibiciją ir duo- 
. da septynis metus laiko val
stijoms perbalsuoti savo ri
bose, kad susidarytų trys 
ketvirtdaliai valstijų atme
tančių prohibiciją.

Paskiau bus patiekta ki
tas bilius pavelijimui par
davinėti alų kaipo būdą pa
didinimui valstybės ineigų, 
nelaukiant septynis metus, 
bet nuo dabar. i

11 Nesnaudžia ir “sausieji”. 
Jie mato kad Kongrese ne
turi galės tai ten ir besi
darbuos prohibicijos palai- 

■ kfmui. Jie visą savo vei
kimą taiko į valstijas: per 
valstijų ■ balsavimus tikisi 
neprileisti prie sudarymo 

.trijų ketvirtdalių.
Viso yra 48 valstijos. At

metimui prohibicijos reikia 
35 valstijų nubalsavimo už 
atmetimą.

šalyje išėmimui iš darbų 
poros milijonų vaikų, kada’ 
dabar vaikščioja ' be darbo 
keli milijonai suaugusių ku
riems reikalinga prągyven- 
ti ir šeimas užlaikyti.

Vadkamš’•' ’pžteitraūkus" iš 
darbų jų vietas galėtų už
imti suaugusieji.

K J 7

Sako darbai gerėja. Su
vienytų Valstijų • Darbo 'Se
kretorius Doak sako kad 
neužilgo pradės rodytis žy
mesnis darbų pagerėjimas, 
manufaktūros industrijoje 
ir pradės imti į darbus dau
giau darbininkų.

Doak skelbia kad darbai 
pusėtinai pagerėję, bendrai 
imant, pastarų kelių mėne
sių bėgyje.

Baimė ir nepasitikėjimas 
dalykų padėtimi, sako jis, 
vis dar viešpatauja, kas pu
sėtinai prisideda prie truk
dymo gryžimo geresnių lai
kų ir pagerėjimo darbų.

Memphis, Tenn. — Webs
ter Co., dirbėjai vaistinėms 
reikmenų, įvedė penkių die
nų darbą savo darbinin
kams su šešių dienų užmo
kesčiu.

Sandusky, O. — Čia pra
dą dirbti popieros fabri- 
3 kuris buvo uždarytas 3 

.etus.
Ta dirbtuvė pradėjo dir

bti naujai išrastu budu po- 
pierį iš šiaudų.

Toledo, O. —Willys-Over
land automobilių kompani
ja nuo Gruodžio 15 d. pra
dės išdirbti naują eilę ma
žų automobilių 4 ir 6 cilin- 
derių, kurie parsiduos pi
giau negu kurie kiti dabar 
išdirbami automobiliai.

Grand Marais, Mich. — 
Laike audros Superior eže- 
’•c’nuskandinta laivas, pri- 

č kapitonas ir keturi 
rbininkas.

prieš juos atstatyta kulko
svaidžiai ir nekalti žmonės 
buvę iškirsti. Jų žemes Ja
ponai atidavė savo vientau
čiams.

Japonai tą pranešimą už
ginčija.

ŽIU-RUSIJAI BADAS 
RI Į AKIS

Rusija norėjo nustebint 
pasaulį ir per kelis metus 
tik skelbėsi ką ji padarys 
kada užbaigs savo penkme
čio planą Rusijos industri- 
jalizavimui. Tūliems iš pa- 
viršio žiūrint išrodė kad iš- 
tikro taip bus kaip sovietų 
agentai skelbia: išsistatys 
didžiausius fabrikus, visko 
pridirbs ir išvilios iš tfisų 
kitų šalių kapitalą, jei ne
gali revoliucijos keliu paim
ti.

Fabrikų statymas ėjo ge
rai, bet sunku buvo su mai
stu, nes Rusai ūkininkai la
bai atsilikę. Tada ėmė kon
fiskuoti ukes ir padarė jas 
“visuomeniškomis”. Bet čia 
ir apsiriko. To pasekmė to
kia kad šią žiemą dviem 
trečdaliam Rusijos gyven
tojų, tarp jų ir ūkių darbi
ninkams, stokuoja maisto. 
Iš sukomunistintų ūkių ne
gavo ne tik maisto žmonėms 
bet ir pašaro gyvuliams, ir 
visi turės badauti.

Taip tai tramdėsi sovie
tų išsvajotas progresas, ku
ris ant popieros rokuojant 
išrodė busiąs labai didelis. 
Tikras gyvenimas visai ką 
kitą parodė. «

teatrai, vienas turi 
vietų, antras 6,200 

Tie teatrai pradės 
Gruodžio 27 d. Ti-

“RADIO MIESTAS” JAU 
TUOJ ATSIDARYS

New York. — Gruodžio 
27 d. atsidarys bizniui “Ra
dio Miestas”, arba Rocke- 
fellerio Centras. Nuo tos 
dienos pradės atrinkinėti 
pinigus kuriuos milijonais į 
tą budavonę sukišo.

Prie visko kito, ten įreng
ta du 
3,700 
vietų, 
veikti
kietams pirkti į tuos teat
rus įrengta devynios vie
tos aplink tą visą milžiniš
ką budavonę. Kam nepatin
ka ineiti per vienas duris 
gali ineiti per kitas.

Viename teatre bus rodo
ma ir paveikslai, bet kitas 
bus muzikalis. Viskas įren
gta puikiausia ir sulyg nau
jausių reikalavimų.

Youngstovvn, O. — Brier 
kalne bedarbiai užėjo ang
lies sluogsnius ir prisikasė 
sau žiemai anglies. Tie an
glies sluogsniai buvo maži 
ir iškasta 200 tonų anglies 
ir daugiau nebuvo.

Washington. —• Preziden
tas Hoover su daugeliu ap
svarstęs Europos karo sko
lų mokėjimo klausimą, nu
sprendė reikalauti kad sko
lų dalys butų mokama kaip 
išpučia Gruodžio 15 d. be 
atidėliojimo. J

Anglija lab&i susirupinus 
ir krapšto pinigus mokėji
mui, nes jai reikia sumokė
ti apie $100,000,000. Ang
lijos sterlingų svaras nupi- 
go iki $3.17 (jo vertė būda
vo $5.00).

KVIES RUSIJĄ IR AME
RIKĄ Į TARYBAS

Geneva. — Tautų Sąjun
ga kvies Į tarybas kuriose 
bus rišama Japonų-Chinų 
nesusipratimai, Ameriką ir 
Rusiją, nors jos nėra Tau
tų Sąjungos narės, nes jos 
yra artimai surištos su Chi- 
nija ir Tolimais Rytais.

Washington. — Suv. Val
stijų senatorius William E. 
Borah iš Idaho, užrubežinių 
reikalų komisijos pirminin
kas, varo savo užmanymą 
gauti Amerikoje pripažini
mą Rusijai. Jis sako kad 
Europoje nebus tikros tai
kos, negalės būti nusigink
lavimo iki Rusijos klausi
mas nebus išrištas. Su Ru
sija busią galima susitarti, 
sako Borah, tik tada kada 
su ja bus užvesta drangin- 
gi santikiai. Dabartinė vy
riausybė Rusijoje pasirodė 
pastovi ir valdo Rusiją, sa
ko Borah. Toliau jis sako 
kad jis nori matyti permai
nų Rusijos tvarkoje, bet 
kad tokia ten tvarka tai ne 
ką daryti. Dabartinė vy
riausybė padarius Rusijos 
žmonėms daugiau gero per 
13 metų negu carų Valdžia 
per 200 metų, tiki Borah.

SKANDALINGA BYLA CHI 
CAGOS TEISME DEL BO- 
YALO PALIKTO TURTO

Adv. A. A. Olis Atstovauja Mirusiojo Žmoną.

Išnešama Kaltinimai Žu- 
dystės ir Pasipriešini

mas Užvaldyti 
Palikimą.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MIŲ MAŽIAU

Suv. Valstijose pernai au
tomobilių nelaimėse užmuš
ta 33,500 ypatds. Šymet, iš 
priežasties sumažėjimo au
tomobilių, sumažėjo ir ne
laimės, kiek jau surinktos 
žinios parodo. Pilnų skait
linių už visą metą dar ne
galima duoti, tačiau žymė 
užmušimų ir užsimušimų 
sumažėjimų jau aiški.

TROCKIS JAU KELIAU
JA PO EUROPĄ

Kopenhagen, Danija. — 
Buvęs sovietų karo komisa
ras ir Lenino draugas Troc
kis gavo pavelijimą išva
žiuoti iš Turkijos ir perva
žiavęs per kelias šalis pa
siekė Daniją, kur kalbėjo 
per radio Vokiškai ir ta jo 
kalba buvo leista net i Suv. 
Valstijas. Toliau, jis išsi
prašė leidimo Įvažiuoti Į 
Švediją. Jo išvažiavimas iš 
Turkijos yra tik laikinas.

VATOS DERLIUS ŠY- 
MET PRASTAS

Visame pasaulyje šymet 
vatos derlius buvo menkes
nis negu kurio meto pasta
rų devynių metų bėgių,

Pernai vatos derlius bu
vo 27,500,000 rišulių (po 500 
svarų į rišulį), šymet gi su
rinkta 24,140.000 rišulių.

Suv. Valstijose pernai va
tos gauta 17,090,000 rišulių 
šymet — 11,947,000 rišulių

KAIP DAUG PAKILO 
VALDŽIOS IŠLAIDOS
Washington. — Šią žiemą 

Amerikos Kongresui teks 
pasidarbuoti numažinimui 
valdžios išlaidų daugiau ne
gu kada nors istorijoje bu
vo padaryta.

1913 metais federalės val
džios išlaikymo lėšos buvo 
$700,000,000. Šymet išleis
ta net $4,000,000,000.

Dvi didžiausios taksų mo
kėtojų organizacijos reika
lauja sumažinimo valdžios 
išlaidų. Tai yra Suv. Vals
tijų'Vaizbos Butas ir Na- 
cionalė Ekonominė Lyga, j

Joms pritaria daugybė ki- manija, kuri susisiekia rū
tų organizacijų patyrę kad 
Piritu laiku galima sutau- 
n 'i $1 000 000,000 valdžios 
vedimo išlaidų.

LENKIJA PASIRAŠĖ 
SU RUSIJA

Maskva. — Rusija pasi
rašė su Lenkija nepuolimo 
sutartį, kurios reikalu de
rybos ėjo labai ilgą laiką.

Šiose dienose tokią pat 
sutartį su Rusija pasirašė 
ir Francuzija.

Dabar liko tik viena Ru-

bežiais su Rusija, nepasira
šius tokios sutarties. Ru- 
manija ir Rusija nesusitai
ko už Besarabiją.

UŽMUŠTA 37 FUTBO- 
LISTAI

Šį rudenį Suv, Valstijose 
visokių klesų futbolo lošėjų 
užsimušė arba užmušta 37. 
Pernai buvo užmušta 50.

Tarp užmuštų yra uni
versitetų studentai, augš- 
tesnių ir vidurinių mokyk
lų studentai, pradinių mo
kyklų vaikai ir šiaip profe
sionalai futbolistai.

Rudenio sezonu futbolo 
žaismėse dalyvauja į 450,- 
000 lošikų per visą šalį.

“BADUOLIŲ ARMIJA’
WASHINGTON E

Į S. Valstijų sostinę pra
dėjo rinktis “baduolių ar
mija” reikalauti Kongreso, 
kuris susirinks Gruodžio 5 
d., kad aprūpintų bedarbius 
maistu.

Ta “armija” yra komu
nistų suagituota ir jų vado
vaujama. Nors jie tikėjo 
kad privilios tūkstančius j 
tą kelionę, bet eina desėt- 
kais ir kitur šimtais.

Vokietijos prezidentas v. 
Hindenburg žada rezignuo
ti jeigu partijos ir toliau 
varžysis ir nesudarys rei
kalingo ministerių kabineto.

Austrijoje išrasta ir da
ryta bandymai su tam tik
rais elektros spinduliais ku
rie sugadys lėktuvą ore ir 
padarys ji bejiegiu karo lai
ku. Lėktuvas su lakūnais 
turėsiąs kristi ir baigti sa
vo naikinimo darbą kad:’ jį 
tie spinduliai pasieksią.

Adv. Olis atstovauja 
velionio žmoną

Lapk. 29 d. teisme stojo 
Adv. A. A. Olis, kuris atsto- 

ivauja Boyalo žmoną ir vai-
Chicago, III. — Dienias- kus. Olis prirodinėja kad 

1 velionio palikimas buvo su
klastuotas, ir kad Boyala 
buvo nužudytas. Šalia Ra
džiaus, Adv. Olis įvardina 
ir kitus du Lietuvius, Julių 
Savicką ir Joną Jasinski, 
kurie pasirašę ant velionio 
testamento kaipo liudinin-1 
kai.

Savickas pasodintas liu
dininko suole pripažino kad 
Radžius turėjo kokią tai 
mintį jog Boyalos lavonas 
galėjo būti kanale. Per ke
turias ar penkias dienas po 
Boyalo pradingimo, Savic
kas liudijo, Radžius su juo 
vyko į Lockportą, ir Ra
džius siūlė kanalo užžiurė- 
tojui $10 jeigu jis pajieškos 
kanale Boyalos lavono. Tas 
atsisakė.

Tolįmesnis tardymas ati
dėta Gruodžio 3-čiai dienai.

kurio 
atras- 
Lock- 
46 m.

tis The Chicago American 
Lapkričio 29 d. patalpino 
gana ypatingą žinią sąryšy
je su Antano Boyalos pali
kimu, kuris buvo dingęs 
pereitas Kalėdas ir 
lavonas paskiau buvo 
tas nuobėgų kanale 
porte. Boyala buvo
amžiaus, Kaune gyvena jo 
žmona ir trys vaikai.

Probate teisme išnešta 
įtarimai žmogžudystės ir 
reikalavimas . kad nebūtų 
vykdoma velionio palikimo 
aktai apimanti $25,000 jo 
turtą, nes sakoma kad jo 
testamentas kaslink turto 
palikimo buvo suklastuotas.

Boyala dirbo įstaigos pri
žiūrėtoju pas graborių Juo
zą F. Radžiu. Kada patir
ta jog Bėyala tikrai miręs, 
Radžiaus advokatas Geor
ge Slifka kreipėsi į teisiną 
reikalaudamas pavesti jam 
administravimą velionio pa- 
likimii; Neužilgo po to tas 
pats advokatas vėl stojo 
teisme, patiekdamas paliki
mo testamentą, kurs turė
jo neva būti Boyalo, datuo
tą Spalių 12, 1929 m. Tame 
palikime viskas užrašyta 
Radžiui, kartu ir velionio 
$10,000 gyvasties
da, o.jo žmonai ir vaikams 
nieko.

Radžius jau reikalavo iš 
apdraudos kompanijos ve
lionio pomirtinės, bet ta at
sisako išmokėti.

apdrau-

ŽIAURI ŽUDYSTĖ
West Union, O. — Netoli 

čia užleistame šulinyje už
eita lavonas moteries, kuri 
buvo nužudyta ir nuoga 
įmesta j šulinį. Turinėjant, i 
tos moteries duktė išdavė1 
kad jos motiną nušovė jos 
vyras, kuris privertė ją pa
gelbėt motiną nurengti ir 
įmesti į šulinį, o jos drabu
žius sudeginti.

Nužiūrėti kaltininkai 
imti ir bus teisiami.

su-

NUŽUDĖ KALĖJIMO 
UŽVAIZDĄ IR SAVE
Brooklyn, N. Y. — Mies

to kalėjime atsilankius vie
no bankų plėšiko žmona, 
atsisveikindama su juo įda
vė mažą revolverį. Tuoj jai 
dar neišėjus plėšikas parei
kalavo kalėjimo prižiūrėto
jo atidaryti duris ir jį iš
leisti. Prižiūrėtojas atsakė 
neturi rakto. Tuo tarpu pa
sirodė kalėjimo viršininkas, 
kuris pamatęs kalinį su rc- 
■olvcriu griebėsi už savo

Pereitą savaitę Suv. Val
stijose auksas padaugėjo 
$36,000,000 suma. Dabar vi
so turi už $4,320,000,000.

Pinigų cirkuliacijoje per
eitą savaitę buvo $156,000,- 
000 daugiau negu tą pat sa
vaitę pernai.

Kas savaitė į Ameriką 
atvežama daugiau aukso ir 
sustojo išvežimas kokis bu- į jį šūvį ir nušovė, paskui 
vo pereitą vasarą. pats nusišovė.

Naujausi

TEATRAI ;

Baudžiauninkė
4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5 
moterų. G7 pusi...............................50c.

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

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

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

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, 
jaunųjų gyvenimo, 
kia 3 vyrų. Kaina

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drania 
gyvenimo.
moterys ir apie 15 vyrų.
gėlė 60 pusi.

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. 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 ................................... 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25e

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

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

"KRYŽIOKAS" — 2 atideng'mų ko
medija. Lošia 2 vyrai ....... 15e

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys . ...................

RYTŲ PILIS — drama 5
Lošia 9 vyrai, 5 moterys

UŽKEIKTA MERGEI.- -
pasaka. Lošia 5 v.. 2 m

REIKALAUKIT DAR 
“DIRVA”

0820 Superior av. Cleveland, O.

komedija iš
Vaidinti rei- - i' . i 

M La

iš Amerikos 
Vaidinime dalyvauja 4 

Kny- 
Kaina ........50c

... 25e 
aktuose, 
... 35c 
4 aktų

15c



KORESPONDENCIJOS DAYTON
PITTSBURGH

Iš MŪŠŲ JUDĖJIMO
Lapkr. G d. vietos biznie

rius p. Marčulaitis buvo 
surengęs saVo žmonos gim
tadienio sukaktuvių pami
nėjimą. Dalyvavo gražus 
būrelis svečių, buvo daug 
biznierių ir šiaip draugų. 

Takarienės toastmaste r i u 
buvo p. Grajauskienė. Kal
bėti buvo pakviesti K. Stra
vinskas ir P. Pivaronas; 
pastarasis pasakęs tinkamą 
kalbą sąryšyje su p. Mat- 
čulaitienės sukaktuv ė m i s, 
kalbėjo apie Vilniaus reika
lus, paprašė svečius užsi- 
prenumeruot laikraštį “Mu
sų Vilnius”; ir iš svečių už
sirašė tą žurnalą 14 ypatų. 
Tai gražus pasirodymas.

Linkėtina pp. Marčulai- 
čiams ilgo, pasekmingo gy
venimo. Svečias.

Gi'yžo iš Clėvėlando. Ži
nomas vietos biznierius ir 
vfeikėjas P. Pivaronas buvo 
apsilankęs Clevelande per 
Padėkų dieną, kur pavėžė
jo vietos artistes p-leš Ze- 
lenauskaites ir Rajauskai- 
tes. Jos dalyvavo “Dirvos” 
radio koncerte. Koncertas 
sutraukė didelę publiką, sa
ko apsilankiusieji Clevelan
de. Buvo Clevelande ir p. 
Rajauskienė. Kelionę visi 
tu. ' puikią, gryžo ant ry
toj po koncerto. Sako 
apsi; nkė ir Clevelande Vi
sų Tautų parodoje, kurioje 
ir Lietuviai turėjo įsirengę 
įdomų skyrių. Viėt

štai kur geras biznis. 
Šiose dienose pradėjo paai
škėti kokį biznį nekurie da
ro iš našlaičių. Allegheny 
apskritis išduoda našlaičius 
į šeimas auginti vietoj lai
kyt prieglaudose. Už tokius 
auginamus vaikus apskritis 
moka po $6.50 į savaitę. 
Pasirodo kad tie namai kur 
vaikai auginami gauna pa
šalpas ir iš šelpimo įstaigų 
šiais blogais laikais, prie to 
gauna reguliari $6.50 mo
kestį į savaitę iš apskrities 
iždo ir puikiai gyvena.

Nekurios moterys augina 
po kelis apskrities apmoka
mus vaikus ir gerai gyvena.

Vis dar kenčia. Pastaro
se dienose federaliame tei
sme buvo tardyta ir nubau
sta eilė prasikaltėlių parda
vinėjime svaiginančių gė
rimų; bendrai jie nubausti 
užmokėti $10;058.

NUŽUDĖ BUČIUODA
MAS

Doylestown, Pa. — Lap
kričio 27 d. vienas darbinin
kas, Charles Arnwine, pri
sipažino policijai kad prieš 
porą savaičių jis nušovė sa
vo mylimąją, 15 metų mer
gaitę, su kuria mylėjosi i)' 
abu buvo susitarę nusižudy
ti. Jis ją nušovė, bet pats 
nusišauti nepajiegė. Jos la
vonas tapo atrastas krū
muose. Jisai buvo du kar
tu vedęs ir tėvas trijų vai
kų. Iškarto jis sakė kad 
mergaitė pati nusišovė, bet 
paskui pasakė kad jie abu 
susitarė nusižudyti nematy
dami išeities jų meilei.

Arnwine suimtas ir kalti
na ’ žmogžudystėje.

~L JI KALENDORIA11933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, ^št%TXasy

Sugauti plėšikai. Butler, 
Pa. — Marlenvillėj tapo su
liptas buvęs mokytojas, at
silankęs pas gimines Padė
kų šventėms. Jis prisipaži
no jog buvo vienas iš trijų 
vyrų kurie savaitė pirmiau 
apiplėšė to miestelio banką 
išnešdami $7,500. Jie už
puolė banko vedėją ir suri
šę j j ir jo šeimos narius na
muose laikė per naktį iki 
ryto metą atsidarys auto
matiška pinigų šėpa. Tada 
pasigriebę pinigus pabėgo.

Smagus parengimas. S. 
L.R.K.-A. 191 kp. buvo su
rengus mišrų programą iš 
muzikos, dainų, ir galiaus 
buvo suvaidinta komedijėlė 
“Mikutis ir Genutė”. Vai
dino visos jaunos mergai
tės. Malonu tčmyti kad 
jaunimas pratinamas prie 
musų tautinio darbo. Už 
tai garbė priklauso veikė
jui V. Damašai, kad jis su 
jaunimu darbuojasi. Vaka
ro vedėjas buvo kuopos pir
mininkas S. Kubilius.

Negalima apleisti nepa
stebėjus ir blogų pusių ta
me vakare. Tai publikos 
neramus užsilaikymas. Ne
tekęs kantrybės, Ig. Kaz
lauskas net du kartu paki
lęs iš sėdynės prašė nera
muolius liautis taip elgusis. 
Ar dyvai kad rimtesni žmo
nės nenori lankytis j tokius 
parengimus? Todėl rengė
jai turėtų į tai kreipti do
mės ir mokyti publiką kad 
toks apsiėjimas nekultūrin
gas ir žalingas.

“Alkanųjų armija”. Per 
Daytoną Lapk. 28 d. praėjo 
“alkanųjų armija”, kuri ke
liauja į Washingtoną. Jie 
pernakvojo Salaveišių na
muose. Antrytojaus dar da- 
sidėjo Daytono “delegacija” 
apie 20 asmenų, tame skai
čiuje ir keturi Lietuviai: J. 
Simanauskas su žmona, A. 
Butkus ir J. Žičkus, ir iš
traukė į Washingtoną, rei
kalauti Kongreso kad įstei
gtų federališką ■ apdraudą 
nuo bedarbės ir aptaksuotų 
milijonierius to fondo su
darymui.

Svečiai iš Sodus, Mich. 
Pereitą savaitę čia lankėsi 
pp. Bačiūnai ir turėjo ma
lonią pastogę pas pp. Moc
kevičius. Gerb. Bačiuno at
silankymo tikslas buvo iš
tirti vietoje neužbaigtą rei
kalą su velionio A. Naginės, 
SLA. 105 kp. nario, pomir
tinės neišmokėjimu. Kuo
pos pirmininkas J. Sakalas 
sušaukė nepaprastą susirin
kimą Lapk. 26 d., kuriame 
dalyvavo SLA. Pild. Tary
bos įgaliotas atstovas J. J. 
Bačiunas. Narių susirinko 
daug, mat visi norėjo pa
tirti kas per vieni yra tie 
nariai kurie užprotestavo 
neišmokėti buvusio gero na
rio pomirtinę. Paaiškėjo 
kad B. Varašius protestavo 
pomirtinės išmokėjimui.

Nariai iš to pasipiktino. 
Pasipiktinimas kilo ir prieš 
du neva liudytojus, kurie 
be sąžinės liudijo prieš mi
rusį žmogų. Kadangi B. 
Varašius vedė smarkią ko
vą prieš tautinius veikėjus 
tai dabar pats įkrito į duo
bę kurią kasė kitiems, no
rėdamas juos pažeminti.

Tiesa, jis atsiekė savo ti
kslo, pakenkė 105-tos kuo
pos bujojimui, bet sykiu pa- 
sikenkė ir sau, netekdamas 
prielankumo vietos Lietu
viuose.

Mirė du Lietuviai. Ligo
ninėje Lapk. 25 d. pasimirė 
Vincas Kuzas, 50 m. Ve
lionis neturėjo nieko bendro 
su Lietuviais ir ne visiems 
vietos Lietuviams blivo ži
nomas.

Lapkričio 26 d. mirė Jo
nas Bačėnas, 76 in. kilęs iš 
Lietuvos nuo Raudondva
rio. Velionis buvo plačiai 
žinomas kaipo biznierius ir 
sakoma kad buvo pirmas 
Lietuvis apsigyvenęs Day- 
tone. “D.” Rep.

PITTSTON, PA;
Iš musų kolonijos. Ši ko

lonija yra viena iš senų ir 
gerai žinomų Lietuvių ko
lonijų. Lietuvių čia skaito
ma i 4,000. Yra viena Lie
tuviška parapija Šv. Kazi
miero, kunigai yra: K. J. 
Kasakaitis ir K. Simaus- 
kas. Vargoninkas — J. Ku
dirka.

Organizacijų yra šios: S. 
L. A. keturios kuopos, trys 
Piliečių Klubai, dvi S. L. FL
IC A. kuopos, Šv. Juozapo 
dr-ja.

Laikraščių pareina šie: 
“Tėvynė”, “Vienybė”, “Ke
leivis”, “Saulė”, “Garsas”. 
‘Dirva” ir kiti.

Veikėjai yra šie: Anta
nas Galinskas, Kazys Kar
tokas, Jurgis Kazakevičius, 
Emilė Ramanauskienė.

Lietuvių yra dikčiai Su
valkiečių ir kitokių, žmonės 
ipsitrynę ir linkę prie skai- 
ymo laikraščių.

Lietuviškų krautuvių yra 
įpie 30. Per metus draugi
jos parengia apie dvidešim
ti pramogų; Per metą j Le- 
tuvą išvažiuoja apie desėt- 
kas Lietuvių.

Mieste gyventojų viso y- 
ra 25,000. Darbai daugiau
sia kasyklose, bet eina pras
tai. J. Ramanauskas.<

NEWARK, N. J.

L. A. B-vės šėrinihkams 
Slew Jersey valstijoje. Ne- 
vvarko ir apielinkės Lietu
vos Atstatymo B-vės šėri- 
ninkai prašomi užeiti Į Vie
šo Notaro A. S. Trečioko 
ofisą, 197 Adams st., reika
le paliudymų bei išpildymo 
Įgaliojimų (proxy).

Newarke ir apielinkėje 
yra daugelis L. A. B-vės 
šėrininkų, o kaip žinoma 
tai dar visai mažai kas at
siliepė Į bendrovės komisi
jos atsišaukimą. Atsilan
kykite, aš noriai patarnau
siu visiems veltui.

Newarke yra susidarius 
L. A. B-vės reikalais akci
ninkų atstovybė, kuri grei
tu laiku mano sukviesti šė- 
.■ininkų susirinkimą, kuria
me bus apsvarstyta šėrinin
kų reikalai ir čia bus pagel
bėta išpildyti proxies. At
siliepkit iki Gruodžio 10 d.

Liet. Atst. B-vės N. J. 
Atstovybė.

A. S. Trečiokas, Prim..

1932 METŲ BONŲ 
KUPONAI

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

DIRVA

Olišauskas; p-lės Kaunie- 
taitė ir Bacevičiūtė.

Linkėtina musų Vilnie
čiams geriausių pasekmių 
veikime, ypač Vilniaus mė
nesio vajui. Butų gera kad 
ir kitų Liet, kolonijų V.V. 
S. skyriai ir vietų draugijos 
pasektų Hartfordiečių su
manymą ir surengtų Vil
niaus mėnesį ir platintų 
“Vilniaus ženklelius ir tuo 
bu du prisidėtų prie sukėli
mo kapitalo Vilniaus Gele
žiniam Fondui Vilniaus va
davimo reikalams. Gruodžio 
mėnesis tokiam vajui labai 
patogus. Koresp. M.

HARTFORD, CONN.

Vilniaus mėnesis Hartforde.
Vietos V.V.S. skyriaus na

rių susirinkime 17 d. Lapkr. 
nutarta surengti vajų plati
nimui “Vilniaus Pasų” ir 
Viln. ženklelių, taipgi užra
šinėj imui Vilniui Vaduoti 
S-gos organą ’’Musų Vilnių.’ 
Sąryšyje su šituo vajum, 
Gruodžio mėnesis paskelb
tas Vilniaus mėnesiui; iš
rinkta komisija iš A. Straz
do, p-lių Elz. Povilaitytės ir 
Juzės Penkauskaitės, kuri 
rūpinsis sudaryti mišrų bū
relį darbuotojų platinimui 
Vilniaus pasų ir Vilniaus 
ženklelių ir užrašinės “Mu
sų Vilnius” žurnalą.

V.V.S. skyr. pirm. V. M. 
Čekanauskas referuodamas 
Vilniaus mėnesio reikale; 
nurodinėjo reikšmę ir svar
bą vajaus. Jis išaiškindamas 
iniciatyvą pasakė kad Hart
fordo Lietuviai kas metą 
nuperka Kalėdinių ženkle
lių (Christmas seals) tūk
stančius ir užmoka nemažai 
pinigų, tatai patartina Lie
tuviams pirkt Vilniatis žen
klelius lipinimui ant Kalėdi
nių laiškų ir kitokių siunti
nių vieton Kalėdinių ženk
lelių i tuo budti padaryti 
gražų precedentą, kuris tu
rės istorinę reikšmę, taipgi 
kiekvienas centas įvesdintas 
pirkimui Vilniaus ženklelių 
bus graži ir gausi auka Vil
niaus vadavimo reikalams, 
tie pinigai nueis į Vilniaus 
Geležinį Fondą.

Kitas svarbus dalykas, 
pasakė pirm. Čekanauskas, 
Vilniaus mėnesio vajus bus 
ir tuo reikšmingas kad pla
tintojai Vilniaus ženklelių, 
aplankys Lietuvių šeimų na
mus, draugijų' susirinkimus 
parduos “Vilniaus pasus”, 
kuriuos daugelis Lietuvių 
nupirks kaipo Kalėdinę do
vanėlę del savo draugų, tė
vų, seserų, ir brolių, taipgi 
Kalėdinėms dovanoms dau
gelis Užprenumeruos žurna
lą ‘Musų Vilnius’, žodžiu iš 
Vilniaus mėnesio rajaus bus 
didelė nauda materiališku 
atžvilgiu Vii. Gel. Fondui ir 
moraliniu atžvilgiu visiems 
kurie prisidės su savo auka 
pirkdami “Vilniaus pasus” 
ir Vilniaus ženklelius, arba, 
kurie užsirašys sau ar savo 
giminėms žurnalą “Musu 
Vilnių”. ■ i

Vilniaus mėnesio iniciaty
vą ųžgyrė pasakytomis kal
bomis p. Šriupša; Pikturna; 
Mikalauskas, Kaunietis, p- 
lė Povilaitytė ir p. Žalionie- 
nė. Tikimasi kad šis būdas 
platinimui “Vilniaus pasų” 
ii* ženklelių bus labai geras 
jeigu tik atsiras nemažas 
būrelis darbininkų, tatai 
tiikstančius Vilniaus ženkle
lių ir keletą šimtų “Vii. Pa
sų” bus galima parduoti ir 
nukelti’nemaža suma pinigų 
į V. G. Fondą.

Bus rodomos filmos.
V.V.S. skyrius nutarė su

rengti vakarą parodymui 
Lietuvišku filmu; vietos Lie
tuviai domisi p. Januškevi
čiaus vėliausiu laiku parvež
tomis kino filmomis iš ne-j 
priklausomos ir okupuotos! 
Lietuvos. Laikas numatytas 
Grtiod. 3 d., visi nori pama
tyt Lietuvą filmose.

Taipgi V.V.S. skyriaus ba
riai nutarė gražiai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės
15- tų sukaktuvių dieną Vas.
16- tą; valdyba pasiūlė ne
priklausomybės dienai pro
gramoj projektą, nariai už- 
gyrė; Programą išpildys pa
rapijos choras; solistai: Lie
tuvos Operos artistė p-le O- 
na Katkauškaitė, artistas J.

Gruodžio 2, 1932

GERB. SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS GIR
DĖJO BLOGĄ NAVYNĄ

Draugas Stepas 
carai pasakė agitatoriams: 
jums pinigų jau neduosim, 
užsidirbkit patys ir miskit, 
mes neduosim nieko, dėlto 
kad jus nieko neverti. Bus 
didelis sumišimas tarp rau
donųjų agitatorių ir dauge
lis jų komunizmui pečius 
atsuks ir sustos daug laik
raščių kurie iki šiol sovietų 
pinigais laikėsi.

— Taigi, drauguti, aš ir 
sakau kad darbininkiškas 
susipratimas nuo to nuken
tės.

— Ne, Stepai, nebijok, 
nenukentės niekas; tas tik 
išeis darbininkams į svei- ; 
katą. Mažiau bus mulkin
tojų.

— Tu, drauge, kalbi bur
žujiškai kaip koks provoka
torius prieš darbininkus.

— Klysti, Stepai, aš kai- " 
bu už darbininkus, prieš iš
naudotojus kurie iki šiol po 
Ameriką zujo, baliavojo ir ' 
dolarius viliojo savo mer
gas ar bobas rėdyt. Dabar 
nebus tiek pinigų.

— Drauguti, aš neturiu 
laiko ilgiau kalbėt, aš bėgu ' 
paimt Lietuvių salę, reng- 
sim darbininkiškas prakal
bas, rinksim aukas darbi
ninkiškai revoliucijai.

— Oho, tai tu vistick ne- 
užsileidi: jeigu sovietų ca
rai nesiūs pinigų tai jus vi- i 
liosit darbininkus į prakal
bas ir atvažiavę padaužos 
verks iš mulkinamų darbi
ninkų dolarių. Jus raudo
nukai vilties nenustojat ir 
vis surandat budus kaip sa
vo mulkintojus dykus šer
ti. Kodėl tu, Stepai nepa
galvoji šito: jeigu per pen- 
kioliką metų jus nieko ne- 
padarėt, jeigu jūsų raudo
no ta voro žmonės nenori, ir 
nieko neatsiekiat, kodėl ne- ■ . ' 
spjauni į viską ir nepasida
rai tikrai susipratęs darbi
ninkas? Iš tavęs vis bus 
mulkis iki duosiesi dyka
duoniams save mulkinti.

— Tu, drauguti, kalbi už 
kapitalistus. Aš negaliu su 
tavim ilgiau kalbėt. Gud- 
bai.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

— Na, Stepai, kur tu taip 
skubiniesi?

— Nekliudyk man, aš už
imtas. Neturiu laiko kal
bėt.

— Gal vėl rengi balių ar 
seimą su nigeriais kad taip 
užsiėmęs.

— Yra ir kitų svarbesnių 
reikalų, drauge, ale aš ne
turiu laiko tau papasakot. 
Kitą kartą gal pasakysiu. 
Mus dabar didelis rupesnis 
apėmė.

— Truks pusė minutos 
laiko ir išpasakosi, kam ati
dėliot kitam kartui. Pasa
kyk.

— Kad vat mat, drauge, 
taip nesmagu, nesinori ir 
sakyt.

— Na tik sakyk, žinai 
kad ką nors nesmagaus an 
širdies turint, jeigu kitam 
išsipasakoji, pasidaro leng
viau.

— Nieko butų, drauguti, 
jeigu tas nesmagumas bu
tų tik man vienam, ale da
bar — visai darbininkų kle- 
sai.

— Tai gal Stalinas numi
rė ar kas tokio?

— Ne, drauguti, draugas 
Stalinas gyvas ir sveikas, 
Ale dabar visas darbininkų 
susipratimas nukentės.

— Na tai sakyk kame da
lykas: ar vėl jus čia susi- 
skaldėt į daugiau frakcijų?

— Ne, ne, visai kitas da
lykas, ir labai didelis, kuris 
paliečia viso pasaulio pro- 
letarišką revoliuciją.

— Oho, tai ištikro kas 
nors tikrai didelio ištiko 
jeigu sakai kad paliečia vi
so pasaulio proletarijošius 
ir net ruoštą jų revoliuciją. 
Na tai kas gi?

— Žinai, drauguti, matai 
dabar atėjo iš darbininkiš
kos tėvynės tokia žinia ku
ri apėmė smutnumu visus 
musų darbininkiškus orga
nizatorius.

— O, dabar jau žinau, ir 
žinau kad tau nesmagu pa
sakyti apie tai. Skaičiau ir 
aš apie tai ir žinau kame 
dalykas. Sovietų carai su- 
bankrutijo ir atsisako duo
ti kitose šalyse gyvenan
tiems dykaduoniams pinigų 
proletarijošiškai propagan
dai varyti. Ar taip?

— Taip, drauguti, užtai 
dabar labai nukentės darbi
ninkiškas revoliuci  joniškas 
susipratimas. Ale draugu
ti, nesakyk kad sovietuose 
kas nors subankrutijo, ba 
ten visko yra, ten visi pui
kiai gyvena ir visko turi.

— Ne, Stepai, tu klysti: 
ten palengva viskas smuko 
ir nusmuko iki to kad so
vietai jau nenori savo pini
gų naudoti, reikalauja kitų 
šalių pinigų; savo pinigų 
vertę sunaikino besiųsdami 
auksą į kitas šalis savo dy
kaduoniams padaužoms ne
va pasaulinę revoliuciją iš
kelti, bet per penkiolika 
metė jie nieko neatsiekė ir 
sovietų carams neužgrobė 
kitų šalių aukso, tai dabar

Mažosios Lietuvos Užė- 
mirrio Sukaktuvės

1923 m. Sausio 15 die
ną narsus Lietuvių savano
riai po sunkios ir atkaklios 
kovos paėmė paskutinę 
Prancūzų okupacinės armi
jos ir pro-Vokiečių policijos 
tvirtovę — Sendvario dva
rą, Klaipėdos prefektūrą ir 
kareivines, ir po 600 metų 
verguvės Klaipėdoje ir vi
same Kuršių pajūryje su
plevėsavo Lietuvos trispal
vė. Žinoma; tas buvo atsiek
ta tik per kruvinas kauty
nes ir intensingą prisiruo
šimą.

1933 metais sukanka 10 
metų po taip svarbaus įvy- 

i kio Lietuvos istorijoje. Lie
tuviai kur jie negyventų, 
privalė tą sukaktį tinkamai 
pagerbti ir įvertinti, neuž
mirštant paremti sunkios 
Klaipėdiečių Lietuvių kovos 
prieš tebevaromą Germani
zaciją. ir stengiantis iškelti 
tinkamon aukšton Klaipė
dos uosto rėmimo reikalą.

Amerikos Lietuvių Legio
nas, kurio eilėse randasi ei
lė Amerikiečių, Mažosios 
Lietuvos Sukilimo organi
zatorių ir kovotojų, šiuo 
kviečia visas Lietuviškas or
ganizacijas, klubas ir drau
gijas, ir atskirus veteranus 
veikėjus, imtis iniciatyvos 
savo kolonijose iškilmingai 
paminėti taip svarbias su
kaktuves, sutveriant tam 
reikalui vietinius komitetus. 
Legiono vadovybė mielai 
pagelbės patarimais ir me
džiaga ruošiant iškilmes. 
Legionas tikisi kad visose 
kolonijose šios iškilmės bus 
pagerbtos ir kad Lietuviai 
veteranai eis visuomenei tal
kon. Tat sukruskime visi.
A.L.L. Uosto Nr. 1 Komisija 
J. Očikas K. Jurgėla, J. Ši
monis, V. Kuras, P. Pečelis, 

A. KaSmočius.
Laiškus prašoma adre

suoti Adjutantui šiaip:
Mr. P. Pečelis,
73 Granite Street, 

Brooklyn, N. Y.

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

nama dovanai.

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

Pajieškojltnai iš Lietuvos 
giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvą" dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojiirią su savo pilnu antrašu.

“DIRVA”
682< Superior avė. Cleveland. Ohi<

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.
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Savaitinis Laikraštis 

Leidžia ■
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2437 W. 69th St. 
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AR NE TUščl

Pasaulinės P

Rašo B. F. i

1

Visi žino kad 1933 metai 
Chicagoje įvyks Pasaulin 
Paroda. Lietuviai jau n 
tik šiandien žino bet žinoji 
apie tai jau suvirs ketur 
metai atgal. Ne paslaptį; 
kad Chicagoj buvo susitve
ręs Lietuvių skyriaus Pa
saulinės parodos Komitetas 
keturi metai atgal. Kada 
tas komitetas tvėrėsi laikai 
buvo palyginamai geri, vi
si Amerikos Lietuviai turė
jo pinigu.

Tas komitetas susidėjo iš 
“didelių” žmonių. Ghicagie- 
čii} kurie manė kad viskas 
priklauso nuo jų, kas Lie
tuviams gal but buvo ant 
naudos. Tame komitete įl 
spaudos komisiją buvo pri
imta tik “vožnios” asabos,. 
k. t. socialistų dienraščio ir 

. Marijonų organo redakto
riai. Tiedu žmonės pirmu
tiniai pradėjo bartis kuris 
iš jų turi būti pirmininku ir 
galų gale pasiliko socialis
tų dienraščio redaktorius 
spaudos komisijos pirmsė-

; dzin. - ,(
Tokioms “aukštoms asa-' 

boras” tautininkai ir jų i 
spaudos atstovai buvo “per- 

<: • mažas” dalykėlis. Lietuvos 
vyriausybė suteikė įvairius 
įgaliojimus iš savo pusės 
parodai vadovauti ir neku
rtuos apdovanojo medaliais.

Po visų tų ceremonijų 
prabėgo netoli keturi metai, 
tačiau viskas taip ir pasili- 
liko kaip buvo prieš keturis 
metus. Tuo laikotarpiu, t. 
y. keturi metai atgal, jau 
buvo leidžiama “Liaudies 
Tribūna” (dar mimeogra- 
fuota) ir joje buvo pasaky
ta kad iš to komiteto vargu 
kas išeis ir buvo nurodyta 
kodėl. Bet tas nurodymas 
matomai buvo “nesvarbus”. ’

Dabar po keturių metų 
tie “Liaudies Tribūnos” pa
reiškimai pavirto faktais— 
tokiais faktais kurie patys 
už save kalba. Tada musų 
buvo nurodyta kad iš tokio 
komiteto kuris yra partiviš- 
kas nieko gero negalima ti
kėtis, nes tie žmonės kurie 
skverbėsi į Parodos komi
tetą lindo tik del garbės ir 
savo asmeniškais ar bizniš- 

. kais išrokavimais. šiandien 
Amerikos Lietuvių visuo
menė, ypatingai Chicagie- 
eiai, jaučiasi apvilti inter-
^uBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiKiii
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ĮSUSIVIEN
LIETUVIŲ AK

Didžiausia Lietuvių

? 307 W. 30 Street
S. L. A. 372 Kuopos randasi vii 

Kolonijos!

Turtas: $1,404
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: 

Ligoje pašalpos savaitėje moka:
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu 

kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasiša 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk 
ganizacijos priklauso visi prakilnus Li- 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo n 
mergaites prie Susivienijimo.

Informacijų kreipkitės į S. L. A', 
antrašu arba į vietinių kuopų valdyba 
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Pasaulines Parodos Reikalai
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augas Stepas

;akė agitatoriams: 
igų jau neduosim, 
it patys ir miskit, 
losini nieko, dėlto 
ieko neverti. Bus 
mišimas tarp rau- 
;itatorių ir dange- 
ununizmui pečius 
sustos daug laik- 
■ie iki šiol sovietų 
tikėsi.
i, drauguti, aš ir 
d darbininkiškas 
as nuo to nuken-

Stepai,
> niekas; 
ininkams 
siau bus

nebijok, 
tas tik 
į svei- 1 ■

mulkin-

rauge, kalbi bur- ■ : 
ip koks provoka- 
š darbininkus.
, Stepai, aš kai- " 
ininkus, prieš iš- 
kurie iki šiol po 
įjo, baliavojo ir' ■ 
liojo savo mer- 
is rėdyt. Dabar 
pinigų.
piti, aš neturiu 
kalbėt, aš bėgu ' '

uvių salę, reng- l 
inkiškas prakal- 
m aukas darbi- 
svoliucijai.
ai tu vistiek ne
pigu sovietų ca- 
inigų tai jus vi- i 
linkus į prakal- 
.žiavę padaužos 
ilkinamų darbi: 
ų. Jus raudo- 
: nenustojat ir. 
budus kaip sa

lus dykus šer- 
, Stepai nepa- 
jeigu per pen- 
jųs nieko ne- 
i jūsų raudo
nės nenori, ir 
iiat, kodėl ne- 
I ir nepasida- 
ipratęs darbi- 
avęs vis bus 
losi esi dy ka

ili ulkinti.
uti, kalbi už 
iš negaliu su 
albėt. Gud-

ivams

iu Veltui 
lydyti 

Ligos 
tinusias gyslas ir 
ų Emerald Oil, ir 
.udokit bandažą 3 
la ilgą kad gerai 
cit nuo apačios j 
aip kraujas teka 
daugiau trukusių 
idamų atvirų žai- 
icdančio skausmo, 
'mus ir tikrai pa
stininkas nelaikys 
nepagelbės.

ios

nacionalizmo durnais ir. vei
dmainiais, kurie buvo tik 
prisidengę Lietuvybės ap

tik šiandien žino bet žinojo siaustu, o tikrenybėje buvo 
i tik tušti pelų maišai. .

To komiteto ir tų spau
dos atstovų darbas po ketu
rių metų stovi žemiau kri
tikos. Reikia tik apgailėti 
dalies musų veikėjų kurie 
buvo Įtraukti į tą komite-

Visi žino kad 1933 metais 
Chicagoje įvyks Pasaulinė 
Paroda. Lietuviai jau ne

apie tai jau suvirs keturi 
metai atgal. Ne paslaptis 
kad Chicagoj buvo susitve
ręs Lietuvių skyriaus Pa
saulinės parodos Komitetas 
keturi metai atgal. Kada 
tas komitetas tvėrėsi laikai 
buvo palyginamai geri, vi- tą, arba nieko nežinodami, 
si Amerikos Lietuviai turė
jo pinigų.

Tas komitetas susidėjo iš 
“didelių” žmonių. Chicagie- 
čių kurie manė kad viskas . Dabar, po keturių • metų 
priklauso nuo jų, kas Lie
tuviams gal but buvo ant'minėtas komitetas nusivei- 
naudos. Tame komitete Į 
spaudos komisiją buvo pri
imta tik “vožnios” asabos,. 
k. t. socialistų dienraščio ir 
Marijonų organo redakto
riai. Tiedu žmonės pirmu
tiniai pradėjo bartis kuris 
iš jų turi būti pirmininku ir 
galų gale pasiliko socialis
tų dienraščio redaktorius 
spaudos komisijos pirmsė- 
džiu.

Tokioms “aukštoms asa- 
boms” tautininkai ir jų 
spaudos atstovai buvo “per- 
mažas” dalykėlis. Lietuvos 
vyriausybė suteikė Įvairius 
Įgaliojimus iš savo pusės 
parodai vadovauti ir neku
ltuos apdovanojo medaliais.

Po visų tų ceremonijų 
prabėgo netoli keturi metai, 
tačiau viskas taip ir pasili- 
liko kaip buvo prieš keturis 
metus. Tuo laikotarpiu, t. 
y. keturi metai atgal, jau 
buvo leidžiama “Liaudies 
Tribūna” (dar mimeogra- 
fuota) ir joje buvo pasaky
ta kad iš to komiteto vargu 
kas išeis ir buvo nurodyta 
kodėl. Bet tas nurodymas 
matomai buvo “nesvarbus”.

Dabar po keturių metų 
tie “Liaudies Tribūnos” pa
reiškimai pavirto faktais— 
tokiais faktais kurie patys 
už save kalba. Tada musų 
buvo nurodyta kad iš tokio 
komiteto kuris yra partiviš- 
kas nieko gero negalima ti
kėtis, nes tie žmonės kurie 
slcverbėsi Į Parodos komi
tetą lindo tik del garbės ir 
savo asmeniškais ar bizniš- 
kais išrokavimais. Šiandien 
Amerikos Lietuvių visuo
menė, ypatingai Chicagie- 
čiai, jaučiasi apvilti inter-

tinka prisidėti su puse pi
nigų prie Amerikiečių su
keltoj pinigų stirnos. Bet 
jeigu jus apvilsit Lietuvius 
tai susilauksit pasmerkian
čios kritikos ir nųstęsit vi
suomenės pąsitikėjįipoi ir, 
net savo sekėjų.

Dabar jūsų paskutinė 
proga pasirodyti kad esat 
Lietuviais' širdyse, nežiūrint 
partijų.

VIEŠA LAKŪNU
PADĖKA

------1-----------

arba stojo su vilčia padary
ti gero Lietuvybei.

Kas dabar?

darbavimosi”, kada virš-

I kė žemiau kritikos ir kada 
nekurie tautininkai pradėjo 
rūpintis Pasaulines Paro
dos reikalais, kad Lietuva 
ir Amerikos Lietuviai galė
tų parodoje dalyvauti, kaip 
tik darbas buvo pradėtas, 
taip vėl atsirado partijos ir 
jų organizuotos grupės ir 
vėl socialistai ir katalikai 
veržte Įsiveržė j naujai or
ganizuojamą komitetą.
‘ Paroda jau netoli, dirbti 
reikia. “Liaudies Tribūna” 
linki jiems geriausių pasek
mių, neatsižvelgiant į tai 
kad Įsiskverbė Į tą svarbų 
darbą kaipo partiviški fa
natikai, o ne visuomenės at
stovai. Musų troškimas y- 
ra kad tas viskas išeitų nau
dai Lietuvių tautos ir Lie
tuvos. Tačiau už tai ką ap
siėmė dviejų frakcijų žmo
nės padaryti, t. y. sukelti 
apie $20,000 kapitalo, jeigu 
to nepadarys tai atsakomy
bė jiems puls be jokių pasi
teisinimų.

Tautininkų pareiga yra 
remti Parodos darbą sta
tant tautos garbę aukščiau 
visko.

Mes manėme kad kitaip 
reikėjo orientuotis tokiame 
dideliame darbe kaip Pa
saulinė Paroda, bet kraštu- 
tinieji paėmė viršų, tai te
gul taip ir bus. Mes neabe
jojau! kad musų planas bu
vo geresnis ir tinkamesnis.

Dabar bus geriausia pro
ga katalikams ir socialis
tams pasirodyti ką jie gali 
pasidarbuoti tautos labui. 
Mes nepavydim jums gar
bės ir pasirengę atiduoti 
jums kreditą jeigu atliksit 
savo užduotį. Lietuva su-

LIETUVIU AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija : 

= 307 W. 30 Street New York, N. Y. •
= S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, Į 

Kolonijose. j

Turtas: $1,404,038.14
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $G00', ir $1,000. : 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
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 šios or- ; 
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų Į 
= prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir : 
-j mergaites prie Susivienijimo. ;

Informacijų kreipkitės j S. L. Az. Centrą aukščiau paduotu ■ 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. :
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Bccaųse' rtf a long-continued 
unfavorable environment—con
stant wars, Union with Poland 
and annexation by, Russia, Lith- 
‘uahia could not develop a con
scious and recognised art. All 
the arts were of the people, 
even painting. It may be dif
ficult to conceive of painting 
as a folk art, but that was its 
standing in Lithuania for some 
lime during the past century. 
The Lithuanian peasant never 
Ldok a lespon in paįnting tech
nique- but his love of color, his 
sense of beatify and design, his 
deep-seated emotions and his 
almost instinctive understand
ing of pil-color technique pro
duced astęnishingly expressive 
and well painted pictures.

Popular painting was of 
comparatively recent develop
ment and is thought to have 
originated in' this way: Lith- 
uanias were always a deeply re- 
lįgious people, even while still 
pagan; After they accepted 
Christianity' their imaginative 
soul was stirred by the rituals 
and 'symbols of the. Catholic 
church. As they attended mass 
on. Sunday mornings they were 
greatly irhpressed by the pic
tures of saints, especially by 
those about which miraculous 
legends were told. And they 
were doubly impressed when 
the incoming ~ 
decorated these 
vered, £ 
clothipg and

Visose didesnėse. Amerikos 
Lietuvių kolonijose nesenai bu
vo surengta Lietuvių Aviaci
jos Diena. Tam musų maršru
tui pasibaigus, belieka tik įver
tinti to didelio darbo pasekmes. 

■ Finansišku atžvilgiu tikslas 
jau įbeveik pasiektas. Ameri
kos Lietuvių visuomenė buvo 
supažindinta su aviacija. Pa
vežiojome apie 1500 žmonių; iš 
jų dajigiau kaip 95 nuošimčiai 
buvo dar tik piraią kartą iški
lę į padangę. Dirbdami musų 
skridimo reikahiį jvąirių kolo
nijų nors ir kiek skirtingų sro
vių vadai buvo suėję į’artimus 
nes vadai buvo suėję į artimus 
tarpusavio saųtikius , ir (nuošir
džiai ' bendradarbiavo, vienin
gai siekdami bendro tikslo. Kiek 
teko girdėti, tose kolonijose kur 
tik buvo surengta i Lietuvių A- 
viacijos Dieną, ięn dar ir. pabar 
entuziastiškai kalbamą apie pa.- 
firtą skridimo malonumą, apie 
technišką lėktuvo ' įtaisymą ir 
kitais įspūdžiais idalinamasi. žo- 
džiu, Lietuviai pakilo į orą su 
gera nuotaiką, žvelgė į pasaulį' 
iš aukštybes ir’ patyrė naujų 
kilnių minčių.

Sakau “kilnių minčių” todėl 
kad ištikrųjų reikia turėti kil
nios dvasios norint kitam kuo 
nors padėti arba dirbti bendram ----- --------- -  — — ------ v
labui. Taigi, Amerikos Lietu- and to. this'day, and even here 
vių visuomenė tikrai parodo in America, one can find many 
5avo kilnią dvasią, didelį pasi-i Lithuanian homes iii which this 
ryžimą, vieningą pažiūrą į mu-i custom still persists. Desire 
su skridimą ir taip pat duosnu- j to install such pictures in their 
:ną. Be to viso kažin ar butų homes led some of the peasants 
taip sėkmingai pasibaigę musų to inquire as to the method 
skridimo tnaršrutas. i ’ " ’ „ —

Tat lakūnų vardu noriu už pictures and then to attempt 
tai visa nuoširdžiai padėkoti - to, reproduce their impression 
visų kolonijų aviacijos dienos! 
rengimo komitetams, jų ben-t 
dradarbiams, skridimo rėmėjo 
bilietų pardavėjams, vakarui 
rengėjams, draugijoms, prisi
dėjusioms prie to viso darbo, 
taip entuziastiškai imusų skri
dimą remusięms laikraščiams, 
radio programų rengėjams, 
skridimo garbės rėmėj’amš už 
gausias aukas, visiems skridi
mo rėmėjų bilietus pirkusiems 
ir bendrai visiems musų tautie
čiams kurie bent kuo prisidėjo 
prie bendro darbo. Ačiū! Jus, 
brangus musų skridimo rėmė
jai ir bičiuliai, duodate progą 
mums tinkamai pasirengti kad 
galėtume 1933, m. vasarą skri
sti iš Amerikos į mylimą Tė
vynę Lietuvą. Ačiū Jums vi
siems už nuoširdų pritarimą 
musų skridimui ir už suteiktą 
visokiariopą paramą!

Lakūnas Kapt. St. Darius.

Baroque style 
_ .____ saintš with sil-
gilded and jewelled 

____„..J ornaments. It 
may well be tha!t the peasants 
actually worshiped these. pict
ures. For this reason they 
wa.ited such holy pictures in 
their homes, and thru the past 
century and more every Lith
uanian home had on its walls 
many holy pictures—a picture 
of the crucifixion surrounded 
by pictures of Mary, St. Geor
ge, St. Anthony, St. Anna, St. 
Agatha and the patron saint 
of each member of the family

and means of making those

MUSU PASTABOS
“Vienybės” redakcijos narys 

T. Kružė (Kružintaitis) gana 
įdomiai pastebi apie praėjusius 
Š. V. prezidento rinkimus. Jis 
nurodo kad kai kurie Baltimo- 
riečiai tiek buvo įsitikinę jog 
Hoover laimės rinkimus kad 
net sutiko apsivesti jeigu bus 
išrinktas Roosevelt.

Ištiktųjų tai geri partijos 
“patriotai”; tiktai dabar naba
gams reikėjo apsivesti.

DAILĖS PARODA ART 
INSTITUTE

Chicagoj, Art Institute, da
bar tęsiasi visos Amerikos me
tinė dailininkų kurinių parodai 
Paroda tęsis iki Sausio mėn., 
1933 m. Paroda yrą gausi ta
pybos, o ypač skulptūros kuri
niais.

Pasibaigus šiai parodai, pra
sidės antra didelė metinė pa
roda Sausio mėnesį. Tiri bus 
Chicagos ir apielįnkės dailinin
kų draugijos paroda, šioj pa
rodoj kiekvienais metais daly
vauja ir ■ Lietuvis dailininkas 
M. J. Šileikis. Praeitą rnetą jis 
turėjo išstatęs gana didelį alie
jiniais dažais paveikslą, pava
dintą 
nįnkė). 
šiasi ir 
parodos ir piešia naujus pavei
kslus.

Dail. Šileikis tarp svetimtau
čių ir šiaip kultūringų, žmonių 
tarpe yra gal labiau žinomas 
negu tarp Lietuvių. Jis yra 
baigęs Dailės Institutą ir dar 
porą metų studijavo kaipo Post 
Graduate; kartu studijuodamas 
ne< vien techninius tapybos da
lykus, bet ir meno istoriją bei 
architektūrą. , Rep.

of the church pictures at home.
Many of these peasants pos

sessed considerable inherent 
talent and without any in
struction or training they pro
duced very commendable paint
ings. These painters formed 
no school and probably were 
hardly aware of their existence 
but they all turned out work 
of truly Lithuanian' spirit. We 
cannot tell when these peas-, 
ants began their work for they 
did not date or sign their paint
ings and we can only estimate 
from their media that they 
began with the . nineteenth 
century.

This popular art did not last 
long for after 1850 prints be- 
ban to appear and soon replaced 
the oil paintings. Today some 
oil paintings can still be found 
out-of-doors oh ' crosses and 
shrines, where paper cannot 
long withstand the elements. 
But the days of these paintings 
are numbered for few, if any, 
paintings and crosses and 
shrines are being produced to
day. Painting as a folk art 
has disappeared and trained 
individual artists have taken 
over that work.

Today there is not yet a de
finite Lithuanian school of art 
for a conscious art movement 
has only sprung up during this 
twentieth century. The talent
ed and trained ai’tists of the 
nineteenth century had to work 
į" z-»4 i r» /•! ’
thus lost to (he nation.
1907 
home _ _____ ,_________  __________
“The Lithuanian Art Society.” i Pavyko neblogai, publikos bu- 
and from' that date' began the vb virš 300, beveik visa rink- 
necessarily slow growth of. a tine. Nėra abejonės kad pub- 
real and separate Lithuanian, likos butų buvę daug daugiau 
school. The artists of today jeigu įžanga butų pigesnė. Chi- 
were trained in foreign schools.' cagoj šiais laikais po dolarį bi- 
But they are deeply interested lietą nelengva parduoti, ypatin- 
in national- subjects and a good gai jaunuonfenei.
deal of their work shows the Dalyvavusieji fcbivo v gerame 
influence of folk art. Many of, upe; patys lakūnai Darius ir 
them have painted Lithuanian1 Girėnas yra ne tik gerr lakūnai 
landscapes and historical events bet ir šokėjai, šokis tęsėsi iki 
with a “something” ’Lithuania!) 1 vai. ryto. RęP-,
about them that shows that a '______
Lithuanian school is on its way.! ,•, -■
But we will have to wait for' 0 ]v^a ^lK’I(
the coming generation and per-,^^a atidėta iki Gruodžio 1 d._, 
haps the one after before a J0, advokatas pareiškė
truly Lithuanian school of art Ka.c^ .J1S. c ar neia :Prisireagęs 
will be clearlv defined. P11C bylos. Rep.

“Housekeeper” (šelmi-
Šileikis stropiai ruiv;

prie žymėtinos bendros

“MARGUČIO” RADIO 
VAKARAS

“Margučio” imperija rengf- 
prie vieno iš įdomiausių va- 

Chicagos
si
karų Gruodžio 4 d.
Lietuvių auditorijoje.

Šis vakaras bus pirmas savo 
rūšies kur bus perstatytas vei- 
kalas-komedi ja dviejose radio 
statyse^. WHFC ,ir WJJD. Ta
me vakare pamatysite kaip yra 
transeliuojami radio programai 
kuriuos girdite kasdien iš sto- 

j ties WHFC ir sekmadieniais iš 
WJJD.
' Mažai dar kas yra matę kaip 
komp. A. Vanagaitis veda ra
dio programus, taigi šiame va
kare Lietuvių auditorijoj atsi
lankiusieji' tą progą turėsite.

1 Programas bus gražus, įdo
mus, prasidės 8 vai. vakare.

Progra.ne dalyvaus prie kit
ko' “Margučio” orkestras kuris 
groja Vadio stotyje WJJD, su
sidedantis iš 11 muzikantų.

ATIDĖTA. Kaip jau buvo 
pranešta “L. Tribūnoje” kad 
Am. Lietuvių Liaudies Sąjun
gos vakaras rengiamas Gruo
džio 11 d., Almino Simons salė- 
Je- parengimas atidėta iki!po nau
jų metų, apie kurio vietą ir 
laiką bus pranešta pėliau.

L. Striupas, 
A.' L. L. Si 1 kp. pirm.

šiuomi pranešame kad tas

in other countries ■ and were' AVIACIJOS šokis. Lapkr. 
..AL... Iri 26 d. Brighton Park kolonijoj, 

Lithuanian artists at, St: Agnes salėj, įvyko lakūnų 
and abroad organized \ Dariaus ir Girėno1 naudai šokis.

will be clearly defined.
J. J. B.

prie .bylos.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

4ETTIM0 A 
LAU6F OUT OF 
-THE CfOvJO 
AF1EC TElkN6 
A STORY MWUl 
A CORO CAR

6EE VJHIZ 
foo'Rt ft

FUNHH

po foo
ftNX MOKĖ
FUNNf

TMATS THE

I E.V ER HE.ARO
IN LlEF

J. Kiužė kalba ne tik 
Baltimoriečius bet ir New 
Riečiams teikia šypsenos, 
bai vietoj! Mat kai kurie 
Y orkiečiai-Brooklyniečiai 
taip susirūpinę 
laimėjimu kad neturėjo laiko 
atsakyti į laiškus kuomėt btlvo 
paklausti apie rėmimą Roose- 
velto.

apie 
Yor- 
La- 

New 
buvo 

Republikonų

Uter-nat’l Cartoon Co., N, y.

Chicagos “Draugas” duoda 
pamokslus tiems kurie trumpi-! 
na pavardes padarydami jas 
Amerikoniškomis. Tik gaila 
kad “Draugo” redaktorius už
miršo savo geriausį prietelių p. 
Mastauską, kuris save vadina 
Mast.

Ar ne geriau butų buvę pa
žiūrėti į veidrodį o paskui apie 
kitus kalbėti?

BtST OME

IES 
CHAT ‘

MELROSE PARK, ILL.
Lapkričio 25 d- PP- Bukan

tai surengė paminėjimą 13-kos 
metų sukaktuvių feavo šunaus,1 
Kazimiero (Charles). Dalyva
vo apie 13 jaunuolių jo dtjau-, 
gų; Jaunas Kazimieras ketina 
būti inžinierium. Linkėtina 
jam augti ir būti geru ir ap- 
doriu Lietuviu. Rep.

NELAIMĖ. Ponas Viniavi- 
čia, visiems gerai žinomas Chi- 
gietis, Lapkr. 25 d. smarkiai 
apdegė kuomet kūrė. aliejinį 
pečių. Tačiau būdamas 
rus vyras jau gyja.

Reporteriui' teko girdėti 
jaunasis Viniavičia taipgi 
ga, bet eina geryn.

sįtip-

ser-

PRANEŠIMAS. Sekančiame 
“L. Tribūnos” numeryte tilps 
platus aprašymas apie. Melrose 
Park, III., Lietuvių gyvenimą, 
biznierius, profesionalus, drau
gijas ir tt.

MIRĖ. Lapkr. 23 d. pasi
mirė Roselando vaistininkas' A. 
Jonaitis, 27 E. 101 PI.- Mirė po. 
operacijos. Buvo vos 43 metų . 
ąmžiaus. Gaila kad tokiam 
jaunam reikėjo skirtis, su šiuo 
pasauliu.

Pastebėtina kad pastaru lai- ■ 
ku labai daug Lietuvių miršta 
Chicagoj. Pereitą savaitę mi- . 
rė apie 15 žmonių, vis viduti
nio amžiaus. Rep.

“SANDARA” PRALAIMĖJO 
BYLĄ

Lapkričio 29 d. įvyko “San
daros” byla prieš buvusius jos 
spaustuvės darbininkus;

“Sandara” bylą pralaimėjo, 
kadangi byla buvo jų advoka
to labai supainiota ir todėl nie
ko daugiau jai neliko kaip tik 
ištraukti ją kaipo non-suit.

“Sandaros” leidėjai buvo už
vedę bylą prieš savo buvusius 
darbininkus kurie užareštavo 
visą spaustuvę už neužmokė ji- 
mą algų, ir ta spaustuvė dabar 
yra teismo globoje.

Kas toliau bus daroma nete
ko patirti, tik apgailėtina kad 
pas Lietuvius atsiranda tokių 
nesusipratimų. Rep.

SUERZINTI 
.NERVAI 
Kada labai nervuojatės . . . 

vaikų ergelis erzina jus . . . 
viskas ką tik darot reiškia 
nuovargį . . . kuomet apima 
minimas . . . bandykit
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš
rūdys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

kada 
kada 
jums 
nusi- 

nanaudoti

Chi agos socialistėlių grupė } 
pradėjo “organizuoti” kokią tai į 
“pažangos” organizaciją, kuri Į 
busią ti “nacįonalė ir beparti- Z 
vė”. ?

Kada karveliai pradės dėti 
žąsies kiaušinius tik tuomet 
musų socialistėliai galės būti! 
bepartiviais.

KVIEČIAI VĖL ATPIGO
Chicago. — Pereitos sa

vaitės pabaigoje kviečių bu
šelis parsidavė po 4iyL> cen
tų — pigiausia negu kada 
buvo moderniškoje istori
joje.

Travis, Staten Island.

Suna’kinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiatf Pain* 
Expelkriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. S« kantj rytų peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro I’ain-Expelle- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau- 

j dainų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliami) kojų pėdų.’’

S. D.

APVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street 
Room 2211

Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 South Ha’-ied Street
Telefonas VICTORY 0562

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

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

“MARGUTIS”
Išeina du kartu į n.ėnesį 

Kiekvieną mė- 
spėjimais ir Lietuvių

Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas, 
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais, 
nevį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00.
Lietuvąą metams $3.00. Adresas:

“ MARGUTIS ” 
. 2437 West 69th Street

Redaktorius-Leidėjas: Romp. A.

Metams — $2.00. 1

Chicago, III.
Vanagaitis.
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Socialistų Apsivylimas

Nominavus socialistams

UŽ ŠEŠIŲ VALANDŲ DARBO DIENĄ

Amerikos Darbo Federa
cija savo suvažiavime Cin
cinnati, Ohio, nusistatė iš
dirbti projektus užvedimui 
kovos už įvedimą šešių va
landų darbo į dieną ir pen
kių dienų į savaitę.

Suvažiavime dalyvavo į 
300 delegatų iš visų Fede
racijos skyrių.

Kada prieš keliolika me
tų buvo pradėta kovoti už 
astuonių valandų darbą, iš
rodė nepaprastu dalyku ir 
lyg “revoliuciniu”. Tais lai
kais buvo paprasta dirbti 
nuo 7 ryto iki 6 vakare, o 
vietomis net po 13 valandų 
Į dieną.

Tada buvo reikalas kovo
ti už panaikinimą pusiau 
vergiškos darbininkų padė
ties dirbtuvėse. Darbinin
kai nebuvo organizuoti.

Dabartinis * s u m a nymas 
sutrumpinti darbo valandas 
yra paties gyvenimo reika
lavimas. Daugiau darbinin
kų galės gauti darbus.

Darbo valandų sutrumpi
nimas yra galimas įvesti, 
bet tik tose industrijose ku
riose jau iš seniau darbinin
kai stipriai organizuoti. Ki
tuose visuose darbuose tas 
reikalavimas turi prieš save 
aštrią, ilgą kovą su darb
daviais.

Padaryti šešių valandų 
darbo dieną šalies įstatymu 
beveik nėra jokių galimy
bių, nors tas sumanymas ir 
siūloma Kongresui. Kon
gresas nesusideda iš darbi
ninkų organizacijų atstovų 
bet daugiau iš kapitalisti
nės pusės.

Amerikos Darbo Federa
cija savo suvažiavimo pro- 
grame turi ir apdraudą nuo 
bedarbės. Darbo Federa
cija yra didžiausia Ameri
kos darbininkų atstovybė ir 
ji daug ką iškovoja darbi
ninkų klesai. Bet šiais ne
darbo laikais ir jos eilės žy
miai sumažėjo.

atsakantį žmogų, nusima
nantį ir apie biznį ir apie 
SLA. reikalus, bet mažiau 
užsiimantį politikomis. Po
litikierius SLA. centre bu
tų labai kenksmingas da
bartiniu laiku.

Galima 'numanyti pozici
ją “Tėvynės” redaktoriaus 
Vitaičio, kuris pirmiau dė
jo visas pastangas įsisody- 
ti SLA. centre savo priete- 
lių p. Viniką. Jeigu jis ton 
vieton butų išrinktas, cen
tre įvyktų didelės permai
nos, kas labai nepageidau
tina ir kas dvoktų dviejų 
asmenų siaura politika.

Yra nuomonių kad naują 
sekretorių rinkti visuotinu 
narių balsavimu. Gal kas 
užsimanys ir ekstra seimą 
šaukti..-.. To tai jau reik
tų vengti. Pild. Taryba yra 
gana kompetentinga sekre
torių išrinkti.

vo “Jau Slavai Sukilo”, ku
rią dainą plačiai dainuoda
vo Amerikos Lietuvių cho
rai, ir ji buvo populiariška 
Lietuvoje.

Sukaktuvės
Šį rudenį sukako 30 metų 

iiteratinės darbuotės P. Kli- 
•naičio, kuris jau 1902 m. 
pradėjo darbuotis Tilžėje 
leidžiamame “Ūkininke”.

Dabar Klimaitis yra na
riu “Musų Rytojaus” re
dakcijoje.

Taip pat Lietuva šymet 
mini 40. metų sukaktuves 
seniausio Lietuvių kompo
zitoriaus J. Naujalio. Jo 
pirmas žymiausias pasauli
nėj kompozicijoj kurinis bu

“Naujienos” vėl Teisme
“Naujienos” praneša kad 

jas patraukė į teismą vie
nas Chicagos Lietuvių ku
nigas, A. Briška, reikalau
damas $50,000 atlyginimo 
už skriaudą. “Naujienos” 
privedžioja kad jos neži
nančios tikrai už ką tas ku
nigas prie jų kabinasi.

Kunigams ir šiaip žmo
nėms įsikarščiuoti ir kibti 
prie laikraščių už mažnie- 
kius yra negražu. Bet ne
gražu ir “Naujienoms” be 
paliovos žmones ėsti, kišan
tis net į jų privatinius rei
kalus ir pragyvenimo bu
dus.

Dar ne taip senai “Nau
jienos” kriminališkai šmei
žė gerb. Vanagaitį, bet ka
da buvo patrauktos atsa
komybėn jieškojo visuome
nėje simpatijos.

Senis Grigaitis jau perto- 
li atsilikęs nuo gyvenimo ir 
supratimo šių dienų laik
raštines etikos.

savo kandidatą į Suv. Val
stijų prezidentus, .socialistai 
pasiskelbė kad jų Norman 
Thomas gaus apie 5,000,000 
balsų.

Pora savaičių prieš rin
kimus jie skelbė ‘apitikriai’ 
kad Thomas gaus 3,000,000 
balsų.

Dabar po rinkimų pasi
rodo kad socialistų kandi
datas gavo 803,813 balsų.

Taigi apie ketvirtą dalį 
tikėtos “apitikrės” skaitli
nės ....

Socialistas Debs 1920 m. 
gavo 919,799 balsus.

Mažai, mažai kas socia
lizmo Amerikoje pageidau
ja.

Suv. Valstijų kariško lai
vyno observatorija iki šiol 
davė tikro laiko signalus— 
sulyg saulės—šešis kartus 
kas 24 valandos.

Dabar duos tikro laike 
signalus 20 kartų per parą, 
išskyrus 8 ir 10 ryto ir 2 
ir 9 po pietų.

VĖŽIO LIGA IR MIRTYS 
DAUGĖJA

Nors medicinos mokslas 
plečiasi ir gerėja, mirtys 
nuo vėžio tikrai padidėjo. 
Tam sako yra dvi priežas
tys. Pirma, daugiau žmo
nių dabar išsilenkia jau
nystės ligų, del medicinos 
pažingėjimo, ir gyvena ta
me amžiuje kuriame vėžio 
liga užpuola. Antra, dau
gelis žmonių, gyvenanti vė
žio ligos amžyje, išsigelbsti 
nuo mirties nuo kitų ligų, 
kaip plaučių uždegimo, nuo 
ko seniau daugiau mirda
vo,, ir tokių daugelį paima 
vėžys.

Dabar daugiau žmonių 
gyvena virš 40 metų am
žiaus negu 1901 metais.

Nuo to laiko, mirtys nuo 
geltonligės, rauplių, mala- 
rijos, difterijos ir džiovos 
apmažėjo. Tuo tarpu vė
žio mirtys padidėjo, ne tik
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LIETUVOS DVASIA K. S. KAR
PAVIČIAUS KŪRYBOJE

(JO 15 METŲ “DIRVOS” REDAGAVI
MO SUKAKTIES PROGA.)

Rašo Vainis Dainoras

Romantinė Literallira ir Jos Atsiradimas.

Įvairios pasaulyje yra tautos, įvairus 
tarpe jų papročiai, bet dar įvairesni rei
kalavimai. Tas įvairumas pareina ir žmo
nijos genijų kūrybai. Kai]) įvairi yra kū
ryba, dar įvairesni jos tvėrėj ai-r ašy to j ai. 
Literatūroj bei kūrybos raidoje pirmasis 
atsiradęs tipas yra istoriškumas. Kitaip 
sakant, pirmieji kuriniai turėjo istorinį 
pagrindą. Metų bėgyje tas pagrindas kei
tėsi ir įgavo vis naujas formas bei link
mes. Dabartiniu laiku žmonijos kūryba 
yra gana įvairi. Ji jau pasiekus skaitlin
giausias modernizmo formas bei ypatybes.

Giliausia žavinčią ir fantastišką galią 
turėjo romantiniai kuriniai. Tikrasis ro
mantizmas atsirado maždaug nuo 18-to 
amžiaus. Romantizmą pagimdė pasaulin 
atėjęs “Weltschmerzas”—pasaulinio skau
smo kūryba. Jam pradžią davė Jean Ja
une Rousseau savo veikalais. Didis pasau
lio trago-lirikas Vokietis Goethe su savo 
veikalu “Jauno Vertelio Kančios” parode 
per kūrybą didžiųjų žmonijos skausmų 
galią.

Pasaulio skausmo kūrybai įsisenėjas, 
jo vieton atėjo gražiausi iš visų literatu-

bendrai visuomenėje, bet ir ros srovių — romantizmas. Kada žmo- 
senesnio amžiaus žmonėse. ,1 gus pradeda skaityti romantinius kurinius,

KLEOPATRA
Garai Egipto Karalienė, kuri I 

„ sau Mirtį Gyvatės įkandin

Jurgeliutės Rczignavimas

SLA. Pild. Tarybos suva
žiavime Lapkričio 19 d. pa
davė .rezignaciją Centro Se
kretorė P. Jurgeliutė. Kiek 
iš visko matyt ji rezignavo 
pati, be jokio spaudimo iš 
Pild. Tarybos pusės.

Kas bus išrinktas į jos 
vietą tuo tarpu nėra žinios. 
Ji pasitraukia nuo Sausio 1 
dienos, taigi Pild. Taryba 
turėjo apie 6 savaites laiko 
apsirūpinti nauju sekreto
rium.

Gerai gal kad jos įpėdinį 
neišrinko tame pat suvažia
vime, bet kito suvažiavimo 
šaukimas tam tikslui pada
rys Susivienijimui daugiau 
lėšų.

Kitas dalykas, iki kito su
važiavimo eis dideli politi
kavimai ir bandymai pa
naudoti “įtekmių” j Pild. 
Tarybos narius už vieną ar 
kitą kandidatą.

Kiek žinome, po p-lės P. 
Jurgeliutės yra du kandi
datai iš pereitų rinkimų: 
V. M. Čekanauskas ir M. J. 
Vinikas. Kad iš jų nerin
ko kaipo geriausia žinomų 
tai gal iš jų ir nerinks ir 
sekančiame suvažiavime. Į 
tą laiką, iki kito posėdžio, 
gal suras tikrai rinitą ir

PRIE MYLIMOJO KAPO

Žydi gėlės ant kapelio 
Mano mylimo bernelio, 
Ir kaip vėjas jų žiedelius 
Išnešioja po laukelius, 
Aš naujųjų vėl gėlelių, 
Kartais naktį prie žvaigždelių, 
Sodinu ant to kepelio— 
Savo mylinio bernelio.... 
Rasa gėles tas palaisto, 
Žemė duoda gausiai maisto, 
Gi saulužė išaugina, 
Ir vėl kapą jos dabina. 
Žydi, mirga gėlių kapas, 
Jaučias jųjų puikus kvapas, 
Ir tos gėlės lyg žvaigždelės 
Mirga dienas ir nakteles!
Aš ant kapo to rymoju, 
Visad verkiu, ašaroju, 
Bet kapelis to nemato, 
Prie tų ašarų priprato. 
Jis nejaučia ir negirdi 
Kaip man skausmai pjausto širdį, 
Jo nudegęs smėlio veidas 
Liks per amžių amžius šaltas! 
Nėra man kam pasiskųsti, 
Džiaugsmo negaliu pajusti, 
Negirdžiu jokio žodelio 
Iš to šaltojo kapelio....
Alpsta, alpsta man širdužė, 
Niaukias dienos ir naktužė 
Kai aš raudu prie kapelio 
Savo mylimo bernelio.... 
Prisiglausiu prie šio kapo, 
Nes krūtinei trūksta kvapo, 
Gal priglaus juoda žemelė 
Ir mane vargšę mergelę.

Jonas Morkūnas.

Apskaitliuojama kad vė
žio liga Suv. Valstijose' ir 
Kanadoje per metus painia 
į 150,000 gyvasčių. Bet ji 
yra pagydoma, s.ako vėžio 
ligų specialistai, kurie save 
pastarame suvažiavime St. 
Louis mieste patiekė žinių 
apie išgydymą 8,000 vėžio 
liga sirgusių net po penke
tą metų.

Vėžio ligos žinovai ragi
na visus žmones virš 35 me
tų amžiaus duotis peregza- 
minuoti kas metai apžiūrė
jimui ar neturi vėžio.

Knygų Svarba.

Niekas negali suteikti 
žmogui tiek daug naudingo 
malonumo kai]) knygos; 
vargdienis, skaitydamas 
knygas užmiršta savo skur
dą, nelaimingasis — nusimi
nimą ir susikrimtimus. Kny
gos tai draugai vienystėje 
gyvenančių ir apleistųjų, 
paguoda nuliudusiųjų, viltis 
silpnųjų, sustiprinimas abe
jojančių, jos įneša šviesos 
spinduli į miglas ir tamsą.

Pirmasis traukinys.

Pirmasis traukinys sukė
lė daugelyje anuo metu žy
mių žmonių nepalankumo. 
Popiežius Grigalius XVI pa
vadino šį išradimą šventva
gišku ir prieštaraujančiu 
žmogaus protui ir gamtai. 
Bavarijos medikų draugija 
reikalavo arba visai sustab
dyti geležinkelių judėjimą, 
arba, jei tai negalima, tai 
nors aptverti visą geležin
kelį aukšta nepermatoma 
tvora-siena, nes, girdi, 
smarkiai važiuojąs trauki
nys vedąs prie beprotystės 
ne tik važiuojančius trauki
niu bet ir matančius jį.

jis toli nutolsta nuo vargais, ta purvina da
lia nusėtos žemės. Čia jo (skaitytojo) šir
dis kenčia su romano karžygiais, kvatoja 
ir džiaugiasi jų laimėjimais; tai gyveni
mą keikia, verkia ir vėl nardo užsimiršimo 
saldžiuose miražuose.

Tikrais romantiniais kuriniais, kaip 
kad teoretikai literatai nustatė, mes turi
me laikyti tuos kuriuose yra trys ar net 
keturi elementai: rašytojo per vyriausį he- 
rojų-karžygį savo asmens iškėlimas, ypa
tingas į veikalą įpinimas ir garbinimas se- 
novės-tautos ar tam tikros dalies, dalinas 
kultas dievybei, ir pats veiksmų, tragizmų 
centras — tai kultas (garbinimas ir net 
dievinimas) moters. Jei rašytojo veikalas 
turi šiuos pagrindinius elementus tai jis 
jau yra skaitomas grynai romantišku. Ro
mantiškų veikalų turi iki šiol daugiausia 
Vakarų Europos tautos: Anglija, Prancū
zija ir kitos.

Tautų senovė buvo daugumoj roman
tiška. Kol nebuvo pažengus technika, kol 
nežinojo pasaulis tiek daug mašinų tai gy
venimo tikrovė buvo netaip žiauri, ne tiek 
reali. Daug buvo pilių, kunigaikščių. Ra
šytojai prasti] žmonelių gyvenimą beveik 
ir neaprašinėjo, kai]) tik lordų, riterių ir 
kitų didžiūnų. Tautų romantiškumas bu
vo nevienodas. Vienų trukšmingai gyvas, 
o kitų ramiai dvelkė svaigiai mistiška ir 
jaukia romantika. Prie pirmųjų priklau
so Vakarų Europos tautos: Anglai, Pran
cūzai, Ispanai ir k. Jų raštija turi daug 
romantiškų kurinių. Pavyzdžiui, Anglai 
turi Walter Scott, Prancūzai: Viktorą 
Hugo, etc. Prie lėtosios romantikos tautų 
priklauso Lietuviai. Nykus neperžengia
mi gojai, tarp šilų paskendusios sodybos 
ir iš žaliukų medžių viršūnių išlindusios 
piliakalnių galvos išaugino Lietuvio širdį 
pamilti ritmingą žvynuotu dugnu upelio 
čiurlenimą, šarmotų beržų šakų ošimą, ne
gęstančius paukštelių tonus. Jei priešas 
puldavo Lietuvį tai jis atremdavo ne pa
dugnių klasta bet milžino, lyg to šventojo 
aržuolo, jiega. Jo jausmus prieš priešą 
uždegdavo taip lėtai sužibęs ant piliakal

nio viršūnės ugnies fakelas — šventas Lie
tuvių sargo laužas.

Tokia tyliai mistiška romantika dvel
kė Lietuvių senovė. Greit, atsiradus raš
tijai, Lietuvius pavergė priešai, ir todėl 
Lietuvių tauta nespėjo savo romantišką 
praeitį užfiksuoti. Todėl mes ir neturim 
romantiškų kurinių.

Bet tautoms tokia dalis ne amžiams 
skirta. Gimsta metai po metų ir laiko bė
gis gimdo genijus. Tas bėgis metų atnešė 
Lietuvių tautai romantiką tautos žadinto
ją dainių Maironį. Jis kėlė praeities gar
bę ir išpranašavo tautai naują gyvenimą. 
Yra sakoma kad studijuodami istoriją mes 
mokomės ateičiai tautos gyvenimą duoti, 
ir tas tiesa. Pirmutinjs Lietuvių roman
tikas buvo Dr. Pietaris. Jis jau miręs. 
Jis šukutė vieną pažymų istorišką-roman- 
tišką veikalą, “Algimantas”. Praėjo daug 
laiko po to. Milžiniškų jiegų vyrą, tikrą 
kūrėją motinėlė Lietuvos žemė nedavė tai 
jis atsirado toliau. Už alkanai ūžiančių 
vandenynų. Pagimdė romantiką-kurėją 
Lietuvos dvasia savo žemelėj, o jo genia
lius sielos virpesius jis išaugino už vande
nyno. To produktingo ir romantiškai įdo
maus rašytojo dvasia prašneka K. S. Kar
pavičiaus asmenyje. Daug yra Lietuvoje 
rašytojų, daug jie yra sukarę. Bet kad 
taip daug originalių, didelių ir istoriškų 
dalykų kas parašytų, dar nėra. Džiaugtis 
tėvų žemė gali prieš kitų tautų žemes kad 
jos romantiškai praeičiai suprasti ir vi
siems jos garbingiems įvykiams pastebėti 
atsirado toks už siaubulingų okeanų sūnūs 
ir kad jis davė taip kolosališkus kūrybos 
vainikus kaip galingąjį “Baltijos Arą”; 
meiles, skausmų ir laimėjimų prozoje epo
pėją “Juodą Karžygį”; Lietuvio širdžiai 
daug ką primenantį “Kryžeivį”; “Juros 
Mergą”; karingumą Lietuvos moterų, fan
tastišką “Galiūną”, taip galingą “Vytautą 
Didįjį” ir kitus.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.

L I E T I VOS ‘ 
ZEMLAPIAI

30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kėlius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapj 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 — 39c. 

Kaina: vietiniams po 25c.
Reikalaukit “Dirvoje”

DU BROLIAI

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Prieš Kristaus gimimą 51 m 
ii Egipto karalius Ptolemius XI 
to sostą savo dukteriai Kleopat 
buvo 16 metų, ir' sūnui Ptolemiui, 
Vaiką pradėjo prikalbinėti jo au 
toris norėjo pats valdyti Egiptą, 
irdamas su jauna Kleopatra. B 
patra tas nepatiko ir ji neužsileit 
tėdama astuonias kalbas, apsišviet 

■ plačiomis pažiūromis į ateitį, ji tuc 
aidžios vadeles į savo rankas. 1 
it jos brolio bei jų šalininkų kik 
Deopatra kreipėsi į Romos imp' 
Cezarį Julių pagalbos. Įvyniota 
įtiivd ištikimo tarno nunešta į 
urną ir padėta po jo kojų. Julius I 
įsi Aleksandrijoje, Egipto pajūrio 
ini'buvo užvaldęs. Išvyniota, ji pi 
K imperatorių stojo visame savo 
je. Pamylėjęs ją, Cerazis apšauk 
lirą Egipto karaliene, nors gale; 
jraldyt visą Egiptą ir laikyt kai 
mintiją, Turint Cezarį savo šone 
liros ateitis buvo užtikrinta. Ji 
Mil prie savęs savo gražumu ir sa 
įlystę valdė protingai ir gabiau 
iii jos laikų valdovai.

Kada pasibaigė karas, ji ap; 
įiiioje, Cezario užkvietimu, pamal 
Hgalės procesiją. Jis apgyveno ją 
įprie Tibeto upės ir išstatė jos s 
liukso, dievės Veneros šventinyčio 
ii įžeisdamas Romiečius. Tiktai 
saris buvo nužudytas, Romiečiai 
‘nutraukti jos Įtekmę ant jų valdo 

Galybė pateko Markui Antoniu 
Itopatra buvo vienatinė valdovė ku 
stojo jo prijautimo. Suerzintas ji 
.pasielgimu, Antonius įsakė jai pa 
d prieš Romą apie savo pasielgim 
Sulyg jo reikalavimo, upe j Ron: 

dė laivas užkrautas auksu ir sid 
triniais irklais varomas, o iš laiv 

: į lyrų, muzika. Kleopatra buvo
Sus kaip Venera. Ji stovėjo api 
akais laikomais cherubinų, o gr 
rgaitės, plonai teapdengtos, rožių \ 
kapdabintos, lėtai supo vėdykles a 
i karalienę stovėdamos.

į Užžavėtas savo gražia viešnia, A 
h priėmė jos pakvietimą pietauti 
šiame laive. Dabar Kleopatra į 
tanius sutiko pripažinti jos sūnų 
j turėjo su Cezariu) kaipo jos įpėc 
įilo sostui. Tada prasidėjo eilė 
i puotų ir orgijų. Antonius panų 
»patrą. Jis išvažiavo į Egiptą ir 
Kleopatra meilavosi ir gyveno, užn 

i 3 net Romą ir viską kas joje liko.
Jam ten bebuvojant ir beviešint 
ipatrą, Romiečių laivynas, vadova 
lOktaviaus, Juliaus Cezario sun 
’os sosto įpėdinio, perplaukė per 
žemio jurą ir užpuolė Egiptą. A 
i su savo laivais išėjo Kleopatrai į

i a. Bet jis buvo sumuštas. Isto 
ina kad jo pralaimėjimo priežatis 
Mti Kleopatra. Ji vadovavo šešis 
s laivų. Kada jau rodėsi jų bus 
A Kleopatra pamanė kad jie sumi 

Iiergreit įsakė savo laivams trauk 

s su savo laivais Antonius neatsilai 
tolus irgi, matydamas ją traukiam 
nuo Romiečių kartu su ja. Kitą c 
įe išgirdo kad visi jų laivai, kurie i 

■ nesudeginti arba nenuskandinti, bi 
taus rankose.
Kleopatra norėjo pabėgti nuo Rom 
skersai Raudonąsias juras ir įsigyvt
Arabijoje, bet Arabai sudegino jos 1

Tada jos mintis palinko į nusižuc 
kaipo vienatinį išėjimą iš tos nelaim 
kiama rasti nuodų kurie užbaigtų j 
mimą be skausmo ir urnai, ji apsila
lalėjime daryti tyrinėjimus. Jos įs
n, Įvairus prasižengėliai buvo banc
kairiais nuodais, o ji iš šalies žiurėd 
ėmijo jų agonijas mirties valando,

įtenkinta tų nuodų pasekmėmis, ji d 
adymus su gyvatėmis ir pagaliau i 
kad vienos gyvačių veislės įkandime 

?o apsvaigina, ir numiršta ramiu b 
Ji pasibudavojo sau puošnų kapą 
užpildė dideliais skarbais. Antonii

J atsidėti ant savo kar4"
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KLEOPATRA
Garsi Egipto Karalienė, kuri Pasirinko 

sau Mirtį Gyvatės įkandimu.

Prieš Kristaus gimimą 51 metais mi
rė Egipto karalius Ptolemius XL ir pali
ko sostą savo dukteriai Kleopatrai kuri 
buvo 16 metų, ir sunui Ptolemiui, 13 metų. 
Vaiką pradėjo prikalbinėti jo auklėtojas, 
kuris norėjo pats valdyti Egiptą, nesiskai
tydamas su jauna Kleopatra. Bet Kleo
patra tas nepatiko ir ji neužsileido. Mo
kėdama aštuonias kalbas, apsišvietus ir su 
plačiomis pažiūromis Į ateitį, ji tuoj paėmė 
valdžios vadeles į savo rankas. Tarp jos 
ir jos brolio bei jų šalininkų kilo karas. 
Kleopatra kreipėsi į Romos imperatorių 
Cezarį Julių pagalbos. Įvyniota į rišulį, 
ji buvd ištikimo tarno nunešta Į Cezario 
rūmą ir padėta po jo kojų. Julius tada ra
dosi Aleksandrijoje, Egipto pajūrio mieste, 
kur buvo užvaldęs. Išvyniota, ji prieš Ro
mos imperatorių stojo visame savo gražu
me. Pamylėjęs ją, Cerazis apšaukė Kleo
patrą Egipto karaliene, nors galėjo pats 
užvaldyt visą Egiptą ir laikyt kaip savo 
provinciją, Turint Cezarį savo šone, Kleo
patros ateitis buvo užtikrinta. Ji palaikė 
Julių prie savęs savo gražumu ir savo ka
ralystę valdė protingai ir gabiau negu 
kiti jos laikų valdovai.

Kada pasibaigė karas, ji apsilankė 
Romoje, Cezario užkvietimu, pamatyti jo 
pergalės procesiją. Jis apgyveno ją vilio
ję prie Tibero upės ir išstatė jos stovylą 
iš aukso, dievės Veneros šventinyčioje, la
bai įžeisdamas Romiečius. Tiktai kada 
Cezaris buvo nužudytas, Romiečiai įsten
gė nutraukti jos įtekmę ant jų valdovo.

Galybė pateko Markui Antoniui, bet 
Kleopatra buvo vienatinė valdovė kuri ne- 
jieškojo jo prijautimo. Suerzintas jos to
kiu pasielgimu, Antonius įsakė jai pasiaiš
kinti prieš Romą apie savo pasielgimą ka-1 
re. Sulyg jo reikalavimo, upe į Romą at
plaukė laivas užkrautas auksu ir sidabru, 
sidabriniais irklais varomas, o iš laivo ai
dėjo lyrų muzika. Kleopatra buvo pasi
rėdžius kaip Venera. Ji stovėjo apsupta 
vainikais laikomais cherubinų, o gražios 
mergaitės, plonai teapdengtos, rožių vaini
kais apdabintos, lėtai supo vėdykles aplink 
savo karalienę stovėdamos.

Užžavėtas savo gražia viešnia, Anto
nius priėmė jos pakvietimą pietauti jos 
puošniame laive. Dabar Kleopatra įsakė 
ir Antonius sutiko pripažinti jos sūnų (ku
rį ji turėjo su Cezariu) kaipo jos įpėdiniu 
Egipto sostui. Tada prasidėjo eilė šau
nių puotų ir orgijų. Antonius pamylėjo 
Kleopatrą. Jis išvažiavo į Egiptą ir ten 
su Kleopatra meilavosi ir gyveno, užmirš
damas net Romą ir viską kas joje liko.

Jam ten bebuvojant ir beviešint pas 
Kleopatrą, Romiečių laivynas, vadovauja
mas Oktaviaus, Juliaus Cezario sunaus, 
Romos sosto įpėdinio, perplaukė per Vi
duržemio jurą ir užpuolė Egiptą. Anto
nius su savo laivais išėjo Kleopatrai j pa
galbą. Bet jis buvo sumuštas. Istorija 
tikrina kad jo pralaimėjimo priežatis bu
vo pati Kleopatra. Ji vadovavo šešis de- 
sėtkus laivų. Kada jau rodėsi jų bus lai
mėta, Kleopatra pamanė kad jie sumušti 
ir pergreit įsakė savo laivams trauktis. 
Likęs su savo laivais Antonius neatsilaikė. 
Antonius irgi, matydamas ją traukiantis, 
bėgo nuo Romiečių kartu su ja. Kitą die
ną jie išgirdo kad visi jų laivai, kurie išli
ko nesudeginti arba nenuskandinti, buvo 
Oktaviaus rankose.

Kleopatra norėjo pabėgti nuo Romie
čių skersai Raudonąsias juras ir įsigyven
ti Arabijoje, bet Arabai sudegino jos lai
vus. Tada jos mintis palinko į nusižudy
mą kaipo vienatinį išėjimą iš tos nelaimės. 
Norėdama rasti nuodų kurie užbaigtų jos 
gyvenimą be skausmo ir urnai, ji apšilau- . 
kė kalėjime daryti tyrinėjimus. Jos įsa
kymu, įvairus prasižengėliai buvo bando
mi įvairiais nuodais, o ji iš šalies žiūrėda
ma tėmijo jų agonijas mirties valandoje. 
Nepatenkinta tų nuodų pasekmėmis, ji da
rė bandymus su gyvatėmis ir pagaliau iš
tyrė kad vienos gyvačių veislės įkandimas 
.žmogų apsvaigina, ir numiršta ramiu bu
do. Ji pasibudavojo sau puošnų kapą ir 
vidų užpildė dideliais skarbais. Antonius 
turėjo atsidėti ant savo kardo.

Paskutinė vakarienė buvo mirties puo
ta. Antanių apleidė jo kareiviai, o Kleo
patrą jos žmonės. Miestas jau buvo už- 
pludęs priešais užkariautojais. Kleopat
ra išbėgo iš vaišių salės ir nubėgo į savo 
kapą, užsidarė tandžiai duris ir liepė pra
nešti Antoniui kad ji jau mirus. Antonius 
tada persiskriodė sau krutinę kardu ir mi
rė. Kleopatra dar kartą sumanė pamaty
ti Antonių, gyvą ar mirusį. Vergai atne
šė jį mirštantį pas ją. Jis buvo per langą 
įleistas pas ją ir mirė jos glėbyje. Okta
vius pavelijo jai palaidoti Antonių kape 
kurį ji sau pasistatė.

Kleopatra tapo Romos valdovo nelais
ve. Ji nesveikavo, ir nors Oktavius davė 
jai vaistų gelbėti gyvastį, Kleopatra atsi
sakė priimti. Oktavius tada grąsino jai 
nužudymu jos keturių vaikų, jeigu jis no
rės numirti. Oktavius buvo tvirto budo 
vyras ir nesidavė Kleopatrai sužavėti kaip 
padarė jo tėvas. Jis pasiryžo suimti ją, 
nuvežti kaipo nelaisvę į Romą ir vesti gat
vėmis pririštą prie savo pergalės ratų. 
Diena prieš tai kada jie turėjo išplaukti į 
Romą, Kleopatra apsilankė paskutinį kar
tą Antonians kape. Ji buvo pasipuošus 
ir dėvėjo ant galvos savo karališką vaini
ką. Ten ji laukė atvykstant vergės su ka- 
še fygų, tarp kurių buvo paslėpta gyvatė. 
Kleopatra leido gyvatei įgilti sau į kruti
nę ir nuo to ji ramiai numirė. Su ja mirė 
du jos ištikimi vergai.

'Oktavius išpildė jos paskutinį prašy
mą ir leido ją palaidoti šalę Antonians ta
me pat kape.

KILK, O VILNIAU!
Kilk, o Vilniau, mes padėsim!
Žūt del tavęs mums brangu;
Kol gyvensim, kol judėsim 
Nenustosime jiegų!
Tik tada bendrai silsėsim
Mus sostinėje laisvoj,
Tik tada aplink regėsim 
Skaisčią laimę Lietuvoj!

E. Vertys.

LAIŠKAI
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Po 5c su voku (konventu)
štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams į Lietuvą. Visos dainos 
yra atspausdintos gražiomis spalvomis su 
paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra 

Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.
1— Musų Vilnius
2— Musų šalelė
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Krašta
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra šalis kur Upės Teka
8— Aš Svajoju apie Tave....
9— Nuskrisk, Dainuže
Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotos po- 

pieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.
Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo

kestį galima prisiųsti pašto ženkleliais.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK S1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”

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

IRTA

Per TVORA
PASIDAIRIUS

Vieno “finansų žinovo” 
kelionė. Aną dieną (atsi
prašau naktį) stoviu Najor- 
ke netoli vieno “otelio” ne
toli Asilų namo ir žiuriu: 
atvažiuoja taksi ir iš jos iš
velka diktą žmogelį su ūsais 
—- ir misliu sau, kur aš jį 
mačiau. Ugi topt man į 
galvą kad tai “finansų ži
novas” iš Stokjardų. Taip 
prisilakęs kad negali ir pa
stovėti ir apsivėmęs kad 
net visi bijojo artyn prie jo 
prieiti. Su juo buvo toks 
mažas, plikas žmogutis, o 
kito tai nepažinau.

Gerb. “finansų žinovas” 
buvo vaišėse pas draugu
žius Bruklyne ir tą naktį 
(atsiprašau, 3 vai. ryto) 
p-yžo į “otelį”.

Supa Garba.

stybes finansus persekioja
mi.

Jau žinot, lietus visiems 
užtektinai uodegas iškapojo. 
Tačiau dar nesimato galo: 
vis teškia ir teškia. “Bobų 
vasara” jau eina galop. Tuo
jau prisieis visiems rangytis 
už šilto pečiaus, mat tuojau 
speigai ims tvarstytis už no
sių. Na, ką gi jiems darysi: 
jų valia, jų dalia. Gerai kad 
dar neblogų malkų atsive
žiau. Jums ten toje Ameri
koje, tai bepiga: kurenat 
akmeniniais angliais ar an
tracitu, gi mes čia prasiker- 
tam alksninių “kūlelių” ar 
nugriebtam kokį malkagalį 
tai ir viskas. Taip ir pra- 
strempiam žiemą.

Dabar baigiam kasti bul
ves, kad žiemai atėjus, turė
tumėm ką kepti. Musų šei
mininkės iš bulvių moka pa
gaminti visokių visokiausių 
išmislų, kurių kartais nė šuo 
neėda. Gi mes vargšai visa 
tat turim perleisti per savo
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Sekmad. 4 Barbora. Erdmė, Stangis, žvaigždikis
Pirmad. 5 Sabas vien. Namėda, Kvietis, Daila
Antrad. 6 Mikalojus v. Tolutis, Vėtra, Virgirė
Trečiad. 7 Ambraziejus. Domeika, Ringis, Niklavis
Ketv’tad. 8 P. M. Nek. Prasidėj. žemberis, Gaila
Penktad. 9 Valerija. Gerda, Vakaris, Irutė, Guna
šeštad. 10 P. M. Loreti kė. Eidimtas, Avietė, žibuntas
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda

kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

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

griešną pilvą. Turbūt Ame- 
rikonkos viso tai nemoka.

Dabar visiems užėjo taip 
vadinami “grizo” metai: 
visi bėdoja, kad kišenes so
pa. Daktarai pripažysta, 
kad vienintelė dijeta: krauti 
į jas dolerius, na, iš bėdos 
galima ir litus, bi tik pini
gai. Kai kam ši dijeta ir pa- 
mačyjo. Jie ne tik prisikro
vė pinigų, bet už juos ir na
mus išsistatė. Bet taip ne- 
visiem klojosi: kiti galų su 
galais nesuveda. Tuos “gri

zo” liga tikrai į kapus nu
ves.

Tat mat, kas dedas ant šio 
balto svieto. Bėdojam visi, 
kaip čia bus, kaip gyvensim, 
už ką mokesčius mokėsim, 
kur pinigų paimsim. Laimė, 
kad aš dar anais metais mal
kų prisipirkau, tai nors gal 
žiemą šiaip taip nesušalsiu. 
Kitiems ir čia vargas, bėdos, 
gyvas klapatas.

Kaip ten seksis gyventi,— 
patriubysiu kitu kart. Klau
sykit.

RAULAS ČINČIBERAS 
KALBA IŠ LIETUVOS

Alio, Alio! Hullo, Hullo!
Nori į jus prakalbėti 

Raidas činčiberas.
Žinote, brangus broliai ii 

seselės, dabar užėjo sunkus 
čėsai. Užtat dabar Lietuvos 
valdžia ir arielką nupigino. 
Tačiau vis dar perbrangi 
cat ir toliau veršimės sama- 
jonka, anot jūsų, munšaine..

Dabar visi pas mus Lietu
voje rėkia, šaukia, girdi, 
remkite, kurkite savą tau
tišką pramonę. Gi tuo tarpu 
kai tik mes norim prasisun
kti samagonkos, tai ima ii 
areštuoja. Ir dar paduoda 
teisman, nubaudžia; apraše 
ukius, iš varžytinių parda
vinėja turtą. Juk tai prie
šinga sveikam tautiniam 
jausmui’, juk tai nepatrio 
tiška. Juk mes turim save 
pramonę kurti, didinti, o ne 
slopinti, naikinti.

Bėdoj a, sako, Lietuvoje 
nesą pinigų. Gali būti. Už
tat ir visiems valdininkams 
algas numažino. Vienas ki
tas geraširdis Lietuvis su
manė padėti Lietuvai per
gyventi pinigų krizį. Susi
pažino kaip jie dirbdami 
nusipirko tam tikras načy- 
nas (o gal ir pats pasidarė), 
na, ir Dievuliui padedant, 
ėmė dirbti pinigus, tikrus 
sidabrinius. Ir tokie pana
šus į valdiškus kad tik labai 
įsižiūrėjęs ir įsiklausęs jų 
skambesį, tegalėsi atskirti 
nuo valdiškų. Darbas seka
si. Jau daug pinigų paleido 
svietan. Ir šviesiomis akimis 
žiurėjo į tėvynės ateitį, kad 
jau nebeteks musų tautos 
finansininkams bėdoti dėl 
pinigų stokos....

Tuo tarpu netikėtai pasi
girsta gandai, girdi, labai 
daug atsiradę netikrų dirb
tinių pinigų. Policija ėmė 
sekti jų kilmę. Ir, štai, musų 
tautietis, visa širdimi geidęs 
Lietuviai bent savo menku 
darbeliu padėti, suimamas. 
Jam iškeliama net byla ir 
jis nubaudžiamas daugeliu 
metų sunkiųjų darbų kalė
jimo. Juk reikėtų jam užtat 
padėkuoti kad jis savo dar
bu padidino valtybės finan
sus, gi dabar — jį nubaudė. 
Tai, kaip matot, pas mus 
jokio parėdko nėra. Sava 
pramonė ir visi geri pilie
čių sumanymai didinti val-

ŠI PASKUTINĖ PROGA JUMS TAPTI PRE
NUMERATORIAIS ŠIOS PUIKIOS APY
SAKOS - IKI GRUODŽIO 10 DIENAI

Po tos dienos vardai jau netilps knygoje.

išrašykit knygą “KLAJŪNAS” savo draugams KALĖDOMS DOVANU

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
“KLAJŪNAS” bus didele, 250 puslapiu knyga, audimo viršuose, ir ka
dangi dabar viskas pigiau, ši graži knyga duosis su audimo viršeliais tik
tai už Vieną Dolarį ($1.00). Kaip ir seniau, knygoje bus Įtalpinta pre
numeratorių vardai, ir visų prenumeruojančių vardai bus paskelbiama 
“Dirvoje” laike užsiprenumeravimo. Siųskit $1.00 laiške, arba Lietuvos 
Bonų kuponus, pažymint kad tai už “KLAJŪNĄ”, taipgi pridėkit sa
vo pilną antrašą laiške ir ant voko. Gali prenumeruoti visi, ne tik “Dir
vos” skaitytojai. Siųskit “Dirvos” Administracijai.

Šis metas yra 550 sukatuvių metas nuo mirties Didžio Lietuvos Ku
nigaikščio KEISTUČIO. Apysaka “KLAJŪNAS ’ yra kaip tik iš laikų 
Keistučio, nes atsimenate kaip pradžioje apysakos Merkys lankosi Tra
kuose ir sutaria su Keistučiu Vilnių užimti, kaip užsitraukia Keistučio už- 
sirustinimo už nepaklusnumą, ir apysaka baigiasi su musų karžygio kla
jūno Merkio prietikiais su Keistučiu. Taigi “KLAJŪNAS“ bus jums tin
kama atmintis šių 1932 metų, kuriuose visa Lietuvių tauta mini Keistu
čio 550 metų mirties sukaktuves. Jis buvo Jogailos nužudytas 1382 m.

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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KANDADIETIS LAIMĖJO PU
SEI METŲ “DIRVĄ”

Už radio pi-ogramo toliausia 
girdėjimą Lapk. 20 d. pusei 
metu “Dirvą” laimėjo K. Kasi- 
levičius iš Brantford, Ont., Ka
nadoj. Tas miestas nuo Cle- 
velando randasi pervirš pora 
šimtų mylių paukščių keliais 
per Erie ežerą, o automobiliu 
važiuojant butų i 300 mylių.

K. Kasilevičius rašo: Mes 
per radio girdim jūsų Lietuviš
ką programą, ir mums visiems 
labai patinka, už ką tariam šir
dingą ačiū. Aš esu negirdėjęs 
Lietuviškų dainų jau daugiau 
35 metai.

Už programą Lapkričio 27 d. 
“Dirvą” pusei metų gauna An
na Gillis, iš Detroit, Mich., ka
dangi atsiliepimų iš dar toles
nių miestų nebuvo. •

Lewis Lenkaitis, iš Columbia 
Station, O., rašo: Ačiū labai už 
jūsų malonius rądio programus 
kurių mes kas sekmadienį klau
somės. Mes remiam Lietuvius 
biznierius ir norime kad ir kiti 
Lietuviai juos remtų. Meš pre- 
numeruojam "Dirvą”.

V. Vaicekauskienė, Mounds
ville, W. Va., rašo: Mes girdim 
jūsų Lietuvišką programą iš 
W.JAY Cleveland kas sekma
dienį ir esam labai užganėdin
ti. Mes labai džiaugiamės kad 
galim išgirsti tautiškas dainas. 
Pas muš jūsų programai labai 
aiškiai girdimi. Tankiai pas 
mus sueina daugiau Lietuvių 
kurie neturi radio ir visi klau
sos. Mes papasakojom kitiems 
Lietuviams apie šį programą ir 
jie visi klauso ir džiaugiasi.

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

Skan |s Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

GERAS PIGUS TABAKAS
Smulkus Cigaretų tabakas svaras $1. 
Smulkus pypkei tabakas ” 50c

- THE CLEVELAND TOBACCO ČO.
Manufacturers and Importers

Fine Tobaccos
2251 ONTARIO STREET

Cleveland, Ohio

Dėkojam visiems tiems biz
nieriams kurie pagelbsti šį pro
gramą sudaryti.

Mrs. A. Verikas, iš Detroit, 
Mich., rašo: Mes girdime jūsų 
programą iš WJAY stoties ir 
labai gerėjames girdėdami sa
vą kalbą ir dainas, kas buvo 
iki šiol užleista. Musų graži 
kalba turėtų gauti daugiau lai
ko ant radio. Mes su kaimy
ne, M. Kucuk, rašome jums pa- 
dėkodamos už tai.

Julė Juškevičienė iš Detroit, 
Mich., rašo: širdingai ačiū už 
Lietuviškus programus kuriuos 
leidžiate kožną sekmadienį. Mes 
labai mėgstam klausyti ir pra
šom kad ir toliau mus links- 
mintumet.

Ant. Vilimaitis, iš Dayton, 
O., rašo: Atnaujinu prenume
ratą ir kartu dėkoju už radio 
programus. Mes klausomės ir 
mums labai patinka.

Antonia Ordons, iš Ambrid
ge, Pa., rašo: Mes labai mėgs
tam jūsų radio programus. čia 
Lietuvių yra nedaug ir mes nie- 
po panašaus negalim turėti, tik 
laikas nuo laiko parengiam šo
kius. Geistina tik kad progra
mai butų ilgesni. Aš taipgi 
mėgstu skaityti “Dirvoje” An
gliškus straipsnius. ’ Aš labai 
noriu išmokti Lietuviškai ir bū
ti gera Lietuvaitė.

Antanas Kurpavičius iš Det
roit, Mich., rašo: Tariu širdin
gai ačiū už jūsų radio progra
mus, kurie labai malonu klau
syti, ir ačiū visiems biznieriams 
kurie juos palaiko.

J. Virbickas, iš Akron, O., 
rašo: širdingai ačiū už palink
sminimą musų Lietuviškais ra
dio programais. Labai malonu 
pasiklausyti musų kalba links
mų dainelių ir visokių praneši
mų.

Juozas Ivancevičius, vietinis, 
rašo: Labai malonu yra klau
syti “Dirvos” radio programų, 
kaip muzikos taip ir dainelių. 
Linkiu ir daugiau mus links
minti.

i
Petras Orient, iš Minersville, 

O., rašo: Mes klausom Cleve- 
lando “Dirvos” radio progra
mų, labai gražiai dainuoja ir 
puiki muzika. Mes gyvenam 
ukėje, pirkau radio tai sušau
kiau savo draugus paklausyti 
“Dirvos” programų.

Juozas Golgota, iš Detroit, 
Mich., rašo: Mes esam dėkin
gi už jūsų radio programus; 
dagirdę kad sekmadienio rytais 
gaunama programai iš Cleve- 
lando, užstatom savo radio iš 
vakaro ir laukiam. Labai sma
gu klausyti. Mes Detroite to 
neišgalim, taigi prašom jūsų ir 
toliau laikyti radio programus.

Mr. ir Mrs. F. Kidulai iš Det
roit, Mich., rašo: Mes kas sek
madienis klausome jūsų radio 
programų ir mums labai patin
ka. Mes labai mylėtume kad 
jus visados ant radio butumet. 
Dabar programas yra trumpas.

Win. Yasėnas, iš Jackson, 
Mich., rašo: Aš klausau jūsų 
radio programų, ir pranešu kad 
jūsų daug geriau girdėt negu 
“Margučio”, nors mes arčiau 
prie Chicagos. Gana gerai ga
lim suprasti jūsų dainas ir mu
ziką. Nors savo radio neturiu 
bet einu pas kaimynus ir visi 
klausom “Dirvos” programų, o 
“Margučio” kažin kodėl nieko 
negalim suprasti, tik girdėti 
protarpiais muzika ir dainos lyg 
po žeme.

čia jau antras mėnuo kaip 
pradėjo dirbti Michigan Cen
tral gelžkelio dirbtuvės po pen
kias dienas į savaitę, o kiti dar
bai tai visai kaip stovi.

Julia Passon, vietinė, rašo: 
Pranešu jums kad aš ir musų 
šeima džiaugiamės jūsų radio 
programais. Tiesiog puiku ir 
norime kad ir toliau tęstumet. 
Nieko visuose radio programuo- 
se nėra taip patenkinančio kaip 
Lietuviškas programas nors ir 
neilgas. Aš esu 17 metų Lie
tuvaitė ir skaitau “Dirvą” ka
da tik turiu progą. Mano bo
butė, kuri pribuvo iš Lietuvos 
du metai, taipgi džiaugiasi jū
sų programais. Ji sako lead jai 
primena Lietuvą.

Silvestras Bernatavičius iš 
Erie, Pa., rašo: Mes nepapras
tai patenkinti “Dirvos” radio 
programais musų kalboje, čia 
yra apie desėtkas Lietuvių šei
mų ii- visi kas tik turi radio 
užsisuka klausyti jūsų progra
mų.

Anna Gergalunas, Columbus, 
tO., rašo: Neiškenčiu nepara
si us apie tai kaip man patinka 
jūsų radio programai. Kadan
gi čia nebūna jokių Lietuviškų 
susiėjimų, mes bent turim ko 
laukti kas sekmadienis. Gaila 
kad programai nėra ilgesni, ta
čiau jie yra tikri Lietuviški ir 
tuo mes Lietuviai turime di
džiuotis. Gaila kad mes negy- 
venam arti Clevelando ir nega
lim su Lietuviais drauge links
mintis. Jau dešimts metų aš 
gyvenu čia ir per tą laiką buvo 
tik du pikniku, taigi galit su
prasti kaip mes čia apmirę. Dar 
kartą sakau, tęskit savo prakil
nų darbą, kuris mus Lietuvius 
taip pralinksmina.

S. Tauras, iš E. Windsor, 
Ont., Kanadoj, rašo: Linksma 
išgirsti Lietuvišką radio pro
gramą, kas mus labai pralinks
mina. Klausausi jau 7 savai
tės. Bušų smagu ir toliau gir
dėti be pertraukos. Linkiu ge
ros kloties visiems artistams ir 
leidėjams.

Verpnika Butrimas iš Mel
vindale, Mieb., rašo: Uįes klau
som jūsų, programų kas sek
madienis ir labai mums patin
ka; raginam ir kijus Lietuvius 
klausyti; labai ya malonu gir- 
klausyti; labai yra malonu gir- 
dainuoti.

A. S. Vaitkus, Dayton, Ohio, 
rašo: Tamstų duodami progra
mai per radio labai gerai ir aiš-

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi 

visą kaimą!

kiai girdimi 9 vai. išryto; yra 
malonu paklausyti, tik pertrum- 
pi. Tokių gražių dainelių ir 
muzikos nenusibostų ir keletą 
valandų klausyti.

V. P. Matulevičius, Erie, Pa., 
rašo: šiuomi sveikinu jus širdin
gai linkėdamas jums kuoge- 
riausių pasekmių. Dėkojame 
už jūsų gražų radio programą 
anksti nedėlios rytą su gražia 
muzika ir linksmomis Lietuviš
komis dainelėmis. Jūsų prograr 
mai labai aiškiai girdimi Eries 
Lietuviams. Tolesniai pranešu 
kad gavau “Dirvai” naują skai
tytoją, S. L. Kavai, prašau jam 
siuntinėti “Dirvą”.

E. Masionis iš Detroit, Mich., 
rašo: Ačiū širdingai už taip 
gražų Lietuvišką programą per 
radio; kaip užgirsti Lietuvišką 
muziką ir dainas net linksma 
visam žmogui pasidaro.

PAMIŠO, NUŽUDĖ 
ŠEŠIS

-Seattle, Wash. — Pami
šęs, vienas Filipinas čia aš
triu peiliu papjovė šešias 
ypatas ir kitas dvylika su
žeidė. Jis tapo suimtas. Jis 
bėgu gatve ir aštriu įrankiu 
smeigė žmonėms tiesiog į 
širdis. Policijai jis pasako
jo kad ji apėmė pamišimas 
iš susigraužimo, nes pora 
dienų prieš tai du negrai jį 
užpuolę gatvėj atėmė $200, 
o parėjus namon ir paslė
pus $100, vėliau ir tų nera
do. Tada griebęs ginklą 
ėmė pjaustyti kas tik jam 
pasipynė po kojų.

Namų Ruošoą Lekcijos 
Moterų Draugijoms

Šimtai moterų šioje srityje kurios 
skaito šį laikraštį ir kurios girdėjo 
lekcijas duodamas Electrical League 
įstaigoje mieste, pradžiugs patyru
sios kad ta Lyga dabar įvedė pla
čius pamokų programus, ir mote
rys galės gauti lektorius savo paren
gimams arba susirinkimams.

Pirmininkės arba programų komi
sijų nares moteriškų draugijų, baž
nytinių organizacijų, siuvimo rate
lių, literatinių klubų ir šiaip viso
kios grupės gali gauti patarnavimą 
Electrical League lektorių apie na
mų ruošą, jeigu tik to pageidaus ir 
atsikreips su prašymu.

Lektoriai kuriuos' Lyga siunčia 
yra moterys lekcijų biuro štabo na
rės, pilnai apsipažinusios su visais 
namų reikalais ir valdymu elektriš
kų padargų namams. Kaip rengė

jos pageidauja, jos gali kalbėti apie 
elektriškus dalykus namams arba 
apie tam tikrus kitus namų ruošos 
reikalus.

Už šį patarnavimą mokėti nerei
kia. Prie to, rengėjos gerai pasidar
buojamos dar gali uždirbti pinigų 
savo fondan, rengdamos tokias lek
cijas. Gaukite pilnas informacijas 
patelefonuodamos į League Lecture 
Bureau, CHerry 2535.

.1 Ofiso Telefonai Namų j1 
••MAin 1773 KEnmore 47■10W•• 

į P. J. KERŠIS :: 
21414 Standard Bank Bldg, 2
;; Baigęs teisių mokslą Cumber- J į 
.. land Universitete ir darbuojas.. 
;1 su Teisių ofisu advokatų '' 
2 Collister, Stevens ir 2 
!! Kurzenberger !!
!! Su visais teisių reikalais Lietu- ! i 
; • viai, Slavai, Lenkai ir Rusai • ’ 
!! kreipkitės prie musų. !į

Gruodžio 2, 1932 , v - > ■ .

Įdomi Lietuvos Pašto 
Statistika
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Milžiniškas “DIRVOS” Naujų 
Skaitytojų VAJUS!

VISI RUOŠKITĖS SKAITYTI DIDELĘ ISTORIŠKĄ APYSAKĄ-ROMANĄ

MERUNAS

Centralinis Kauno paštas 
' per šių metų I piismėtį turė

jo siuntinių 161,688 arba 
į 813 siuntinius per parą, šy- 
j met siuntinių 8'2 mažiau 

negu pernai. Perlaidos, ly
ginant su pernąi, nepasikei
tė: pernai per pirmą pusme
ti perlaidų buvo 15,945. šy- 
met 15,250, tačiau siunčia- 

' nių pinigų suma sumažėjo 
4.5''. Radijo abonentų per 

. pirmą šių metų pusmetį ’pa
didėjo 2,677.

; Registruotų laiškų pernai 
i gauta per parą 4,465, Šymet 
j 4,069.
! Perlaidų, keičiantis su uz- 
| sieninis, pernai gauta 37^784 
; peri., 7,433,328 lt. Šymet 
>133*820 peri; 6,646,113 lt. Dau 
j glausia perlaidų gaunama 
j iš Amerikos.
j Siuntų per pirmą pusmeti 
| primta. 22,100 išduota 49,- 
.; 083 siuntos. Už išduotus 
- siuntinius gauta muito 
j 1,449, 467 lt. ir išperkamoje 

mokesčio surinkta 725, 932 
lt, pašto rinkliavų paimtų 

■ 45.403 it. .1^1 
' 'Laikraščių išsiųsta Į pro- 
vincijąipernai per pirlnuo-' 
sius 3 mėti. 3,277,983, šymet 
per tąipatį laiką 3,940,066

: Laikraščių prenumeratos 
i perndi per 9 mėn. surinkta 
* 149,997lt., šymet — 155,- 

098 lt. “L.U.’

Juodo Karžygio Sūnūs

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO 
RĖMĖJAI 

“DIRVA”
LAIVAKORTeS ir tt. — 6820 Superior Ave. 

CHAS. STONIS RESTAURANT 
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNĖ — 1248 East 79th Street

MRS. A. E. JAKUBS
Laidotuvių Direktorė — 6621 Edna Avenue

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

ST. CLAIR BAKERY - Chas. O’Bell, sav.
DUONKEPYKLA — 1404 East 66 St.

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS 
DENT1STAS — 1304 East 68th Street 

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — 1168 E. 77 St.

PROKUPU KRAUTUVĖ
GROSERNĖ IR BUčERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

NIKODEMAS A. W1LKEL1S
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius — 6522 Superior Ave.

GLOBUS
Kiekvienas vyras sutvertas bū

ti laitningu ir įieško sau smagu
mo. Dauguma žmonių randa lai
mę apsivedime. Apsivedimas yra 
didžiausia laimė. Kožnas žmogus 
yra laimingas kuris turi gerų 
draugų, o geriausias draugas yra 
vyras arba žmon. Mes turime di
džiausi surašą ypatų kurios nori 
rasti sau tinkamą gyvenimo drau
gą. Daugelis yra turtingos ir yna 
dori ir. tinkami žmonės. Visos in
formacijos užlaikomos paslaptyje. 
Kam laukti? Apsivesk ir gyvenk 
laimingai. Rašyk tuojau dykai in
formacijų. Pridek 5c štampą at
sakymui. (2)

“GLOBUS”
Dept. 54-B

382 Bathurst Street 
Toronto, Ont. Canada.

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygelėj, “History of 
RHEUMATISM1, su nurodymais ir 
aprašymais reumatizmo perų, j

WELDONA COBPOEATION
7. AUantlo City, N. J.

LIETUVIAI, REMKITE 5IUOS BIZNIERIUS! JIE PA
SIAUKAUJA JŪSŲ LABUI SIAIS SUNKIAIS LAIKAIS

Garsus ir karžygiški buvo Lietuvių seno
vės laikai; ir jie subudavojo pamatą ant ku
rio išaugo Lietuvos valstybė į tokią kokia 
ji buvo Ringaudo, Mindaugo, Gedimino, Al
girdo-Keistučio ir Vytauto laikais. Štai at
rasta tolimų amžių — žilos senovės — narsy
bės liudytojai APUOLĖS Pilies griuvėsiai 
netoli Skuodo, Žemaitijoje. Istorija parodo 
kad tais laikais Lietuvių-Žemaičių žemėse 
ėjosi dideli dalykai. Ten lankėsi garsin- 
giausi visų laikų jurų žygunai-kariauninkai- 
plėšikai Vikingai. Su jais Lietuviai turėjo 
daug reikalo per kelis ilgus šimtmečius.

Lietuvių-Žemaičių kariones su Vikingais 
labai gražiai įpynė j apysakas K. S. Karpa
vičius, ir tos apysakos bus patiekta “DIR
VOS” skitytojams su pradžia 1933 metų.

Skaitydami “MERUNĄ” jus gyvensit su 
apysakos karžygiais savo žinomose vietose, 
Lietuvos padangėje, nes dalykas dėsis ne 
vienoje kurioje Lietuvos dalyje, bet plačiai 
po visą Lietuvą, jums žinomose vietose, nes 
kaip dabar tose vietose žmonės gyvena taip 
gyveno ir amžiai praeityje.

Tai bus didžiausias ir ilgiausias Karpavi
čiaus kurinis — skaitymo bus daugiau porai 
metų. Taigi visi laikykitės prie “Dirvos”, 
kalbinkit savo draugus ją užsiprenumeruo
ti, ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje ir 
kitur gyvenantiems.

Prie to, “Dirvoje” po senovei bus tal
pinama Lietuvos Miestų ir Miestelių aprašy
mai, kurie taip malonu kiekvienam skaityti.

į Atidarytas žemaičių gele
žinkelis.

Spalių 29 d. dalyvaujant 
■gausiam Kautto svečių bu- 

y riui iškilmingai buvo atida 
i rytas -’naujas geležinkelis 
I tarp Tęlšių ir Kretingos, 
i Šituo geležinkeliu per visa 

Žemaitiją atidarytas gele
žinkelio susisiekimas, kurie 
žemaičiai -jau seniai laukė 
Taip imt šitas geležinkelis 
labai svarbus ir visos Lietu4 
vos susisiekimui su Klaipė 
(la. Pirmiau iš Kaimo į Klai
pėdą reikėjo važiuoti pei 
Mažeikius įn net- per- Latvi 
jos žemę. Naujas geležinke
lis kelią Į Klaipėdą sutrum
pino net 60 .kilometrų.

Geležinkelis buvę stato
mas beveik 'trejrts metus ir 
jo statyba atsiėjo 25 milijo
nus litų. , ■ ■» . >lL. U.’’

Lietuvos miškas'ėis į Pietų 
Ameriką.

Susidarius visai'eilei sun- 
' kimių išvežti imisų miško 
' medžiagą į artimesnes Eu

ropos valstybės, dabar ti
riama ’galimumai gabenti

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

KAINUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų 

Pusei metų — Pusė kainos

i AMERIKOJE $2.00 
'KANADOJE ■ ■ ■ $2.50 J 
(LIETUVOJE irkitur • $3.00 J

Atnaujindami savo prenumeratas, patys naujai užsirašydami arba kitiems užrašyda

mi, ir norėdami visokių informacijų Vajaus reikale, rašykite adresuodami:

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO
iiiiiiiiiiiiiiinnnmiiumiiuiiiiiiimiiiiii.....miimiiimiiiiiiniimitiiiiiiiiiHiiiiiiiiitiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiinMaimiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiitE

1 AMERIKA - KANADA ; LIETUVA - SUKRUSKITE! |
s Stokite visi i “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius. Ę
niimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįi

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalt 

kuris eitų- kas 10 dienų gražaus Ui 
delio formato 24 puslapių. Yra til

■ vienas žurnalas; “MUS& VILNIUS’
‘MUSŲ 'VILNIUS’ gina Vilniaus 

reikalus, rašo kuoplai’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 - 
j jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 31 
I dienų kiekvieno mėnesio.

‘MUSŲ yiLNIŲJE’’ bendradar
■ biauja žytlfųs publicistai, rašytoja
! kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas 

Petras Babickas, K. Berulis, J. A
i Ilerbačiauskaš, Liudas Gira, Liudas 
! Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe 

lėda-I>astauskienė, Vygandas-Dr. J 
Purickis, Petras Ruseckas, Matas 
Šalčius, lir. Rutcnbergas, Kan. J 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M

. Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei-
i lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
i daguoja V, Uždavinys.

‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais 
I žingsniais į penktus metus. Jame 
į rasite gražiausios medegos, gražiau- 
1 šių straipsnių, gražiausių iliustraci

jų, visiems artimų minčių.
j metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo- 

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

Vienų numerį įgausite’ nemokamai 
t susipažinti. Rašykite šiuo adresu:

‘MUSŲ 'VILNIUS'
Kaunas, Daukanto g. 3. -Lithuania.
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Vauju
dar-

)MANĄ

ELAND, OHIO

jvei bus tal- 
stelių aprašy
mam skaityti.

geidauja, jos gali kalbėti apie 
kus dalykus namams arba 
m tikrus kitus namų ruošos

ruo-
1)1’0- 
meš

is užrašyda- 
sdami:

įsias Karpavi- 
daugiau porai 
rie “Dirvos", 
iprenumeruo-

į patarnavimą mokėti nerei- 
rie to, rengėjos gerai pasidar- 
os dar gali uždirbti pinigą 
indan, rengdamos tokias lek- 
Gaukite pilnas informacijas 

inuodamos į League Lecture 
, CHerry 2535.

Kalbinki! savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražiu skaitymu.

Ka- 
o k s- ’ ~ • • • ij. -ris visiems patiko. Publikos 

A1,0'i atsilankė*, vidutiniškai, gaila 
“ *'“ kad musų Lietuviai nepasisten-

lllillllllllllllllllllllllllllllllllllll’:

JSKITE! | 
cit kelis dolarius. į 
...... ■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

girdus, pasidarė nejauku: 
kodėl gi musų žmonės tokie 
nckultoriški kad tik vienas 
kitą šmeižti, apmeluoti. Aš

Už $3 metuose pralinksminsi' 
visą kaimą — užrašykit saviš 

kiams j Lietuvą' “Dirvą”.

mintimis, 
reginiais ir tt. Esu 21 m. 
moksleivis. Manau atsi
kuria sutiks su mano pa- 
Rašykit 

Romualdui Kurauskui 
Kaunas I Lithuania 

II Kranto Nr. 18.

; ne.kaip jauJ L1- nemalonu, suko, du- 
l,vo Rausyti kaip jię šmeižia 
j.kitus Lietuvius, fermerius 

” 7 -., ir tai]) ne

rą,_ o is 
puliariu

vęs pas tuos apkalbamus Mučinskas gryš atgal į Amcri- 
vientaučius ir išgyvenau ką apie Sausio vidurį, 1933 n i. 
tns savaites kaip pas tik- kia iš pięr 97? W- 57lh streei> 
rus savo tėvus, ir rengian- ----- m . .

Gruodžio 2, 1932

Gruodžio 2, 1932

IŠ LIETUVOS

E

S

s

Ils

s 
š

7 I R V A
_j,n 'a1

■MH

- Telefonai Narni) 
1773 KEnmore 4740W ■

J. KERŠIS
Standard Bank BIdg,

»s teisių mokslą Curnber- 
Universitete ir darbuojas 
Teisių ofisu advokatų

lollister, Stevens ir '
Kurzenberger ;

isais teisių reikalais Lietu-' 
Slavai, Lenkai ir Rusai 

kites prie musų.

ųs gyvensit su 
□mose vietose, 
ykas dėsis ne 
je, bet plačiai 
se vietose, nes 
is gyvena taip

4AS, KANTRA.
$2.00 <|
$2.50 •
$3.00,

įdomi Lietuvos Pašto 
Statistika

Centralinis Kauno paštas 
per šių metų I pusmetį turė
jo siuntinių 161,688 arba 
843 siuntinius per parą. Šy- 
met siuntinių 8 G mažiau 
negu pernai. Perlaidos, ly
ginant su. pernąi, nepasikei
tė: pernai per pirmą pusme
tį perlaidų buvo 15,945. Šy- 
met 15,250, tačiau siunčia
mų pinigų Šurna sumažėjo 
4.5'J. Radijo abonentų pei 
pirmą siu metu pusmetį pa
didėjo 2,677.

Registruotų laiškų pernai 
gauta per parą 4,465, šymet 
4,069.

Perlaidų, keičiantis su už
sieniais, pernai gauta 37s784 
peri., 7,433,328 lt. Šymet 
33,820 peri. 6,646,113 lt. Dau 
giausia perlaidų gaunama 
iš Amerikos.

Siuntų per pirmą pusmeti 
primta; 22,100 išduota 49,- 
083 siuntos. Už išduotus 
siuntinius gauta muito 
1,449, 4457 lt. ir išperkamojo 
mokesčio surinkta 725, 938 
lt., pašto rinkliavų paimta 
45.403 lt. r "
' Laikraščių išsiųsta Į pro 

vincijąi pernai per pifĮmio' 
sius 3 mėti. 3,277,983, šymet 
per tąipatį laiką 3,940,066 
Laikraščių prenumeratos 
pernai per 9 mėn. surinkta 
149.997 lt., šymet — 155,- 
098 lt. .- ' “L.U.’

miško medžiagą Į Pietų A- 
meriką — Argentiną ir Bra
ziliją. Sako kad i tuos kraš
tus busią galima išvežti li
kai kurių produktų — kon
servu, žąstaukiu ir kit.

“L. U.’’

Gražinama Kaimų 
Išvaizda

Kaimas. — Lietuvos kai
mu išvaizda pilka ir dėl te 
nuobodi. Namų ‘sienos ne- 
lažytos — pilkos ir stogą 
pilki, nes iki šiol dauginusi; 
jię buvo šiaudiniai. Tuo tar 
du. Liętųyių kaimynų. Vokie < 
nu, nors iš vidaus ir negrą 
Žesni namai, bet dengti jau 
donom čerpėm, jie iš' ord ‘vi
sai kitokį ispttdį daro. Nbh 
šiaudiniai stogai ir Lietu 
vojė iš apivaii-’to'š išeina, bęl 
nesant' pakankamai išplės 
oš čerpių gamybos, šiaudu 
tegalima jomis pakeisti. To 
lėl dabar daugiau pradėta 
vąrtoti kitokia stogams me- 
Ižiaga — skriedos arbi 

, ikindeliąL Jais apdengus. 
'Stogai iyfa nepalyginama1 
įgražcsųi-Alž šiaudinius, ma
nau |$Vpjmgi gaišto atživil- 

įęili ft”'gali būti't Įvairiom 
L,palvb)P nudažyti.’Žemės* u- 
do ministerija Įvairiai uki- 
linkus skatina savo stogus 
lengti minėta medžiaga.— 
Tsb.

~ —-. Pašiteiravom kiek farm’e-') tis atgal nėt nenorėjo išlei-
V" Ą M A Q = i’ipi čia moka darbininkui, sti, o į kelionę taip priren- 
rk -ex 1N LJ O D j Mokestis tokia: už statymą'
PlT ait iit’R.T/AO i pčdų $1 į dieną; už kūlimą AUrJlfLlNOo Į $1.50. Matydami kad čia 

----------- - ---- 1 darbas bus sunku gauti lei
domės toliau į Moose Jaw. 
Pasiekus fen, radom tą pa
tį. Tuomet nutarėm va
žiuoti į .šiaurę'. Mums, be
sikalbant, atėjo mano drau-

y U ”1“'. Hi! AK R O N 0 NAUJIENOS
apsakyti jų geraširdingu- 
mui. (Bus daugiau.)

Jurgis.
Iš Kanados Padangas

Atidarytas Žcniaičių gele
žinkelis.

Spalių 2!) d. dalyvaujant 
gausiam Kauno svečių bu
rini iškilmingai buvo atida 
rytas ; naujas geležinkeli; 
tarp Telšių ir Kretingos. 
Šituo geležinkeliu per visą 
Žemaitiją atidarytas gele
žinkelio susisiekimas, kurie 
Žemaičiai -jau seniai laukė 
Tai]) pat šitas geležinkelis 
labai svarbus ir visos Lietu6 
vos susisiekimui su Klaipė 
da. Pirmiau iš Kauno į Klai
pėdą reikėjo važiuoti pei 
Mažeikius ir net-per- Latvi 
jos žemę. Naujas geležinke
lis kelią Į Kląipėdą sutrum
pino net 60 .Iplometrų.

Geležinkelis buvo stato
mas beveik trejus metus ir 
jo statyba atsiėjo 25 milijo
nus litu. , - ‘ >lL. U.r

Mažai bulves derėja.

Rokiškis. — Šymet I)tilvia7 
;asis Lietuvoj pora savai 
'•ių anksčiau prasidėjo kjiiį. 
)ernai. Bulvių derlius, dą&- 
;iau, mažas. Vasarą dicfelč 
.aitra bulvėm labai ketiįl^' 

) i rudenį — perdidelį lietus 
Nors šymet bulvių dbrįiir 
r mažesnis, bet kaina,* ly- 
(inant su pernykšte, yra pi 
tesnė. Gerų bulvių centno- 
•iui dabar mokama 2-3 Ii-

„us, .1 ••
M f- 
j—:---- i-:  ,i

. t.- . M u - '
I.škašū pinigu puodą.

žygaičiai, Tauragės aps. 
—Spalių 5 d. ukin. V. Mer
kelis, kasdamas savo ladkc 
Žvyrą iškasė metalinį puodą 
m senoviškais pinigais. Ja
ne buvo gerai išsilaikiusios 
iidabrįnės plonos monętos. 
/ieno^’ turėjo aiškias, skąį- 
lines ,J1626” kitos užrašą 
‘Zigmunt”. Radinį paėmė 
lietinė policija saugoti. — 
Tsb. ' '

Lietuvos miškas' eis į Pietų 
Ameriką.

Susidarius visai-'eilei sun
kumų išvežti musų miško 
medžiagą Į artimesnes Eu
ropos valstybes, dabar ti
riama galimumai gabenti

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnale 

kuris eitų- kas 10 dienų gražaus tli 
delio formato 24 puslapių. Yra til 
vienas žurnalas; "‘MUS& VILNIUS' 

‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus 
reikalus, rašo kuoplal’ausia Vilniaus 
vadavimo reikalais, deda daug gra 
žiu iliustracijų iš Pavergtos. ir Lais 
vos Lietuvos. Jis ’atsidčjlęš seka 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių 
gyvenini;}.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus - 
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 31 
dieną kiekvieno menesio.

'MUSŲ VILNIUJE’’ bendradar 
biauja žyniŲs publicistai, rašytoja 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas 
Petras Babickas, K. Berulis, J. A 
llerbačiauskaš, Liudas Gira, Liudas 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pc 
lėda-Ijastauskienė, Vygandas-Dr. J 
Purickis, Petras Ruseekas, Matas 
šalčius, Dr. Rulcnbergas, Kan. J 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M 
Aldonis, Prof. J. žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re 
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSŲ 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: 
sc 20 litų ($2.00).

Vieną numerį - gausite nemokamai 
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:

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

Pigus javai.

Kaunas. — Spalių pabai
doj Įvairių Lietuvos vietų 
Jurgai buvo perpildyti ja
kais. Dėl pasiūlos jiy’k'ainoš 
)uvo pigios. Rugių centno- 
•iui (bušelis) mokėjo 8 įi- 
;us, kviečių 11-14 lt., miežių 
1 Ik, avižų 7-8. Dėl pušim 
ėjusių užsienin išvežti są- 

’ygų, daug turguose buna 
r Įvairių . paukščių, kurių 
minas taip jau yra atpigu
sios. Pav. žąsys pęl 3-4 lt: 
mtys 2 lt. — Tsb.

Nustojo 20 Svarų 
Riebumo į 4 Savait

Mrs. Mac West iš St. Louis, Mo. 
•ašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ii 
svėriau 17(1 svarų iki .panaudojai, 
noną dėžę Kruselicn Šalis tik 1 sa 
miles atgal. Dabar svečiu 150’ sv‘ 
Taipgi turiu daugiau eiiųrgijos ,ir 
neturiu alkam) jausmų.“

Riebus žmoąfos turėtų gerti šauk 
šluką Kruscheji Salią s.tikle ItaTšlv 
vandens ry.taiš “prieš- pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
liuipažinti savo svori kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir riioterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts i; 
vaistinės bile kur Arrter?ko'jė (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bunka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ji riebuųio—pinigai bus grąžinti.

(Tąsa iš pereito num.) . 
KLAIDOS PATAISYMAS.
Suėjus trims vienodiems rąš- gas kuriuo kiek laiko at- 

lams sple Ibedarbią keliones po (] gyvchaLl Toronte. La- 
Kanada,. ivvla) klaida, .sis ap- p • \ ]-•• -i i :
rašvnmš vra pradžia' kelionių bai nudžiugau, nes ilgas Lil
io 'kuriomis paširašo “Jurg s”'. kas kaip .nesimatėm ir nc- 
šitanre nunieryijo bus pabaigti., žinojau kur jis randasi. Pa- 
‘Jingio” aprašymų. ; _ klausus iš kur jis atsirado,

Prie to greta tilpo aprašymai1 atsakė’ ka(J net iŠ Toronto 
ito£ XS*S'j’J liktas buris Lietuvių aU 
įprašytas tęsis kiek ilgiau. . vyko, kv-ieciaįjjutei į Swift 

,_ Curręnt-; draugai ten pasi-
Iš SIRlbucy, Onl., i Win-;lik0.laul|ti darbo, o jis ga- 

. . M M i:,.iLi.1,.inc. vo nuo farmerio laiška pas 
Igą alką ir niurna yd - . !.ltvaž!uOti.

jną§ darbą gauti čionai, su- '• . .. , , , ,
M’tariau šių draugu važiuoti !ls papasakojo .apie,
į Vakarų itanada javt| va, srities Lietuvius itcs 
lymo darbams, o ten tai tik- į°JG apiolinkeje yra datip 
tai darbą'gąusįm. Ir • b-m Lietuvių ir dar-
delę duonds,: kumpi.liičfeoš j h^uvių kurie dir-
maišelf, iri sugriebę’pVekiiu ant, ?elz <chL1Ir ni°' 
traukinį leidomės į kelio- z? siykia iki Alberta 
ne. Užėjus nakčiai prade- y]nei.]ai- Sako, kaip 
ju -pusti' smiujkus vejas - bf {‘^važiavom, tai kai]) su
lietus lyti. Peršlapus, pra-1 Z11™J° Lietuviai, suėjo, šu
lėje mm -šaltis, kratytu bo’jW1^ i? toliau nąsikalbe- 
nasigaikiimo; ne.kai]) jauJj^et n^lonW.
tię^i po’Dievulio įstotu to-^1.
‘vigjnc oi e. . ... Į (raį.(]t,]] .^s]-

Pasijus Winnipeg, ipitleronrai jupsdwkin;, jog
, -nn, *OlY1’as.llseWiisVt( lielink;?. Tai iš- 

ti, nes tris paras be miegoj - - J 
jana suvargino. Kitą die
ną. suradom daugiau Lietu
vių kurip, prisidėjo pri ■ 
nusų “eksikursijos”, ir lei- 
lomčs cįtiį y -tą vietą kur 
galima,7 piųiauti traukinis. 

‘Nuėjus tęnąį j Ihbai nuste- 
boW jpam'a'tį' Uii'pi'isii'inkus 
■‘kei(įi.Vjti”j £į<!k ka'P Švent 

' tžeryjė .pei,' Jurgį. Se- 
, hįj ijhiįi'ii! ’Vįsi)lnų kokių
i taį’iiė • ditlylės | miiiibš ■ gmo- 
: Oių ’ (rali * r;i|tu-' Milinįb?- 
^tovint, keli ' vyi^H;. 1 kimusi 
kad gal siandjeb-flie gtilės 
išvažiuoti, nėš ketvirtu syk 

.ateina ir vis negiAma nro- 
gos ant traukinių užsika- 

ibinti, neš/nesutelpa ii; vis 
Ao’> kelis šiintus' lipkašU su-- 
kibimu ifJ"/—8 Žirnius’kai]) 
musių, kad nei traukinio 
icsimato. Užgii'dę jų kal
bą, pradėjom tar-]) savęs 
ųilbėtis ir svarstyti Kami
los padėtį, kad. tokia milži
niškas, turtingas prastas, o 
negali tinkamai a])ru])inti 
10 milijonų žmonių. Kvie
čių, mėsos yra iierdaug . ir 
nčturi kur padėt, o žmonės 
badauja, trankosi iš vienos 
dalies krašto į kitą jieško- 
lami kokios nors išeities.
’Trečią valandą nakties 

turi išeiti traukinis. Vos 
spėjo sustumdyti Vagonus.!' 
kaip pradės visi lipti 'kdri ' 
kas galėdamas: viehi sftra-į 
dę tuščių vagonų pTisikiim-! 
šo, kiti netapdami) ant vir
šaus sulipo, ir taip apsiko-į 
re kad per žmones nešima-' 
to nieko. Visi laimingai iš
važiavom iš Winiiipego, į | 
Saskachewan.
, Javų šąlis. .'Privažiavom) 
garsų farmerių miestą Re-) 
gina, Sask. Darbininkų po 
gatvės vaikšto tūkstančiai,, 
alliani, apiply^;, ntvažiąvų • 

‘sięms išj kitų provincijų be- 
darbiains maitinimo punk-" 
tas. duoda tik sykį į dienai' 
pavalgyti ir važiuok svei
kas toliau

KALEDOMS I 
LIETUVĄ

. Gruodžio 2 d. išplaukia 
ledinė Amerikos Lietuvių 
kursija į Lietuvą, surengta 
tuvių Laivakorčių Agentų 
jungos Amerikoje, Švedų Ame 
sikos Linija, populiarišku laivu 
“Drottningholm”.

Ekskursantai plauks tuo pa
čiu laivu iki Šve
dijos didžiausio 
uosto , Gothen
burg, iš ten ge
ležinkeliu 6 va
landas per Šve
dijos įspūdingas 
vietas į Kaina- 

čia po- 
Š v e <1 ų 

Amerikos Linijos 
’aivų ‘Borgholm’ 
i)cr 18 valandų 
tiesiog į Klaipė
dą (šis laivas pa
la ko ■ -' iliiolatinį' 

taip Lietuvos ir

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU
Naudinga knygeli* pasimok'nį- 
inui apie Stiv. Valstijų valdžia, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškojo ii.* tAngliškojc. kalboj

25 centai?

Lietuvių Draugiškas Klubas 
turėjo labdarybės balių Y. W. 
C. A. salėje, Lapkričio 26 d. 
Balius buvo pasekmingas kaip 
iš draugiškos taip ir iš labda
rybės pusių. Jaunimo grupė, 
kuri dalyvavo “Djrvfts” radio 
koncerte trys dienos anksčiau, 

.patiekė trumpą programą, ku- 

. ris visiems patiko. “ 
h ' atsilankė- vidutiniškai, Sa- - ■ - ■

dalyvauti, nes yra svarbių da
lykų aptarimui.

Stasys ir Hank.

gė labiau paremti, Lyg labdary- 
" bė tarp jų butų nežinomas žo- 

I dis. Visi tie kurie atsilankė 
buvo’duosnųs savo dovanomis. 
Galėsime pralinksminti kelibli- 
ką gerų nelaimingų Lietuvių 
šeimų. . - ■

Visi dalyvavusieji šiame va
karėlyje turėjo gerus laikus 
kortuodami ir šokdami. Kele
tas musų draugų Amerikom’i 
parėmė musų sumanymą ir tu
rėjo smagumo su Lietuviais. 
Jie šoko musu šokius ir gero
kai musų šokius pagyrė.

Šiuomi norime išreikšti padė
ka tic i’.s kurie pagelbėjo pada
lyti šį labdarybės balių pasek
mingu.

Padėka. Nariai Drąug’ško 
ištisus metus). Iš Klubo kurie dalyvavo “D'rvos” 

į Klaipėdą visa

susisiekimą 
Švedijos per 
Gothenburgo 
kelionė ima apie 24 valandas.

Per Atlantiką plauks apie 
devynias dienas; išplaukiant iš 
New Yorko sustos Halifaxe pa
imti . keleivius. Ekskursantai 
galės pasiekt Lietuvą Gruodžio 
12 dieną.

Ekskursiją palydės iki Klai
pėdos ir Kauno, Švedų Ameri
kos Linijos atstovas .yi. P, Ku
činskas. Linkėtiną,, laimingos 
kelionės ekskursantam^ parvy-i 
kti į Lietuvą ir linksmai pralei
sti Kalėdų šventes savųjų iar- 

perniii buvau nuvažia- pe. Palydėjęs ekskursantus, p.

ką apie Sausio vidurį, 1933 -m. 
švedų Linijos laivai išplaų-

Turistas. džio 6 d-.New York.

AMERIKOS JAUNIMUI
Aš vedu susirašinėjimą su dauge

lio pasaulio kraštų jaunimu. Toks 
susirašinėjimas su įvairių kraštų 
jaunimu duoda galimybės arčiau pa
žinti tą kraštą jo neatlankius, pažib
ti vienas kitą, pasikeisti r.....
to krašto 
vaikinas, 
raš tokių 
siūlymu.

radio koncerte Lapkričio 24 d.. 
šfuomi išreiškia savo širdingą 
padėką pp. Karpavičiams, pp. 
Jarams ir p. žuriui už jų prie- 
lankurtią suteiktą jiems, jų at
silankyme “Dirvos” radio pro-, 
grame. Jie turėjo puikius lįi;- 

, kus ir vis dar kalba apie t ii.
1 Lietuvis pasižymėjo, 'talke 
Akrono Universiteto futbolo lę
šio su Mt. Union,. Padekavoiiės 
die noje. Jaunimo Klubo popu- 
liaris narys “Bill” Darulis pa
darė 97 vardų bėgimą padarv- 
damas' “touch down”. Valio 
rauslį Vincui!

j Temykit, Lietuvių Draugiško 
Klube naiįiii. Mėnesinis susi-, 
rįiikimąs bus laikomas Gruo- 

antradiehi. Prašome-

Jį

u AL....!..!—.

i1
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K. OBELIENIS, vietos žino
mas biznierius, antradieni iš
važiavo j Payton, Ohio, i savo 
dėdės laidotuves.

APIE RADIO PROGRAMUS
APSIVEDĖ. Lapkr. 24 d., 

Padėkavonės dienoje, 9 vai. ry
to, šv. Jurgio bažnyčioje atsi-

“Dirvos” Radio Artistų
Koncertas Pavyko

Puikiausias programo žvilgs
niu ir didžiausias publikos at
silankymo žvilgsniu buvo tai 
“Dirvos” Radio Artistu Koncer
tas, kuris Įvyko Padėkavonės 
Dienoje, Lapkričio 24 d.. Lie
tuviu salė laike programo jau 
buvo užgrūsta žmonėmis: ne
buvo vietos ne tik sėdėti bet ir, 
stovėti: vieni stovėjo tarpdu-Į 
ryje, kiti apsėdę langus.

Po programo, šokiams suėjo | 
dar apie pora šimtų jaunimo, j

Niekad jokis koncertas Cle- 
velande nebuvo sutraukęs tieki 
gražios publikos kiek šis.

Už tai Clevelahdiečiai ir apie- 
linkių Lietuviai buvo neapvilti. 
Atėjo, užsimokėjo 25c., bet dau
gybė gėrėjosi programų ir sa
kė kad toks programas vertas 
dolario ir daugiau.

Programo' išpildyme dalyva-, 
vo apie penki desėtkai jaunimo: 
svečių iš Pittsburgho, iš Akro- 
no, ir vietinių.

Visa vakarą, per apie tris 
valandas, lyg kokiu ratu ėjo 
vis nauji ir nauji artistai, vis 
naujos dainos, juokai, muzika 
gražesnė. viena už kitą.

Publika susirinko laiku, tai
gi ir programo nereikėjo daug 
suvėluoti, kaip paprastai buna.

Programą atidarė ir vadova
vo Jonas Jarus. Jis savo ran
kose turėjo daugiausia artistų 
negu kada nors jis pats ar kas 
kitas Lietuvių salėje yra turė
jęs. Del daugybės artistų, pro
gramo iškalno sutvarkyti nebu
vo galima. Bet viskas per Ja
ro rankas ėjo taip sklandžiai 
kad nei pusei minutes niekad 
scenoje nepritruko artistų.

Prdgramą atidarė su garsin
ga muzika akordioriistų trio: 
Jonas Drasutis, Al Mikėnas ir 
Zuzana Garbenčiutė. Jie pub
likoje sukėlė nepaprastą ūpą 
programo klausyti. Po to ėjo 
visi kiti.

Kiek to talentingo, gražaus, 
prasilavinusio jaunimo! Kiek 
jie tvusiasi, dirba, mokinasi 
muzikos, dainų, o kaip mažai 
jų matome! Dabar publika pa
matė tikrą jaunimo spiečių, ir 
tikrai turėjo kuo pasigerėti.

Po akordionistų muzikos, pa
sakė trumpa kalbą “Dirvos” re
daktorius Karpavičius.

Toliau programo bėgyje pa
sakė gražią, įdomią kalbą sve
čias Pittsburgietis, Petras Pi- 
varonas, plačiai Amerikoje ži
nomas tautininkų - sandariečių 
veikėjas. Gerb. Pivaronas da
lį savo kalbos pašventė apsaky
mui .Clevelandiečiams apie di
delį darbą kokį Pittsburgiečiai 
turi užsiėmę — apie rengiamą 
Lietuvišką kambarį Pittsburgo 
Universitete, Prašė paremti tą 
jų didelį darbą, ir paskiau pa
sikalbėdamas su paskirais as
menimis rado entiziastų kurie 
pasižadėjo ir aukomis paremti.

Programo dalyviai
Nors ne iš eilės kaip salėje 

programas ėjo, čia norime pa
minėti programo dalyvius, žy
mią dalį programo užėmė sve
čiai Akroniečiai, kurių visas bu
ris Akrono Draugiško Klubo na
rių sudarė paskirą programo 
dalį, ir labai gyvai, įdomiai: jie 
turėjo savo komedijantus, dai
nininkus, muzikantus ir net la
bai nusidavus} nors nedidelį 
chorą. Akroniškių trupę vado
vavo Ignas Ališas, jiems akom
panavo vietinė Regina Greičiū
tė. Solo dainavo Alice Sida- 
riutė; duetą Brone Alekniutė 
ir Benis Vertelis; piano ir smui
ko duetą — Birutė Garioniutė 
ir Kazys Praspalauskas; duetą 
Ignas ir Pius Ališai. Ant galo 
choras, kuriame apart viršmi- 
nčtų buvo Kastantas Kubilius 
ir Stasys Alekna.

PittsburgieČių buvo dvi po
ros sesučių: Zona ir Julė Rajau- 
skaitės ir Stefanija ir Bronė 
Zelenauskaitės.

Rajauskaitės yra dar mokyk
lą lankančios mergaitės, bet ta
lentingos visapusiai: ir puikiai 
padeklamavo, ir padainavo, ir 
grojo akordionu, smuiką, gita
ra, vienu žodžiu prisidėjo prie 
programo prailginimo su labai 
įvairiais dalykais, kas publiką 
net stebino. Tarp svečių buvo 
ir jų motina, kuriai reikia iš
tarti didelį ačiū už tokį dukre
lių visapusį lavinimą.

Stefanija Zclenauskaitė malo
niai padainavo porą gražių dai
nų, jos sesutei Bronei akompa
nuojant.

Už šių PittsburgieČių atveži
mą į koncertą priklauso dide
lė padėka gerb. Pivaronui, ku-

i is pašventė, laiką ir lėšas pa
darymui musų vakaro įdomes
niu.

Iš vietinių savo grupę suda
rė ir gražiai tą dalį programo 
išpildė broliai Luizai, kurie tu- 
iėjo' scenoje savo orkestrą ir 
sesutes Salasevičiutes ir su jo
mis dailiai padainavo, taipgi 
jodvi sudainavo kelis duetus, 
šioje grupėje buvo įkergtas ir 
jauniausias akordionistas, 121 
metų Vaikas, J. Yurgelis. • Jis 
atėjęs su didesne už save ar
monika visus maloniai nuste
bino.

Programo pabaigon, dar bu
vo dainų vietinių : dainavo, A. 
Zdanis ir A. Žukas ii- Elena 
Grigiutė, Adelaide Miliauskiu- 
tė ir Jurgis Roversteinas; smui
ką griežė p-lė Martin, sesutei 
akompanuojant; kita smuiki
ninkė buvo Ona želviutė.

Visi buvo gražiai prasilavinę, 
gražiai padainavo ir publiką 
patenkino. Visų jų pasižymėji
mus paskirai aprašyti nėra ga
limybės, stoka vietos.

Programo dalyviams už jų 
toki nuoširdų prisidėjimą ir pa
stangas “Dirva” ir publiko už 
šį koncertą bus dėkinga visa
dos.

Po programo tęsėsi šokiai; 
jiems grojo Luizų orkestras.

SLA. 14-TOS KUOPOS me
tinis susirinkimas atsibus tre
čiadienio vakare, Gruodžio 7 d., 
nuo 7:30 vai., Lietuvių salėje. 
Nariai neužmirškit ateiti į šį 
susirinkimą, nes bus renkama 
kuopos valdyba. Taipgi kurių 
mokesčiai yra užsilikę stengki- 
tes apsimokėti.

J. G. Polteris, sekr.

RADIO PROGRAMAS
šį sekmadienį, 9 vai. ryto, iš 

stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai

Vincas Greičius jaunasis — 
smuiką. Regina Greičiūtė pia
no akompanistė.

Drasutis, Mikėnas, Garben
čiutė — akordionistai.

ATMETĖ “buržujų” maistą. 
■Lapk. 29 d. i Clevelandą atėjo 
389 “baduolių armijos” mar- 
šuotojų. Jie neatėjo bet atva
žiavo automobiliais, tik pada
rymui įspūdžio, privažiavę mie
sto ribas, į vidurmiestį atėjo 
pėkšti. Miesto valdyba pava
dino juos į miesto auditorijos 
apatinę salę, kur buvo paruoš
ta užkandis: 175 galionai ka
vos, 700 kepalų duonos ir 175 
svarai dešrų. Komunistai pa
darė savo rūšies “demonstraci
ją”: atsisakė valgyti tą mais
tą ir nesutiko miegoti auditori
joj paruoštuose pataluose. Iš
siskirstė rėkaudami ir smerk
dami “buržujišką” patarnavi
mą. Vietiniai draugučiai išsi- 
vedžiojo juos po savo sales, kur 
gal negavo nei tiek maisto.

Tai buvo vietinių komunistų 
šposas: tyčia leido maršuoto- 
jarns eiti į miesto auditoriją, 
kad turėtų progą išreikšti savo 
pasmerkimą ir atmesti siūlytą 
maistą ir guolį....

NIK. MARTIŠAUSKAS, vie
nas iš pirmutinių Clevelando 
Lietuvių gyventojų, Lapkričio 
2 d. gryžo dirbti, o Lapkr. 9 d. 
prie darbo susižeidė: mašina 
nukirto jam galą nykščio. Gy
dosi namie, gyvena su savo šei
ma 6801 Zoeter avė. Rep.

LAIMĖJO “DIRVĄ”
“Dirvos” radio artistų kon

certe Lapkričio 24 d. laimėjo 
metines “Dirvos” prenumeratas 
šios ypatos:

Elena Baltrukoniutė,
Tadas Masilionis,
Jonas Kliauga.
Juozas Alekna, 
Justinas Kazlauskas.

CLEV. LIETUVIŲ NAMŲ 
Savininkų Sąjungos susirinki
mas įvyks Lietuvių salėj penk
iadienio vakare, Gruodžio 9 d.. 
7:30 vai. Lietuviai Namų sa
vininkai kviečiami į šį svarbų 
susirinkimą, prisirašyt į šią or
ganizaciją ir padėt kartu kovo
ti prieš didelius taksus, prieš 
aukštą kainą vandens, gazo ir 
tt. Apsvarstykite, namų savi
ninkai užlaikom visą miestą ir 
musų pareiga yra kas nors ta
me reikale veikti. Numažino 
taksus keliolika nuošimčių, o 
pakėlė iš kitos pusės dar dau
giau. Musų dalykas ne vieno 
bet visų namų ir lotų savinin
kų dėtis į krūvą ir bendrai ko
voti su kitų tautų namų savi
ninkais, tada mes laimėsim.

Atsilankykit į susirinkimą, 
kurie dabar įsirašys ir užsimo
kės $1 įstojimo, nereikės mo
kėt už visus 1933 metus. Rei
kale įsirašymo ir kitais tikslais 
kreipkitės pas sekretorių:

Joseph Shimkus
697 E. 101 Street.

Per Thanksgiving Clevelande 
suvalgyta 75,000 indikų, 270,- 
000 vištų Ir 85,000 žąsų ii- an
čių.

MIRĖ. Lapk. 26 d. mirė ži
nomas Clevelandietis Juozas 
Marozas. Jis buvo tik 39 metu 
amžiaus. Velionis jau kelinti 
metai nesveikavo. Jis buvo ga
na veiklus žmogus, iš seniau 
darbavosi choruose, prie muzi
kantų, ir mėgdavo vaidinti.

Buvo nuolatinis “Dirvos” 
skaitytojas ir rėmėjas. Palai
dotas Lapk. 29 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčios. Laidojime pasitar
navo graborius N. Vilkelis.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, kadangi jis buvo pla
čiai žinomas. Liko nusimini
me žmona, kuri irgi tuo tarpu 
sirginėjo. Rep.

GRYŽO iš Lietuvos. Lapkr. 
23 d. gryžo į Clevelandą Anta
nas Murauskas, kuris pereitą 
vasarą su “Dirvos” ekskursija 
išvažiavo Lietuvon. Tai buvo 
jo trečia kelionė į Lietuvą. Bet 
dabar jis gryžo jau ne vienas: 
parsivežė ir žmonelę, kuri buvo 
Agota Mekišaitė, iš šulų kai
mo, Bartninkų par., Vilkaviškio 
apsk.

Kartu su jais tuo pat laivu, 
“Berengaria”, gryžo iš Cleve- 
landiečių visa šeima, Melsba- 
kai.

LIET. DEM. Klubo susirinki
mas įvyksta ketvirtadienio va
kare. Gruodžio 1 d., 7:30 vai., 
Lietuvių salėje.

buvo vestuvės p-lės Alices Ku- 
džiutės, duktės pp. Kudžių, su 
Jonu Narinkevičium. Jaunuo
sius surišo Kun. V. G. Vilku- 
taitis. Vargoninkas Adomaitis 
griežė vestuvių maršą, Adelai
de Miliauskiutė giedojo “O Pro
mise Me” ir “Ave Maria”. Po 
šliubo, namuose jaunavedžiai 
su artimais giminėmis turėjo 
vestuvių pusryčius, po ko jie
du išvažiavo ant “honey .moon” 
į rytines valstijas.

P-lė Ąlice Kudžiutė yra pla
čiai žinoma Clevelande ir veik
li jaunimo tarpe, prie to gabi 
pianistė.

Linkėtina jiems geriausių lai
mių. Gero Velijanti.

PATIKO. Radio stotyje W 
JAY apsilankė išbandymui sa
vo griežimo Vincas Greičius 
jaunasis, smuikininkas. Sve- 
timtautišku programų direkto
rius Altschuler išgirdęs Vincą 
griežiant smuiką, taip buvo pa
tenkintas kad pasiūlė jam iš
pildyti 15 minutų programą del 
WJAY stoties atskirai. Laikas 
bus paskelbta vėliau.

Jis šį sekmadienį grieš Lie
tuvių programe 9 v. ryto. Jam 
akompanuoja jo sesuo Regina 
Greičiūtė. Rep.

VINCO GREIČIAUS 20 me
tų Lietuvystės ir meno darbuo
tės Clevelande koncertas ren
giama Sausio 15 d. 1933 m. Lie
tuvių salėje. Kviečiami pro
gramo dalyviai, ir visas rengi
mas eina pirmyn. Dedama daug 
pastąngų padarymui šio kon
certo įdomiu ir nėra abejonės 
kad tai bus vienas žymesnių 
įvykių Clevelando Lietuvių is
torijoje. Rep.

BRAZIŲ rūbų siuvyklą Lap
kričio 25 d. buvo užpuolę plė
šikai, bet laimė kad į ofisą at
ėję iš siuvyklos darbininkai pa
matė kas darosi ir plėšikus su
gavo.

RACHMANINOFF, garsus 
pianistas, ‘koncertuos miesto 
Muzikalėje Salėje pirmadienio 
vakare, Gruodžio 5 d., 8:30 vai. 
Programas bus įdomus.

Viennos Vaikų Daini
ninkų Choras

Sekmadienį, Gruodžio 4 d., nuo 
3 vai. po pietų ir 8:15 vai. vakare, 
Masonic Auditorium koncertuos gar
sus Europos vaikų Choras, žinomas 
kaipo Wiener Saengerknaben. Tai 
yra religiška organizacija, kuri gy
vuoja nuo 1498 metų.. Chore laiko
mi vaikai iki jie dainuoja plonais 
vaikiškais balsais, bet yra nepapra
stai išlavinti ir turi net popiežiaus 
pągyrimą kurs sako kad jie dainuo
ja “saldžiai kaip fleitos ir balsai jų 
kaip angelų rojuje”.

O ROSEDALE pj 
Dry Cleaning Go.::

5 C. F. PETRAITIS, Prop. !! 
t 6702 Superior Ave.,4 • •
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= kurios yra naudingos ir pirkit Vyriškoj krau- =
= tuvėj, iš ko jūsų vyrai bus pilnai patenkinti. =

BIJO kad nesusicivilizuotų. 
“Sandaros” koresp. Kaunietis 
patyrė kad Sand. 18 kp. žada 
rengti draugišką vakarienę tai 
jau iškalno perspėja narius kad 
nerengtų viešbutyje, kur visi 
civilizuoti žmonės susieina ir 
linksminasi. Matyt Kaunietis 
bijo kad Clevelando sandarie- 
čiai neišlystų iš skiepų, bet vi
sada su žiurkėmis maišytųsi.

Tai tau “inteligentiškumas” 
ir Lietuviškas susipratimas. To
kie Kauniečiai patys bijo kur 
nors pasirodyt ir gąsdina kitus 
kad nepasidrąsintų nueiti j šva
resnes vietas. Kituose miestuo
se Lietuviai, ir tie patys san- 
dariečiai, stengiasi kad tik ką 
gražiau padarius, su gražesniais 
žmonėmis dalyvavus, o tarp 
musu Clevelande atsiranda to
kių kurie net laikraščiuose per- 
sergsti neišeiti iš skiepų!

Sandariečiams ypač reikėtų 
dabar stengtis išeiti į gražes
nes vietas ir pamokinti savo 
narius kurie nori kandidatuoti 
į SLA. viršininkus, kaip reikia 
žmonėse apsieiti, nes gali pri
reikti. Suvalkietis. |

TINKA VYRAMS TINKA VYRAMS
Marškiniai . . . . . 50c aukšč. Sveteriai . .. .... 89c aukšč
Kojinės .... ..10c • ” Diržai ......... . . 25c
Kaklaraikščiai .. 25c Pirštinės . . . ... 50c
šalikai ........ . . 50c Skrybėlės . . . . 1.95
Apatiniai . . . ... 25c Kepuraitės . . . . 50c
arba gražų Overkotą, Siutą, Bathrobe bei šim-

tus kitų dalykų kokių čia pasirinkti galit.
THE KRAMER & REICH CO.

(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. =
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Neužmirškit saviškių Lietuvoje, pasiuskit 
jiems keletą Litų Kalėdų Dovanų. “Dirvos” 
Agentūra jums tame geriausia patarnaus.

“Dirvos” Agentūra

Jau daugelis išsireiškė sa
vo nuomonę kaslink Lietu
viškų radio programų ku
riuos dabar duoda “Dirva” 
su Clevelando Lietuvių biz
nierių pagalba. Klausyto
jai gerėjasi ir verkia girdė
dami Į jų namus ateinant 
Lietuviškas dainas, muziką.

tom savo kultūros turtus. 
Su radio pagalba mes ge
riau galim pasauli supažin
dinti su musų dainomis, su 
musų muzika ir kitais daly
kais. Mes Įkvepia.m dau
giau Lietuviškos dvasios 
čia augusiam jaunimui; di
desniais skaičiais jaunimas

Seneliai tiesiog neatsidžiau
gia tokiu nuostabiu dalyku. 
Daugelis sekmadieniais mie
godavo iki pietų, o dabar 
atsikelia 9 valandą ryto kad 
girdėti programą.

Del ko taip yra? Juk mes 
girdim per radio muziką ir 
dainas per dienų dienas. 
Del to kad mums nėra to
kio patraukimo klausyt sve
timų, bet labai malonu gir
dėti Lietuviška kalba, Lie
tuviškos dainos, kurios pri
mena musų gimtąją šalį, 
primena musų praeiti, ka
da mes patys savo jaunys
tės dienose dainavome.

Jau keletas savaičių kaip 
“Dirva” duoda radio pro
gramus iš stoties WJAY ir 
tie programai girdimi net 
tolimose Lietuvių kolonijo
se.

Šiandien musų visuome
niniame ir kultūriniame gy
venime pradėta naujas dar
bo lapas. Teisybė, jau kele
tas metų kaip musų išeivi
ja šioje šalyje naudojasi 
tuo moderniniu radio ban
gų išradimu. Didesnės ko
lonijos duoda net po kelis 
pogamus per savaitę, ir vi
sos jų pastangos turi visuo
menės būti Įvertinamos, ka
dangi jie su radio pagalba 
kelia tautinį Lietuvišką su
sipratimą net tarp tų.musų 
vientaučių kurie laikraščių 
arba nenori arba nemoka 
skaityti.

Mes, gerbiami vientau
čiai, galime didžiuotis kad 
musų tauta turtinga gra
žiomis dainomis, Įdomia, di
dele ir garbinga praeitimi. 
Tuos turtus mes galime pla
čiam pasauliui per radio 
bangas paskleisti.

Šiandien kada musų tau
ta gyvena nepriklausomu 
gyvenimu, mes patys labiau 
ir labiau ištiriam ir pama-

pamyli Lietuviškas dainas, 
pamato kad ir Lietuvių kal
ba yra graži, ir tada jie pa
tys pradeda dalyvauti su 
Lietuviais, lankyti savus 
parengimus. Daugelis mu
sų jaunuolių gauna progos 
pasirodyti pasauliui su savo 
talentu, su savo gabumais. 
Ir kiek atsirado tų gabių, 
talentingų jaunuolių kad 
nte reikia stebėtis!

Kas seka Lietuvių judė
jimą per pereitus penkioli- 
ką metų tas gali aiškiai pa
sakyti ant kiek mes pakilė- 
jome.

Radio yra vienas iš svar
biausių musų kultūros pa- 
kilėjimo priemonių.

Taigi, gerbiamieji, nepa- 
dėkim į šąli tą musų pradė
tą darbą ir neatliuosuokim 
tą užmegstą darbą. Bandy
kim palaikyti radio progra
mus kaip ilgiau galima; pa- 
linksminkim tuos kurie ne
supranta Angliškos kalbos 
ir nemėgsta jų dainų.

O tam padaryti reikia fi
nansinės paramos. Mes su
prantame kad to visko ne
galima tikėtis iš vienos 
“Dirvos” arba kito kokio 
biznieriaus, o ypač dabarti
niais blogais laikais. Bet 
kaip atsirado išpradžių ge
ni tautiečių biznierių kurie 
parėmė tą užmanymą, rei
kia tikėti' kad jie stengsis 
palaikyti Lietuviškus radio

Viennos Dainininkai 
Vaikai

MASONIC HALL 
Sekmad. Gruodžio 4 d. 
3 Po pietų; 8:15 vakare.
Tikietai: 50c iki $2.00 

May Co., ir Lyon & Healy.

RACHMANINOFF

programus per žiemą; gal 
dar atsiras naujų prisidėti 
Į talką, o jiems bus dėkinga 
musų visuomenė kuri klau
so tų programų ir gerėjasi. 
Klausytojai rems tuos kurie 
remia radio programus.

Jeigu nekuriems biznie
riams išrodo brangu, gali 
apretint savo skelbimus kas 
antra savaitė tai bus leng
viau ir galima bus duoti 
gražesnius programus.

Jonas Jarus.

IŠSINUOMUO.IA
8917 Wade Park avė ir 1464 

E. 90 St., 4—5 kambarių suites, 
garo šiluma, $22 už 4 kamb., 
$27 už 5 kamb. Taipgi krau
tuvės nuo $25 iki $60. Savi
ninkas C. Yochus, 1466 E. 90 
Street.

PAJIEŠKAU dėdės C. Pši- 
gocko, paeina iš šventažerio v„ 
Seinų ap. Ilgas laikas kaip gy
vena Amerikoje, apie 27 d. Jei
gu dėdė esi gyvas prašau atsi
šaukti arba žinantieji malonė
kit apie jį pranešti šiuo antį-.: 
J. Markauskas, 79 Euclid Ave.

Toronto, Ont. Canada.

PAJIEŠKAU Petro Butkeviviaus, 
gyveno antrašu Bx 74, RFD, Hunts- 
burg, Ohio. Girdėjau kad esąs mi
ręs. Taigi nuolankiai prašau žinan
čių apie jį pranešti man, o jeigu 
yra gyvas, paties atsiliepti, nes tu
riu svarbių dalykų pranešti.

Julijona Astyla 
Box 153, Sudbury, Ont. Canada?

IŠSINUOMOJA
Kas norit kraustytis į kitas vie

tas gyventi, mes turime kambarių 
išnuomavimui. Kas norėtų ant šių 
gatvių: Lawnview Ave., E. 71 St., 
arba Alhambra Rd., kreipkitės tuoj.

Norėdami plačiau atsižinosi ma
lonėkit ateiti j
THE LITHUANIAN SAVINGS & 

LOAN ASS’N.
6712 Superior Ave.

IŠSINUOMOJA
Arti Lietuvių salės, ant Russell, 

rd., kambariai su garo šiluma, $20 
į mėnesį.

Ant Superior avė. arti Lietuvių 
salės 6 kambariai, garo šiluma, tik 
$35 į mėnesį. Kreipkitės

“DIRVOS” ADMIN.

Garsaus Pianisto Koncertas 
MUSIC HALL 

Public Auditorium
Pirmad. vakare, Gruodžio 5 

Pradžia 8:30 vakare.

PARSIDUODA krautuvės rakan
dai: du show cases, wall case, 3 sta- 
lukai, 12 kėdžių, cash register ir vi
si kiti maži dalykai tinkami saldai
nių krautuvei. Taipgi 1932 Willys 
Knight coupe, tik 3 mėn. naudotas, 
4,000 mailių įvažiuotas, free whee
ling, su šildytoju, mokėjau $1100, 
parduosiu pigiai. Kreipkitės pas 

Paul J. Vasiliauskas
1466 E. 66 St. ENdicott 0677

IŠSINUOMOJA
5 kambariai, su maudyne, viršu

je; nuoma tik $15 į mėnesį. Randa
si 6706 Zoeter avė., tarpe Lexing
ton ir Wade Park avė.

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 Lietuviu Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MUEIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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I MRS. A. JAKUBS I
(A. JAKUBAUSKIENĖ) f

Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

kambarius leidžiame dykai.
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 
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS Į 

= (Neverauskas) •

Licensed Funeral Director
E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
= dernišką laidotuvių vietą Ę

WILKELIS FUNERAL HOME j

| 6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir .noro. Vienok X 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems = 
S lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
Z derniškas. E
B ' HEnderson 9292 ■
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K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

5905 White Ave.
Popieriuotojas ir Maliavotojas 

Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuimu nuo sienų senas popieras su 
vėliausios mados įrankiais greitai ir 
gerai. Neišduokit darbo kitiems be 
mano šiometinio apkainavimo. Dar
bą darom ant išmokėjimo — duokit 
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki- ; 
mui, pardavimui, valdymui j 
žemių ir kitokio turto. «

K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos į
Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- Į 
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.
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DARBA
IR DARBININKŲ ŽIK

Gelžkeliečiai darbu 
Gelžkelių 21 unijos viri 
kai sti skyrių atstovai: 
važiavo Į Chicagą ap 
kokios krypties laikysi: 
vo derybose su geležinį 
kompanijų atstovais už 
jas algas.

Gelžkelių kompanijos 
ri vėl išsiderėti 10 nuo 
čiu sumažinimo algų, 
ko gelžkelių tarnautojai 
vo sutikę metams laik< 
dirbo už apie $200,000 
mažiau visą šį metą.

Amer. Darbo Federa 
prieš komunistus. Cim 
nati, 0. — Amerikos Da 
Federacija savo konyei 
joje pereitą savaitę Fede 
vijos prezidentu išrinko 
patį William Green dev 
tam terminui.

Delegatai vienbalsiai 
sireįškė prieš, komunią 
ir nėtureš ni6kb bendro 
komunistais, koyoęe. už d 
bininkų reikalus. Bet ta 
gi priėmė režolįuciją reil 
laujancia kad Amerika i 
mėgstu diplomatinįus sail 
kiuš su Rusija ir prade 
platesnę prekybą su so v 
tais.

Penki užriiušta kasyki 
River Herbert, N. S., Can 
da. — Gruodžio 1 d. angli 
kasykloje nuo gazo sproį 
mo užmušta^ penki ■ dari 
ninkai..

New Yorko mieste ve 
dyba nusprendė numažin 
visiems miesto valdinii 
kams ir tarnautojams a 
gas $20,000,000 sumoje pe 

, ! metus. Tą turėjo padary 
miestas norėdamas gauti i 
bankų paskolą, nes pinig 
trumpa.

Anglijos bedarbių . ska: 
čius per mėnesį iki Lapki 
21 d. padaugėjo 52,800 žmo 
nėmis. Tą dieną bedarbii 
suregistruota buvo 2,799, 
802,. arba 184,691 daugiai 
negu tuo pat laiku būvi 
pernai.

. --------------
New Ysrko bedarbių šel

pimo komitetas praneša ga
vęs $750,000 iš Rockefeller 
Foundation ir $300,000 iš 
Rockefellerio jaunojo, šelpi
mui miesto bedarbių.

Prekyba Amerikos su Eu
ropa1’Spalių mėnesį buvo: 
Eksportuota į Europą pre
kių už $153,459,743, arba už 
$51,000,000 mažiau negu tą 
pat mėnesį pernai. Europa 

! atsiuntė savo prekių į šią 
šąli per ta. mėnesį už $37,- 
655,840. -.<■


	1932-11-25-DIRVA
	1932-12-02-DIRVA



